طلب تأمين كافة االخطار
PROPOSAL FORM FOR PROPERTY ALL RISK INSURANCE

إسم صاحب الطلب ...................................................................................................... :

طبيعة العمل
العنوان

...................................................................................................... :
 :رقم البناء  ...........اسم الشارع ...................................................................

اسم الحي/المنطقة  ............................................المدينة................................

صندوق البريد ...............الرمز البريدي  .............تلفون ..............فاكس..................

خلوي ...........................البريد االلكتروني ..............................................................

الرقم الوطني الضريبي ( للشركات فقط ) .............................................................................
تفاصيل العقارات واألمالك المراد تأمينها
مبلغ التأمين المقترح

 -1المباني (:يذكر المبلغ لكل عقار على حدة وكذلك المحتويات)

 -2التكييف /التدفئة
 -3الديكور ( بالتفصيل)
 -4البضائع ( مع تعيين نوعها )
أ) -جاهزة

ب)-تحت التصنيع

ج) -مواد خام
 -5محتويات أخرى
 -6األثاث وأدوات المكتب ألخ
 -7ممتلكات للغير ولكن في حيازة المؤمن له
 -8ممتلكات أخرى
)

إجمالي مبلغ التأمين (
يبدأ التأمين في .......................

ويعمل به لمدة ...........شهرا

وينتهي في .......................

مالحظة هامة :ال يعتبر تعبئة هذا الطلب قبوالا من الشركة للخطر وبدء س ريان التأمين  ،وال يبدأ التأمين إال بكتاب رسمي من الشركة أو بصدور الوثيقة .
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 -1موقع البناء الحاوي للممتلكات المراد تأمينها.

رقم القطعة

رقم الحوض

-2اسم مالك البناء.
 -3كم غرفة تشغلون من البناء ؟ وفي أي طابق ؟
 -4كم مضى من الزمن على وجودكم في هذا المكان؟
 -5هل مارستم أعمالكم التجارية في غير المكان وأين ؟
 -6من أي مواد تتألف جدران البناء الخارجية ؟
 -7تفاصيل سقف البناء (اسمنت مسلح  /صاج مقوى).
 -8من كم طابق يتألف البناء بما في ذلك القبو والعلية ؟
 -9هل للبناء أروقة أم ساحات خارجية أم شرفات ؟
 -11هل هنالك إتصاالت داخلية بين الطابق األرضي والطوابق التي تعلوه؟
 -11ما هو النشاط القائم في البناء ؟

(مكتب – معرض – مستودع –مصنع)

 -12إذا كان المطلوب تأمين مصنع – ماهي البضائع التي يقوم بإنتاجها ؟
-13أذكر إذا كان هناك بضائع خطرة مخزونة وتفاصيلها
 -14ما هي طبيعة استخدام األبنية المحيطة باألموال المراد تأمينها ؟
 -15هل يوجد حراسة على األموال المراد تأمينها ؟
 -16هل يوجد ترخيص من الدفاع المدني؟
 -17هل يملك طالب التأمين أيا من أجهزة اإلطفاء الصالحة لالستعمال ؟
-18هل المكان مزود بنظام إنذار للحريق أو السرقة أو الدخان ؟ أذكر التفاصيل ؟
 -19ليذكر صاحب الطلب إذا كان

أ) يجرد الموجودات مرة في السنة أو أكثر ومتى؟
ب) يحفظ دفاتر حسابات منظمة ؟
ج) يحتفظ بدفاتر الحسابات هذه في خزانة حديدية مضادة للحريق ؟

 -21هل عقد صاحب الطلب تأمينا آخر على نفس الملك في شركات تأمين أخرى ؟
إذا كان الجواب نعم تذكر التفاصيل
 -21هل حصل لصاحب الطلب خسارة في الماضي ناتجة عن الحريق/السرقة أو غيره
؟

تذكر التفاصيل إذا كان الجواب نعم

 -22هل سبق أن رفض طلب التأمين من قبل الشركة أو شركة أخرى ؟ولماذا؟
أنا  /نحن أصرح  /نصرح بأن التفاصيل  /المعلومات المذكورة أعاله صحيحة وكاملة ،وأوافق على أن يكون هذا الطلب أساسا للتعاقد إذا قبلت الشركة هذا الطلب وأصدرت
وثيقة التأمين
التاريخ :

توقيع صاحب الطلب
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