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برنامج ”مميز“ لتأمين السيارات



مزايا 
البرنامج :

• اصالح داخل الوكالة.
• سيارة بديلة لمدة خمسة عشر يوم� بسقف 50 دينار� لليوم الواحد أثناء وجود مركبتك في ورشة ا�صالح.

• تغطية ا�ضرار الناتجة عن ا�خطار الطبيعية.
• تغطية حوادث ضد مجهول  %100.

• تغطية جميع اضافات السيارة ا�صلية.
• تغطية تكاليف ا�صالح بما فيها القطع بدون أية اقتطاعات من إعفاء أو استهالك.

• وثيقة تأمين سفر لمدة أسبوع  مجان� عند طلبها في أي وقت خالل مدة تأمين المركبة.
• وثيقة تأمين حياة مجانية تغطي مالك المركبة بسقف 10,000 دينار.

• خدمة المساعدة على الطريق و تشمل:
- خدمة ترخيص المركبة.

- خدمة سحب أو نقل المركبة عند تعطلها فني� أو بسبب حادث (في حال الحاجة  إلى رافعة).

- خدمة شحن البطارية.

- خدمة تبديل ا�طارات.

- خدمة توصيل الوقود.

- خدمة فتح ا�قفال. 

سعر التأمين السنوي:

نوفر لك كل ما سبق بسعر منافس يساوي 2.95% من مبلغ تأمين مركبتك شامًال الضريبة ورسوم ا�صدار والطوابع.

لنتمكن من خدمتك، تواصل معنا عبر:

30,000 ثالثون ألف دينار وعمرها أقل من ثالث سنوات  إذا كانت قيمة مركبتك تفوق 
فإنه يمكنك التمتع بمزايا برنامج تأمين المركبات "مميز" 

ماذا تعني مركبتك بالنسبة لك؟ الخصوصية؟ التميز؟ الراحة؟ ا�داء؟ أو كلها مع�؟ 

وثيقة  في  الصفات  هذه  تجمع  أن  يجب  لمركبتك  التأمينية  حمايتك  بأن  نؤمن  للتأمين،  القدس  شركة  في  نحن، 
واحدة. 

مع برنامج "مميز" من القدس للتأمين ستحصل على ما يفوق وثيقة التأمين المعتادة، حيث ان هذا
البرنامج سيمنحك تجربة استثنائية تمثل خالصة خبرتنا الممتدة على ما يزيد عن أربعة عقود.

با®ضافة إلى التغطية ا�ساسية التي يوفرها التأمين الشامل، فإن برنامج "مميز" يوفر لك المزايا
والتغطيات ا®ضافية التالية:

رقم الهاتف:  
الفاكس: 

الرقم المجاني:
www.jerusaleminsurance.jo :الموقع االلكتروني

info@jico.jo :البريد ا�لكتروني
Jerusalem Insurance

Jerusalem Insurance

Jerusalem Insurance

+962 6 5693161
+962 6 5692577

080022212

هذا البرنامج يخضع لشروط وأحكام واستثناءات عقد التأمين با�ضافة الى شروط برنامج المساعدة على الطريق الصادر عن شركة القدس للتأمين.


