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 طمب تأمين ضد مخاطر الزوارق واليخوت

 : -----------------------------------اليخت  / اسم  الزورق 

: ------------------------------------- النوع 
 : ------------------------------------------تاريخ الشراء 

 

: ------------------------------------- الوزن بالطن 
 :---------------------------------------------- القيمة المدفوعة 

: -------------------------------------------- سنة البناء 
 : ---------------------------------------اسم الجهة التي قامت بالبناء

 

: ------------------ الطول   
 

: ------------------ العرض  
 : ------------------الغاطس 

 

 : ----------------------------------المادة المصنوع منها بدن السفينة 

 

: ------------------- منطقة اإلبحار 
 : -------------------نوع التسجيل 

 

 هل ترغب في التأمين عمى الصواري واألعمدة واألشرعة وحبال األشرعة والصواري أثناء السباق؟

إذا كانت اإلجابة بنعم ، فيرجى توضيح قيمة االستبدال الحالية والتي تشتمل عمى األشرعة الموجودة عمى 
 متن المركب 

------------------------------------------------------------ 

 

------------أثناء توقفها عن العمل؟ (سكن)هل القطعة البحرية المذكورة ُتستعمل كزورق إقامة 
---------------------------------------------------- 

 

---------------------------------هل ترغب في التغطية ضد مخاطر النقل البري؟
------------------------------------------------ 

 

 تحمل في الوثيقة/ هل تحتاج فرض مبالغ اقتطاع 

أي مقدار المبمغ الذي تتحممو من  )تحمل ؟/ إن كانت اإلجابة بنعم ، ما ىي قيمة المبمغ الذي ترغبو كاقتطاع
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----------------------------------------------------(كل مطالبة تأمينية
------------------------------------------------------------- 

 

 ما هو مبمغ تغطية مسئولية الطرف الثالث الذي تحتاجه ؟ 

 

 هل ترغب في تضمين المسئولية عمى و من التزحمق عمى الماء ؟

إن كانت اإلجابة بنعم ، وضح القيمة ؟ 
---------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------- 

 

 إذا كانت القطعة البحرية مستأجرة ، هل ترغب تأمين المسئولية عمى و من الركاب؟

، وضح القيمة؟ " نعم " إن كانت اإلجابة 
---------------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------هل تبحر بمفردك دون وجود أحد معك؟ 
------------- 

 

 : وضح القيمة الحالية لكل من 

 :                          ....................الخ ، ...البدن واآلليات والمعدات 

 ....................أو قوارب التجديف الصغيرة                     /الزوارق و

 ....................قوارب النجاة                                                

 .................... المواتير الخارجية                                           

--------------                                                                           

 اإلجمالي                                                                          

==============                                                                           

المحركات  / صناعة المحرك 
 : ------------------التاريخ --------------------- 

 

 محرك بحري  )وضح إذا كان 

 تحويل  )      

 ---------------------------------------خارجي       )      

 نفاث )      

 :------------------------------السرعة القصوى المصمم لها القطعة البحرية 
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؟  " توربو"ىل المحرك ذو طاقة 
--------------------------------------------------------------- 

 

 :------------------------------نوعية الوقود المستخدم في المكائن الرئيسية والمساعدة

 

--------------------------- أو أي غاز معبأ أخر؟ Calorىل يتم استعمال غاز الكالور 
- 

 

 :---------------------إن كانت اإلجابة بنعم ، وضح المادة المصنوع منيا مواسير التوصيل 

 

 -------------- النوع ------------  طفايات الحريق المستخدمة عمى متن القارب ؟  العدد 

 
 

 

 . عقدة17بالنسبة لمسفن المجهزة بمكائن داخمية تتجاوز سرعتها 

 : وضح كامل تفاصيل طفايات الحريق المجهز بها ما يمي 

 

 :    ------------------------------غرفة المحركات أو مساحة المحرك (أ)

 

 : ---------------------------------------مساحة الخزان  (ب)

 

 : ------------------------------------------------------المطبخ  (ج)

 

 : ------------------------------------يرجي توضيح رقم تسجيل الموتور 

---------------------هل ترغب في تغطية الموتور الخارجي ضد مخاطر الوقوع والسقوط ؟
----------------------------------------------------- 

 

 

--------------------------------------- االسم الكامل لمقدم الطمب  (أ) – 1
:  (فضال أكتب بشكل واضح )

 

: --------------------------------------------عنوان مقدم الطمب  (ب)
----------------------------------------------------- 
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 : ---------------------------------------------رقم هاتف المكتب  (ج)

 

  : ----------------------------------------------مهنة طالب التأمين (د)

 

 : -------------------------------------------الجنسية  (ىـ)

 

 

--------------------------------منذ متى و أنت معتاد عمى عممية إرساء القارب ؟- 2
----------------------------------------------------------- 

 

 ----------------------ىل سيستخدم القارب ألغراض النزىة والمتعة الشخصية فقط ؟ - 3

 

وضح بيان لمطاقم المتخصص العاممين عمي القارب؟  - 4
 

------------------------------------------------------------ 

 

 -------------------------------------وضح فترة التأمين المطموبة لمقارب؟ - 5

 

 ------------حتى -------------------- شيور من --------- أثناء التشغيل   (أ)

 

 -------------                                       حتى -------------------- شيور من -------- أثناء التوقف  (ب)

 

أين يرسو القارب عندما يكون قيد التشغيل؟   (أ)- 6
------------------------------------------------------------ 

 

 : ----------------------------------------عندما يكون خارج الخدمة  (ب)    

 

 ىل سيتم إخراج القارب من الخدمة؟  (ج )

 مرسى؟  (4)عائم ؟  (3)في رصيف طيني ؟  (2)عمى الشاطئ ؟  (1)

 

ما ىي الحوادث التي تعرضت ليا خالل السنوات الخمس السابقة  فيما يتعمق بأي قطعة بحرية تكون قد - 7
. أبحرت بيا أو امتمكتيا ؟ أذكر التفاصيل 

---------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------- 
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 :هل سبق وأن تعرض أي طمب تأمين عمى أي قطعة بحرية تابعة لك لمتالي- 8

      (ج )          (ب)             (أ )التجديد فقط بسعر إضافي ؟       (ج)اإللغاء ؟  (ب)الرفض ؟  (أ)

إن كان األمر كذلك، ُيرجى توضيح اسم الشركة واألسباب  
---------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------- 

 ُيرجى توضيح رقم مكافأة عدم المطالبات الممنوحة لك الحالية - 9

 جنيو إسترليني أو ما يقابمو بعممة 100.000ال ينطبق عمى القطع البحرية التي تُقدر قيمتيا بما يزيد عن  )
  -----------------------------------------------------(اللاير السعودي

: ------------------------------- ميناء تسجيل القطعة البحرية أو ميناء الموطن – 10
------------------------- 

 

 : إقرار

ىل سبق أن تعرضت أنت شخصيا أو أي  شخص أخر سمحت لو أو قد سمحت لو باستعمال القارب 
الخاص بك ، التيام أو ُأدنت في أي قضية تتعمق بخيانة أو أي قضايا مشابية مثل االحتيال أو إحراق 

 ممتمكات عمدا أو سرقة أو تيريب أو اختالس أو المتاجرة في بضائع مسروقة؟ 
 

:  نعم                                             وضح  التفاصيل 
---------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------- 

 

 : ------------------------------------------------------------ال 

 

:  شركات التأمين السابقة / أسماء شركة / وضح اسم 
-------------------------------------------------------- 

 

أقر بموجبو أن البيانات واإلجابات المذكورة أعاله صحيحة وكاممة من كافة الجوانب وأنني لم أخفي أي 
معمومات والتي قد تؤثر عمى قرار المكتبين فيما يخص الطمب ، وأوافق أن ىذا الطمب واإلقرار يشكالن 

 أساس العقد فيما بيني وبين المكتتبين ، في حالة إبرام عقد بيذا الخصوص 

 

 .(إن التوقيع عمى ىذا النموذج ال يمزم طالب التأمين بإتمام عممية التأمين)

 

: ---------------------------التاريخ : ------------- توقيع طالب التأمين 
- 
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:---------------------- التاريخ :----------------------- - التوقيع 
  (في حالة أكثر من طالب تأمين بالتضامن  )

 

تنبيه هام 
. أجب عن األسئمة عمى حسب معرفتك بيا وتأكدك منيا -1
يجب اإلفصاح عن جميع الحقائق الجوىرية، حيث أن إخفاء أي حقيقة جوىريو يعرض ىذه الوثيقة أو الشيادة  -2

 .المطموب إصدارىا لإللغاء

 
:  ممحوظة هامة

ن كنت في شك من . الحقيقة الجوىرية ىي تمك التي قد تؤثر عمى قبول المكتتبين ليذا الطمب أو تقييمو  وا 
 .المعمومات التي تشكل حقيقة جوىرية ، فإن عميك استشارة وسبطك التأميني بيذا الخصوص

 إذا رأيت أن أي سؤال يحتاج إلي استشارة خبير وال تستطيع الرد عميو ، فإن عميك توضيح ذلك في إجابتك -3

الشيادة من وسيط التأمين الذي تتعامل معو عند طمبك ليا / يمكنك الحصول عمى صورة من  صيغة الوثيقة  -4
 .منو

 


