
 تفتتح صالة الصفا لكبار الشخصيات في المستشفى التركي كيو.ال.ام لتأمينات الحياة والتأمين الصحي
 

   كيو.ال.ام لتأمينات الحياة والتأمين الصحيفي المستشفى التركي لعمالء شركة  (Vipلكبار الشخصيات )الصفا افتتاح  صاله 

 

 

 

، الشركة الرائدة فى التأمين الطبى والمملوكة  QLM كيو.ال.ام لتأمينات الحياة والتأمين الصحي شركة أعلنت

في  Vip)) المخصصه للعمالء من كبار الشخصيات عن افتتاح صالة الصفا بالكامل لمجموعة قطر للتأمين

 في المستشفى التركياألولى من نوعها  وتعتبر هذه الصاله تقع في الطابق األرضي،التي المستشفى التركي 

 . تجربةً حصرية تنسجم مع المستوى الرفيع للعمالءحيث توفر 

 

 كيو.ال.ام لعمالءجميع اإلجراءات والمتطلبات  عمل، ساااايتم في المسااااتشاااافى التركي مع خدمة صااااالة الصاااافا

والهدف من الطبيه  من قبل شخص مسؤول يقوم بتخليص جميع اإلجراءات   لتأمينات الحياة والتأمين الصحي

والتي تعتبر كخدمه ذات  توفير أرقى مساتويات الخدمات و الرعاية الصاحية لجميع عمالء الشاركةذلك تقديم و

إلى االنتظار أو مواجهة أي تأخير في عملية الموافقة المسبقة   Vipلن يضطر عمالءحيث ان ، قيمه إضافيه 

 .سااااتساااااهم هذه التجربه في التسااااهيل على العمالء لون اللجوء إلى االنتظار تويال في المسااااتشاااافى وبالتالي

 

فكرت /السفير التركي في لولة قطر السيدسعالة تم افتتاح صالة الصفا في المستشفى التركي بحضور كل من و

وكذلك  كبار المسؤولين   والسيد / أحمد محمد زبيب، مديرأول لتأمين الطبي والحياه لشركة كيو. ال .ام أوزر

لقد شااااااهدنا  " قائالً  فكرت أوزرسااااااعالة الساااااافير التركي في لولة قطر الساااااايد علق  ومن خالل هذا االفتتاح،

عاون والنمو بين  ية من الت عال يات  لة مسااااااتو يا لو نا نتوقع أن تنمو ،التفي جميع المجا قطر وترك  هذه فإن

لتأمينات  كيو.إل.امالتعاون بين كل من المستشفى التركي في قطر وشركة  كما يشكل هذا الروابط بشكل أعمق

  في لولة قطر. نتائج لالرتقاء بالخدمات الصحية الحياة والتأمين الصحي

 

والسيما   نشهد اليوم إنجازاً جديداً رائداً يُضاف إلى رصيد مجموعتنا "  أحمد زبيب /السيد صرحومن جانبه 

لم تعد خيارا فقط بل أصاااابحت ضااااروره ملحه ولعامه اساااااساااايه من لعامات التخطيط  والجوله  أن االبتكار

هذه  تطبيقعلى  كيو.ال.ام لتأمينات الحياة والتأمين الصاااحيفقد حرصااانا في شاااركة  ،اإلساااتراتيجي لشاااركتنا 

 ". الصااااااحياه خادمااتنااو منتجااتناا في من أجال التحسااااااين الادائم في جميع مجااالت أعماالناا اإلسااااااتراتيجياه

 

عااان   الااادكتور / فولكاااان ايوجونجاااالر، الشاااريك اإللاري والااارئيت التنفياااذي للمستشااافى التركااايوأعااار  

صاااالة الصااافا  افتتااااح ان "أضااااف قاااائالً و الهاماااه لحضاااورهم حفااال االفتتااااح الشخصااايات  ه لجمياااع شاااكر

فاااي  كياااو.إل.ام لتأميناااات الحيااااة والتاااأمين الصاااحي شاااركةماااع  تجمعنااااتااادل علاااى العالقاااات العميقاااة التاااي 

لجميااااع تعزياااز الطااارت المبتكاااارة لنشااار الرعاياااة الصاااحية ول والرعايااااه الطبياااة أفضااال الخااادمات  تقاااديم 

 ".العمالء

 

 


