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1. Contract Description

1.1 Scope of the Contract

Spiral Prime UL is an individual insurance and “Unit 
Linked” investment plan. The aim of this Contract 
is to provide insurance protection and investment 
benefits through regular and additional investment 
contributions allocated according to the Contract 
Owner’s choice between the various Unit Linked 
Funds offered to him/her as described in the attached 
Funds booklet.

1.2 Structure of the Contract

Spiral Prime UL is structured in two parts:
- A regular protection and investment plan (hereafter 
referred to as the “Regular Plan”),
- An additional investment plan (hereafter referred to 
as the “Boosters Plan”).

1.2.1 The Regular Plan
Within the Regular Plan, the “regular contributions” 
will be scheduled over the period of the Contract 
with the aim to provide insurance protection and 
investment benefits.

The insurance benefits payable to the beneficiary in 
case of death of the Life Assured prior to the maturity 
date of the Contract are:
Cover “A”- Minimum lump sum benefit (mandatory).
Cover “B”- Spouse benefit.
Cover “C”- Schooling benefit(s).

This Contract , developed following the “de-facto” control of capitals enacted in Lebanon since the 17th of October 
2019, is issued by Allianz S.A.L. hereafter referred to as the “Company”, and provides, subject to the terms and 
conditions contained herein or endorsed, the benefits described in the attached Table of Benefits and Contributions 
hereafter referred to as (T.B. and C.), provided that the first regular contribution is actually paid, and all subsequent 
regular contributions are paid when due. 

The conditions stated in this Contract are set in accordance with the process of the BDL as defined in the circular no 
150/2020 and its amendment, and will remain in full compliance with any current or future laws or regulations of 
any kind.
In the event of issuance of any law or regulation disabling the implementation of this Contract, the Parties shall agree 
in writing on either amending the Contract in line with the new legal requirement, or terminate it.

The Contract is composed of the following documents:
- The application forms, medical forms and all the declarations made and signed by the Contract Owner and the Life  
   Assured,
- The Table of Benefits and Contributions (T.B. and C.),
- The Contract General Conditions,
- The Funds booklet, referred to in the (T.B. and C.),
- Any subsequent endorsements.

Cover “D”- University benefit(s).

Cover A - Minimum lump sum benefit:This benefit 
provides in case of death of the Life Assured prior to 
the maturity date of the Contract, the payment of a 
minimum lump sum amount.
 
The minimum lump sum amount is a predetermined 
sum assured as selected by the Contract Owner at 
the effective date of the Contract or any subsequent 
endorsement. The lump sum amount increased on a 
compound basis by the annual benefits variation rate, 
if any, is payable at the end of the month in which the 
death of the Life Assured occurs.
 
Cover B - Spouse income benefit: This benefit 
provides in case of death of the Life Assured prior to 
the maturity date of the Contract, the annual payment 
of a spouse annuity over a fixed period of time as 
selected by the Contract Owner at the effective date 
of the Contract or any subsequent endorsement but 
for a period not exceeding the maturity date of the 
Contract. The first annual payment, increased on a 
compound basis by the annual benefits variation rate, 
if any, is payable at the end of the month in which the 
death of the Life Assured occurs.

Cover C - Schooling benefit(s): This benefit provides 
in case of death of the Life Assured prior to the 
maturity date of the Contract, the annual payment 
of a schooling annuity for each selected child from 
the date of death of the Life Assured and up to the 
maximum child’s age as selected by the Contract 
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Owner at the effective date of the Contract or any subsequent 
endorsement. The schooling annuity amounts are increased 
on a compound basis by the annual benefits variation rate, 
if any, and the first payment is prorated for the period from 
the date of death of the Life Assured to the next anniversary 
date of the Contract.

Cover D - University benefit(s): This benefit provides in 
case of death of the Life Assured prior to the maturity date of 
the Contract, the annual payment of a university annuity for 
each selected child during the remaining university period 
as mentioned by the Contract Owner at the effective date of 
the Contract or any subsequent endorsement. The university 
annuity amounts are increased on a compound basis by the 
annual benefits variation rate, if any.

If at the date of death of the Life Assured, the total of the 
amount payable under the lump sum amount A plus 
the present value of cover B plus the present value of any 
remaining annual payments under covers C and D if selected, 
is less than the value of the Investment Account at that date, 
the Company will settle the difference in one lump sum 
payment, in addition to the lump sum amount A. Otherwise, 
the Company will only settle the insurance benefits on their 
due dates.

After the payment of the amounts due under covers A, B, C 
and D, if selected, the Contract shall lapse.

The above benefits are also payable in case of Total 
Permanent Disablement (TPD) or Passive War, if selected.

1.2.2 The Boosters Plan
Within the Boosters Plan, Spiral Prime UL offers the 
possibility to boost at any time the Investment Account with 
additional investment contributions (hereafter referred to 
as the “boosters”).

1.3 Investment benefits (University/Maturity)

If the Life Assured is alive on the university due dates of the 
Contract and as long as the regular Investment Account 
value permits, Spiral Prime UL provides the annual payment 
to the Contract Owner of a university annuity for each 
selected child for the university period as mentioned by the 
Contract Owner at the effective date of the Contract or any 
subsequent endorsement. The university annuity amounts 
are increased on a compound basis by the annual benefits 
variation rate, if any.

If the Life Assured is alive at the maturity date of the Contract, 
Spiral Prime UL provides the payment of the accumulated 
investment under the Regular Plan and the Boosters Plan to 
the Contract Owner in one of the following options:
-one lump sum,
-the form of an annuity for a fixed period,
-or a combination of the above two options.

2. Definitions

2.1 The Contract Owner 

The Contract Owner is the person (individual or legal entity) 
who signs the application form, accepts the conditions 
stipulated in the Contract and pays the contributions. He/ 
she is the sole owner of the Contract and is the only person 
entitled to request any changes to the Contract, subject to 
the approval of the Company. Where the context permits, 
the Contract Owner includes reference of his/her personal 
representatives and/or his/her assignees and/or his/her 
successors in title and the singular includes the plural and 
vice versa.

2.2 The Company 

The Company - Allianz S.A.L. - is the insurance Company 
that provides the benefits subject to the attached Table of 
Benefits & Contributions (T.B. and C.) and to the terms and 
conditions contained herein or endorsed.

2.3 The Life Assured 

The Life Assured is the person who signs the application 
form and on whose life the insurance benefits under this 
Contract are granted and may be the same person as the 
Contract Owner who is the sole owner of this Contract. If 
the Regular Plan is issued on a joint life basis, all references 
to the Life Assured should be regarded as applying to both 
lives assured; provided that the benefits shown in the (T.B. 
and C.) are payable only once, on the first death or any other 
event covered under this Contract first happening to either 
of the two lives assured.

2.4 The beneficiary 

The beneficiary is/are the person(s) nominated by the 
Contract Owner and entitled to cash the benefits of this 
Contract in case of death of the Life Assured.

2.5 Contract year 

The Contract year is the period of 12 consecutive months, 
according to the Gregorian calendar, commencing from 
the effective date shown in the (T.B. and C.) or from any 
subsequent anniversary of the effective date.

2.6 Effective date 

The effective date is the date shown in the (T.B. and C.) on 
which the Contract shall be deemed to come into effect.
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2.7 Maturity date 

The maturity date is the date shown in the (T.B. and C.) on which
the Contract shall lapse.

2.8 Contribution date 

The contribution date is the date on which each contribution is 
due.

2.9 Unit Linked Funds

2.9.1 Unit Linked Funds description
The Unit Linked Funds are the investment Funds that the 
Company holds and proposes to the Contract Owner for 
investment allocation. Those Funds could be either independent 
external Funds managed by external Fund managers, or internal 
Portfolios/Funds managed by the Company or a combination of 
both. The Funds’ terms and conditions are as described in the 
attached Funds booklet.

2.9.2 Unit and title
The unit is a notional share in a Unit Linked Fund, allocated by 
the Company in the Investment Account in order to determine 
the value of payable benefits.
The units of the Funds allocated to the Contract Owner remain 
at any and all times the sole propriety of the Company.

2.9.3 Unit price
The unit price is the net asset value per unit of a Unit Linked 
Fund, adjusted for the purpose of allocation or redemption.
The unit price of a Unit Linked Fund may fluctuate up or down 
based on the investment performance of the Fund.
The offer price is the price at which the Company will allocate 
units to a Contract.
And the bid price is the price at which the Company will redeem 
units allocated to a Contract.

2.10 Currency

The Contract currency is US Dollars, payable through 
international bank account.

2.11 Transition and Investment Accounts

The Transition and Investment Accounts as defined in paragraph 
5, are internal accounts maintained by the Company to allocate/
redeem units  and  to determine the amounts due to the Contract 
Owner at any time.

3. Terms & Conditions

3.1 Notice to the Company 

The Company will not be affected by notice of any 
assignment, the exercise of any right or option or any other 
fact whatsoever relating to this Contract unless and until an 
express notice in writing of the assignment, exercise or fact 
has been received by the head office of the Company from 
the Contract Owner.

3.2 Electronic transactions 

The Contract Owner agrees to adhere to and comply with all 
such terms and conditions as the Company may prescribe 
from time to time with regard to all transactions and hereby 
agrees and confirms that all transactions (other than those 
requiring a written notice or communication under this 
Contract and/or required by law) effected by or through 
facilities for conducting remote transactions including 
the Internet, world wide web, electronic data interchange, 
call centers, tele-service operations (whether voice, video, 
data or combination thereof) or by means of electronic, 
computer, automated machines network or through other 
means of telecommunication, established by or on behalf 
of the Company, for and in respect of the Contract or its 
terms, or the Company’s other products and services, shall 
constitute legally binding and valid transactions when done 
in adherence to and in compliance with the Company’s 
terms and conditions for such facilities, as may be prescribed 
from time to time.

3.3 Free look period 

Within 15 days of the issuance date, the Contract Owner 
may, if dissatisfied with it for any reason, give the Company 
a written notice of cancellation along with reasons for the 
same, and return the Contract documents to the Company, 
subject to which the Company shall send to the Contract 
Owner a refund comprising the first contribution paid less 
the proportionate risk contribution for the period the Life 
Assured was covered and the expenses incurred on medical 
exams. The refund paid to the Contract Owner will also be 
reduced by the amount of any reduction in the Investment 
Accounts value, if any, due to a fall in the unit prices between 
the date of allocation and redemption of units.

3.4 Payments by the Company 

Subject to the provisions of the paragraph 4.1 regarding the 



Allianz S.A.L. 7

method of contribution payments, all investment amounts 
payable by the Company to the Contract Owner will be 
executed by bank transfer to the same bank account used for 
the payment of contributions. 
Any change of bank account should be pre-approved by the 
Company.
The insurance benefits, net of applicable taxes, will be paid to 
the Contract Owner by bank transfer to the same bank account 
used for the payment of contributions or to the beneficiary 
shown in the (T.B. and C.), or any subsequent endorsement, 
to an account to be agreed on due course.

3.5 Rights of the beneficiary 

This Contract creates a revocable right in favor of the 
beneficiary shown in the (T.B. and C.) or any subsequent 
endorsement. The right of the beneficiary being limited to 
the net amounts due in the event of the Life Assured’s death 
occurring before the maturity date of the Contract. The 
Contract Owner may, prior to the death of the Life Assured 
and without requiring the consent of any beneficiary, 
exercise for the Contract Owner’s own benefit every right 
and privilege conferred by this Contract. In particular, he/she 
may at any time assign hereunder, or modify the beneficiary 
unless any irrevocable beneficiary is specified in the (T.B. 
and C.) or any subsequent endorsement. Any modification 
of the assigned beneficiary by the Contract Owner is subject 
to the mandatory submission of the original copy of the 
Contract and any subsequent endorsement. In the event 
where the original copy is not available, specific internal 
rules will apply. If the Contract Owner mortgages, charges, 
assigns or transfers any interest in this Contract, the rights 
of the beneficiary will be subordinated to the rights of the 
person(s) acquiring such interest.

3.6 Modifications and timing 

During any Contract year, while this Contract is in force, 
the Contract Owner may elect to modify any or all benefits 
and/or the sums assured and/or contributions to a higher 
or lower amount with a consequent alteration in the cost 
of insurance. Any modification to a higher cover may only 
be made if the Company is satisfied as to the continued 
good health and insurability of the Life Assured and may 
necessitate the payment of a higher contribution. Any 
election under this paragraph must be made by written 
notice from the Contract Owner to the Company and any 
modification will take effect on the next contribution due 
date that follows the acceptance by the Company of the said 
modification and an endorsement will be issued and signed 
accordingly by the Company. For any endorsement, the 
Contract Owner shall return the original copy of the Contract 
and any subsequent endorsement.

3.7 Date of birth 

The Company reserves the right to require proof of the date 
of birth of the Life Assured before making any payment. If 
the date of birth has been inadvertently misstated this will 
not invalidate the Contract but the payable amount will 
be adjusted accordingly based on the tariff adopted by the 
Company at the effective date of the Contract.

3.8 Proof of death or TPD and notice of claim 

In case of death or TPD of the Life Assured while the Contract 
is still in force, the beneficiary, the Contract Owner or the 
Life Assured should inform the Company in writing within a 
period of 15 working days from the death or TPD occurrence. 
Before the Company effects any payment under this 
Contract, the claimant(s) should return the original copy of 
the Contract and any subsequent endorsement and produce 
satisfactory written proofs and official reports clarifying the 
cause and circumstances of death or TPD, together with a 
medical report from the treating physician, an official death 
certificate, and any other document the Company finds 
necessary.

3.9 Reinstatement 

This Contract may be reinstated within three months from 
the date of lapse or conversion into paid-up Contract on 
written request of the Contract Owner and the submission 
of satisfactory evidence of insurability of the Life Assured to 
the Company and the payment of all overdue contributions 
and of any other indebtedness to the Company upon this 
Contract.

3.10 Investment Risks

As in agreements defined under the last paragraph of article 
170 and article 950 of the Code of Obligations and Contracts, 
effects of the present agreement depend on uncertain 
events.
Without limiting the generality of the foregoing, the 
investments of the Company are exposed to risks, including 
but not limited to country risks, financial restrictions that 
may be imposed by the Lebanese laws, regulations or bodies, 
private and public insolvency, financial or political events, 
currency depreciation or any similar event, and the Contract 
Owner / beneficiary understands, acknowledges and 
accepts such risks and shall solely bear any losses resulting 
therefrom or relating therewith. Investment accounts and 
Encashment value may, in such circumstances, be lesser 
than the projection shown in the (T.B. and C.).
In any case, the Company shall only act on a best effort basis.

3.11 Notice to the Contract Owner

The Contract Owner agrees that in the event any notice 
under this Contract is to be sent in writing and / or through 
registered post, it shall be considered as duly delivered if:
-    it identifies the party to whom it is intended to be delivered 
(the addressee), and the addressee’s address as set out in 
the application forms or any subsequent endorsements; and
- the notice is posted, properly stamped, with all postal or 
other charges thereto related duly paid.
Accordingly the service of such notice shall be conclusive 
evidence to prove that the notice was duly delivered within 
the meaning of this paragraph and for the purposes of this 
Contract. 

3.12 Laws and Jurisdiction 

Laws and jurisdiction of the Republic of Lebanon will apply 
on this Contract. The insurance benefits are subject to the 
provision of any laws or decrees or inherent tax instruction 
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4. Contributions Specification & Payment 

The total contributions for each Contract year are 
composed of:
- The regular contributions under the Regular Plan,
- The boosters if any, under the Boosters Plan,
The total contributions for each Contract year will be 
as shown in the (T.B. and C.).

4.1 Payment of contributions 

All the contributions under this Contract, whether 
regular or boosters are payable through international 
bank transfer to the Company’s agreed account. No 
receipt for any contribution is valid unless on the 
Company’s printed form, duly signed by or on behalf 
of the Company.

It is being understood and expressly agreed that  in the 
event any installment is made with a currency other 
than the Contract currency as defined in paragraph 
2.10, or through any method of payment other than 
defined under this paragraph (e.g. payment through 
a local bank account), the Company is granted 
the right to terminate the Contract upon written 
notice without the need to recourse to courts, or 
alternatively at its sole discretion, might decide to 
maintain the Contract provided all benefits will be 
paid according to the same method and/or currency.

4.2 The regular contributions under the 
Regular Plan 

The annual regular contribution payable for the 
first Contract year is shown in the (T.B. and C.). The 
annual regular contribution for subsequent Contract 

years is the contribution for the preceding Contract 
year adjusted in accordance with the contribution 
variation rate, if any, as shown in the (T.B. and C.). 
The regular contributions’ frequency of payment will 
be either monthly, quarterly, half-yearly or yearly as 
shown in the (T.B. and C.).

4.3 The boosters under the Boosters Plan 

The Contract Owner may pay at any time, during 
the lifetime of the Contract, additional boosters to 
increase his/her investment benefits, subject to the 
available minimum and maximum levels applied by 
the Company at the time of the payment.

4.4 Non payment of regular contributions 

A Grace Period of 90 days is allowed for the payment 
of each regular contribution after the first regular 
contribution. If a regular contribution remains unpaid 
at the expiry of the 90 days after the contribution’s 
due date, this contribution will be cancelled and the 
projected Investment Account shown in the (T.B. and 
C.) will be affected accordingly. Notwithstanding 
the non payment of any regular contribution, the 
Company will continue to deduct the monthly cost 
of insurance benefits (Death, TPD, Passive War 
and Accident), the monthly administration and 
investment fees as outlined under paragraphs 5.4 
and 5.5 and as long as there are sufficient funds in 
the regular Investment Account to cover the monthly 
costs and fees due. Once the regular Investment 
Account becomes insufficient to cover the monthly 
insurance costs and fees, the insurance covers shall 
be cancelled and the Contract shall lapse.

prevailing at the date of payment of these benefits. 

The partial withdrawals, the encashment value and 
investment benefits are subject to the provisions of 
any laws or decrees or tax instructions prevailing at 
the date of payment. The units of the Funds allocated 
to the Contract Owner remain at any and all times the 
sole propriety of the Company.

This Contract is in compliance with the process of the 
BDL as defined in the circular no 150/2020 and its 
amendment, and will remain in full compliance with 
any current or future laws or regulations of any kind.
In the event of issuance of any law or regulation 
disabling the implementation of this Contract, the 

Parties shall agree in writing on either amending the 
Contract in line with the new legal requirement, or 
terminate it.

3.13 Sanction Clause

This Contract does not provide coverage related to 
any business, including but not limited to this Contract 
and the fulfillment of any obligation hereunder, to 
the extent the coverage would expose the Company 
to any sanction, prohibition or restriction under any 
applicable sanction law or regulations of the UN 
Security Council and/or the EU and/or any other 
trade or economic sanction laws or regulations.
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5. Investment Mechanism 

5.1 Transition and Investment Accounts

For transparency and clarity purposes, the Company 
will organize and maintain for each Contract the 
following accounts:

For the transition accounts:
1. Regular transition account
2. Boosters transition account

For the Investment Accounts:
1. Regular Investment Account
2. Boosters Investment Account

5.2 Allocation of contributions to the 
transition accounts

Each time a contribution is paid (either regular or 
booster) and is actually received, the Company will, 
after deducting the contribution charges, the collection 
charges and local taxes, if any, credit the appropriate 
transition account with the corresponding amount.

5.3 Funds’ allocation

At the end of each Fund’s allocation/redemption 
date, the Company will credit any positive balance 
available in each of the regular transition account or 
the booster transition account to the corresponding 
Investment Account by allocating, at the offer price, 
a number of units to the various Funds according to 
the Funds selection percentages specified in the (T.B. 
and C.).

5.4 Monthly deductions from the 
transition accounts

On each monthly anniversary date, the Company will 
debit:
- from the regular transition account, the monthly 
cost of insurance benefits (Death, TPD, Passive War 
and Accident) and the monthly administration and 
investment fees,
- and from the booster transition account, the monthly 
investment fees.

The net regular transition account for each year after 
all deductions is shown in the (T.B. and C.).

Net Regular Investment Account
<accumulated with Funds’ growth>

 
Net Regular Transition Account 

 

Debit Regular Transition Account  
<Net of monthly insurance cost, admin and investment fees> 

 
 

 
Regular Unit Linked Funds’ Redemption 

 
 
 

Regular Unit Linked Funds’ Allocation 

 
 

Credit the Regular Transition Account  
<net of contributions charges, collection charges and taxes> 

 
 

Regular Contributions 

REGULAR PLAN 

Net Boosters Investment Account
<accumulated with Funds’ growth>  

 
Net Boosters Transition Account 

 

 
Debit Boosters Transition Account 
 <Net of monthly investment fees>  

 

 

Boosters Unit Linked Funds’ Redemption 
 

 
 
 

Boosters Unit Linked Funds’ Allocation 

 
 

Credit the Boosters Transition Account  
<net of contributions charges, collection charges and taxes> 

 
 

Boosters 

BOOSTERS PLAN 

Contribution 
 

Credit Transition Account 
 

Funds’ Allocation
 

Funds’ Redemption

Net Transition Account 
 

Debit Transition Account 
 

Investment Account 

 

On Payment of Contribution 

Weekly 

Monthly 

Weekly 
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5.5 Funds redemption

At the end of each Fund’s allocation/redemption date, the 
Company will debit any negative balance available in each 
of the regular transition account or the booster transition 
account from the corresponding Investment Account, 
according to the proportion of distribution of Funds at the 
time of the transaction (irrespective of the initial Funds 
selection) by redeeming at the bid price a number of 
allocated units of the various Funds.

5.6 Value of the Investment Accounts

The value of each of the regular Investment Account and 
the boosters Investment Account is equal at any time to the 
accumulated number of allocated units of each selected 
Fund multiplied by the bid price of the corresponding Fund 
unit. Any negative or positive balance remaining in the 
corresponding transition account will also be added to the 
values of the Investment Accounts.

The value of the Investment Account may fluctuate up or 
down based on the allocated unit prices of the Funds and 
the value of the Investment Account carries no guarantee 
of principal or investment return.

The values of the Investment Accounts at the end of each 
Contract year are shown in the (T.B. and C.) projected at the 
Unit Linked Funds growth rate specified in the (T.B. and C.).

5.7 Funds’ Orders

The Funds allocation/redemption orders will be processed 
on the Funds’ next valuation date following the payment 
date. Funds will be regularly valued at least weekly unless 
unit pricing is deferred as described in the next sub-
paragraph.
 
The Company reserves the right to defer unit pricing and 
associated transactions at its sole discretion if there is 
substantial disruption to asset markets such as to make unit 
prices unreliable and/or if the processing of transactions 
could prejudice equity between unit holders.

If a Fund has no official quotation at the valuation date, the 
allocation/redemption date relative to this Fund will be 
postponed to the next valuation date of this Fund.

5.8 Switching and Redirection

The Contract Owner may, upon written request (the 
“Switch-Request”) to the Company, at his/her own 
discretion and in accordance with the provisions contained 
herein in paragraph 5, switch the total or part of his/her 

current Investment Account between the various available 
Funds under the present Contract at the switch date. The 
amount transacted is subject to the Company’s switch fee 
prevailing at the date of the transaction.

Alternatively, upon written request (the “Redirection-
Request”) to the Company, the Contract Owner may 
redirect future contributions between the various Unit 
Linked Funds at the redirection date.

Following the receipt of the Switch-Request by the 
Company, the process will be as follows:
Redeem the related allocated units from the Unit Linked 
Funds and convert them to cash in this transition account 
using the bid price determined on the first valuation date 
following the receipt of the Switch-Request. The cash 
amount so determined for switching and/or the incoming 
cash for redirecting will then be used to allocate units for 
selected Unit Linked Funds, in such proportion as set out in 
the Switch or Redirection-Request on the earliest allocation/
redemption date following the Switch-Redirection.

Any Switch-Request will not affect amounts already 
allocated to the transition accounts that will follow the 
previously agreed Funds selection distribution.

The amount transacted is subject to the Company’s switch 
fee prevailing at the date of the transaction.

5.9 Funds Selection Percentages

The Funds selection percentages are subject to local 
regulations as well as to the policy of the Company at the 
effective date or at any subsequent anniversary date or at 
any subsequent switching or redirection date.

5.10 Introduction of new Funds

At any time, the Company may introduce new Fund(s) for 
investment allocation to the Contract Owner. Investment 
allocation to units in such Funds is done at the Contract 
Owner’s discretion and in the proportions decided by 
himself/herself. Notwithstanding anything contained 
herein, the Company reserves the right to merge or close 
any of the Fund(s) and discontinue offering any Fund(s) 
or change the Funds selection percentages after notifying 
the Contract Owner. In the event the Contract Owner fails 
to respond to the Company’s notice of unavailability of a 
particular Fund vehicle within 15 days from the notification, 
the Company reserves the right to reallocate the invested 
amounts to another option(s) available at that date.
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7. Encashment Value & Paid-
up

7.1 Encashment value 

No encashment value is due for surrender during the first 
year. If the Contract is surrendered after the payment 
of at least one annual contribution and within the first 
2 years from its effective date, the encashment value 
of the Contract will be equal to 80% of the value of the 
Investment Accounts at that time, less any deductions 
and indebtedness to the Company on that Contract at the 
date of surrender. If the Contract is surrendered between 
the 3rd and the 20th year from its effective date, the 
encashment value will be equal to 97% of the value of the 
Investment Accounts at that time, less any deductions 
and indebtedness to the Company on that Contract at the 
date of surrender. If the Contract is surrendered after 20 
years from its effective date, the encashment value will 
be equal to 100% of the value of the Investment Accounts 
at that time, less any deductions and indebtedness to the 
Company on that Contract at the date of surrender.
However, such percentage can be increased / decreased 
by the Company at its own discretion depending on the 
financial market situation during the period of surrender.

7.2 Fully Paid-up Contract 

Once this Contract has acquired an encashment value and 
the contributions of the first three years have been fully paid, 
the Contract Owner may elect to convert his/her Contract 
into a fully paid-up Contract. In such case, the insurance 
benefits will be cancelled and the amount payable on the 
death of the Life Assured will be limited to the value of the 
Investment Accounts at the date of death. If the value of the 
Investment Accounts becomes nil, a fully paid-up Contract 
will remain active for a maximum period of 90 days. 
Thereafter the Contract shall lapse.

6. Partial Withdrawal

At any time, while this Contract is in force, the Company 
will, at the request of the Contract Owner, allow partial 
withdrawals. The maximum withdrawal amounts will be 
equal to 50% of the encashment value at the date of partial 
withdrawal or a maximum monetary ceiling determined 
by the Company at that time. 
However, such percentage or monetary amount ceiling 
can be increased / decreased by the Company at its own 
discretion depending on the financial market situation 
during the period of withdrawal.

The Contract Owner will address to the Company a signed 
request outlining the required amount to withdraw. 
Upon reception of the request, the Company will debit 
the Investment Account with the corresponding amount 
by redeeming a number of units from the various Unit 
Linked Funds according to the proportion of distribution 
of the Investment Account at the time of the transaction 
(irrespective of the initial Funds’ selection) to match the 
Contract Owner’s required withdrawal amount.

Partial withdrawals from the regular Investment Account 
will reduce covers A, B, C and D by the proportion of the 
withdrawn amount over the total benefits (up to the extent 
of these benefits becoming nil if the withdrawn amount is 
higher than the total benefits).

A revised (T.B. and C.) will be issued showing the new 
regular Investment Account and benefits.

For partial withdrawals from the boosters Investment 
Account, covers A, B, C and D benefits will not be impacted.
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8. Investment Benefits

8.1 University benefit(s)

On each university due date as shown in the (T.B. 
and C.), if the Life Assured is alive and if the regular 
Investment Account value is less or equal to the 
university annuity(ies) due as shown in the (T.B. and 
C.), the amount of the regular Investment Account 
will be paid to the Contract Owner and the regular 
plan shall lapse.

On each university due date as shown in the (T.B. 
and C.), if the Life Assured is alive and if the regular 
Investment Account value is greater than the 
university annuity(ies) due as shown in the (T.B. and 
C.), the Company will pay to the Contract Owner the 
university annuity due for each child.

The university annuity(ies) are increased on 
compound basis by the annual benefits variation 
rate, if any as shown in the (T.B. and C.).

Payments to the Contract Owner shall be done 
through debiting the regular Investment Account 
with the corresponding amount by redeeming at the 
bid price a number of allocated units of the various 
Unit Linked Funds according to the proportion of 
distribution of the regular Investment Account at the 
time of the payment (irrespective of the initial Funds’ 
selection).

8.2 Maturity benefit

If the Life Assured is alive at the maturity date shown 
in the (T.B. and C.), the Company will either:

-pay to the Contract Owner a lump sum amount equal 
to the value of the Investment Accounts at that time,

-or pay to the Contract Owner (or to the beneficiary in 
case of the death of the Contract Owner) the benefit 
in terms of annuity payments over a number of years 
as selected by the Contract Owner, the first payment 
being due on the maturity date.

-or pay to the Contract Owner (or to the beneficiary 
in case of the death of the Contract Owner) a 
combination of the above two options.

In the case where the Contract Owner opts to receive 
the maturity benefit in annuities;

The value of the first payment on maturity will be equal 
to the value of the Investment Accounts divided by 
the total number of payable annuities. This value will 
be debited from the Investment Accounts according 
to the proportion of distribution at the time of the 
payment (irrespective of the initial Funds’ selection). 
This deduction from the Investment Accounts will be 
by redeeming at the bid price a number of allocated 
units of the various Funds.

The value of each subsequent payment will be 
determined by dividing the remaining value of the 
Investment Accounts by the remaining number of 
annuities. This value will be debited again from the 
Investment Accounts according to the proportion of 
distribution at the time of the payment.
The last annuity shall be paid by redeeming all 
remaining allocated units held in the Unit Linked 
Funds.
The Contract will be considered void after the 
payment of the final annuity by the Company. Should 
the Contract Owner choose to receive the benefits in 
annuities, there will be no cover provided and in case 
of death of the Contract Owner before the end of the 
period of the annuities, the remaining annuities will 
become payable to the beneficiary.

 
FOR UNIVERSITY University Benefit(s) 

University annuity starting at a specified 
age, for a fixed period, for each child 

 
FOR RETIREMENT Maturity Benefit 

SAVINGS INVESTMENT BENEFITS DESCRIPTION 

- Lump sum payment on maturity 
- or annuity for a fixed period 
- or a combination of lump sum and annuity 
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9. Cost of Insurance

The cost of insurance for the benefits under the Regular Plan is calculated by applying to the sum at risk, the monthly mortality 
rate (and riders rates if applicable) relative to the Life Assured’s age and in accordance with the mortality table (and riders 
table) applicable by the Company. The Life Assured’s age is calculated at the last annual anniversary date of the Contract based 
on his/her previous birthday.
 
The sum at risk is calculated on each monthly anniversary date as the difference, if positive, between:

- cover A sum assured plus the present value of covers B, C and D sums assured, if any,
- and the value of the Investment Account at that date.

10. Death Benefits

 

COVER B Spouse Benefit Spouse annuity for a fixed period 

 
COVER C Schooling Benefit(s) 

Schooling annuity for a decreasing 
period, up to a specified age, for each 

child 

 COVER D University Benefit(s) 
University annuity starting at a 

specified age, for a fixed period, for 
each child 

 TPD RIDER Total Permanent 
Disablement 

 In case of TPD, cover A, B, C and D 
are payable 

 
ACCIDENT
RIDER

Accident
In case of death (or TPD or PPD if

selected) due to accident an
additional amount or percentage

of it is payable

PW RIDER Passive War 
 In case of death (or TPD if selected) 
due to PW, cover A, B, C and D are 

payable 

COVER/RIDER PROTECTION
BENEFITS

DESCRIPTION

COVER A Minimum Lump Sum 
Benefit 

Lump sum payment 
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10.1 Death of the Life Assured

In the event of the death of the Life Assured before the maturity 
date shown in the (T.B. and C.) and while the Contract is still in 
force, any amount due under the following covers, if selected, 
will be credited to the regular Investment Account in order 
to be paid later on the due dates to the beneficiary as per the 
respective terms and conditions of this Contract:

10.1.1 Cover A- Minimum lump sum benefit (mandatory)
This benefit provides the payment of a minimum lump sum 
amount in case of death of the Life Assured prior to the maturity 
date of the Contract.
The minimum lump sum amount is a predetermined sum 
assured as selected by the Contract Owner at the effective date 
of the Contract as shown in the (T.B. and C.) or any subsequent 
endorsement. The lump sum amount increased on a compound 
basis by the annual benefits variation rate, if any, is payable at 
the end of the month in which the death of the Life Assured 
occurs.

10.1.2 Cover B- Spouse benefit
This benefit provides in case of death of the Life Assured prior 
to the maturity date of the Contract, the annual payment of a 
spouse annuity over a fixed period of time as selected by the 
Contract Owner at the effective date of the Contract as shown 
in the (T.B. and C.) or any subsequent endorsement but for a 
period not exceeding the maturity date of the Contract. The first 
annual payment, increased on a compound basis by the benefits 
annual variation rate, if any, is payable at the end of the month in 
which the death of the Life Assured occurs.

10.1.3 Cover C- Schooling benefit(s)
This benefit provides in case of death of the Life Assured prior 
to the maturity date of the Contract, the annual payment of 
a schooling annuity for each selected child from the date of 
death of the Life Assured and up to the maximum child’s age 
as selected by the Contract Owner at the effective date of 
the Contract as shown in the (T.B. and C.) or any subsequent 
endorsement. The schooling annuity amounts stated in the 
(T.B. and C.) are increased on a compound basis by the annual 
benefits variation rate, if any, and the first payment is prorated 
for the period from the date of death of the Life Assured to the 
next anniversary date of the Contract.

10.1.4 Cover D- University benefit(s)
This benefit provides in case of death of the Life Assured prior 
to the maturity date of the Contract, the annual payment of a 
university annuity for each selected child during the remaining 
university period as mentioned by the Contract Owner at the 
effective date of the Contract shown in the (T.B. and C.) or any 
subsequent endorsement. The university annuity amounts are 
increased on a compound basis by the annual benefits variation 
rate, if any.

10.1.5 For all insurance benefits
If at the date of the death of the Life Assured the total 
of the amounts payable under cover A plus the present 
value of cover B plus the present value of any remaining 
annual payments under covers C and D is less than the 
amount of the regular Investment Account at that date, 
the Company will settle the difference in one payment 
in addition to the lump sum amount A (after redeeming 
the corresponding allocated units from the various Unit 
Linked Funds). Otherwise, the Company will only settle 
the insurance benefits at their due dates.

After the payment of the sums assured due under 
covers A, B, C and D, if selected, the Contract shall lapse.

10.2 Exclusions for death cover

10.2.1 In case the death of the Life Assured occurs as a 
result of one of the events listed hereafter, the liability 
of the Company shall be limited to the value of the 
Investment Accounts at the date of death:

Suicide: Suicide of the Life Assured, whether he/she 
is sane or insane, within the first two years from the 
effective date or the reinstatement date of this Contract.

Death Sentence: Execution of the Life Assured as a 
result of a judicial sentence for a criminal act he/she 
committed prior or within the first two years from the 
effective date or the reinstatement date of this Contract.

War and Terrorism risks: Direct or indirect consequences 
of war, warlike operations (whether war is declared 
or not, conventional, biological, chemical or nuclear), 
invasion, acts of foreign enemies, hostilities, acts of 
terrorism, terrorist sabotage, rebellion, mutiny, riot, civil 
commotion, political or civil unrest, civil war, revolution, 
insurrection, military or usurped power, martial law, 
embargo, piracy, or any act committed by any person or 
persons for the purpose of overthrowing a government 
by violent force or to influence political decision making. 
Terrorism (suspected or proven) shall be understood 
to include the consequences of hostage taking, drive-
by shootings, planting of bombs, and other forms of 
physical violence.

10.2.2 The Contract is also subject to any additional 
exclusion shown in the (T.B. and C.) in addition to the 
exclusions under sub-paragraph 10.2.1.



Allianz S.A.L. 15

11. Total Permanent Disablement (TPD) Rider

The insurance benefits under the Regular Plan could 
be extended to cover Total Permanent Disablement 
(TPD) if specifically mentioned in the (T.B. and C.), in 
which case the following definition will apply:

11.1 Total and permanent disablement of 
the Life Assured 

If before the maturity date of the Contract and prior 
to the Life Assured’s reaching the TPD age specified 
in the (T.B. and C.) he/she shall be, as a result of 
injury or disease, certified to be totally disabled for 
a continuous period of six consecutive months from 
performing his/her usual occupation or any other 
occupation corresponding to his/her knowledge, 
education and social standing and in case the 
disablement is proved to be final and irreversible 
and of long term nature, the following amounts will 
become payable to the Contract Owner as follows:
- the cover A lump sum amount in three equal annual 
installments and as described under sub-paragraph
10.1.1.
- the spouse annuity due under cover B, if any, as
described  under  sub-paragraph  10.1.2.
- the schooling annuity due under cover C, if any, as 
described under sub-paragraph 10.1.3.
-the university annuity due under cover D, if any, as 
described under sub-paragraph 10.1.4.

If at the date of the disablement of the Life Assured, 
the total of the amounts payable under sum assured 
A plus the present value of cover B plus the present 
value of any remaining annual payments under covers 
C and D is less than the amount of the Investment 
Account at that date, the Company will settle the 
difference in one lump sum payment. Otherwise, the 
Company will only settle the insurance benefits at 
their due dates.
After the payment of the sums assured under covers 
A, B, C and D the Contract shall lapse.

11.2 Death of the disabled Life Assured 

On the death of the disabled Life Assured before the 
maturity date, the unpaid balance of the lump sum 
assured under cover A shall become payable, whilst 
the annuities due under covers B, C and D shall 
continue to be paid as outlined above.

11.3 Discontinuance of disablement

If the total disablement no longer exists upon the 
certificate of the Medical Officer appointed by the 
Company, all payments shall cease and the cover 
shall be revalidated subject to the following:
-Cover A : The cover shown in the (T.B. and C.) shall 
be reduced by the amounts already credited to the 
regular Investment Account.
-Regular payment(s) B, C and D: The amounts and 
period of cover as shown in the (T.B. and C.) for each 
insurance year remain unaltered.

11.4 Exclusions 

In case the Total Permanent Disablement of the Life 
Assured occurs, wholly or partly, directly or indirectly, 
as a result of one of the events listed hereafter, 
the liability of the Company shall be limited to the 
encashment value at the date of disablement:
- Preexisting partial disablement at the effective date 
of the Contract;
-Attempted suicide or any intentional self-inflicted 
injury, whether the Life Assured is sane or insane, and 
whether by his own hand or not;
-Alcohol and drugs abuse;
-Sexually transmissible diseases, AIDS or the 
presence of any human immunodeficiency virus or 
any antibodies to such virus;
- Any preexisting physical defect, infirmity or medical 
condition that the Life Assured should reasonably 
have been aware of, unless it has been declared to 
and accepted by the Company;
-Radioactivity and nuclear reactions;
-Assault, murder attempt, strikes, committing a 
felony and participation in any brawl;
-Any violation of the criminal law by the Life Assured, 
or any event occurring whilst the Life Assured is in 
violation of the criminal law;
-Participation in or training for any dangerous or 
hazardous sport, or competition or riding or driving in 
any form of race or competition, like: mountaineering, 
rock climbing, caving and potholing, bungee and base 
jumping, diving, combat sports, any kind of motor 
sports, canoeing & kayaking (wild water racing, in 
remote areas),…;
-Aviation, gliding or any other form of aerial flight 
other than as a fare-paying passenger on a regular
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12. Passive War Risk Rider

It is hereby agreed that, notwithstanding the provisions of 
the present Contract regarding passive war risks and in case 
of death only of the Life Assured or his/her total permanent 
disablement, if clearly stipulated in the (T.B. and C.), as a direct 
or indirect consequence of:
war, warlike operations (whether war is declared or not, 
conventional, biological, chemical or nuclear), invasion, acts of 
foreign enemies, hostilities, acts of terrorism, terrorist sabotage, 
rebellion, mutiny, riot, civil commotion, political or civil unrest, 
civil war, revolution, insurrection, military or usurped power, 
martial law, embargo, piracy, or any act committed by any person 
or persons for the purpose of overthrowing a government by 
violent force or to influence political decision making. Terrorism 
(suspected or proven) shall be understood to include the 
consequences of hostage taking, drive-by shootings, planting 
of bombs, and other forms of physical violence, the Company 
pledges by this cover to pay the sums assured shown in the 
(T.B. and C.) under covers A, B, C and D if selected according 
to the terms and conditions of paragraph 10 to the nominated 
beneficiary in case of death of the Life Assured and paragraph 11 
to the Contract Owner in case of total permanent disablement.

Benefits would be paid if it can be proven that, at the time 
of suffering the loss the Life Assured was in no way directly, 
indirectly, proximately or remotely, actively or otherwise 
participating or engaging in any of such activities, nor was he/
she in the course of controlling, preventing, suppressing or in 
any other way dealing or attempting to deal therewith; except 
for any actions or steps as were reasonably necessary for the 
protection of himself/herself or his/her property.

13. Accident Rider

This rider is deemed to form part of the basic Contract 
subject to the Contract general conditions and the 
specific terms of this rider. This additional cover 
shall be restricted to death only and will not include 
disablement as a result of accident unless clearly 
stipulated in the (T.B. and C.).

13.1 The Rider

If during the existence of cover A and prior to his/ 
her 65th birthday the Life Assured suffers a bodily 
injury caused solely and directly by a sudden, violent, 
external, visible, material, unforeseen, unintended 
accident which causes directly and notwithstanding 
any other factor within twelve calendar months the 
death or permanent disablement, the Company shall 
pay the additional amount shown in the (T.B. and C.). 
It remains agreed that, in the event of permanent 
partial disablement, the cover due would be limited 
to a percentage of the above amount in accordance 
with the hereunder scale of disablements.
Payment of cover under this additional insurance 
shall be due in case of death or disablement in the 
same manner as the amount assured under cover A 
would be due in case of death.
Partial Disablements assured under this rider will 
entail into automatic reduction of cover hereon by 
respective amounts of indemnity.

airline or recognized charter service; 
 - War and Terrorism risks:
Direct or indirect consequence of war, warlike operations 
(whether war is declared or not, conventional, biological, 
chemical or nuclear), invasion, acts of foreign enemies, 
hostilities, acts of terrorism, terrorist sabotage, rebellion, 
mutiny, riot, civil commotion, political or civil unrest, civil war, 
revolution, insurrection, military or usurped power, martial law, 
embargo, piracy, or any act committed by any person or persons 
for the purpose of overthrowing a government by violent force 
or to influence political decision making. Terrorism (suspected 
or proven) shall be understood to include the consequences 
of hostage taking, drive-by shootings, planting of bombs, and 
other forms of physical violence.

After the payment of the sums assured under covers 
A, B, C and D, if selected, the Contract shall lapse. 
Also it remains agreed that the Company shall only 
pay the amount of the Investment Account in the 
following instances:
- If it is proved that the Life Assured has been taking 
part in any of the events mentioned and defined 
above;
-If the Life Assured person is a member of the regular 
army, the police or any military or paramilitary 
organization.
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13.2 Notice

Any accident likely to bring this additional protection into 
play should be notified to the Company in writing within 
seven days and the Life Assured or his legal representatives 
shall furnish any information reasonably required by the 
Company.

13.3 Exclusions

In addition to the exclusions listed in paragraph 10.2, this 
accidental cover shall not apply to death or disablement 
caused directly or indirectly by:
-Preexisting partial disablement at the effective date of the
Contract;
- Suicide, attempted suicide or any act of intentional self-
inflicted injury, whether the Life Assured is sane or insane, 
and whether by his own hand or not;
- Alcohol and drugs abuse;
- AIDS or the presence of any human immunodeficiency 
virus or any antibodies to such virus;
- Murder, murder attempt, political assassination, assault, 
strikes, committing a felony and participation in any brawl;
- Any violation of the criminal law by the Life Assured, or any 
event occurring whilst the Life Assured is in violation of the 
criminal law;
- Participation in or training for any dangerous or hazardous 
sport, or competition or riding or driving in any form of race 
or competition, like: mountaineering, rock climbing, caving 
and potholing, bungee and base jumping, diving, combat 
sports, any kind of motor sports, canoeing & kayaking (wild 
water racing, in remote areas), …;
- Motorcycling;
- Radioactivity and nuclear reactions;
- Aviation, gliding or any other form of aerial flight other than 
as a fare-paying passenger on a regular airline or recognized 
charter service.

13.4 Scale of disablements applicable to accident rider

Total Permanent Disablement 

Total loss of sight of both eyes      100%
Total incurable insanity     100%
Loss of both arms or both hands    100%
Complete deafness of both ears of traumatic origin   100%
Removal of the lower jaw     100%
Loss of speech      100%
Loss of one arm and one leg    100%
Loss of one arm and one foot    100%
Loss of one hand and one foot    100%
Loss of one hand and one leg    100%
Loss of both legs      100%
Loss of both feet      100%

Partial Permanent Disablement 

Head 
Loss of osseous substance of the skull in all its thickness   20%
Partial removal of the lower jaw, rising section in its           40%
entirely or half of the maxillary bone                                                        
Loss of one eye           40%
Complete deafness of one ear         30%

Upper Limbs 
Loss of one arm or one hand         60%
Considerable loss of osseous substance of the arm              50%
(definite and incurable lesion)                                                                  
Total loss or total loss of use of thumb                          20%
Partial loss of thumb (ungula phalanx)                          10%
Total amputation of any finger                                              8%
Amputation of a phalanx of any finger                            3%
Amputation of four fingers including thumb                          45%

 Lower Limbs 
Total loss or total loss of use of the leg                           60%
Total loss of foot (tibio-tarsal disarticulation)                           45%
Ankylosis of the hip                                                               40%
Ankylosis of the knee                                                               20%
Shortening of the leg by at least 5cm                           30%
Shortening of the leg by 1 to 5cm                                             10%
Total amputation of all the toes                                              25%
Amputation of four toes including the big toe         20%
Amputation of the big toe                                                                10%
Amputation of one toe other than the big toe           3%

Loss has the meaning of either amputation or loss of use. 
Ankylosis of the fingers (other than thumb and forefinger) 
and of the toes (other than the big toe) shall only entitle to 
50% of the compensation, which would be due for the loss of 
the said members.

Permanent disablements not mentioned above shall be 
compensated in accordance with their seriousness as 
compared to those listed above.
The partial or total “functional” disablement, not specifically 
dealt with in the scale of permanent disablements of a limb, is 
treated like the partial or total loss of the said limb.
The total compensation payable in respect of several 
disablements due to the same accident is arrived at by adding 
together the various sums, but shall not exceed the total 
additional sum assured set out in the (T.B. and C.).
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UL سبيرال برايم

إلــى فــرض قيــود  بالتالــي  أّدى  الــذي   ”capital control de-facto“ تــّم تنظيمــه بعــد فــرض  الــذي  إن العقــد الحاضــر 
ــركة  ــن ش ــادر ع ــو ص ــر( 2019، ه ــرين األول )أكتوب ــن تش ــر م ــابع عش ــذ الس ــان، من ــي لبن ــة ف ــل المصرفي ــى التحاوي عل
تســديد  وتعديالتــه،  وشــروطه  بنــوده  بموجــب  ويوّفــر  »الشــركة«،  ب  بعــد  فيمــا  إليهــا  المشــار  ش.م.ل.«  »أليانــز 
الدوريــة  المســاهمة  تكــون  أن  شــرط  ربطــً،  المرفقــة  والمســاهمات«  المنافــع  »الئحــة  فــي  المفصلــة  المنافــع 
ــتحقاقها. ــد اس ــة عن ــة الالحق ــاهمات الدوري ــع المس ــع جمي ــي دف ــّم بالتال ــً، وأن يت ــا فعلي ــّم دفعه ــد ت ــى ق األول

تــم تحديــد الشــروط المنصــوص عنهــا فــي هــذا العقــد وفًقــا إلجــراءات مصــرف لبنــان علــى النحــو المحــّدد فــي التعميــم 
رقــم 2020/150 وتعديلــه، وســتظل متوافقــة تماًمــا مــع أي قوانيــن أو أنظمــة حاليــة أو مســتقبلية مــن أي نــوع كانــت.
فــي حالــة إصــدار أي قانــون أو نظــام يعّطــل تنفيــذ هــذا العقــد، يتفــق الطرفــان خّطيــً إّمــا على تعديــل العقــد بما 

يتماشــى مــع المتطلبــات القانونيــة الجديــدة، أو علــى إنهائــه.

يتألف العقد من المستندات التالية:
- طلبات التأمين والبيانات الطبية وجميع التصاريح التي يكون صاحب العقد والمؤمن على حياته قد صّرحا عنها ووّقعا   

     عليها.
- الئحة المنافع والمساهمات.

- شروط العقد العامة.
- كتّيب الصناديق، المشار إليه في »الئحة المنافع والمساهمات«.

- أية مالحق الحقة.

1- وصف العقد

١-١ نطاق العقد

تأمينــي  برنامــج  هــو   »UL برايــم  »ســبيرال  برنامــج 
فــردي واســتثماري عبر وحــدات اســتثمارية مترابطة. 
ــة  ــة تأميني ــر حماي ــى توفي ــج ال ــذا البرنام ــدف ه يه
ومنافــع إســتثمارية عــن طريــق مســاهمات دوريــة 
العقــد  صاحــب  اختيــار  بحســب  تــوّزع  وإضافيــة، 
مــا بيــن مختلــف صناديــق الوحــدات اإلســتثمارية 
المترابطــة المعروضــة عليــه كمــا تــّم تحديــد ذلــك 

ــق. ــق المرف ــب الصنادي ــي كتّي ف

١-٢ هيكلية العقد

يتألف عقد »سبيرال برايم UL« من قسمين: 
- برنامــج الحمايــة واإلســتثمار المنتظــم )المشــار 

ــم(، ــج المنتظ ــد بالبرنام ــا بع ــه فيم إلي
- برنامــج اإلســتثمار اإلضافــي )المشــار اليــه فيمــا 

بعــد بالبرنامــج اإلضافــي(.

١-٢-١ البرنامج المنتظم
يتضمــن البرنامــج المنتظــم »المســاهمات الدوريــة« 
توفيــر  بهــدف  العقــد  مــدة  طــوال  المجدولــة 

حمايــة تأمينيــة ومنافــع إســتثمار.
المنافــع التأمينيــة المتوّجبــة للمســتفيد فــي حــال 
ــتحقاق  ــخ إس ــل تاري ــه قب ــى حيات ــن عل ــاة المؤم وف

العقــد هــي:

ــة  ــتحق بدفع ــى يس ــن أدن ــغ تأمي ــة )أ(: مبل التغطي
ــي( ــدة )إلزام واح

التغطية )ب(: منحة الزوج )ة(

التغطية )ج(: منح التعليم المدرسي
التغطية )د(: منح التعليم الجامعي

ــة  ــتحق بدفع ــى يس ــن أدن ــغ تأمي ــة)أ(: مبل التغطي
ــى  ــغ أدن ــديد مبل ــة تس ــذه التغطي ــر ه ــدة : توّف واح
بدفعــة واحــدة فــي حــال وفــاة المؤمــن علــى حياتــه 

قبــل تاريــخ إســتحقاق العقــد.

المبلــغ األدنــى المســتحق بدفعــة واحــدة هــو مبلــغ 
التغطيــة المحــّدد مســبقً مــن قبــل صاحــب العقــد 
عنــد تاريــخ بــدء ســريان مفعــول العقــد أو اي تعديــل 

الحــق.

المبلــغ المســتحق بدفعــة واحــدة المتزايــد علــى 
ــع  ــد المناف ــّدل تصاع ــة بمع ــدة المرّكب ــدة الفائ قاع
الســنوي، اذا وجــد، ســوف ُيدفــع عنــد نهايــة الشــهر 

ــه. ــى حيات ــن عل ــاة المؤم ــه وف ــل خالل ــذي تحص ال

هــذه  توّفــر  )ة(:  الــزوج  منحــة  )ب(:  التغطيــة 
التغطيــة، فــي حــال وفــاة المؤمــن علــى حياتــه قبــل 
ــزوج )ة(  ــنوية لل ــات س ــد، دفع ــتحقاق العق ــخ اس تاري
لعــدد ســنين محــّدد مــن قبــل صاحــب العقــد عنــد 
تاريــخ بــدء ســريان مفعــول العقــد او فــي اي تعديــل 
ــد  ــد كح ــتحقاق العق ــخ اس ــى تاري ــك حت ــق، وذل الح

ــى. أقص

بطريقــة  المتزايــدة  األولــى  الســنوية  الدفعــة  إن 
الفائــدة المركبــة بمعــدل تصاعــد المنافــع الســنوي، 
ــذي  ــهر ال ــة الش ــد نهاي ــع عن ــتحّق الدف ــد، تس اذا وج

ــه. ــى حيات ــن عل ــاة المؤم ــه وف ــل خالل تحص
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المحــّددة للجامعــة مــن قبــل صاحــب  المــدة  وخــالل 
العقــد عنــد تاريــخ بــدء مفعــول ســريان العقــد او فــي اي 
تعديــل الحــق. إن المنــح الجامعيــة الســنوية تتزايــد ســنويً 
المنافــع  تصاعــد  بمعــّدل  المرّكبــة،  الفائــدة  بطريقــة 

الســنوي، اذا وجــد. 

ــر برنامــج »ســبيرال برايــم UL« فــي حــال كان المؤمــن  يوّف
علــى حياتــه ال يــزال علــى قيــد الحيــاة عنــد تاريخ إســتحقاق 
العقــد، ان يســّدد لصاحــب العقــد اإلســتثمار المتراكــم 
مــن خــالل برنامــج اإلســتثمار المنتظــم وبرنامــج اإلســتثمار 

اإلضافــي وفــق إحــدى الخيــارات التاليــة: 
-  مبلغ يستحق بدفعة واحدة.

-  دفعات سنوية تمتد على فترة زمنية محّددة.
-  أو الدمج بين الخيارين المذكورين أعاله.

هــذه  توفــّر   : المدرســي  التعليــم  منــح  التغطيــة)ج(: 
التغطيــة، فــي حــال وفــاة المؤمــن علــى حياتــه قبــل تاريــخ 
تعليــم  لمنحــة  الســنوي  التســديد  العقــد،  إســتحقاق 
تاريــخ  مــن  إبتــداًء  محــّدد  ولــد  لــكل  ســنوية  مدرســي 
ــد  ــوغ الول ــة بل ــه ولغاي ــى حيات ــن عل ــاة المؤم ــول وف حص
الســن المحــّددة مــن قبــل صاحــب العقــد عنــد تاريــخ بــدء 

ســريان مفعــول العقــد أو فــي أي تعديــل الحــق.
بطريقــة  ســنويً  تتزايــد  الســنوية  المدرســية  المنــح  إن 
الســنوي،  المنافــع  تصاعــد  بمعــّدل  المرّكبــة،  الفائــدة 
اذا وجــد، وإن الدفعــة الســنوية األولــى تســاوي النســبة 
ــن  ــاة المؤم ــخ وف ــن تاري ــا بي ــة م ــرة الواقع ــة للفت المعادل
ــد. ــي للعق ــنوي التال ــتحقاق الس ــخ اإلس ــه، وتاري ــى حيات عل

هــذه  توّفــر  الجامعــي:  التعليــم  منــح  )د(:  التغطيــة 
التغطيــة فــي حــال وفــاة المؤمــن علــى حياتــه قبــل تاريــخ 
تعليــم  لمنحــة  الســنوي  التســديد  العقــد،  اســتحقاق 
جامعــي ســنوية لــكل ولــد محــّدد، خــالل المــّدة المتبّقيــة 
للمنــح الجامعيــة، كمــا هــو محــّدد مــن قبــل صاحــب 
العقــد عنــد تاريــخ بــدء مفعــول ســريان العقــد او فــي أي 

ــق. ــل الح تعدي

تتزايــد المنــح الجامعيــة الســنوية ســنويً بطريقــة الفائــدة 
المرّكبــة، بمعــّدل تصاعــد المنافــع الســنوي، اذا وجــد.

عنــد تاريــخ وفــاة المؤمــن علــى حياتــه، وفــي حــال كان 
مبلــغ  تحــت  للدفــع  المســتحقة  المبالــغ  مجمــوع 
القيمــة  الــى  باإلضافــة   ، )أ(  التغطيــة  بموجــب  التأميــن 
دفعــات  ألي  الحاليــة  والقيمــة  )ب(  للتغطيــة  الحاليــة 
ــي  ــن )ج( و)د(، ف ــن التغطيتي ــت كل م ــة تح ــنوية متبّقي س
ــد  ــتثمار« عن ــاب اإلس ــة »حس ــن قيم ــّل م ــا، أق ــال اختياره ح
ذلــك التاريــخ، فــإن الشــركة ســوف تســّدد الفــارق بدفعــة 
ــة  ــب التغطي ــن بموج ــغ التأمي ــى مبل ــة إل ــدة، باإلضاف واح
فقــط  تســّدد  ســوف  الشــركة  فــإن  لذلــك،  خالفــً  )أ(. 

منافــع التأميــن بتاريــخ اســتحقاق كّل منهــا.

)أ(،  التغطيــات  تحــت  المتوّجبــة  المبالــغ  تســديد  بعــد 
الغيــً  العقــد  يصبــح  اختيارهــا،  حــال  فــي  و)د(،  )ب(،)ج( 

مفاعيلــه. بجميــع 

كمــا تســتحق كافــة المنافــع المذكــورة أعــاله فــي حــال 
العجــز الكلــي الدائــم أو أخطــار الحــرب اذا تــّم إختيارهــا.

١-٢-٢ البرنامج اإلضافي
 »UL ــم ــبيرال براي ــي »س ــي، يعط ــج اإلضاف ــطة البرنام بواس
صاحــب العقــد إمكانيــة زيــادة حســاب إســتثماره فــي أي 
وقــت كان بواســطة مســاهمات إســتثمار إضافيــة )يشــار 

ــة(. ــاهمات اإلضافي ــد بالمس ــا بع ــا فيم اليه

١-٣ منافع اإلستثمار )الجامعة / اإلستحقاق(

فــي حــال كان المؤمــن علــى حياتــه ال يــزال علــى قيــد 
الحيــاة عنــد تاريــخ اســتحقاق المنــح الجامعيــة، و بقــدر 
المنتظــم،  اإلســتثمار  حســاب  قيمــة  بــه  تســمح  مــا 
ــد  ــب العق ــم UL« لصاح ــبيرال براي ــج »س ــر برنام ــوف يوّف س
التســديد الســنوي لمنحــة جامعيــة عــن كل ولــد محــّدد 

2- التعريفات

٢-١ صاحب العقد

صاحــب العقــد هــو الشــخص )الطبيعــي أو المعنــوي( 
الشــروط  علــى  يوافــق  التأميــن،  طلــب  يوّقــع  الــذي 
المدرجــة فــي العقــد ويســّدد المســاهمات. هــو المالــك 
الوحيــد للعقــد وهــو وحــده المخــّول طلــب أيــة تعديــالت 

علــى العقــد، شــرط موافقــة الشــركة.

العقــد«  »صاحــب  عبــارة  فــإن  ذلــك،  النــص  أجــاز  أينمــا 
تتضمــن إشــارة الــى ممثلــه الشــخصي و/أو وكيلــه و/أو 
ورثتــه، وتتضمــن صيغــة المفــرد صيغــة الجمــع والعكــس 

بالعكــس.

٢-٢ الشركة

التــي  التأميــن  »أليانــز ش.م.ل.« - هــي شــركة  الشــركة 
توّفــر المنافــع وفــق مــا هــو منصــوص عليــه فــي »الئحــة 
األحــكام  ووفــق  المرفقــة  والمســاهمات«  المنافــع 

بالعقــد. الملحقــة  أو  بعــد  فيمــا  الــواردة  والشــروط 

٢-٣ المؤمن على حياته

ــخص  ــو الش ــد ه ــذا العق ــي ه ــه ف ــى حيات ــن عل إن المؤم
الــذي يوّقــع طلــب التأميــن والــذي تعقــد تغطيــة التأميــن 
ــب  ــه صاح ــو نفس ــون ه ــوز ان يك ــذي يج ــه وال ــى حيات عل

ــد. ــد للعق ــك الوحي ــي المال ــد وبالتال العق

4



Allianz S.A.L.

UL سبيرال برايم

اإلســتثمار بهــدف تحديــد قيمــة المنافع المســتحقة.
ــي أي  ــد ف ــب العق ــة لصاح ــق الموّزع ــدات الصنادي ــى وح تبق

ــركة. ــة للش ــة حصري ــات ملكي ــع األوق ــي جمي ــت وف وق

٢- ٩-٣ سعر الوحدة
ــدوق  ــي صن ــدة ف ــدة الواح ــي للوح ــل الصاف ــة األص ــو قيم ه
ألهــداف  تبعــً  معــداًل  المترابطــة،  اإلســتثمارية  الوحــدات 

اإلســترداد.  أو  التوزيــع 
يمكــن لســعر الوحــدة فــي صنــدوق وحــدات مترابطــة أن 
اإلســتثماري  األداء  علــى  بنــاًء    هبوطــًا  أو  صعــوداً  يتقلــب 

للصنــدوق.
ســعر العــرض هــو الســعر الــذي تعتمــده الشــركة لتوزيــع 

الوحــدات علــى العقــد.
ســعر اإلســترداد هــو الســعر الــذي تعتمده الشــركة إلســترداد 

الوحــدات الموّزعــة علــى العقد.

٢-١٠ العملة

بواســطة  وتدفــع  األميريكــي،  الــدوالر  هــي  العقــد  عملــة 
الخارجــي. المصرفــي  التحويــل 

٢-١١ الحسابات اإلنتقالية وحسابات اإلستثمار

النحــو  علــى  اإلســتثمار،  وحســابات  اإلنتقاليــة  الحســابات 
المحــّدد فــي البنــد 5، هــي حســابات داخليــة تحتفــظ بهــا 
المبالــغ  ولتحديــد  الوحــدات  لتوزيع/إســترداد  الشــركة 

وقــت. أي  فــي  العقــد  لصاحــب  المســتحقة 

أســاس  علــى  صــادرًا  المنتظــم  البرنامــج  كان  إذا 
آن  فــي  شــخصين  حيــاة  علــى  مشــترك  تأميــن 
حياتــه«  علــى  »المؤمــن  الــى  اإلشــارة  فــإن  واحــد، 
علــى  حياتهمــا،  علــى  المؤمــن  شــخصي  تشــمل 
المنافــع  المبّينــة فــي »الئحــة  المنافــع  ُتدفــع  أن 
والمســاهمات«  مــرة واحــدة فقــط عنــد حصــول 
أول حادثــة وفــاة أو أّول حادثــة أخــرى مشــمولة فــي 
تغطيــة هــذا العقــد تحصــل ألي مــن المؤمــن علــى 

حياتهمــا.

٢-٤ المستفيد

هــو الشــخص أو األشــخاص المحّدديــن مــن قبــل 
صاحــب العقــد والمخّوليــن اإلســتفادة مــن منافــع 
ــه. ــى حيات ــن عل ــاة المؤم ــال وف ــي ح ــد ف ــذا العق ه

٢-٥ السنة التعاقدية

هــي فتــرة اإلثنــا عشــر شــهرًا متتاليــً مــن الســنة 
الميالديــة، تبــدأ بتاريــخ بــدء مفعــول العقــد المحــّدد 
أي  بتاريــخ  أو  المنافــع والمســاهمات«  فــي »الئحــة 

ذكــرى ســنوية الحقــة لتاريــخ بــدء المفعــول.

٢-٦ تاريخ بدء المفعول

فــي  المحــّدد  التاريــخ  فــي  العقــد  مفعــول  يبــدأ 
والمســاهمات«. المنافــع  »الئحــة 

٢-٧ تاريخ اإلستحقاق

المنافــع  »الئحــة  فــي  المحــّدد  التاريــخ  هــو 
مفاعيــل  بحلولــه  تســقط  والــذي  والمســاهمات« 

. لعقــد ا

٢-٨ تاريخ المساهمة

هو تاريخ إستحقاق دفع كل مساهمة.

٢-٩  صناديق الوحدات اإلستثمارية المترابطة

ــتثمارية  ــدات اإلس ــق الوح ــف صنادي ٢-٩-١ وص
ــة المترابط

الشــركة  تملكهــا  التــي  اإلســتثمار  صناديــق  هــي 
اإلســتثمار.  لتوزيــع  العقــد  لصاحــب  وتعرضهــا 
خارجيــة  مســتقلة  إمــا  الصناديــق  هــذه  وتكــون 
ــون،  ــتثمار خارجي ــق إس ــدراء صنادي ــا م ــوم بإدارته يق
ــا  ــى إدارته ــق تتول ــة/ صنادي ــات داخلي ــا محفظ وإم

الشــركة، أو تركيبــة تجمــع بيــن النوعيــن معــً.
ــدوق  ــكل صن ــدة ل ــكام العائ ــروط واألح ــل الش ُتفّص

ــً. ــق ربط ــق المرف ــب الصنادي ــتثمار بكتّي إس

٢-٩-٢ الوحدة والملكية
هــي ســهم نظــري أو إعتبــاري في صنــدوق الوحدات 
اإلســتثمارية المترابطــة توّزعــه الشــركة فــي حســاب 

3- األحكام والشروط العامة

٣-١ إبالغ الشركة

إبــالغ عــن أي إجــراء أو عــن  بــأي  ال تكــون الشــركة ملزمــة 
ممارســة أي حــق أو خيــار أو عــن أيــة وقائــع أخــرى تتعلــق 
ــون  ــد أن يك ــر إال بع ــد الحاض ــكال بالعق ــن األش ــكل م ــأي ش ب
نظــم  قــد  الوقائــع  أو  الممارســة  أو  اإلجــراء  اإلبــالغ،  هــذا 
خطيــً وســّلم مــن قبــل صاحــب العقــد الــى مركــز الشــركة 

الرئيســي.

٣-٢  المعامالت اإللكترونية

التــي  يلتــزم صاحــب العقــد بالتقيــد باألحــكام والشــروط 
يمكــن للشــركة أن تقّرهــا مــن وقــت الــى آخــر بالنســبة الــى 
أن كافــة  العقــد  المعامــالت. كمــا يؤكــد صاحــب  كافــة 
المعامــالت )بإســتثناء تلــك التــي تســتوجب بحســب أحــكام 
ــر أو  ــزة عب ــً( المنج ــً خطي ــون كتاب ــب القان ــد و/أو بحس العق
مــن خــالل تســهيالت للقيــام بمعامــالت عــن بعــد، كاإلنترنــت 
ومراكــز  اإللكترونيــة  البيانــات  وتبــادل  العالميــة  والشــبكة 
اإلتصــاالت وعمليــات الخدمــة عــن بعــد )ســواء بالصــوت أو 
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الصــورة أو البيانــات أو الدمــج فيما بينها(، أو بواســطة اآلالت 
اإللكترونيــة أو الكمبيوتــر أو شــبكة اآلالت األوتوماتيكيــة، أو 
عبــر شــبكات إتصــاالت أخــرى منشــأة مــن قبــل أو نيابــًة عن 
الشــركة، بالنســبة الــى العقــد وأحكامــه أو ســائر منتجــات 
وخدمــات الشــركة، تعتبــر معامــالت صحيحــة وملزمــة 
والشــروط  لألحــكام  وفقــً  تمــت  إنهــا  طالمــا  قانونــً 
المتعلقــة بتلــك التســهيالت والتــي تصــدر مــن وقــت الــى 

ــركة.   ــن الش ــر ع آخ

٣-٣ فترة  إعادة النظر

ــب  ــن لصاح ــدار، يمك ــخ اإلص ــن تاري ــً م ــرة 15 يوم ــالل فت خ
العقــد فــي حــال كان غيــر راٍض ألي ســبب مــن األســباب، أن 
ــاء  ــه إلغ ــب بموجب ــً يطل ــً خطي ــركة كتاب ــى الش ــّدم ال يق
ــة  ــه كاف ــً ب ــاء ومرفق ــباب اإللغ ــه أس ــً في ــد موضح العق

ــد. ــتندات العق مس
عندهــا تقــوم الشــركة بإعــادة قيمــة المســاهمة األولــى 
المدفوعــة الــى صاحــب العقــد مخصومــً منهــا النســبة 
ــي كان  ــرة الت ــن الفت ــاهمة ع ــر المس ــة لمخاط المخصص
الــى  باإلضافــة  مغطــى،  حياتــه  علــى  المؤمــن  فيهــا 

المصاريــف الناتجــة عــن الفحوصــات الطبيــة. 
ــد  ــب العق ــى صاح ــّدد ال ــغ المس ــن المبل ــم م ــا يخص كم
أي تخفيــض مــن قيمــة حســابات اإلســتثمار، فــي حــال 
وجودهــا، الناتــج عــن هبــوط فــي أســعار الوحــدات بيــن 

تاريــخ التخصيــص وتاريــخ إســترداد الوحــدات.

٣-٤ المبالغ المسّددة من قبل الشركة

مــع مراعــاة أحــكام البنــد 4-1 فيمــا يتعلــق بطريقــة دفــع 
المســاهمات، ســيتم تســديد جميــع مبالــغ اإلســتثمار 
المســتحقة الدفــع مــن قبــل الشــركة إلــى صاحــب العقد 
الحســاب  نفــس  إلــى  المصرفــي  التحويــل  طريــق  عــن 

ــاهمات. ــع المس ــتخدم لدف ــي المس المصرف
يجــب أن تتــم الموافقــة المســبقة مــن قبــل الشــركة 

علــى أي تغييــر للحســاب المصرفــي.
ســيتم تســديد منافــع التأميــن، بعــد حســم الضرائــب 
التحويــل  طريــق  عــن  العقــد  صاحــب  إلــى  المطّبقــة، 
ــتخدم  ــي المس ــاب المصرف ــس الحس ــى نف ــي إل المصرف
فــي  المعّيــن  المســتفيد  إلــى  أو  المســاهمات؛  لدفــع 
»الئحــة المنافــع والمســاهمات« أو فــي أي تعديــل الحــق، 
ــب. ــت المناس ــي الوق ــه ف ــاق علي ــم اإلتف ــاب يت ــى حس إل

٣-٥ حقوق المستفيد

ينشــأ عــن هــذا العقــد حــق إســتفادة قابــل للنقــض لصالح 
ــاهمات«   ــع والمس ــة المناف ــي »الئح ــن ف ــتفيد الُمعّي المس
المســتفيد  حقــوق  تنحصــر  الحــق.  تعديــٍل  أي  فــي  أو 
ــن  ــاة المؤم ــال وف ــي ح ــتحقة ف ــة المس ــغ الصافي بالمبال

ــد.  ــتحقاق العق ــخ إس ــل تاري ــه قب ــى حيات عل

ــه  ــى حيات ــن عل ــاة المؤم ــل وف ــد، قب ــب العق ــق لصاح يح
ومــن دون الحصــول علــى موافقــة أي مــن المســتفيدين، 
أن يمــارس، مــن أجــل منفعتــه الشــخصية، أي حــق أو إمتياز 

معطــى لــه بموجــب هــذا العقــد، وبنــوع خــاص يحــق لــه، 
وفــي أي وقــت كان، أن يعــزل أو يغّيــر المســتفيد بإســتثناء 
المســتفيد غيــر القابــل للتعديــل أو للنقــض المحــّدد فــي 
»الئحــة المنافــع والمســاهمات«  أو فــي أي تعديــل الحــق.

ــن  أي تعديــل مــن قبــل صاحــب العقــد للمســتفيد المعّي
يســتوجب اإلعــادة اإللزاميــة لنســخة العقــد األصليــة وأيــة 
مالحــق الحقــة. فــي حــال عــدم  توفــر النســخة األصليــة، 

تطبــق قواعــد داخليــة محــددة.
ــن  ــل أي م ــر أو تعدي ــن، تجيي ــد بره ــب العق ــام صاح إذا ق
ــي  ــتفيد األساس ــوق المس ــإن حق ــد، ف ــذا العق ــع ه مناف
ســتأتي فــي الدرجــة الثانيــة بعــد حقــوق األشــخاص الذيــن 

ــم. ــراءات لصالحه ــذه اإلج ــت ه تم

٣-٦ التعديالت وتوقيتها

خــالل أيــة ســنة تعاقديــة وعندمــا يكــون هــذا العقــد 
ســاري المفعــول، يجــوز لصاحــب العقــد أن يطلــب تعديــل 
و/أو  المؤمنــة  المبالــغ  و/أو  المنافــع  كافــة  أو  بعــض 
المســاهمات الــى مســتوى أعلــى أو أدنــى، وتعــّدل بالتالــي 
كلفــة التأميــن. ال يمكــن تعديــل المبالــغ المؤمنــة الــى 
ــة  ــركة قابلي ــت للش ــه إال إذا ثب ــي علي ــا ه ــى مّم ــغ أعل مبال
المؤمــن علــى حياتــه للتأميــن وبعــد التأكــد مــن أن حالتــه 
ــؤدي  ــل أن ي ــذا التعدي ــن له ــدة ويمك ــزال جي ــة ال ت الصحي

ــن.  ــاهمات التأمي ــة مس ــع قيم ــى رف إل
أي تعديــل منصــوص عنــه فــي هــذه المــادة يجــب أن يتــم 
بإشــعار خطــي موّجــه مــن صاحــب العقــد الــى الشــركة، 
إســتحقاق  بتاريــخ  تعديــل  أي  مفعــول  يبــدأ  ان  علــى 
عليــه  الشــركة  موافقــة  تاريــخ  تلــي  التــي  المســاهمة 
مــن  موّقــع  تظهيــر  بإصــدار  الشــركة  ســتقوم  بحيــث 

قبلهــا. 
مــن أجــل إتمــام أي تعديــل، علــى صاحــب العقــد أن يعيــد 
مالحــق  وأيــة  للعقــد  األصليــة  النســخة  الشــركة  الــى 

ــة. الحق

٣-٧ تاريخ الوالدة

تحتفــظ الشــركة بحقهــا فــي طلــب إثبــات تاريــخ والدة 
أي  تســديد  الــى  تبــادر  أن  قبــل  حياتــه  علــى  المؤمــن 
ــخ  ــح عــن تاري ــر المقصــود فــي التصري مبلــغ. إن الخطــأ غي
الــوالدة ال يلغــي العقــد بــل ســتقوم الشــركة بتعديــل 
المبلــغ الواجــب تســديده تبعــً للتاريــخ الصحيــح وبحســب 

التعرفــة المعتمــدة عنــد تاريــخ بــدء مفعــول العقــد.

٣-٨ إثبــات الوفــاة أو العجــز الكلــي الدائــم وتقديــم 
المطالبة

ــز  ــه بالعج ــه أو إصابت ــى حيات ــن عل ــاة المؤم ــال وف ــي ح ف
علــى  يتوجــب   ، العقــد  ســريان  أثنــاء  الدائــم  الكلــي 
المســتفيد، صاحــب العقــد أو المؤمــن علــى حياتــه، إعــالم 
الشــركة خطيــً بحــدوث الوفــاة أو العجــز الكلــي الدائــم 
خــالل مهلــة خمســة عشــر يــوم عمــل مــن تاريــخ حصــول 
الوفــاة أو العجــز. وقبــل أن تبــادر الشــركة الــى أي تســديد 
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UL سبيرال برايم

ــد  ــذا البن ــي ه ــود ف ــى المقص ــب بالمعن ــو المتوّج ــى النح عل
العقــد. وألغــراض هــذا 

٣-١٢ القوانين والسلطة القضائية

يخضــع هــذا العقــد للقوانيــن واألنظمــة المعمــول بهــا فــي 
الجمهوريــة اللبنانيــة.

ــيم أو  ــن أو مراس ــة قواني ــكام أي ــن ألح ــع التأمي ــع مناف تخض
تعليمــات ضرائبيــة ذات صلــة تكــون ســارية بتاريــخ تســديدها. 

تخضــع اإلســتردادات الجزئيــة، القيمــة اإلســتردادية ومنافــع 
تعليمــات  أو  مراســيم  أو  قوانيــن  أيــة  ألحــكام  اإلســتثمار 
وحــدات  تبقــى  تســديدها.  بتاريــخ  ســارية  تكــون  ضرائبيــة 
الصناديــق الموّزعــة لصاحــب العقــد فــي أي وقــت وفــي 

للشــركة. حصريــة  ملكيــة  األوقــات  جميــع 

يتوافــق هــذا العقــد مــع إجــراءات مصــرف لبنــان علــى النحــو 
المحــدد فــي التعميــم رقــم 2020/150 وتعديلــه، وســيظل 
متوافًقــا تماًمــا مــع أي قوانيــن أو أنظمــة حالية أو مســتقبلية 

مــن أي نــوع كانــت.
فــي حالــة إصــدار أي قانــون أو نظــام يعّطــل تنفيــذ هــذا 
العقــد، يتفــق الطرفــان خّطيــً إّمــا علــى تعديــل العقــد بمــا 
يتماشــى مــع المتطلبــات القانونيــة الجديــدة، أو علــى  إنهائــه.

٣-١٣ بند العقوبات

ال يوّفــر العقــد الحاضــر أي تغطيــة تتعّلــق بــأي عمــل تجــاري، 
بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، العقــد الحاضــر 
وتنفيــذ أّي مــن موجباتــه، إن كان توفيــر مثــل هــذه التغطيــة 
ــب أي  ــد بموج ــر أو قي ــة، حظ ــركة ألي عقوب ــّرض الش ــد يع ق
قوانيــن أو أنظمــة ســارية وصــادرة عــن مجلــس األمــن التابــع 
و/أو  األوروبــي  اإلتحــاد  عــن  أو  المتحــدة  األمــم  لمنظمــة 
بموجــب أي قوانيــن أو أنظمــة أخــرى تتعّلــق بعقوبــات تجارّيــة 

أو إقتصادّيــة.

ــن  ــى المطالبي ــب عل ــر، يتوج ــد الحاض ــب العق بموج
أن يعيــدوا النســخة األصليــة لعقــد التأميــن وأيــة 
مالحــق الحقــة وأن يقدمــوا إثباتــات خطيــة ُمرضيــة 
وتقاريــر رســمية توضــح أســباب وظــروف الوفــاة أو 
العجــز، فضــاًل عــن شــهادة وفــاة رســمية وتقريــر 
طبــي صــادر عــن الطبيــب المعالــج وأي مســتند آخــر 

ــً. ــركة ضروري ــره الش تعتب

٣-٩ إعادة المفعول

ــة  ــة ثالث ــالل مهل ــد خ ــول العق ــادة مفع ــن إع يمك
أشــهر مــن تاريــخ إنتهــاء مفعولــه أو تحويلــه الــى 
عقــد خالــص الدفــع، وذلــك بموجــب طلــب خطــي 
مــن صاحــب العقــد وبشــرط تقديــم إثبــات مقبــول 
مــن قبــل الشــركة بقابليــة المؤمــن علــى حياتــه 
ــتحقة  ــاهمات المس ــة المس ــديد كاف ــن وتس للتأمي
ــذا  ــب ه ــركة بموج ــاه الش ــرى تج ــة أخ ــة مديوني وأي

ــد. العق

٣-١٠ مخاطر اإلستثمار

كمــا هــو الحــال فــي العقــود المحــددة فــي الفقــرة 
قانــون  مــن   950 والمــادة   1٧0 المــادة  مــن  األخيــرة 
الموجبــات والعقــود، فــإن نتائــج هــذا العقــد تعتمــد 

علــى أحــداث غيــر مؤكــدة. 
مــن دون الحــد مــن عموميــة مــا ســبق، تتعــرض 
اســتثمارات الشــركة للمخاطــر، بمــا فــي ذلــك علــى 
والقيــود  البلــد،  مخاطــر  الحصــر  ال  المثــال  ســبيل 
واألنظمــة  القوانيــن  تفرضهــا  قــد  التــي  الماليــة 
والعــام،  الخــاص  واإلفــالس  اللبنانيــة،  والهيئــات 
واألحــداث الماليــة أو السياســية، وانخفــاض قيمــة 

أو أي حــدث مماثــل. العملــة 
العقــد/ صاحــب  ويقبــل  يقــّر  يتفّهــم،  بالتالــي، 
المســتفيد بهــذه المخاطــر، ويتحّمــل وحــده أيــة 
ــق بهــا. وفــي مثــل هــذه  خســائر تنتــج عنهــا أو تتعّل
ــة  ــتثمار والقيم ــابات اإلس ــون حس ــد تك ــروف، ق الظ
اإلســتردادية أقــل مــن التوّقعــات المبّينة فــي »الئحة 
ــإن  ــوال، ف ــة األح ــي كاف ــاهمات«. ف ــع والمس المناف
الشــركة تعمــل علــى أســاس بــذل أفضــل الجهــود.

٣-١١ إبالغ صاحب العقد

ــال  ــة إرس ــي حال ــه ف ــى أن ــد عل ــب العق ــق صاح يواف
أي إشــعار بموجــب هــذا العقــد ســواء أكان خّطيــً و 
/ أو مــن خــالل البريــد المســّجل، فيعتبــر أّنــه قــد تــم 

تســليمه بحســب األصــول إذا:
تــّم تحديــد الطــرف المــراد تســليمه )المرســل   -
إليــه( وعنــوان المرســل إليــه علــى النحــو المنصــوص 
عليــه فــي طلبــات التأميــن أو أيــة مالحــق الحقــة؛ و
بحســب  مختوًمــا  بالبريــد،  اإلشــعار  إرســال  تــم   -
أو  البريديــة  الرســوم  كافــة  دفــع  مــع  األصــول، 

بــه. المتعلقــة  الرســوم  مــن  غيرهــا 
اإلشــعار  هــذا  خدمــة  ُتعتبــر  ذلــك،  علــى  وبنــاًء 
ــليمه  ــم تس ــد ت ــعار ق ــات أن اإلش ــا إلثب ــال قاطًع دلي

4- خصائص المساهمات 
وتسديدها

يتألــف مجمــوع المســاهمات عــن كل ســنة تعاقديــة مــن 
ــي: التال

- المســاهمات الدوريــة العائــدة لبرنامــج اإلســتثمار المنتظــم.
العائــدة  وجودهــا،  حــال  فــي  اإلضافيــة  المســاهمات   -

اإلضافــي. اإلســتثمار  لبرنامــج 
ــي  ــة ف ــنة تعاقدي ــن كل س ــاهمات ع ــوع المس ــّدد مجم يح

»الئحــة المنافــع والمســاهمات«.

٤-١ تسديد المساهمات

ــد،  ــذا العق ــي ه ــا ف ــار إليه ــاهمات المش ــة المس ــّدد كاف ُتس
التحويــل  بواســطة  إضافيــة،  أم  دوريــة  أكانــت  ســواء 
المصرفــي الخارجــي إلــى حســاب الشــركة المتفــق عليــه. 

7



Allianz S.A.L.

5- آلية اإلستثمار

المساهمة

التحويل إلى الحساب ا�نتقالي

عند دفع المساهمة

توزيع الصناديق

أسبوعّي�

إسترداد الصناديق

الحساب ا�نتقالي الصافي

حساب ا�ستثمار

أسبوعّي�

ا�قتطاع من الحساب ا�نتقالي

شهرّي�

البرنامج ا�ضافيالبرنامج المنتظم

المساهمات ا�ضافيةالمساهمات المنتظمة

التحويل إلى الحساب ا�نتقالي المنتظم 
بعد حسم تكاليف المساهمة، تكاليف الجباية والضرائب

توزيع صناديق الوحدات المترابطة المنتظم

ا�قتطاع من الحساب ا�نتقالي  المنتظم
بعد حسم كلفة التأمين، تكاليف ا�دارة وا�ستثمار الشهرية 

الحساب ا�نتقالي ا�ضافي الصافيالحساب ا�نتقالي المنتظم الصافي

حساب ا�ستثمار المنتظم الصافي
متراكم مع نمّو الصناديق

حساب ا�ستثمار ا�ضافي الصافي
متراكم مع نمّو الصناديق

ا�قتطاع من الحساب ا�نتقالي ا�ضافي
بعد حسم تكاليف ا�ستثمار الشهرية 

إسترداد صناديق الوحدات المترابطة ا�ضافيإسترداد  صناديق الوحدات المترابطة المنتظم

توزيع صناديق الوحدات المترابطة ا�ضافي

التحويل إلى الحساب ا�نتقالي ا�ضافي
بعد حسم تكاليف المساهمة، تكاليف الجباية والضرائب

8

ــادرًا  ــً إال إذا كان ص ــاهمة صالح ــال بالمس ــر أي إيص ال يعتب
علــى مســتند مطبــوع موّقــع أصــواًل مــن قبــل الشــركة أو 

ــا. ــن يمثله ــل م ــن قب م
مــن المفهــوم والمتفــق عليــه صراحــة أنــه فــي حالــة 
تســديد أي مســاهمة بعملــة غيــر عملــة العقــد كمــا هــو 
محــدد فــي البنــد 2-10 ، أو مــن خــالل أي طريقــة دفــع 
بخــالف مــا هــو محــدد بموجــب هــذا البنــد )مثــل الدفــع 
الشــركة  ُتمنــح  محّلــي(،  مصرفــي  حســاب  خــالل  مــن 
الحــق فــي إنهــاء العقــد بنــاًء علــى إشــعار خطــي دون 
الحاجــة إلــى اللجــوء إلــى المحاكــم، أو بــداًل مــن ذلــك، 
ووفًقــا لتقديرهــا الخــاص، قــد تقــرر الحفــاظ علــى العقــد 
بشــرط تســديد جميــع المنافــع وفًقــا لنفــس الطريقــة و 

/ أو العملــة.

٤-٢ المساهمات الدورية العائدة لبرنامج اإلستثمار 
المنتظم

ان المســاهمة الدوريــة الســنوية المســتحقة عــن ســنة 
العقــد األولــى هــي المســاهمة المذكــورة فــي »الئحــة 

. المنافــع والمســاهمات« 
للســنوات  العائــدة  الســنوية  الدوريــة  المســاهمات  أّمــا 
التاليــة هــي المســاهمة الدوريــة الســنوية مــن الســنة 
تصاعــد  لمعــدل  وفقــً  معّدلــة  الســابقة  التعاقديــة 
المســاهمات الســنوي، اذا وجــد، وذلــك كمــا هــو مذكــور 

. المنافــع والمســاهمات«  فــي »الئحــة 
تدفــع المســاهمات الدوريــة إمــا شــهريً، أو ربــع ســنويً 
أو نصــف ســنويً أو ســنويً، بحســب مــا تــم تحديــده فــي 

»الئحــة المنافــع والمســاهمات« .

٤-٣ المساهمات اإلضافية العائدة لبرنامج 
اإلستثمار اإلضافي

يمكــن لصاحــب العقــد فــي أي وقــت طــوال مــدة العقــد 
أن يدعــم حســاب إســتثماره بمســاهمات إســتثمار إضافية، 
وفــق الحــّد األدنــى واألقصــى المحــّدد مــن قبــل الشــركة 

عنــد تاريــخ التســديد.

٤-٤ عدم تسديد المساهمات الدورية

تعطــى مهلــة 90 يومــً لتســديد قيمــة كل مســاهمة 
دوريــة تلــي المســاهمة الدوريــة األولــى. فــي حــال بقيــت 
المســاهمة غيــر مدفوعــة عنــد إنتهــاء فتــرة التســعين 
يومــً التــي تلــي تاريــخ إســتحقاقها، ُتلغــى المســاهمة 
ويتأثــر حســاب اإلســتثمار المشــار إليــه فــي »الئحــة المنافــع 

ــاء. ــذا اإللغ ــً له ــاهمات«  تبع والمس
ــتمر  ــة، تس ــاهمة دوري ــديد أي مس ــدم تس ــن ع ــم م بالرغ
التأميــن  لمنافــع  الشــهرية  الكلفــة  بإقتطــاع  الشــركة 
والحــوادث  الحــرب  أخطــار  دائــم،  كلــي  عجــز  )وفــاة، 
الطارئــة( وتكاليــف اإلدارة واإلســتثمار الشــهرية، كمــا هــو 
منصــوص عنــه فــي البنــد 5-4 والبنــد 5-5 وذلــك طالمــا 
ــة  ــي لتغطي ــم تكف ــتثمار المنتظ ــاب اإلس ــة حس أن مؤون
التكاليــف والمصاريــف الشــهرية المتوجبــة. وحيــن يصبــح 
ــر كاٍف لتغطيــة تكاليــف  حســاب اإلســتثمار المنتظــم غي
ــات  ــة التغطي ــى كاف ــهرية، تلغ ــف الش ــن والمصاري التأمي

ــه.  ــة مفاعيل ــً بكاف ــد الغي ــر العق ويعتب
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UL سبيرال برايم

٥-١ الحسابات اإلنتقالية وحسابات اإلستثمار

الشــفافية والوضــوح، تقــوم  المحافظــة علــى  بهــدف 
الشــركة بتنظيــم ومســك الحســابات التاليــة لــكل عقــد :

للحسابات اإلنتقالية: 
1- الحساب اإلنتقالي المنتظم. 
2- الحساب اإلنتقالي اإلضافي.

لحسابات اإلستثمار: 
1- حساب اإلستثمار المنتظم.
2- حساب اإلستثمار اإلضافي.

٥-٢ تخصيص المساهمات في الحسابات اإلنتقالية

أيــة مســاهمة )ســواًء أكانــت منتظمــة أم  عنــد دفــع 
إضافيــة( وعنــد اســتالمها الفعلــي، تقــوم الشــركة بعــد 
حســم تكاليــف المســاهمة، تكاليــف الجبايــة والضرائــب 
إلــى  المالئــم  المبلــغ  بتحويــل  ُوجــدت،  أذا  المحّلّيــة 

المناســب. اإلنتقالــي  الحســاب 

٥-٣ توزيع الصناديق

ــوم  ــق، تق ــترداد الصنادي ــخ لتوزيع/إس ــة كل تاري ــد نهاي عن
كّل  فــي  المتوّفــر  اإليجابــي  الرصيــد  بتحويــل  الشــركة 
ــي  ــاب اإلنتقال ــم والحس ــي المنتظ ــاب اإلنتقال ــن الحس م
اإلضافــي، إلــى حســاب اإلســتثمار المناســب عبــر توزيــع، 
ــف  ــى مختل ــدات إل ــن الوح ــدد م ــعرالعرض، ع ــب س بحس
الصناديــق وفقــً لنســب التخصيــص العائــدة لــكل صندوق 

ــاهمات«. ــع والمس ــة المناف ــي » الئح ــّددة ف والمح

٥-٤ اإلقتطاعات الشهرية من الحسابات اإلنتقالية

عند كل ذكرى شهرية سوف تقتطع الشركة: 
ــهرية  ــة الش ــم، الكلف ــي المنتظ ــاب اإلنتقال ــن الحس - م
لمنافــع التأميــن )وفــاة، عجــز كلــي دائــم، أخطــار الحــرب 
والحــوادث الطارئــة( وتكاليف اإلدارة واإلســتثمار الشــهرية. 
- ومــن الحســاب اإلنتقالــي اإلضافــي، تكاليــف اإلســتثمار 

الشــهرية.
إن الحســاب اإلنتقالــي المنتظــم الصافــي لــكل ســنة، 
»الئحــة  فــي  مبّيــن  اإلقتطاعــات،  جميــع  إجــراء  بعــد 

والمســاهمات«. المنافــع 

٥-٥ إسترداد الصناديق 

ــد  ــق، وعن ــترداد الصنادي ــخ لتوزيع/إس ــة كل تاري ــد نهاي عن
وجــود أي رصيــد ســلبي فــي كّل مــن الحســاب اإلنتقالــي 
المنتظــم أو الحســاب اإلنتقالــي اإلضافــي، ســوف تقــوم 
المناســب  اإلســتثمار  حســاب  مــن  بإقتطاعــه  الشــركة 
وفقــً لنســب توزيــع الصناديــق عنــد تاريــخ إجــراء العمليــة 
األساســي(  عبــر  الصناديــق  إختيــار  النظــر عــن  )بصــرف 
الوحــدات  مــن  عــدد  العــرض،  ســعر  بحســب  إســترداد، 

الموّزعــة مــن مختلــف الصناديــق.

٥-٦ قيمة حسابات اإلستثمار

المنتظــم  اإلســتثمار  حســاب  مــن  كل  قيمــة  تســاوي 
وحســاب اإلســتثمار اإلضافــي فــي أي وقــت كان، مجمــوع 
المتراكمــة مــن كل صنــدوق  الموّزعــة  الوحــدات  عــدد 
مختــار مضــروب بســعر العــرض العائــد لــكل وحــدة منــه.
الحســاب  فــي  متبّقــي  إيجابــي  أم  ســلبي  رصيــد  أي 
قيمــة  إلــى  أيضــً  يضــاف  ســوف  المالئــم  اإلنتقالــي 

اإلســتثمار. حســابات 
ــًا  ــوداً أو هبوط ــتثمار صع ــاب اإلس ــة حس ــب قيم ــد تتقل ق
ــل  ــة وال تحم ــق الموّزع ــدات الصنادي ــعار وح ــى أس ــاًء عل بن
اإلســتثمار  لمبلــغ  ضمــان  أي  اإلســتثمار  حســاب  قيمــة 

األساســي أو لعائــد اإلســتثمار.
تحــّدد قيمــة حســابات اإلســتثمار عنــد نهايــة كل ســنة 
وهــي  والمســاهمات«  المنافــع  »الئحــة  فــي  تعاقديــة 
ــدات  ــق الوح ــو لصنادي ــبة النم ــاس نس ــى أس ــة عل متوقّع
المنافــع  »الئحــة  فــي  تحديدهــا  تــّم  كمــا  المترابطــة 

والمســاهمات«.

٥-٧ أوامر الصناديق

يــوم  فــي  الصناديــق  توزيع/إســترداد  عمليــة  تجــري 
ــم  ــري تقيي ــديد. يج ــخ التس ــي لتاري ــق التال ــم الصنادي تقيي
الصناديــق بإنتظــام مــرة فــي األســبوع علــى األقــل إال فــي 
حــال تأجيــل تســعير الوحــدة، كمــا هــو مفّصــل فــي البنــد 

ــاه. ــي أدن التال
تحتفــظ الشــركة، بنــاًء لتقديرهــا الخــاص، بحــق تأجيــل 
تســعير الوحــدة وســائر العمليــات التابعــة لهــا، وذلــك فــي 
حــال وجــود عطــل جوهــري فــي ســوق األصــول مــن شــأنه 
ــة  ــال إمكاني ــي ح ــدة و/أو ف ــعر الوح ــة بس ــد الثق أن يفق
أن تلحــق العمليــات أضــرارًا بمبــدأ العدالــة بيــن حاملــي 

ــدات. الوح
ــد  ــدوق عن ــمية للصن ــعيرة رس ــود تس ــدم وج ــال ع ــي ح ف
تاريــخ التقييــم، يؤجــل توزيع/إســترداد هــذا الصنــدوق الــى 

تاريــخ التقييــم التالــي.

٥-٨ اإلستبدال وإعادة التوجيه 

)طلــب  خطــي  طلــب  بموجــب  العقــد  لصاحــب  يحــق 
ــاص  ــره الخ ــاًء لتقدي ــركة، وبن ــى الش ــه ال ــتبدال( يقّدم إس
ووفقــً للتدابيــر المنصــوص عنهــا فــي البنــد 5، أن يســتبدل 
بيــن  مــا  الحالــي  اإلســتثماري  حســابه  مــن  جــزء  أو  كّل 
ــخ  ــد بتاري ــذا العق ــن ه ــرة ضم ــق المتوّف ــف الصنادي مختل
لمصاريــف  بــه  المتعاَمــل  المبلــغ  يخضــع  اإلســتبدال. 
اإلســتبدال الســائدة المّتبعــة مــن قبــل الشــركة بتاريــخ 

إجــراء العمليــة .
كمــا يحــق لصاحــب العقــد بموجــب طلــب خطــي )طلــب 
إعــادة  يطلــب  أن  الشــركة  إلــى  يقّدمــه  توزيــع(  إعــادة 
توجيــه مســاهماته المســتقبلية مــا بيــن مختلــف صناديق 

ــه. ــادة التوجي ــخ إع ــة بتاري ــدات المترابط الوح
ــراءات  ــركة اإلج ــع الش ــتبدال تّتب ــب اإلس ــتالم طل ــد اس بع

ــة:  التالي
إســترداد الوحــدات الموّزعــة العائــدة لصناديــق الوحــدات 
المترابطــة وتحويلهــا إلــى مبلــغ نقــدي فــي الحســاب 
أول  فــي  المحــّدد  اإلســترداد  ســعر  بحســب  اإلنتقالــي، 
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تاريــخ تقييــم يلــي مباشــرًة تاريــخ إســتالم طلــب اإلســتبدال. 
ُيســتخَدم المبلــغ النقــدي الــذي تــّم إحتســابه لإلســتبدال 
و/أو المبلــغ النقــدي الناتــج عــن إعــادة التوجيــه، فــي توزيــع 
اإلســتثمارية  الوحــدات  صناديــق  مــن  محــّددة  وحــدات 
المترابطــة بحســب النســب المحــّددة فــي طلب اإلســتبدال 
أو إعــادة التوجيــه وذلــك عنــد أقــرب تاريــخ توزيع/إســترداد 

ــه. ــادة التوجي ــتبدال أو إع ــب اإلس ــي طل يل
أي طلــب إســتبدال لــن يؤّثــر علــى المبالــغ التــي ســبق وتــّم 
تخصيصهــا فــي الحســابات اإلنتقاليــة والتــي ســتتبع خيــار 
توزيــع الصناديــق المّتفــق عليــه ســابقً. يخضــع المبلــغ 
المتعاَمــل بــه لمصاريــف اإلســتبدال الســائدة المّتبعــة مــن 

قبــل الشــركة بتاريــخ إجــراء العمليــة .

٥-٩ النسب المئوية إلختيار الصناديق

لألنظمــة  الصناديــق  إلختيــار  المئويــة  النســب  تخضــع 
بــدء  تاريــخ  عنــد  الشــركة  لسياســة  وكذلــك  المحليــة 
مفعــول العقــد أو أي تاريــخ ذكــرى ســنوية الحــق أو أي 

الحــق. توجيــه  إعــادة  أو  إســتبدال  تاريــخ 
  

٥-١٠ عرض صناديق إستثمارية جديدة

يمكــن للشــركة فــي أي وقــت كان أن تعــرض علــى صاحب 
اإلســتثمار.  لتوزيــع  جديــدة  إســتثمارية  صناديــق  العقــد 
ــك  ــي تل ــتثمارية ف ــدات إس ــي وح ــتثمار ف ــع اإلس ــّم توزي يت
الخــاص  العقــد  صاحــب  تقديــر  علــى  بنــاًء  الصناديــق، 
وبالنســب التــي يقررهــا هــذا األخيــر. بصــرف النظــر عــن أيــة 
ــج أو  ــق دم ــركة بح ــظ الش ــبق، تحتف ــا س ــروط واردة فيم ش
ــم أي  ــن تقدي ــف ع ــق والتوق ــدوق أو صنادي ــال أي صن إقف
ــة  ــب المئوي ــر النس ــتثمارية أو تغيي ــق إس ــدوق أو صنادي صن

ــك.  ــد بذل ــب العق ــار صاح ــد إخط ــق  بع ــار الصنادي إلختي
ــار  ــى إخط ــتجابة إل ــد باإلس ــب العق ــق صاح ــال أخف ــي ح ف
الشــركة لــه بعــدم توّفــر صنــدوق محــّدد، خــالل مهلــة 15 
يومــً مــن تاريــخ اإلخطــار، تحتفــظ الشــركة بحقهــا بإعــادة 
تخصيــص المبالــغ المســتثمرة إلــى خيــار/ خيــارات أخــرى 

متوّفــرة فــي ذلــك التاريــخ. 

6- اإلسترداد الجزئي

فــي أي وقــت وطالمــا أن العقــد ســاري المفعــول، تســمح 
الشــركة لصاحــب العقــد، بنــاًء علــى طلبــه، بــأن يقــوم 
بإســترداد جزئــي، علــى أن ال يتجــاوز المبلــغ الُمســتَرّد نســبة 
50٪ مــن القيمــة اإلســتردادية عنــد تاريــخ اإلســترداد الجزئــي 
أو الحــد المالــي األقصــى الــذي تحــدده الشــركة فــي ذلــك 

الوقــت. 

ومــع ذلــك، يمكــن للشــركة زيــادة / تقليــص هــذه النســبة 
المئويــة  أو  الحــد األقصــى للمبلــغ المالــي  بنــاًء لتقديرهــا 
ــرة  الخــاص،  إســتنادًا إلــى وضــع الســوق الماليــة خــالل فت

اإلســترداد.

علــى صاحــب العقــد أن يقــّدم للشــركة طلبــً موقعــً 
مــن قبلــه محــّددًا فيــه المبلــغ المطلــوب إســترداده.

عنــد اســتالم الطلــب، تقــوم الشــركة بإقتطــاع المبلــغ 
ــن  ــدد م ــترداد ع ــر إس ــتثمار عب ــاب اإلس ــن حس ــم م المالئ
المترابطــة،  الوحــدات  الوحــدات مــن مختلــف صناديــق 
بحســب نســبة توزيــع حســاب اإلســتثمار عنــد تاريــخ إجــراء 
العمليــة )بصــرف النظــر عــن إختيــار الصناديــق األساســي( 
ــن  ــتردادها م ــوب إس ــة المطل ــع القيم ــب م ــث تتناس بحي

ــد.  ــب العق ــل صاح قب
إن اإلســتردادات الجزئيــة مــن حســاب اإلســتثمار المنتظــم 
ســوف تخّفــض التغطيــات )أ(، )ب(، )ج( و)د( بنفــس نســبة 
َحــّد أن  إلــى  المنافــع  المســتَرّد علــى مجمــوع  المبلــغ 
المبلــغ  تجــاوز  حــال  فــي  الغيــًة  المنافــع  تلــك  تصبــح 

المســتَرّد مجمــوع المنافــع.
المنافــع  »الئحــة  عــن  معّدلــة  نســخة  إصــدار  يتــّم 
والمســاهمات«  يظهــر فيهــا حســاب اإلســتثمار المنتظــم 

الجديــدة.  والمنافــع  الجديــد 
اإلســتثمار  حســاب  مــن  الجزئيــة  اإلســتردادات  تؤثــّر  ال 
و)د(. )ج(  )ب(،  )أ(،  التغطيــات  منافــع  علــى  اإلضافــي 
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7- القيمة اإلستردادية 
والعقد الخالص الدفع

٧-١ القيمة اإلستردادية

ــالل  ــد خ ــة العق ــتردادية لتصفي ــة إس ــة قيم ــتحق أي ال تس
ــه. ــى من ــنة األول الس

ــنوية  ــاهمة س ــديد مس ــد تس ــد بع ــة العق ــت تصفي إذا تّم
ــخ  ــن تاري ــن م ــنتين األوليي ــالل الس ــل، وخ ــى األق ــدة عل واح
بــدء مفعولــه، فــإن القيمــة اإلســتردادية تكــون مســاوية 
ل ٨0٪ مــن قيمــة حســابات اإلســتثمار عنــد ذلــك التاريــخ، 
علــى أن ُتحَســم منهــا أيــة إقتطاعــات أو ديــون مســتحقة 

للشــركة عــن العقــد عنــد تاريــخ التصفيــة.
والســنة  الثالثــة  الســنة  بيــن  العقــد  تصفيــة  تّمــت  إذا 
القيمــة  فــإن  مفعولــه،  بــدء  تاريــخ  مــن  العشــرين 
ــابات  ــة حس ــن قيم ــاوية ل  9٧٪ م ــون مس ــتردادية تك اإلس
اإلســتثمار عنــد ذلــك التاريــخ بعــد أن تحســم منهــا أيــة 
العقــد  عــن  للشــركة  مســتحقة  ديــون  أو  إقتطاعــات 

التصفيــة. بتاريــخ 
إذا تّمــت تصفيــة العقــد بعــد عشــرين ســنة مــن تاريــخ 
بــدء مفعولــه، فــإن القيمــة اإلســتردادية تكــون مســاوية 
ل 100٪ مــن قيمــة حســابات اإلســتثمار عنــد ذلــك التاريــخ، 
بعــد أن ُتحَســم منهــا أيــة إقتطاعــات أو ديــون مســتحقة 

ــة.  ــخ التصفي ــد بتاري ــن العق ــركة ع للش
ومــع ذلــك ، يمكــن زيــادة / تقليــص هــذه النســبة مــن 
قبــل الشــركة بنــاًء لتقديرهــا الخــاص، إســتنادًا إلــى وضــع 

ــة. ــرة التصفي ــالل فت ــة خ ــوق المالي الس

٧-٢ العقد الخالص الدفع

وتكــون  إســتردادية،  قيمــة  العقــد  يكتســب  عندمــا 
مدفوعــة  ســنوات  ثــالث  ألول  العائــدة  المســاهمات 
ــى  ــه ال ــار تحويل ــد أن يخت ــب العق ــن لصاح ــل، يمك بالكام
عقــد خالــص الدفــع. ُتلغــى فــي هــذه الحالــة، منافــع 
ــاة  ــال وف ــي ح ــه ف ــب دفع ــغ الواج ــح المبل ــن ويصب التأمي
المؤمــن علــى حياتــه محصــورًا بقيمــة حســابات اإلســتثمار 

عنــد تاريــخ الوفــاة.
ــد  ــى العق ــتثمار يبق ــابات اإلس ــة حس ــاد قيم ــال نف ــي ح ف
  )90( تســعين  لمــدة  المفعــول  ســاري  الدفــع  الخالــص 
يومــً كحــد أقصــى، ويصبــح العقــد عنــد إنقضائهــا الغيــً 

بجميــع مفاعيلــه.

١١



Allianz S.A.L.

8- منافع اإلستثمار

 

 

المّدخرات

للجامعة

للتقاعد

الوصفمنافع ا�ستثمار

منافع المنح الجامعية
منحة جامعية سنوية تبدأ بعمر محّدد، لعدد سنين

محّدد، لكل ولد

المنفعة عند ا�ستحقاق
تسديد مبلغ بدفعة واحدة عند ا�ستحقاق

أو دفعات سنوية لمدة محّددة
أو دمج ما بين الدفعة الواحدة والدفعات السنوية

٨-١ منافع المنح الجامعية

ــن فــي »الئحــة  عنــد كل اســتحقاق للمنــح الجامعيــة المبيَّ
المنافــع والمســاهمات« ، اذا كان المؤمــن علــى حياتــه 
علــى قيــد الحيــاة واذا كانــت قيمــة حســاب اإلســتثمار 
الجامعيــة  المنــح  قيمــة  تســاوي  او  أقــّل  المنتظــم 
المســتحقة المبّينــة فــي »الئحــة المنافــع والمســاهمات«، 
ــب  ــى صاح ــم إل ــتثمار المنتظ ــاب اإلس ــة حس ــع قيم ُتدف

العقــد ويصبــح البرنامــج المنتظــم الغيــً. 

ــن فــي »الئحــة  عنــد كل اســتحقاق للمنــح الجامعيــة المبيَّ
المنافــع والمســاهمات« ، اذا كان المؤمــن علــى حياتــه 
علــى قيــد الحيــاة واذا كانــت قيمــة حســاب اإلســتثمار 
المســتحقة  الجامعيــة  المنــح  قيمــة  تفــوق  المنتظــم 
تدفــع  والمســاهمات«،  المنافــع  »الئحــة  فــي  المبّينــة 
ــة  ــة الجامعي ــة المنح ــد قيم ــب العق ــى صاح ــركة إل الش

المســتحقة عــن كل ولــد.
تتزايــد المنــح الجامعيــة الســنوية ســنويً بطريقــة الفائــدة 
المرّكبــة، بمعــّدل تصاعــد المنافــع الســنوي، اذا وجــد، 

ــاهمات«. ــع والمس ــة المناف ــي »الئح ــن ف ــو مبّي ــا ه كم

يتــّم الدفــع إلــى صاحــب العقــد بإقتطــاع المبلــغ المالئم 
عــدد  إســترداد  عبــر  المنتظــم  اإلســتثمار  حســاب  مــن 
ــدات  ــق الوح ــف صنادي ــن مختل ــة م ــدات الموّزع ــن الوح م
اإلســتثمار  حســاب  توزيــع  نســبة  بحســب  المترابطــة، 
ــار  ــن إختي ــر ع ــرف النظ ــع )بص ــخ الدف ــد تاري ــم عن المنتظ

األساســي(. الصناديــق 

٨-٢ المنافع عند تاريخ اإلستحقاق

عنــد  الحيــاة  قيــد  علــى  حياتــه  علــى  المؤمــن  كان  إذا 
المنافــع  »الئحــة  فــي  المبّيــن  العقــد  إســتحقاق  تاريــخ 
التاليــة:  والمســاهمات«، تقــوم الشــركة بإحــدى األمــور 
- تدفــع لصاحــب العقــد وبدفعــة واحــدة مبلغــً يســاوي 

قيمــة حســابات اإلســتثمار عنــد ذلــك التاريــخ.
- تدفــع لصاحــب العقــد )أو للمســتفيد فــي حــال وفــاة 
ــى  ــَدد عل ــنوية تس ــات س ــع بدفع ــد( المناف ــب العق صاح
عــدد معّيــن مــن الســنين يحّددهــا صاحــب العقــد، بحيــث 
إســتحقاق  تاريــخ  منهــا عنــد  األولــى  الدفعــة  تســتحق 

ــد. العق
- تدفــع لصاحــب العقــد  )أو للمســتفيد فــي حــال وفــاة 

صاحــب العقــد(  دمجــً بيــن الخياريــن المذكوريــن أعــاله.
فــي حــال إختــار صاحــب العقــد أن يحصــل علــى المنافــع 

بطريقــة الدفعــات الســنوية:
تســاوي قيمــة الدفعــة األولــى عنــد اإلســتحقاق قيمــة 
اإلجمالــي  العــدد  علــى  مقّســمة  اإلســتثمار  حســابات 
للدفعــات الســنوية القابلــة للدفــع. تقتطــع هــذه القيمــة 
مــن حســابات اإلســتثمار بحســب نســبة التوزيــع عنــد تاريــخ 
ــي(.  ــق األساس ــار الصنادي ــن إختي ــر ع ــرف النظ ــع  )بص الدف
يتــّم اإلقتطــاع مــن حســابات اإلســتثمار عبــر إســترداد، 
بحســب ســعر العــرض، عــدد مــن الوحــدات الموّزعــة مــن 

مختلــف صناديــق الوحــدات المترابطــة.
قســمة  طريــق  عــن  الحقــة  دفعــة  كل  قيمــة  تحــّدد 
العــدد  علــى  اإلســتثمار  لحســابات  المتبقّيــة  القيمــة 

الســنوية. للدفعــات  المتبّقــي 
تقتطــع هــذه القيمــة مجــّددًا مــن حســابات اإلســتثمار 

ــع. ــخ الدف ــد تاري ــع عن ــبة التوزي ــب نس بحس
تدفــع آخــر دفعــة ســنوية عبــر اســترداد كافــة الوحــدات  
الموّزعــة المتبّقيــة الموجــودة فــي صناديــق الوحــدات 

اإلســتثمارية المترابطــة.
ــر  ــة يعتب ــنوية النهائي ــة الس ــركة للدفع ــديد الش ــد تس بع

ــه. ــع مفاعيل ــى بجمي ــد ملغ العق
ــار صاحــب العقــد الحصــول علــى المنافــع  فــي حــال إخت
ــات،  ــة التغطي ــف كاف ــنوية، تتوّق ــات الس ــة الدفع بطريق
ــة  ــتحقاق كاف ــل اس ــد قب ــب العق ــاة صاح ــال وف ــي ح وف
الدفعــات، تصبــح الدفعــات الســنوية المتبّقيــة مســتحقة 

ــتفيد. ــح المس لصال
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9- كلفة التأمين

ُتحتسب كلفة التأمين للمنافع التأمينية في البرنامج المنتظم بتطبيق معدل الوفّيات الشهري المالئم لسن المؤمن 
على حياته على المبلغ المخّصص لتغطية الخطر )ومعدالت المالحق في حال وجودها(، وذلك بالتوافق مع جدول 

الوفّيات )وجدول المالحق( المعتمد من قبل الشركة.
ُيحتسب سن المؤمن على حياته على أساس تاريخ ميالده السابق آلخر ذكرى سنوية للعقد.

ُيحَتَسب المبلغ المخّصص لتغطية الخطر عند تاريخ كل ذكرى شهرية على أساس الفارق، أذا كان إيجابّيً، ما بين: 
- مبلغ التأمين تحت التغطية )أ( زائد القيمة الحالية لمبالغ التأمين تحت التغطيات )ب(، )ج( و)د(، في حال وجودها.

- وقيمة حساب اإلستثمار في ذلك التاريخ.

10-التغطية في حال الوفاة

 

 

 

 

 

تغطية / ملحق

التغطية (أ)

التغطية (ب)

التغطية (ج)

التغطية (د)

ملحق العجز
الكلي الدائم

ملحق أخطار
الحرب

ملحق الحوادث
الطارئة

الوصفمنافع الحماية

منفعة مبلغ التأمين ا�دنى
بدفعة واحدة

دفعة واحدة

دفعة سنوية للزوج (ة) لمدة محّددةمنفعة الزوج (ة)

دفعة سنوية للتعليم المدرسي لمّدةمنافع التعليم المدرسي
متناقصة، لغاية عمر محّدد، عن كل ولد

دفعة سنوية للتعليم الجامعي، تبدأ بعمرمنافع التعليم الجامعي
محّدد، لمّدة  محّددة، عن كل ولد

في حال العجز الكلي الدائم، ُتدفع التغطيات
(أ)، (ب)، (ج) و(د) العجز الكلي الدائم

في حال الوفاة (أو العجز الكلي الدائم،
في حال إختياره)، الناتج عن أخطار الحرب،

ُتدفع التغطيات (أ)، (ب)، (ج) و (د)
أخطار الحرب

في حال الوفاة (أو العجز الكلي الدائم أوالعجز
الجزئي الدائم،في حال إختياره)، الناتج عن حادث

طارىء، ُيدفع مبلغ إضافي أو نسبة منه
الحوادث الطارئة
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١٠-١ وفاة المؤمن على حياته

فــي حــال وفــاة المؤمــن علــى حياتــه قبــل تاريــخ 
إســتحقاق العقــد المذكــور فــي »الئحــة المنافــع 
ســاري  يــزال  ال  العقــد  أن  وطالمــا  والمســاهمات«، 
بموجــب  المســتحق  المبلــغ  ل  يحــوَّ المفعــول، 
إلــى  إختيارهــا،  تــّم  حــال  فــي  التاليــة،  التغطيــات 
حســاب اإلســتثمار المنتظــم مــن أجــل أن ُيصــار إلــى 
اســتحقاقها  بتواريــخ  للمســتفيد  الحقــً  دفعهــا 

وفقــً ألحــكام وشــروط هــذا العقــد.

١٠-١-١ التغطية )أ(
واحــدة  بدفعــة  يســتحق  أدنــى  تأميــن  مبلــغ 

لزامــي(:  )إ
ــة  ــى بدفع ــغ أدن ــديد مبل ــة تس ــذه التغطي ــر ه توّف
ــل  ــه قب ــى حيات ــن عل ــاة المؤم ــال وف ــي ح ــدة ف واح

ــد.  ــتحقاق العق ــخ إس تاري
مبلــغ التأميــن األدنــى هــو عبــارة عــن مبلــغ التغطيــة 
المحــّدد مســبقً مــن قبــل صاحــب العقــد عنــد تاريخ 
بــدء ســريان مفعــول العقــد، كمــا هــو مذكــور فــي 
»الئحــة المنافــع والمســاهمات« او فــي أي تعديــل 

الحــق.
التأميــن المســتحّق بدفعــة واحــدة  ُيدفــع مبلــغ 
المتزايــد بطريقــة الفائــدة المرّكبــة بمعــدل تصاعــد 
المنافــع الســنوي، اذا وجــد، عنــد نهايــة الشــهر الــذي 

ــه. ــى حيات ــن عل ــاة المؤم ــه وف ــل خالل تحص

١٠-١-٢ التغطية )ب(- منحة الزوج )ة(
توّفــر هــذه التغطيــة، فــي حــال وفــاة المؤمــن علــى 
حياتــه قبــل تاريــخ اســتحقاق العقــد، دفعات ســنوية 
للــزوج )ة( لعــدد ســنين محــّدد مــن قبــل صاحــب 
العقــد عنــد تاريــخ بــدء ســريان مفعــول العقــد كمــا 
هــو مبّيــن فــي »الئحــة المنافــع والمســاهمات« او 
فــي اي تعديــل الحــق، وذلــك حتــى تاريــخ اســتحقاق 

العقــد كحــد أقصــى.
تدفــع الدفعــة الســنوية األولــى المتزايــدة بطريقــة 
الفائــدة المركبــة بمعــدل تصاعــد المنافــع الســنوي، 
اذا وجــد، عنــد نهايــة الشــهر الــذي تحصــل خاللــه 

ــه. وفــاة المؤمــن علــى حيات

١٠-١-٣  التغطية )ج( منح التعليم المدرسي 
المؤمــن  وفــاة  حــال  فــي  التغطيــة،  هــذه  توّفــر 
علــى حياتــه قبــل تاريــخ اســتحقاق العقــد، التســديد 
الســنوي لمنــح التعليــم المدرســي الســنوية لــكل 
ولــد محــّدد ابتــداًء مــن تاريــخ حصــول وفــاة المؤمــن 
علــى حياتــه ولغايــة بلــوغ الولــد الســن المحــّددة 
مــن قبــل صاحــب العقــد عنــد تاريــخ بــدء ســريان 
مفعــول العقــد كمــا هــو مبّيــن فــي »الئحــة المنافع 

والمســاهمات« او فــي أي تعديــل الحــق.
إن المنــح المدرســية الســنوية المبّينــة فــي »الئحــة 
بطريقــة  ســنويً  تتزايــد  والمســاهمات«  المنافــع 
الفائــدة المرّكبــة، بمعــّدل تصاعــد المنافــع الســنوي، 
تحتســب  األولــى  الســنوية  الدفعــة  وإن  وجــد،  اذا 
علــى أســاس نســبي عــن الفتــرة الواقعــة مــا بيــن 

تاريــخ وفــاة المؤمــن علــى حياتــه، وتاريــخ اإلســتحقاق الســنوي 
ــد. ــي للعق التال

١٠-١-٤ التغطية )د(: منح التعليم الجامعي
ــه  ــى حيات ــن عل ــاة المؤم ــال وف ــي ح ــة ف ــذه التغطي ــر ه توّف
لمنحــة  الســنوي  التســديد  العقــد،  اســتحقاق  تاريــخ  قبــل 
تعليــم جامعــي ســنوية لــكل ولــد محــّدد، خــالل المــّدة 
قبــل  مــن  محــّدد  هــو  كمــا  الجامعيــة،  للمنــح  المتبّقيــة 
صاحــب العقــد عنــد تاريــخ بــدء مفعــول ســريان العقــد المبّين 
فــي »الئحــة المنافــع والمســاهمات« أو فــي أي تعديــل الحــق. 
تتزايــد المنــح الجامعيــة الســنوية ســنويً بطريقــة الفائــدة 

المرّكبــة، بمعــّدل تصاعــد المنافــع الســنوي، اذا وجــد.

١٠-١-٥ لجميع المنافع التأمينية
كان  حــال  وفــي  حياتــه،  علــى  المؤمــن  وفــاة  تاريــخ  عنــد 
مجمــوع المبالــغ المســتحقة الدفــع تحــت مبلــغ التأميــن )أ( ، 
باإلضافــة الــى القيمــة الحاليــة للتغطيــة )ب( والقيمــة الحالية 
التغطيتيــن  مــن  كل  تحــت  متبّقيــة  ســنوية  دفعــات  ألي 
ــد  ــم عن ــتثمار المنتظ ــاب اإلس ــة حس ــن قيم ــّل م )ج( و)د(، أق
ذلــك التاريــخ، فــإن الشــركة ســوف تســّدد الفــارق بدفعــة 
واحــدة، باإلضافــة إلــى مبلــغ التأميــن )أ( عبــر اســترداد العــدد 
الموّزعــة مــن مختلــف صناديــق  الوحــدات  المناســب مــن 

الوحــدات المترابطــة.

خالفــً لذلــك، فــإن الشــركة ســوف تســّدد فقــط منافــع 
منهــا. كّل  اســتحقاق  بتاريــخ  التأميــن 

التغطيــات  تحــت  المتوّجبــة  التأميــن  مبالــغ  تســديد  بعــد 
الغيــً  العقــد  يصبــح  اختيارهــا،  حــال  فــي  و)د(،  )ج(  )أ(،)ب(، 

مفاعيلــه. بجميــع 

١٠-٢ استثناءات تغطية الوفاة

كنتيجــة  حياتــه  علــى  المؤمــن  وفــاة  حصلــت  اذا    ١٠-٢-١
إلحــدى األحــداث المذكــورة أدنــاه، تنحصر مســؤولية الشــركة 

ــاة. ــخ الوف ــد تاري ــتثمار عن ــابات اإلس ــة حس بقيم
ســليم  أكان  ســواء  حياتــه  علــى  المؤمــن  إنتحــار  اإلنتحــار: 
العقــل أم ال، خــالل الســنتين األولييــن مــن تاريــخ بــدء مفعــول 

ــه. ــادة مفعول ــخ إع ــن تاري ــد أو م العق
الحكــم باإلعــدام: تنفيــذ حكــم باإلعــدام بالمؤمــن علــى 
ــنتين  ــالل الس ــل أو خ ــً قب ــاًل إجرامّي ــه فع ــة إرتكاب ــه نتيج حيات
ــادة  ــخ إع ــن تاري ــد أو م ــول العق ــدء مفع ــخ ب ــن تاري ــن م األوليي

مفعولــه.
علــى  المؤمــن  وفــاة  نتجــت  إذا  واإلرهــاب:  الحــرب  أخطــار 
الحــرب،  عــن:  مباشــرة  غيــر  أو  مباشــرة  بطريقــة  حياتــه 
األعمــال الحربيــة )ســواء أكانــت الحــرب معلنــة أم لــم تعلــن، 
اإلجتيــاح،  النوويــة(،  أو  الكيميائيــة  البيولوجيــة،  التقليديــة، 
األعمــال العدوانّيــة الخارجّيــة، العمليــات العدائيــة، األعمــال 
اإلرهابيــة، أعمــال التخريــب اإلرهابيــة، التمــّرد، العصيــان، أعمــال 
الشــغب، اإلضطرابــات السياســية أو المدنيــة، الحــرب األهليــة، 
الثــورة، الهيجانــات الشــعبية، اإلنقــالب العســكري، المؤامــرة، 
إغتصــاب الســلطة أو الحكــم العســكري أو األحــكام العرفية 
أو  شــخص  ألي  عمــل  أي  أو  القرصنــة  أو  الحصــار  حالــة  أو 
أشــخاص تهــدف الــى قلــب النظــام بالقــوة أو أعمــال العنــف 
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واإلرهــاب، أو التأثيــر علــى صنــع القرارات السياســية. يشــمل 
ــه أو المثبــت( نتائــج إحتجــاز  مفهــوم اإلرهــاب )المشــتبه ب
ــل، أو  ــيارات، زرع القناب ــن الس ــار م ــات الن ــادل طلق ــن، تب رهائ

ــدي. ــف الجس ــن العن ــرى م ــكال أخ أي أش

١٠-٢-٢ فضاًل عن اإلستثناءات الواردة في المقطع
10-2-1 يخضــع العقــد الــى اإلســتثناءات اإلضافيــة المدرجة 

فــي »الئحــة المنافع والمســاهمات«.

11- ملحق تغطية العجز 
الكلي الدائم

يمكــن تمديــد منافــع التأميــن األساســية ضمــن البرنامــج 
المنتظــم لكــي تشــمل تغطيــة العجــز الكلــي الدائــم إذا 
تــم إختيــاره صراحــة فــي »الئحــة المنافــع والمســاهمات«، 

وفــي هــذه الحالــة تعتمــد التعريفــات التاليــة:

١١-١ عجز المؤمن على حياته الكلي الدائم

إذا أصبــح المؤمــن علــى حياتــه ، قبــل تاريــخ إســتحقاق 
العقــد وقبــل بلوغــه ســن العجــز الكلــي الدائــم المشــار 
إليــه فــي »الئحــة المنافــع والمســاهمات«، علــى أثــر إصابــة 
ــرة  ــدة لفت ــي مؤك ــز كل ــة عج ــا، بحال ــرض م ــدية أو م جس
ســتة أشــهر متتاليــة منعتــه مــن مزاولــة مهنتــه المعتــادة 
تتناســب مــع معرفتــه ومســتواه  أخــرى  أيــة مهنــة  أو 
العلمــي واإلجتماعــي، وإذا ثبــت أن العجــز نهائــي وغيــر 
قابــل للشــفاء وطويــل األجــل بطبيعتــه، تســتحق المبالــغ 

ــد: ــب العق ــة لصاح التالي

- التغطيــة )أ( مبلــغ التأميــن المســتحق بدفعــة واحــدة: 
بثــالث دفعــات ســنوية متســاوية كمــا جــرى تفصيلــه فــي 

البنــد 1-1-10.
- منحــة الــزوج )ة( المتوجبــة بموجــب التغطيــة )ب(، اذا 

ــد 2-1-10. ــي البن ــه ف ــرى تفصيل ــا ج ــدت، كم وج
ــة  ــب التغطي ــة بموج ــي المتوجب ــم المدرس ــح التعلي - من

ــد 1-10-٣. ــه فــي البن ــرى تفصيل ــا ج ــدت، كم )ج(، إذا وج
ــة  ــب التغطي ــة بموج ــي المتوجب ــم الجامع ــح التعلي - من

)د(، اذا وجــدت، كمــا جــرى تفصيلــه فــي البنــد 4-1-10.

عنــد تاريــخ عجــز المؤمــن علــى حياتــه، وفــي حــال كان 
مجمــوع المبالــغ المســتحقة الدفــع تحــت مبلــغ التأميــن 
)أ(، باإلضافــة الــى القيمــة الحاليــة للتغطيــة )ب( والقيمــة 
مــن  كل  تحــت  متبقيــة  ســنوية  دفعــات  ألي  الحاليــة 

التغطيتيــن )ج( و)د(، أقــل مــن قيمــة حســاب اإلســتثمار 
عنــد ذلــك التاريــخ، فــإن الشــركة ســوف تســدد الفــارق 

ــدة. ــة واح بدفع
خالفــً لذلــك، فــإن الشــركة ســوف تســدد فقــط منافــع 

ــا. ــتحقاق كل منه ــخ اس ــن بتاري التأمي

بعــد تســديد مبالــغ التأميــن المتوجبــة تحت التغطيــات)أ(، 
)ب(، )ج( و)د(، يصبــح العقــد الغًيــا بجميــع مفاعيله.

١١-٢ وفاة المؤمن على حياته العاجز كليًا

عنــد وفــاة المؤمــن علــى حياتــه العاجــز كليــً قبــل تاريــخ 
اإلســتحقاق، يســتحق رصيــد المبلــغ غيــر المدفــوع الناتــج 
عــن التغطيــة )أ(، فــي حيــن تبقــى الدفعــات الســنوية 
للدفــع  قابلــة  و)د(  )ج(  )ب(،  التغطيــات  عــن  المتوجبــة 

ــاله. ــده أع ــم تحدي ــا ت ــا لم وفًق

١١-٣ زوال حالة العجز

ــر  ــا لتقري فــي حــال زوال حالــة العجــز الكلــي الدائــم وفًق
الطبيــب المعتمــد مــن الشــركة، تتوقــف كافــة الدفعــات 
وتعــود التغطيــة لمفعولهــا مــن جديــد بحســب مــا يلــي:

- التغطيــة )أ(: تخفــض التغطيــة المبينــة فــي »الئحــة 
تــم  التــي  المبالــغ  بنســبة  والمســاهمات«  المنافــع 

المنتظــم. اإلســتثمار  حســاب  الــى  تحويلهــا 
ــة  ــدة التغطي ــى م ــة )ب(، )ج( و)د(: تبق ــات الدوري - الدفع
وقيمتهــا المبينــة فــي »الئحــة المنافــع والمســاهمات« 

ــل. ــن دون تعدي ــنة تأمي ــكل س ل

١١-٤ اإلستثناءات

إذا حصــل العجــز الكلــي الدائــم للمؤمــن علــى حياتــه 
كنتيجــة كليــة أو جزئيــة، مباشــرة أو غيــر مباشــرة، إلحــدى 
األحــداث المذكــورة أدنــاه، تنحصــر مســؤولية الشــركة 

ــز: ــخ العج ــد تاري ــتثمار عن ــابات اإلس ــة حس بقيم
 - حــاالت العجــز الجزئــي التــي كانــت موجــودة عنــد تاريــخ 

ســريان العقــد.
- محاولــة اإلنتحــار أو أي عمــل مقصــود يرتكبــه المؤمــن 
علــى حياتــه إليــذاء نفســه، ســواء أكان ســليم العقــل أم 

ال، ســواء بيــده أم ال.
- اإلفراط في تناول الكحول وتعاطي المخدرات.

- األمــراض التناســلية ومــرض اإليــدز أو وجــود أي فيــروس 
أجســام  أيــة  أو  المكتســبة  البشــرية  المناعــة  لنقــص 

مضــادة لهكــذا فيــروس.
موجــودة  طبيــة  حالــة  أو  عجــز  أو  جســدي  عيــب  أي   -
المؤمــن  يكــون  أن  معقولــة  بصــورة  ُيفتــَرض  مســبقً، 
علــى حياتــه علــى بّينــة منهــا، مــا لــم يتــّم التصريــح عنهــا 

وقبولهــا مــن قبــل الشــركة. 
- اإلشعاع الذري أو التلوث اإلشعاعي. 

ــة أو  ــكاب جريم ــات، إرت ــل، اإلضراب ــة القت ــداء، محاول - اإلعت
اإلشــتراك فــي أيــة مشــاجرة.

- أي مخالفــة للقانــون الجنائــي مــن قبــل المؤمــن علــى 
المؤمــن علــى  أثنــاء قيــام  أي حــدث يحــُدث  أو  حياتــه، 
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حياتــه بإنتهــاك القانــون الجنائــي.
مــن  نــوع  أي  فــي  المشــاركة  أو  التمرينــات  إجــراء   -
مثــل:  المباريــات  أو  الســباقات  أو  الخطــرة  الرياضــات 
تســلق الجبــال وتســلق الصخــور وإستكشــاف الكهــوف 
ــز  ــي والقف ــل المّطاط ــطة الحب ــز بواس ــاور والقف والمغ
من القاعــدة )Bungee and Base Jumping( والغطس 
ســباقات  أنــواع  مــن  نــوع  وأي  القتاليــة  والرياضــات 
والقــوارب  الــزوارق  وركــوب  والمحــّركات  الســيارات 
ــي  ــة ف ــاه البري ــباقات المي ــف )س ــع التجدي ــاك م والكاي

النائيــة(... المناطــق 
- الطيــران أو ركــوب طائــرة دون محــرك أو أي نــوع آخــر 
ــه  ــى حيات ــن عل ــوي، إال إذا كان المؤم ــران الج ــن الطي م
مســافرًا كراكــب عــادي علــى متــن خطــوط جويــة 

ــا. ــرف به ــة ومعت نظامي
- أخطار الحرب واإلرهاب:

كنتيجــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة عــن الحــرب، األعمــال 
الحربيــة )ســواء أكانــت الحــرب معلنــة أم لــم تعلــن، 
التقليديــة، البيولوجيــة، الكيميائيــة أو النوويــة(، اإلجتيــاح، 
العدائيــة،  العمليــات  الخارجّيــة،  العدوانّيــة  األعمــال 
األعمــال اإلرهابيــة، أعمــال التخريــب اإلرهابيــة، التمــرد، 
العصيــان، أعمــال الشــغب، اإلضطرابــات السياســية أو 
ــعبية،  ــات الش ــورة، الهيجان ــة، الث ــرب األهلي ــة، الح المدني
الســلطة  إغتصــاب  المؤامــرة،  العســكري،  اإلنقــالب 
أو الحكــم العســكري أو األحــكام العرفيــة أو حالــة 
الحصــار أو القرصنــة أو أي عمــل ألي شــخص أو أشــخاص 
تهــدف الــى قلــب النظــام بالقــوة أو أعمــال العنــف 
السياســية.  القــرارات  التأثيــر علــى صنــع  أو  واإلرهــاب، 
المثبــت(  أو  بــه  )المشــتبه  اإلرهــاب  مفهــوم  يشــمل 
نتائــج إحتجــاز رهائــن، تبــادل طلقــات النــار مــن الســيارات، 
زرع القنابــل، أو أي أشــكال أخــرى مــن العنــف الجســدي.

 

12- ملحق تغطية أخطار 
الحرب

المنافــع  »الئحــة  فــي  بوضــوح  ذكــره  تــّم  حــال  فــي 
والمســاهمات« يكــون مــن المتفــق عليــه صراحــًة أنــه وخالفــً 
ألحــكام العقــد الحاضــر المتعّلقــة بإســتثناءات أخطــار الحرب 
الكّلــي  عجــزه  أو  حياتــه  علــى  المؤمــن  وفــاة  حــال  وفــي 
الدائــم والنهائــي، الناتجيــن مباشــرة أو غيــر مباشــرة عــن:

الحــرب، األعمــال الحربية)ســواء أكانــت الحــرب معلنــة أم لــم 
تعلــن، التقليديــة، البيولوجيــة، الكيميائية أو النوويــة(، اإلجتياح، 
األعمــال العدوانّيــة الخارجّيــة، العمليــات العدائيــة، األعمــال 
اإلرهابيــة، أعمــال التخريــب اإلرهابيــة، التمــرد، العصيــان، أعمــال 
الشــغب، اإلضطرابــات السياســية أو المدنيــة، الحــرب األهليــة، 
الثــورة، الهيجانــات الشــعبية، اإلنقــالب العســكري، المؤامــرة، 
األحــكام  أو  العســكري  الحكــم  أو  الســلطة  إغتصــاب 
العرفيــة أو حالــة الحصــار أو القرصنــة أو أي عمــل ألي شــخص 
أعمــال  أو  بالقــوة  النظــام  قلــب  الــى  تهــدف  أشــخاص  أو 
ــية.  ــرارات السياس ــع الق ــى صن ــر عل ــاب، أو التأثي ــف واإلره العن
بــه أو المثبــت( نتائــج  يشــمل مفهــوم اإلرهــاب )المشــتبه 
إحتجــاز رهائــن، تبــادل طلقــات النــار مــن الســيارات، زرع القنابــل، 
أو أي أشــكال أخــرى مــن العنــف الجســدي، تتعّهــد الشــركة، 
ــي  ــة ف ــن المبّين ــغ التأمي ــع مبال ــق، بدف ــذا الملح ــب ه بموج
ــات )أ(، )ب(،)ج(  ــت التغطي ــاهمات« تح ــع والمس ــة المناف »الئح
ــد )10(  ــروط البن ــكام وش ــً ألح ــا، وفق ــال إختياره ــي ح و )د(، ف
ــن فــي حــال وفــاة المؤمــن علــى حياتــه  للمســتفيد المعيَّ
ــي الدائــم. والبنــد )11( لصاحــب العقــد فــي حــال العجــز الكّل

الخســارة،  ــد  أنــه، فــي وقــت تكبُّ ثبــت  إذا  المنافــع  ُتدفــع 
ــكال،  ــن األش ــكل م ــأي ش ــه، ب ــى حيات ــن عل ــن المؤم ــم يك ل
بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، عــن قــرب أو عــن ُبعــد، 
ــي  ــراط ف ــاركة أو اإلنخ ــوم بالمش ــره، يق ــل أو غي ــكٍل فاع بش
ــع أو  ــة، من ــوم بمراقب ــن يق ــم يك ــطة، ول ــذه األنش ــن ه أي م
قمــع، أو فــي أيــة طريقــة أخــرى يقــوم بالتعامــل أو محاولــة 
التعامــل معهــا؛ بإســتثناء أيــة إجــراءات أو خطــوات تكــون 

ضروريــة بصــورة معقولــة لحمايــة نفســه أو ممتلكاتــه.

التغطيــات  تحــت  المتوّجبــة  التأميــن  مبالــغ  تســديد  بعــد 
الغيــً  العقــد  يصبــح  اختيارهــا،  حــال  فــي  و)د(،  )ج(  )أ(،)ب(، 

مفاعيلــه. بجميــع 

تصبــح  الشــركة  مســؤولية  أن  عليــه،  متفقــً  يبقــى  كمــا 
محصــورة فقــط بدفــع قيمــة حســاب اإلســتثمار إذا ثبــت:

- أن المؤّمــن علــى حياتــه كان مــن المشــتركين فــي أيــة مــن 
حــاالت الحــرب المذكــورة والمحــّددة أعــاله.

- أن المؤمــن علــى حياتــه هــو عضــو فــي الجيــش النظامــي 
أو الشــرطة أو فــي أيــة منظمــة عســكرّية أو شــبه عســكرّية.

١6
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UL سبيرال برايم

١7

13- ملحق تغطية الحوادث الطارئة

يشــّكل ملحــق تغطيــة الحــوادث الطارئــة هــذا، جــزءًا مــن 
عقــد التأميــن األساســي الــذي أرفــق بــه، ويخضــع للشــروط 
العامــة للعقــد وألحــكام وتحديــدات الملحــق الحالــي. 
تقتصــر التغطيــة اإلضافيــة هــذه علــى الوفــاة، وال تشــمل 
ــك  ــادث، إاّل إذا ورد ذل ــراء ح ــن ج ــز م ــة العج ــي تغطي بالتال

صراحــة فــي »الئحــة المنافــع والمســاهمات«.

١٣-١ التغطية 

ــة  ــه خــالل مفعــول التغطي إذا أصيــب المؤّمــن علــى حيات
بإصابــة  والســتين،  الخامســة  ســن  بلوغــه  وقبــل  )أ(، 
ــً،  ــً مفاجئ ــر حادث ــد والمباش ــببها الوحي ــدية، كان س جس
عنيفــً، خارجيــً، ظاهــرًا، ماديــً، غيــر متوقــع وغيــر متعّمــد، 
أدى خــالل اثنــي عشــر شــهرًا مباشــرة، وبمعــزل عــن أي 
أو عجــزه  المؤّمــن علــى حياتــه  إلــى وفــاة  آخــر،  ســبب 
التأميــن  مبلــغ  دفــع  الشــركة  علــى  يترّتــب   ، الدائــم 
ــاهمات« .  ــع والمس ــة المناف ــي »الئح ــّدد ف ــي المح اإلضاف
ويبقــى مــن المتفــق عليــه، أنــه فــي حــال العجــز الجزئــي 
ــة  ــة معّين ــبة مئوي ــاوية لنس ــة مس ــون التغطي ــم، تك الدائ
مــن هــذا المبلــغ اإلضافــي، وفقــً للنســب الُمدرجــة فــي 
ــة  ــغ التغطي ــع مبل ــتحق دف ــاه. ويس ــوزات أدن ــّلم العج س
بــذات  الدائــم،  والعجــز  الوفــاة  حالتــي  فــي  اإلضافيــة 
طريقــة اســتحقاق وإيفــاء مبلــغ التأميــن تحــت التغطيــة 

ــاة. ــال الوف ــي ح )أ( ف

ــم،  ــي دائ ــز جزئ ــه عج ــج عن ــد ينت ــارئ ق ــوع أي ط ــد وق عن
هــذا  عــن  الناجمــة  التغطيــة  وحكمــً  فــورًا  تخفــض 

عنــه. المعــّوض  العجــز  نســبة  بمقــدار  الملحــق، 

١٣-٢ اإلبالغ

يجــب إبــالغ الشــركة خطيــً، خــالل مــدة ال تتجــاوز الســبعة 
أيــام، عــن وقــوع أي حــادث قــد يــؤدي إلــى اإلســتفادة مــن 
هــذه التغطيــة اإلضافيــة؛ ويلتــزم المؤّمــن علــى حياتــه أو 
ممثلــوه القانونيــون، بإعطــاء أيــة معلومــات قــد تطلبهــا 

الشــركة حــول الحــادث وإثباتــه.

١٣-٣ اإلستثناءات

باإلضافــة إلــى اإلســتثناءات المبّينــة صراحــة فــي مــواد 
العقــد، ال ســّيما البنــد 10-2 منهــا، فــإن التغطيــة اإلضافيــة 
غيــر  أو  مباشــرة  الناجمــة  اإلصابــات  تشــمل  ال  الحاضــرة 

ــن: ــرة ع مباش
- حــاالت العجــز الجزئــي التــي كانــت موجــودة عنــد تاريــخ 

ســريان العقــد؛ 

ــه  ــود يرتكب ــل مقص ــار أو أي عم ــة اإلنتح ــار، محاول - اإلنتح
المؤمــن علــى حياتــه إليــذاء نفســه، ســواء أكان ســليم 

ــده أم ال؛ ــواء بي ــل أم ال، س العق
- اإلفراط في تناول الكحول وتعاطي المخدرات؛ 

المناعــة  لنقــص  فيــروس  أي  وجــود  أو  األيــدز  مــرض   -
لهكــذا  مضــاّدة  أجســام  أيــة  أو  المكتســبة  البشــرية 

فيــروس؛
- القتــل، محاولــة القتــل، اإلغتيــال السياســي، اإلعتــداء، 
اإلضرابــات، إرتــكاب جريمــة أو اإلشــتراك فــي أيــة مشــاجرة؛
- أي مخالفــة للقانــون الجنائــي مــن قبــل المؤمــن علــى 
المؤمــن علــى  أثنــاء قيــام  أي حــدث يحــُدث  أو  حياتــه، 

حياتــه بإنتهــاك القانــون الجنائــي؛
- إجــراء التمرينــات أو المشــاركة فــي أي نــوع مــن الرياضات 
الخطــرة أو الســباقات أو المباريــات مثــل: تســّلق الجبــال 
وتســّلق الصخــور واستكشــاف الكهــوف والمغــاور والقفز 

بواســطة الحبــل المّطاطــي والقفــز مــن القاعــدة
والرياضــات  والغطــس   )Bungee and Base jumping(
الســيارات  ســباقات  أنــواع  مــن  نــوع  وأي  القتاليــة 
الــزوارق والقــوارب والكايــاك مــع  والمحــّركات وركــوب 
التجديــف )ســباقات الميــاه البّريــة في المناطــق النائيــة(،...؛

- ركوب الدراجات النارية؛ 
- اإلشعاع الذري أو التلّوث اإلشعاعي؛

- الطيــران أو ركــوب طائــرة دون محــرك أو أي نــوع آخــر مــن 
الطيــران الجــوي، إال إذا كان المؤمــن علــى حياتــه مســافرًا 
نظاميــة  جويــة  خطــوط  متــن  علــى  عــادي  كراكــب 

ــا. ــرف به ومعت

١٣-٤ سلم العجوزات المتعلق بتغطية الحوادث

العجز الكلي الدائم

٪100               ً فقدان بصر العينين فقدانً تام
إختالل تام فـي العقل غير قابل للشفاء                                ٪100
فقدان الذراعين أو اليدين                                                               ٪100
صمم تام فـي األذنين بسبب صدمة         ٪100
نزع الفك األسفل           ٪100
فقدان إمكانية الكالم           ٪100
فقدان ذراع وساق           ٪100
فقدان ذراع ورجل           ٪100
فقدان يد ورجل                                                                                  ٪100
فقدان يد وساق                                                                                  ٪100
فقدان الساقين                                                                                  ٪100
فقدان الرجلين            ٪100
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العجز الجزئي الدائم

الرأس
فقدان مادة عظمية فـي الجمجمة بكامل           

سماكتها     
نزع جزء من الفك األسفل أكان                                                  ٪40

بكامل أو بنصف العظم الفكي 
فقدان عين واحدة                                                                 ٪40
صمم تام فـي أذن واحدة                                                ٣0٪

األعضاء العليا
فقدان ذراع واحدة أو يد واحدة                                 ٦0٪
فقدان مادة عظمية واسعة فـي الذراع              ٪50

)إصابة نهائية غير قابلة للشفاء( 
فقدان اإلبهام أو فقدان استعمالها                           ٪20

فقدانً تاما     
فقدان جزئي فـي اإلبهام                                                   ٪10

)السالمي الظفرية( 
بتر أية إصبع بترًا كامالً                       ٨٪ 
بتر سالمي واحدة من أية إصبع                                       ٣٪
بتر أربع أصابع بما فيها اإلبهام              ٪45

األعضاء السفلى
فقدان الساق أو فقدان استعمالها                             ٦0٪

فقدانً تامً
فقدان الرجل بكاملها )فصلها عند التقاء             ٪45
عظم الرجل بعظم الساق(                                                         
تصلب الورك مع اإللتصاق                                                  ٪40
تصلب الركبة مع اإللتصاق               ٪20
قصر فـي الساق مقداره 5 سنتيمترات                       ٣0٪

على األقل                                                                                 
قصر فـي الساق يتراوح بين 1 و 5 سنتيمترات               ٪10
بتر كامل أصابع الرجل                ٪25
بتر أربع أصابع فـي الرجل بما فيها اإلصبع                 ٪20
الكبرى                                                                                                           
بتر اإلصبع الكبرى للرجل                                                       ٪10
بتر إحدى أصابع الرجل غير اإلصبع الكبرى                    ٣٪

فقــدان  أو  البتــر  إمــا  يعنــي  »فقــدان«  مصطلــح 
. ل ســتعما إل ا

تصّلــب أصابــع اليــد )غيــر اإلبهــام والســبابة( وتصّلــب 
أصابــع الرجــل )غيــر الكبــرى( يعطــي فقــط الحــق ب 
ــو  ــا ل ــتترّتب فيم ــت س ــي كان ــات الت ــن التعويض 50٪ م

ُفقــدت تلــك األعضــاء.

١8

وفقــً  عنــه  يعــّوض  أعــاله،  مذكــور  غيــر  دائــم  عجــز  كل 
الُمدَرجــة. العجــوزات  مــع  بالمقارنــة  لخطورتــه 

ــد  ــون ق ــذي ال يك ــي( ال ــي )الوظيف ــي أو الكل ــز الجزئ إن العج
ألحــد  الدائمــة  العجــوزات  ســلم  فــي  صراحــة  عليــه  ُنــّص 

األعضــاء، يعتبــر كأنــه عجــز جزئــي أو كلــي لهــذا العضــو.

ــة  ــوزات ناتج ــدة عج ــى ع ــب عل ــض المترّت ــوع التعوي إن مجم
عــن الطــارئ نفســه، يكــّون مــن مجمــوع المبالــغ المختلفــة، 
شــرط أال يتعــدى المبلــغ المؤمــن للتغطيــة اإلضافيــة الــواردة 

فــي »الئحــة المنافــع والمســاهمات«.

٪20
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