
أمان العلم
ع اليوم...  جمِّ

ألنو الجامعة بكرا
ألن مستقبل أوالدك هو هّمك وهدفك بالتأكيد، عوده لخدمات التأمين 

وِليا للتأمين ش.م.ل. أعّدا لك برنامًجا مضموًنا يساعدك على اّدخار 
المبلغ المناسب لتأمين الدراسة الجامعية ألوالدك بال هموم مادّية.

www.bankaudi.com.lb



ع اليوم...  جمِّ
ألنو الجامعة بكرا

التغطية
مع أمان العلم، يحصل المستفيد على مبلغ محّدد عند بلوغه سن دخول الجامعة كما 
ُيعفى من أقساط التأمين في حال وفاة المتعاقد الطبيعية أو من جراء حادث أو في 

حال إصابته بعجز كلي ودائم )اختياري(.

كيف تستفيد؟
-  ُتقتطع أقساطك الشهرية مباشرة من حسابك المصرفي

-  قسط شهري ابتداًء من 25 د.أ. فقط
-  يمكنك اختيار مدة البرنامج التي تناسبك )بين 8 و20 سنة(

-  تعود منافع البرنامج، في حال الوفاة، إلى المستفيد الذي حّددَته
-   تستفيد من فائدة مغرية تكون مكفولة لمّدة خمس سنوات

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

في هذه الوثيقة أو لمزايا االستثمار في أمان العلم.
-  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
100د.أ.  الشهري  وكان قسطك  ولدك سنتين  عمر  وكان  35 سنة  عمرك  كان  إذا 

للسنة األولى:
مجموع األقساط المدفوعة 19,200 د.أ.

المبلغ المدفوع عند بلوغ المستفيد سن 18 سنة:
السيناريو األول: .21,324 د.أ.  -
السيناريو الثاني: 23,839 د.أ.  -
السيناريو الثالث: 25,910 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 العلم

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

نحن في الخدمة...
أمان العلم هو الحل األمثل لك وألوالدك كي تفتخر بهم وبشهاداتهم.

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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