
أمان الدراسة
لتضمن مستقبلن،

ن أقساطن أمِّ
التعليم ضروري وكلفته تتزايد سنة عن سنة، لكّنك تستطيع اليوم أن تحمي 

مستقبل أوالدك ضّد أي مشاكل واضطرابات مع برنامج أمان الدراسة 
بأسعار متدنية جًدا من خالل عوده لخدمات التأمين وِليا للتأمين ش.م.ل.

www.bankaudi.com.lb



لتضمن مستقبلن،
ن أقساطن أمِّ

التغطية
-  ُتدفع للمستفيدين قيمة األقساط المدرسية أو الجامعية المتفق عليها، في حال 

وفاة المضمون الطبيعية أو من جراء حادث
-  ُتدفع األقساط فصلًيا لحين انتهاء مدة عقد الضمان

-  يمكنك تحديد قيمة األقساط ومدة العقد وفق حاجات أوالدك أو من ترعاهم
نسبته 10%  تصاعدي سنوي  معدل  بواسطة  التضخم  مفعول  مواجهة  -  يمكنك 

على القسط المدفوع 

كيف تستفيد؟
-  ُتقتطع أقساطك شهرًيا مباشرة من حسابك المصرفي

-  تتراوح مدة البرنامج بين 3 و 15 سنة لتأمين األقساط المدرسية وبين سنة و 6 
سنوات لتأمين األقساط الجامعية

-  تستلم عقدك فوًرا 
-  معامالت بسيطة وسريعة



كيف تختار برنامجك؟
والمعّدل  العقد  ومدة  المضمون  عمر  التالية:  المعايير  بحسب  البرامج  -  تختلف 

التصاعدي السنوي )إذا وجد(
أوالدك  ألقساط  توقعاتك  يراعي  والذي  يناسبك  الذي  البرنامج  اختيار  -  يمكنك 

المدرسية و الجامعية
-  سيتم تدوير قيمة القسط الشهري العائد للبرنامج المختار واعتماد الرقم األقرب 

عملّية حسابية بسيطة
-  إذا كان عمرك 37 سنة وتوّد حماية تعليم ولدك لمدة 5 سنوات، مع قسط مدرسي 
يساوي 3،000 د.أ. سنوًيا، من دون معدل تصاعدي سنوي، يبلغ قسطك الشهري 

2 د.أ. فقط.

-   إذا كان عمرك 39 سنة وتوّد حماية تعليم ولدك لمدة 4 سنوات، مع قسط جامعي 
قسطك  يبلغ  سنوي،  تصاعدي  معدل  دون  من  سنوًيا،  د.أ.   10،000 يساوي 

الشهري 11 د.أ. فقط.

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

نحن في الخدمة...
مع أمان الدراسة، إضمن الحماية األكيدة لتعليم أوالدك في المدرسة والجامعة.

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

أمان 
الدراسة
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