LoanTrust

®

Let your
worries
be ours

You care for your family and want to provide the
best for them. Often your finances may restrict your
purchasing power and you may end up taking loans
and mortgages to meet the requirements of your
loved ones. However, how would your family pay
back the loan if they suffer your loss due to any
unfortunate event?

Salient Features*:

Arab Orient Insurance offers you LoanTrust, which
provides you comprehensive and affordable coverage
to suit your family’s security and financial needs. The
decreasing nature of your liability will serve as an
economical solution to protect your family from the
strain of paying back your debts.

• Secure life assurance at minimal cost

How does this plan work?

*Terms and conditions apply

• Worldwide cover for GCC residents
• Flexible payment options
• Possibility to choose the currency of your plan: USD/AED
• Variable term options to choose from until the age of 70 years

• Variable term options to choose from until the age of 70
• Possibility to add any of the following supplementary benefits
• Permanent total disability due to sickness or accident
• Passive war risk cover

LoanTrust is a pure life assurance plan that offers
you the protection you require. It covers you from the
financial risks that you may face during the contract
duration thus, ensuring you and your family peace of
mind and security.
This plan pays the sum assured in case of unfortunate
event of death or disability, if opted for.

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

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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لون ترست

®

اتـرك
همومـك لنا

ال �شك �أن اهتمامك وعنايتك ب�أفراد عائلتك ي�أتي في مقدمة
�أولوياتك ،ومن الم�ؤكد �أنك ترغب دائم ًا بتوفير الأف�ضل لعائلتك،
ولكن قد ت�شكل الظروف المالية عائق ًا في قدرتك ال�شرائية ،وقد
ينتهي بك الأمر �إلى االقترا�ض والرهن لتتمكن من ت�أمين متطلبات
المقربين لك .هل فكرت يوم ًا بقدرة عائلتك على دفع القر�ض في
حال تعر�ضك لحدث غير متوقع؟
�شركة الم�شرق العربي للت�أمين تقدم لك برنامج «لون تر�ست» الذي
يمنحك تغطية �شاملة وب�أ�سعار معقولة تتنا�سب مع متطلبات عائلتك
المالية ،وتوفر الحل المثالي لحماية عائلتك من تحمل �أعباء دفع
ديونك المترتبة عليها.

كيف يعمل هذا البرنامج؟
يعتبر «لون تر�ست» برنامج للت�أمين على الحياة يوفر لك الحماية

المزايا الرئي�سية*:
•تغطية عالمية للمقيمين في دول مجل�س التعاون الخليجي
•خيارات مرنة للدفع
•اختيار عملة البرنامج :الدوالر الأمريكي  /الدرهم الإماراتي
•خيارات متنوعة لمدة التعاقد لغاية عمر  70عام ًا
•ت�أمين على الحياة بتكلفة منخف�ضة
•�إمكانية �إ�ضافة �أي من المنافع الإ�ضافية التالية:
•ملحق تغطية العجز الكلي الدائم الناجم عن حادث �أو مر�ض
•ملحق تغطية �أخطار الحرب
* تطبق ال�شروط والأحكام

ح�سب متطلباتك .كما يوفر لك تغطية من المخاطر المالية التي قد
تواجهك �أثناء فترة التعاقد ،الأمر الذي ي�ضمن لك ولعائلتك راحة
البال والأمان.

يدفع هذا البرنامج المبلغ الم�ؤمن عليه في حال الوفاة �أو العجز �إذا
تم اختيار ذلك م�سبقاً.

�شروط البرنامج

•الحد الأدنى ل�سن االن�ضمام لهذا البرنامج هو  18عام ًا
•الحد االعلى ل�سن االن�ضمام لهذا البرنامج هو  60عام ًا

خيارات دفع الأق�ساط

•�أق�ساط �شهرية (عن طريق �أمر دفع م�صرفي)
•�أق�ساط ن�صف �سنوية
•�أق�ساط �سنوية

�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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