
أمان الدرب
مين بيعرف 

شو مخبيتلو الحياة؟
ألننا قد نتعّرض في حياتنا اليومية لحوادث مفاجئة يمكن أن تنجم عنها 

إصابات خطرة أو مستديمة، لذا من أبسط واجباتنا أن نحمي أنفسنا 
وعائالتنا من الذيول المادية التي قد تترتب علينا من جرائها.

برنامج أمان الدرب المعّد من عوده لخدمات التأمين وِليا للتأمين ش.م.ل. 
هو الحل األمثل الذي يؤّمن التغطية الضرورية ضد الحوادث الشخصّية.

www.bankaudi.com.lb



مين بيعرف شو 
مخبيتلو الحياة؟

التغطية
%100 من مبلغ التغطية في حال الوفاة أو العجز الكلي الدائم من جراء حادث  -

-  نسبة من مبلغ التغطية في حال العجز الجزئي الدائم من جراء حادث )راجع برامج 
التغطية(

كيف تستفيد؟
-  ُتقتطع أقساطك شهرًيا مباشرة من حسابك المصرفي 

-  قسط شهري بسيط ابتداًء من 2000 ل.ل. أو 2 د.أ.
-  كلفة العقد ال تتغير بحسب مهنة المضمون

-  تغطية 24/7 في جميع أنحاء العالم
-  إصدار العقد دون ملء استمارة طبية

-  اختيار حّر للمستفيدين من العقد
-  استالم فوري للعقد مع تجديد تلقائي

-  معامالت بسيطة وسريعة



إختر البرنامج الذي يناسبك
برنامج د برنامج ج برنامج ب برنامج أ البرامج المتوّفرة بالليرة اللبنانية

70 مليون 50 مليون 40 مليون 20 مليون    التغطية
7,000 5,000 4,000 2,000    القسط الشهري

برنامج د برنامج ج برنامج ب برنامج أ البرامج المتوّفرة بالدوالر األميركي
70,000 50,000 40,000 20,000    التغطية

7 5 4 2    القسط الشهري

مالحظة:
ُيدفع مبلغ التغطية المحّدد بالكامل مرة واحدة لدى استحقاق التغطية.

أمان الدرب

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

نحن في الخدمة...
أمان الدرب هو الحل األمثل لك وألحّبائك كي ال تعيق دربكم أي مفاجآت في الحياة.

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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