
 2017معرض قطر للسيارات شركة التأمين الرسمية لقطر للتأمين 
 

 باألقساط اتعلى السيارالشامل  تطرح نظام تسديد التأمين  •

  QIC Advantage Clubتمنح الزائرين عضوية مجانية لمدة شهر فى برنامج  •

الشركة الوطنية الرائدة في قطاع التأمين ، عن  -( QICأعلنت شركة قطر للتأمين )

في مركز الدوحة للمعارض  اليوم نطلقإالذي  2017معرض قطر للسيارات لرعايتها 

 كشركة التأمين الرسمية. والمؤتمرات

  نظام الدفع الجديد كليا  ل هاعن إطالق قطر للتأمين خالل معرض السيارات وكشفت

ة باألقساط  والذي يطرح ألول مرة في قطاع تأمين التأمين الشامل على السيار

-qicزيارة الموقع اإللكتروني الشركة لعمالء ويمكن السيارات بدولة قطر 

insured.com كل ما عليهم القيام ،باألقساط  هوشراء التأمين الشامل على السيار

التسديد  عند المطالبة بالدفع كما سيتوفر نظامألقساط به هو تحديد خيار التسديد با

ذاته في جميع فروع شركة قطر للتأمين حيث يمكن للعمالء إما تسديد ألقساط با

 .الدفعات نقدا  أو باستخدام بطاقة االئتمان الخاصة بهم

ميزة فريدة للعمالء، حيث يتيح لهم تسديد قيمة التأمين   قساطويقدم نظام التسديد باأل

وفور تسديد القسط  أو رسوم إضافية دون وجود فوائد  أربعة أقساط من خاللالشامل 

قرار بتسديد القسط األول إاألول، سيصدر للعميل وثيقة تأمين شامل وإيصال بمثابة 

كما سيتلقى العمالء بعد ذلك رسائل إلكترونية حول تسديد األقساط المتبقية وموعد 

 استحقاقها.

للسيارات ، هذه وأطلقت قطر للتأمين مبادرة حصرية تزامنا مع افتتاح معرض قطر 

وذلك  ا كشركة رائدة للسوق في دولة قطرهكانتنحو استدامة م هاالبادرة نابعة من رؤيت

عضوية مجانية من خالل منح جميع زائرى المعرض من غير عمالئها و عمالئها 

الذى من  وهو برنامج مكافآت العمالء QIC Advantage Club لمدة شهر فى برنامج

عروض خاصة في العديد من المجاالت مثل المطاعم خالله يمكن الحصول على 

 .والصحة والترفيه وأنشطة األطفال



مدير أول خدمات ، زبيبمحمد أحمد  /نظام الدفع الجديد قال السيد صدد إطالق وفي 

ونسعى دائما  لتلبية احتياجاتهم  "نقدر أولويات العمالء  : شركة قطر للتأمينلاألفرد 

في سداد قيمة التأمين  السهولةا هذا النظام الجديد الذي من شأنه أن يمنحهم نلذلك أطلق

جهودنا نحو إثراء مستوى  ثمرةطرح هذه الخدمة المتميزة و يعد  الشامل للسيارة

الخدمة التي نقدمها لعمالئنا وتفهمنا لمتغيرات وإحتياجات العمالء، وبالطبع فإن 

سيصب في مصلحة العمالء وسيساهم في مواكبة مسيرة الشركة نحو الريادة  هامردود

 . " في تقديم كل ماهو جديد وفريد

"سيتيح النظام الجديد لتسديد التأمين تغطية التأمين الشامل : قائال   أحمد زبيب وأضاف

 للسيارة مع سداد أول قسط ومع تاريخ إصدار وثيقة التأمين".

مزايا يدفعنا الى توفير المزيد من الوبأفراد المجتمع ا بعمالئنا إهتمامن: "  زبيبوأكد 

عدة تمتد الى  هاالتأمين المقدمة لهم ولكن خدماتعلى صعيد ال تقتصرالتى  خرىاأل

ومن هذا المنطلق سنوفر لجميع زائرى معرض قطر للسيارات دون  مجاالت أخرى

ليتمتع  مكافآت العمالءاالقتصار على عمالئنا عضوية مجانية لمدة شهر فى برنامج 

  " .الجميع بشهر كامل من التوفير

 

 

 

 


