
أعّدوا تقاعدكم مع رائد عالمي في مجال التأمين
واستفيدوا من تقاعد آمن

ألـيــانــز
امتياز للتقاعد

 الفردي

 تقتــرح عليكــم أليانز المغرب* عرض أليانز امتيــاز للتقاعد الفردي،
 وهــو عــرض يســمح لكــم بوضــع أســاس مســتقبلكم المالــي

لمواجهة تقلبات الحياة مع مرونة كاملة للتأقلم مع التغيرات

ــم أن تســتفيدوا مــن ــردي، يمكنك ــد الف ــاز للتقاع ــز امتي ــع أليان  م
 مدخراتكم المتوفرة، والتي أعيد تقييمها بنسبة سنوية دنيا مضمونة،
ــي إطــار ــة الممنوحــة ف ــز الضريبي ــى الحواف فــي أي وقــت إضافــة إل

عقود االدخار الطويلة األجل 
 فــرع لشــركة                      األلمانيــة ، مــن أكبــر شــركات التأميــن وأكثرهــا خبــرة فــي مجــال التأميــن

ــي، ــتقرار المال ــهادة          لإلس ــتثمار و ش ــي اإلس ــة ف ــدرة عالي ــم،  ذات ق ــر العال ــاة عب ــى الحي  عل

  ممنوحة من مؤسسة
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*عرض خاضع لشروط. يمكنكم طلب المعلومات لدى مستشاركم في التأمين 

 نســبة إعــادة تقييــم تصــل إلــى %4.5 خاليــة مــن رســوم اإلدارة
 مطبقــة علــى برنامــج اإلدخــار الحالــي وهــي أكبــر نســبة حاليــا فــي

السوقحصريا

 نســبة إعادة تقييم دنيا مضمونة

 اإلســتفادة من نســبة إضافية عند تقاســم األرباح بقيمة %5 و 6%  
  بعد الســنة الخامســة (5) والســنة الثامنة       حصريا

 رســوم منخفضة لإلكتتاب, التســيير و اإلستالفحصريا

 إمكانيــة االســتفادة مــن مدخراتكم متى شــئتم في حدود %50 من
 المبالــغ المدخــرة ومــع ســقف أقصــاه 4 عمليات اســتالف خالل فترة

العضوية

عدم تواجد أي اقتطاعات على االستالف بعد مرور فترة 3 سنواتحصريا

إمكانيــة االســتفادة مــن دفعة مقدمة بعد 8 ســنوات مــن العضوية
و بعد بلوغ سن ال 50، في حدود % 80 من المدخرات 

*(8)

 انخــراط ممكن حتى ســن الســتين (60) وتقاعــد متفق عليه في
عقد التأمين، مع إمكانية تمديد العقد إلى ما بعد 60 سنة

 مرونــة فــي دفع األقســاط مع اختيار الدوريــة وإمكانية وقفها ثم
استئنافها في وقت الحق

حد أدنى من قسط التأمين المدفوع ابتداء من 200 درهم

15 درهم مشــمولة في العرض نفقــات جنائزيــة بقيمة 000
 

 مرونــة كبيــرة للخروج من العقــد، مع إمكانيــة االختيار بين رأس
المال أو المعاش أو المزج بين االثنين حصريا

ــراء ــاة ج ــة أو الوف ــاة الطبيعي ــي الوف ــاب تغطيت ــة إكتت  إمكاني
500 درهــم دون فحــص  حــادث، مــع رأســمال يصــل إلــى 000

طبي مســبق لتمكين عائالتكم من مواجهة تقلبات الحياة

 عدم تطبيق اقتطاعات على رأس المال أو على المعاش
التقاعدي في حالة التقاعد المبكر
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