
االدارة العامة للتعويضات
233082010 فاكس رقم  

233082152 تليفون رقم

بيانات الحادث بيانات الوثيقة

:اسم البنك المتعامل معه  :  اسم المؤمن له         

:رقم الكارت المستخدم  :رقم التليفون              

:(التغطية)نوع الحادث  :رقم الهاتف المحمول    

:تاريخ الحادث          :رقم الفاكس               

:العنوان                    

وصف الحادث وتفاصيله

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

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

......................................................................................................................... :وصف الحادث 

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

......................................................................................................................... :التلفيات 

  بيانات محضر الشرطة 

:  مكان تحريـــــــره  :  تاريخ المحضر       :  رقم المحضر         

:  المحافظـة  :  المدينـــــة  :  القســـــــم 

.أن تسليم هذا البالغ للشركة ال يعتبر بأى حال من األحوال قبوال منها للحادث

توقيع المؤمن له :-تحريرا فى 

.صورة رسمية من محضر الشرطة 1

.صورة من اإلخطار الذي تم تسليمه للبنك أو خطاب من البنك المصدر للبطاقة يفيد ذلك 2

صورة من الكارت المستخدم فى الشراء 3

صورة من البطاقه الشخصيه  4

5

6

Privacy Notice

Your privacy is very important to us.. AIG Egypt has designed a Privacy policy with the objective of maintaining your trust, confidence and respecting your right of protecting your 

personal information. Please note that we will use your information a nd personal data mentioned in this application/form to manage your insurance with us, including underwriting, 

claims handling and technical statistical analysis. This may include disclosing and sharing of your information and personal data with other parties either inside or outside Arab 

Republic of Egypt while providing our insurance services to you. This is may include but not be limited to any AIG Group Company, any other entity that provides products or 

services to AIG Egypt, or regulatory authorities.

To review our privacy policy, please visit the company’s website:  http://www.aig.eg/privacy-policy

.ايصاالت السداد الخاصة باستخراج رخص القيادة أو جواز السفر أو البطاقة أو المفاتيح

  ايجيبت للتأمين AIGالشركة 

وثيقة تأمين حاملى بطاقات اإلئتمان- إخطار حادث 

: مكان الحادث  

.اقر أنا الموقع أدناه بأن البيانات الوارده باألخطار صحيحه وأتعد بأن اقدم للشركة المستندات الالزمه وأساعدها ما أمكن ذلك

إقرار

برجاء التكرم بموافاتنا بالمستندات األتية ليتسنى لنا دراسة الموضوع واتخاذ اإلجراءات الالزمة 

صورة من التقرير اآللي الصادر من ماكينة الصراف اآللي تكون مختومة بخاتم البنك ومرفقة بخطاب رسمي من البنك يفيد باتمام عملية السحب في الزمان والمكان والقيمة المذكورين في 

.المطالبة المقدمة من المؤمن عليه


