EduCare

®

Put their
future in
secure hands

Remember the sense of pride and responsibility you felt
when you carried your child for the first time. From then
onwards, you want to protect your child and make sure
that his or her future is secure and in the best hands.
Education plays a pivotal role in determining your child’s
future and the cost of this is increasing with time. After
meeting all other financial commitments will you have
enough money put aside to give your child the best
education for a promising future?

Salient Features*:

Arab Orient Insurance offers you EduCare, an
insurance plan which is designed to give your child the
much needed financial security from his or her school
education to university and beyond. It enables you to
plan ahead for your children so that they will have the
choice of the world’s very best education. Go ahead
and give them the very best start in life.

• Possibility to make partial withdrawal by way of loan allows you
the flexibility of borrowing money from your cash value

• Flexible payment options
• Possibility to choose the currency of your plan USD/AED
• Possibility to protect your plan from inflation by indexation
• Variable term options to choose from until the age of 70 years

• Possibility to add any of the following supplementary benefits:
• Accidental death benefit
• Permanent total disability due to sickness or accident
• Permanent partial disability due to accident
• Passive war risk cover
*Terms and conditions apply

How does this plan work?
EduCare offers you to save for your child’s education
via easy payments of affordable premiums on a yearly,
half-yearly or monthly basis. Its flexible terms allow you
to decide how much, how often and for how long you
wish to save.
In the unfortunate event of death or disability the,
premium on your policy will be paid by the Company
till the maturity of the policy. In addition the Company
will pay 1% of the Sum assured from the date of such
event till maturity, which will help finance the school fees
of your child.
On completion of the term total insured amount plus
bonuses, as applicable, shall be paid to accomplish
your dream of educating your child further.

• Worldwide cover for GCC residents

A complete understanding of client needs
Arab Orient Insurance Co., an Al-Futtaim company, is
counted amongst the leaders in the UAE insurance market.
Ranked ‘A’, the highest financial strength ratings awarded
to a national insurance company by Standard & Poor’s
Ratings Services. Arab Orient is also accredited with ISO
9001 Quality Management Certification. The company’s
core strength lies in its strong financial base, highly qualified
and customer friendly workforce, in depth knowledge of
the local insurance market and a diversified product range,
complemented by a strong panel of top ranking European
reinsurers. Arab Orient’s comprehensive plans for life
assurance demonstrate a complete understanding of clients’
sensitive circumstances.

P.O. Box 27966, Dubai, UAE. 8th Floor, Business Point Building, Dubai-Sharjah Road.
Tel: +971 4 294 2415, Fax: +971 4 294 2841 E-mail: aoic.Life@alfuttaim.ae www.al-futtaim.ae
www.insuranceuae.com

إديو كير

®

ليكن
مستقبلهم في
أيد أمينة
ٍ

ربما تتذكر �شعورك بالغِّبطة وامتزاجها ب�إح�سا�س متزايد من
الم�س�ؤولية عندما قمت بحمل طفلك على يديك لأول مرة .ال �شك
ب�أنك ومنذ ذلك اليوم قد انتابك �إح�سا�س ب�ضرورة حماية طفلك
وت�أمين م�ستقبل موعود له من خالل �أيدٍ �أمينة .فالتعليم له دور
محوري و�أ�سا�سي في تحديد م�ستقبل طفلك .ومع مرور الزمن
�أ�صبحت تكلفة هذا التعليم في زيادة م�ستمرة .بعد �أن تنتهي اليوم
من �سداد جميع التزاماتك المالية ،هل �سيتبقى لديك ما يكفي
الدخاره من �أجل �أن ت�ضمن لطفلك تعليم ًا �أف�ضل لم�ستقبل واعد؟
�شركة الم�شرق العربي للت�أمين تقدم لك برنامج «�إديو كير» الذي
�صمم خ�صي�ص ًا ليوفر �ضمان ًا مالي ًا لطفلك لمواجهة متطلبات م�سيرته
التعليمية ابتدا ًء من المدر�سة وحتى الجامعة والدرا�سات العليا .ي�ضع
برنامج «�إديو كير» بين يديك �إمكانية التفكير والتخطيط الم�سبق
ويقدم لطفلك خيارات الح�صول على �أف�ضل نوعية تعليم .ال تت�أخر
واتخذ القرار ال�صائب لتقدم لطفلك �أف�ضل بداية في حياته.

المزايا الرئي�سية*:
•تغطية عالمية للمقيمين في دول مجل�س التعاون الخليجي
•خيارات مرنة للدفع
•اختيار عملة البرنامج :الدوالر الأمريكي  /الدرهم الإماراتي
•�إمكانية حماية مبالغ الت�أمين من الت�ضخم باختيار معدل للت�صاعد
•خيارات متنوعة لمدة التعاقد لغاية عمر  70عام ًا
•�إمكانية ال�سحب الجزئي من القيمة النقدية الخا�صة بك على �شكل قر�ض و الذي
يتيح لك مرونة االقترا�ض المالي.
•�إمكانية �إ�ضافة �أي من المنافع الإ�ضافية التالية:
•ملحق تغطية الوفاة الناجمة عن حادث
•ملحق تغطية العجز الكلي الدائم الناجم عن حادث �أو مر�ض
•ملحق تغطية العجز الجزئي الدائم الناجم عن حادث
•ملحق تغطية �أخطار الحرب
* تطبق ال�شروط والأحكام

كيف يعمل هذا البرنامج؟
يوفر لك هذا البرنامج فر�صة االدخار بهدف ت�أمين التعليم لطفلك
من خالل دفعات �سهلة ومريحة وفي متناول اليد ،يمكنك �سدادها على
�أ�سا�س �سنوي �أو ن�صف �سنوي �أو �شهري .ويتميز هذا البرنامج بمرونة
خا�صة تتيح لك تحديد مبلغ الت�أمين الذي تراه منا�سباً ،واختيار طريقة
�سداد الأق�ساط لفترة التعاقد التي ترغب بها لالدخار.
في حال الوفاة �أو العجز� ،ستقوم ال�شركة بدفع �أق�ساط الت�أمين
المتبقية لغاية تاريخ ا�ستحقاق الوثيقة� .إ�ضافة لذلك� ،ستقوم ال�شركة
بدفع  %1من المبلغ الم�ؤمن عليه من تاريخ الحادث ولغاية تاريخ
ا�ستحقاق الوثيقة ،وذلك حتى ال يت�أثر اال�ستقرار الالزم لم�سيرة تعليم
طفلك.
�إ�ضافة لكل ذلك� ،ستقوم ال�شركة عند نهاية مدة التعاقد بدفع لك
مبلغ الت�أمين مع كافة الأرباح الم�ستحقة ،والتي �ست�ساعدك بكل ت�أكيد
على توفير �أف�ضل التعليم حلمت به لطفلك.

�إدراك تام الحتياجات العميل

�شــركــة الم�شــرق العـربي للت�أمـيـن هـي �إحــدى �شــركات مجمـوعــة الفطيــم،
وتعتبر من �شركات الت�أمين ذات الريادة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ُ�ص ِّنفت ال�شركة في الفئة ‘ ،’Aوهو �أعلى ت�صنيف لم�ستوى المتانة المالية تح�صل
عليه �شركة ت�أمين وطنية من قبل � .Standard & Poorإ�ضافة �إلى هذا الت�صنيف
المتقدم ،ح�صلت �شركة الم�شرق العربي للت�أمين على �شهادة الجودة العالمية
الإيزو  ISO 9001في مجال جودة الإدارة .يتمثل مركز قوة ال�شركة في قاعدتها
المالية الرا�سخة ،وفي �أطقم العاملين بها الذين تحمل حقائبهم خبرات وكفاءات
عالمية في مجال الت�أمين واالت�صال وخدمة المتعاملين ،ف�ض ًال عن المعرفة العميقة
ب�سوق الت�أمين المحلي .تطرح �شركة الم�شرق العربي للت�أمين �سل�سلة متنوعة من
المنتجات الت�أمينية ت�سندها �شبكة قوية من �أبرز �شركات �إعادة الت�أمين الأوروبية.
تعك�س �شمولية منتجات وبرامج الت�أمين على الحياة مدى �إدراك �شركة الم�شرق
العربي للت�أمين الحتياجات العمالء المختلفة.
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