TriPlus

®

Reap
tomorrow’s
benefits today

We all have aspirations. You have some too. Our
financial needs are multiplying all the time, yet
the capacity to cater for them is limited. Have
you thought of how you shall be able to meet the
financial requirements of these aspirations?
Arab Orient Insurance offers you TriPlus, an
insurance plan that helps you save for your
periodical financial needs by guaranteeing a three
phased return of the Sum Assured by making sure
you do not have to wait till the date of Maturity.
At the same time you are assured of future
protection of your loved ones.

Salient Features*:
• Worldwide cover for GCC residents
• Flexible payment options
• Possibility to choose the currency for your transactionsof 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
• Partial withdrawal by way of loan allows you the flexibility of
borrowing money from your cash value.
• Possibility to add any of the following supplementary benefits
• Accidental death benefit
• Permanent total disability due to sickness or accident

How does this plan Work?

• Permanent partial disability due to accident

TriPlus is a tailor made endowment plan that
allows you the benefit of receiving:

• Passive war risk cover
• Waiver of premium cover

• 25% of the sum assured on completion of
1/3 of contract period

*Terms and conditions apply

• 25% of the sum assured on completion of
2/3 of contract period
• 50% of the sum assured on maturity of
the policy

A complete understanding of client needs

This gives you the flexibility of deciding the period
of the plan and the Sum assured. It enables you
to benefit from a three-phased return of insured
amount during your lifetime.
In case of unfortunate event of death, or disability
(if opted for) your loved ones will receive 100%
of the sum assured plus accrued bonus with no
deductions of previous installments paid.

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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تراي بالس

®

احصـد
ثـمـــار غــدِّ َك
اليــوم

لكل منا طموحاته ،وبالطبع لديك طموحاتك التي ت�سعى لتحقيقها
في غدك .دائم ًا ما يرتبط تحقيق هذه الطموحات بمتطلبات مالية
تتزايد وتت�ضاعف ،بينما تظل قدرتنا على مواجهتها محدودة ،وذلك
هل �شغلت نف�سك يوم ًا بالتفكير
وفق ًا لظروفنا العادية واليومية .اَّ
حول كيفية تدبير وت�أمين تلك المتطلبات المالية التي يمكن �أن تحيل
طموحاتك �إلى واقع ملمو�س تعي�شه ،ولي�س حلم ًا تراه في الخيال بعيد
المنال؟

�شركة الم�شرق العربي للت�أمين تقدم لك برنامج «تراي بال�س»

الذي ي�ساعدك في االدخار من �أجل متطلباتك المالية الدورية،
وذلك من خالل �ضمان دفع المبلغ الم�ؤمن عليه لك مجزء ًا على
ثالث مراحل  ،مما يعني عدم الحاجة لالنتظار لنهاية فترة
التعاقد ،هذا بالطبع بالإ�ضافة �إلى منحك الحماية المالية طوال
فترة البرنامج.

كيف يعمل هذا البرنامج؟
لقد �صمم برنامج تراي بال�س خ�صي�ص ًا ليمنحك فوائد الح�صول على:

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
•ملحق تغطية الإعفاء من دفع الأق�ساط
* تطبق ال�شروط والأحكام

• %25من المبلغ الم�ؤمن عليه عند انتهاء الثلث الأول
من فترة التعاقد
• %25من المبلغ الم�ؤمن عليه عند انتهاء الثلث الثاني
من فترة التعاقد

�إدراك تام الحتياجات العميل

• %50من المبلغ الم�ؤمن عليه عند تاريخ اال�ستحقاق
تمنحك هذه ال�صيغة مرونة في اختيار مدة البرنامج والمبلغ الذي
تود �أن تقوم بالت�أمين عليه .كما تمكنك �أي�ض ًا اال�ستفادة من الح�صول
على ثالث دفعات منف�صلة خالل مدة البرنامج.
وفي حال الوفاة �أو العجز � -إذا تم اختيار ذلك م�سبقاً� ،ستح�صل
عائلتك على المبلغ الم�ؤمن عليه كامالً� ،إ�ضافة �إلى الأرباح
الم�ستحقة دون القيام ب�أي خ�صومات من الدفعات ال�سابقة.

�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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