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 بیان صحفي

 
 ُعمان للتأمین تطلق موقعًا إلكترونیًا متطوًرا یتمیز بتجربة مستخدم ُمحّسنة 

 
 2020 مایو  4 -دبي  

 
تماشیًا مع السیاسة الُمتبعة لدیھا "العمیل أوالً"، أطلقت شركة ُعمان للتأمین موقعًا إلكترونیًا جدیًدا عبر الشبكة السحابیة  

www.omaninsurance.ae  على منصةSitecore Digital Experience یدة  الرائدة في السوق ُمزوًدا بواجھة جد
 وخصائص ُمحسنة للتجارة اإللكترونیة إضافة إلى مجموعة من الخدمات الرقمیة. 

 
ففي ظل الواقع الجدید الذي تواجھھ المؤسسات داخل اإلمارات العربیة المتحدة وفي جمیع أنحاء العالم المتمثل في ممارسة العملیات  

لمنزل، تزداد أھمیة االستفادة من اإلمكانیات الرقمیة وتسخیرھا من  التشغیلیة عن بُعد والوصول االفتراضي إلى األنظمة والعمل من ا
 قبل شركات التأمین بھدف توفیر خدمات أفضل لعمالئھا.  

 
وسیُتاح للمستخدمین التعامل مع واجھة ُمبسطة للغایة عند اطالعھم على المعلومات الخاصة بالمنتجات ووصولھم إلى بوابات التجارة  

دون أن یبرحوا منازلھم.  وقد أُضیف قسم   -بغرض شراء وثائق تأمین عبر اإلنترنت وتجدیدھا وإدارتھا اإللكترونیة والخدمات 
خاص بالمطالبات لتیسیر سرعة االطالع على سیر معالجة المطالبات والتعرف على الوثائق المطلوبة والخطوات التالیة. كما  

 صفحات المنتجات لتیسیر االطالع علیھا فوریًا. ُوضعت الوثائق واألسئلة األكثر شیوًعا في مكان واضح في 
 

وتُعد ُعمان للتأمین من أوائل الشركات في المنطقة التي تتمكن من إطالق الموقع اإللكتروني الُمجدد في خالل أربعة أشھر لالستفادة  
تمكنت في خالل األسابیع الستة األخیرة من  من أسلوب التوزیع المرن والتكامل المستمر/التوزیع المستمر. واألھم من ذلك أن الشركة 

االستفادة من النجاح الذي حققتھ في تنفیذ خطة استمراریة األعمال للتخفیف من القیود الناجمة عن جائحة فیروس كورونا  
)COVID-19 ُعد بصورة  ) حیث وفّرت اإلمكانیات لجمیع أطقم العمل (تقنیة المعلومات والعملیات التجاریة والتسویق) للعمل عن ب

 كاملة واستكملت ھذا البرنامج اإلستراتیجي في الوقت الُمحدد.  
 

وفي معرض تعلیقھ بھذه المناسبة، صّرح جان لویس لوران جوزي، الرئیس التنفیذي لشركة ُعمان للتأمین قائالً: "في ھذا العصر  
ت الخاصة بالشركة على مدار الساعة وطوال أیام  وفي ظل ھذه الظروف، فإن عمالءنا بحاجة إلى التعامل مع نظم المبیعات والخدما 

األسبوع وبدون قیود وتعقیدات، ونحن بدورنا نجحنا في االستجابة لھذه المتطلبات على الرغم من التحدیات التي فرضتھا جائحة  
من خالل عملیات   ). وھذه ھي الخطوة األولى فقط في المسیرة. إننا نھدف لالرتقاء بتجربة المستخدمCOVID-19فیروس كورونا (

أن  التحسین الرقمیة المستقبلیة التي تتماشى مع اإلستراتیجیة الُمتبعة لدینا "العمیل أوالً". ومن بین األركان الجوھریة الستراتیجیتنا 
 نكون المرجعیة الخاصة بالتمیز في خدمة العمالء على مستوى المنطقة." 

 
الجدید من وجھة نظر المستخدم النھائي بحیث تكون تجربة العمیل الُمعاد صیاغتھا وقد ُوضع تصّور جدید تماًما للموقع اإللكتروني  

في صمیم ھذا الموقع.  كما جرى تبسیط المحتوى في جمیع المجاالت والمحافظة على إیجازه لالرتقاء بالفھم والمشاركة والتركیز  
زة الھاتف المتحرك واألجھزة اللوحیة واألجھزة التي  على العمل. ویتمیز الموقع اإللكتروني بخصائص متكاملة للتعامل مع أجھ

 تُستخدم على سطح المكتب.  
 

 نشًطا حیث سیقوم بإعادة توجیھ المستخدمین نحو الموقع اإللكتروني الجدید. www.tameen.aeوال یزال النطاق الحالي 
 
 –نھایة البیان الصحفي  -
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 نبذة عن شركة ُعمان للتأمین
، أحد مقدمي خدمات التأمین الرائدة في منطقة الشرق األوسط وتباشر  1975تعد شركة عمان للتأمین ش.م.ع التي تأسست عام 

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

 والتأمین العام.  
 
 

 للمزید من المعلومات، یُرجى االتصال بـ: 

 أحسن خان
 رئیس قسم التسویق 
 شركة ُعمان للتأمین

 7018 233 4 971ھاتف: +
 ahsan.khan@tameen.aeإلكتروني: برید 

 

 


