
 فى إطار توجھاتھا لوضع مصلحة العمالء أوالً  -
 خدمات التعویضات فى جمیع فروع الشركة -
 تقدیم جمیع خدماتھا الكترونیاً  -
  التأمینا الریادیة في قطاع تھمكانلتعزیزا  -

  الند ماركفى الى أبو ھامور وفیالجیو وتفتتح فرعاً جدیدا فرعتستحدث قطر للتأمین 

ھامور  أبو ىعن إستحداثھا لفرع  -شركة التأمین الرائدة فى المنطقة  – شركة قطر للتأمین أعلنت
ركة الند مارك لیضاف الى شبكة فروع الشلافى إفتتاح فرعاً جدیداً وللتأمینات الشخصیة وفیالجیو 

وإستقبال مطالبات تعویض حوادث السیارات فى كل فروعھا وطورت بوابتھا  المنتشرة فى الدولة
ل على جمیع خدماتھا فى الحصول على وثائق التأمین أو التعویضات عبر الموقع االلكترونیة للحصو

 .االلكترونى 

بر ع ث ضمن االستراتیجیة العامة للشركة لالرتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للعمالءاحداأل هھذ تأتى
وادر الفروع بكوقد تم تعزیز إدارة ھذه توفیر كافة خدمات التأمین التى تلبى إحتیاجات العمالء. 

قطریة من ذوى الخبرة والكفاءة المھنیة العالیة وذلك فى إطار تنفیذ استراتیجیة الشركة وتحقیق 
 أھدافھا ومواكبة مسیرة الشركة فى مجال التنمیة البشریة.

الى انشاء مفھوم جدید  ھالتوجالھدف الذى تحرص الشركة علیھ وھو وتأتى ھذه الخطوة تماشیا مع 
وذلك بإنشاء فروع متكاملة الخدمات بحیث یسھل على سھولة وسرعة تقدیم الخدمات  للمنافسة وھو

ول أیضا الحصالعمالء الحصول على وثائق تأمین السیارات والسفر والمنزل والقوارب والیخوت و
فى موظجمیع خدمات ما بعد البیع متمثلة فى توفیر خدمة تعویضات حوادث السیارات عبر على 

 .ةالتى ابتكرتھا الشرك ذاتیة لتعویضات حوادث السیاراتالكترونیة اال ةبوابلالفروع أو عبر ا

لقطر 	نائب رئیس المجموعة والرئیس التنفیذي	 - المناعيخلف سالم  صرح السید /، وبھذه المناسبة
" تأتى ھذه األحداث لتعزز تطلع الشركة الى تقدیم خدماتھا على مدار الساعة وتمكین العمالء  للتأمین:

 ".من الحصول على خدماتنا فى أوقات تالئم احتیاجاتھم

فرع أبو ھامور قائالً: " لقد أُخذ فى عین االعتبار مساحة الفرع حیث أنھ أقیم الى المناعى  وأشار
متر مربع، وھو ما سیزید الطاقة التشغیلیة والقدرة االستیعابیة للفرع  300على مساحة تزید عن 

 مالء بسرعة وسھولة تیسیراً لكافة إجراءاتھم".لخدمة أكبر عدد ممكن من الع

وأوضح سالم المناعى : " إن الخدمة االلكترونیة لتعویضات السیارات التى أطلقتھا الشركة القت 
إقباال كبیرا من العمالء ، حیث تُمكن ھذه الخدمة عمالئنا من فتح ملف تعویض حوادث السیارات 

  الحاجة الى الذھاب الى مقر الشركة".ومتابعة إصالح السیارة الكترونیاً دون 

تعویضات حوادث السیارات لذاتیة لللخدمة ا 	البوابة االلكترونیةإضافةً وقد أستحدثت الفروع من خالل 
شاشة  استخدامموظفى الفروع أو عبر عبر إمكانیة فتح ملف لتعویض حادث السیارة  والتي تتیح

دعي ال یستالخدمات الذاتیة التى تقدمھا الشركة بحیث  ھذه االجھزة تمثل أحد،  االلكترونیةاألجھزة 
احدث التقنیات من تعتبر ھذه األجھزة  .وجود موظف إلجراء الخدمة أو لإلشراف على تقدیمھا

ضافة ّممت ھذه اإل، صُ   سھلة االستخدام ةمنصوتتمیز بأنھا اإللكترونیة في مجال التفاعل مع العمیل، 
ین من تأم وثائق َملةوحَ  من عمالء قطر للتأمین من الخدمات لكلٍّ  من أجل تقدیم أفضل جودة ممكنة



عمالء شركة قطر  أحد فیھ المتسبب سیاراتھملحادث ع ووقمن متضررین أخرى شركات تأمین 
 .للتأمین

وقوع  فى حالة تعویضات السیاراتعمل على تبسیط إجراءات بأنھا تجھزة الكترونیة األ تتمیز ھذه
حادث للسیارة ویأتى ھذا ضمن إطار تفھم الشركة لمتطلبات عمالئھا وتأكیدا على االرتقاء بمستوى 

 .خدمات ما بعد البیع 

األجھزة عبر الحوادث  تعویضوفتح ملفات إّن إطالق خدمة تسجیل  "وأشار سالم المناعى قائال 
رصنا على لذلك ح ،العمالئھ الشركةقدمھا تالتي االلكترونیة تعزیز الخدمات ھدفنا لمع  ذاتیة یتوافقال

 ".فروعنافي جمیع  توفیر ھذه األجھزة

مراكز ر إحدى یااختالشركة من  عمیلمن خالل ھذه الخدمة سیتمكن  : "المناعى قائال وأضاف
 للمعاملةقماً ر یل، سیستلم العمطلب التعویض  تسجیل ت عملیة. متى ما انتھاالصالح بشكل اختیاري

كالة تم إعطاء أمر اإلصالح للوطلب ومعرفة إذا حالة التتبّع من عبرالموقع االلكترونى للشركة یمكنھ 
بعد إتمام فتح ملف ، وأیضا  السیارة وأصبحت جاھزة لالستالم إصالحأو إذا تم  أو مركز اإلصالح
رة وتسلیمھا لمركز السیا نقلطلب خدمة عبر الموقع االلكترونى یمكن للعمیل تعویض الحادث 

 اإلصالح ".

نبع من مواكبة الشركة لتلبیة احتیاجات عمالئھا والدرایة التامة  ذاتیةالالبوابة االلكترونیة ھذه إطالق 
اج صبح االحتیأولقد  بما یُتَطلب من بذل المزید من الوقت والجھد فى حالة وقوع حوادث للسیارات.

مو تقید بمكان معین أو وقت محدد، وكنتیجة للنیال االعتیادیة غیر  الخدمات التأمینیةلنوعیة جدیدة من 
ممیزة  ةكل فعال في تقدیم خدمساھم وبشلی االلكترونیةإطالق ھذه البوابة  تكنولوجیا جاءلالمتسارع ل

 .لعمالء الشركة


