
ملخص عمل�ة تقد�م الش�اوى

� نصابها الصحيح .
� لهذە المعاي�� ، فنحن نود أن �سمع شكواك ، ح�� نتمكن من مساعدتك ووضع االمور ��

إذا كنت �شعر أننا لم نرت��

ك�ف �مكنك التواصل

Complaints.Gulf@metlife.com   �
و�� �د اإلل���    ارسل لنا ع�� ال��

مع تزو�دنا �الب�انات التال�ة: 

اسمك ال�امل

 � رقم وث�قة التأم��

� من ق�ل صاحب العمل ) � ( ُ�طلب فقط للوثائق التأمي��ة المقدمة للموظف��
الرقم التع����

رقم هاتفك

وصف موجز لشكواك

 اتصل بنا 

الدول اآلخرى ُعمان ال���ت ال�ح��ن قطر اإلمارات
9714415455 80070708 96522089333 80008033 8009711 8006385433

لتحم�ل تطبيقmyMetlife اضغط هنا

الخطوط مفتوحة من الساعة 08:30 ص�احا� ح�� 05:00 مساًء بتوق�ت اإلمارات ( توق�ت ج���ي�ش + 04:00 )

 �مكن�م أ�ضا� ز�ارة م�ات�نا

o دولة قطر o  سلطنة عمان o  ال���ت o ال�ح��ن o  اإلمارات الع���ة المتحدة
بنا�ة م�دان الج�دة  ،

ط��ق المطار ، �القرب من 
 �� � ف�ع بنك ا�ش اس ��

الرئ��� ،  الطابق الثالث ، 
ص.ب 913  ،  الدوحة ، 

قطر

فندق ب�ت الحافة ، 
 ، �

الطابق الثا��
ص. ب:894 ،
مط�ح 114   
سلطنة عمان

الطابق الخامس ع�� ، ب�ج را�ان ، 
الصالح�ة ، شارع فهد السالم ،

 ص. ب 669 ،
 الصافات 13007

 ال���ت

ب�ج الجاج��ا ، الدور الثالث ، 
مب�� رقم 452 أ ،  
ط��ق رقم 1010 ،

 �لوك 410 ،  السنا�س ،
 ص. ب:20281 ، 
المنامة ، ال�ح��ن

 ، � ي سي�� ب�ج نيو س���
الدور الرابع ، 

القطعة 187-129 
 � بور سع�د ،ديرة ، د��

هاتف: 0097143767900

ما �� الخطوات التال�ة

� شكواك 
� عمل ، و سنذكر أ�ضا� اسم مسؤول الش�اوى الذي س�حقق �� � غضون يوم��

� �ف�د ب�ستالمنا شكواك ��
و�� o        سوف نقوم ب�رسال ب��د ال���

o        الس�� الست�مال تحق�قنا والرد خالل خمسة أ�ام عمل
� غضون خمسة أ�ام عمل ألي س�ب من األس�اب ، و�طالعك ع� آخر المستجدات �شأن تقدمنا 

o        إعالمك إذا لم نتمكن من الرد ��
ة 10 أ�ام عمل �عد أول اتصال � موعد ال يتجاوز ع��

o        الرد ��

� إ� 
و�� ا ، ف�مكنك التصع�د من خالل إرسال ب��د ال��� �ائنا �منتجات وخدمات من أع� المست��ات. إذا شعرت أن ردنا لم يرض� طل�ك تمام� و�د عمالئنا و�� � مون ب�� � نحن مل��

� غضون خمسة أ�ام عمل. 
   Complaints.Appeal@metlife.com س�قوم أحد ممثلينا �الردعل�ك ��

www.metlife-gulf.com
لألسئلة الشائعة اضغط هنا ون�ة من هنا �مكنك الوصول إ� البوا�ة االل���

  ةطیب بسمعة قرن من كثرأل میتالیف شركة تتمتع
  والجدارة والنزاھة العادل بالتعامل تؤمن كشركة
 لتقدیم ادائمً  نسعى و بأنفسنا نفخر السبب لھذا  .بالثقة
.العمالء خدمة من مستوى أعلى

mailto:Complaints.Appeal@metlife.com
http://www.metlife-gulf.com

