
MaxLifestyle Easy
Ensure that you continue to maintain the lifestyle that you always had though circumstances may change. 
MaxLifestyle Easy offers you total security in adverse times including accidental death and death due to 
sickness. This protection goes further to cover you in case of job loss (involuntary loss of employment).

Secure the simple pleasures of life

What we cover

• Essential cash benefit in case of involuntary loss of employment

•  Lump sum cover on accidental death

• Lifestyle benefits like essentials of school fees, house rent, utility bills and essential cash to use in case of 
Accidental Death or Death due to sickness

• In case of an unfortunate incident of missed travel departure

• Loss of money

• Second medical opinion

Why RSA

 We are prepared for everything life has planned for you. Over 9 million people across 100 countries trust 
their lives, and things they love, with us. We are here for you, bringing your best-in-class products and 
trusted service to see you through when you need care the most.

• Affordable premium

• Trusted provider

• Simple, paperless registration

• Easy processing

• Worldwide coverage*

Lifestyle Benefits – Limits in 
(AED)

Essential Extra Prime Elite Supreme Platinum Prestige

"Essential Cash Due 
to Involuntary Loss of 
Employment 
(per month up to a maximum 
of 3 months & 6 Months 
Waiting Period)"

1,000 2,000 2,500 3,500 4,000 5,000 6,000

Missed Travel Departure 500 1,000 1,250 1,500 1,750 2,000 3,000

Exclusively for
RAKBANK
Customers

Secure the simple
pleasures of life.



Loss of Money 500 1,000 1,250 1,500 1,750 2,000 2,500

Second Medical Opinion (per 
incident)

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Lifestyle benefits in case of Death due to Sickness 
and /or Accident Other Benefits – Limits in (AED)

House Rent (per month up to 
a maximum of 3 months) 3,500 6,500 9,000 13,000 18,000 25,000 35,000

School fees (per child per 
month up to a maximum of 3 
months, maximum 3 children)

1,500 2,000 2,500 3,000 5,000 11,250 12,500

Utility bills (per month up to a 
maximum of 3 months)

1,500 2,750 3,250 4,250 6,500 11,250 12,500

Essential cash due to death 
(per month up to a maximum 
of 3 months)

1,500 2,750 3,250 4,250 6,500 11,250 12,500

Transportation bills (per 
month up to a maximum of 3 
months)

2,000 3,000 3,750 4,500 5,000 6,000 7,000

Cargo for shipping personal 
things to home country 2,700 5,200 6,000 7,700 9,000 11,000 15,000

Flying mortal remains to home 
country

2,700 5,200 6,000 7,700 9,000 11,000 15,000

Other Benefits – Limits in (AED)

Accidental Death 70,000 150,000 180,000 225,000 260,000 300,000 400,000

Accidental Death X2 (On a 
Common Carrier)

140,000 300,000 360,000 450,000 520,000 600,000 800,000

Monthly Premium (including 
VAT) in AED

36 65 84 102 143 178 217

Secure your family’s future today!

RSA Terms and Conditions:
• Involuntary loss of Employment has a waiting period of 180 days from date of commencement of the policy.
• Jurisdiction: United Arab Emirates
• Transportation bills cover, house rent cover and utility bills including Involuntary Loss of Employment limited

to the UAE. All other coverage to be extended worldwide.

 Deductibles:
• Loss of Money: Deductible of AED 150
• Involuntary Loss of Employment: As per below table

Policy Month 
Number

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

% of ILOE 
benefit under 
each variant

11.8% 10.8% 9.8% 8.8% 7.8% 6.8% 5.8% 4.8% 3.8% 2.8% 1.8% 0.0%

For additional details on coverage and T&C’s 
please visit https://rakbank.ae/wps/portal/retail-banking/insurance/maxlifestyle



ماكس اليف ستايل سهل 
اضمــن راحــة البــال التامــة  و تأكــد مــن أنــك تســتمر فــي الحفــاظ علــى نمــط حياتــك الــذي كان دائًمــا علــى الرغــم مــن أن 
الظــروف قــد تتغيــر. يوفــر لــك ماكــس اليــف ســتايل ســهل األمــان الكامــل فــي األوقــات الصعبــة بمــا فــي ذلــك الوفــاة 
ــة فقــدان الوظيفــة  ــك لتغطيتــك فــي حال ــة إلــى أبعــد مــن ذل العرضيــة والوفــاة بســبب المــرض. تذهــب هــذه الحماي

)فقــدان الوظيفــة بشــكل غيــر طوعــي(.

احمي األشياء التي تحبها و متع الحياة البسيطة

ماذا نغطي :-

المزايا النقدية األساسية في حالة الفقدان القسري للوظيفة.  •

تغطية مبلغ مقطوع على الوفاة نتيجة حادث.  •

مزايــا أســلوب الحيــاة مثــل أساســيات الرســوم المدرســية وإيجــار المنــزل وفواتيــر الخدمــات والنقــود األساســية التــي   •
يمكــن اســتخدامها فــي حالــة الوفــاة العرضيــة أو الوفــاة بســبب المــرض.

في حالة وقوع حدث مؤسف لتغيب عن السفر.  •

فقدان المال  •

رأي طبي ثان  •

-: RSA لماذا

نحــن مســتعدين لــكل شــيء خططتــه لــك الحيــاة. أكثــر مــن 9 مليــون شــخص فــي 100 دولــة يثقــون بحياتهــم معنــا، 
وباألشــياء التــي يحبونهــا كذلــك. نحــن هنــا مــن أجــل أن نقــدم لــك أفضــل المنتجــات فــي فئتهــا والخدمــة الموثوقــة 

عندمــا تكــون فــي أمــس الحاجــة الــى الرعايــة.

•

•

حصري لعمالء 
راك بنك

راحة البال لمتع الحياة 
البسيطة



نطاق التغطية / الفوائد:-

بريستيج بالتينوم سوبريم إيليت برايم اإلضافي األساسي مزايا نمط الحياة  – الحدود  
)بالدرهم اإلمارتي (

6,000 5,000 4,000 3,500 2,500 2,000 1,000
المبلغ النقدي األساسي تعويضًا 
عن فقدان الوظيفة غير الطوعي 

)شهريًا وبحد أقصى ثالثة أشهر 
وفترة انتظار لمدة ستة أشهر(

3,000 2,000 1,750 1,500 1,250 1,000 500 تفويت رحلة المغادرة

2,500 2,000 1,750 1,500 1,250 1,000 500 خسارة األموال

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 رأي طبي ثاني )لكل مرة(

مزايا نمط الحياة في حالة الوفاة بسبب معاناة المرض و/أو المزايا األخرى في 
حالة الوفاة نتيجة حادث – الحدود )بالدرهم اإلماراتي(

35,000 25,000 18,000 13,000 9,000 6,500 3,500 إيجار المنزل )شهريًا وبحد أقصى
ثالثة أشهر(

12,500 11,250 5,000 3,000 2,500 2,000 1,500
المصروفات المدرسية )لكل طفل 

شهريًا وبحد أقصى ثالثة أشهر 
وبحد أقصى ثالثة أطفال(

12,500 11,250 6,500 4,250 3,250 2,750 1,500 فواتير المرافق )شهريًا وبحد
أقصى ثالثة أشهر(

12,500 11,250 6,500 4,250 3,250 2,750 1,500
المبلغ النقدي األساسي تعويضًا 

عن الوفاة )شهريًا وبحد أقصى 
ثالثة أشهر(

7,000 6,000 5,000 4,500 3,750 3,000 2,000 فواتير النقل )شهريًا وبحد أقصى
ثالثة أشهر(

15,000 11,000 9,000 7,700 6,000 5,200 2,700 شحن األغراض الشخصية إلى
الوطن

15,000 11,000 9,000 7,700 6,000 5,200 2,700 نقل الجثمان جوًا إلى الوطن

فوائد أخرى – الحدود )بالدرهم اإلماراتي(

400,000 300,000 260,000 225,000 180,000 150,000 70,000 الوفاة بسبب حادث 

800,000 600,000 520,000 450,000 360,000 300,000 140,000 الوفاة بسبب حادث × 2 )من خالل 
ناقل عام(

217 178 143 102 84 65 36
القسط الشهري )شاماًل ضريبة 

القيمة المضافة( بالدرهم 
اإلماراتي

أمن مستقبل عائلتك اليوم!



-: RSA شروط و أحكام  
الفقدان غير الطوعي للوظيفة لديه فترة انتظار مدتها 180 يوًما من تاريخ بدء الوثيقة. •

اإلختصاص القضائي: اإلمارات العربية المتحدة. •
تقتصر تغطية فواتير النقل وتغطية إيجار المنزل وفواتير الخدمات ، بما في ذلك الفقدان القسري للوظيفة ، على دولة اإلمارات العربية المتحدة. تمديد •

كل التغطية األخرى في جميع أنحاء العالم.

  االستقطاعات: 
فقدان األموال: 150 درهم إماراتي  •

فقدان الوظيفة غير الطوعي: حسب الجدول أدناه   •

رقم شهر الوثيقة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

% ILOE اإلستفادة 
تحت كل متغير 11.8% 10.8% 9.8% 8.8% 7.8% 6.8% 5.8% 4.8% 3.8% 2.8% 1.8% 0.0%

 للحصول على تفاصیل إضافیة حول التغطیة والشروط واألحكام یرجى زیارة
https://rakbank.ae/wps/portal/retail-banking/insurance/maxlifestyle  
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