
 

  بيان
ينهي الى علم الجالية الجزائرية المقيمة بالبرتغال بأنه يمكنهم االنضمام للتأمين ، باسم و    S.A.A التي تقوم " باعادة الجثث"المتعلق  

         بتسويقه الشركة الجزائرية ال
SAPS، و ذلك  بدون  شروط   . ن و بدون شكليات طبيةلصالح فرعها، شركة التأمين و الوقاية الصحية السن أو المكا   

 

 Niort France– (00.33)، 5 49 34 81 78هذا التأمين يضمن التنظيم و التكفل بالمصاريف الفعلية من قبل المؤمن الدولي ،

( 7/أيام7و  42/ساعة   المتعاضد(24

لدفن بالجزائر و كذا وضع تحت تصرف الوحيد المخول له اختيار شركة الدفن للقيام بالشكليات المتعلقة بالوفاة، نقل الجثث الى مكان ا
.أوليائهم تذكرة طائرة ذهابا و أيابا لمرافقة الرفات  

 
أورو خارج تكاليف التحويل بالنسبة  45)دينار جزائري   40522من أجل االشتراك في هذا التأمين،  و الذي  تبلغ  تكلفته السنوية  

:،   يتوفر شكلين من االستمارات(لالشتراكات النائية  
 1- اشتراك فردي: 

SAA بالجزائر،  لدى وكاالت *    
اشتراك عبر االنترنت و ذلك بدفع العالوة عن طرق التحويل من الخارج الى   * :SAA الحساب الجاري التالي المفتوح باسم ال    

224: رمز البنك  
Che Guevara 010 : رمز الوكالة  

 :BEXADZAL010 :Swift رمز 
 :2242222121222702402/77 Iban رمز 

 4- اشتراك جماعي:

تستطيع جمعيات أعضاء الجالية الوطنية بالخارج االشتراك من خالل عقد العادة الجثث لفائدة المشتركين و ذلك بملئ الملف المتوفر 
تحويل الى العملة على شبكة األنترنيت  و  كذا دفع االقساط بالعملة الصعبة، في حالة ما اذا تم الدفع مباشرة من الخارج  أو بعد ال

.الوطنية اذا تم الدفع في الجزائر من طرف المشترك،  العضو في الجمعية  
:تمنح التخفيضات التالية لالشتراكات الجماعية   
 
شخص، 122الى  52للمشترك بالنسبة لمجموعة المتضمنة من % 5 *   
شخص، 522الى  121للمشترك بالنسبة للمجموعة المتمنة من % 705 *  
شخص، 1222الى  521لمشترك بالنسبة للمجموعة المتضمنة من ل% 12 *  
.فما فوق 1221للمشترك بالنسبة للمجموعة المشكلة من % 15 *  
 

:   يمكن الحصول على كل التفاصيل المتعلقة بشروط و شكليات االشتراك عن طريق  على العنوان اآلتي SAA تصفح الموقع
 االلكتروني للشركة 
www.saa.dz  

،  "منا هذاطب و أطباء تلمسان من القرن العاشر الى يو "موضوع    حول  4211ديسمبر  27  و  25ي تنظمها والية تلمسان يومي 
ذة التاريخ بجامعة الدكتورة ماريا فلومينالوباس دي باروس ، أستا ، تقترح السفارةهذا الشأن في اتصاالتنا يشرفني أن أحيطكم علما بأنه عقب

،(البرتغال)ايفورا   Maria Filomena Lopes de Barros 
.في هذا الملتقىللمشاركة   

.De Barros تجدون رفقه، أيضا، العنوان االلكتروني للسيدة دي باروس 
 الصدد  التخاذ  االجراءاتو عليه، في حالة انتقاء هذا الترشيح للمشاركة في الندوة المذكورة، الرجاء اعالمنا بتعليماتكم في هذا 

.الالزمة  قصد  تسهيل  تنقل األستاذة المعنية الى الجزائر  
 
 
 

http://www.saa.dz/

