
تطلق التأمينات الشخصية عبر  التابعة لمجموعة قطر للتأمين الشركة العمانية القطرية للتأمين 
 .وتدشن هويتها الجديدة للتأمينات الشخصية لألفراد  االنترنت

    2016فبراير  -2مسقط، 

لمجموعة قطر الرائدة والتابعة ، إحدى شركات التأمين الشركة العمانية القطرية للتأمينأمس أعلنت 
عبر اإلنترنت من خالل موقعها عن إطالقها لخدمات شراء وتجديد التأمينات الشخصية ، للتأمين

الخاص بشراء وتجديد وثائق التأمين على السيارات  INSURED.COM-WWW.QIC اإللكتروني
 مسقط.إنتركوننتيننتال فندق فى مؤتمر صحفى ُعقد فى  وذلك بسلطنة عمانوالسفر والمنزل للعمالء 

 
  القطرية للتأمين، العمانية، الرئيس التنفيذي للشركة ماكروبيإيون الفاضل  في معرض حديثه أوضح

 أمين في مسقطالعمل الناجح للشركة العمانية القطرية للتإن  " الموقع اإللكتروني:تدشين خالل مراسم 
ناجحًا. لعمالء شركتنا كان ومازال  ةعلى مدار عقد من الزمن يؤكد أن أعمال التأمين الشخصي المقدم

الذى نشهده حاليا وتأكيدًا لرغبتنا فى مواكبة هذا التقدم و حرصنا الدائم على  وفى ظل التقدم التكنولوجي
 التمام معامالتهم."لتعزيز سبل التيسير لعمالئنا  نسعىتقديم ما هو أفضل لخدمة عمالئنا 

 
قناة  كة العمانية القطرية للتأمين، ستضيف الشر الموقع اإللكترونيقائال :"من خالل وجود هذا أضاف و 

العمالء بدورها والحديثة والمبتكرة التي ستساعد  ةمن أجل تقديم الحلول اآلمن توزيع جديدة عبر اإلنترنت
في عروضنا للتأمين  تطور مشهودلقد أحدثنا  في جعل تجربة شراء التأمين بسيطة وسريعة وسهلة.

علمًا أن . الشخصي من خالل جعله متوفًرا بشكل مباشر للعمالء األفراد مع التركيز األكبر على راحتهم
 هذه الخدمة المتطورة ستكون متاحة بدءًا من اليوم لكافة عمالئنا في سلطنة عمان".

 
 المعايير العالمية إلى جانب المعرفة المحلية

"أصبح العمالء ذوي : القطرية للتأمين، قائاًل  العمانية، الرئيس التنفيذي للشركة ماكروبي الفاضلأضاف 
الذكية. ونظًرا  اأولوياتهم تتغير بشكل كبير مع تطور التكنولوجي حيث ان وعي متزايد في التكنولوجيا

ار القنوات الجديدة التي تلبي لكوننا شركة معنية في تلبية احتياجات العمالء ، فإننا ملتزمون بابتك
الخاص بشراء وتجديد وثائق التأمين، فإننا نهدف أيًضا  االلكترونياحتياجاتهم . كما أنه من خالل موقعنا 

الراحة التامة عند شراء أو تجديد وثائق التأمين توفر لهم نا مع عمالئ قناة اتصال سلسةإلى إنشاء 
 الشخصي من أي مكان وفي أي وقت."

 

بالشركة العمانية القطرية للتأمين: " من واقع خبراتنا التجزئة مدير  حمد المسلمي الفاضلومن جانبه أشار 
الممتدة ألكثر من عشر سنوات بقطاع التـأمين بسلطنة عمان ودرايتنا لكافة متطلبات واحتياجات عمالئنا. 

http://www.qic-insured.com/


بار ما يالئم راحة عمالئنا ويلبى خذ فى االعتقديم ماهو األفضل لعمالئنا مع األفإننا حريصون على ت
 متطلباتهم". 

 
 عبر اإلنترنت، وفي المكان ذاته. الخاصة بك تأمين ال احصل على وثائق

لمنطقة الشرق  لخدمات األفراد، بمجموعة قطر للتأمين التنفيذي، المدير فريدريك بيسبيرج الفاضل صرح
تساعده على انتقاء شركة تأمين من أجل نه بات بإمكان أي شخص تحديد العوامل التي : إ األوسط

التأمين ، ومن هذه العوامل هو سهولة شراء وتجديد وثائق  قسط تأميناته الشخصية، دون النظر إلى قيمة
تقديم فرصة للعمالء لشراء وتجديد وثائق  فى لكترونياإللموقعنا  الهامةأحد الجوانب  تتمثل و التأمين.

ن الشامل ضد األضرار، فبدون الحاجة إلى إجراء المكالمات التأمي وأضد الغير ة اإللزاميمسؤولية ال تأمين
 ."الهاتفية أو زيارة فروع الشركة سيتمكن عمالئنا من إدارة تأميناتهم الشخصية 

 
 وسهولة التحويل من شركات التأمين األخرى  -نافذة التسوق عبر اإلنترنت

 بمسقطالحصول على أفضل صفقات التأمين  في"نافذة تسوق" للعمالء الراغبين  موقعنا االلكترونييوفر 
يمكن للزائرين الحصول على عرض  في أقل من دقيقة، ودون اإلفصاح عن أية معلومات شخصية. كما

، كما يمكنهم تحويل السفرالتأمين على السيارة أو المنزل أو   سريع لألسعار وشراء أو تجديد وثائق
 خرى أو تجديد أو شراء وثيقة تأمين جديدة كليًا. ألمن شركة  اتهمتأمين

مع العلم أن مركز  -كل ذلك بسهولة تامة ودون الحاجة إلى االتصال المباشر بالشركة لدينا يجري 
 الشركة الموجودة لخدمة العمالء أيًضا.  عو االتصال جاهز لتقديم المساعدة عند الطلب، باإلضافة إلى فر 

 القطرية للتأمين:  العمانيةمعلومات عن الشركة 
هي إحدى الشركات التابعة لمجموعة قطر و ، 2004في العام القطرية للتأمين  العمانيةتأسست الشركة 

لجميع  زل والسفراعلى السيارات والمن تأمينية مبتكرةحلول الشركة العمانية القطرية للتأمين  تقدم .للتأمين
في دول مجلس ن القطرية للتأمين حلقة وصل في تقديم خدمات التأمي العمانية تشكل الشركة. عمالئها

 العالمية. من خالل شبكة فروع وشركات المجموعة التعاون الخليجي، والتأمينات الخارجية
 
 


