
رائدة القطر للتأمين توحد خدماتها التأمينية إقليميا وتنشأ سوق رقمى جديد للتأمينات الشخصية لتظل 

 واالولى فى تقديم كل ما هو جديد

 

  تطلق هويتها الرقمية الجديدة بذات الوقت على التوازى فى كل من قطر واالمارات والكويت

 وسلطنة عمان

 قدم كل خدماتها لعمالئها عن طريق االنترنت ت 

 عمالء الشركة لن يعانو من ازدحام السير او اهدار الوقت   

 

أعلنت شركة قطر للتأمين أمس عن اطالقها لهويتها الجديدة التى تصنع لها وجهًا اخر رقمى على أعلى 
مستوى من التقدم التكنلوجى وبمقدار فائق من المرونة واليسر لتتصدر شركات التأمين العاملة بالشرق 

خدمات رقمية ، وذلك األوسط فى تحويل كل خدمات التأمين الشخصية التى تقدمها لكافة عمالئها الى 
الخاص بشراء وتجديد وثائق التأمين وادارة طلبات  www.qic-insured.comعبر موقعها االلكترونى 

تعويضات حوادث السيارات. وبهذا التحول الرقمى ستعزز الشركة خدماتها التأمينية لتنتقل بمنتجاتها 
 لنوعية والتى ستعود بالنفع على عمالئها. وخدماتها وعمالئها الى مرحلة جديدة لتجنى ثمار هذه النقلة ا

وبنظرة مستقبلية واعدة بالنجاح واالزدهار والتقدم والنمو حرصت الشركة على أن تطور من خدماتها التأمينية 
التقليدية المتميزة التى كانت ومازالت هى أهم السمات التى تميز الشركة وتضعها على رأس الشركات 

مالء. وتعد هذه الخطوة الهامة فى مسيرة الشركة والتى تتمثل فى التحول من المفضلة لدى الكثير من الع
القنوات التقليدية الى القنوات رقمية تكنولوجية حديثة تتسم بالدقة والسهولة هى حجر االساس الذى سيغير 

 ثقافة التأمينات الشخصية لدى االفراد.

غير مسبوقة فى أسواق التأمين االقليمية تتصدر شركة ومن خالل هذه الحلول الرقمية االلكترونية الحديثة وال
وجه رقمى جديد بمستوى عالمى يدعمه فكر وطنى قطر للتأمين قطاع التأمين فى الشرق االوسط لتقدم 

 سديد ناتج عن خبرة تفوق الخمسون عام.

إقليميا فى كل من  وكجزء من استراتيجيتها نحو العالمية وحدت شركة قطر للتأمين خدماتها التأمينية لالفراد
دولة قطر و االمارات العربية المتحدة و الكويت وسلطنة عمان لتنشأ سوقًا رقميًا جديدًا للتأمينات الشخصية 

 لتظل الرائدة واالولى فى تقديم كل ما هو فريد ومتميز فى قطاع التأمين.

الهوية الجديدة صرررررررررح  وبالحديث عن نجاح شررررررررركة قطر للتأمين وعن االسررررررررتراتيجية المتبعة  طالق هذه
نائب رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لقطر للتأمين لمنطقة الشرررررررررررررق  -السرررررررررررريدل سررررررررررررالم خل  المناع  



األوسررط قائاًل" ل للحفاع على ما حققناه من نجاحات كبيرة ف  مجاالت التأمين الشررخصرر  ومواكبة أسررواق 
صررررررررررررررنع مفهومررًا رقميررًا مختلفررًا للتررأمينررات على التررأمين العررالميررة ابتكرنررا رليررة تكنولوجيررة لخرردمررة العمالء ت

السرريارات و السررفر والمنزل يأهلنا للتنافس مع شررركات التأمين العالمية ، وبفضررل هذه الخدمات االلكترونية 
 الذاتية ُذللت كل الصعوبات الخارجية التى يمكن أن يواجهها العمالء للقيام بمعامالتهم ل.  

ل التيسرررررررررير عليهم قال المناعى " ل لطالما كانت توجهاتنا تتمحور فى وباالشرررررررررارة الى راحة العمالء وسرررررررررب
االرتقرراء بخرردمررة عمالئنررا ، ونحن فخورون بكوننررا مجرردًدا أول من يطلق خرردمررات جررديرردة ومبتكرة. فرراليوم 
أصررررررررررربال بامكان عمالئنا منذ بداية حصرررررررررررولهم على وثيقة التأمين وحتى التقدم بطلب تعوي  التعامل مع 

ى موقعنا االلكترونى الجديد الذى يتميز بالمرونة والسرررررررررررررعة والسررررررررررررهولة فى التعامل ، فيتيال نافذة واحد وه
الموقع لعمالئنا الحصول على كل الخدمات التأمينية كشراء وتجديد وثائق التأمين وادارة طلبات تعويضات 

اللكترونى وسرررو  حوادث السررريارات فكل ما على العميل القيام به هو التقدم بطلب تعويضررره عبر الموقع ا
يتم توفير ممثل عن الشركة ألخذ السيارة الصالحها واعادتها مرة اخرى للعميل بعد اتمام عملية االصالح 

 ، كل ذلك دون الحاجة لزيارة أحد فروعنا أو التواصل معنا عبر مركز االتصالل. 

السررررعر ه  أهم الجوانب وأضررررا  السرررريدل سررررالم المناع  موضررررًحا"ل ندرك تماًما أن الثقة وخدمة العمالء و 
على ا طالق عند اختيار التأمين الشررخصرر ، لذلك نحن نعمل دائما ضررمن اطار اسررتراتيجيات تهد  الى 
ضررررررررمان الحفاع على المرتبة األولة اقليميا ف  كافة الجوانب الثالثة ، وتأتى هذه الهوية الجديدة عبر وجه 

 تواكب التقدم التكنلوجى العالمىل.  رقمى جديد االول من نوعه يدخل الشركة مرحلة جديدة 

وأضا  أيضا" ل ُصممت العالمة التجارية الجديدة حتى تكون ف  وضع منافس لشركات التأمين العالمية 
إشرررارة واضرررحة على التوجهات  Uواالقليمية لتواكب االتجاهات العصررررية الحديثة. وتعد العالمة المبتسرررمة 

 لعمالءل.المستقبلية للشركة القائمة على خدمة ا
 


