
طرق سداد أقساط التأمين
عميلنا العزيز،، 

لتقديم أفضل  القانونية  السبل  بإتباع كافة  الحماية  من منطلق حرص أسرة متاليف على توفير أقصى درجات 
الخدمات ولتسهيل عملية سداد أقساط التأمين، توفر شركة متاليف لعمالئها طرق سداد مختلفة ومتنوعة الختيار 

أفضل طريقة سداد تناسب عمالئها. بما يتفق مع أحكام قانون تنظيم واستخدام وسائل الدفع غير النقدي.

المؤسسات  جميع  ُيلزم  الذي  نقدي.  الغير  الدفع  وسائل  إستخدام  لتنظيم   ٢٠١٩ لسنة   (١٨) رقم  بالقانون  إعماالً 
بتوفيق أوضاعهم طبقًا ألحكام القانون لتنظيم وسائل الدفع والتحصيل غير النقدي. وعمًال باستراتيچية الشركة 
الرامية إلى النحو إلى وسائل الدفع البديلة، برجاء العلم أن� إبتداًء من ١ إبريل ٢٠٢١ سيكون الحد األقصى المسموح 

به للدفع النقدي لوثائق التأمين لدى الشركة هو ٥٠٠ جنيه مصري فقط الغير أو مايعادلها من عمالت أجنبية.

يمكن سداد أقساط التأمين من خالل إحدى الطرق التالية:

الخصم المباشر من بطاقة اإلئتمان وبطاقة الخصم المباشر:
عن طريق تفويض الشركة بالخصم المباشر من بطاقة اإلئتمان الخاصة بك.  “بالجنيه المصري فقط”

الخصم المباشر من الحساب البنكي:
عن طريق تفويض الشركة بالخصم المباشر من حساباتكم البنكية داخل جمهورية مصر العربية.

خدمات فوري للتحصيل اإللكتروني:
من خالل المنافذ التابعة لشبكة فوري “لمعرفة أقرب منفذ سداد فوري اإلتصال على ١٦٤٢١“

موقع فوري عبر اإلنترنت.
تطبيق فوري.

المحافظ البنكية أو محافظ شركات اإلتصاالت المدعمة لخدمات فوري.
أجهزة (ATMs) الخاصة بالعديد من البنوك داخل شبكة فوري.

التحصيل من خالل فروع الشركة:
٤ : ٩ إلى الساعة ٠٠ : يمكن زيارة أقرب فرع للشركة لسداد أقساط وثائق التأمين من األحد إلى الخميس من الساعة ٠٠

طرق السداد داخل فروع الشركة:
 شيك مصرفي.          ماكينة السداد من بطاقة اإلئتمان.          السداد النقدي بحد أقصى ٥٠٠ جنيه مصري.

التحويل البنكي ألي من حسابات الشركة:
يمكن تحويل قسط التأمين إلى أي من حسابات الشركة المذكورة خلف هذا الخطاب.

في حالة التحويل البنكي إلى أي من حسابات الشركة يرجى إرسال صورة من إيصال / إشعار التحويل مع ذكر 
أرقام الوثائق واإلسم الكامل على البريد اإللكتروني التالي:

مع خالص تمنياتنا بدوام الصحة لجميع السادة عمالء الشركة.

شركة متاليف لتأمينات الحياة ش.م.م

EgyptCollection-Support@metlife.com


