
" م.م.شركة إيه آى جى إيجيبت للتأمين ش

ادارة تعـويضــــات 

33082000:       تليفــــون 

  33082011:       فــاكـس   

بيانات الحادث بيانات الوثيقة

:  تاريخ الحادث            :  اسم المؤمن له    

o :   نوع الحادث  :  رقم الوثيقـــــة    

o :  جهة اإلصــدار    

o :  مـــدة التــأمين    

o :  مبلــغ التـأمين    

Email: البريد االلكترونى:

: ووصف الحادث / تفاصيل 

: وصف الحادث والسبب المبدئى لحدوثه

  بيانات محضر الشرطة 

اسم مندوبكم 

لالتصال
:  تاريخ المحضر   

:تليفون  :  رقم المحضر      

:موبايل  :القســـــــم  :  مكان تحريـــــــره 

:فاكس   :المدينـــــة 

:المحافظـة 

توقيـــــع المــــؤمــــن لــــــــه :-تحريرا فى 

برجاء التكرم بموافاتنا بالمستندات األتية بصفة مبدئية لكى يتسنى لنا دراسة الموضوع واتخاذ اإلجراءات الالزمة  

. علماً بأننا نحتفظ بحقنا فى طلب أية مستندات إضافيه وفقاً لطبيعة الحادث 

بيان الخصوصية
علماً بأننا نستخدم المعلومات . لذا فقد صممت شركة ايه آي جي ايجيبت للتأمين سياسة الخصوصية بهدف الحفاظ على الثقة واألمانة واحترام حقك في عدم إظهار معلوماتك الشخصية.. خصوصيتك تهمنا كثيراً

وقد يشمل هذا الكشف وإتاحة المعلومات الخاصة بك . والبيانات الخاصة بك الواردة بهذا الطلب إلدارة الخدمة التأمينية المقدمة لك بما في ذلك عملية اكتتاب التأمين وتسوية المطالبات والتحليالت الفنية اإلحصائية

وبياناتك الشخصية ألطراف اخرى سواء داخل أو خارج جمهورية مصر العربية ضمن عملية تقديم الخدمات التأمينية المقدمة اليك وقد تشمل هذه االطراف على سبيل المثال وليس الحصر أياً من مجموعة شركات إيه 

. إي جي العالمية، أو أي كيان أخر يقوم بتوفير منتجات أو خدمات لشركة ايه آي جي ايجيبت للتأمين، أو الجهات التنظيمية

 http://www.aig.eg/privacy-policy: لإلطالع على سياسة الخصوصية الخاصة بالشركة يرجى زيارة موقعنا على اإلنترنت

(وثيقه حماية أسرة)إخطار عن حادث 

(مؤيده بالمستندات)مطالبه تفصيليه عن الخسائر -  4

تحريات المباحث/ محضر الشرطة -  1

تقرير المعمل الجنائى -  2

قرار النيابه فى الحادث-  3

...........................

.إن تسليم هذا االخطار للشركة ال يعتبر بأى حال من األحوال قبوال منها للحادث 

                 /         /            

.ونقــــر بأن نساعد الشركة المؤمنة وأن نمــدها بكــافة البيــانـــات والمستندات التى تلزم لدراسة هذه المطالبة وفقا لشروط وإستثناءات وثيقة التأمين  

............................................. ..........................

.............................................. ..........................

............................................. .........................................

.............................................. ........................................

....................................................................................................

:قيمتها التقديريه / بيان االضرار الناتجه عن الحادث 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.................................................................................................................... : مكــــــان الحــــــادث وعنوانه 

: وقت وقوع الحادث     /       /

.........................................

أخـــــــرى .........................................

حــــــــريق  .........................................

ســـــــطــو  .........................................

الارغب       فى استالم شيك التعويض على عنوان اقامتى التالى ذكره (       )ارغب        (     )/  جنيه مصرى 2,000إذا كانت المطالبه تقل عن مبلغ 

:عنوان االقامه بالتفصيل 

egyNonMotorClaims@aig.com 

/     / .........................................

ونقر بأن كافة البيانات الواردة بهذا اإلقرار صحيحة ومطابقة للواقع والحقيقة وفى حالة ظهور خالف ذلك أو إستالم أى مبالغ مالية من أى جهة حكومية أو غير 

حكومية أو أى شركة تأمين أخرى وذلك بخصوص هذه المطالبة دون بيان ذلك لشركة تشارتس إيجيبت للتأمين نتحمل كامل المسئولية القانونية مع حقها فى الرجوع 

.علينا بالتعويض 

:بيان أى وثيقة تأمين أخرى تغطى نفس الشىء موضوع هذه المطالبة وأسماء شركات التأمين األخرى المؤمن لديها عليه 

:رقم وثيقة التأمين االخرى 

: إسم شركة التأمين األخرى 

كسر زجاج 

mailto:egyNonMotorClaims@aig.com#

