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طلب تأمين الممتلكات ضد جميع المخاطر 
بما في ذلك الخسائر التبعية

 Proposal Form Property All Risk Insurance
Including Consequential Losses

مقدم الطلب. ١

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ االسم بالكامل:    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العنوان بالكامل:   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      

مدة التأمين المطلوبة: . ٢

من ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إلى: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

المصلحة المطلوب تغطيتها. ٣

وصف ومكان األمكنة المطلوب التأمين عليها: 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

              قيمة التأمين بالريال السعودي

• ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	 األبنية شاملة التجهيزات والتركيبات الكهروميكانيكية إن وجدت:  

• ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	 مفروشات وتجهيزات وديكورات:      

• ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	 مفروشات ومعدات مكتبية:       
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              قيمة التأمين بالريال السعودي

• ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	 مكائن واليات:        

• مخزون معد للتداول        	

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          )مخزون بصفة األمانة، تحت رعاية، بعهدة، أو تحت سيطرة طالب التأمين(: 

• ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	 إزالة األنقاض:        

• ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	 خسارة اإليجار )يرجى تحديد اإليجار الواجب سداده / تحصيله(:   

• ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	 مصروفات إستشارين معماريين وقانونيين:     

• ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	 حدود مسئولية المستأجر:       

• ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	 حدود مسئولية الجار:       

• ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	 أخرى:         

)يرجى إرفاق صفحة مستقلة إذا لزم األمر(   

التغطية التأمينية. ٤

تغطية جميع مخاطر الممتلكات

مخاطر إضافية )يرجى التوضيح( 

لتغطية السرقة ، يرجى توضيح مايلي: 

هل فتحات النوافذ و فتحات التكييف وأبواب المصائد والمناور وغيرها من الفتحات ُمحكمة ؟

هل األمكنة محكمة ومؤمنة بنظام تنبيه وتحذير من السرقة؟

هل تتوفر حراسة للمرافق على مدار الساعة؟

هل تظل األمكنة غير مشغولة لفترة زمنية معينة بصفة دورية و /أو أثناء عطالت نهاية األسبوع أو في إجازات األعياد؟
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أسئلة عامة:. ٥

1-   هل يوجد أي تأمين أخر على هذه الممتلكات؟         نعم      ال

2-   طبيعة المخزون المطلوب تخزينه  في األمكنة أعاله:

  

3-   هل توجد أي بضائع خطرة يتم حفظها في هذه األمكنة؟      نعم      ال

4-   هل تظل األمكنة غير مشغولة لمدة تزيد عن 30 يوم؟       نعم      ال

5-   هل النظام األمني معتمد من قبل الدفاع المدني؟       نعم      ال

6-   هل سبق أن رفضت أي شركة من شركات التأمين طلب إصدار وثيقة تأمين أو تجديدها لكم      نعم      ال

         )إذا كانت اإلجابة بنعم، فيرجى توضيح البيانات الخاصة بذلك( 

7-   تجهيزات مكافحة الحريق المتاحة في المرافق )أذكر التفاصيل بالكامل(: 

 

8-   هل توجد خسائر على مدى السنوات الخمس الماضية؟      نعم      ال

          )إذا كانت اإلجابة بنعم ، فيرجى توضيح  اإلجراءات الوقائية المتخذة لتجنب تلك الحاالت(
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التأمين ضد مخاطر  الخسائر التبعية

وصف األعمال )المطلوب لها تغطية تأمينية ضد مخاطر الخسارة التبعية(. ١

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بيانات المواد الخام. ٢

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - طبيعة المواد الخام المستخدمة:  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - المصدر الرئيسي للمشتريات:   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - المصدر البديل للمشتريات:   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - قيمة وكمية المخزونة:   

بيان المعدات. ٣

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - عدد المعدات ووصفها:   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - ترتيبات اإلحالل:    

المرافق والخدمات. ٤

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - شبكة الكهرباء )عامة/خاصة(:   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - الترتيبات البديلة في حالة األعطال: 
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معلومات أخرى. ٥

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  - عدد الموظفين ورواتبهم:  

 - إجمالي معدل الدوران )إجمالي المبيعات السنوية(: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  - إجمالي األرباح التقديرية:    

أقصى فترة مطلوبة للتعويض. ٦

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      

معلومات عامة. ٧

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - تاريخ الخسارة على مدى السنوات الخمس الماضية: 

إقرار. ٨

نقر بأن المعلومات المذكورة أعاله صحيحة على حسب علمنا بها وإننا قدمنا جميع المعلومات والبيانات التي قد يكون لها 

تأثير على تقييم المخاطرة. وأوافق على إن هذا الطلب واإلقرار يشكالن أساس العقد بيني/ بيننا وبين شركات التأمين. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التاريخ:       

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ االسم:      

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التوقيع:     

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ختم الشركة:     


