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عبارة عن عقود بين الفرد وشركة التأمين بحيث يقوم الفرد بإيداع مبلغ من المال مع شركة 

 التأمين وتقوم الشركة  بالمقابل بدورها بتسديد دفعات شهرية لك
 المعاشات

 التأمين على السيارات سيارتك. العديد من الدول تطلب حد أدني من التأمين لتسجيل سيارتكبوليصة تأمين لتأمين قيمة 

في وثيقة التأمين على الحياة، يتم دفع الفوائد باإلضافة إلى استحقاقات الوفاة  للمستفيد، في حالة 

 حدوث الوفاة بسبب حادث
 فوائد الموت العرضي

 المعدل المتغيير التغيرات في مؤشر أسعار السوق المنشورةسعر الفائدة المتغير، استنادا إلى 

طلب الدفع الذي تقدمه أنت أو متعهد الرعاية الصحية إلی شرکة التأمين الصحي الخاصة بك 

 بالنسبة للبنود والخدمات المغطاة.
 المطالبة

حالة التأمين الوقت الذي يمكن فيه الطعن في صحة اإلتفاق أو العقد. وعادة ما تكون سنتين في 

 على الحياة
 فترة النقض

 خصم قيمة الخسارة التي يدفعها  المؤمن عليه قبل بدء التأمين 

نسبة أقساط التأمين المكتسبة خالل السنة إلى صافي األقساط المحققة. إذا كان نمو األقساط ثابتا 

نسبيا وأن مزيج األعمال التجارية  لم يتغير بشكل جوهري، فإن هذه النسبة  تقيس إذا كان 

 احتياطي الخسارة في الشركة مواكبا مع نمو األقساط   

 المحققة األقساط صافي

ط الذي تم دفعه مقدما والذي تم "اكتسابه" بحكم مرور الوقت دون مطالبة. بالنسبة مبلغ القس

لبوليصة مدتها ثالث سنوات مدفوعة مقدما وأكملت سنة واحدة ، فإن أقساط التأمين تتحقق قيمتها 

 بصورة جزئية

 قسط مكتسب

 تأمين صحي بوليصة تأمين لتغطية المطالبات الصحية

العقارات. معظم شركات الرهن العقاري تطلب تأمين لقيمة العقار ضد تأمين لتغطية قيمة 

 الخسارة في حاالت الرهن العقاري
 تأمين أصحاب العقارات

 تأمين المنفعة المنفعة في الممتلكات بحيث أن فقدان أو تدمير الممتلكات يمكن أن يسبب خسارة مالية

أنواع مختلفة من البوالص مثل التأمين المؤقت وثيقة تأمين لتغطية الخسائر في األرواح. هناك 

 والدائم
 التأمين على الحياة 

في التأمين على الحياة والتأمين الصحي، فإن بوليصة التأمين تغطي الراهن بفوائد تغطي الرصيد 

المستحق على الرهن عند وفاة المؤمن عليه أو الوفاء بالمبالغ المستحقة على الرهن في حالة وفاة 

 عليه أو عجزه المؤمن

 سياسة تأمين الرهن العقاري

الحادث الذي يؤدي إلى فقدان المؤمن عليه. في بعض مجاالت األعمال، مثل المسؤولية ، يتم 

تمييز  الحادث والحادثة العرضية من حيث أن الخسارة ال  تكون مفاجئة أو عابرة ويمكن أن تنتج 

إصابة جسدية أو أضرار في الممتلكات ال عن التعرض المستمر أو المتكرر الذي يؤدي إلى 

 يتوقعها او يقصدها  المؤمن عليه

 الحادث 

 قسط التأمين  سعر الحماية التأمينية لمخاطر محددة ولفترة معينة من الزمن

التأمين على الحياة  يوفر الحماية لفترة زمنية محددة. فترات وثيقة التأمين عامة هي سنة واحدة 

. ال عاما   70أو  65عشرة سنوات أو حتى يصل المؤمن عليه إلى عمر أو خمس سنوات أو 

 يترتب عن البوليصة أي من القيم  المتعلقة بالمزايا المرتبطة ببوليصة الحياة 

 التأمين على الحياة

هو التأمين اإلسالمي. مصمم كمجموعة من أموال التبرعات الخيرية على أساس فكرة المساعدة 

 التكافل، فإن األطراف هم شركات التأمين والمؤمن عليهمالمتبادلة. في 
 التكافل

عبارة عن بند في بعض عقود التأمين يعطي شركة التأمين الحق في التنازل عن تحصيل األقساط 

مع إبقاء وثيقة التأمين سارية المفعول إذا أصبح حامل الوثيقة غير قادر على العمل بسبب حادث 

عن األقساط  ساري المفعول طالما أن المؤمن عليه من ذوي أو إصابة. ويظل التنازل 

 االحتياجات الخاصة

 التنازل عن القسط


