طـلب تـأمين شخصي ضـد الحـوادث الجسدية
 .1معلومـات عـامة:
أ .االسم الثـالثً لطـالب التـأمٌن_______________________________________________________________:
ب .العنـوان :المحافظة ____________المنطقة _____________ الشارع ____________________ البـناء (رقم) _____
ج .هـاتف ( :المنزل) ______________________ (العمل) __________________ الخلوي _________________
فـاكس  ____________________________ :البرٌد االلكترونً___________________________________ :
د .محل و تارٌخ الوالدة _____________________________ :رقـم البطـاقة الشخصٌة ______________________ :
ه .الجنس  ______________________________ :الوضع العائلً___________________________________ :
و .المستوى العلمً:

ثانوي

إعدادي

معهد

جامعً

دراسات علٌا

ز .الطول _______________________________ :الوزن_______________________________________ :
ح .المهنة التً تقوم بها(:إذا تعددت الرجاء ذكرها جمٌعا) ________________________________________________
هل ٌتضمنها عمل ٌدوي؟ مـا هـو؟

نعم

ال ______________________________________________

ط 0ما هو دخلك األسبوعً ؟ ________________________________________________________________
 .2المنـافع المطلوبـة:
 .1الوفاة من جراء حادث

ل.س____________________________________________ :

 .2العجز الكلً الدائم

ل.س_____________________________________________ :

 .3العجز الجزئً الدائم

ل.س______________________________________________ :

 .4التعوٌض األسبوعً باستثناء األسبوع األول

ل.س_____________________________________________ :

 .5المصارٌف الطبٌة الناتجة عن حادث

ل.س_____________________________________________ :

 .3أسماء المستفٌدٌن فً حال الوفاة________________________________________________________________:
_____________________________________________________________________________________
 .4ما هً الرٌاضات التً تمارسها؟
_______________________________________________________________________
نعم

 .5هل تنوي متابعة أي عمل أو مهنة أو رٌاضة أو هواٌة لم تذكر أعاله ومن الممكن أن تجعلك أكثر عرضة للحوادث؟

ال

_____________________________________________________________________________________
 .6هل تنوي السفر خارج األراضً السورٌة؟

نعم

ال

أ .إلى أٌن؟ ________________________________________________________________________
ب .كم مرة وسطٌا فً السنة؟ _____________________________________________________________
 .7هل تشترك فً مسابقات بأنواعها ،التزلج،الدراجات النارٌة ،السٌارات،أو الطٌران إال إذا كان ذلك بصفة راكب على متن الخطوط الجوٌة التجارٌة
النظامٌة؟ _______________________________________________________________________
الرجاء تحدٌد التفاصٌل______________________________________________________________ :
 .8التـاريخ الصحـي:
أ .هل تشكو من ضعف فً السمع أو النظر؟ (ارتداء النظارات الطبٌة لتصحٌح العٌوب الطبٌعٌة ٌمكن تجاهله)

نعم

ال

إذا أجبت بـ نعم الرجاء التحدٌد___________________________________________________________ :

نعم

ب .هل تشكو من مرض فً القلب ،الجسد أو أحد األعضاء األخرى؟

ال

إذا أجبت بـ نعم الرجاء التحدٌد________________________________________________________ :
نعم

ج .هل تتمتع دائما بصحة جٌدة؟

ال

إذا أجبت بـ" ال" الرجاء تحدٌد السبب _______________________________________________________ :
نعم

د .هل أنت متزن ومعتدل فً عاداتك؟

ال

إذا أجبت بـ" ال" الرجاء التحدٌد_____________________________________________________________ :
نعم

 .9هل سبق و تعرضت لحادث أو تقدمت بمطالبة لشركة تأمٌن بشأن حادث أو مرض ؟
الرجاء تحدٌد التفاصٌل:
___________________________________________________________________________
 .10هل أنت اآلن مؤمن ضد الحوادث الشخصٌة أو المرض؟

نعم

ال

ال

الرجاء تحدٌد الشركة الضامنة و المبلغ التأمٌنً و التعوٌضات األسبوعٌة المتفق علٌها________________________________ :
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
 .11هل تم رفض طلبك ،أو قبولك بشروط دون معٌارٌة للتأمٌن على الحٌاة و/أو الصحة و/أو الحوادث الشخصٌة .أو سبق وقامت أٌة شركة تأمٌن
ال
نعم
بإلغاء أو رفض تجدٌد عقدك التأمٌنً؟
الرجاء تحدٌد التفاصٌل____________________________________________________________________ :
__________________________________________________________________________________
 .12هل ٌفوق أجرك األسبوعً التعوٌضات األسبوعٌة لجمٌع عقـود التـأمٌن التً تملكها متضمنة التعوٌضات فً هذا الطلب؟

نعم

ال

الرجاء تحدٌد التفاصٌل____________________________________________________________________ :
__________________________________________________________________________________
 .13هل ٌوجد أٌة معلومات إضافٌة قد تؤثر على عرض التأمٌن وٌجب أن ٌفصح عنها لمكتتبً التـأمٌن؟
الرجاء تحدٌد التفاصٌل___________________________________________________________________ :
__________________________________________________________________________________
أنا الموقع أدناه أصرح بموجبه و بحسب معلوماتً ،أن اإلجابات المدونة أعاله هً كاملة و صحٌحة.
إن توقٌع هذا الطلب ال ٌلزم مقدم الطلب بعقد تأمٌن و لكن فً حال إصدار العقد سٌكون هذا الطلب أساس العقد كما هو متفق علٌه.
ال ٌتم أي تغطٌة إال إذا تم تأكٌدها خطٌا من قبل الشركة
الرجاء تحـدٌد مـدة العقـد _______________________ :و تـارٌخ بدء التأمٌن ________________________________ :
التـاريخ

_________________________ :

تـوقيع طـالب التـأمين ___________________________ :

