
حزام األمان 
ما بيكفي تسوق َع مهلك

حوادث السير قد تقع في أي مكان وزمان وقد تسّبب أضراًرا جسيمة لك 
وللغير بحيث عليك دفع تعويضات مالية هائلة.

برنامج حزام األمان من إعداد عوده لخدمات التأمين وليا للتأمين ش.م.ل. 
يوّفر لك التغطية المادية الضرورية ضّد حوادث السير, فاستبق هذه 

األمور المفاجئة كي ال تندم في ما بعد. 

www.bankaudi.com.lb



ما بيكفي تسوق 
َع مهلك

التغطية للسيارات السياحية 
الخصوصية
التأمين اإللزامي يغطي:

-  750 مليون ل.ل. سنوًيا للمسؤولية المدنية تجاه الغير عن األضرار الجسدية 
فقط

حزام األمان يغطي:
-  250,000 د.أ. عن األضرار المادية وفًقا لشروط عقد حزام األمان

وفًقا  اإللزامي  التأمين  عقد  إلى  ُتضاف  الجسدية  األضرار  عن  د.أ.   500,000  -
لشروط عقد حزام األمان

حزام األمان يضمن سالمة الجميع...
تغطية سائق وركاب السيارة المؤمنة )غير الثالثين(:

الدائم عن كل راكب من جراء  الكلي  العجز  أو  الوفاة  ُتدفع في حال  -  10,000 د.أ. 
الحادث

-  2,000 د.أ. ُتدفع عن كل شخص لتغطية المصاريف الطبية التي تسبب بها الحادث 



كيف تستفيد؟
بالليرة  يعادله  ما  أو  د.أ.   50 بقيمة  ونقًدا  اإللزامي سنوًيا  التأمين  -  ُيدفع قسط 
اللبنانية وُتدفع أقساط حزام األمان )لألضرار المادية( إما سنوًيا 65 د.أ. أو شهرًيا 

6 د.أ.باقتطاعها من حسابك المصرفي.
-   إذا أردت حزام األمان من دون التأمين اإللزامي، يصبح قسطك السنوي 80 د.أ. 

أوالشهري 7.5 د.أ.
-   األقساط ثابتة مهما بلغت قوة المحّرك )عدد األحصنة(

-   ال يؤخذ تاريخ الصنع بعين االعتبار
-   تسري التغطية على كل من يقود سيارتك إذا كان حائًزا على رخصة قيادة صالحة

-   خدمة مجانية لقطر السيارات 24/7
-   معامالت بسيطة وسريعة 

-   استالم فوري للعقد

حزام
 األمان

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

نحن في الخدمة...
إحِم نفسك من األضرار المادية التي قد تلحق بك، والجسدية التي قد تسّببها للغير.

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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