
أمان الغد
ما ُتنطر الَفَرج... 

ن تقاعدك من اليوم أمِّ
حان الوقت كي تفّكر ببرنامج االّدخار المعد من خالل عوده لخدمات 

التأمين وِليا للتأمين ش.م.ل. والذي يضمن لك حياًة كريمة بعد سّن 
التقاعد. يكفي أن تضع جانًبا مبلًغا رمزًيا ما دمت قادًرا على ذلك كي 

تنعم بمستقبل آمن ومريح.
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ما ُتنطر الَفَرج...
ن تقاعدك من اليوم أمِّ

التغطية
-  مبلغ تقاعد ُيدفع عند بلوغك سن 65 سنة

-  مبلغ مضمون ُيدفع في حال الوفاة الطبيعية أو من جراء حادث
-  مبلغ مضمون ُيدفع في حال العجز الكلي والدائم نتيجة مرض أو حادث )اختياري(

كيف تستفيد؟
-  ُتقتطع أقساطك الشهرية مباشرة من حسابك المصرفي

-  قسط شهري ابتداًء من 25 د.أ. فقط
-  تستفيد من فائدة مغرية تكون مكفولة لمّدة خمس سنوات

-  ُيمكنك حماية اّدخارك من التضّخم باختيار معدل تصاعد سنوي على قسطك
قبل  الوفاة  حال  في  حّددَتهم  الذين  المستفيدين  إلى  المضمون  المبلغ  -  ُيدفع 

بلوغك سن التقاعد
-  ُيمكنك اختيار طريقة استيفاء مبلغ التقاعد التي تناسبك )دفعة واحدة أو على 10 

دفعات سنوية(

للمعلومات...
-  إّن هيئة االسواق المالية في لبنان ال تتحمل أي مسؤولية عن المعلومات الواردة 

في هذه الوثيقة أو لمزايا االستثمار في أمان الغد.
-  ال يوجد أي عموالت أو مصاريف اشتراك يدفعها المتعاقد لبنك عوده من أجل 
االشتراك في المنتج ما عدا المصاريف التي تتقاضاها شركة عوده لخدمات التأمين 

ش.م.ل؛ تحسم فقط الدفعات الشهرية من الحساب.



عملّية حسابية بسيطة
إذا كان عمرك 30 سنة وكان قسطك الشهري 50 د.أ. للسنة األولى:

-   المعدل السنوي التصاعدي: 3%
-   مجموع األقساط المدفوعة 36،277 د.أ.

-   المبلغ المضمون في حال الوفاة او العجز: 10،000 د.أ. 

حساب اإلدخار عند بلوغ 65 سنة:
-   السيناريو األول: 52,271 د.أ.

-   السيناريو الثاني: 67,304 د.أ.
-   السيناريو الثالث: 80,600 د.أ.

وفًقا  الفائدة  نسبة  أساس  على  أعاله  السيناريوهات  في  اإلدخار  حساب  ُيبنى 
للجدول التالي:

11 سنة وما فوق 6 – 10 سنوات 1 – 5 سنوات السيناريو
3.00% 3.00% 4.50% 1
4.50% 4.50% 4.50% 2
5.50% 5.50% 5.50% 3

تكفل شركة ليا للتأمين ش.م.ل. مردوًدا ُيحتسب على أساس فائدة دائنة 4.50% 
كحد أدنى على حساب اإلدخار للسنوات الخمس األولى. 

أمان الغد

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

نحن في الخدمة...
أمان الغد هو ضمانتك لمستقبل أفضل واستقاللية مادية تامة.

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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