
 للمطالبات النقدية  خدمة الواتساب -
 جاهزون لتقديم الخدمة عبر بطاقة الهوية داخل قطر مزود خدمة 500أكثر من  -
 خدمات التأمين الصحي من خالل البطاقة الشخصية -
 تسوية المطالبات النقدية عبر اإليداع فى حسابات العمالء  -
 

الخاصة   خدماتها الرقمية تؤكدإل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي   كيو شركة 
 نقدية ال  تعويضاتال  تقديمب

 

التأمين الطبي   في ئدة، الشركة الراالحياة والتأمين الصحيلتأمينات شركة كيو إل إم  أعلنت
  التي  اإلجراءات والتدابير الوقائية  مع  تماشيًاأنه  ،والمملوكة بالكامل لمجموعة قطر للتأمين

وإنطالقا من   ، COVID-19  فيروس كرونا  انتشار  لمواجهة  دولةال  تتتخذها الجهات المختصة فى

الشركة   أكدتفقد  النقدية  تعويضاتهم  تقديم  في  راحتهمئها ولحرص الشركة على سالمة عمال
  نقدية ال  تعويضات ال  تقديمخدمة الواتساب لتمكين عمالئها من    والتى تتضمنخدماتها الرقمية  على  

  ا تهبواب على المتوفرة العمالء نافذة إلى باإلضافة ، 55896070 إلى واتساب رسالة عبر

  متاجر   على   الجوال المتاح  للهاتف   QLM  تطبيق  خالل  من   أو  ،  qlm-online.com  اإللكترونية

IOS  و  Android.  خدمة استخدام بطاقات الهوية القطرية،  ب  يتمتعون  وتؤكد الشركة إن عمالئها

والتي   ء الشركةجميع قاعدة عمال متوفرة لدىالخدمة وهذه بدياًل عن بطاقات التأمين الصحي 
 .ألف عميل 200تتجاوز 

 
 المتعلقة االستفسارات جميع إلدارة جيًدا مجهزة التابعة لشركة كيو إل إم الرقمية القنواتإن 

  إلى   الحاجة   دون  اإلنترنت بر  ع  الالزمة  المستندات  تحميل  لألعضاء  يمكن و.  النقدية  المبالغ   بسداد
 يمكنو    الرقمية  هاقنواتعبر    ببساطة  المطالبات  حالة  وتتبع  الغربي  الخليج  في الشركة  مكتب  زيارة

 اإلتصال على مركز خدمة العمالء أوالجوال  للهاتف  QLM تطبيق  تصفح لألعضاء

  كافة التدابيربإتخاذ  شركة كيو إل إم    قامت  ولقد  .المساعدة  من  مزيدال  على  للحصول  8000880

  عملياتها  استمرارية ضمان مع ككل والمجتمع وموظفيها عمالئها لوقاية وحماية الالزمة
 . التجارية وأنشطتها 

 
  يستمتعون   بهم  الخاص  IBAN  بيانات   سجلوا  الذين   عمالء شركة كيو ال ام  فإن  ،  صعيد آخر  ىوعل

  وهذا .  المصرفية  حساباتهم  إلى  ات النقديةالمطالب  لمبالغ  المباشر  التحويل  لتسهيل  ات الشركةبخدم
 المخاطرمن  وخالية سهلةلتكون  معامالت العمالء لدى الشركة ضمان في  يساعد أن شأنه  من

  لإليداع  البنوك  زيارة ثم  ومن الشيكات تحصيل أو إستالم ل ة مقر الشركةزيار عن التى قد تنشأ 
 .الصرف أو
  

  نائب  ، زبيب محمد أحمد السيدالشركة صرح تها اتخذ التي االستباقية اإلجراءات على وتعليقًا
  فمن   ،  قطر  في   الرائدةالصحي    التأمين  شركة  بصفتنا: " قائاًل    كيو إل إم،ة  لشرك  التنفيذي   الرئيس
  ونتخذ  السائد الوضع كثب عن نراقبكما اننا . أعضائنا  جميع وحماية سالمة ضمان أولوياتنا



فايروس   انتشار من للحد العامة الصحة وزارةتحددها  التي اإلجراءات لدعم الالزمة الخطوات
  وتجنب   ،  اليدين  نظافة  على  الحفاظ  على  العمالء  جميعننصح    كما اننا   (  COVID-19)  كورونا  

  وتجنب  ، التنفسي الجهاز التهابات أعراض من يعانون الذين  األشخاص مع الوثيق االتصال
 . " تنااأولوي  رأس ى عل ة عمالئناوصح  وأمن ةسالمعامة ألن  تجمعات في التواجد

 
لتأمينات الحياة والتأمين الصحي سباقة دائًما في تطبيق   ن شركة كيو.ال.اما وأكد أحمد زبيب:" 

ذ أكثر من أربع  أفضل الحلول التي تسهل على عمالئها االنتفاع من الخدمات التي تقدمها، ومن
بطاقة الهوية القطرية بدياًل عن بطاقات التأمين  من خالل  التأمين الصحيأعوام أطلقنا خدمة 

 ."الصحي لدينا من المواطنين والمقيمينالصحي للمسجلين في نظام التأمين 

 
 عمالء أن لضمان بدورنا القيام في سنستمر ، الحاليالوضع  إلى بالنظر: "قائالً  ونوه زبيب 

زيارة   الحاجة الى  دون   بسهولة الرقمية قنواتنا  باستخدام  نقدية ال هم تعويضا تقديم  يمكنهم الشركة
  متاحة  وهي ، بها  وموثوق  سريعة ات خدم هي  اإلنترنت  عبرالمبتكرة  حلولنا . مكتب الشركة

  نحن . عمالئنا لراحة مكان أي في إليها الوصول ويمكن األسبوع أيام طوال الساعة مدار على
  أجل من لعمالئنا المرونة من  ممكن قدر أقصى توفير على حريصون شركة كيو ال ام في

ى الخدمات  مزود شبكة خارج النقدية بمطالباتهم  األمر يتعلق عندما  البال وراحة  بالثقة  تزويدهم
لجميع  ل ونتمنى همسالمت على  ظاحفوما ننصح به عمالئنا وعموم المجتمع القطري ال .الطبية

 ". وافر الصحة والعافية


