الخدمات التامينية وفوائدها

Insurance Services & benefits
Motor Insurance

تـأمين المركبات

Having motor insurance is a legal requirement أن حصولك على تأمين المركبات هو مطلب قانوني ومع وجود
and with the right level of cover, provides .. فأنه يوفر الحماية المالية في حالة تلف سيارتك، التغطية المناسبة
financial protection in the event of your vehicle
يوفر غطا ًءا لإلصابات للسائقين اآلخرين أو الركاب أو المنشاة
being damaged.
وممتلكاتهم ويزيل على عاتقك ايه التزامات مالية تنتج عن الحادث
It will provide cover for injuries to other drivers,
passengers or pedestrians, and their property &
will avoid any financial commitments in case of
accident.

Medical Insurance
Ensure to get medical treatment in future,
Without worry about NHS waiting lists or paying
for the cost of the treatment.

Saving Plan
Help you plan for your future financial
obligations such as planning for your retirement,
purchase of a house, children’s education, all by
providing you with an easy way to save money
on regular basis, a variety of well managed
investment funds & the protection you and your
family need and remember people do not plan
to fail, but they fail to plan.

Travel Plan
Travel with a peace of mind you deserve, our
travellers insurance provides you with the
financial protection you need in case of suffering
from a sudden illness or an accident while on a
business trip or a vocation abroad, by settling all
related medical expenses. Other services under
the plan include travel assistance, legal
assistance, lost luggage assistance, emergency
medical evacuation, repatriation of mortal
remains, medical translation services, delivery of
essential
medicine,
arrangements
of
compassionate visits, convalescence expenses
and others.

Property
This provides cover against losses caused by fire,

lightning, explosions, earthquakes, storm, flood,
impact by road vehicles, bursting or overflowing

التامين الطبي
 وعدم القلق بشأن، لضمان العالج والرعاية الطبية في المستقبل
.قوائم انتظار خدمات العالج الوطني أو دفع تكاليف العالج

برنامج االدخار
هذا البرنامج مصمم لمساعدتك في تخطيط التزاماتك
، شراء بيت،المالية المستقبلية مثل التخطيط للتقاعد
 وذلك بتوفير نظام سهل يمكنك من ادخار،تعليم األبناء
 في مجموعة من صناديق استثمار،المال بصورة منتظمة
تدار بشكل جيد ويمنحك الحماية التي تحتاجها أنت
 وإنما، تذكر أن الناس ال يخططون ليفشلوا.وعائلتك
يفشلون ألنهم ال يخططون

تأمين السفر
إن برنامجنا لتأمين السفر يوفر لك الحماية المالية التي
تحتاجها في حال تعرضك لمرض أو حادث أثناء كونك في
 وذلك بتسديد جميع،رحلة عمل أو أجازة في الخارج
 كما يشمل البرنامج خدمات.النفقات الطبية ذات العالقة
، المساعدة القانونية،أخرى مثل المساعدة في السفر
،  اإلخالء الطبي الطارئ،المساعدة عند فقدان األمتعة
 تسليم األدوية، خدمات الترجمة الطبية،إعادة الجثمان
. نفقات النقاهة وغيرها، ترتيبات زيارات األهل،الضرورية

الممتلكات
، االنفجارات، الصواعق،غطاء للخسائر الناتجة عن الحريق
 انفجار، اصطدام سيارات، الفيضانات، العواصف،الزالزل
وفيضان خزانات المياه واألجهزة واألنابيب واألخطار األخرى
المشابهة و السرقة التي تتضمن الدخول أو الخروج من

of water tanks, apparatus or pipes and such
other perils in addition to Burglary involving
entry into or exit from premises by forcible and
violent means, including damage to the
premises consequent upon such theft or any
attempt there.

 ويشمل ذلك الضرر،المسكن بطريقة قسرية أو عنيفة
الذي يصيب المسكن على إثر هذه السرقة أو أية محاولة
.للسرقة

