
 

 
 خبر صحفي

 
  البنك العربي المتحد يوقع اتفاقية مع زيورخ
 للتأمين لمدة خمس سنوات ليقدم لعمالئه خدمات

  حصرية لمنتجات للتأمين العام

 البنك العربي المتحد يقدم حلوالً استثنائية
 لعمالئه في مجال تأمين المركبات والسكن

  والتأمين على الحياة وأثناء السفر
 

2014 يونيو 17) المتحدة العربية اإلمارات        الشارقة٬
البنكالعربيالمتحد٬البنكاألسرعنموًافي           )وقّع
5 لمدة حصرية تعاون اتفاقية األوسط٬ الشرق         منطقة
للترويج زيوريخ٬ العالمية التأمين شركة مع        سنوات
دولة في لعمالئه العام التأمين منتجات        وتقديم

 اإلمارات العربية المتحدة.
 

المتحد العربي البنك سيقدم االتفاقية هذه خالل         ومن
كتأمين التأمين٬ قطاع ضمن الرائدة زيوريخ        خدمات
الحياة على والتأمين السكني٬ والتأمين       المركبات٬
من المزيد إلى باإلضافة السفر٬ أثناء        والتأمين
التأمين بمجاالت المتعلقة والحلول      الخدمات
الشخصية٬ الحوادث تأمين ذلك في بما        المتنوعة٬

 والتي سيتم تقديمها للسوق في المستقبل القريب.
 

        وسيشملعرضوتسويقمنتجاتشركةزيوريخللتأمينعلى
التزام إطار في وذلك المتحد العربي البنك         عمالء
الحلول مع المتكاملة الحلول من مجموعة بطرح         البنك
توسعًا تشهد التي فروعه شبكة خالل من         المصرفية
لتوفير المتحدة٬ لعربية اإلمارات دولة في        متزايدًا
سيكون كما للعمالء. التسهيالت وأفضل الراحة        سبل
        بمقدورمدراءعالقاتالعمالءفيالبنكالعربيالمتحد
بشكل التأمين "بوالص" وثائق وإصدار العروض        تقديم
االنترنت.باإلضافةإلىذلك٬ على تطبيق خالل من          فوري
لطلب خاصة مجانية بأرقام البنك عمالء تزويد         سيتم
طلباتهم ومتابعة التأمين بوالص وشراء األسعار        عروض
شركة في االتصال مركز مع مباشرة التواصل خالل          من

 زيوريخ.
 

منتجات توزيع سبل تعزيز في اإلتفاقية        وستساهم
من إليها والوصول الشركة ستقدمها التي        التأمين
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اإللزامية التغطية إلى باإلضافة الدولة. أنحاء        كافة
وتأمين الصحي٬ التأمين مثل الشركات٬ تقدمها        التي
منخفض يعد التأمين في االشتراك معدل فإن         المركبات٬
شركة بها قامت استبيان آخر ففي اإلمارات. في          جدًا
٬(YouGov)زيوريخالعالميةللتأمين٬وشركةيوجوف        
          أشارتنتائجهاإلىان6%فقطمنسكاندولةاإلمارات
%76 ـب مقارنة السكن٬ بمحتويات خاص تأمين         لديهم

  في المملكة المتحدة.
 

تروبريدج٬ بول قال االتفاقية٬ هذه على        وتعليقًا
فيما " المتحد: العربي البنك في التنفيذي         الرئيس
        عداتأمينالمركباتوالتأمينالصحي٬فإنسكاندولة
من يقللون ما غالبًا المتحدة٬ العربية        اإلمارات
بالسكن٬ المتعلقة المخاطر لتفادي التأمين       أهمية

 والسفر والحوادث الشخصية".
 

جعل على المرتكزة جهودنا من "كجزء        وتابع:
الخدمات وتقديم أولوياتنا٬ رأس على       متعاملينا
أن سعداء فإننا لهم٬ والمناسبة المريحة        والحلول
تقديم في الرائدة الشركة زيورخ٬ شركة مع         نتعاون
وبإضافة التأمين. وخدمات حلول من متنوعة        تشكيلة
على العروض من مجموعة وتوسيع لمنتجاتنا٬        قيمة
لدينا٬ المصرفية الحلول مع تتكامل التي        المنتجات
تلبي والتي األمثل المصرفية المحطة نكون أن         نسعى

 جميع االحتياجات المصرفية لعمالئنا.
 

       وبدروهقالبرايانرايلي٬الرئيسالتنفيذيللتأمين
"نتطلع "زيورخ": شركة ضمن األوسط الشرق في         العام
األولى الدرجة من العام التأمين عروض لتطوير         قدمًا
تقديم على نعمل سوف المتحد. العربي البنك         لعمالء
حلول نقدم بحيث مبسطة وبطريقة بكفاءة الخدمات         هذه
من البال راحة للعمالء ونؤمن شاملة تأمينية         تغطية

 خالل ضمان حمايتهم وحماية ممتلكاتهم الثمينة".
 

        والجديربالذكرأنالبنكالعربيالمتحدأطلقمؤخرا
لعمالئه زيوريخ شركة من الحياة على التأمين         منتجات
إلدارة شامل حل من كجزء "صدارة"٬        المتميزين
وتوثيق كتابة خدمة أيضا تشمل والتي        الثروات٬
هذا وبموجب للعمالء. والشرعية التقليدية       الوصايا
اآلن المتحد العربي البنك عمالء لجميع يمكن         االتفاق٬
والمقدمة الحياة على التأمين منتجات من        االستفادة

 من شركة زيوريخ.
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 انتهى

 
  مالحظات للمحررين:

 حول البنك العربي المتحد:
           تأسسالبنكالعربيالمتحدفيعام1975كمشروعمشتركضمالعديد
من وانطالقًا جنرال. سوسيتيه ومؤسسة اإلماراتيين المستثمرين         من
التي ومكاتبه وفروعه الشارقة٬ إمارة في الكائن الرئيسي          مقره
مختلف في منتشرة 2014 مارس 31 في كما ومكتبًا فرعًا 27             بلغت
خدماته البنك يقدم المتحدة٬ العربية اإلمارات دولة         أرجاء
           الماليةلعمالئهسواءمناألفرادأوالشركات.وقدحصلالبنكعلى
         جائزةتقديريةباعتبارهمزودالحلولالرائدلقاعدةمتزايدةمن

  المؤسسات التجارية والصناعية عبر مختلف اإلمارات السبع.
 

البنك يوفرها التي الشاملة المصرفية الخدمات مجموعة خالل          ومن
والتمويل لألفراد٬ المصرفية والخدمات للشركات٬ المتحد        العربي
والمتوسطة٬ الصغيرة للشركات المصرفية والخدمات       التجاري٬
من للعديد المفضّلة الوجهة البنك أصبح الخزينة٬         وخدمات
         القطاعاتالمؤسسيةفيدولةاإلماراتالعربيةالمتحدة.ومعإطالق
المصرفية والخدمات المتميزة٬ المصرفية للخدمات "صدارة"        خدمة
البنك وسّع المتحد"٬ العربي البنك "مكافآت وبرنامج         اإلسالمية٬
في التوسعية الخطط من المزيد وضع مع األفراد٬ العمالء           قاعدة
الذي المتميز األداء ومستوى المبادرات هذه ورسخّت         المستقبل.
بعدسنة٬مكانةالبنكالعربيالمتحدكواحدمنأسرع سنة            يتقدم

  البنوك نمواً في المنطقة.
 

           يحتلالبنكالمركز23ضمنقائمةأكبرالشركاتالمدرجةفيدولة
           اإلماراتالعربيةالمتحدة٬ويعدضمنقائمةأكبر50بنكًافيدول
منحيثالقيمةالسوقية.وقدأعلنالبنك الخليجي التعاون           مجلس
درهم مليون 552 بلغت صافية قياسية أرباح عن المتحد           العربي
في31ديسمبر٬2013بزيادةقدرها٪35 المنتهية للسنة           إماراتي
التي السنوية األرباح لصافي معدل أعلى وهو ٬2012 مع           مقارنة
أعلن ٬2014 عام من األول الربع وفي تاريخه. حتى البنك            يسجلها
األرباح لصافي معدل أعلى تسجيل عن المتحد العربي          البنك
          المرحليةوالتيبلغت161مليوندرهمإماراتيبزيادةقدرها٪34

 مقارنة مع األرباح المسجلة في الفترة نفسها من عام 2013.
 

تحالف اتفاقية المتحد العربي البنك أبرم ٬2007 ديسمبر          وفي
خاللهاالبنكالتجاريالقطري٬وهو من استحوذ استراتيجي          إقليمي
بنكللقطاعالخاصفيقطر٬على40%منأسهمالبنكالعربي             أكبر
الذي المتحد العربي للبنك القوي المالي األداء ويعد          المتحد.
علىالفوائدالتيجناهامنخالل فيالسنواتالالحقةمؤشرًا            سجله

 تحالفه االستراتيجي مع البنك القطري .
 

معبنكعمانالوطني مماثًال           وأبرمالبنكالتجاريالقطريتحالفًا
صلبة أرضية توفير في ساهم الذي األمر التركي٬ ألترناتيف           وبنك

 لتحقيق النمو في المستقبل بالنسبة للبنوك األربعة.
 

 لمزيد من المعلومات٬ يرجى االتصال بـ:
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  جهاد صالح
 البنك العربي المتحد

 هاتف مباشر:+5075481 6 971
  هاتف متحرك: +6314507 50 971

jehad.saleh@uab.ae 
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