
LifeSecure®

You cannot alter what is destined in the future. At the 
back of your mind are you often nagged by the fear of 
your family’s protection? Whom would they rely on in 
case anything untoward happened to you? 

Arab Orient Insurance offers you the LifeSecure, an 
insurance plan which is designed to provide you the 
peace of mind that you deserve. By opting for this plan 
today, you can be prepared to protect your family from 
any unfortunate event that may lie ahead in the future. 

How does this plan work?

LifeSecure provides insurance protection for a fixed 
amount of money in the unfortunate event of death or 
disability. The very low premiums of this plan give you 
the best value for money.  

Eligibility for cover

Minimum age at entry: 18 years•	

Maximum age at entry: 65 years•	

 
Premium paying frequencies

Monthly (through bank orders) •	

Half-yearly•	

Yearly•	

Live today 
with an eye 
on tomorrow

Salient Features*:

Worldwide cover for GCC residents•	

Flexible payment options•	

Possibility to choose the currency of your plan: USD/AED•	

Possibility to choose your contract duration starting from one  •	
 year onwards

Variable term options to choose from until the age of 70 years•	

Secure life assurance at minimal cost•	

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•	

Waiver of premium cover•	

*Terms and conditions apply
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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.



اإدراك تام الحتياجات العميل

 �شــركــة الم�شــرق العـربي للتاأمـيـن هـي اإحــدى �شــركات مجمـوعــة الفطيــم، 

 وتعتبر من �شركات التاأمين ذات الريادة في دولة الإمارات العربية المتحدة. 

فت ال�شركة في الفئة ’A‘، وهو اأعلى ت�شنيف لم�شتوى المتانة المالية تح�شل  نِّ �شُ

عليه �شركة تاأمين وطنية من قبل Standard & Poor. اإ�شافة اإلى هذا الت�شنيف 

المتقدم، ح�شلت �شركة الم�شرق العربي للتاأمين على �شهادة الجودة العالمية 

الإيزو ISO 9001 في مجال جودة الإدارة. يتمثل مركز قوة ال�شركة في قاعدتها 

المالية الرا�شخة، وفي اأطقم العاملين بها الذين تحمل حقائبهم خبرات وكفاءات 

عالمية في مجال التاأمين والت�شال وخدمة المتعاملين، ف�شاًل عن المعرفة العميقة 

ب�شوق التاأمين المحلي. تطرح �شركة الم�شرق العربي للتاأمين  �شل�شلة متنوعة من 

المنتجات التاأمينية ت�شندها �شبكة قوية من اأبرز �شركات اإعادة التاأمين الأوروبية. 

تعك�س �شمولية منتجات وبرامج التاأمين على الحياة مدى اإدراك �شركة الم�شرق 

العربي للتاأمين لحتياجات العمالء المختلفة.

اليف سيكيور®

حياتك اليوم 
برؤية للغد

ل اأحد يمكنه التنبوؤ بما يحمله الم�شتقبل، ولذلك ينتابك القلق ب�شاأن 

م�شقبل عائلتك، والتفكير حول كيفية تاأمين الحماية المريحة لها. 

 ترى على من يمكن لعائلتك العتماد في حال وقوع حدث 

غير متوقع لك؟

�شركة الم�شرق العربي للتاأمين تقدم لك منتجًا تاأمينيًا ُيبدد لك ذلك 

القلق ويمنحك راحة البال التي ت�شتحقها. اإنه البرنامج التاأميني 

ة  م خ�شي�شًا ليوفر حمايًة لعائلتك من اأيَّ مِّ »اليف �سيكيور« الذي �شُ

اأحداث غير مرغوب بها قد تتعر�س لها في الم�شتقبل.

كيف يعمل هذا البرنامج؟

يقدم برنامج »اليف �سيكيور« حماية لعائلتك من خالل مبلغ محدد 

تح�شل عليه في حالة الوفاة اأو العجز، ويتميز البرنامج بالأق�شاط 

المنخف�شة التي تمنحك اأف�شل قيمة لنقودك.

�شروط البرنامج

• عامًا الحد الأدنى ل�شن الن�شمام لهذا البرنامج هو 18	

• عامًا الحد العلى ل�شن الن�شمام لهذا البرنامج هو 65	

خيارات دفع االأق�شاط

•اأق�شاط �شهرية )عن طريق اأمر دفع م�شرفي( 	
•اأق�شاط ن�شف �شنوية 	

•اأق�شاط �شنوية 	

المزايا الرئي�شية*:

•تغطية عالمية للمقيمين في دول مجل�س التعاون الخليجي 	
•خيارات مرنة للدفع 	

•اختيار عملة البرنامج: الدولر الأمريكي / الدرهم الإماراتي 	
•اإمكانية حماية مبالغ التاأمين من الت�شخم باختيار معدل للت�شاعد 	

• عامًا خيارات متنوعة لمدة التعاقد لغاية عمر 70	

•اإمكانية ال�شحب الجزئي من القيمة النقدية الخا�شة بك على �شكل قر�س و الذي  	
يتيح لك مرونة القترا�س المالي.

•اإمكانية اإ�سافة اأي من المنافع االإ�سافية التالية: 	
•ملحق تغطية الوفاة الناجمة عن حادث 	

•ملحق تغطية العجز الكلي الدائم الناجم عن حادث اأو مر�س 	
•ملحق تغطية العجز الجزئي الدائم الناجم عن حادث 	

•ملحق تغطية اأخطار الحرب 	

* تطبق ال�سروط واالأحكام

�س.ب: 27966 دبي، اإ.ع.م. الطابق الثامن، بناية بزن�س بوينت، طريق دبـي-ال�سارقة.
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