
للتأمين توحد خدماتها التأمينية إقليميا وتنشأ سوق رقمى جديد للتأمينات الشخصية  الكويتية القطرية

 رائدة واالولى فى تقديم كل ما هو جديداللتظل 

 

 لعمالئها عن طريق االنترنت  التأمين الشخصى )سيارة / سفر / منزل(  قدم كل خدماتت 

 من ازدحام السير او اهدار الوقت اعمالء الشركة لن يعانو   

 

خر رقمى آها الجديدة التى تصنع لها وجهًا عن اطالقها لهويت الكويتية القطرية للتأمينشركة مؤخرًا الأعلنت 
لوجى وبمقدار فائق من المرونة واليسر لتتصدر شركات التأمين فى و على أعلى مستوى من التقدم التكن

تحويل كل خدمات التأمين الشخصية التى تقدمها لكافة عمالئها الى خدمات رقمية ، وذلك عبر موقعها 
حوادث تقديم مطالبات اص بشراء وتجديد وثائق التأمين و الخ www.qic-insured.comااللكترونى 

ول الرقمى ستعزز الشركة خدماتها التأمينية لتنتقل بمنتجاتها وخدماتها الى مرحلة السيارات. وبهذا التح
 جديدة لتجنى ثمار هذه النقلة النوعية والتى ستعود بالنفع على عمالئها. 

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

تحول من القنوات لدى الكثير من العمالء. وتعد هذه الخطوة الهامة فى مسيرة الشركة والتى تتمثل فى ال
الذى سيغير ثقافة  قنوات رقمية تكنولوجية حديثة تتسم بالدقة والسهولة هى حجر االساسالتقليدية الى 

 التأمينات الشخصية لدى االفراد.

وعن االستتراتيجية المتبعة ططال  هذه الهوية الجديدة صترح  الكويتية القطرية للتأمينوبالحديث عن نجاح 
" للحفاظ على ما حققناه من ‘: الشركة الكويتية القطرية للتأمين’حسن الجيدة، الرئيس التنفيذي لتتتتتتتتتتتت السيد/ 

ة في مجاالت التأمين الشتتتتتتتتتخصتتتتتتتتتي ومواكبة أستتتتتتتتتوا  التأمين العالمية ابتكرنا رؤية تكنولوجية نجاحات كبير 
هلنا للتنافس مع ؤ على الستتتتتيارات و الستتتتتفر والمنزل ي لخدمة العمالء تصتتتتتنع مفهومًا رقميًا مختلفًا للتأمينات

وبات الخارجية التى شتتتتتركات التأمين العالمية ، وبفضتتتتتل هذه الخدمات االلكترونية الذاتية ذصللت كل الصتتتتتع
 يمكن أن يواجهها العمالء للقيام بمعامالتهم ".  

: " لطالما كانت توجهاتنا تتمحور فى االرتقاء  الجيدةوباالشارة الى راحة العمالء وسبل التيسير عليهم قال 
من يطلق خدمات جديدة ومبتكرة. فاليوم أصتتتتتتتتتب   لائأو من بخدمة عمالئنا ، ونحن فخورون بكوننا مجدًدا 

وهى موقعنا االلكترونى الجديد الذى  ةنافذة واحدمن خالل حصتتتتتتتتتتتتول على وثيقة التأمين البإمكان عمالئنا 



يتي  لعمالئنا الحصتتول على كل الخدمات التأمينية والذي والستترعة والستتهولة فى التعامل ،  يتميز بالمرونة
 حوادث السيارات ". تقديم مطالبات مين و كشراء وتجديد وثائق التأ

 KNETاليوم أصتتتتتبحت أنظمة الشتتتتتركة قادرًة على قبول خدمة الدفع وعلى الصتتتتتعيد المحلى بدولة الكويت 
وبهذا الصتتتتتتتتدد، أ ع ر  ، بعدما كانت تقتصتتتتتتتتر على الفيزا والماستتتتتتتتترلتستتتتتتتتديد الدفعات وخيار آخر كنموذج 

 عمالء. الإطار توفير أفضل مستوًى ممكن لخدمة  الجيدة: "نحن نرى في ذلك خطوًة طبيعية في

% من 75ن فإ‘ مجموعة بوستتطن االستتتشتتارية’ طبقا للدراستتة المستتتقبلية التى قامت بها" واستتتطرد قائاًل : 
، ونظرا الى حرصتنا الدائم لمواكبة كل 2020عمليات شتراء وثائق التأمين ستتتم عبر اطنترنت بحلول عام 

ماهو جديد فى االستتتتتتوا  العالمية لذا قمنا بتطوير نافذتنا االلكترونية للتيستتتتتتير على عمالئنا بشتتتتتتتى الطر  
كخيار لتستتتتتتتتتتتتتتتديد  KNETإضتتتتتتتتتتتتتتتافة خدمة  الممكنة لفعل ذلك. ونحن نعتقد أننا قد حققنا ذلك بالفعل مع

 المدفوعات".

 :KQICحول الشركة الكويتية القطرية للتأمين 

 بحضور   تتمّتع التي ،للتأمين قطر لمجموعة تابعة شركة وهي، 2004في عام  للتأمين القطرية الكويتية الشركةتأسست 
مبتكرة للتأمينات  التقليدي والتكافلي، كما تقدم حلوالً التأمين خدمات الشركة  . تقدمالقارات جميع في منتشر قوي  عالمي

. وتشكل الشركة الكويتية القطرية للتأمين حلقة كبيرة عمالئها قاعدة مما أتاح لهاالشخصية على السيارات والمنزل والسفر 
 وشركات فروع شبكة خالل من الخارجية والتأميناتوصل في تقديم خدمات التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي، 

 .قطر للتأمين )الشركة األم( المنتشرة عالميا جموعةم

. 

 

 : InsuredKQICحول 

 تأمين خدمات، تتخصص ب(KQIC) للتأمين يةقطر الكويتية ال شركةعالمة تجارية مملوكة من قبل ال KQIC Insuredتعتبر 
www.qic- اطلكتروني موقعهازيارة  عبرويمكن االستفادة من خدماتها اطلكترونية الفريدة ، التي تقدمها الشركة األفراد

insured.com 
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