
:هـاتف:اسم طالب التأمٌن 

:العنـوان 

:المهنة المزاولة 

ماهً أسماء وعناوٌن األماكن التً تنقل بٌنها األموال ؟ - 1

:مــن 

:إلــى 

.أماهً المسافة القصوى التً تنقل بٌنها األموال ؟ . أ-2

.ب

.أما عدد األشخاص الذٌن ٌقومون بنقل المال ؟  .   أ-3

.بهم موظفون رسمٌون لدٌك ؟/هل هو. ب

.جما هو المنصب الذي ٌشغله ؟ .  ج

.دهم مؤّمنون ضد سوء األمانة ؟ ما هو مبلغ تغطٌتهم ومع أٌة شركة ؟/هل هو.  د

؟ (فً حقٌبة ، صندوق وفً كم وحدة ؟)كٌف سٌنقل المال - 4

بأي وسٌلة سٌتم نقل األموال ؟-5

 

فما هً أسالٌب الحماٌة المستعملة ؟  (ال  )هل سٌرافق األشخاص الذٌن ٌنقلون المال حراسة مسلحة ؟ إن كانت اإلجابة -6

طـلب تـأمٌن األمـوال

القٌمة التقدٌرٌة لألموال خالل

 :(هً أساس االحتساب  )السنة 

الحد األقصى المنقول فً أي وقت فً المّرةالواحدة

 :(وهوحدود مسؤولٌة الشركة عن الحادث الواحد)

ما األوقات التً خاللها ٌتم تنقل األموال ؟. ب
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.أفً أي ٌوم ٌتم سحب المال؟.  أ-7

.بفً أي ٌوم ٌتم دفع المال؟. ب

(الرجاء إعطاء التفاصٌل)هل ٌعاد إرسال األموال إلى مراكز أخرى بعد استالمها فً مركزهم الرئٌسً ؟ -8

 (من غٌر الضروري اإلجابة على هذا السؤال إال إذا تم تمدٌد العقد لٌغطً أي جزء ٌسحب من المال خالل وجوده فً خزنات مقفلة لحٌن الدفع)

ٌُحَفظ فً المكتب وإلى متى ؟. أ-9 .أأي جزء من المال س

.بأٌن سٌتم حفُظه ؟. ب

.جما اسم صانع الخزنة ؟. ج

.د؟ (العمق ، العرض ، الطول)ماهً قٌاسات الخزنة . د

.هـ؟‹‹ ضد السرقة  ››هل هً مصنوعة . هـ

. وما هو عمر الخزنة ؟ . و

.زما هو وزن الخزنة ؟. ز

.حهل سٌتم حراسة المكان خالل اإلقفال؟ من سٌقوم بحراستها؟. ح

(ٌرجى اإلجابة بالتفصٌل  )هل سبق وتعرضت لخسارة المال أثناء نقله أو عند وجوده لدٌكم ؟ -10

: هل سبق ألٌة شركة تأمٌن -11

.أأن رفضت طلب التأمٌن المقدم من قبلكم؟ .أ

.بأن طالبت بقسط إضافً أو شروط خاصة؟ .ب

.جأن ألغت أو رفضت تجدٌد التأمٌن؟ . ج

.الٌكون التأمٌن ساري المفعول إال عندما ٌتم قبول طلب التأمٌن من قبل الشركة وٌتم دفع القسط

:تـوقٌع طـالب التـأمٌن 

:        التــارٌخ 

نحن نرغب فً إجراء عقد تأمٌن لدى شركة المتحدة للتأمٌن ونوافق على / وأنا . نحن نتعهد أن كافة المعلومات  المذكورة أعاله هً صحٌحة/ أنا 

أن هذا الطلب و التصرٌح ٌشكالن أساس العقد بٌننا و بٌن الشركة، ونرضى بالعقد أن تخضع لشروط الشركة ،وأن ندلً فً نهاٌة مدة التأمٌن بٌاناً 

.عن حقٌقة كمٌة األموال المنقولة ونتعهد بدفع قسط إضافً عن أٌة زٌادة فً كمٌة األموال المخّمنة
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