
RewardPro® Your family depends on you as the breadwinner. 
Owing to life’s unpredictability do you feel the need for 
protection through insurance but fear investing a large 
sum of money as premiums? 

Arab Orient Insurance offers you RewardPro, a term 
life plan designed especially to suit your need for 
protection at minimal premium amounts and to reward 
you further it also assures 50 percent of your premium 
back at maturity if no claims are made.

How does this Plan Work?

RewardPro is a pure life assurance plan that offers  
you the protection you require. It covers you from 
financial risks that you may face during the contract 
duration and, ensures 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). In the event of 
survival of the policy period, 50 percent of the premium 
paid during the term of the policy shall be refunded. 

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•	

Secure today, 
reward
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•	

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•	

*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.

ريوارد برو®

تأمين اليوم 
لحصاد الغد

ل �شك اأن عائلتك تعتمد عليك في اإعانتها، ولكن ل اأحد منا يمكنه 

اأن ي�شمن ما تحمله لنا الحياة، مما يجعلك تت�شاءل دائمًا عن 

�شرورة حمايتهم من خالل التاأمين، ولكن هل يراودك قلق دفع 

الأق�شاط الكبيرة للح�شول على هذا التاأمين؟

�شركة الم�شرق العربي للتاأمين تقدم لك برنامج »ريوارد بال�س« 

الذي يوفر لك تغطية التاأمين ال�شاملة التي تحتاجها. لقد �شمم 

هذا البرنامج خ�شي�شًا ليتنا�شب مع متطلباتك للحماية عن طريق 

اأق�شاط منخف�شة. اإ�شافة لذلك، ي�شمن لك هذا البرنامج عند 

انتهاء فترة التعاقد ا�شتعادة 50% من الأق�شاط في حال عدم وقوع اأي 

من الأخطار المغطاة تحت �شقف هذا البرنامج.

كيف يعمل هذا البرنامج؟

يوفر لك »ريوارد بال�س«  تغطية التاأمين التي تحتاجها، ويمنحك 

تغطية من المخاطر المالية التي قد تواجهك اأثناء فترة التعاقد. مما 

ي�شمن لك ولعائلتك راحة البال والآمان.

وفي حال الوفاة اأو العجز - اإذا تم اختيار ذلك م�شبقًا، يدفع هذا 

البرنامج المبلغ الموؤمن عليه، اأما في حال عدم وقوع اأي من الخطار 

المغطاة تحت �شقف هذا البرنامج �شتح�شل على 50% من المبلغ 

الموؤمن عليه عند تاريخ ال�شتحقاق.

�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 	
•اختيار فترة التعاقد بداية من �شنة واأكثر 	

• عامًا خيارات متنوعة لمدة التعاقد لغاية عمر 70	

•تاأمين على الحياة بتكلفة منخف�شة 	
•اإمكانية اإ�ضافة اأي من المنافع الإ�ضافية 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	

* تطبق ال�شروط والأحكام

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