
 
 رويجية من دار التأمين حملة "أّمن واربح سيارة" التّ 

 ائعةاألسئلة الشّ 
 
 ما هي الحملة؟. 1

في البند الخامس  ححسب ما هو موض   شهرًيا 8112فروليه ماليبو ش سيارات ثمانية بإهداءدار التأمين  تقومس: اإلجابة
أي وثيقة تأمين من دار التأمين  /باعوااشتروا الذين الوكالء/مل لألفرادمما يشمل التسجيل والتأمين الشا ،واألحكام روطلش  ل

 )باستثناء التأمين الطبي(.
 
 من المؤهل لدخول السحب؟. 8

 :اإلجابة
 /(الطبي التأمين وثيقة)باستثناء  التأمين دار من جديدة تأمين  وثيقة أي /باعواالذين اشترواالوكالء األفراد 
 اتبو المشاركة في السحمن  أقربائهمو موظفي مجموعة دار التمويل  ستثنىي 

 
 ؟تنتهي متىمتى تبدأ الحملة و . 3

 8112 ديسمبر 31حتى  وتستمر 8112مايو  11اإلجابة: تبدأ الحملة في 
 
 ؟التأه لما هي معايير . 4

 :اإلجابة
 يحصل العميل على يصدر مباشرة من دار التأمين طبي( التأمين أمين )باستثناءاألفراد المباشرون: ألي ت ،

 (.التأه لللدخول في السحب الشهري )بناًء على مجموعة * تواريخ  وثيقة كل عنفرصة واحدة 
 سفر تأمين على ال وثيقةتأمين على المنزل /  وثيقةتأمين على المركبات /  وثيقةفراد من خالل الوسطاء: لكل األ

للدخول في السحب الشهري )بناًء  وثيقة كل عنل العميل على فرصة واحدة ، يحصالصادرة من خالل وسيط
 (.تواريخ التأه لعلى مجموعة * 

 يحصل الوسيط على فرصة واحدة ء التأمين الطبي( صادر عن الوسيطالوسطاء: بالنسبة ألي تأمين )باستثنا ،
 ( ، كما هو مفصل أدناه.لتأه لتواريخ اللدخول في السحب ربع السنوي )بناًء على مجموعة  وثيقة كل عن

 
 ؟للسحب التأه لما هي تواريخ . 1

 "حملة أمن واربح من دار التأمين".ـيرجى االطالع على البند الخامس في الشروط واألحكام ل اإلجابة:

 
 ؟الفوز للعميل يحق مرة كمكم مرة يمكن للعميل الدخول في السحب . 6

 اإلجابة:

  فقط/وثيقة تأمين ةواحد مرة"سحب"  فيدخول لالعميل مؤهل 
 للفوز  فقط العميل مؤهل للحصول على فرصة واحدة 



 
 ؟السحب في المشاركة لي يحق يالت راتالم عدد كم متعددة؟ وثائق شراء تمماذا لو . 7

 اإلجابة:

 وثيقتينيتم شراؤها. على سبيل المثال: إذا اشترى العميل  تأمين وثيقة كل عن فقط ةواحد مرة للسحب للدخولالعميل مؤهل 
 بموجب هذا السحب.إسمه مرتين  إلدخال، فسيكون مؤهاًل نفسها السحب فترة في

 
 ص آخرهل الجائزة قابلة للتحويل إلى شخ. 2

 :اإلجابة
 شخص آخرل أو تحويلها  ال يمكن للفائزين نقل الجائزة

 
 كيف يمكن المطالبة بالجائزة؟. 9

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


