طلـــب تأمـــين مركــــبات
نوع التأمين :

شامل

رقم الوثيقة :

تكميلي

عنوان المؤمن له :

المؤمن المباشر :
حساب المــدين :

رقم الهاتف :

المســـــــــــتفيد :

معلومات المركبة المراد تأمينها
رقم اللوحة

نوع المركبة

نوع الهيكل

االستعمال

سنة الصنع

الركاب

رقم الشاصي

مبلغ تأمين المركبة :

مدة التـــــــأمين تبدأ من :

المنطقة الجغرافيـة :

الــــــــــــــــى :

رقم المحرك

/

/
/

20
/

20

مبلغ االعفاء :
المالحظات :
طريقة تسديد االقساط :

قسط التأمين :

دفعة اولى :
دفعة ثانية :
دفعة ثالثة :

بما أنني أرغب في إجراء التأمين كما هو مبين أعاله مع شركة المنارة للتأمين فإنني أقر بأن جميع المعلومات المدونة فيه صحيحة  ،كما أقر بأنني قد أطلعت على كافة
بنود عقد التأمين وقرأتها ووافقت على جميع اإلستثناءات والشروط الواردة فيه وأنني أوافق على أن هذا العقد ال يغطي األضرار التالية بأي شكل من االشكال :
 - 1األضرار التي تلحق بالمؤمن له أو السائق أو أي من ورثتهما من قوات كسب أو غيره بسبب توقف المركبة أو تعطيلها عن العمل فترة إصالحها من حادث مشمول
بالتامين أو غيره.
 - 2إن نقصان قيمة المركبة الناشئ عن الحادث المؤمن قبل التصليح أو بعده غير مغطى بهذا العقد وغير مشمول بالتأمين الن مسؤولية الشركة تنحصر(بموجب هذا
الطلب والبوليصة الصادرة بناء عليه) بإصالح المركبة فقط أو دفع تكاليف اإلصالح الحقيقية المتمثلة بأثمان القطع وأجور اإلصالح محسوم منها في كال الحالتين قيمة
االستهالك كما هي في شروط البوليصة.
 - 3ال يشمل هذا العقد تأمين أي ضرر يلحق بالمركبة المؤمنة أو مالكها أو سائقها أو أي راكب فيها إذا كان سائقها غير مؤهل لقيادتها قانونيا أو كان تحت تأثير
المخدرات أو المشروبات الكحولية.
) دينارا فقط ال غير.
 )%و بحد اقصى (
 - 4الحد األقصى لمسؤولية الشركة عن الحوادث المسجلة ضد مجهول (
وبما أن جميع هذه الشروط نوثق ت صراحة وتمت الموافقة عليها من المؤمن والمؤمن له فقد اعتبرت أساسا للعقد وأخذت في عين االعتبار في تحديد قيمة القسط وتحديد
مسؤولية الشركة .

حرر في
…………….

مسؤول الحساب
……………………

توقيع مندوب الشركة
………………………

توقيع المؤمن له او من ينوب عنه
.......................................

