
أمان المدخول
لتأّمن مدخولك،
أّمن َع مدخولك

ألن العائلة هي أغلى ما لديك وألن ال أحد يعرف ماذا ُتخّبئ له الحياة، 
ُيمكنك اآلن، ومقابل رسم زهيد، الحصول على مبلغ شهري يعّوضك عن 

مدخولك في حال ُأِصبت بأذى  وأصبحت عاجًزا عن العمل من جّراء حادث.
هذا البرنامج من إعداد عوده لخدمات التأمين ش.م.ل وِليا للتأمين ش.م.ل.

www.bankaudi.com.lb



لتأّمن مدخولك،
أّمن َع مدخولك

التغطية
 -  الوفاة الناجمة عن حادث 

24 أو 36 ضعف المدخول الشهري كما هو محدد في طلب الضمان وفًقا للبرنامج 
المختار

 -  العجز الكلي والدائم 
12 أو 24 ضعف المدخول الشهري كما هو محدد في طلب الضمان وفًقا للبرنامج 

المختار
 -  العجز الكلي والمؤقت 

تاريخ  يوًما من   30 أول  اقتطاع  أسبوًعا مع   52 أقصاها  لمدة  أسبوعي  تعويض 
الحادث

بقيم متساوية وفًقا  والدائم شهرًيا  الكلي  والعجز  الوفاة  تغطية  تعويضات  تدفع 
لعدد األشهر المحددة لكل تغطية.

كيف تستفيد؟
-  ُتقتطع أقساطك شهرًيا مباشرة من حسابك المصرفي 

-  قسط شهري ابتداًء من 2 د.أ. للبرنامج )أ( و3 د.أ. للبرنامج )ب( 
-  تغطية 24/7 في جميع أنحاء العالم

-  إصدار العقد دون ملء استمارة طبية
-  استالم فوري للعقد مع تجديد تلقائي

-  كلفة العقد ال تتأثر بمهنة المضمون
-  اختيار حّر للمستفيدين من العقد

-  معامالت بسيطة وسريعة



إختر البرنامج الذي يناسبك
إذا كان المدخول الشهري المحدد في طلب الضمان 500 د.أ. شهرًيا، على سبيل 

المثال، تدفع شركة ليا للتأمين:
البرنامج “ب” 

مقابل قسط شهري ابتداًء من 3 د.أ.
البرنامج “أ” 

مقابل قسط شهري ابتداًء من 2 د.أ.

36 ضعف المدخول في حال الوفاة 24 ضعف المدخول في حال الوفاة

الكّلي  العجز  حال  في  المدخول  ضعف   24
والدائم

الكّلي  العجز  حال  في  المدخول  ضعف   12
والدائم

تعويض أسبوعي في حال العجز الكلي والمؤقت لمدة أقصاها 52 أسبوًعا مع اقتطاع أول 
30 يوًما من تاريخ الحادث )125 د.أ. أسبوعًيا(.

ُتمنح التغطيات وفق الشروط العامة للعقد.

يمكن أن يتراوح المبلغ المحّدد في طلب الضمان بين 500 د.أ. و5000 د.أ.، على أن 
ال يتعدى بأي حالة من األحوال القيمة الفعلية لمدخول طالب هذا الضمان.

أمان 
المدخول

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

نحن في الخدمة...
ألن الحوادث المفاجئة قد تعّرضك وعائلتك لمشاكل، اشترك ببرنامج أمان المدخول.

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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