
التجاري وفا بنك يطلق التأمين الشمولي مع باقة » أمان « الجديدة

 الدار البيضاء، في 9 دجنبر 2020 – أعلن التجاري وفا بنك عن إطالق عروضه الجديدة للتأمني الشمولي
» أمان « بضمانة تأمني الوفاء. هذه العروض تندرج ضمن إطار االستراتيجية الوطنية لإلدماج املالي الهادفة لتمكني 
جميع املغاربة، و خاصة الفئات ذات الدخل املحدود من الولوج للخدمات البنكية واملالية بشروط مبسطة ومتاحة للجميع. 

باعتبار التجاري وفا بنك رائدا في اإلدماج املالي باملغرب وفاعال رئيسيا في التأمني البنكي في املغرب وإفريقيا، يواصل 
عمله من اجل تبسيط الخدمات البنكية واملالية، السيما من خالل إطالق هذه العروض الجديدة للتأمني الشمولي لفائدة 

الخواص واملهنيني واملقاوالت الصغرى. 

وترمي الباقة الجديدة » أمان «، التي تم إطالقها في إطار التأمني االقتصادي إلى حماية العائلة و األقارب في حالة 
وفاة املؤّمن أو ضمان تعويض يومي في حالة دخول املؤمن إلى املستشفى.

وتشمل هذه التشكيلة الجديدة :

أمان حياتي: تأمني لتغطية مصاريف الدفن 

أمان الوالدين: تأمني في حالة وفاة املؤّمن لفائدة أحد الوالدين

أمان والدي: تأمني في حالة وفاة املؤّمن لفائدة أحد األبناء

أمان صحتي: تأمني االستشفاء
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لــهــا  مــرخـــص  الــبــيــضــاء.  الــدار  يـــوســف،  مــوالي  شــارع  االجـتـمـاعي : 2  الـمـقـر  درهـم   2 098 596 790 رأسـمــالــها  اإلسـم  مـجـهـولـة  شــركـة  بـنـك  وفــا  الـتـجــاري 
.333 رقـم  تجـاري  سـجـل   - اإلضافـة  و  التـعديل  بـعـد   2003 دجـنبـر   22 بـتــاريـخ   2269-03 رقــم  و الـخوصصـة  الــمــالـيــة  وزيـــر  مـن  بــقــرار  للـقـــرض  كــمـؤسـســة 



وتتضمن باقة أمان ابتكارات بمفهوم جديد لخصائص التأمني التقليدي، مبنية على 3 محاور رئيسية :

أثمنة في متناول الجميع، ابتداء من 99 درهم سنويا مع احتساب جميع الرسوم، بغض النظر عن سن املشترك؛	 

اشتراك بدون شروط أو شكليات لجميع العروض؛	 

تعويض في الحني وسريع.	 

ومع إطالق التشكيلة الجديدة » أمان «، تحفز مجموعة التجاري وفابنك نشأة التأمني الشمولي باملغرب وتدعم دورها 
الرائد بهدف رفع تحدي االدماج املالي، في إطار مسؤوليتها اإلجتماعية في خدمة عالم مستدام، تضامني وشامل. 

التواصل مع وسائل اإلعالم – مجموعة التجاري وفا بنك

وفاء غوات
املسؤولة عن العالقة مع وسائل اإلعالم - التواصل املؤسساتي

الهاتف : 57 53 54 22 5 212+
الهاتف النقال : 90 32 47 47 6 212+

o.ghaouat@attijariwafa.com : البريد اإللكتروني
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