
 لشهر رمضان المباركقطر للتأمين تطلق حملة ترويجيه 

 

خصم يصل علنت شركة قطر للتأمين عن اطالق حملة ترويجية لشهر رمضان المبارك  حيث توفر الحمله  أ

والمنزل وال رر ر والتأمين  ررش الحوا   لعمالء الشررركه عنش شرررااهم التأمين الشررامل لل رريار   ٪  20.18إلى 

 او من خالل فروع قطر للتأمين    qic-insured.comطريق موقع الشررركة اكلرترو  وذلك عن الشرريصرريه 

م كورا  8000742 أومركزاالتصرررررررال يشا خالل ال تر  ال جش تأمين أو ت من فتر   ويجب ان يرون شررررررراء ال

ا.  الترويج، أي خالل شرررهر رمضررران المبارك  يقع كما سرررحيث سررريتم إءراء سرررحب الختيار سرررتة عشرررر فااز 

وتأت  ه ا الحمله الت  من يو يو.  االخير االختيار على ال اازين من خالل سررحب عشررواا  ينعقش ف  اعسرربوع

أطلقتها شررررركة قطر للتأمين فرعرررره لعمالاها لمسررررت ا ا من ه ا العر  حيث تمرنهم من اتاحة ال رعرررره ف  

 . على الجوااز النقشيهحصولهم على اليصم  و خولهم ال حب الربير

  

وسرررررريحصررررررل ال اازون اليم ررررررة لاير قطري  25.000اعولى ءااز   قشية زقيمة  سرررررريتم منئ ال ااز زالجاازا 

لاير قطري أما الجاازا الثالثه  سرررررريتم منئ كل عشررررررر  ءوااز من  4،000اآلخرون على ءااز   قشية زقيمة 

  .لاير قطري 1000ال اازين ءااز   قشية زقيمة 

مساعد مدير قسم خدمات األفراد في شركة قطر عل  البوعينين ح  ال يش وف  عش  إطالق ه ا الحمله  عر

" اطالق ه ا الحملة الترويجيه لشرررررهر رمضررررران  المبارك يأت  ف  إطار حرعرررررنا على تقشيم أفضرررررل للتأمين

العرو  واليشمات  المميزا لعمالانا وه  خطو  إ افيه تعبر عن التزامنا لتلبية كافة متطلبات عمالانا وذلك 

ن ءشيش  شررراملة أو للعمالء ال ين يقومون  زشرررراء زوليصرررة تأمي % 20.18عن طريق تقشيم خصرررم يصرررل إلى 

ومن ءا ب  التأمين  ش الحوا   الشيصيه،ال  ر ، يقومون زتجشيش زوليصتهم الشاملة على ال يار  او المنزل

زالح اظ على م رررررتوة ءو   خشمة العمالء وذلك عبر إطالق المزيش من العرو   اخر يظهر التزام شرررررركتنا

 ال ريشا والمميزا"

 

من أن ه ا الحمله سررتحظى زقبول رااع من قبل عمالانا ف  قطر وسررتمنحهم  واثقونقااال"  بوعينينوا رراا ال

. 2018من يو يو  اعسررربوع اعخير  ال ي سررريجرة ف وعلى الجوااز النقشيه و خولهم ال رررحب  فرعرررة  ال و 

 التىومن خالل ه ا الحمله المميز  اتي  ا خطو  أخرة  حو تقشيم مجموعة من ال وااش لتعزيز تجرزة العمالء 

لطالما كا ت شرررركة قطر للتأمين  وا ها طريقتنا لمرافأ  العمالء ت رررهل عليهم اال ت اع من اليشمات التى  قشمها

 زه"شريك التأمين الموثوق 

 

 

 

 


