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 الصحي العائلي التأمين   كيو ال ام تطلق

 

بأربع مستويات مختلفة    التأمين العائلي   منتج لعن إطالقها    لتأمينات الحياة والتأمين الصحي  كيو ال امأعلنت شركة  

ذلك يأتي  قطاع    للتغطية،  تستهدف  التى  الفردية  المنتجات  من  سلسلة  إطار  ل ضمن  األفراد  لمواطنين  خدمات 

 لهم وألفراد أسرتهم  ون فى الحصول على تغطية تأمين صحيوالذين يرغب  مقيمين في دولة قطرللو

المستقبلية الرامية إلى تعزيز    تهاستراتيجياتنفيذ  يأتى تماشيا مع خطوات الشركة التى تتخذها لإطالق هذا المنتج  

لدى فرع الشركة وعبر    التواصل مع العمالء وتقديم خدمات مميزة لهم وسيكون المنتج متوفرا لجميع العمالء

   www.qlm.com.qaموقعها اإللكتروني 

مالئمة لما  جات العمالء لكي يصبح أكثر  األخذ بعين االعتبار إحتي ا  فيها  بخصائص عديدة تممنتج  ال  هذا  يتمتعو

مصروفات الخدمات الصحية لدى مزودي الخدمات الطبية من القطاع الطبي الخاص  اليه من تغطية ل   ونيتطلع 

 مثل المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الخاصة ومراكز األسنان والصيدليات.  

الرئيس التنفيذي لشركة كيو ال  نائب    –  أحمد محمد زبيب  /صرح السيدالمنتج العائلي   إطالق   تعليقا على بدايةو

"شهدنا فى األونة األخيرة طلب متزايد على منتجات التأمين الصحي ، قائالً:    لتأمينات الحياة والتأمين الصحي ام

القطاع الطبي الخاص في  الفردية ورغبة العديد من شرائح المجتمع المختلفة فى الحصول على رعاية صحية ب

قطر أطلقنا  دولة  لهذا  أو.  شاملة  تغطية  تشمل  العائلي  للتأمين  برامج  الخدمات  أربعة  وتتدرج  الطبية    مشاركة 

ما تشهده الدولة من اهتمام كبير توليه للرعاية الصحية    ان   .   وصوالً إلى التغطية الشاملةتغطية األربع  مستويات ال

إلطالق هذا المنتج والذي سيساهم في مسيرة سعي الشركة إلى تحقيق رؤية قطر    األكبر لدى الشركةأصبح الدافع  

 ". 2030الوطنية 

لقد تم تحديد سعر المنتج ليكون في متناول جميع شرائح المجتمع ألهداف تنافسية تخدم    ،  أحمد محمد زبيبوأشار  

الخدمات وذلك    مزودي التي سيحصل عليها العمالء من  المنافع  ، وبموجب هذا المنتج ستتفاوت  العمالءمصلحة  

المحلي لالرتقاء  في السوق    تهاخبر  الشركة كاملخدمة وبناء على كل مزود خدمة. وتوظف  كل  بناًء على نوع  

 الء بالقطاع وإنشاء فرص للمنافسة في تقديم الخدمات األمر الذي يصب في مصلحة العم

سيشمل   العائلي  التأمين  منتج  الطبية  ان  والوالدة  والتشخيصات  الحمل  وخدمات  الطبية  األسنان  عالج  خدمات 

وتغطية األمراض  عالجات الجلدية  وخدمات البصريات والعالج الطبيعي وخدمات معامل التحاليل والجراحات وال

وذلك طبقا لجدول المنافع وتغطية األمراض الغير  تم تشخيصها يالتي  للتأمين لحاالت المرضية السابقةوا  المزمنة

العالج بتقويم العمود الفقري ، الوخز باإلبر ، عالج المثل بالمثل ،  ،العالج الفيزيائي والتكميلي  مزمنة وتغطية  

هذا  في    بحسب مستويات التغطية األربع المتضمنةوالعديد من المنافع األخري وذلك    العظام واأليروفيديااعتالل  

 وفي أنحاء العالم  وسيتم االنتفاع بهذا المنتج لدى أكبر شبكة مزودي خدمات طبية في دولة قطر  المنتج

ليصبح المنتج  والذين لديهم بطاقات هوية قطرية سارية المفعول  المقيمين  المواطنين و  عائالت  هذا المنتج  سيشملو

أو بطاقات التأمين التي   من خالل البطاقة الشخصيةوستتوفر خدمات هذا المنتج  األكثر شموالً في قطاع التأمين، 

  كافة أنحاء العالم  ىحتوتبدأ من دولة قطر لمنتج التامين العائلي س جغرافيةالتغطية النطاق ان . ستصدرها الشركة

تغطية طبية شاملة تصل إلى  و%    20تصل إلى    تبدأ من الشىء حتي  لعيادات الخارجيةلكشف اإستقطاع  مع  

 ىكحد أقص لاير للفرد الواحد في السنة 3,000,000


