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 بیان صحفي

 
ألفراد ذوي المالءة المالیة العالیة في  لإلطالق منتج جدید  Arte Generali تشاركُعمان للتأمین 

 اإلمارات العربیة المتحدة 
 

 2020مایو  5 -دبي  
   

ألفراد ذوي  لمنتج جدید خاص بالتأمین على المنازل  لطرح Arte Generaliعقدت شركة ُعمان للتأمین اتفاقیة شراكة مع شركة 
 المالءة المالیة العالیة في اإلمارات العربیة المتحدة.  

 
ن الذي یوفر مجموعة ھائلة من خیارات  ھذا المنتج في إطار عرض برنامج ‘النادي المتمیز‘ الُمقدم حالیًا من شركة ُعمان للتأمی  ُطِرحَ 

  Arte Generaliفي اإلمارات العربیة المتحدة. من جانبھا، ستقدم شركة  ألفراد ذوي المالءة المالیة العالیة ل التغطیة التأمینیة
توفیر من تأمین شركة ُعمان لل لتمكینالمقتنیات الفنیة والمجوھرات والمحتویات النفیسة األخرى  التأمین علىخبراتھا في مجال 

 عمالئھا.    إلى المتخصصھذا المنتج التأمیني  وطرح التغطیة التأمینیة 
 

بالشراكة مع   نفخر : "قائًال  في شركة عمان للتأمین التأمین الشخصي جولیان أودریري رئیس  سیاق إطالق المنتج الجدید، عقّب وفي 
ألفراد ذوي  امتطلبات  تكونلتوسعة نطاق برنامج ‘النادي المتمیز‘.  Arte Generaliكیان یتمتع بسمعة عالمیة مرموقة مثل شركة 

مثل التأمین على األعمال الفنیة في   ُمخصصة منتجات قویة ل نا نتوقع عروض بیعالمالءة المالیة العالیة فریدة واستثنائیة ومن ثم فإن 
إدراكنا للوضع في السوق المحلیة وخبراتنا في  و Arte Generaliالخبرات العالمیة لشركة  ومع التحام، ) Home Arteازل (المن 

 لعمالئنا."   تجربة رائعة ، فإني على ثقة من تحقیقھذا اإلطار
 

. وفي ظل وجود  المنازل مجانًا تقییمومرنة لتلبیة متطلبات العمالء فضالً عن  متخصصة من المتوقع أن یوفر ھذا المنتج حلوالً 
مدیرین متفانین في عملھم في قسم العالقات العامة وتطبیق عملیة شراء سریعة وُمیّسرة، یجدر بعمالئنا أن یترقبوا االستمتاع بتجربة  

 ُمصممة بصورة متكاملة لتلبیة احتیاجاتھم الشخصیة. 
 

والتي ال   الواعدةقائالً: "یُعد الشرق األوسط أحد أھم األسواق  Arte Generaliجان جازانكون المدیر التنفیذي لشركة  عقّبكما 
تتلقى خدمات كافیة على صعید التأمین المتخصص في القطع الفنیة والمقتنیات النفیسة، ونحن نرغب في أن یكون لنا دور رائد في  

 ھذا الصدد.  
 

  عمالء  احتیاجات أننا سننجح في تلبیة ب  نؤمنشركتنا الذي یمزج بین الخبرة االستثنائیة والمعرفة الفنیة،  تقدمھ وبفضل العرض الذي 
. ولتحقیق ھذا، شرعنا في التعاون مع ُعمان للتأمین بصفتھا معھم بحق إلنشاء عالقة شراكة متمیزةمھما بلغت من صعوبة المنطقة 

 والتي تتمیز بإمكانیات استثنائیة على صعید القدرات الفنیة واألوضاع المالیة القویة."   أفضل شركة تأمین على المستوى المحلي 
 
 –نھایة البیان الصحفي  -
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 نبذة عن شركة ُعمان للتأمین
وتباشر  ، أحد مقدمي خدمات التأمین الرائدة في منطقة الشرق األوسط 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
عمان للتأمین مجموعة كبیرة من حلول التأمین التي تناسب األفراد والشركات في مجاالت التأمین على الحیاة والتأمین الطبي  

 والتأمین العام.  
 

   Arte Generaliنبذة عن شركة 
ألن تكون شریًكا مدى الحیاة لھواة اقتناء التحف الفنیة على مستوى العالم من خالل تقدیم حلول   Arte Generaliتسعى شركة 

في التأمین على التحف   Arte Generaliوخدمات استثنائیة ومبتكرة وُمصممة خصیًصا لتلبیة متطلبات عمالئنا. وتتخصص شركة 
عروضھا لألفراد في ألمانیا واإلمارات   Arte Generaliیة والمجوھرات والمصوغات وغیرھا من المقتنیات النفیسة. وتقدم الفن 

العربیة المتحدة ومن المتوقع أن تمتد قریبًا لتصل إلى عمالء من الشركات والمؤسسات الثقافیة فضالً عن التوسع نحو أسواق إضافیة  
 وسویسرا وأسبانیا وھونج كونج.    مثل فرنسا وإیطالیا والنمسا

 
على صعید األداء التأمیني  من المكانة الریادیة واالستثنائیة التي تتمتع بھا مجموعة "جنرالي جروب" Arte Generaliتستفید 

ینعكس ویتجسد  والذي . والیوم، 1831الفني إضافة إلى إرثھا الفني والثقافي الفرید من نوعھ والذي تمتد جذوره إلى سنة تأسیسھا في 
 Radici delوالمعرض الدائم “في إیطالیا ” Valore Culturaفي المبادرات التي تطلقھا المجموعة مثل معرض “الیوم 

Presente ” الُمقام في مقر الشركة في روما والدعم الُمقدم من شركةGenerali Deutschland   إلى مجموعة من المعارض
توى ألمانیا. ویضم اإلرث الثقافي للشركة أیًضا العدید من الممتلكات التاریخیة األسطوریة التي تشكل  الفنیة األكثر نجاًحا على مس

في میدان سانت مارك في   Procuratie Vecchieمثل مبنى  "جنرالي"  بمجموعة جزًءا من المجموعة العقاریة العالمیة الخاصة 
 مدینة البندقیة والذي یجري تجدیده حالیًا. 
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