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BUPA Arabia for Cooperative Insurance 

 

Membership Dep. | Maintenance Unit 

Process Manual and Documentation 

All the Rules and Regulations listed below are complied with 

SAMA, CCHI and BUPA Arabia Policy. 

Any attempt to change and/or modify the rules and regulations listed 

below by any person or entity without the prior written approval from 

the competent authorities will be dealt with legally. 
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Addition اإلضافات 
1. Addition of Saudi Beneficiaries and  their 

Dependants: 
 إضافة المستفيدين السعوديين وعائالتهم: .1

A. Fill up the Electronic request form or the 
Maintenance form. 

 .أونموذجاإلضافةتعبئةطلبالتأميناإللكتروني.أ

B. Attach copy of the Saudi ID. السعودية.إرفاقصورةمنبطاقةاألحوال.ب 

C. Attach copy of the Saudi Family ID (Only if enrolling 
Dependants) 

 .فيحالإضافةالعائلة(فقطإرفاقصورةبطاقةالعائلة).ت

2. Addition of Non-Saudi Beneficiaries and their 
dependants (Under Sponsorship): 

)العاملين تحت إضافة المستفيدين الغير سعوديين وأفراد عائالتهم  .2
 كفالة المؤمن له(:

A. Fill up the Electronic request form or the 
Maintenance form. 

 .أونموذجاإلضافةتعبئةطلبالتأميناإللكتروني.أ

B. Attach copy of the Employee ID/Iqama and the 
Dependants. 

 إرفاقصورةاإلقامةلكلمنالموظفوالتابع/التابعين..ب

*Note: No addition will be approved for Dependants 
under different sponsorship/s. 

 *مالحظهلنيتمإضافةأيتابعيعملتحتكفالةشخص/شركةأخرى.

*Note: BUPA Arabia pre-approval is required for item 
no. 3 & 4 before addition: 

مسبقاً قبل اإلضافة في  بوبا العربية*مالحظة يجب الحصول على موافقة 
 :4و  3الحاالت 

3. Addition of outside KSA Beneficiaries: 3.  إضافة المستفيدين وعائالتهم العاملين لدى فروع المؤمن له
 خارج المملكة:

A. Fill up the Electronic request form or the 
Maintenance form. 

 .أونموذجاإلضافةتعبئةطلبالتأميناإللكتروني.أ

B. Attach copy of employee/Dependants Passport/s. إرفاقصورةمنجوازالسفرللموظفوالتابع/التابعين..ب 
C. Provide the company with copy of the CR that 

proves the commercial relationship. 
تزويدشركةالتأمينبصورةمنالسجلالتجاريالذييثبتالعالقة.ت

 التجارية.

4. Addition of beneficiaries who obtained temporary 
visas (Business/Commercial) 

إضافة المستفيدين الحاصلين على تأشيرات مؤقتة )زيارة عمل/زيارة  .4
 :تجارية(

A. Fill up the Electronic request form or the 
Maintenance form. 

 .أونموذجاإلضافةتعبئةطلبالتأميناإللكتروني.أ

B. Attach copy of the Passport (First page and Visa 
page). 

إرفاقصورةمنجوازالسفر)الصفحةاألولىوالصفحةالتيتبين.ب
 التأشيرة(.
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Deletion اإللغاءات 
1. Deletion of Saudi Beneficiaries and their 

Dependants: 
 إلغاء المستفيدين السعوديين وعائالتهم: .1

A. Fill up the Electronic request form or the 
Maintenance form. 

 .أونموذجاإللغاءتعبئةطلباإللغاءاإللكتروني.أ

B. Attach copy of the resignation or termination 
letter. 
 

إرفاقصورةمنخطاباإلستقالةأوالفصل..ب

2. Deletion of Non-Saudi Beneficiaries: 2.  سعوديين:إلغاء المستفيدين الغير 

A. Fill up the Electronic request form or the 
Maintenance form. 

 .أونموذجاإللغاءتعبئةطلباإللغاءاإللكتروني.أ

B. Attach the documents that proves the validity of 
deletion which is as follow: 
 

 إرفاقالمستنداتالتيتثبتصحةاإللغاءوهيكالتالي:.ب

 Final Exit:  :الخروج النهائي 

o Copy of final exit visa stamped from the exit port 
(Issued by Jawazat or Muqeem Services) or 

o الخروج منفذ بختم مختومة النهائي الخروج تأشيرة من صورة
 )الصادرةمنإدارةالجوازاتأومنموقعمقيم(أو

o Copy of proof of final exit from Muqeem Services 
or Personal Resident Print Out from Jawazat. 

o تقريرتحقيقاوموقعمقيمصورةمنإثباتالخروجالنهائيمن
 منالجوازات.شخصيةمقيم

o The insured shall record the actual exit date on the 
form as the transaction effective date (Not more 
than 30 days back).  

o In case the exit visa doesn’t hold exit port stamp, 
the customer shall provide a confirmation letter 
states the employee name, ID No. & actual exit 
date from KSA. 
 

o يلتزمالمؤمنلهبتسجيلتاريخالخروجالفعليعلىنموذجطلب
الطلب تنفيذ كتاريخ اإللغاء العملية لتنفيذ تاريخ يوم33)أقصى

 .سابقة(
o  الخروج تأشيرة أن الخروجفيحالة منفذ ختم تحمل ال النهائي

اسم يوضح تأكيد بخطاب العربية بوبا بتزويد العميل يلتزم
 الموظفورقماإلقامةوتاريخالخروجالفعليمنالمملكة.

 Out Side KSA Runaway (Exit no Return):  :)الهروب الخارجي )خروج وعدم عودة 

o Attestation of no return (Must be stamped by 
Jawazat) or. 

o  عودة وعدم خروج إدارةمشهد قبل من مختوم يكون )يجبأن
 .أوالجوازات(

o Resident Information print-out from Muqeem. 
 

o مقيم.مستخرج)معلوماتمقيم(عنطريقموقع 

 Transfer of Sponsorship:  :نقل الكفالة 

o Copy of the new Iqama shows the new sponsor 
name. 

o .صورةمناإلقامةالجديدةموضحبهااسمالكفيلالجديد 

o Proof of another approved medical insurance from 
(CCHI) E-Services website. 
 

o مجلسالضمانقبلمنقبلشركةتأمينمعتمدةمنإثباتالتأمين
 (.CCHI)عنطريقالخدماتاإللكترونيةالصحيالتعاوني

 Death:  :الوفاة 

o Copy of death certificate. 
 

o .صورةمنشهادةالوفاة 

 Availability of another approved medical 
insurance: 

  المجلس:توفر تغطية تأمينية من شركة تأمين معتمدة من قبل 

o Proof of another approved medical insurance 
coverage from (CCHI) E-Services. 

o إثباتالتأمينمنقبلشركةتأمينمعتمدةمنقبلمجلسالضمان
 (.CCHIاإللكترونية)الصحيالتعاونيعنطريقالخدمات

C. All the deletion conditions applicable to the 
beneficiaries under the sponsorship of the insured 
are applicable for those who are under different 
sponsorship except (Transfer of Sponsorship). 

جميع شروط إلغاء المستفيدين على الكفالة تنطبق على  . ت
المستفيدين العاملين على غير كفالة المؤمن له باستثناء )نقل 

 الكفالة(.

 

 

 

http://www.cchi.gov.sa/Employers/InsuranceInfo/Pages/default.aspx
http://www.cchi.gov.sa/Employers/InsuranceInfo/Pages/default.aspx
http://www.cchi.gov.sa/Employers/InsuranceInfo/Pages/default.aspx
http://www.cchi.gov.sa/Employers/InsuranceInfo/Pages/default.aspx
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Change Class  التغطية درجةتعديل 

1. Fill up the Electronic request form or the 
Maintenance form. 

 .أونموذجتعديلدرجةالتغطيةتعبئةطلبتعديلالفئةاإللكتروني .1

2. Attach copy of the documents that support the 
Change Class which is as follow: 

 إرفاقالمستنداتالتيتدعمصحةتعديلالدرجةوهيكاآلتي: .2

o Upgrade: Copy of the Promotion Letter. o .فيحالالرغبةفيرفعدرجةالتغطية:خطابالترقية 
o Downgrade: A letter clarifies the downgrade 

reason. 
o فيحالالرغبةفيخفضدرجةالتغطية:خطابيوضحسبب

 خفضالدرجة.

 

Change Branch تغيير الفرع 

1. Fill up the Electronic request form or the 
Maintenance form. 

 .أونموذجتغييرالفرعتعبئةطلبتغييرالفرعاإللكتروني .1

2. Specify the transaction effective date. 2. .تحديدالتاريخالمطلوبلتغييرالفرع 

* Note: Currently there are no documents 
requirements to perform "Change Branch" however; 
the documents upload function will be optionally 
available. 

أي متطلبات لتغيير الفرع مع ذلك خدمة تحميل  حالياً  * مالحظة: ال توجد
 الملفات ستكون متاحة اختيارياً.

 

Card Replacement and Data 
Correction 

استبدال البطاقة وتصحيح 
 المعلومات

1. Fill up the Electronic request form or the 
Maintenance form. 

أوتعبئةطلباستبدالالبطاقةووتصحيحالمعلوماتاإللكتروني .1
 .نموذجاستبدالالبطاقةوتصحيحالمعلومات

2. Choose the desired Replacement/Correction 
reason and upload the support documents as 
mentioned bellow: 

وهيتبدال/التصحيحوإرفاقالمستنداتالالزمةاختيارسبباالس .2
 :كاألتي

o Lost Card: No documents required. o .بدلفاقد:التوجدأيمتطلبات 
o Damaged Card: No documents required. o .بدلتالف:التوجدأيمتطلبات 
o Wrong Member Name: Copy of Saudi ID/Iqama. o اإلقامة.الهويةتصحيحاالسم:صورةمن/ 
o Wrong Date of Birth: Copy of Saudi ID/Iqama. o اإلقامة.الهويةتصحيحتاريخالميالد:صورةمن/ 
o Wrong Employee No: No documents required. o .تصحيحالرقمالوظيفي:التوجدأيمتطلبات 
o Wrong Nationality: No documents required. o متطلبات.تصحيحالجنسية:التوجدأي 
o Wrong Saudi ID/Iqama: Copy of Saudi ID/Iqama. o اإلقامة.الهويةتصحيحرقمالهوية:صورةمن/ 
o Wrong Gender: Copy of Saudi ID/Iqama. o اإلقامة.الهويةتصحيحالجنس:صورةمن/ 
o Change Entry Number to Iqama: Copy of the Entry 

Visa and Iqama. 
o إلىرقمإقامة:صورةمنتأشيرةالدخولتغييرمنرقمحدود

واإلقامة.

o Wrong Member Type: Copy of the Family ID 
Card/Iqama/Entry Visa. 

o تصحيحنوعالعضوية:صورةمنبطاقةالعائلة/اإلقامة/تأشيرة
الدخول.

o Wrong ID Type: Copy of the correct ID. o الصحيحة.تصحيحنوعالهوية:صورةمنالهوية

o Wrong ID Expiry Date: Copy of the ID. o .تصحيحتاريخإنتهاءالهوية:صورةمنالهوية

o Wrong Profession: Copy of the Iqama/Entry Visa. o .تصحيحالمسمىالوظيفي:صورمناإلقامة/تأشيرةالدخول

o Wrong District: No documents required. o أيمتطلباتتصحيحالمدينة:التوجد

o Wrong Mobile: No documents required. o .تصحيحرقمالجوال:التوجدأيمتطلبات

o Complete New CCHI Requirements: Copy of the 
ID/Iqama/Entry Visa. 

o :إستكمالمتطلباتمجلسالضمانالصحيالتعاونيالجديدة
صورةمنالهوية/اإلقامة/تأشيرةالدخول.

 


