FutureInvest

®

Because
dreams never
grow old

Different people have different dreams for their
retirement. You have a dream too but, will you have the
resources to make your retirement years special and
fruitful by maintaining your desired lifestyle and fulfilling
your dreams?
Arab Orient Insurance offers you FutureInvest, an
insurance plan which gives you the choice to save for
your retirement years ahead while you are young and
earning so that you will be able to continue the same
lifestyle after retirement without having to depend on
anyone else or compromise on your dreams.

Salient Features*:
• Worldwide cover for GCC residents
• 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
• A partial withdrawal by way of loan allows you the flexibility
of borrowing money from your cash value
• Possibility to boost your investment amount by paying
ad hoc premiums

How does this plan work?

• Cash value from second year onwards

FutureInvest provides you a dual opportunity: risk
protection and an investment via a unit fund account.

• Possibility to add the following supplementary benefits;

You can select to either pay a single premium at one
time or regular premiums on an yearly, half-yearly or
monthly basis.

• Passive war risk cover
• Waiver of premium cover

You also have the choise to select the amount payable
in case of the unfortunate event of death prior to the
maturity of your policy:

Receive the higher of either the cash value or sum
assured.
Option B: Added value return
Receive both the sum assured plus the cash value.

• Permanent total disability due to sickness or accident
• Permanent partial disability due to accident

This is a flexible and tailor-made retirement plan that
ensures that you receive the accumulated cash amount
at maturity enabling you the luxury of choice to live your
new life with your loved ones on your own terms.

Option A: Higher value return

• Accidental death benefit

*Terms and conditions apply

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.
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فيوتشر انفست

®

ألحـالم
ال تشـيـخ

لكل �شخ�ص �أحالمه وت�صوراته التي ي�سعى لتحقيقها عندما يبلغ
فترة تقاعده عن العمل .وال �شك ب�أن لديك �أحالمك وت�صوراتك
الخا�صة بك .ولكن ،هل �ستجد بين يديك الإمكانات التي تعينك على
تحقيق ما تطلّع �إليه لفترة التقاعد ،دون الت�ضحية بنمط الحياة الذي
ترغب به؟

�شركة الم�شرق العربي للت�أمين تقدم لك برنامج «فيوت�شر انف�ست»
الذي ي�ضع بين يديك خيار ًا لالدخار �أثناء �سنوات عطائك في �سن
ال�شباب والعمل ،والذي يمكنك من ا�ستمرار العي�ش بنمط حياتك
المف�ضل عند حلول فترة التقاعد ،ودون الحاجة لالعتماد على
�شخ�ص معين� ،أو الت�ضحية ب�أحالمك.

كيف يعمل هذا البرنامج
يوفر لك برنامج «فيوت�شر انف�ست» فر�صة ثنائية :الحماية من
المخاطر وفر�صة اال�ستثمار من خالل �صندوق لال�ستثمار.

يمكنك اختيار دفع الق�سط الكامل لمرة واحدة فقط مقدماً� ،أو دفع
�أق�ساط ب�صورة منتظمة� ،إما �سنوياً� ،أو ن�صف �سنوياً� ،أو �شهرياً.
�صمم برنامج التقاعد هذا بمرونة عالية لي�ضمن لك عند تاريخ
اال�ستحقاق الح�صول على القيمة اال�ستثمارية لتنعم بحياة الرفاهية
مع المقربين منك.
�إ�ضافة لذلك ،يمكنك اختيار قيمة المبلغ القابل للدفع في حال
الوفاة  -ال �سمح اهلل:

الخيار الأول :عوائد ذات قيمة �أعلى
المبلغ الم�ؤمن �أو القيمة النقدية� ،أيهما �أعلى.

الخيار الثاني :عوائد ذات قيمة م�ضافة
المبلغ الم�ؤمن م�ضاف ًا �إليه القيمة النقدية.

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 دفع �أق�ساط �إ�ضافية لتعزيز المبلغ الم�ستثمر
•قيمة نقدية ابتداء من ال�سنة الثانية
•�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
•ملحق تغطية الإعفاء من دفع الأق�ساط
* تطبق ال�شروط والأحكام

�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.

�ص.ب 27966 :دبي� ،إ.ع.م .الطابق الثامن ،بناية بزن�س بوينت ،طريق دبـي-ال�شارقة.
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