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 بیان صحفي
 

 ھا المشتركین في التأمین على المركبات خصًما على أقساط التأمین. ءشركة عمان للتأمین تمنح عمال
 

   2020أبریل   21دبي، 
 

التأمین  % على أقساط  30أعلنت شركة عمان للتأمین عن اعتزامھا منح عمالئھا المشتركین في التأمین على المركبات خصًما بنسبة  
 المستحقة علیھم عن شھري أبریل ومایو عند تجدیدھم وثائق التأمین خاصتھم. 

 
، فقد شھدت شركة  19بمالزمة المنازل بغرض الحد من تفشي جائحة كوفید  عموم سكان دولة اإلمارات العربیة المتحدة نظًرا اللتزام 

عمان للتأمین انخفاًضا في عدد مطالبات التعویض ضد الحوادث مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. في ذلك الشأن، صرح  
ات العصیبة، نحن عازمون على دعم  الرئیس التنفیذي لشركة عمان للتأمین، جان لوي لوران جوسي ، قائًال: "في ظل ھذه األوق

 المجتمع؛ حیث قررنا مشاركة عمالئنا األرباح المؤقتة واالستثنائیة المتولدة من التأمین على السیارات".  
 

مالیین درھم للخصم المذكور لدعم عمالئھا ومساعدتھم في ھذه األوقات الصعبة؛   5من أجل ذلك، خصصت شركة عمان للتأمین 
*، مع  2021حیث تقدم الخصم لعمالئھا من األفراد والشركات التجاریة أصحاب وثائق التأمین المقرر تجدیدھا حتى نھایة مارس 

 فاع مرة أخرى بمجرد رفع حظر التجوال وعودة الحیاة إلى طبیعتھا.  توقعاتنا بعودة عدد المطالبات لالرت 
 

وتیسیًرا لعمالئھا، عملت شركة عمان للتأمین على تحسین إمكانیات موقعھا اإللكتروني بما یتیح لعمالئھا شراء وثائق التأمین أو  
مالء بالفعل على وثائق التأمین على مركباتھم تجدیدھا وھم آمنین في منازلھم، وقد برزت ثمار ھذه التحسینات في حصول مئات الع

 دقائق مع متابعة تسجیل السیارات مباشرةً عبر اإلنترنت، حیث تم إعفائھم من شروط الفحص لمدة ثالث أشھر.   10في أقل من 
 

ئمة حالیًا بین شركة عمان  إضافةً إلى ما سبق، یمكن للعمالء المتعاملین من خالل كل منافذ التوزیع االستفادة من عالقات الشراكة القا 
للتأمین مع أھم المؤسسات المصرفیة مثل بنك المشرق وبنك اإلمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري، بحیث یمكنھم تحویل  

 أقساط التأمین خاصتھم إلى دفعات شھریة بدون أي فوائد. 
 

  100ھا، واستھلتھا بدفع ما یزید عن ئ ھا وشركائ جاء ھذا الخصم  ضمن سلسة إجراءات تتخذھا شركة عمان للتأمین لدعم عمال
ملیون درھم لجھات توفیر خدمات الرعایة الصحیة من خالل تقلیص دورة سداد المستحقات مع االستمرار في توفیر العدید من  

 خدمات الرعایة الصحیة إلى األعضاء وتمكینھم من التواصل مع األطباء عبر الھواتف مجانًا. 
 

 .للتأمین بالحق في التوقف عن منح الخصم المالي المذكور أعاله أو تعدیل نسبتھ في أي وقتٍ *تحتفظ شركة عمان 
 
 – نھایة البیان الصحفي  -
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 نبذة عن شركة ُعمان للتأمین
وتباشر عملیاتھا ، أحد مقدمي خدمات التأمین الرائدة في منطقة الشرق األوسط  1975تعد شركة عمان للتأمین ش.م.ع التي تأسست عام  

من خالل فروعھا في جمیع أنحاء دولة اإلمارات العربیة المتحدة وسلطنة عمان وشركتھا التابعة في تركیا. تقدم شركة عمان للتأمین 
 مجموعة كبیرة من حلول التأمین التي تناسب األفراد والشركات في مجاالت التأمین على الحیاة والتأمین الطبي والتأمین العام. 

 زید من المعلومات، یُرجى االتصال بـ: للم
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