
 

 

  ة" قطر للتأمين"  تعلن عن أسماء الفائزين في السحب لحملتها الترويجي

 

الذي تم تنظيمه  مؤخراً  في السحبالفائزين أسماء  في االمارات العربية المتحده عن أعلنت شركة قطر للتأمين

ادة تجديد وثائق التأمين وشارك فيها تلقائياً كافة العمالء الذين قاموا بشراء أو إعلحملتها الترويجية للعمالء 

  .ديسمبر 15 حتىنوفمبر و 1في الفتره بين الموقع اإللكتروني على سياراتهم عبر  الشامل

وحصل الفائز بالجائزة األولى السيد  على جوائز نقدية قيمة ، قدمت الحملة لعمالء قطر للتأمين فرصة الفوز 
ألف درهم؛ بينما فاز عشىىىرة محظوظين يخرين بالمرتبة  100موسىىىى بونوسىىىوامي على جائزة نقدية  بقيمة 

الثانية وهم: جايش مالوانكار، وكريس ريكي مورايس، وأنطونيوس جاكوبوس كورنيليس فان فيلسىىىىىىىتيرين، 
هشىىىام محمد محمد حسىىىن، وخالد جالل الدين حسىىىين صىىىال  وأنشىىىول سىىىينن، ويالن بو ملحم، وأحمد جنيد، و

دياب، ومحمد كمال الدين علي الليثي، وليكشىىىىىمي سىىىىىونيل؛ وحصىىىىىل كل واحد منهم على جائزة نقدية بقيمة 
 درهم. 5000

 

رئيس الو ةالمناعي نائب رئيس المجموعخلف سالم :قال السيد  الترويجيةوفي تعليقه حول نجاح الحملة  

استناداً إلى مكانتنا المتميزة كمجموعة "  في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا قطر للتأمين التنفيذي لشركة

تأمين رائدة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، نسعى جاهدين لتزويد عمالئنا باألسباب التي تدفعهم 

 " ختيار شركة قطر للتأمين  كشركة التأمين المفضلة بالنسبة إليهمإل

   qic-insured.comعبر الموقع االلكتروني للشركةأقيمت لمناعي " نجاح الحملة الترويجية التي وأكد ا

ً  نسعى الذيماهو أفضل لخدمة عمالئنا  تأكيد على حرصنا لتقديم هو معامالتهم إلتمام  لتعزيز سبل التيسير دائما

لرغبتنا في مواكبة هذا التقدم  اً وتأكيدمن اي مكان وفي أي وقت في ظل التقدم التكنولوجي الذي نشهده حاليا 

 الذي يجعل من السهل على العمالء شراء وتجديد تأمينات السيارات الخاصه بهم عبر األنترنت"

 

 في اإلمارات‘شركة قطر للتأمين’وخالل حفل تسليم الشيكات، هنّأ تي إيالنجو، الرئيس التنفيذي لعمليات  
ألف درهم.  150شر محظوظاً بجوائز نقدية تصل قيمتها اإلجمالية إلى الفائزين وقال: "تسّرني مكافأة أحد ع

واعتماداً على نجاح هذه الحملة، سنواصل طرح المزيد من المنتجات والحمالت الترويجية المبتكرة في السوق 
 تعزيزاً لمكانتنا الرائدة كشركة التأمين المفضلة في دولة اإلمارات العربية المتحدة".

 


