خدمة اإلعادة إلى الوطن من Monuta
نقل الموتى من وإلى هولندا

خدمة اإلعادة إلى الوطن من Monuta

تمتلك  Monutaما يزيد على  90عا ًما من الخبرة في مجال تجهيز
المراسم الجنائزية وتنظيمها .فهي تنظم ما يقرب من  15000جنازة
سنويًا .وتعد  Monutaمتخصصة أيضًا في تنظيم عمليات إعادة
جثامين المتوفين إلى أوطانهم ،ويُطلب منها سنويًا إجراء  500عملية
نقل تقريبًا ألشخاص متوفين من وإلى هولندا.

لماذا Monuta؟

تُتاح خدمات مركز خدمة اإلعادة إلى الوطن ( )RSCعلى مدار الساعة .وينظم المركز أنشطته الخاصة
بإعادة الجثامين إلى الوطن من خالل المكاتب الخاصة به المنتشرة على الصعيد الوطني وعبر شبكة
اتصاالت مصممة بعناية وشركات مراسم جنائزية في جميع أنحاء العالم .كما يتميز بوجود موظفين على
عا .وهم يعملون على ضمان
دراية جيدة بالتقاليد الخاصة بالبلدان األخرى ويتحدثون اللغات األكثر شيو ً
نقل المتوفى إلى الجهة المقصودة بسرعة وبعناية مخصصة مع اإلبقاء على التكاليف عند أدنى مستوى
ممكن.

نقل الموتى إلى هولندا
تعمل  Monutaفي األساس بالنيابة عن المراكز الرئيسية لالستجابة لحاالت الطوارئ ،وذلك لنقل الموتى
إلى هولندا .وهذا التوجه المتزايد من قبل مراكز االستجابة لحاالت الطوارئ نحو  Monutaبفضل ما
تتمتع به  Monutaمن المعرفة والخبرة وجودة خدماتها .تشمل أنشطة :Monuta
االتصال بشركات المراسم الجنائزية المحلية والسفارات والقنصليات•.
تنظيم عملية نقل المتوفى وتجهيزه•.
إعداد تابوت النقل وتنظيم النقل (بما في ذلك التعامل مع اإلجراءات الشكلية) إلى هولندا بواسطة الطائرة •
أو السيارة.
إعداد المستندات المطلوبة وتوثيقها•.

نقل الموتى من هولندا
بإمكان  Monutaتنظيم نقل المتوفين إلى البلدان المقصودة بنا ًء على طلب األقارب أو العمالء التجاريين.
تشمل أنشطة :Monuta
إعداد جثمان المتوفى (بما في ذلك التحنيط عند اللزوم) وتابوت النقل•.
النقل إلى المطار أو البلد األم والتعامل مع اإلجراءات الشكلية في المطار أو على الحدود•.
االتصال بشركة المراسم الجنائزية في البلد المقصود•.
إعداد المستندات الالزمة•.

ماذا تفعل عند حدوث حالة وفاة خارج البالد؟
في حالة وفاة أحد األقارب أو األصدقاء أثناء تواجدك خارج البالد ،اتصل بمركز االستجابة لحاالت
الطوارئ التابع لشركة التأمين (على السفر) .إذا لم يكن لديك تأمين (على السفر) ،فاتصل بشركة
 Monuta0031 - (0)55 539 11 50.مباشرةً:

ال يمكنك الحصول على أية حقوق من
هذه البطاقة.
الرجاء الرجوع إلى بنود وشروط
السياسة الخاصة بنا لإلطالع على مزيد
من المعلومات.

Monuta
Postbus 20, 7300 AA Apeldoorn, The
Netherlandswww.monuta.nl

للحصول على مزيد من
المعلومات :الرجاء عدم
التردد في االتصال بمركز
خدمة اإلعادة إلى الوطن على
0031 - (0)55 539 11
.50
تُتاح خدمات مركز  RSCعلى
مدار الساعة.
يمكنك أيضًا إرسال بريد
إلكتروني إلى
.scr@monuta.nl

