
 
 " من دار التأمين يوميا   أّمن واربح هاتف ذكيحملة "

 المتداولةاألسئلة 
 
 ؟"أمن واربح هاتف ذكي يوميًا" ما هي حملة. 1

 ألفرادل ،واألحكام روطلش  لفي البند الخامس  ححسب ما هو موض   يوم كلهاتف ذكي  بإهداءدار التأمين  تقومس: اإلجابة
ن )باستثناء التأمي ، سواء مباشرًة أم من خالل وسطائنا المعتمدين،أي وثيقة تأمين من دار التأمين قاموا بشراء الذين

 الطبي(.
 
 من المؤهل لدخول السحب؟. 2

 :اإلجابة
 (الطبي التأمين )باستثناء التأمين دار من جديدة تأمين وثيقةالذين اشتروا  /الشركاتاألفراد 
 اتبو المشاركة في السحمن  أقربائهمو موظفي مجموعة دار التمويل  يستثنى 

 
 ؟ما هي مدة الحملة. 3

 ديسمبر 15حتى  وتستمر 1059 يناير 51 بتاريختبدأ الحملة ، حيث 2112تستمر الحملة طيلة العام اإلجابة: 
1059. 

 
 متى ستتم السحوبات لهذه الحملة؟ .4

 .واألحكام للش روطفي البند الخامس  ححسب ما هو موض  ستتم السحوبات كل شهر  اإلجابة:
 
 ؟األهليةما هي معايير  .5

 :اإلجابة
 العميل  ، يحصلطبي( يصدر مباشرة من دار التأمين التأمين أمين )باستثناءالمباشرون: ألي ت /الشركاتاألفراد

 (.التأه ل)بناًء على مجموعة * تواريخ  الشهريحب خول في الس  للد   وثيقة كل عنعلى فرصة واحدة 
 تأمين  ةوثيقتأمين على المنزل /  وثيقةتأمين على المركبات /  وثيقةمن خالل الوسطاء: لكل  /الشركاتفراداأل

 حبللدخول في الس   وثيقة كل عن، يحصل العميل على فرصة واحدة سفر الصادرة من خالل وسيطعلى ال
 (.تواريخ التأه ل)بناًء على مجموعة *  الشهري

 
 ؟للسحب التأه لما هي تواريخ . 6

 ".يومياً  هاتف ذكي "حملة أمن واربحـروط واألحكام ليرجى االطالع على البند الخامس في الش   اإلجابة:

 
 ما هي وثائق التأمين المؤهلة للمشاركة في هذه الحملة؟ .7

 اإلجابة:



اء أي شر القيام برويجية، على العمالء " الت  يومياً  دار التأمين "أم ن واربح هاتف ذكي حملة في الشتراكواأهل للت  
 :أمينالية من دار الت  الت  وثيقة تأمين من الوثائق 

 )تأمين ضد الغير، التأمين الشامل وتأمين األسطول( تأمين المركبات -
 التأمين على المنازل -
 الس فرالت أمين ضد مخاطر  -
 تأمين اليخوت والمراكب الترفيهية -
 أمين على األضرار والخسائرالت   -
 تأمين القطاع الهندسي -
 اقةأمين على الط  الت   -
 أمين البحريالت   -
 أمين الجو يالت   -

 
 ؟الفوزو الدخول في السحب  يمكننيكم مرة . 8

 اإلجابة:

  وثيقة تأمينعن كل  فقط ةواحد مرة"سحب"  فيدخول لاعميل مؤهل يحق لكل 
  خالل السحوبات الشهريةللحصول على فرصة واحدة فقط للفوز  عميل مؤهليحق لكل 

 
 ؟السحب في المشاركة لي يحق يالت راتالم عدد كم متعددة؟ وثائق شراء تمماذا لو  .2

 اإلجابة:

 يتم شراؤها. تأمين وثيقة كل عن فقط ةواحد مرة حبللس   لدخولل التأهل لك يحق

 
 ؟هل الجائزة قابلة للتحويل إلى شخص آخر. 11

 :اإلجابة
 .شخص آخرل أو تحويلها ال يمكن للفائزين نقل الجائزة

 
 كيف يمكن المطالبة بالجائزة؟. 11

 اإلجابة:
 .الجوائز استالم ومواعيدكيفية عن  همليعلم التأمين دار من رسميالفائزين من قبل ممثل التواصل مع سيتم 


