
السيارات على للتأمين المثالية الخدمات من جديد عالم - الطلب عند التأمين: عنوان  

 

، حيث الطلب؛ عند الجديدة التأمين خدمة عن )QIC(‘ للتأمين قطر شركة’ ل التابع األفراد خدمات ذراع ، QIC Insured كشفت 

اإللكتروني الموقع زيارة أو 8000742 الرقم على باالتصال للعمالء الفريدة الخدمة هذه تسمح qic-insured.com لتحديد  

السيارات على التأمين احتياجات جميع في للعمالء المساعدة يقدم بدوره والذي . QIC Insured في الشخصي التأمين أخصائي مع موعد  

العميل متطلبات وفق والعون المشورة تقديم خالل من العمالء مساعدة أثناء الراحة من المزيد لتوفير الجديدة الخدمة تصميم تم   وقد  

باإلضافة وذلك السيارات، على الشامل التأمين تجديد أو شراء إلى إضافية، تغطية أفضل اختيار من ابتداء   الخاص ة، واحتياجاته  

السيارات مطالبات وإدارة تسجيل في المساعدة إلى . 

الشرق منطقة في ‘للتأمين قطر مجموعة’ ل التنفيذي والرئيس المجموعة رئيس نائب المناعي، سالم السيد أوضح الصدد، هذا وفي  

خالل من وذلك طويلة، لفترة   الذاتية للخدمة اإللكترونية منصتنا خالل من الخدمات أفضل توفير في نجاحا حققنا: "األوسط  

حاجة الحظنا أن نا إال  . أكبر بفعالية   التأمينات تجديد أو شراء من لعمالئنا تسمح التي والسريعة االستخدام وسهلة المريحة الطريقة  

يمكن ما وهذا األفضل، التغطية اختيار أجل من المتخصصين أحد مع شخصي لقاء إلجراء عمالئنا بعض  

عليها بالحصول العمالء رغب سواء   سهولتها في اإلنترنت عبر المتوفرة الخدمات تشبه التي الطلب عند التأمين خدمة عبر تحقيقه  

الخدمات هذه إلى فيه يحتاجون قد آخر مكان   أي في أو منزلهم في ". 

وتقديم لملء  qic-insured.com اإللكتروني الموقع زيارة أو 8000742 الرقم على باالتصال اليوم العمالء يقوم أن يكفي  

عملية بعد تأكيد رسالة العميل ويتلقى. ‘جوجل’ خرائط عبر المفضل والموقع اللقاء وهدف االتصال معلومات مع سهلة استمارة  

لمساعدة االستمارة وفق المحد دين والمكان الوقت في  QIC Insured ل التابع الشخصي التأمين أخصائي ليتواجد مباشرة ، التقديم  

على التأمين مطالبات وإدارة تسجيل أو السيارات على الشامل للتأمين  QIC Insured وثيقة تجديد أو شراء عملية في العميل  

 .السيارات

في باستمرار ومبتكرة جديدة خدمات تقديم في شغفنا على يؤكد الجديدة الخدمة هذه إطالق: "بالقول حديثه المناعي السيد واختتم  

مة خدماتنا خالل من وتفضيالتهم عمالئنا أولويات لتلبية سعينا مواصلة على يدل   كما السوق، احتياجاتهم وفق المصم    ". 


