ٌ
ثقة
راسخة.

أعضاء مجلس اإلدارة

السيد  /كامل غازي أبو نحل

السيد  /إيهاب محمد األشقر

رئيس مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة
ممثل عن شركة ترست العالمية للتأمين  -قبرص

الشيخ  /ناصر بن علي بن سعود آل ثاني
نائب الرئيس

السيد  /انور الشنطي
عضو مجلس ادارة

السيد  /جمال كامل أبو نحل
عضو مجلس اإلدارة

السيد  /سمير سكر
عضو مجلس ادارة

السيد  /روحي الترهي
عضو مجلس اإلدارة

السيد  /وليد عبد اهلل السعدي

ممثل عن شركة ترست العالمية للتأمين  -البحرين

عضو مجلس ادارة

السيد  /حماد إسماعيل أبو شنب

السيد  /أنور الشنطي

عضو مجلس اإلدارة

المدير العام

السيد  /محي الدين الجمل
عضو مجلس اإلدارة

اإلدارة التنفيذية

المدير العام  -أنور محمد الشنطي
مساعد المدير العام للشؤون الفنية  -جمال عواد
المدير المالي – عبد المنعم عابده
مدير الشؤون االدارية – عبد الحكيم القاسم
مدير دائرة التعويضات  -باسم الصباغ
مدير دائرة تكنولوجيا المعلومات – عطية موسى
مدير دائرة العالقات العامة والتطوير  -خير سرطاوي
مدير دائرة المركبات – شادي عبادي
المراقب الفني لدائرة المركبات  -محمد عوايص
مدير دائرة تأمينات الحياة  -جعفر خواجا
قائم باعمال مدير دائرة التامين الصحي  -هاشم حجاوي

مدراء الفروع الرئيسية والمكاتب

مدير فرع الخليل ( المدير االقليمي لمنطقة الجنوب) – بدر فطافطة
مدير فرع نابلس – خيرالدين براهمه
مدير فرع بيت لحم – خالد عايش
مدير فرع جنين – محمد عبد الرازق
مدير فرع طولكرم – عطا علي
مدير فرع قلقيليه – رياض أبو حمده
مدير فرع غزه – يونس أبو مرشود
مدير فرع اريحا – شاغر
مسؤول مكتب بديا – عمر طه
مسؤول مكتب سلفيت – عبد الرحمن ياسين
مسؤول مكتب الفندق – محمد شتيوي
مسؤول مكتب رفيديا – نمر درباس
مسؤول مكتب السالم – علي النتشه
مسؤول مكتب دائرة السير بيت لحم  -خليل خليف

نبذة عن الشركة
شركة ترست العالمية للتأمين (ترست فلسطين)  -شركة مساهمة عامة أسسها مجموعة من رجال األعمال الفلسطينيين والعرب من
ذوي الخبرات المتميزة والعريقة في مجال التأمين على امتداد األسواق العربية والعالمية.
ترست فلسطين والتي امتد نشاطها ليصل الى كل جهات األرض المقدسة األربع والتي بدأت أولى خطواتها في عام  1994هي شركة
زميلة لمجموعة شركات ترست العالمية للتأمين احدى أهم وأكبر مجموعات التأمين واعادة التأمين في الشرق األوسط.
ترست فلسطين مازالت باقتدار توفر الحماية والضمان لممتلكات المواطنين وترفد الوطن بالكوادر والخبرات القديرة والموهوبة وتساهم
بفاعلية نوعية في بناء االقتصاد وانجاز الوعد  .........وعد البناء.

رؤيتنا ورسالتنا

ان الرؤية التي تحكمنا في مسيرتنا الدائمة وهي وضع ترست فلسطين في المكانة التي تستحقها في السوق الفلسطيني ،واستغالل
كل عناصر القوة المتوفرة واستنفاذ كل اإلمكانيات لتحقيق رؤيتنا في جعل ترست فلسطين االختيار األول لكل مواطن فلسطيني يتطلع
لشراء الخدمات التأمينية ،وذلك من خالل توفير كافة الخدمات المطلوبة وتلبية احتياجات العمالء بأسهل الطرق وفي كل األماكن وبأجود
أنواع الخدمات وأسرع طرق األداء ،وندرك أن هذا لن يتحقق دون تطوير خدمات الشركة وتوسيع شبكة الفروع واالستثمار في الموارد البشرية
وتعزيز قدرتها على الحوار واالتصال ،واستمرار تعزيز العالقة مع العمالء واستهداف عمالء اخرين لزيادة القاعدة التأمينية للشركة وحصتها
من السوق.

نبذة عن الشركة
قيمنا

حرصنا على أن نجعل من قيمنا نبراسًا ينير لنا الطريق ويمثل إضاءات نهتدي بها في كل المراحل القادمة ،هذه القيم توضح وبدون غموض
طبيعة العالقات التي تربط مؤسستنا بموظفيها ،والموظفين بالعمالء ،حيث تعطي عمالئنا األولوية في الخدمة .واالنتماء للمؤسسة
األولوية على كل العالقات األخرى ،ونرسخ مبادئ الشفافية في التعامل مع االخرين ،ونتفانى قدر االمكان في تلبية احتياجات العمالء
والحصول على رضاهم من خالل الكفاءة والفاعلية والطموح الالمتناهي في تطوير المعرفة لتحقيق األهداف اإلستراتيجية للشركة.
ندرك أننا لسنا وحدنا في هذا السوق وندرك أن بيئة العمل ليست مثالية لتحقيق هذه األهداف وإنجاز المهمات ونعرف أن الظروف
االقتصادية مرتبطة بالظروف السياسية المتقلبة والمضطربة والتي ال يمكن التنبؤ بها لوقت طويل.
نعيش حالة تطور وتداخل في كل المجاالت وال نرى وتيرة منسجمة في أي ميدان يمكن القياس عليها ،ومع كل ذلك فان لدينا من
االمكانيات والطاقات البشرية والسمعة الجيدة في السوق رصيدًا يكفي لكي نتقدم بسرعة أكثر من غيرنا ونصل إلى ما نصبو اليه.
لقد حرصنا عند وضع أهدافنا وبناء استراتيجياتنا على أن ال تكون تلك األهداف وهذه االستراتيجية قابلة للتحقيق فقط بل وقابلة للقياس
وفق مؤشرات األداء وإدراك للمبادرات التطويرية الواجبة لتحقيق تلك األهداف.
إن تعزيز التقدم في اداء الشركة من خالل زيادة حصة الشركة في السوق وعدد العمالء ونسبة األرباح اإلجمالية وتحسين صورة الشركة لدى
المتعاملين يحتاج إلى تحسين جودة الخدمات وطرح منتجات جديدة وتحسين أساليب التواصل والخطط التسويقية والدعائية المنتهجة .
أدركنا أن تطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية والمحاسبة لقياس مدى التزامنا بمدونة الحوكمة الفلسطينية ودرجة هذا االلتزام وذلك من
خالل تقييم واقع الشركة وفق تلك المعطيات و بناء نظام واليات الحوكمة.
نعي أن االستمرار في بناء كوادر بشرية محترفة يتم من خالل زيادة نسبة الموظفين الذين يخضعون لبرامج التدريب سنويًا والساعات
التدريبية المخصصة لكل موظف وذلك من خالل تحديد االحتياجات التدريبية وقياس النتائج.
نعلم أن بناء أنظمة العمل وتوحيد االجراءات يتعلق بزيادة نسبة العمليات الموحدة في الشركة ونسبة العمليات المحوسبة ووجود آلية
متكاملة لضبط تلك األنظمة ،وهذا يتطلب خلق مشروع هندسة العمليات وحوسبتها بشكل كامل.

مميزات شركة ترست العالمية للتأمين

تعتبر ترست العالمية للتامين (ترست فلسطين) فريدة في طبيعتها ومكانتها ،مقارنة مع شركات فلسطينية وعالمية اخرى السباب
عديدة من اهمها ،ان شركة ترست العالمية للتامين( ترست فلسطين) هي عضو في مجموعة «ترست العالمية» للتأمين ،كبرى الشركات
العاملة في التأمين وإعادة التأمين في الشرق األوسط ،والتي يزيد رأس مالها على  300مليون دوالر واستثماراتها تفوق  4مليارات دوالر،
فمجموعة شركات ترست العالمية للتأمين وإعادة التأمين من أكبر المجموعات العربية والعالمية نجاحا وتميزا في عالم الخدمات التأمينية،
وقد حققت نقلة نوعية في الخدمات التأمينية على المستوى المحلي والعالمي مما اكسبها ثقة الجميع ليس من باب القوة بل من انتمائها
لعروبتها وأرضها ،إليمانها في اإلنسان و مقدرته على التحدي و العطاء .ومن هنا حققت مجموعة شركات ترست العالمية للتأمين وإعادة
التأمين أعلى تصنيف عالمي وعربي في مجال األشغال التأمينية.

منتجات الشركة التأمينية
تأمين المركبات
التأمين االلزامي للمركبات
ويغطي االضرار الجسدية التي تلحق بالمصابين من حوادث الطرق ،وهو تأمين الزامي يقوم على مبدأ ( عدم اشتراط الخطأ من قبل قائد
المركبة والمسؤوليات غير المحدودة على شركة التأمين Unlimited Liability System and No Fault ،وبموجب قانون التأمين االلزامي
فان شركة التأمين تكون مسؤولة عن تعويض المصابين الموجودين داخل المركبة المؤمن عليها وكذلك االصابات التي تسببها المركبة
للمشاة على الطرق وذلك بصرف النظر عن وجود خطأ من قبل السائق وعدمه ،وتكون مسؤولية شركة التأمين عن االصابات الجسدية وفقا
للقانون غير محددة القيمة فهي مسؤولة عن:
 .توفير العالج الطبي للمصاب الى ان يتم شفاءه شفاءا كامال او تستقر حالته المرضية.
 .تعويض المصاب عن جميع االلتزامات المالية التي تكبدها نتيجة الحادث.
 .تعويض المصاب عن فقدان الدخل المؤقت والدائم الذي قد يلحق به نتيجة االصابة.
 .تعويض المصاب عن االضرار النفسية التي لحقت به نتيجة االصابة.

منتجات الشركة التأمينية
التأمين ضد االضرار المادية للطرف الثالث
هذا التأمين غير الزامي ويغطي االضرار المادية التي قد تسببها المركبة المؤمنة للغير وتثبت مسؤولية السائق /المالك القانونية.
التأمين على جسم المركبة (التأمين التكميلي)
ويغطي هذا التأمين االضرار التي تلحق بجسم المركبة المؤمن عليها نتيجة تعرضها لحادث سير ،وهو تأمين اختياري.

تأمين الحريق

تعويض المؤمن له عن الخسارة او الضرر الذي يصيب الممتلكات واالعيان المشمولة بسبب أي حادث ناتج عن أي من االخطار الواردة ادناه وفق
الشروط والتحديدات واالستثناءات المبينة في وثائق التأمين النمطية التي تصدر عن الشركة.
• الحريق
• المسؤوليه تجاه مالك البناء.
• اإلضطرابات واالضرابات العمالية واالذى العمدي.
• العواصف والزوابع والفيضانات.
• المسؤوليه تجاه الجيران.
• الزالزل.
• إنفجار انابيب المياه.
• الخسارة التبعية.
• السرقه والسطو باإلكراه.
• إرتطام المركبات وسقوط الطائرات.
• إزالة األنقاض.

التأمين المنزلي الشامل

تعويض المؤمن له عن الخسارة او الضرر الذي يصيب المنزل سواء كان البناء ام المحتويات بسبب اي حادث ناتج عن أي من االخطار المؤمن
عليها وهي (الحريق و /او الصاعقة أو انفجار من اي من الممتلكات واالجهزة المؤمن عليها أو انفجار او طفح خزانات المياه او االوعية واالنابيب
المائية والعواصف والزوابع والفيضان والسطو او السرقة باالكراه واستعمال القوة واصطدام السيارات غير المملوكة للمؤمن له بالمبنى
واالسوار وسقوط الطائرات او اي اجزاء منها باالضافة الى الزلزال)وذلك وفق الشروط والتحديدات واالستثناءات الواردة في وثيقة التأمين
الصادرة عن الشركة.

منتجات الشركة التأمينية
تأمين إصابات العمل

يغطي هذا التأمين إصابات العمل التي تلحق بالعمال المرتبطين بعقود عمل مع المؤمن له أثناء وبسبب تأديتهم ألعمالهم .حسب قانون
العمل الفلسطيني رقم  7لسنة  2000الساري المفعول.

الحوادث الشخصية

بامكانك الحصول على وثيقة حوادث شخصية تحميك بكافة أنحاء العالم وعلى مدار ال  24ساعة بسعر منافس بحيث توفر التغطيات التالية:
• إرجاع المصاريف الطبية نتيجة حادث
• الوفاة بحادث
• عقد االستشفاء
• العجز الكلي والجزئي الدائم
• عقد األمراض الخطيرة
• التعويض األسبوعي

تأمين المسافر

تعويض المؤمن له (المسافر) عن األضرار واإلصابات الجسدية التي تحدث له أثناء مدة سفره (خارج البالد) المحددة في وثيقة التأمين باإلضافة
إلى المصاريف الطبية الالزمة.

منتجات الشركة التأمينية
تأمين المسؤولية المدنية

تعويض المؤمن له عن المبالغ التي يصبح ملزما قانونيا بدفعها للغير في شخصه او ممتلكاته كتعويض عن الضرر الذي لحق به وذلك وفق
الشروط والتحديدات واالستثناءات الواردة في الوثائق النمطية لتأمين المسؤولية المدنية الصادرة عن الشركة.

تأمين المسؤولية المهنية

تعويض المؤمن له عن كافة المبالغ التي يصبح ملزما قانونيا بدفعها كتعويضات للمتضررين و ذلك بسبب اهمال او خطأ او تقصير مهني
من قبل المؤمن له او اي شخص يعمل لديه .وهذه التغطية ضرورية لكل من:
• مكاتب المحاسبة والتدقيق
• مكاتب المحامين والصيادلة
• المكاتب الهندسية
• المكاتب االستشارية المهنية

مسؤولية المنتج

تعويض المؤمن له (المتعاقد) عن المبالغ التي يصبح مسؤوالً عنها قانونيا بسبب اإلصابات الجسدية أو الخسائر التي تلحق بالغير نتيجة
استعمال البضائع ،السلع المصنعة ،المجهزة من قبل المؤمن له.

أخطاء المهن الطبية

تعويض المؤمن له (المتعاقد) عن كافة المبالغ التي قد يصبح ملزما قانونيا بدفعها كتعويض إصابة جسدية أو عقلية للمريض بما في
ذلك المرض والوفاة بسبب إهمال أو خطأ أو تقصير من قبل المؤمن له (المتعاقد) أو أي من طاقم العاملين لديه وتحت إشرافه(كاألطباء
والممرضين ...الخ)أدى إلى حدوث الضرر.

منتجات الشركة التأمينية
جميع أخطار المقاولين

تغطي كافة األضرار والخسائر المادية الناجمة عن تنفيذ المقاول ألعمال المشروع سواء كانت ممتلكات ام مسؤولية مدنية وذلك حسب
شروط وتحديدات واستثناءات وثيقة تأمين أخطار المقاولين.

معدات وآليات المقاول

تعويض المؤمن له عن أي خسارة أو ضرر مادي تلحق بالمعدات نتيجة حادث غير متوقع وفجائي محتمل أثناء وجودها في الموقع ،مما
يستدعي تصليحها أو استبدالها.

كسر المكائن

يغطي هذا التأمين األضرار والخسائر المادية للمكائن بسبب حادث كسر فجائي غير متوقع للمكائن مما يستلزم تصليحها أو استبدالها
سواء كانت المكائن في حالة تشغيل أو متوقفة عن العمل لصيانتها وتنظيفها.

منتجات الشركة التأمينية
جميع أخطاء التركيب

يغطي األضرار والخسائر المادية المفاجئة وغير المتوقعة التي تلحق بالممتلكات المادية للمشروع أثناء التركيب باإلضافة إلى األضرار المادية
التي تلحق بالغير نتيجة القيام باألعمال المتعلقة بالتركيب ويكون المتعاقد مسئوال عنها قانونيا.

الغطاء المصرفي الشامل

تغطية شاملة لخسائر البنوك والمؤسسات المالية الناجمة عن ممارستها ألعمالها المصرفية بسبب الغش والتزوير والتالعب وخيانة األمانة
من قبل موظفيها وسرقة النقود أو فقدانها أو نقلها ومحتويات البنك بسبب السطو والسرقة المصحوبة بعنف أو تهديد بالقوة ،وذلك
حسب الشروط والتحديدات الواردة في الوثيقة الصادرة عن الشركة.

تأمين النقود

تعويض المؤمن له عن فقدان النقود المملوكة له او بحوزته بموجب حادث عرضي مشمول بالتغطية التأمينية اثناء النقل او اثناء حفظها
في الخزنة الحديدية و /او الغرف المنيعة أو اثناء وجودها في ادراج المكاتب وذلك وفق الشروط والتحديدات واالستثناءات الواردة في الوثائق
النمطية الصادرة عن الشركة.

خيانة األمانة

تعويض المؤمن له عن أية خسارة مباشرة قد تلحق به من جراء ارتكاب الموظف /الموظفين المراد شملهم بالتأمين أثناء تأديتهم
لعملهم ،وخالل مدة التامين ،أي فعل من أفعال «التزوير أو االختالس أو السرقة و/أو التبديل االحتيالي» ألموال أو ممتلكات المؤمن له
لمصلحتهم الشخصية ،وذلك وفق الشروط والتحديدات واالستثناءات للوثيقة النمطية الصادرة عن الشركة.

تأمين الزجاج

تعويض المؤمن له عن الخسارة الناجمة عن كسر أو تصدع ألواح الزجاج بسبب االرتطام أو ألي سبب غير مستثنى في الوثيقة .ويشمل
التعويض استبدال الزجاج المكسور بمثله مع كلفة التركيب.

منتجات الشركة التأمينية
التأمين البحري /الجوي

تعويض المؤمن له عن االضرار والخسائر التي تلحق به نتيجه شحن بضائعه بحرًا و/أو جوًا من اي ميناء بالعالم الى مستودعاته وذلك
بموجب شروط وتحديدات واستثناءات وثائق التامين العالمية.

تأمين النقل البري

تعويض المؤمن له عن االضرار والخسائر التي يمكن ان تلحق به نتيجة نقل بضائعه برا من اي مصدر الى االماكن والمستودعات المحددة من
قبل المؤمن له وذلك بموجب شروط وتحديدات واستثناءات وثائق التامين الصادرة عن الشركة.

نقل وتوزيع البضائع

تعويض المؤمن له (المتعاقد) عن األضرار والخسائر التي تلحق ببضاعته المنقولة من مكان آلخر بغرض البيع او التوزيع أو التخزين شريطة
أن ترتبط الخسارة بحادث طرق للسيارة الناقلة أدى إلى تلفها.

منتجات الشركة التأمينية
التأمين الصحي

تعويض المشترك عن مصاريف العالج الطبية نتيجة مرض اوحادث طارئ والمصاريف الطبية تشمل العالج داخل وخارج المستشفيات
والهيئات التي تتعاقد معها الشركة وفق الشروط والتحديدات واالستثنائات الواردة في الوثائق التي تصدر عن الشركة والتي ُيتفق عليها
مع المؤمن له سواء كانت نمطية ام خاصة.

التأمين على الحياة

في خضم تعقيدات الحياة والمسؤوليات المتزايدة وتطور األحداث والمخاطر في العالم بات مهما التفكير بالمستقبل بتعمق وحكمة
كالتفكير بضمانات تحمينا مما يخبئ هذا العالم لنا وألوالدنا من بعدنا من هنا ظهرت أهمية البرامج التأمينية على الحياة ونود إعطاء نبذة
عن البرامج المتوفرة لدينا ومنها:
الحماية الثابتة
فإذا كنت ترغب بضمان على الحياة لفترة محددة ومبلغ تأمين محدد و بأقساط معقولة فان برنامج الحماية الثابتة هو احد انسب خياراتك
باإلضافة إلى إمكانية إعطاءك تغطيات إضافية على هذه الوثيقة مثل العجز الكلي الدائم نتيجة حادث أو مرض باإلضافة إلى العجز الجزئي
الدائم نتيجة حادث أو مرض وفي حال الوفاة او العجز خالل فترة التأمين يدفع التأمين بالكامل وكما أصبح هذا النوع من التأمين من إحدى
الضمانات المطلوبة من البنوك لتسهيل إجراءات القروض.

التأمين التعليمي

لم يعد التعليم هاجسا لإلباء بعد اعتماد هذا البرنامج لدى شركة ترست العالمية للتامين فقد أصبح بإمكانك التوفير معنا لتحصل على
مبلغ التأمين بالوقت الذي تحدده أنت ،وبهذا البرنامج يتم التأمين على الحياة ( وفاه ،وعجز دائم كلي ) كامل مدة التوفير.

منتجات الشركة التأمينية
برنامج التقاعد

ال قلق بعد اآلن من إمكانية حصولك على دخل شهري مضمون عند بلوغك سن التقاعد المتفق عليه مسبقًا في احد برامج ترست الثالثة
المصممة لهذه الغاية.

برنامج أمان

هل فكرت في برنامج يوفر لك حماية الوفاة والعجز الكلي الدائم لفترة متفق عليها وفي حال نهاية هذه الفترة تحصل على مبلغ توفيري
متفق عليه.

التأمين الجماعي

يوفر هذا النوع من التأمين الحماية والضمان لموظفي المؤسسات بأسعار منافسة وتغطيات مميزة منها الوفاة ،التعويض المضاعف نتيجة
الوفاة بحادث ،والعجز الكلي والجزئي الدائم ،إرجاع المصاريف الطبية ،والتعطل عن العمل.

منتجات الشركة التأمينية

تأمينات أخرى

خسارة اإلرباح
المسؤولية التقصيرية لرب العمل
تامين االجهزة االلكترونية
تامين الطائرات
التامين الزراعي
مسؤولية المقاول
مسؤولية المدراء
تأمين تلف المواد

Loss of profit
Employers Liability
Electronic Equipment Insurance
Aviation Insurance
Agriculture Insurance
Contractors Liability
Directors & Officers
Deterioration of Stock

عناوين فــروع ومكاتب شركة ترست العالمية للتأمين
مركز العمليات الرئيسي  -رام اهلل

البيرة – شارع القدس  -عمارة ترست
رام الـلـه – ص.ب 1860
هاتف02-2425735/6 02-0558792 :
فاكس 20-4375242 :

فرع غزة

غزة – الرمال
ص.ب 1038
هاتف 08-6443282 :مباشر08-28540516 :
فاكس 08-74432282 :

فرع نابلس

نابلس – أول شارع عمان  -عمارة ترست
ص.ب 1560
هاتف 09-233 13 21 :مباشر09-233 12 333 :
فاكس09-238 37 66 :

فرع الخليل

الخليل – عمارة النور – شارع عين سارة
ص.ب 128
هاتف02-2221608 02-2224236 :
 02-2299201مباشر02-2212580:
فاكس 02-2225708 :

فرع بيت لحم

بيت لحم – شارع الخليل القدس
هاتف02-6742472 02-2760415 :
مكتب دائرة السير – بيت لحم
بيت لحم – الدوحة ،دائرة السير -الشارع الرئيس.
هاتف02-2754610 :
فاكس02-2754608 :

فرع جنين

جنين – شارع المحكمة مقابل محكمة الصلح
هاتف 04-2503557 :مباشر04-0553052 :
فاكس04-8736342 :

فرع طولكرم

طولكرم – شارع نابلس  /عمارة البعباع
هاتف 09-1714762 :مباشر09-2714762 :
فاكس 09-2714762 :

فـرع قلقيلية

قلقيلية – شارع أبو عمشة – مول عزام جاموس
هاتف09-2942610 :
فاكس 09-2948791 :جوال0599-801375 :

فرع بـديـا

بديــا – عمـارة البـنـك الـعـربي
هاتف09-2991610 :
فاكس 09-2991611 :جوال0599-114463 :

فرع أريحا

أريحا – شارع المنتزهات/عمارة فاروق عبد الهادي
هاتف02-2322387 :
فاكس 02-2717232 :جوال0599-366644 :

مكتب الفندق

قرية الفندق – شارع نابلس  -قلقيلية
تلفاكس09-2998756 :

مكتب السالم  /الخليل

الخليل – شارع السالم – بالقرب من البنك العربي
هاتف02-2294741 :
فاكس02-2294740 :

مكتب رفيديا  -نابلس
رفيديا  -نابلس
تلفاكس09-2386052 :

مكتب سلفيت

سلفيت  -بجانب بنك القدس.
تلفاكس09-2517373 :

مكتب دير شرف

نابلس  -دير شرف  -الشارع الرئيسي
تلفاكس09-2535237 :

مكتب عصيرة

نابلس  -عصيرة الشمالية – الشارع الرئيسي
تلفاكس09-2399425 :

مكتب دائرة السير – بيت لحم
تلفون  02-2754610فاكس 02-2754608

مجموعة شركات ترست
شركة ترست العالمية للتأمين – فلسطين
شركة كمباس للتأمين – لبنان
شركة ترست للتأمين وإعادة التأمين – الجزائر
شركة ترست العالمية للتأمين  -قبرص
شركة ترست العالمية للتأمين – المكتب اإلقليمي – عمان
شركة ترست للتأمين – ليبيا
شركة ترست للتأمين وإعادة التأمين – اليمن

شركة ترست للتأمين – العراق
شركة ترست للتأمين – سوريا
شركة ترست العالمية للتأمين و إعادة التأمين – البحرين
شركة ترست العالمية للتأمين و إعادة التأمين – ماليزيا
شركة ترست العالمية للتأمين و إعادة التأمين – قبرص
شركة ترست لإلكتتاب – المملكة المتحدة
شركة تكساس العالمية لإلكتتاب – الواليات المتحدة

