نموذج المطالبة لتأمين المنزل
القسم األول

بيانات حامل الوثيقة وتفاصيل الوثيقة

تفاصيل عن موعد ومكان وكيفية حدوث الخسارة  /الضرر،
القسم الثاني
تاريخ وقوع الخسارة  /الضرر؟

كيف وقعت الخسارة  /الضرر؟ (في حالة السرقة من المباني ،يرجى ذكر كيفية

الدخول(

في حال كانت بسبب فرد خارج الموظفين التابعين لك مثل المورد ،يرجى ذكر
االسم ومحل اإلقامة.

في حال فقدان أو سرقة الممتلكات ،يرجى اإلجابة عما يلي:
هل تم إخطار الشرطة؟

ما هو موعد اإلخطار ومكان نقطة الشرطة؟ (يرجى إرفاق أية تقارير أو إقرارات تقدمها الشرطة)
في حال تمت السرقة من محل إقامة المؤمن له ،هل تم تأجير الممتلكات؟
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القسم الثالث

جهات تأمين أخرى – يرجى ملء التالي قي جميع أنواع المطالبات.
يرجى ذكر كامل التفاصيل في حال كانت الممتلكات مؤمن عليها من قبل شركة تأمين أخرى.

القسم الرابع

الضرر بالمباني – تفاصيل المطالبة

تقدير جميع تكاليف اإلصالح:

التكاليف الفعلية (في حال تنفيذ جميع األعمال)

في حال حصولك على أية تقديرات أو حسابات ،يرجى إرفاقها وإرسالها مع النموذج الذي تم ملؤه.
مالحظة :ال تتأخر في إرسال النموذج في حال انتظار الحصول على تقديرات.
يرجى وضع عالمة في المربع ،في حال استالم التقديرات وإرسالها فيما بعد.

نعم

ال

في حال لم تكن أنت مالك المبنى:
اسم المالك ومحل إقامته:

(باستثناء الراهن)

لم يتوجب عليك التكفل باإلصالحات؟

شروط اإليجار على سبيل المثال.

ما هي قيمة المطالبات المادية؟
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القسم الخامس

المطالبات بالقيمة أو المحتويات – تفاصيل المطالبة (يجب إرسال جميع التقديرات  /الحسابات)

يرجى ملء جميع األعمدة – نتعامل مع مطالباتك المادية وفقا للغطاء التأميني الذي تكفله وثيقة التأمين الخاصة بك( .يرجى ذكر العملة
المستخدمة)

أقر أنا  /نحن بصحة وسالمة المعلومات السابقة على حد علمي  /عملنا وتقديري  /تقديرنا وأطالب  /نطالب بالمبلغ المذكور أعاله عن البنود
المذكورة.

التاريخ:
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