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 التأمين الشامل على السيارات: أوال

 (%3% من قيمة السيارة )النسبة املعتادة قبل الخصم  2املتقاعدين هو  السعر الحصري للسادة •

 .والسيارات التجاريةريال قطري للسيارات الخاصة 250,1الحد األدنى للقسط هو  •

 الحادث.عدم وجود أي تحمل على العميل )تحمل وثيقة( عند فتح امللف في حالة وقوع  •

 

 خدمات مجانية:

 تعطل السيارة. ةخدمة املساعدة املمتازة على الطريق في حال -

 خدمة فحص السيارة وصيانتها الصيانة الدورية. -

 الفني.خدمة الفحص الفني للسيارة بشركة الفحص  -

 خدمة تسجيل السيارة باملرور وتجديد الترخيص. -

 أيام عند وقوع الحادث في حال توفر الخدمة.3خدمة توفير سيارة بديلة ملدة  -

 خدمة عمل التأمين وتوصيلة في أي مكان داخل الدوحة من خالل موظفينا.   -

 قسط شهري متساوي.12خدمة تقسيط التأمين الشامل على  -

 

 INSURED.COM/GRSIA-WWW.Iمن خالل الرابط االلكتروني الخاص باملتقاعدين:  التأمين ملع •

   8000742 :خدمة متوفرة من مركز خدمة العمالء للمساعدة في عمل التأمين على رقم •

 50000742 :خدمة فتح ملف الحادث عن طريق الواتساب على رقم •

 

  

 تغطيات تأمينه اختيارية )مدفوعة التكلفة(:     
 

 حسب التعريفة املعتمدة من شركة قطر للتأمين  اإلصالح لدي الوكيل )اختياري(

 حسب التعريفة املعتمدة من شركة قطر للتأمين  عدم تحمل أي مبالغ لقطع الغيار 

 ريال قطري  300 أيام )اختياري(  10سيارة بديلة ملدة 

 ريال قطري 500 ىأدن السيارة بحد% من قيمة  0.25اختياري  على الطرق غير املعبدة  الوعرة، للقيادةغطاء تأميني ضد الطرق 

 ي ريال قطر  750 ىمن قيمة السيارة بحد أدن%0.5 اختياري يضاف املشابهةفي ذلك الكثبان الرميلة أو الطرق بما( 360الطرق الوعرة بالكامل )

 ريال قطري عن كل مقعد إضافي  50عن السائق وريال قطري 100 ضد الحوادث الشخصية)اختياري(غطاء تأميني 
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 : ات هامةظمالح

أما ، ريال قطري 750,000هذا العرض يسري للسيارات الصالون ذات الدفع الرباعي وسيارات النقل الخفيف التي تقل قيمتها عن  •

ريال قطري يرجى الرجوع إلى شركة قطر للتأمين بخصوص األسعار 750,000السيارات الكوبية أو الرياضية أو التي تزيد قيمتها عن 

 ومبالغ التحمل.

 حتى اآلن فقط.2017ذا العرض يسري للسيارات من سنة موديل ه •

 ، تطبق االحكام والشروط.              31/12/2022هذا العرض ساري حتى  •

     

: التأمين على السفر: 
ً
 ثانيا

 على أي بوليصة تأمين على السفر للموظف وأفراد عائلته املباشرين. %25بنسبة خصم    
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   وخدم املنازل: على املنازل مين أالحوادث الشخصية والتمين أالت ثالثا

  %15بنسبة خصم    

 

 55391136-44962243األرقام التالية: ملزيد من التفاصيل يرجى االتصال على     *

    

االجتماعية أو  للتقاعد والتأميناتيــــــــــسري هذا الــــــعرض للمتقاعدين الحاملين لبطاقات التقاعد من الهيئة العامة  

 ديوان الخدمة املدنية والتطوير الحكومي، أو لجنة التقاعد العسكري.   

 


