
أمان الدار
حتى ما يتبّخر 

جنى عمرك
إّن الحوادث المفاجئة قد تحدث في أي وقت، وال أحد يريد أن يتحّول 

المنزل الذي لطالما حلم به إلى كومة رماد.لذا، حان الوقت كي تحمي 
منزلك من أضرار الحرائق ومن أخطار أخرى لقاء مبلغ شهري زهيد مع 

برنامج متكامل من إعداد عوده لخدمات التأمين وِليا للتأمين ش.م. ل. 
يوّفر لك التغطية المناسبة ضد أي حوادث مماثلة.
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حتى ما يتبّخر 
جنى عمرك

التغطية
-   الخسائر واألضرار الناجمة عن أخطار الحريق، والصواعق، واالنفجارات، وارتطام 

سيارة أو سقوط آالت المالحة الجوية
-  األضرار الالحقة بممتلكات الجيران من جراء الحريق الذي قد يصيب منزلك

-   إزالة األنقاض التي يسببها أي خطر مضمون
-  تأمين مسكن بديل نتيجة ضرر ناجم عن حادث مشمول بالتغطية

-    المسؤولية المدنية نتيجة حادث يصيب الغير داخل منزلك
-   الخسائر واألضرار الناجمة عن هزة أرضية قد تصيب منزلك )تغطية اختيارية(

كيف تستفيد؟
-  ُتقتطع أقساطك شهرًيا مباشرة من حسابك المصرفي 

-  قسط شهري ابتداًء من 7،000 ل.ل. أو 7 د.أ. فقط
-  القسط الشهري واحد بصرف النظر عن تاريخ البناء

-  استالم فوري للعقد مع تجديد تلقائي
-  معامالت بسيطة وسريعة

كيف تختار برنامجك...
أربعة برامج يمكنك اختيار أحدها وذلك وفقًا للقيمة الفعلية للبناء 

والمحتويات:



برنامج د برنامج ج برنامج ب برنامج أ  األرقام بآآلف الليرات اللبنانية
أو بالدوالر األميركي

300,000 200,000 100,000 75,000 التغطية: البناء والمحتويات
60,000 40,000 20,000 15,000               مسؤولية تجاه الجيران
6,000 4,000 2,000 1,500               إزالة االنقاض
9,000 6,000 3,000 2,250               مسكن بديل

24,000 16,000 8,000 6,000               مسؤولية مدنية
24 17 9 7 قسط التأمين

300,000 200,000 100,000 75,000 التغطية: هزات أرضية )إختياري(
31 21 11 8 مجموع القسط اإلجمالي

عملّية حسابية بسيطة
-  إذا اخترت البرنامج ب، تدفع 9 آالف ليرة أو 9 دوالر وتحصل على التغطيات التالية:

-  أضرار البناء ومحتوياته لغاية 100 مليون ل.ل. أو 100 ألف د.أ. 
-  المسؤولية تجاه الجيران لغاية 20 مليون ل.ل. أو 20 ألف د.أ. 

-  إزالة األنقاض لغاية 2 مليون ل.ل. أو 2،000 د.أ. 
-  تأمين مسكن بديل لغاية 3 مليون ل.ل. أو 3،000 د.أ. 

-  تغطية المسؤولية المدنية لغاية 8 مليون ل.ل. أو 8،000 د.أ.

يمكنك إضافة تغطية الهزات األرضية على التغطيات المذكورة أعاله مقابل قسط 
شهري إجمالي يساوي 11،000 ل.ل. أو 11 د.أ. فقط.

أمان الدار

المعلومات الموجودة في هذا الكتّيب صحيحة حتى تاريخ الطباعة )ت2015١( وهي قابلة للتعديل بدون سابق إنذار.

نحن في الخدمة...
ألن األخطار المفاجئة قد تقضي على الحجر والبشر، أمان الدار هو الحل األمثل لك.

تواصل معنا  على الرقم 1570 أو 77 77 72 )4 961+(
 contactus@bankaudi.com.lb أو راسلنا على

لإلّطالع بشكل أفضل على خصائص وشروط خدماتنا المصرفية بما فيها هذا الُمنتج، الرجاء زيارة 
http://www.bankaudi.com.lb/lebanon/awareness-transparency
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