نموذج مطالبة عن األمتعة الشخصية والنقود
تفاصيل الرحلة
																											
من رتّب لرحلتك ؟
																																			 
جهة الوصول النهائية :
الغرض من الرحلة :
																
تاريخ الحجز :

تاريخ العودة :

											
تاريخ المغادرة :

تفاصيل طالب التعويض
																																			
اسم حامل الوثيقة :
																													 		
اسم المتضرر :

رقم الوثيقة :

		  أنثى
النوع   :ذكر

تاريخ الميالد :

																											
الوظيفة/العمل :
رقم الهوية/اإلقامة :

المكتب :

رقم الهاتف  :المنزل 										:

العنوان البريدي :
 بريد واصل			 المنطقة 												:

														
المدينة :

												
الحي :

الشارع :

											
												 رقم المبنى :

												
رقم الوحدة :

الرمز البريدي 							:

الرمز اإلضافي 	:

												
 البريد العادي المدينة :

															
ص.ب :

الرمز البريدي  :

																											
البريد اإللكتروني :

تفاصيل المطالبة
فض ً
ال أشر على المربع ذو الصلة بمطالبتك   		:تأخر وصول أمتعة السفر

 فقد ممتلكات شخصية

 فقد بطاقات االئتمان/النقود

فض ً
																						
وضح بدقة كيف وقع الحدث :
ال ّ
	
														 				
تاريخ الفقد/التأخير :

الوقت 		:

		

مكان وقوع الفقد/التأخير 															:

متى تم اكتشاف الفقد وبمعرفة من :

متى كانت الممتلكات الشخصية/النقود في حوزتك آلخر مرة ؟
هل تم إخطار الشرطة بهذا الفقد ؟

																				

								
 نعم

 ال

يرجى إرفاق أصل تقرير الشرطة أو تزويدنا بشرح مفصل ومقنع عن سبب عدم إبالغ الشرطة بهذا الفقد :

هل تم إخطار أي جهة اخرى بهذه الحادثة ؟

														

								
 نعم

 ال

إذا كانت اإلجابة بـ ( نعم )  ،يرجى إعطاء التفاصيل :

هل تم تعويضك عن هذه المطالبة بأية مبالغ من قبل أي مصدر آخر ؟					

								
 نعم

 ال

إذا كانت اإلجابة بـ ( نعم )  ،يرجى إعطاء التفاصيل :


التأمينات األخرى وتفاصيل الخسائر السابقة
يرجى إعطاء تفاصيل عن أية مطالبات سابقة تتعلق بفقد الممتلكات الشخصية أو النقود/بطاقات االئتمان :

																			
هل هناك أي تأمين آخر يغطي هذه الخسارة ؟
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إذا كانت اإلجابة بـ ( نعم )  ،يرجى إعطاء التفاصيل :


								
 نعم

 ال

قائمة التدقيق والمراجعة
فضال أشر على المربع ذو الصلة بالبنود التي قدمت في تدعيم مطالبتك :
 إثبات الشراء بما فيها الفواتير األصلية قسائم بطاقات االئتمان  ،الصورة الثانية من االيصاالت  ،بيان العملة المستخدمة في السداد  ،القسائم
إلثبات عملية السحب لمطالبة األموال الشخصية.


القيمة المقدرة إلصالح المواد والبنود المتضررة.



التذاكر المحتجزة.



أصل تقرير الشرطة أو الناقل أو أية تقارير ذات صلة  ،فض ً
ال حدد بالتفصيل :




تفاصيل المطالبة
وصف البنود الشخصية واألموال
النقدية وبطاقات االئتمان المتضررة
أو المفقودة أو المسروقة

اسم مالك الممتلكات
الشخصية

مكان
الشراء

تاريخ
الشراء

الثمن األصلي
المدفوع
(ليس البديل)

اإليصاالت
المرفقة
نعم  /ال

صافي مبلغ المطالبة
ناقصا البلى واالهتراء

الستخدام
الشركة فقط

مجموع مبلغ المطالبة

تفاصيل التسوية
هذه الوثيقة تقوم على أساس التعويض ،وهذا يعني أن للشركة الحق في إجراء استنزال/خصم مقابل العمر ،البلى واالهتراء.
رجاء االحتفاظ بالبنود المتضررة كما قد يكون مطلوب ًا ألغراض الفحص.
																																
اسم المستفيد الذي ترغب بإصدار الشيك لصالحه :
	

إقرار
أقر بموجب هذا حسب أقصى علمي واعتقادي أن اإلجابات والبيانات الواردة في هذا الطلب إضافة إلى المستندات المدعمة والمؤيدة لها هي
كاملة وصحيحة وأنني لم أحرف أو أكتم أي حقيقة جوهرية .وبالرغم من ذلك ،فإنه من المفهوم والمتفق عليه أنه يحق للشركة ،إذا ما رغبت ،طلب
أي معلومات و/أو تفاصيل تتعلق بتلك المطالبة من مصادر أخرى حيث ستخضع للمراجعة بغرض تفادي أي عمل احتيال.
كما ويحق للشركة بمجرد دفع قيمة هذه المطالبة الحلول محل المؤمن له للحصول على أية حقوق أو تعويض من الغير الذي يكون مسؤوالً عن
هذه الخسارة أو الضرر.

																																
توقيع حامل الوثيقة :

التاريخ  :
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