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العدد382 :

المصدر :اليوم السابع

البنك األهلى :أصدرنا شهادات أمان بـ 35مليون جنيه لـ 25ألف مواطن
قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك األهلى المصرى ،إن مصرفه أصدر شهادة "أمان المصريين"
للتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية والشرائح ذات الدخل المحدود ،تقدر بنحو  25ألف شهادة ،بحصيلة إجمالية
تساوى  35مليون جنيه .وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة البنك األهلى المصرى ،فى تصريحات خاصة لـ"اليوم
السابع" ،أن فروع مصرفه تشهد حالة من اإلقبال المتزايد ،واالستفسار على تفاصيل الشهادة الجديدة ،متوقعًا تزايد
اإلقبال على شراء الشهادة خالل األيام المقبلة ،من خالل التنسيق مع الشركات ذات العمالة كثيفة العدد وجهات المجتمع
عا تمثل كامل شبكة فروع البنك األهلى المصرى ،باإلضافة
المدنى ،وزيادة التوعية بتفاصيل الشهادة عن طرح  420فر ً
ضا فى إصدار الشهادة.
إلى فروع بنوك "مصر" و"القاهرة" و"الزراعى المصرى" المشاركة أي ً

الخبر كاملا بعد الرأي.



تأتي شهادة "أمان" خطوة إيجابية نحو تحقيق الشمول المالي في مصر وتحقيق شيء من الحماية االجتماعية من
خالل ضمان عائد مالي لعوائل العمالة الموسمية وغير الدائمة في حالة الوفاة أو اإلصابة.



لعل أهم ما تقدمه هذه الشهادة على صعيد الشمول المالي ،باإلضافة لما سبق ،هو ( )1ادخال فئات جديدة ضمن
عمالء البنوك مما يتيح لهم التعرف على خدمات أخرى يقدمها البنك ( )2دعم الثقافة المالية بتوسيع معرفة الفئات
المهمشة ماليا بأدوات تمويل مختلفة من خالل الجمع بين اثنين من المنتجات المالية (وعاء ادخاري ووثيقة تأمين)
مما يتيح المجال أمام المستفيدين للتعرف على أشكال التأمين األخرى مثل التأمين على الممتلكات ،التأمين الصحي،
التأمين على الحاصالت الزراعية...وغيرها.



يختلف التأمين من خالل الشهادة "أمان" عن التأمين المباشر بين المؤمن عليه وشركة التأمين التقليدية في انخفاض
التكلفة في حالة "أمان" وعدم اشتراطها توقيع الكشف الطبي على المستفيد على عكس ما تشترطه بوليصات
التأمين على الحياة المباشرة.



من الهام أال تكون الحصيلة من الشهادات هي الهدف وبالتالي ربحية البنوك كما هو معتاد مع أي وعاء بنكي ولكن
يجب أن يكون التركيز على القدرة على استهداف فئات العمالة الموسمية بهذا المنتج لتحقيق الشمول المالي ،وعليه
يجب أن تركز مؤشرات المتابعة على نسبة العمالء غير المصرفيين ،والتوزيع المهني والجغرافي للعمالء للتأكد
من مدى قدرة الشهادة على إدماج الفئات المستهدفة خاصة مع عدم فرض قيود على نوع العمالء الذين يمكنهم
االستفادة من الشهادة.



لضمان وصول شهادة "أمان" للفئة المستهدفة من العمالة الموسمية وغير الدائمة ،البد من التكامل مع قاعدة بيانات
العمالة الموسمية التي تعكف عليها حاليا وزارة القوى العاملة من خالل مديرياتها المختلفة ،واستهداف هؤالء
العمال وتقديم حوافز خاصة بهم (بعيدا عن الشروط العامة للشهادة وبعد وضع معايير محددة عن نوع العمل
ومستوى الدخل) ،وقد تتمثل هذه المزايا في مشاركة الدولة لجزء من الحد األدنى للشهادة كأحد دالالت مساندة
الدولة لهذه الفئات .وقد تساعد أيضا مثل هذه الحوافز على تشجيع العمالة على التسجيل .كما يجب العمل على
تحديث قواعد البيانات الخاصة بالعمالء من هذه الفئة وإتاحتها كي تستفيد منها البرامج والوزارات األخرى
ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني العاملة في ذات المجال.



وأخيرا ،البد من التعامل بقدر من الحرص والحذر في إدارة توقعات الفئات المستهدفة من خالل الحمالت الدعائية،
فعدم النص صراحة على انتهاء التأمين على الحياة بانتهاء الشهادة في حالة عدم التجديد أو ببلوغ سن الستين قد
يدفع بالتوقعات إلى ضمان الحصول على مبلغ التأمين كامال بمجرد شراء الشهادة ،وفي حالة مخالفة التنفيذ
للتوقعات قد يؤدي ذلك إلى مشكلة ثقة فيما بعد وإحجام الفئات منخفضة الدخل عن التعامل بالمنتجات المالية الجديدة
فيما بعد.

الخبر كامال
البنك األهلى :أصدرنا شهادات أمان بـ 35مليون جنيه لـ 25ألف مواطن

قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك األهلى المصرى ،إن مصرفه أصدر شهادة "أمان المصريين" للتأمين على العمالة المؤقتة
والموسمية والشرائح ذات الدخل المحدود ،تقدر بنحو  25ألف شهادة ،بحصيلة إجمالية تساوى  35مليون جنيه.
وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة البنك األهلى المصرى ،فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ،أن فروع مصرفه تشهد حالة من اإلقبال المتزايد،
واالستفسار على تفاصيل الشهادة الجديدة ،متوقعًا تزايد اإلقبال على شراء الشهادة خالل األيام المقبلة ،من خالل التنسيق مع الشركات ذات العمالة
كثيفة العدد وجهات المجتمع المدنى ،وزيادة التوعية بتفاصيل الشهادة عن طرح  420فرعًا تمثل كامل شبكة فروع البنك األهلى المصرى،
باإلضافة إلى فروع بنوك "مصر" و"القاهرة" و"الزراعى المصرى" المشاركة أيضًا فى إصدار الشهادة.
جدير بالذكر أن شرائح شهادة "أمان المصريين" هى  500و 1000و 1500و 2000و 2500جنيه ،ومدتها  3سنوات ،بفائدة  ،%16ويمكن
استراددها فى أى وقت ،وهى شهادة تأمين للعمالة المؤقتة ضد الوفاة ،ومتاحة للشريحة العمرية من  18سنة إلى  59عا ًما ،وتخصم قيمة قسط
التأمين من  4إلى  20جني ًها على حسب قيمة الشهادة.

تابعونا على

