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INSURANCE
Essa Al Sulaiti Law Firm professionals have long-standing
local, regional and international experience in assisting
and supporting clients on a broad array of legal matters.
In Insurance, our lawyers have decades of experience in
providing comprehensive representation and pragmatic,
commercially aware advice to the insured, insurance and
reinsurance companies, brokers, and other third parties in
Qatar and abroad.
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Our Insurance Law team focus on
your needs

What we do for
Insurance Companies?

Insurers in Qatar and across the Middle East regularly
seek out our firm for our in-depth understanding of
the legal, regulatory and business issues they face.
We meticulously evaluate coverage issues and provide
Insurers with strategic advice in this regard.
Equally important, we counsel clients on litigation
avoidance in all insurance related transactions and
promptly develop effective de-escalation measures as
soon as our clients are notified of a claim against them.
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BAD FAITH &
EXTRACONTRACTUAL
CLAIMS
We negotiate out-of-court settlements and take
other necessary steps to avoid litigation, but when
litigation becomes a necessary route to reach a
desired outcome, or when it becomes inevitable, our
experienced litigators defend insurers facing bad faith
suits throughout the litigation process Post-litigation,
we help insurers draft and revise policy language
other measures are also undertaken to best avoid the
recurrence of similar claims and other future risks.
Our lawyers have an excellent track record of
successfully negotiating settlements oftentimes
during trial achieving favourable, cost-effective
outcomes for our clients.
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What we do for
Policyholders & the SelfInsured?
Our lawyers have successfully defended clients
in property, construction, business interruption,
health and life, automotive and marine insurance
disputes.
Litigation is an opportunity for us to tell your story,
but it’s our pre-trial efforts that bolster your position
in court. In every coverage dispute we handle, we start
by valuing our client’s claims against an insurer or
third-party’s position, assess insurer (or third party)
liability, and proceed by building a compelling case
designed to tip the balance in our client’s favour.
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In our experience, we have come across several
insurance companies that have used illegal terms and
vague language to deny a claim, or sometimes, they
have used various tactics to delay a claim to affect a
claimant’s desire to aggressively pursue their case to
the end.
We know what to do in these circumstances and do
what it takes to obtain a swift, favourable ruling for
our clients.
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In Qatar, our lawyers routinely
serve as counsel for some of the
largest international companies
needing local representation
in business acquisition and
construction matters.
Our intimate knowledge of local law, strict adherence
to global standards of practice and result-oriented
approach provide you with comprehensive legal
services and representation that drive results.
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CONTACT US
Tel

: +974 4447 1555
+974 4466 4606
Email : info@eslaa.com

Bldg 8, Al Mansour St No. 980, Zone 45
P.O Box : 4912. Doha, Qatar
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التأمين
يتمتع مستشارون ومحامون مكتب عيسى السليطي للمحاماة
المهنيين بخبرات محلية وإقليمية ودولية ممتدة في مساعدة ودعم
موكلينا في مجموعة واسعة من المسائل القانونية.
وفي مجال التأمين ،يتمتع محامونا بعقود من الخبرة في التمثيل
القانوني الشامل وتقديم المشورة القانونية العملية والسليمة
ً
تجاريا للمؤمن عليهم وشركات التأمين وإعادة التأمين والوسطاء
وغيرهم من الجهات داخل دولة قطر وخارجها.
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يركز فريقنا القانوني المختص بمجال
التأمين على احتياجات العميل.

ما الخدمات التي نقدمها إلى
شركات التأمين؟
تلجأ شركات التأمين العاملة داخل دولة قطر والشرق
األوسط إلى مكتبنا بفضل فهمنا المتعمق للقضايا القانونية
والتنظيمية والتجارية التي تواجهها .ويقوم مكتبنا بتقييم
قضايا التغطية بدقة ونقدم المشورة االستراتيجية لشركات
التأمين في هذا الصدد.

نقدم المشورة القانونية
وال يقل عن ذلك أهمية ،فإننا ّ
لموكلينا بشأن تجنب التقاضي في جميع المعامالت
المتعلقة بالتأمين وبمجرد إخطار موكلينا بالدعوى المرفوعة
ضدهم ،نقوم على الفور بتطوير إجراءات فعالة للتخفيف
من حدة التوتر والضرر بتقديم الحلول القانونية الالزمة.
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دعاوى سوء النية وغير
التعاقدية

يقوم محامونا بالتفاوض على التسويات خارج المحكمة
ونتخذ خطوات أخرى ضرورية لتجنب التقاضي ،ولكن عندما
المرجوة،
ضروريا للوصول إلى النتيجة
دربا
ّ
ً
يصبح التقاضي ً
أمرا ال مفر منه ،يقوم محامونا
أو عندما يصبح التقاضي ً
الخبيرون بالدفاع بقوة عن شركات التأمين المرفوع ضدها
دعاوى سوء النية طوال عملية التقاضي.
بعد انتهاء التقاضي ،نحرص على مساعدة شركات التأمين
أيضا اتخاذ تدابير
على صياغة ومراجعة لغة السياسة ،ويتم ً
أخرى لتفادي تكرار رفع الدعاوى المماثلة وغيرها من المخاطر
المستقبلية.
يتمتع محامونا بسجل حافل في التفاوض الناجح على الوصول
غالبا ما يتم أثناء المحاكمة – محققين
إلى تسويات وذلك
ً
وفعالة من حيث التكلفة لموكلينا.
بذلك نتائج إيجابية
ّ
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الخدمات التي نقدمها إلى
حملة وثائق التأمين والمؤمن
عليهم
لقد دافع محامونا بنجاح عن عمالئنا
في المنازعات المتعلقة بالممتلكات،
تعطل األعمال ،الصحة،
ّ
اإلنشاءات،
التأمين على السيارات والتأمين
البحري.
يمنحنا التقاضي فرصة لسرد قصتك ،لكن الجهود التي
نبذلها قبل المحاكمة هي التي تعزز وضعك في المحكمة.
أول
في كل منازعة متعلقة بالتغطية نتعامل معها ،نبدأ ً
بتقييم دعاوى موكلنا المرفوعة ضد شركة التأمين أو الطرف
الخارجي ،وتقييم مسؤولية شركة التأمين (الطرف الخارجي)،
قدما في بناء قضية مقنعة تهدف إلى ترجيح كفة
والمضي
ً
الميزان لصالح موكلينا.
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خالل سنوات خبرتنا ،صادفنا العديد من شركات التأمين التي
استخدمت شروط واحكام غير قانونية ولغة غامضة إلنكار
الدعوى ،أو في بعض األحيان ،قاموا باستخدام أساليب
مختلفة لتأخير الدعوى للتأثير على رغبة المدعي في متابعة
قضيته بقوة حتى النهاية.
تماما ما يجب القيام به في مثل هذه الظروف
نحن نعرف
ً
ونفعل ما يلزم للحصول على حكم سريع ومناسب لموكلينا.
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وعالوة على ذلك ،يعمل محامونا
بشكل روتيني كمستشارين لبعض أكبر
الشركات الدولية التي تحتاج إلى تمثيل
محلي في أعمال االستحواذ واإلنشاءات

داخل دولة قطر.

معرفتنا المتعمقة بالقانون المحلي والتزامنا الصارم بالمعايير
العالمية للممارسة ونهجنا الموجه نحو تحقيق النتائج  ،توفر
قانونيا يؤدى إلى
وتمثيل
ً
لعمالئنا خدمات قانونية شاملة
ً
تحقيق النتائج فوق المرضية.
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إتـصـل بـنـــا

الهاتف +974 4447 1555 :
+974 4466 4606
البريد اإللكتروني info@eslaa.com :

مبني رقم  ،8شارع المنصور رقم  ،980المنطقة 45
صندوق البريد  4912 :الدوحة ،قطر
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