
االسم الكامل لمقدم الطلب: 

عنوان طالب التأمین:  رقم الھویة / مشتغل مرخص: 

ھاتف:  ص.ب.:  بريد اإللكتروني: 

مدة التأمین:  من:  إلى:

عنوان وتفاصيل المنزل المراد التأمین علیه: 

اسم مالك البناء:  نوع المبنى، الجدران، واألسقف:                      

منزل مستقل     شقة                بنایة من عدة طوابق نوع البناء:  

ھل یترك البناء خالیًا لمدة تزید عن 30 یومًا بالسنة ؟               نعم    ال

المبالغ المطلوب التأمین علیھا
المبلغالنوع

البناء

المحتویات، یرجى تجھیز كشف بالمحتویات )عدا النقود و الذھب والحلي والمجوھرات والفراء(.

خسارة اإلیجار )بسبب ھالك أو تضرر المسكن بحیث یصبح غیر قابل للسكن( 5% من مبلغ تأمین المحتویات كحد أقصى 
أو خمسة آالف دوالر أیھما أقل.

المسؤولیة القانونیة تجاه الغیر )عن المبالغ التي یصبح طالب التأمین مسؤول عنھا قانونًا بسبب حوادث  تقع للغیر 
في المسكن( عن كل حادث خسارة.

التعویض عن وفاة طالب التأمین أو زوجته )زوجه( بسبب الحریق أو أفعال اللصوص بحد أقصى 5000 دوالر أو نصف 
مبلغ تأمین المحتویات أیھما أقل.

تنبيــه هــام: ال تغطي الشركة تحت بند المحتویات: النقود والطوابع والذھب والحلي والفضة والمجوھرات واألحجار الثمینة والفراء والتحف 
واللوحات إال إذا قدمت للشركة قائمة شاملة تتضمن تفصیل ھذه األشیاء وقیمة كل منھا وقبلت الشركة تأمینھا خطیًا وورد ذاك نصیًا في 

جدول الوثیقة مقابل قسط.

األخطار الرئیسیة التي یغطیھا ھذا التأمین )وذلك وفقًا لوثیقة التأمین االعتیادیة التي تصدر عن الشركة، یمكن طلب نسخة منھا قبل التأمین(: 
الحریق أو الصاعقة أو انفجار في الممتلكات واألجھزة المؤمن علیھا أو انفجار أو طفح خزانات المیاه أو األوعیة واألنابیب المائیة والعواصف والفیضانات 
واألعاصیر والسطو أو السرقة باإلكراه واصطدام السیارات غیر المملوكة للمؤمن له بالمبنى واألسوار الخارجیة والزالزل وسقوط الطائرات أو أي أجزاء منھا.

ھل حصل في السابق حوادث في المنزل: 

ال ھل سبق وتم رفض التأمین من شركة تأمین أخرى؟  نعم   

ال ھل عقد صاحب الطلب تأمینًا آخر على نفس المنزل في شركة تأمین أخرى؟   نعم   

أنا الموقع أدناه أصرح بأن البیانات الواردة في ھذا الطلب صحیحة وكاملة، وإني أوافق على أن یكون ھذا الطلب أساسًا للعقد المقترح إجراؤه 
بیني وبین الشركة.

)إن مسؤولیة الشركة ال تبدأ إال بعد قبولھا لطلب التأمین خطیًا و/أو إصدار الوثیقة.(

اسم طالب التأمین:  التوقیع: 

الموظف /المنتج /الوكیل : 

طلب تأمین منزلي شامل

رام هللا، الماصيون، شارع اإلدريسي
هاتف: 2958090/4 02 

فاكس: 2958089 02
ص.ب: 1600 رام هللا

www.mashreqins.com


