كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي ذ.م.م
(مرخصة من مصرف قطر المركزي – رخصة رقم)116849 :

ص.ب 201233 :الدوحة ،قطر
(إحدى شركات مجموعة قطر للتأمين)

iSecure

(التأمين على الحياة ألجل محدود حصريا" لعمالء البنك التجاري)

خصائص المنتج
الوصف

الرقم
1

التعريفات
شروط االستحقاق

2

المنافع

3

النطاق الجغرافي
للتغطية التأمينية

 :سارية على مدار  24ساعة في جميع أنحاء العالم باستثناء مناطق الحرب على النحو المحدد في االستثناءات
(لمزيد من التفاصيل ,يرجى االطالع على النص الكامل لمستند وثيقة التأمين)

4

بدء التغطية

اعتبارا من تاريخ إصدار وثيقة التأمين عقب دفع األقساط
 :تبدأ التغطية التأمينية
ً

طريقة دفع القسط

 :سنوية أو شهرية ،عن طريق الخصم المباشر من حساب العميل لدى البنك التجاري فقط

 :جميع عمالء البنك التجاري الذين يستوفون الشروط التالية:
أ -يعملون في قطر
ب -يمتلكون بطاقة هوية قطرية سارية المفعول
ت -العمر عند بدء التأمين ما بين  59-18سنة ،بشرط توقف التغطية عند بلوغ سن 60
 :المنافع األساسية المتوفرة وفقًا للحدود ذات الصلة:
 الوفاة نتيجة أسباب طبيعية أو حادث متضمنا الوفاة نتيجة فيروس كورونا
 نفقات رد رفات متوفي




فترة سماح  30يو ًما لنظام القسط السنوي.
فترة سماح  15يو ًما لنظام القسط الشهري.

5

فترة السماح

:

6

فترة التغطية

يتم إلغاء وثيقة التأمين في حالة عدم سداد القسط خالل فترة السماح
 :سنة واحدة مع إمكانية التجديد التلقائي

7

تجديد وثيقة التأمين

 :يتم تجديد وثيقة التأمين تلقائيًا في التاريخ السنوي لتجديدها ،شريطة دفع األقساط واستمرار المؤ َّمن له في استيفاء
جميع شروط االستحقاق

8

إنهاء التغطية

 :تنتهي التغطية التأمينية على المؤ َّمن له في أي ٍ من الحاالت التالية:
 .1حلول تاريخ انتهاء وثيقة التأمين.
 .2حلول تاريخ انتهاء عمل المؤمن له في قطر
 .3حلول تاريخ إنتهاء أو إلغاء البطاقة الشخصية القطرية للمؤمن له
 .4حلول التاريخ الذي يصبح فيه المؤ َّمن له غير مستحق للتغطية.
 .5حلول تاريخ انتهاء فترة السماح لدفع القسط مع استمرارية عدم دفع القسط المستحق خالل فترة السماح.
 .6حلول تاريخ دفع المنافع المستحقة بموجب وثيقة التأمين إلى المستفيد.
 .7حلول تاريخ بلوغ المؤ َّمن له سن .60
 .8إلغاء وثيقة التأمين من جانب المؤ َّمن له.

9
المطالبات


لمزيد من التفاصيل ,يرجى االطالع على النص الكامل لمستندات و وثيقة التأمين.

يجب تقديم المطالبة إلى كيو إل إم خالل مدة  60يو ًما من تاريخ الحدث.
تقديم مستندات المطالبة خالل مدة  60يو ًما أخرى من تاريخ تقديم المطالبة.
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