
تاریخ الطلب والتصریح:   اإلدارة/ الفرع:                                                    

اسم طالب التأمین:  رقم المشتغل: 

المفوض بالتوقیع وصفته:  رقم الھویة: 

العنوان:   تلفون:  

النشاط المراد تأمینه:   

من:   إلى:  )شامال  كال الیومین( مدة التأمین )           ( شھرًا  

جدول تفاصیل مبلغ التأمین
مبلغ التأمینالممتلكات المطلوب التأمین علیھا

المباني والعقارات: وصف المباني ودرجة تشییدھا:أوال  

األثاث والدیكور والتمدیدات الداخلیة والتركیبات:ثانیًا

أثاث:

دیكور:

تمدیدات داخلیة:

تركیبات:

أخرى:

اآلالت والمعدات: )بموجب الكشف المرفق(.ثالثًا

البضائع بأنواعھا:رابعًا

بضائع تامة الصنع

بضائع تحت التصنیع

مواد خام

أخرى

الخسائر التبعیة خامسًا

مصاریف إزالة األنقاض/ مصاریف اإلطفاء

مصاریف المھندس االستشاري

مسؤولیة المؤمن له تجاه مالك العقار من تسرب الحریق من العین المؤمن علیھا

ممتلكات للغیر في حیازة المؤمن له

مسؤولیة المؤمن له تجاه الجیران من امتداد خطر الحریق

أخرى

إجمالي مبلغ التأمین ونوع العملة:  فقط 

طلب تأمین ضد الحریق

وھو أساس وجزء ال یتجزأ من وثیقة التأمین

ً

ً
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بیانات أساسیة
“یرجى اإلجابة علیھا بدقة ألھمیتھا في تقدیر الخطر وقبول التأمین“

وصف موقع الممتلكات المطلوب تأمینھا وبیان حجم ونوع البناء واألسقف والجدران وعدد الطوابق:. 1
اسم مالك البناء:  نوع البناء:  

نوع الجدران:  نوع السقف:   

عدد الطوابق:  استعماالتھا:   المساحة:  

المحل المراد تأمینه في الطابق:  

الملحقات والتركیبات: 

- ھل یوجد اتصاالت داخلیة بین الدور األرضي والطوابق العلویة؟ 

- حدود الموقع /البناء:            الجھة الشمالیة:  الجھة الشرقیة:

              الجھة الجنوبیة:  الجھة الغربیة:

وصف األعمال التجاریة والصناعیة التي تمارس في نفس البناء و/أو الموقع والمسافة التي تفصل بینھما:. 2

تباع بالجملة  أم بالتجزئة   أم للتخزین )دون حركة بیع(. 3 ھل البضائع المراد تأمینھا:   
ھل  یوجد في البناء / الموقع أو الساحات الملحقة أو األبنیة المجاورة أي مواد أو بضائع خطیرة مثل البنزین، السلولود، المتفجرات، األلعاب . 4

الناریة؟ )یرجى ذكرھا ووصف كیفیة تخزینھا(

ھل البناء الموصوف أعاله مرخص لھذا النوع من األعمال التجاریة من قبل السلطات المحلیة )بلدیة / دفاع مدني ... إلخ(؟ . 5

ھل طالب التأمین حاصل على رخصة لمزاولة المھنة )األعمال التجاریة موضوع التأمین( من قبل السلطات المحلیة؟ . 6

نوع الطاقة أو القوة المحركة المستخدمة في الموقع ووسائل التدفئة واإلنارة: . 7
ھل التمدیدات الكھربائیة بداخل أنابیب، داخل أو خارج الجدران، أو بدونھا؟ )یرجى توضیح ذلك( . 8

ما ھي المساعدات ووسائل السالمة العامة للحمایة من األخطار المطلوب التأمین منھا والمتوفرة في الموقع؟ . 9

من المستفید من التأمین في حالة حصول خسارة مشمولة بالتأمین؟. 10

أخرى  )یشطب ما ال ینطبق( بنك   المؤمن نفسه    

 أ- ھل المكان مزود بنظام إنذار للسرقة والحریق؟ مع بیان نوعه . 11
ب- ھل یوجد في مكان  التأمین أجھزة إطفاء؟   اذكرھا بالتفصیل 

ت- اذكر أنواع الحمایة الموجودة في المحل ضد السرقة      
ث- ھل األنظمة/ األجھزة صالحة لالستعمال، ومتى یتم صیانتھا وتجربتھا؟  

ج- ھل طالب التأمین / موظفوه / الحراسة قادرون على استعمالھا؟
ح- كم یبعد أقرب مركز إطفاء عن مكان التأمین؟

خ- ھل یترك المكان شاغرًا بدون وجود طالب التأمین / موظفیه / حراسة؟
د- ما ھي أوقات ساعات العمل الرسمیة؟

12.  أ- ھل یمســك المؤمن له فواتیر ومســتندات وســجالت محاسبة منظمة؟  
ب- ھل یتم جرد ســنوي للموجودات؟   

ت- ھــل یحتفــظ بدفاتر وســجالت محاســبیة داخل خزنــة حدیدیة مقاومــة للحریق؟ 
         ث- ھل تتواجد السجالت داخل المبنى المراد تأمینه أم في مكان آخر؟ )یرجى ذكره(
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ھل سبق أن رفض طلب التأمین للعین المؤمن و/أو لطالب التأمین؟   .13
14.  ھل سبق صدور أحكام قانونیة ضد طالب التأمین من أي نوع؟ 

ھل حصل في الماضي في مكان التأمین و/أو لطالب التأمین حادث حریق أو سرقة أو غیره ، إذا كانت اإلجابة نعم اذكر التفاصیل:   .15

النعماألخطار اإلضافیة المرغوب إضافتھا مقابل قسط إضافي :

السرقة بعنف واستعمال القوة

األضرار الناجمة من الزوابع والعواصف والفیضانات

االنفجار

الزالزل

ارتطام مركبات الغیر وسقوط الطائرات

أخرى

أشــھد أن البیانــات المذكــورة أعــاله التــي أدلیــت بھــا صحیحــة ومطابقــة للواقــع ولــم أخــف أیــة معلومــات تؤثــر علــى تقدیــر الشــركة لألخطــار المطلــوب 
تغطیتھــا، وأوافــق علــى أنــه إذا أثبــت أن المعلومــات المقدمــة منــي غیــر صحیحــة أو أننــي أخفیــت معلومــات مؤثــرة فــي تقدیــر الخطــر فــإن حقــي 

فــي التعویــض یســقط وأعفــي الشــركة مــن أیــة مســؤولیة.

ھــذا وأوافــق أنــه فــي حالــة إثبــات عــدم إمســاكي لدفاتــر محاســبیة وســجالت منظمــة و/أو فــي حالــة عــدم تقدیــم مــا یثبــت قیــم الموجــودات المؤمنــة 
مســتندیًا مــن مصــادر تصنیعھــا أو توریدھــا بعــد وقــوع الخطــر المؤمــن، فإنــه مــن حــق الشــركة تقدیــر الخســائر واألضــرار حســب مــا تــراه مناســبًا دون 

أدنــى اعتــراض منــي أو مــن ینــوب عنــي.

كما وأوافق على أن یكون ھذا الطلب أساسًا لعقد التأمین وجزءًا ال یتجزأ منه.

كما أقر بأن مسؤولیة الشركة ال تبدأ إال بعد قبولھا طلب التأمین خطیًا و/أو إصدار الوثیقة.

مكان التوقیع:   اسم طالب التأمین )المفوض(: 

اسم وتوقیع الموظف / المنتج/ الوكیل:   الختم والتوقیع: 
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