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AIG Egypt Insurance Company S.A.E. 

رشكــة إيه آى جي إيجيبت للتامني ش.م.م

اإلجــــراءاتاملستندات املطلوبة*نوع املطالبة

مصاريف العالج نتيجة 
حادث أومرض 

) خارج مصر(**

إخطار احلادث )حلوادث السفر باخلارج – يطلب من وكيل سفرك(.  .1
تقرير الطبيب املعالج .  .2

بطاقة دخول / بطاقة خروج ، إذا كان متاحاً .  .3
الفواتير األصلية وإيصاالت السداد والوصفة الطبية .  .4

التاريخ  حول  تقارير   ، املرض  تشخيص  تقارير   ، االشعة  تقارير  أصل   .5
املرضي )إن وجدت ( .

نسخة من جواز السفر / التأشيرة على جواز السفر  مرفقاً بها اختام   .6
الدخول واخلروج .

نسخة من وثيقة تأمني السفر .  .7

1. برجاء إستالم إخطار احلادث وملؤة وتقدميه للشركة .
2. أ( بالنسبة ملريض العيادة اخلارجية :

إلى  املستندات  كل  وإرسال  السداد  وإيصاالت  الفواتير  كل  جمع  برجاء 
مكتب الشركة في العنوان املذكور أعاله )خدمة التعويضات(

   ب( بالنسبة ملطالبات املريض املقيم في املستشفى
        يجب اإلتصال فوراً بالشركة املساعدة والتي سوف تقوم بالتنسيق مع     

        املستشفى في التعامل مع املطالبة 

عالج األسنان 
املستندات املطلوبة هي نفس املستندات السابق طلبها أعالهنتيجة حادث

على  واحلصول  اعاله  املذكور  الرقم  على  املساعدة  بالشركة  اإلتصال  نرجو   .1
منوذج املطالبة وملؤه .

برجاء جمع كل الفواتير وإيصاالت السداد وإرسال كل املستندات إلى مكتب   .2
الشركة على العنوان املذكور أعاله )خدمة التعويضات(

املستندات املطلوبة هي نفس املستندات السابق طلبها أعالهاإلخالء الطبي العاجل

في حالة طلب أي مساعدة أو إرشاد برجاء اإلتصال فوراً بالشركة املساعدة   .1
املساعدة  الشركة  تقوم  ، وسوف  ما ميكن  بأسرع  أعاله  املذكور  الرقم  على 

بدعمك بكل اإلرشادات والنصائح وإتخاذ ما يلزم .

إعادة اجلثمان

إبالغ الشركة املساعدة فوراً .  .1
إخطار احلادث ) حلوادث السفر باخلارج-يطلب من وكيل سفرك (.  .2

بطاقة دخول املستشفى / بطاقة خروج ) في حالة دخول املستشفى   .3
للعالج ( .

التقارير الطبية / تقارير الطب الشرعي – تقارير الوفاة .  .4
شهادة الوفاة .  .5

ملصاريف  األصلية  واإليصاالت  الفواتير  مع  اجلثمان  جتهيز  شهادة   .6
اجلنازة.

نسخة من جواز السفر والتأشيرة على جواز السفر .  .7

ألي مساعدة أو إرشاد برجاء اإلتصال الفوري بالشركة املساعدة على الرقم   .1
املذكور أعاله في أسرع وقت ممكن ، 

   الشركة املساعدة ستدعمك بكل اإلرشادات والنصائح وإتخاذ ما يلزم .

عزيزي العميل:
مرحبا بك مع عائلة شركــة إيه آى جي إيجيبت

نشكـرك الختيـارك شركــة إيه آى جي إيجيبت للتأمني ش.م.م. إلصدار وثيقة تأمني السفر للخارج  اخلاصة بك، ونتمنى لك رحلة ممتعة وآمنة
ونوجه عنايتكم للجدول االتى الذى سيساعدك خالل رحلتك وسيكون مفيداً لك في حالة حدوث أي خسارة، حادث أو مرض ال 

قدر اهلل. 

إجراءات صرف التعويض لوثيقة ترافيل كير

ادارة التعويضات الشركة املساعدة  املنطقة

Golden Care                            9ص:5م
31,bd. Helvctique,1207,Geneva

41227861200+      تليفون
41227861220+      فاكس

 travelegypt@goldencare.ch

Europe Assistance )Suisse( S.A  )24 ساعة(
 41223410204 +     تليفون
41229392245+      فاكس  أوروبا

Travel Guard Claim Services           
 9ص:5م

 18778971934+     تليفون
17138318735+     فاكس

 houclaims@travelguard.com

Travel Guard Assistance Services              
)24 ساعة(

18778971934+      تليفون الواليات 
املتحدة 

األمريكية 
وكندا

Travel Guard Assistance Services
18178267234+      تليفون  بقية العالم

برجاء اخطار مركز الشركة للمساعدة الطبية علي مدار 24 ساعة في حالة زيارة الطبيب أو الدخول للمستشفي )سواء للعالج أو االقامة( حتي تتمكن الشركة املساعدة من دراسة 
التعويض وتأكيد التغطية طبقا للتقارير الواردة وسداد التكاليف مباشرة للطبيب أو املستشفي واخطارها بأي فواتير لم يتم سدادها.

مركز خدمتنا مجهز لتزويدك باإلرشادات الضرورية في املواقف التي تتعرض إليها ، وسوف يقوم املركز بتوجيهك إلى إجراءات املطالبة بالتعويض – هذه قائمة عامة باملستندات 
املطلوبة والتي يرجى التأكد من توافرها لصرف التعويضات الالزمة طبقاً ملزايا البرنامج احملدد بوثيقة التأمني :- 

اخلدمات املساعده

2727 Allen Parkway Suite 200
Houston TX 77019 United States

مكتب الشركة

خدمة التعويضات

رشكــة إيه آى جي إيجيبت للتامني ش.م.م
44 شارع عبداملنعم رياض، الدول األول، 

املهندسني، الجيزة، مرص .

19659

152

الخط الساخن 

داخىل : 

20+ت 233082000
20+ف 233082010

travel.claims@aig.com

خدمة العمالء

travel.egypt@aig.com
www.aig.com
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AIG Egypt Insurance Company S.A.E. 

رشكــة إيه آى جي إيجيبت للتامني ش.م.م

اختطاف الطائرة

بيان كامل لألحداث كتابة .  .1
مراسلة خطوط الطيران / صورة من قائمة املسافرين ..... إلخ .  .2

صورة من تذكرة الطيران / رقم املقعد بالطائرة مع بطاقة الصعود   .3
للطائرة.

نسخة من جواز السفر والتأشيرة على جواز السفر .  .4

املذكور  العنوان  على  املساعدة  الشركة  مكتب  إلى  املستندات  كل  تقدمي   .1
أعاله .

املسئولية املدنية 
الشخصية جتاه

الغير

بيان كامل للحقائق كتابة باإلضافة إلى أقوال الشهود .  .1
إلى  احلضور  طلبات  متضمناً   ، باحلادثة  تتعلق  أخرى  مستندات  أي   .2

احملكمة ، املذكرات القانونية ، إلخ .
أي معلومات أخرى متعلقة باحلادث .  .3

إبالغ مكتب التعويضات بالشركة على الفور بالعنوان املذكور أعاله متضمناً   .1
كل التفاصيل عن احلادث .

الرجوع  بعد  إال  إتفاق  أو  مصاحلة  أو  تعويض  بأي  العميل  يتعهد  أال  يجب   .2
للشركة.

تعويض يومي عن 
إقامة املستشـفى 

خارج البالد

( في  باخلارج  السفر  ) حلوادث  احلادث  إخطار   إكمال  الفور  يجب على   .1
مصاريف  و  احلوادث  في  مذكور  هو  كما  واملستندات  احملدد  املوعد 
العالج ، مع إرسال إذن اخلروج متضمناً عدد األيام التي قد مت قضاءها 

باملستشفى .

ميكن احلصول على منوذج إخطار احلادث من الشركة املساعدة .  .1
ملئ إخطار احلادث مع إرسال كل املستندات ملكتب الشركة املساعدة  - إدارة   .2

التعويضات بالعنوان املذكور أعاله .

الوفاة بحادث
أو العجز الكلي

أو اجلزئي املستدمي
أثناء التواجد

بناقل عام

الوفاة بحادث:
إخطار احلادث ) حلوادث السفر باخلارج-يطلب من وكيل سفرك (.  .1

أصل شهادة الوفاة .  .2
أصل تقرير الطبيب الشرعي بعد الوفاة .  .3

تقرير حتقيق الشرطة )  إذا تطلب األمر ذلك ( .  .4
صورة من جواز السفر / التأشيرة على جواز السفر .  .5

اوالعجز الكلي املستدمي :
منوذج املطالبة ) للحوادث الشخصية أثناء السفر للخارج ( .  .1

شهادة أصلية من الطبيب تفيد العجز .  .2
في  التحقيقات  وتقارير  واآلشعة  الطبية  والتقارير  املعمل  تقارير   .3

احلادث.
إذا مت العالج باملستشفى برجاء إحضار بطاقة الدخول واخلروج .  .4

تقرير حتقيق الشرطة )إن تطلب األمر ذلك ( .  .5
نسخة من جواز السفر والتاشيرة على جواز السفر .  .6

ميكن احلصول على منوذج إخطار احلادث من الشركة املساعدة .  .1
املساعدة  الشركة  ملكتب  املستندات  كل  إرسال  مع  احلادث  إخطار  ملئ   .2

بالعنوان املذكور أعاله .
* جمع كل املستندات املتعلقة باحلادث مبا فى ذلك املراسالت مع الناقل العام و 

ارسالها الى مكتب الشركة املساعدة على العنوان املذكور اعاله

فقد احلقائب

إخطار احلادث حلوادث السفر باخلارج ) يطلب من وكيل سفرك (.  .1
من خطوط  عليها  احلصول  يتم   ( احلقائب  وصول  بعدم  تقرير خاص   .2

الطيران (.
اخلسارة  تؤكد  غيرها  أو  الطيران  شركة  مع  املراسالت  من  نسخ   .3

وتفاصيل التعويض .
قائمة مبفردات األشياء املفقودة في كل حقيبة بأسعار تقريبية لكل   .4

شئ .
نسخة من جواز السفر والتأشيرة على جواز السفر بأختام الدخول   .5

واخلروج .
نسخة من وثيقة تأمني السفر .  .6

تقرير من خطوط الطيران باحلادث)تقرير عدم وصول احلقائب( .  .1
إدارة  او  املساعدة  الشركة  مكتب  من  احلادث  إخطار  على  احلصول  ميكن   .2

التعويضات 
ملئ إخطار احلادث بإرسال كل املستندات إلى مكتب الشركة املساعدة إلى   .3

العنوان املذكور أعاله )إدارة التعويضات( 
ملحوظة :

اجلزئية حملتوياتها ليست مضمونة  أو اخلسارة  للحقائب  الذي يحدث  التلف 
بهذة الوثيقة .

تأخر احلقائب
)12 ساعة (

إخطار احلادث ) حلوادث السفر باخلارج-يطلب من وكيل سفرك (  .1
الفواتير األصلية وإيصاالت السداد املرتبطة باملصروفات الناشئة عن   .2

التأخر / واملرتبطة مبشتريات االمتعة الشخصية خالل فترة التأخر 
اخرى وتفاصيل  أي جهة  او   ، الطيران  املراسالت مع شركة  3. نسخ من 

التعويض .
الدخول  بأختام  السفر  جواز  على  والتأشيرة  السفر  جواز  من  صورة   .4

واخلروج .
نسخة من وثيقة تأمني السفر .  .5

احلصول على تأكيد كتابي من خطوط الطيران يفيد بالتأخر.  .1
إدارة  او  املساعده  الشركة  مكتب  من  عليه  احلصول  ميكن  احلادث  إخطار   .2

التعويضات 
ملئ أخطار احلادث وقم بإرسال كل املستندات إلى مكتب الشركة املساعدة    .3

على العنوان املذكور أعاله )إدارة التعويضات(
ملحوظة :

    الوثيقة ال تغطى تأخر احلقائب في مصر )الرحالت الداخلية( .

فقد جواز السفر

إخطار احلادث حلوادث السفر باخلارج ) يطلب من وكيل سفرك (.  .1
صورة من جواز السفر اجلديد والسابق ) إذا كان متاحاً ( .  .2

عن  الناشئة  باملصروفات  اخلاصة  واإليصاالت  األصلية  الفواتير   .3
استخراج جواز سفر جديد .

يكون  عندما  اخملتصة  بالسفارة  واإلتصال  احمللية  الشرطة  في  محضر  حترير   .1
ضرورياً .

إرسال جميع املستندات إلى مكتب الشركة املساعدة إدارة التعويضات في   .2
العنوان املذكور أعاله ، مع بيان مفصل .

تأخر الرحلة
)12 ساعة(

إخطار احلادث .  .1
الفواتير األصلية للمشتريات واملصروفات التي نتجت عن تأخر الرحلة   .2

)Boarding Pass( صورة من تذكرة السفر -كارت صعود الطائرة  .3
نسخة من املراسالت مع شركة خطوط الطيران تؤكد التأخر .  .4

برجاء اإلتصال بالشركة املساعدة على الرقم املذكور اعاله .  .1
إدارة  املساعدة  الشركة  ملكتب  املستندات  كل  وإرسال  احلادث  إخطار  ملئ   .2

التعويضات على العنوان املذكور أعاله .

الكفالة القانونية
سوف يتم إبالغ العميل فى أقرب وقت ممكن بعد إستالم إخطار احلادث.

إدارة  املساعدة  الشركة  مكتب  إلى  وإرسالها  املستندات  كل  جمع  برجاء   .1
ويلخص ظروف  ، مع خطاب يشمل  أعاله  املذكور  العنوان  التعويضات على 

احلادث .

تأمني املسكن

1.تقرير الشرطة .
2. قرار النيابة في احلادث .

3. قائمة مفصلة باملسروقات / اخلسائر / املفقودات وقيمة كل منها
   )الفواتير إذا وجدت ( .

إدارة  املساعدة  الشركة  مكتب  إلى  وإرسالها  املستندات  كل  جمع  برجاء   .1
ويلخص ظروف  ، مع خطاب يشمل  أعاله  املذكور  العنوان  التعويضات على 

احلادث .

مالحظة : * من املمكن أن تطلب الشركة مستندات ومعلومات إضافية .
** إذا  لم تقم أي مستشفى بإصدار فاتورة للعالج / أو للخدمة التي قدمت ، فبرجاء إبالغ مكتب الشركة املساعدة بذلك قبل مغادرة املستشفى .


