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)تأم�ن األ�خاص(تأم�ن ا�حماية واالدخار 

عقود تأم�ن ا�حماية

عقود تأم�ن االدخار 

 (عقود التأم�ن ا�ختلط
ً
)وثائق تأم�ن ا�حماية واالدخار معا
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)تأم�ن األ�خاص (تأم�ن ا�حماية واالدخار

استخداماتھ-�عر�فھ –أخطاره 



أخطار ا�حماية واالدخار

استخدامات تأم�ن ا�حماية واالدخار

خصائص عقود تأم�ن ا�حماية واالدخار

عر�ف تأم�ن ا�حماية واالدخار�

خصائص أخطار ا�حماية واالدخار

: محتو�ات ا�حاضرة



املوت ا�جزئياملوت الطبي�� املوت االعتباري  سانالوفاة االقتصادية لإل�

أخطار ا�حماية واإلدخار
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أخطار املرض 

وال�جز املؤقت 

والبطالة 

خطر ال�جز 

الدائم الك�� 

خطر ا�حياة 

أو التقاعد 
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خطر الوفاة

املبكرة 



أخطار ا�حماية واالدخار

:��األو الثالثا�جموعات��ا�خطر تحقق

)املبكرةالوفاةخطر (الطبي��املوت•

)قاعدالتاو ا�حياةخطر (لإل�ساناالقتصاديةالوفاة•

)الك��الدائمال�جز خطر (االعتباري املوت•

�ليةبصورةالدخلانقطاعإ��يؤدي



أخطار ا�حماية واالدخار

:الرا�عة ةتحقق ا�خطر �� ا�جموع

).لة املرض وال�جز املؤقت والبطاأخطار ( املوت ا�جزئي •

أو مؤقتةبصورةالدخلانخفاضإ��يؤدي
تةمؤقلف��ةولكن�ليةتوقفھأو دائمة
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االحتما��هو توقي��الكنمؤكدةالوفاة

�للالوقوعمؤكدحدثفالوفاةعدمهامنالوفاةحدوث�ع�يالالوفاةخطر

�عدةالوفاتحدثفقداالحتما��ا�حدثهوالوفاةتوقيتلكن��،إ�سان

احتمالب��تمالوفاةع��التأم�ن.سنةعشر�نأوسنةأوشهرأويومأو�حظة

.بذا��االوفاةحدوثعدمأوحدوثوليسمع�نوقتخاللالوفاةحدوث

ا�خطر متغ�� من سنة ألخرى 

.تاليةالالسنةخاللوفاتھاحتمالزاد�لمااإل�سانعمرزاد�لماعام،�ش�ل

ادةز�فإنالفتة،نفسخاللالوفاةالحتمالمكملا�حياةاحتمالأنوحيث

ضانخف�لمااإل�سانعمرزاد�لماو�التا��.اآلخرانخفاض�ع�يأحدهما

.تاليةلسنةا�حياةقيدع��بقائھاحتمال

خصائص أخطار األ�خاص
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ا�خسارة �لية

ارةخست�ون األ�خاصأخطارتحققحالة��الناتجةاملاليةا�خسارة

 الدخلبانقطاع�لية
ً
سنخصال�بلوغحالة��أوالوفاةحالة��تماما

.التقاعد

ال�خصية) املدخرات(خسارة الدخل أو خسارة ال��وة 

ارةخس��األ�خاصأخطارتحققعنالناتجةاملاليةا�خسارةت��كز

ةز�ادنتيجةاملدخراتتآ�لكذلكالتقاعد،أوالوفاةنتيجةالدخل

.الدخلتوقفمعاملصروفات

خصائص أخطار األ�خاص



�عر�ف تأم�ن ا�حماية واالدخار

:واالدخارا�حمايةتأم�ن

تحققنتيجةلكسباع��الفردمقدرةتصيبال�يف��ااملرغوبغ��النتائجعليھاملؤمنعنتتحملال�يالتأميناتتلك

.انخفاضھأوالدخلانقطاعإ��يؤديمماحادث

:)ا�حياةتأميناتعقود(واالدخارا�حمايةتأمينات�عقودو�قصد

.اإل�سانبحياةتتعلقال�يلألخطارالتأمي�يالغطاءتقدمال�يالوثائق
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تحتوي ع�� مكون استثماري  متوسطة أو طو�لة األجل

خصائص عقود التأم�ن ع�� األ�خاص

تأم�نعقود��الشائع
يال�تلكواالدخارا�حماية

متوسطةلفئاتتمتد
تمتدقداألجلوطو�لة

منبالرغما�حياةملدى
ال�يالعقود�عضوجود
تةمؤققص��ةفتات�غطي
رحلة�غطيال�يكتلك
�غطيأوجو�ةأوبحر�ة

مهمةخاللال�خصحياة
.معينة

ماو واالدخارا�حمايةتأم�نعقود��التأم�نمدةلطول نتيجة
عدم��املؤمنمنورغبةألخرى سنةمنا�خطرتزايدمنبھتتم��
تتثبيفيتما�خطرلتناسبألخرى سنةمناألقساطز�ادة

��فائضوجودذلكعنو�نتج.العقدسر�انمدةطول القسط
خفض،املنا�خطرعنالثابتالقسطز�ادةنتيجةاألو��الف��ة

عنابتالثالقسطانخفاضنتيجةاألخ��ةالف��ة���جزووجود
استثمارهدوعوائاألو��الف��ةفائضاستخدامو�تم.املرتفعا�خطر

تياطياالحالفائضهذاو�مثل.األخ��ةالف��ة��ال�جزلتغطية
يعويستطالوثيقةحاملحقوق منحقوهوللوثيقةا�حسا�ي

لوثيقةاتصفيةعند�س��دهأنأوبضمانھالشركةمناالق��اض
.ا�حددة��اي��اقبل

 
ً
��العقدمدةلطول نظرا

واالدخارا�حمايةتأم�ن
مناملطلوباملقابلفي�ون 

هسداديصعببحيثالك��
بداية��وحيدقسطع��

سداديتملذلك.التعاقد
ي سنو دوري�ش�لاألقساط

ي سنو ر�عأوسنوي نصفأو
أوالعقدمدةطول شهري أو

مدةمنأقلزمنيةمدةخالل
.العقد

أقساط دور�ة



مبلغ التأم�ن محدد القيمة

خصائص عقود التأم�ن ع�� األ�خاص

سبحلھاملؤمنيحددهالتأم�نمبلغ
اليةاملقدرتھوحسبوحاجتھرغبتھ

يحق.املطلوبالقسطدفعع��
املبلغبالتأم�نرفضأوقبول للمؤمن

ليةاملاا�حالةتقييم�عداملطلوب
بلتجنالتأم�نلطالبوال�حية

.الشركةصا�حضداالختيار

منليستواالدخارا�حمايةتأم�نعقود
عو�ضالتف��ايتموال�يالتعو�ضعقود

قتحقعندل�خسارةالفعليةالقيمةعن
رحصلصعو�ةوذلك.منھاملؤمنا�خطر

ةواملعنو�االقتصاديةا�خسائر�افة
�ع�و�ناء.ا�خطرتحققعندوتقييمها

تأم�نالملبلغمحددةقيمةتحديديتمذلك
ستفيداملأولھللمؤمندفعهايتمالعقد��

.منھاملؤمنا�خطرتحققعند

حسا�ياحتياطيلوجودنتيجة
�انتاإذقيمتھتز�دالوثيقة،لصا�ح

فاةوالو ا�حياةخطري �غطيالوثيقة
 
ً
الوثيقة�انتإذاقيمتھعنمعا

ز�دتكذلكفقط،الوفاةخطر�غطي
كنو�م.العقدمدةطالت�لماقيمتھ

،معينةف��ةمرور�عدلھ،للمؤمن
يدرصبضمانالشركةمناالق��اض

.ا�حسا�ياالحتياطيمنالوثيقة

القروض بضمان الوثيقة
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يحدد املؤمن لھ مبلغ التأم�ن
وللمؤمن أن يقبل أو يرفض
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�خ��يعقد

خصائص عقود التأم�ن ع�� األ�خاص

 
ً
حقثليمللوثيقةحسا�ياحتياطيلوجودنظرا
سدادعنالتوقففإنالوثيقة�حاملما��

 العقدين�يالاألقساط
ً
ع��يقةالوثاحتواء.فورا

ب�ناالختيارلھللمؤمنيتيح"التحو�لشرط"
دادس��ا�حسا�ياالحتياطيرصيداستخدام
لغمبثباتأي(ينفدح�ىاملتأخرةاألقساط

استمرارأو،)العقدمدةتخفيضمعالتأم�ن
أي(مخفضتأم�نبمبلغاملدةلنفسالوثيقة

.)العقدمدةثباتمعالتأم�نمبلغتخفيض

�خ��يعقدهوواالدخارا�حمايةتأم�نعقد
اليةواملوال�حيةالعمر�ةا�حالةحسبيصدر

لتحو�يجوز وال)ا�خطروحدة(عليھللمؤمن
)را�خطوحدة�غي��(آخرعليھمؤمنإ��العقد
��فيداملستاسم�غي��وقتأي��يمكنو�نما

.لھللمؤمناملنفردةباإلرادةالعقد

0708

التوقف عن األقساط ال ين�ي العقد



:يتم شراء التأم�ن ع�� األ�خاص ألسباب

التأم�ن ألغراض تتعلق بالعمل 

التأم�ن ألسباب عائلية

س���ال�يالتأمينيةا�حمايةواإلدخارا�حمايةتأم�نيقدم

�عولهمنمومستقبلمستقبلةلتأم�نعل��ال�حصول الفرد

ائقوثمعظموتصدر.لهايتعرضال�ياأل�خاصأخطارمن

لھؤمنامليقومحيثعائليةألسباباأل�خاصع��التأم�ن

فاتھو حالة���عولهممن�حمايةحياتھع��تأم�ن�شراء

صاديةاالقتا�حمايةبضمانلھاملؤمنينشغلحيث.املبكرة

.وفاتھ�عدأوحياتھأثناء�عولهمملن
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هوالعائ��الدافعي�ون عادةأنھمنبالرغم

إنفواإلدخار،ا�حمايةلتأم�نالرئي��يالسبب

تأم�نمنأخرى أنواعتقدمالتأم�نشر�ات

.العملألغراضواإلدخارا�حماية
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استخدامات تأم�ن ا�حماية واإلدخار



التأم�ن ألغراض 
تتعلق بالعمل 

)أ(

)جـ()ب(

)د( تأم�ن أر�اب 
لعمالهماألعمال 

تأم�ن االئتمانالتأم�ن ع�� كبار العامل�ن

التأم�ن ع�� حياة الشر�اء
�� شر�ات األ�خاص

استخدامات تأم�ن ا�حماية واإلدخار



تأم�ن أر�اب األعمال لعمالهم-أ

وثيقةالو�غطي.وأسرهمالعماللصا�حعمالھع��للتأم�نالعمللصاحبيصدرجما��تأم�نعقد

 جالعملصاحبيتحملأناملعتادومن.العملو�صاباتوالتقاعدواملرضوال�جزالوفاةأخطار
ً
زءا

 
ً
ووالءً ارتباطا�أك�العامليجعلممااألجر،منكجزء�لها،يكنلمإنالتأمينيةا�حمايةت�لفةمنكب��ا

 استقراراوأك��العمللصاحب
ً
.و�نتاجية



ل�نالتأم�ن ع�� كبار العام-ب

ف��ا،العامل�ناركبحياةع��بالتأم�نوالر�اضيةوالعلميةوالتجار�ةاالقتصاديةاملؤسسات�عضتقوم

 يؤدون والذين
ً
أونجاحهامدىأواملؤسسةر�حيةع��التأث��إ��فقدهمو�ؤديللمؤسسة،هامةأعماال

ودفعلعامل�ناهؤالءحياةع��التأم�نوثائق�شراءاملؤسسةوتقوم.للمؤسسةماليةخسارةتحقيقإ��

.ضدهاملؤمنا�خطرتحققحالة��مستفيدةنفسهاو�ع�نأقساطها



تأم�ن االئتمان-ج

 انتشارا،واالدخارا�حمايةتأم�نأنواعأسرعمنالنوعهذا�عت��
ً
ول�ون .يطبالتقسالبيعالنتشارنظرا

إ��بالتقسيطعالبائي�جأللبائع،املستحقةاألقساط�املسدادقبلللوفاةعرضةبالتقسيطاملش��ي 

 نفسھويع�ناملش��ينحياةع��جما��تأم�نعقدشراء
ً
املؤمنيضمننالتأم�عقدو�مقت��ى.مستفيدا

هذه�لفةتالبائعينقلماوعادة.عليھاملؤمناملش��ي وفاةحالة��املسددةغ��األقساطرصيدسداد

.بالتقسيطالبيعسعر��ز�ادةصورة��املش��ينإ��التأمينيةا�حماية



خاصالتأم�ن ع�� حياة الشر�اء �� شر�ات األ�-د

أصولهاتقييمو الشر�اء،أحدوفاةحالة��الشركةبحلاأل�خاصشر�اتوتنظيمبإ�شاءا�خاصةالقوان�نتق��ي

كشر�اءاملتو��كالشر�ورثةقبول إ��الشر�اءيضطرالوح�ى.لورثتھاملتو��الشر�كحصةقيمةسداديمكنح�ى

 حيا��مع��تأم�نوثيقةشراءإ��ي�جأون فإ��مالعمل،��الشركةاستمرارأجلمنجدد
ً
حالة��مبلغهاعيدفجميعا

ا�حياةقيدع��ون الباقالشر�اء�ستطيعبذلك.ا�حياةقيدع��الباق�نالشر�اءبا��لصا�حالشر�اءب�نوفاةأول 

العمل��واستمرارهاالتصفيةمنوحماي��االشركةع��ا�حافظةإ��يؤديمماورثتھ،إ��املتو��شر�كهمحصةدفع

.ا�حياةقيدع��الباق�نالشر�اءلصا�ح



ان��ت ا�حاضرة األو��
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