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 بیان صحفي
 

 ُعمان لُلتأمین تُطلق ُمنتج تُأمین ُعلى اُلمنازل ُشامل ُو ُمتعدد اُلمزایا 
 

 دبي  ، 29 أبریل 2020
 

طرحت شركة عمان للتأمین منتج تأمین شامل على المنازل بحیث یتم التأمین من خاللھ على جمیع محتویات المنزل ویوفر تغطیة  
والمستأجرین. یوفر المنتج باألساس حمایة لمحتویات المنزل مثل األدوات المنزلیة والممتلكات الثمینة  ألصحاب المنازل 

 والمسؤولیات القانونیة باإلضافة إلى التأمین على الممتلكات العادي. 
 

٪ من   10أساسیة، حیث أن من وجھة نظر األغلبیة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة، ال یوفر التأمین على المنازل عادةً حمایة 
سكان دولة اإلمارات العربیة المتحدة تقریبًا لدیھم تغطیة تأمینیة على المنازل على الرغم من كثرة وقوع الحوادث مثل الحرائق  

عندما اندلع حریق في برج   2015والكوارث الطبیعیة في السنوات األخیرة. من بین ھذه الحوادث، الحادثة التي وقعت في عام 
علة في مرسى دبي، حیث قدمت عمان للتأمین المھلة الالزمة ألصحاب المنازل لضمان توفیر دفعات مالیة سریعة. في ذلك  الش

 الوقت، أصبح العدید من المستأجرین الذین لیس لدیھم تغطیة تأمینیة بال مأوى. 
 

وقة. حیث تتضمن المیزات الرئیسیة التي  أصبح التأمین على الشقق والمنازل اآلن في وقت الحجر المنزلي ذات أھمیة غیر مسب 
یوفرھا منتج التأمین الشامل على المنزل میزات جدیدة للتغطیة التأمینیة والحمایة القدیمة حتى عندما یكون العقار غیر مأھول وتكلفة  

 توفیر اإلقامة البدیلة ومسؤولیة المستأجر. 
 

التأمین الشخصي إجراء تقدیم المطالبات سریعًا بأقل عدد من الوثائق. وذلك  توفر شركة عمان للتأمین بصفتھا شركة رائدة في 
 لضمان عودة أصحاب المنازل والمستأجرین الذین یمرون بالفعل بأوقات عصیبة إلى حیاتھم الطبیعة في أسرع وقت. 

 
ومحتویات المنزل والممتلكات الشخصیة  سیتاح للعمالء حریة اختیار التغطیة بناًء على احتیاجاتھم. یمكنھم اختیار تغطیة المباني 

والعمالة المنزلیة. بقسط تأمیني یبدأ من درھًما إماراتیًا واحًدا في الیوم كما سیتمكن العمالء من الحصول على تغطیة لتقریبًا جمیع  
 الممتلكات الثمینة في منازلھم. 

 
لتأمین على طرح المنتج قائًال: “نحن متحمسون لطرح  في ھذا اإلطار، علق جولیان أودري، رئیس التأمین الشخصي بشركة عمان ل

ھذا المنتج الجدید ألنھ یعزز عروضنا الخاصة بتأمین األفراد. إن منتج التأمین الشامل على المنازل ھو حزمة تأمین شاملة ومرنة  
باشرة في حالة تقدیم المطالبات.  ذات أسعار معقولة لحمایة ممتلكات عمالئنا. حیث إنھا سھلة الفھم وسھلة الشراء وتوفر إجراءات م

 ونعتقد أنھا عامًال أساسیًا لضمان تجربة سلسة لعمالئنا ". 
 

 www.tameen.aeلمزیٍد من التفاصیل حول المنتج ، یرجى زیارة  
 
 –نھایة البیان الصحفي  -
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 نبذة عن شركة ُعمان للتأمین
، أحد مقدمي خدمات التأمین الرائدة في منطقة الشرق األوسط وتباشر  1975عمان للتأمین ش.م.ع التي تأسست عام تعد شركة 

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

 والتأمین العام.  
 
 

 للمزید من المعلومات، یُرجى االتصال بـ: 

 أحسن خان
 رئیس قسم التسویق 
 شركة ُعمان للتأمین

 7018 233 4 971ھاتف: +
 ahsan.khan@tameen.aeبرید إلكتروني: 
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