وسائل ؤلابالغ عن مطالباث اإلاشكباث
السادة عمالء صشكت الاجحاد للخأمين الخعاووي اإلاحترمين
ً
حشصا من صشكخىا على مخابعت اإلاسخجذاث بخصىص وسائل ؤلابالغ عن مطالباث اإلاشكباث ،وللخيسير على عمالئىا
الكشام ،جم جحذًث الىسائل اإلاخبعت لإلبالغ عن مطالباث اإلاشكباث على الىحى الخالي:
ً
اوال :اسخخذام مىكع صشكت هجم لخذماث الخأمين "اإلاطالباث ؤلالكتروهيت" من خالل الذخىل على اإلاىكع
ً
 https://www.najm.saواخخياس بىذ "اإلاطالباث" السخكمال إجشاءاث حسجيل اإلاطالبت حيث سيخم إسسالها آليا إلى صشكت
الخأمين ،حيث ججذون أدهاه خطىاث جلذًم اإلاطالبت عبر مىكع صشكت هجم:

ً
ثاهيا :إسسال طلب مذعم بكافت ألاوساق اإلاطلىبت من خالل البرًذ ؤلالكترووي الخالي بحسب اإلاىطلت التي جخىاجذ بها:
البرًذ ؤلالكترووي

اإلاىطلت

claims.kh@tui-sa.com

الخبر

claims.jed@tui-sa.com

جذة

claims.ryd@tui-sa.com

الشياض

claims.mak@tui-sa.com

مكت

claims.abha@tui-sa.com

أبها

claims.huf@tui-sa.com

الهفىف

ً
ثالثا :اسخخذم خاصيت فخح اإلاطالبت اإلاخىفشة من خالل جطبيم الهاجف الزكي الخاص بالضشكت AL-ETIHAD Insurance
 ،Cooperative Companyحيث ًمكىكم جحميل الخطبيم على هاجفكم بضكل مباصش.
ً
ً
علما بأهه لؼاًاث فخح اإلاطالبت هشجى الخأكذ اوال من جىفش اإلاسدىذاث الخاليت:

في حال متابعة الحادث من خالل نجم .
 صىسة من الحساب البىكي ( آلاًبان ) .
 حسعيرة مشاكز جلذًش.
 وفي حال عذم وجىد مشكز جلذًش في مىطلت العميل ًخم إسفاق .
 -1ثالث حسعيراث اجىس اصالح .
 -2حسعيرة كطع ػياس .
 في حال متابعة الحادث من خالل املورر .
 أصل جلشيش الحادث مخخىم .
 كشوكي الحادث و إرن إصالح من اإلاشوس .
 صىسة من وثيلت جأمين اإلاشكبت .
 صىسة ؤلاسخماسة للطشفين .
 صىسة من سخصت كائذ اإلاشكبت للطشفين .
 حسعيرة مشاكز جلذًش.


وفي حال عذم وجىد مشكز جلذًش في مىطلت العميل ًخم إسفاق .

 ثالثت جلذًشاث وسش معخمذة  ( .في حال وجىد وسبت اداهه ) .
 حسعيرة كطع ػياس  ( .في حال وجىد وسبت اداهه ) .
 جلذًشاث صيخ اإلاعاسض  ( .في حال وجىد وسبت اداهه ) .
 وسخت من وثيلت جأمين الطشف اإلادسبب في الحادث .
 صىس للمشكبت اإلاخضشسة من جميع الجىاهب والاججاهاث .
 وثيلت الخأمين للطشفين .
 صىسة من الحساب البىكي ( آلاًبان ) .
كما جؤكذ صشكت الاجحاد للخأمين الخعاووي على اسخمشاس خذمت عمالءها ورلك في حال وجىد أي اسخفساس لذًكم فئهه
ًمكىكم الخىاصل مباصشة مع إداسة العىاًت بالعمالء على الشكم  220006262أو  ،0003040110أو من خالل الًف صاث
عبر مىكع الضشكت أو من خالل جىيتر على حساب الضشكت @ TUCICustomerSerأو من خالل الىاحس اب على الشكم
+266501560100

