
2020مارس 20-المغرب أليانز 

وأخرى عن بعد خدمات جديدة 

19- كوفيدوضع



تأمين السيارات

كوفيد-19

تأمين السيارات

حةجائمعللتعاملةفالهادالوطنيةاإلجراءاتلدعم

نازبنائنعلم،التنقلمخاطرمنوالحد،-19كوفيد

مارس20منابتداءالمنتهيةتغطيتهمصالحيةأن

هذهبعد.أبريل30غايةإلىتمديداعرفت2020

عقودهمتجديدالمؤمنينعلى،يجبالفترة

.التمديدبمدةالمتعلقالتأمينقسطأداءمع

تأمين # المغربأليانز #
تأمين السيارات#خدمات # 

#كوفيد-19

تمديد تغطيتكم إلى نهاية 

أبريل



تأمين السيارات

كوفيد-19

تأمين السيارات

لدعم اإلجراءات الوطنية الهادفة للتعامل مع 

،التنقلوالحد من مخاطر ، 19كوفيدجائحة 

المادية  إمكانية اإلبالغ عن حوادثهملزبنائنانوفر 

مينعند مستشارهم للتأدون الحاجة إلى التنقل 

، أو عبر 5656ودلك عبر الهاتف على 

، على الواتساب

أو موقعنا  27 46 55 6 31+212

اإللكتروني 

www.allianz.ma

تأمين # المغربأليانز #
تأمين السيارات#خدمات # 

#كوفيد-19

حوادثكم إمكانية اإلبالغ عن 

علىدون الحاجة إلى التنقل 

5656

http://www.allianz.ma/


تأمين السيارات

كوفيد-19

تأمين السيارات

مع لدعم اإلجراءات الوطنية الهادفة للتعامل

إمكانية لزبنائنانوفر 19جائحة كوفيد

المادية األقل من الحوادث )التعويض 

المبلغ المحدد عبر سحب ( درهم20،000

نهم، مفي أي شباك للبنك الشعبي األقرب 

مستشارهم دون الحاجة إلى الذهاب عند 

للتأمين

عبر الهاتف علىالمعلوماتمن مزيد ال

5656.

تأمين # المغربأليانز #
تأمين السيارات#خدمات # 

#كوفيد-19

إمكانية سحب تعويضكم عبر 

نكممالشباك البنكي األقرب 



التأمين الصحي

التأمين الصحي

كوفيد-19 من نائنازبجميع السياق الحالي، يستفيد في 

صحية  تمديد الفترة المحددة إليداع ملفاتهم ال

مين مستشارهم للتأبغرض التعويض عند 

.أشهر6أشهر إلى 3من 

تأمين # المغربأليانز #
التأمين الصحي#خدمات # 

#كوفيد-19

تمديد الفترة المحددة إليداع 

أشهر6إلى 3الملف من 



التأمين الصحي

التأمين الصحي

كوفيد-19 ج للعالموافقة علىالحصول لزبنائنايمكن 

علىخالل االتصال بنا من مسبقدون دفع 

+212 5 20 486 401

أو عن طريق البريد اإللكتروني على 

sinistremaroc@nextcarehealth

.com.

تأمين # المغربأليانز #
التأمين الصحي#خدمات # 

#كوفيد-19

جعاللالحصول على موافقة ل

دون دفع مسبق عبر الهاتف

أو البريد اإللكتروني



التأمين الصحي

التأمين الصحي

كوفيد-19

ملف تعويضكم الصحي إيداع 

دون الحاجة إلى التنقل 

في إطار البرامج الصحية لزبنائنايمكن 

ملفاتهم إيداع مالعالءشفاوأليانزءشفاأليانز

الصحية 

من تطبيقهم المحمول

MyNEXTCARE

التزام بإيداع ملف مادي لدى مستشارهم دون 

.في التأمين

تأمين # المغربأليانز #
التأمين الصحي#خدمات # 

#كوفيد-19



حوادث الشغلتأمين 

الشغلحوادث 

كوفيد-19

عمل عن بعدللالتغطية تمديد 

ناها لدعم أساليب العمل الجديدة التي تتب

الشركات كجزء من اإلجراءات الوطنية 

موظفي نعلم ،-19كوفيدجائحة للتعامل مع 

الشغل أنهم يتمتعون بتغطية حوادثزبنائنا

في إطار العمل عن بعد طالما هدا األخير 

،باستثناءالعملبه من قبل صاحبمصرح 

.الحوادث المنزلية

أليانز# حوادث الشغل # ضمان # 

#كوفيد-19المغرب 


