
طلب تأمني املسئولية املدنية
 - 1بيانات عن طالب التأمين ( المشترك ) - :
اسم المؤمن له
المهنة أو مجال العمل
العنـــــــــــــــــــوان
من

مــدة التامــــين

/

إلى

/

/

/

 - 2تغطى المسئولية المدنية القانونية الناشئة عن قيام المؤمن له بأعمال :

 - 3وصف موقع العمل
اذكر موقع و وصف جميع البيانات التي سيسرى التأمين بصددها؟
أ الموقع
الوصف
هلل تقلوم بالعملل فلي مكلان أخلر ؟
ب
إذا كان كذلك اذكر العنوان؟
إذا كللان اى مللن مسللت دميك يعمللل
ج بعيللللدا عللللن مكللللان العمللللل اذكللللر
العنوان؟
هللل تللؤجر ج ل ما مللن مقللر مللن
د البلللا؟ن ؟ إذا كلللان كلللذلك أعطلللى
التفاصيل؟
 - 4هل ترغب في التأمين عن أية مطالبات تنشأ عن امتالك أو استعمال ما يلي -:
الرافعات
أ
مصاعد البضائع
ب
مصاعد أو ساللم متحركة
ج
ملحوظة( إذا كانت أجابتك بنعم فاذكر النوع و الرقم في كل حالة )
 -5هل ترغب في التأمين على مسئوليتك فيما يتعلق باإلضرار بالممتلكات نتيجة حريق أو االنفجار ؟
نعم

ال

ملحوظة :أن الضرر بالممتلكات الذي يسببه االنفجار بسبب ضغط الب ار الداخلي ألي مرجل أو جهاز مصمم على أساس
أن يعمل تحت الضغط غير مشمول بهذا التمديد و يمكن تغطيته في عقد منفصل.
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 - 6هل ترغب التأمين على مسئوليتك عن المطالبات الناشئة عن :
 1البضائع الموجودة في المقام األول الستعمال موظفيك
 2أية بضائع أخرى تبيعها أو تجه ها ؟ أن كان كذلك
نوعية البضاعة
أ
ب مبلغ الحركة السنوية تقديريا
هل أنت صانع  ،بائع جملة  /قطاعي
ج
ملحوظة :في حالة المطالبات الناشئة عن البضلائع المباعلة أو المجهل ة أو المجهل ة فلان حلد المسلئولية لكلل
حادث هو حد المسئولية للسنة التأمينية
 - 7أعطى تفاصيل ما يلي:
أ اآلالت المستعملة و نوع القوة
المحركة
( ال تذكر األشيام المذكورة في إجابة سؤال  4أعاله )
ب المواد أو األجه ة المشعة
المستعملة
ج المتفجرات أو الكيماويات
المستعملة أو الم ونة
 -8هل ترغب في التأمين على مسئوليتك عن المطالبات الناتجة عن عمليات المقاولون بالباطن
 1؟بيعة العمل المحال من البا؟ن
 2القيمة التقديرية للعقود من البا؟ن
 - 9اذكر تفاصيل جميع مطالبات الطرف الثالث التي قدمت ضدك خالل الثالث سنوات الماضية:

 - 10فيما يتعلق بتأمين المسئولية المدنية  ،هل سبق ألي من شركات التأمين أن :
رفض ؟لبك
أ
ب ؟لللب من لك قسللطا اكبللر مللن االشللترا العللادي أو
فرض عليك شرو؟ خاصة
ج الغي أو رفض تجديد وثيقتك
إذا كانت اإلجابة بنعم اذكر اسم شركة التأمين

 -11حدود المسئولية الشركة :
للش ص الواحد :
بالنسبة للكارثة مهما بلغ عدد األش اص :
بالنسبة لإلضرار المادية عن حادث اواكثر ناشئ عن سبب واحد
الحد األقصى لمسئولية الشركة خالل مدة التامين لإلضرار البدنية والمادية معا
قيمة العقد
الدخل السنوي المتوقع
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تغطى المسئولية المدنية القانونية الناشئة عن قيام المشتر بأعمال :

 -12اذكر عددا أو مجموع رواتب المستخدمين:
الذين يعملون
في المقــــــر
أ
ب بعيدا عن المقر
ملحوظة  :إذا كان مقدم الطلب أو اى شريك أو مدير يشاركون في العمل فيجب إضافة مرتباتهم
عدد المستخدمين

 -13في حاالت أخرى
أماكن العبادة ،القاعات العامة ،المطاعم ،المقاهي
أ
ب النـــــــــــــــــــوادي
ج الفنادق ،دور اإلقامة

الرواتب

عدد المقاعد
عدد األعضام
عدد غرف النوم

اقر  /نقر بأن جميع األجوبة و المعلومات و جميع التفاصيل التي تؤثر عللى تقيليم ال طلر التلأميني فلي هلذا الطللب صلحيحة و أوافل /
نواف على أن يكون ؟لب التأمين هذا و اإلقرار أساس بيني  /بيننا وبين المؤمن .

التاريخ/ :

/
توقيع المؤمن له
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