
 
 
 
 

 

 

 

 : للتأمين اإلسالمية خاص من شركة عرض

 

 :
ً
 شامل:  التأمين الأوال

 حسب القيمة التأمينية. %1.8النسبة  -

 بدون نسبة التحمل.ريال قطري  1000الحد األدنى  -

 .مجهول  إلىعلى الحوادث التي تنسب  %30تحمل املؤمن نسبة  -

 سنوات. 4بداية تاريخ التسجيل وحتى من  التأمين الشامل ابتداء   -

 ضرر. أيتغطية الحماية والعازل في حال حدوث  -

ريال وحتى موديالت السبع سنوات  600000 عنوالتي تقل قيمتها هذا العرض مقدم للسيارات الخصوصية / صالون استيشن والنقل الخفيف *                  

  األولى فقط.

 

: ث
ً
 مين على املساكن:أالتانيا

 أوثيقة الت التغطية:
 
 للتأمين.مين املساكن القياسية ملجموعة اإلسالمية القطرية ألشروط وثيقة ت مين على املساكن وفقا

 شهر. 12 فترة التأمين: 

 الخيار الثالث الثانيالخيار  الخيار األول 

 ريال 2000000املحتويات: 

 ريال 1000االشتراك السنوي: 

 ريال 1000التحمل: 

 ريال 3000000املحتويات: 

 ريال 1220االشتراك السنوي: 

 ريال 1000التحمل: 

 ريال 4000000املحتويات: 

 ريال 1750االشتراك السنوي: 

 ريال 1000التحمل: 

 

 :الشروط                  

 مين يخضع لشرط األجهزة الكهربائية.أالت -

 يوم. 30إللغاء الوثيقة فترة االنذار  -

 السرقة املصحوبة بقوة وعنف.  -

  30سداد االشتراك السنوي خالل   -
 
 من تاريخ اإلصدار. يوما

 ضريبة القيمة املضافة.  -

 تزويد املبنى املؤمن علية بأجهزة مكافحة الحريق وأنظمة اإلنذار.  -

 ن يكون البناء من االسمنت املسلح.أ  -



 
 
 
 

 

 

 

 سنه فما دون. 25عمر البناء   -

 مين البورت كابن.أيشمل الت ال  -

 مين لشرط استثناء االضرار الناشئة من الحرب الجرثومية والكيميائية والكهرومغناطيسية واملعلوماتية.أيخضع هذا الت  -

 يستثنى االعمال اإلرهابية والتخريب.  -

 الناش ئ عن االعمال اإلرهابية.والتلوث  يستثنى االنفجارات  -

 يستثنى مخاطر الحرب، اإلرهاب، الحرب االهلية الشغب واالضطرابات والعصيان املدني.  -

 التاريخية. وأتستثنى املنتجات القابلة لالشتعال او االنفجار والذخيرة واملجوهرات واالحجار الكريمة والساعات واملقتنيات الفنية   -

 من أي نوع.تستثنى املسؤولية املدنية   -

 يستثنى جميع االمراض الوبائية واملعدية.  -

 و حوادث او مالبسات قد تؤدي الى اثارة مطالبة حتى تاريخ املوافقة على العرض وسريان التامين.أعدم وجود مطالبات   -

 

 :
ً
 التأمين على الحياة / التكافلي:ثالثا

 ي. سنة كحد أقص 64وىأدن سنة كحد 18املباشرين عن عمر  عائلتهفراد أمين على الحياة للمتقاعد و أعلى أي وثيقة ت %25خصم 

 :
ً
                       تأمين عمال / خدم املنازل: رابعا

 مباشرة.مين لعمال / خدم املنزل خاصين باملتقاعد أعلى أي وثيقة ت %20خصم 

 

 
ً
 فر:السالتأمين على : خامسا

                   فراد عائلته املباشرين.أسفر للمتقاعد و مين أعلى أي وثيقة ت %20صم ـــخ

        

 44658888: تاليلقم امن خالل الر للتواصل  *

 

االجتماعية أو ديوان  تللتقاعد والتأمينايسري هذا العرض للمتقاعدين الحاملين لبطاقات التقاعد من الهيئة العامة  

 الخدمة املدنية والتطوير الحكومي، أو لجنة التقاعد العسكري. 

                   

 


