
 
Option 1 Medium: Press Ad 

 

 مرساتك ثابتة وتأمينك حيميك

 مع شركة أبوظيب الوطنية للتأمني.
عطلة هناية األسبوع! يف  أحنائهايف  أبوظيب لقضاء عطلة سعيدة أو التجول دينةميناء مإىل  عند توجهك

ان نوعها )قارب سريع أو املائية أيًّا ك مركبتكتامة بأن  وأنت على ثقة عطلتك ضيبد لك من أن متال
تتيح لك اليوم  لذا .اليت قد تصيبها أو احلوادث األضرار منالقلق  دون اخمة يف امليناءخيت( ستقف ش

إن . ميناء أبوظيبيف هبا سو املائية حاملا تر  مركبتكظيب الوطنية للتأمني برناجماً خاصاً للتأمني على شركة أبو 
يف حال حدوث أي أضرار أو تعرض مركبتك املائية ألية حيميك شركة أبوظيب الوطنية للتأمني تأمينك مع 

. تفضل بتقدمي طلبك أبوظيب ميناء لتأمني يف حصرية ا متلك الشركة. يف امليناء هاأثناء رسوّ  طارئة اطرخم
وانطلق حنو دينة املاآلن يف امليناء أو لدى أي من مكاتب شركة أبوظيب الوطنية للتأمني داخل  للتأمني

 زيارتك املمتعة.

أو زيارة املوقع   0010904010900ل خبدمة العمالء على الرقم  ملزيد من املعلومات ميكنك االتصا
 .www.adnic.ae االلكرتوين

 تفضل بزيارة أحد فروعنا اآلن!

 

 

 

http://www.adnic.ae/


Option 2 Medium: Press Ad 

 

 األمان شاطئن على أنت اآل

 مع شركة أبوظيب الوطنية للتأمني
االستمتاع  -مدينة أبوظيب ميناءللتأمني يف  الوكيل احلصري- منيلك شركة أبوظيب الوطنية للتأ تتيح

القلق ركبتك املائية على شواطئ أبوظيب دون ، حيث أصبح بإمكانك اآلن أن ترسو مببإجازتك املقبلة!
كل ما عليك هو التوجه إىل أحد فروع شركة ها هناك!.  من أية خماطر أو أضرار قد تصيبها أثناء رسوّ 

 والتقدم بطلبك لتحصل على التأمني املطلوب أثناء رسوّ أمني يف امليناء أو داخل املدينة للت الوطنية أبوظيب
  مركبتك على شواطئ املدينة! 

أو زيارة املوقع   0010904010900ل خبدمة العمالء على الرقم  ملزيد من املعلومات ميكنك االتصا
 .www.adnic.ae االلكرتوين

 تفضل بزيارة أحد فروعنا اآلن!

 

 

 

 

 

http://www.adnic.ae/


Option 1 Medium: Poster 

 

 والبحر! نت القبطان يف البر أ

 سليم مع شركة أبوظيب الوطنية للتأمني!اخرت القرار ال

أسباب للتأمني على مركبتك املائية مع شركة أبوظيب الوطنية  3هناك 
 للتأمني:

 الطارئة أو األضرار محاية مركبتك املائية من املخاطر 
 تأمني سهل وسريع مباشرًة يف امليناء 
 زيارة سعيدة إىل أبوظيب دون قلق. 

 
أو زيارة املوقع   0010904010900ل خبدمة العمالء على الرقم  ملزيد من املعلومات ميكنك االتصا

 .www.adnic.ae االلكرتوين

 

 

http://www.adnic.ae/

