ضمن شبكتها فى سلطنة عمان

مجموعة قطر للتأمين تعزز شبكة فروعها فى سلطنة عمان وتفتتح فرعاً
جديداً تحت مظلة شبكة فروعها االقليمية

أعلنت مجموعة قطر للتأمين أمس عن توس ييبك ش ييبكة فروعها ورفتتاي فره جفيف لها فع س ييلطنة عمان
عبر إحفى رلش ي ييركات رلتابمة للمجموعة  -رلش ي ييركة رلممانبة رلقطرية للتأمين  -ش ي ييركة رلتأمين رل رر ف

فع رلسي ي ي ييو رلممانى .وتهفف هذه رلخطو إلى تلببة رلمتطلبات رلمتزريف لممالء رلشي ي ي ييركة فع رلسي ي ي ييو
رلممانى وزياف حص ي ي ييتها فب

على أن يبفأ رلممل فع رلفره رلجفيف خالل أبام رألس ي ي ييبوه من رألحف إلى

ياء ي ويوم رلخمبس إلى رلس ييبت من رلس يياعة
رألربماء بين رلس يياعة  10ص ييباحاح وحتى رلس يياعة  10مس ي ح
مساء.
 10صباحاح وحتى رلساعة 11
ح
وسبقفم رلفره رلجفيف خفمات تأمينبة متكاملة من (تأمين رلسباررت ورلمنزل ورلسفر) لممالء رلشركة.

وتم تش يريح حفل رفتتاي رلفره رلجفيف بحضييور سييماف رلسييفير /علع بن فهي ي ي ي ي ي ي ييف رلشييهورنع رلهاجر –
س ي ييفير فولة قطر بس ي ييلطنة عمان وبحض ي ييور رلس ي يييف س ي ييالم خلح رلمناعى  -نا ب ر بس رلمجموعة

ورلر بس رلتنفيذ لمجموعة قطر للتأمين و رلسي ي ي ي ي ي يييف إيون ماكروبى  -رلر بس رلتنفيذى للشي ي ي ي ي ي ييركة
رلممانبة رلقطرية للتأمين ورلى جانب من كبار رلشخصبات ونخبة من رالعالمين.
وبهذه رلمناسييبة صييري سييماف رلسييفير على رلهاجرى قا الح

رن لمن فورعى سييرورنا أن نرى هذر

رلكم رلها ل من رلنشي يياطات رلتجارية فى سي ييلطنة عمان من شي ييركات وم س ي يسي ييات عريقة م ل مجموعة
قطر للتأمين متم لة فى رلشي ي ي ي ي ي ييركة رلممانبة رلقطرية للتأمين ورننا نرى أن رفتتاي هذر رلفره رلجفيف

ضييمن عورمل تحفيز بي ة صييناعة رلتأمين ولرفك مسييتوى حيويتها فع رالقتصيياف ومسيياهمتها فع رلنات
رلمحلع حيث بحتو قطاه رلتأمين فع سلطنة عمان على رلمفيف من فرص رلنمو رلورعف .

ومن جانب صي ي ييري رلسي ي يييف سي ي ييالم خلح رلمناعع  -فع حفي عن رالسي ي ييتررتيجبة ورلر بة رلمنوط بها
رفتتاي هذر رلفره رلجفيف قا الح

رن رضي ييافة رلمزيف من رلفروه للشي ييركة رلممانبة رلقطرية للتأمين بأتى

على رأس أولوبات أهفرف مجموعة قطر للتأمين فى تمزيز موقمها رلجغررفى فرخل سي ي ي ي ي ي ييلطنة عمان

لما بشهفه قطاه رلتأمين بالسلطنة من نمو متزريف فى رلطلب على مختلح أنوره رلتأمين
وأكف س ييالم رلمناعى

إننا فع غابة رلس ييماف لتوس ييبك خفماتنا فى س ييلطنة عمان وبأتع رفتتاي فرعنا

رلجفيف فع إطار مبافرتنا رالستررتيجبة لتوسبك نطا عملباتنا وتوصيلها إلى عمالء جفف وتنمبة قاعف

عمال نا رلحاليين .وس ييبممل هذر رلفره على تلببة رالحتباجات رلمتزريف فع رلس ييو بما بمزز مس ييتوبات

خفماتنا وسي ي ييهولة تقفبمها للممالء .ونتطلك قفماح إلى تنمبة هذر رلفره رلجفيف بالتماون مك عمال نا على
مفرر رلسي ي ي ي ي ي يينورت رلمقبلة كما سي ي ي ي ي ي ييبقفم رلفره منتجاتنا رلمبتكري ألن رلهفف هو تقفبم خفمات جفيف

ومتطور تلبع رحتباجات رلسييو

ولبس رلهفف رلمنافسيية على رألسييمار  .فمما الشييف فب رن رالبتكار

فع طري رلمنتجات بساهم فع إيجاف بي ة م البة لتطوير صناعة رلتأمين .

وأض ي ي ي ي يياف قا الح يلبع رلفره مختلح رحتباجات عمال نا من رلخفمات ورلمنتجات رلتأمينبة رلتع توفرها

رلشركة رلممانبة رلقطرية للتأمين .وتتورفق هذه رلخطو مك رستررتيجبة رلشركة فع رلوصول إلى رلممالء

فع مختلح أنحاء رلسي ييلطنة من خالل كونها جزءرح من رلحبا رلتجارية رلمحلبة .وتحرص رلشي ييركة على
رلتورص ي ي ي ي ي ي ييل مك عمال ها وهى فر ماح سي ي ي ي ي ي ييباقة بمباف ررتها حيث كنا أول من بقوم بتقفبم كل رلتأمينات

رلشي ييخصيييبة عبر رالنترنت ومن رلمالحظ أن أك ر ما بمانع من رلممالء مك شي ييركات رلتأمين بشيييكل
عام هو مسي ي ييألة تأخير سي ي ييفرف طلبات تموبض رلخسي ي ييا ر ونحن نممل فر ماح على تغيير وجهة رلنظر

هذه لفى شريحة عمال نا وذلف بسرعة سفرف رلتموبضات وتبسير جمبك رلممامالت رلمتملقة بها .

