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ترافل سمارت
استمارة املطالبة

إن إصدار هذه االستمارة هو ليس االعرتاف باملسئولية. يرجى التكرم بتعبئتها كاملة وتسليمها مبارشة.

رقم املطالبة )يحدد من قبل الرشكة(

     معلومات مقدم املطالبة

مدة الوثيقة 1- رقم الوثيقة.

2- اسم املؤمن له

3- عنوان االتصال

4 - اسم شخص االتصال

الربيد االلكرتوين: رقم الهاتف : رقم الجوال :

     األمتعة واألموال الشخصية

يف أي مكان، تاريخ ووقت تمت رؤية املمتلكات من قبلك ؟

هل تم التقدم بشكوى للرشطة/الدفاع املدين؟                                                                                                                                                       نعم   ال  

إذا تم ذلك يرجى إرفاق تقرير الرشطة/ الدفاع املدين وذكر

اسم مركز الرشطة

الوقت والتاريخ

هل هناك أي تأمني آخر للممتلكات؟                                                                                                                                                                     نعم   ال  

إذا كانت اإلجادة نعم، يرجى إعطاء التفاصيل

   األمتعة واألموال الشخصية

هل تعرضت ألي خسائر سابقة بموجب هذه الوثيقة أو أي وثيقة أخرى ؟                                                                                                               نعم   ال  

إذا كانت اإلجابة نعم، يرجى إعطاء التفاصيل

ماهي اإلجراءات اليت تم اتخاذها السرتداد خسائر املمتلكات ؟
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ماهي اإلجراءات اليت تم اتخاذها ملنع تكرار الحادثة ؟

   تأخر األمتعة

عدد األشخاص املسافرين

              الكبار

تفاصيل املغادرة

املطار التاريخ والوقت

تفاصيل الوصول

املطار التاريخ والوقت

هل تم تعويضك من قبل رشكة الطريان ؟                                                                                                                                                            نعم   ال  

إذا كانت االجابة بنعم، يرجى ذكر مبلغ التعويض :

األمتعة املستلمة

التاريخ والوقت

اذكر قائمة العنارص اليت مت رشائها مع األرصدة

    النفقات الطبية

عن املطالبة اىل : 

                        مرض                                                                   حادث 

تاريخ املرض / الحادث

طبيعة املرض / الحادث

هل تمت معاملته كـ

مريض داخلي                             مريض خارجي   

هل سبق وعانيت من                                                                                                                                                                         نعم        ال  

املرض / اإلصابة املذكور أعاله

اي مرض / إصابة أخرى                                                                                                                                                                      نعم         ال  

إذا كانت اإلجابة بنعم يرجى ذكر التفاصيل مع التواريخ وبيانات العالج املتلقى
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اي مرض / إصابة أخرى                                                                                                                                                                      نعم         ال  

إذا كانت اإلجابة بنعم يرجى ذكر التفاصيل مع التواريخ وبيانات العالج املتلقى

كد من ان كافة املستندات املناسبة مرفقة الستمارة املطالبة. يرجى التأ

وباالعتماد على نوع املطالبة فان املطلوب ما يلي :

1- تقرير مناسب من الجهات املختصة

2 - قائمة بعنارص املمتلكات اليت متت خسارتها / تدمريها / ترضرها

3 - إيصاالت لدعم قائمة العنارص

 مجموعة الخليج للتأمني 
 رشكة مساهمة سعودية | رأس املال 500,000,000 ريال سعودي

 مرخص لها برقم ترخيص )ت م ن/20101/25( | سجل تجاري رقم 1010271203     | 3528 طريق امللك عبدهللا بن عبدالعزيز،حي الزنهة     |     رقم الوحدة 25 | الرياض -12471 6378
الرقم املجاين 8001160020       |      الربيد اإللكرتوين WWW.GIG.SA    |    خاضعة لرقابة وإرشاف البنك السعودي املركزي


