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لألفــراد  واألمــان  االســتقرار  هــو  التأميــن 
كمــا أنــه يشــجعهم   ، والمؤسســات والمجتمــع 
ــاطاتهم. ــر نش ــم وتطوي ــي أداء دوره ــتمرار ف لالس
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البداية الواضحة صنعت كيانًا قويًا
 تأسســت الليبيــة الضمانيــة للتأميــن عــام 2016 وفقــا للقوانيــن النافــذة ، 
كشــركة مســاهمة وذمــة ماليــة مســتقلة وبرأســمال قــدره عشــرة مالييــن دينــار ، 
مقّســمة علــى مليــون ســهم مملوكــة بالكامــل لصنــدوق الضمــان االجتماعــي ، 
تــم تســجيل الشــركة لــدى هيئــة اإلشــراف والرقابــة علــى شــركات التأميــن تحــت 
رقــم )4( ، وتحصلــت علــى إذن مزاولــة النشــاط مــن وزيــر االقتصــاد والتجــارة رقــم 

129\ 2016م.

ــدأت الشــركة بتأســيس خطــوط عملهــا باحترافيــة وإتقــان وأســلوب عمــل  ب
ومنهــج متطــور لمفهــوم التأميــن ، لقــد حــدث هــذا بحــزم ورؤيــة ثاقبة ممــا مّكننا 

مــن النمــو والتوســع بثقــة فــي الســوق.
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باالبتــكار  بالتزامنــا  فخــورون  نحــن  للتأميــن  الضمانيــة  الليبيــة  فــي 
ونطمــح أن نبقــى مثــاالً رائــدًا فــي قطــاع التأميــن، ونســعى جاهديــن للحفــاظ 
علــى قــوة ومكانــة شــركتنا والدرجــة العاليــة مــن االحتــراف فــي عملنــا لضمــان 

رضــا عمالئنــا.
وعدنا لكم دائما هو تقديم قيمة ال مثيل لها من خالل خدماتنا.

لدينا  الكثير لنفتخر بتقديمه لكم
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أن نكون االختيار األول كشركة 
تأمين في ليبيا، وأن نصّنف من 

قبل عمالئنا كأفضل مقدمي 
الخدمات التأمينية.

مدعومــون بقــوة ومكانــة صندوق 
نحــرص  االجتماعــي،  الضمــان 
للتأميــن  الضمانيــة  الليبيــة  فــي 
تأمينيــة  منتجــات  توفيــر  علــى 
ــة وتنافســية لألفــراد  بأســعار عادل
والمؤسســات، مــن خــالل خدمــات 
الشــفافية  معانــي  كل  تحمــل 

العاليــة. والجــودة  واالبتــكار 

- نؤمن بالصدق والشفافية 
والنزاهة.

- نؤدي عملنا بمفهوم التعاون 
واإليفاء بالعهود وسرعة 

االستجابة.

قيمنارسالتنارؤيتنا
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- ملكيتها بالكامل لصندوق الضمان االجتماعي.
- كوادر فنية واستشارية مرموقة.

- اتفاقيات مع نخبة من أفضل شركات إعادة التأمين المصنفة عالميًا.
- سالسة إجراءات التعويضات وبساطتها.

مميزات الليبية الضمانية للتأمين
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المخاطــر،  إلدارة  فائقــة  عنايــة  للتأميــن  الضمانيــة  الليبيــة  ُتولــي 
فتقــدم أفضــل الحلــول لرفــع مســتوى الحمايــة والطمأنينــة مــن خــالل خبــراء 
متخصصيــن فــي المعاينــة وإدارة المخاطــر، وبذلــك يقــدم هــؤالء الخبــراء 

توصياتهــم التــي تتمثــل فــي إجــراءات احترازيــة لتجنــب وقــوع الخطــر. 

حلول تأمينية تفوق توقعاتكم
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باإلضافــة إلــى المــالءة الماليــة التــي تتمتــع بهــا، ترتبــط الليبيــة الضمانيــة 
إعــادة  شــركات  أفضــل  مــن  نخبــة  مــع  متميــزة  عمــل  بعالقــات  للتأميــن 
التأميــن العالميــة ذات التصنيــف المالــي العالــي، وكذلــك نخبــة من الوســطاء 
ــن الشــركة مــن الحصــول علــى أفضــل الخدمــات  ــا يمّك العالمييــن، وهــذا م

ــح عمالئنــا. ــة فــي صال ــة، األمــر الــذي يصــب فــي النهاي واالســتجابة الفوري

إعادة التأمين
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إّن إمكانــات الليبيــة الضمانيــة للتأميــن تســمح بــأن يتــم التعامــل 
بســرعة ودقــة مــع التعويضــات الخاصــة بالعمــالء، فيكفــل النظــام الداخلــي 
للشــركة أال تســتغرق اإلجــراءات وعمليــات اتخــاذ القــرار وقتــًا طويــاًل، بــل تتــم 
بسالســة وســهولة ويســر، ويقــف علــى تنظيمهــا وإدارتهــا عدد مــن اإلداريين 

والعامليــن األكفــاء. 

مرونــة التعامــل فــي الليبيــة الضمانيــة تنعكــس علــى ســرعة اتخــاذ 
وثيقــة  عالقــات  إقامــة  إلــى  دائمــًا  العمــل  لفريــق  الجــدي  والســعي  القــرار 
مــع العمــالء وتلبيــة احتياجاتهــم، مــن خــالل التعــرف بشــكل دقيــق علــى 
متطلباتهــم التأمينيــة والتــي تتــالءم مــع أنشــطتهم المتنوعــة، فالتواصــل 
المســتمر معهــم يهــدف إلصــدار المنتــج التأمينــي الــذي يقــدم التغطيــة 

المطلوبــة ويحقــق الطمأنينــة لهــم.

السرعة والمرونة
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- تأمين نقل البضائع 
- تأمين اجسام السفن

- تأمين الطيران
- تأمين السيارات

- التأمين الهندسي
- تأمين الحريق والسطو

- التأمينات المتنوعة
- تأمينات المسؤوليات

- تأمين المسؤولية الطبية
- تأمين الحوادث الشخصية

- تأمين المسافرين
- التأمين الصحي

اختيارات تأمينية متعددة لتغطية 
احتياجات مختلفة

 أنواع التأمين
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احِم بضائعك في البحر والبر والجو
ســواء أكانــت البضائــع الخاصــة بــك يتــم نقلهــا عــن طريــق البحــر أو الجــو 
أو البــر، أو تخزينهــا أثنــاء النقــل، فــإن الشــركة الليبيــة الضمانيــة تقــدم وثائــق 
ــد مــن مخاطــر النقــل حتــى  ــة ضــد العدي متنوعــة تحمــي بضائعــك المنقول
تتمكــن مــن تشــغيل عملــك بسالســة، فلدينــا برامــج تأميــن شــاملة لجميــع 

مراحــل سلســلة التوزيــع وتغطــي مجموعــة واســعة مــن البضائــع.

تأمين نقل البضاع 
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تأمين أجسام السفن
ال تدع االحداث غير المتوقعة تلغي خططك

ــن توفــر مــن أجلــك وثائــق تأميــن متعــددة ،  ــة للتأمي ــة الضماني الليبي
ســواًء علــى أســاس زمنــي أو لرحلــة واحــدة وذلــك لحمايــة جميــع أنــواع الســفن 
بمــا فــي ذلــك المخصصــة للــركاب - نقــل البضائــع - الناقــالت - ســفن الصيــد  

القاطــرات وكذلــك اليخــوت وقــوارب النزهــة.
وتّؤمــن الوثيقــة جســم الســفينة وزيــادة القيمــة والمســؤولية المدنيــة 

والحــوادث الشــخصية وأخطــار الحــروب.
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تغطية شاملة لقطاع الطيران
ــن حاجــة قطــاع الطيــران للتغطيــات  ــة للتأمي ــة الضماني  أدركــت الليبي
التأمينيــة المناســبة لمختلــف أنشــطتها؛ ولهــذا عملــت علــى تقديــم غطــاء 
تأمينــي ألجســام الطائــرات والمســؤولية عــن الــركاب واألمتعــة والحــوادث 
الشــخصية وفقــدان التراخيــص والمســؤولية القانونيــة لمشــّغلي المطــارات 

ومــزودي وقــود الطيــران.

تأمين الطيران
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تأمين السيارات
مســؤولية قائــد المركبــة عــن اإلصابــة البدنيــة أو الوفــاة أو تضــرر ممتلــكات 
اآلخريــن وكذلــك تضــرر مركبتــه يمكــن تأمينهــا لــدى الليبيــة الضمانيــة 
للتأميــن، أو إذا كان نشــاطك التجــاري يعتمــد علــى أســطول مــن المركبــات 
ــك، فــإن تقليــل الخســائر أو التلــف أو ســرقة هــذه  كجــزء أساســي مــن أعمال

المركبــات إلــى أدنــى حــد يعــد أمــرًا حاســمًا لنجاحــك.
توفــر الليبيــة الضمانيــة للتاميــن لهــذا الغــرض وثيقــة التأميــن 
التجــاري  أو  الخصوصــي  ســواء  الشــامل  التأميــن  ووثيقــة  اإلجبــاري 

باإلضافــة للبطاقــة العربيــة الموحــدة.
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حلول مبتكرة لقطاع التشييد
يوفر التأمين الهندسي حماية اقتصادية ضد األخطار التي تتعرض لها 

مشاريع البناء ومشاريع التركيبات والخسارة المادية واألضرار الالحقة باآلالت 
والمعدات.

ثالثة أنواع من الوثائق تّم إعدادها لتلبية متطلباتكم:
- وثيقة جميع أخطار المقاولين 

- وثيقة أخطار التركيب
- وثيقة عطب اآلالت

التأمين الهندسي
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تأمين الحريق و السطو
احِم ممتلكاتك

الليبيــة الضمانيــة للتأميــن لتلبيــة طلــب الســوق وخدمــة  تســعى 
عــن  الناجمــة  الخســائر  لتغطيــة  تأميــن متعــددة  وثائــق  بتوفيــر  عمالئهــا 
الحريــق والصواعــق والســطو والعواصــف والفيضانــات والشــغب واإلضرابــات 

وانجــراف التربــة ومــا شــابهها مــن كــوارث.

مجموعــة متنوعــة مــن الوثائــق متاحــة، مــن بينهــا وثيقــة الحريــق ووثيقــة 
المناطــق المغمــورة ووثيقــة الطاقــة ووثيقــة الســطو ووثيقــة حمايــة األســرة.
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تأمينات االموال
تأمينــات األمــوال تعنــي حمايــة النقــود والتحويــالت المصرفيــة واألوراق 
ــة والدمغــة ســواًء  ــع البريدي الماليــة وأوراق نقــد الخزينــة والصكــوك والطواب
حفظــت بالخزينــة أو أثنــاء نقلهــا وتعرضهــا للســرقة والســطو أو أي مــن 

األفعــال اإلجراميــة العرضيــة.

ولهــذا فقــد وفــرت ألجلــك الليبيــة الضمانيــة للتأميــن وثيقتيــن: وثيقــة 
، أو يمكنــك اقتنــاء وثيقــة جميــع  ، ووثيقــة نقــل نقديــة  نقديــة بالخزينــة 

األخطــار لتحمــي مقتنياتــك.

تأمين ضمان االمانة
  توفــر الليبيــة الضمانيــة للتأميــن ألجلــك وثيقــة ضمــان األمانــة والتــي 

تحمــي أعمالــك ضــد أيــة خســارة ماليــة فــي حالــة تعرضــك لخيانــة األمانــة.
تعــوض الوثيقــة عــن الخســارة الماليــة الفعليــة المتكبــدة مــن جــراء عــدم 

أمانــة أو احتيــال أي مــن موظفيــك.

التأمينات المتنوعة
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تأمينات المسؤوليات
اصنع بيئة عمل آمنة

الحصــول عليهــا  يجــب  التــي  التأمينــات  أهــم  أحــد  المســؤولية  تأميــن 
لحمايــة عملــك، فهــو يوفــر حمايــة ضــد المســؤولية القانونيــة تجــاه غيــرك أو 

موظفيــك والتــي يمكــن أن تنتــج عــن نشــاط أعمالــك.

توفــر الليبيــة الضمانيــة للتأميــن وثائــق تأميــن متعــددة لحمايتــك ضــد 
أيــة خســارة ماليــة تنشــأ عــن ممارســة أعمالــك، والتــي قــد تكــون ســببًا فــي 

وفــاة أو إصابــة أي شــخص أو أن تســبب الضــرر لممتلكاتــه.

من بين هذه الوثائق: 
- وثيقة المسؤولية المدنية

- وثيقة مسؤولية رب العمل
- وثيقة المسؤولية المهنية
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مهما كانت هواجسكم نطل عليكم بمظلة واقية 
مــن أجــل تشــجيع مصانــع األدويــة والمعــدات الطبيــة والمستشــفيات 
وممرضيــن  أطبــاء  مــن  الطبيــة  المهــن  ومزاولــي  والمعامــل  والمصحــات 
وصيادلــة ومــا شــابهها علــى أداء دورهــم فــأن الليبيــة الضمانيــة للتأميــن 
تقــدم لهــم وثائــق المســؤولية الطبيــة للحمايــة ضــد أي خطــأ غيــر مقصــود 

ومــا يترتــب عليــه مــن مســؤوليات.

تأمين المسؤولية الطبية
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تأمين الحوادث الشخصية
التغطية المثالية 

وثيقــة تأميــن الليبيــة الضمانيــة ضــد الحــوادث الشــخصية للمجموعــات 
توفــر التغطيــة للتكاليــف الماديــة خــالل وقــوع األحــداث المؤســفة والتــي ينتج 

عنهــا اإلصابــة أو الوفــاة. 

خــالل  يقــع  حــادث  أي  ضــد  تغطيــة موظفيهــا  للشــركات  يمكــن  حيــث 
.24/7 اليــوم  مــدار  علــى  لتكــون  التغطيــة  تمديــد  أو   ، العمــل  ســاعات 

فنقدم مجموعة من التغطيات للحاالت اآلتية:
- الوفاة العرضية وغير المتوقعة.

- العجز الكلي الدائم.
- العجز الجزئي الدائم.
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تمتع براحة البال
هــي  فرفاهيتكــم  طويلــة،  إجــازة  أو  قصيــرة  عمــل  رحلــة  أكانــت  ســواء 

الوحيــد. اهتمامنــا 
المســافرون للخــارج لــن يقلقــوا مــن احتمــال ضيــاع أمتعتهــم أو تكاليــف 
ــة  ــة الضماني الخدمــات الطبيــة عــن األمــراض الفجائيــة أو الحــوادث، فالليبي
للتأميــن تقــدم وثيقــة حمايــة المســافرين والتــي تغطــي التكاليــف الطبيــة 

والتعويــض عــن األمتعــة المفقــودة أثنــاء الرحلــة.

تأمين السفر
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التأمين الصحي
حلول مصممة خصيصًا  

التــي  األساســية  المزايــا  مــن  واحــدًا  يكــون  مــا  غالبــا  الصحــي  التأميــن 
تقدمهــا المؤسســة لموظفيهــا، لذلــك َصّممــت الليبيــة الضمانيــة خططــًا 
للتأميــن الصحــي توفــر للموظــف وأفــراد أســرته الحمايــة بفاعليــة وبشــبكة 

طبيــة متميــزة وتغطيــة واســعة.

ســواء كنتم مــن الشــركات الصغيــرة أو المتوســطة أو الشــركات الكبــرى ، 
يمكنكــم العثــور علــى منتــج تأمينــي مالئــم الحتياجاتكــم. 

خطــط مقدمــة علــى أســاس التأميــن التجــاري - التأميــن التكافلــي - 
نظــام الصنــدوق.
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انتشــارنا فــي ربــوع ليبيــا يمكننــا مــن إدارة 
عملياتنــا بالســرعة والمرونــة التــي نتميــز 

بهــا فــي الليبيــة الضمانيــة للتأميــن.

تغطيتنا التأمينية 
تصلك أينما كنت
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