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ERACTION ALL RISKS INSURANCE PROPOSAL FORM 

 

 

 1  General Information:   معلومات عامة  
                            

a) Full Name of Proposal   ن بالكامل  اسم طالب التأمي 
 
 
 
 
 
 
       CR No.   رقم السجل                                                                          Nationality   الجنسية  

 

 

        

         Year Established   سنة التأسيس                                                                      Activity  النشاط   

 
 

b) Address Locations  عنوان الموقع 
 

Building :   رقم إلمبن Street : إلشارع 

Dist :   إلح City :  إلمدينة  

 
 
 
         P.O.Box  صندوق البريد                                                      Postal Code  الرمز البريدي 
 
           
          
          Phone No رقم الهاتف                                                        E-mail ID االيميل      
 
 

c) Contact Person  الشخص المسؤول 
 

 
          Name  االسم                                                            Mobile جوال                                                       Email  

 
 

 

 EAR 
 

DERAYA Insurance Brokers 
 

 

ن  ن جميع طلب تأمي  كيبات أخطار المقاولي  للتر  
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2.  Title of Contract [If project consists of several sections, specify section(s) to be insured.]:  

وع  إسم المشر

  

  

  

3.  Site وع  موقع المشر

       

 

  

 

  

 GPS Coordinates االحداثيات            ------ ° ------ '  ------ ''  N , ------ ° ------ '  ------ ''  E 

 

4.  Name and address of principal:  

وع  اسم و عنوان مالك المشر

  

  

  

5.  Name(s) and address(es) of contractor(s)  

 اسم و عنوان المقاول الرئيس  

  

  

  

 

6.  Name(s) and address(es) of sub-contractor(s)  
 اسم و عنوان المقاول بالباطن

  

  

  

 

7.  Name(s) and address(es) of Manufacturer(s) of main item(s)   
  سوف تركب

عة لألجهزة التر
ّ
كة المصن  إسم و عنوان الشر
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8.  Name and address of firm supervising erection   
كيبإسم و عنوان  فة عىل التر كة المشر الشر  

  

  

  

9.  Name and address of consulting engineer  

كة اإلستشارات الهندسية  إسم و عنوان شر

  

  

  

10.  Proposer (please indicate which of the parties nos. 3 to 8 above is the Proposer of the insurance and which 

parties are to be declared as Insured in the Policy.  

ن من األرقام أعاله من  ن  8 – 3حدد من هو طالب التأمي    جدول الوثيقة كمؤمني 
ن
  و الذين سوف يتم ذكرهم ف

 Proposer No. إلرقم            Insured No(s).     إسماء إلمؤمني  

 

      

11.  Exact description of the property to be erected (if second-hand items are to be erected, please state). In case of 

machines: manufacturer’s name, number, type, size, capacity, weight, pressure, temperature, revolutions, year 

of construction of major units.  

        In case of complete factories: General drawings of plant, nature of civil engineering work (if any). 

 

كة المّصنعة    سوف يتم تركيبها مع تزويدنا بالتفاصيل بالنسبة للشر
و عدد األجهزة او األالت و وصف كامل للممتلكات و االجهزة و المعدات التر

جو تزويدنا بمخطط الرسومات العامة للمصنع و طبيعة األعمال الهندسية ن مصنع و تركيب أالته , فتن وع هو تجهت    حال كان المشر
ن
و  نوعها , وف

وع    المشر
ن
  المدنية ف
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12 Period of Insurance   ن مدة التأمي   

 

                                              Commencement of Work وع      تاري    خ بداية المشر  

 

 

                                              Duration of Construction ) وع ) بالشهور   Months                           مدة المشر

 

                                       Date of Completion  وع تاري    خ إكتمال و تسليم  المشر  
 
                                               Maintenance, Test & Commissioning Period    ) ة الصيانة و التجريب ) بالشهور   فتر
                                                                                                                                                          
                                                                                                                            
                                                                                                                                Months                                                   

13. Have plans, designs and materials of the kind used in this project been used and/or tested in:  

وع من قبل :   هل تم إستخدام أو تجريب أي من مخططات أو تصاميم أو مواد هذا المشر

     a) Previous constructions? مشاري    ع سابقة  
  Yes   □  No  □ ف 

     b) Previous constructions by the contractor(s)?   مشاري    ع سابقة من قبل إلمقاول  
 ف 

                                                        □  Yes   □  No  

If so, please give details of similar projects carried out by contractor(s):                      

وعات إلسابقة إلمشابهة   إذإ كان نعم , نرجو تزويدنا بتفاصيل إلمشر

  

  

14. Is this an extension of an existing plant? وع عبارة عن توسعة لمصنع قائم و موجود مسبقا  هل هذا المشر

                                                                                                       □  Yes   □  No  

If so, will operation of existing plant continue during erection period? Enclose plans. 

ة إلتوسعة مع ؤرفاق خطة إلعمل  ذإ كان نعم , هل سوف يستمر إلمصنع بالعمل خالل فتر  

          

                                                                                                                                                   □  Yes             □  No  

15. Have the buildings and civil engineering works already been completed?  

وع  هل إكتملت جميع أعمال التشييد الهندسية و المدنية لهذا المشر

                                                              □  Yes             □  No 
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16.  Work to be carried out by sub-contractors: سوف يقوم بها المقاول بالباطن  
 ما ه  األعمال التر

  
  
  
Please also give answers to Nos. 16 to 21 as far as information is obtainable.  

حسب المعلومات المتوفرة لديكم 26اىل رقم  61أرجو إجابة األسئلة من رقم   

17.  Is there any aggravated risk of:  

ايدة من  ن  هل هنالك مخاطر متر

   

- Fire? إلحريق 
□  Yes   □  No  

- Explosion? إإلنفجار 
□  Yes   □  No  

  If so, give details: أرجو تزويدنا بالتفاصيل    

     

     

18.  Ground water level ماهو مستوى المياه السطحية    

19.  Nearest river, lake, sea etc.  ة او بحر     أقرب نهر او بحت 

Name: إإلسم Distance from site  وع  إلمسافة من موقع إلمشر

 

Levels of such river, lake, sea etc. 

ة إلمذكورة إعاله   مستوى إلسطح للبحر إو إلنهر إو إلبحت 

  

Low water      mean water    highest level recorded  

Mean level of site  وع   مستوى إلسطع بالنسبة لموقع إلمشر

20.  Meteorological conditions األحوال الجوية  

- Rainy seasons موسم إألمطار 

      from من     to إىل 

 

- Max wind velocity   رسعة إلرياح ومدى تكرإرها  storm frequency   

                                                                            □ low     □ medium      □ high  

21.  Hazards of earthquake, volcanism, tsunami:  

ن و التسونام  :  اكي   أخطار الزالزل و التر

 

- Is there a history of volcanism, tsunami at the site?  

وع     موقع إلمشر
 إو تسونام  ف 

 هل هنالك سجالت سابقة لحدوث إي برإكي  

                                                                             □  Yes   

 

 

□  No  
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- Have earthquakes, etc. been observed in this area?   

وع   منطقة موقع إلمشر
 
 هل لوحظ وجود إي زالزل ف

               □  Yes       □  No  

If so, please state intensity  magnitude  
 ؤذإ كان نعم , أذكر شدة إو درجة إلزالزل إلمسجلة

 

- Is the design of the structures to be insured based on regulations 

regarding earthquake resistant structures?  

  خاضع لقوإعد مقاومة إلزالزل
                                                                                     هل تصميم إلمبان 

                                                                                                       □  Yes       □  No   

 

 

 

 

Subsoil conditions  وع بة لموقع إلمشر  نوع إلتر

                                                                            □ rock     □ gravel     □ sand      □ clay      □ filled site  

Other types  بة أنوإع أخرى من إلتر    

  

Do geological faults exist in the vicinity?  

وع    إلمنطقة إلمجاورة للمشر
 هل هنالك أي عيوب جيولوجية ف 

 

                                                                          □  Yes        □  No  

22.  Estimate, if possible, the probable maximum loss, expressed as a percentage of the sum insured, in a single 

occurrence.  
ن ( نتيجة األخطار التالية ر أقىص خسارة محتملة الحدوث ) بنسبة مئوية من مبلغ التأمي 

ّ
 قد

a) due to earthquake  إلزالزلنتيجة    

b) due to fire نتيجة إلحريق   

c) due to other cause (please specify) نتيجة إي أخطار أخرى   

 23. Is coverage of construction/erection equipment (Scaffolding, huts, tools, etc.) required? 

        هل مطلوب تغطية معدات و أدوات التشييد

 

                                                                                                           □  Yes   □  No  

 

Please give brief description and state new replacement value  

ةأرجو ؤرفاق قائمة بهذه إلمعدإت و إألدوإت مع قيمة إإلستبدإل إلجديد لكل م
ّ
عد  

 24. Is coverage of construction/erection machinery (excavators, cranes, etc.) required? 

كيب       هل مطلوب تغطية أالت  التشييد او التر  

                                                       □  Yes   □  No  

Please attach list of major machines showing individual new replacement values and state total value. 

 أرجو ؤرفاق قائمة بهذهاالالت مع قيمة إإلستبدإل إلجديد لكل ألة 
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 25. Are existing buildings and/or structures on or adjacent to the site, owned by or held in care, custody or control of 

       the contractor(s) or the principal, to be insured against loss or damage arising out of or in connection with the  

       contract works? State limit  

 

وع  وع او بالقرب منه مملوكة او تحت عهدة المقاول او مالك المشر   موقع المشر
ن
  قائمة ف

ن
  تغطيتها من األخطار هل هنالك اي مبان

ن
و ترغبون ف

وع ؟إذا كان نعم , أذكر قيمة او حدود التغطية المطلوبة    المصاحبة ألعمال المشر

If so, give exact description of these buildings/structures.       إلموجودة  
 أعط  تفاصيل دقيقة عن هذه إلمبان 

  

  

  

 

 26. Is third party liability to be included?  تغطية مسؤولية الطرف الثالث  
ن
 هل ترغبون ف

                                                                                             □  Yes              □  No  
27.   Do you wish to include extra charges (in case of loss) for  

  تغطية التكاليف اإلضافية بالنسبة ل : 
ن
        هل ترغبون ف

- Express freight, overtime, night work, work on public holidays ?  

  , أو إلعمل خالل إإلجازإت و إلعطالت  
 إلمصاريف إإلضافية لتكاليف إلشحن إلشي    ع , إلعمل إلليل  و إإلضاف 

                                                                                                                                                    □  Yes       □  No  

             - Air freight? مصاريف إلشحن إلجوي □  Yes   □  No  
 28. Give details of any special extension of cover required.  
 أذكر تفاصيل أي تغطية إضافية خاصة مطلوبة تحت هذه الوثيقة       

    

    

    

29.  Please state hereunder the amounts you wish to insure or where applicable the limits of indemnity required 

(see policy wording, Section 1, Memo 1, and Section II.)  اذكر حدود التغطية المطلوبة لكل قسم أدناه 

Section 1 : 

Material 

damage 

 القسم األول

 

 

 

Items to be insured  البنود المطلوب تغطيتها 

 

 

  Sums to be insured  

(state below separately) ن لكل بند  مبلغ التأمي 

1. Erection works, split up as follows: 

كيب مقسمة للبنود أدناه  أعمال إلتر

  

1.1 Items to be erected  

 قيمة إلموإد إلمرإد تركيبها 

  

1.2 Freight  

 قيمة تكاليف إلشحن

  

1.3 Customs duties and dues    
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 إلمصارف إلجمركية 

1.4 Cost of erection  

 تكلفة أعمال إلتشييد

  

2. Civil engineering works  

 قيمة األعمال الهندسية و المدنية

  

3. Construction/erection equipment  

 قيمة معدات و االت التشييد

  

4. Clearance of debris (limit of indemnity)  

 حدود التغطية بالنسبة إلزالة األنقاض

  

5. Property located on the principal’s 

premises or on the site, belonging to the 

principal or held in care, custody or control. 

وع او بالقرب    موقع المشر
ن
  قائمة ف

ن
منه قيمة مبان

وع  مملوكة او تحت عهدة المقاول او مالك المشر

  

Total sum to be insured under Section 1:  

ن تحت القسم األول  إجماىل  مبلغ التأمي 

  

Please indicate limits of indemnity required for the following perils:- 

 أذكر حدود التغطية المطلوبة لألخطار المذكورة أدناه
 

 

    Risk insured  الخطر Limit of Indemnity¹  حدود التغطية 

Earthquake, volcanism, tsunami  

 و إلتسونام  
إكي    إلزالزل و إلتر

  

Storm, cyclone, flood, inundation, landslide  
 إلعوإصف و إلفيضانات و إألعاصت  و إإلنهيارإت إألرضية

  

    

   

  Section 2  

Third Party  

Liability 

  
 القسم الثانن

 تغطية   

 مسؤولية 

 الطرف  

  الثالث   

Insured Items البنود المطلوب تغطيتها Limit of Indemnity²  حدود التغطية لكل بند 

- Bodily injury – any one person  

للشخص إلوإحد   –إإلصابات إلجسدية   

  

- Bodily Injury – total  

ة إلتأمي    –إإلصابات إلجسدية كل  خالل فتر  

  

- Property Damage  

إر إلممتلكات للطرف إلثالث    أض 

  

Total limit under Section 2  
                       

مجموع حدود إلتعويض تحت إلقسم إلثان 
                                                      

  

¹Limit of indemnity in respect of each and every loss or damage and/or series of losses arising out of any one event.  
ر إو سلسلة من إلخسارإت إلناتجة عن حادث وإحد  حدود إلتغطية بالنسبة الي خسارة إو ض 
²Limit of indemnity in respect of any one accident or series of accidents arising out of any one event.  
 حدود إلتغطية بالنسبة الي خسارة إو مجموعة حوإدث ناشئة عن وإقعة وإحدة
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Your Duty of Disclosure  

 

 

Before you enter into a contract of general insurance with an Insurer, you have a duty to disclose to the Insurer 

every matter that you know, or could reasonably be expected to know, is relevant to the Insurer’s decision 

whether to accept the risk of the insurance and, if so, on what terms. 

 

You have the same duty to disclose those matters to the Insurer before you renew, extend, vary or reinstate a 

contract of general insurance.  

 It is important that all information contained in this proposal is understood by you and is correct, as you will be 

bound by your answers and by the information provided by you in this proposal. You should obtain advice before 

you sign this proposal if you do not properly understand any part of it.  

Your duty of disclosure continues after the proposal has been completed up until the contract of insurance is 

entered into. 

 

 

 

 

 

Date :                                                                                                              Stamp & Signature of Proposer 
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Pricing Requirements for EAR 

كيبات ن  - التر   قائمة متطلبات تسعت  وثائق المقاولي 

 

1. Signed and Stamped Broker of Record (BOR) 
Letter 

خطاب تفويض موقع ومختوم عل مطبوعات إلمنشأة 
 .إلرسمية بتاري    خ حديث

1. 

2. Copy of the Company Valid Registration (CR)    2 ساري إلصالحيةللمنشأة صورة من إلسجل إلتجاري. 

3. National Address ( WASSAL)   
 .3 إلعنوإن إلوطن 

4. Claim Experience For the Past 5 Years From 
the Previous Insurance Company(s) 

من سنوإت ماضية  خمستقرير معدل إلخسائر لمدة 
كات إلتأمي   إلسابقة كة إو رسر  رسر

4. 

5. Letter From Client showing the Claims Detail 
in the past 5 years or To Confirm the NIL 
Losses, In Case The Client Never Hold a 
Same Coverage Previously.   

خطاب من إلعميل يوضح تفاصيل إلخسائر إن وجدت 
  
إو تاكيد بعدم وجود خسائر للخمس سنوإت إلسابقة ف 

 .ود تأمي   سابق لنوع إلتغطية إلمطلوبةحال عدم وج

5. 

6. CAR/ EAR Proposal Form Filled Duly    تعبأة نموذج طلب إلتأمي   إلخاص بأخطار إلمقاولي
 حسب إالصول 

6. 

7. GPS – Coordinates For Project Site(s) وع /لموقع إلحدإثيات إلجغرإفيةإ  .7 موإقع إلمشر

8. Scoop of Works or Works to Be Carried Out. 8 وصف كامل ألغرإض وأهدإف إلبناء/إلتشييد. 

9. Bill of Quantities. 9 جدول إلكميات. 

10. Time Chart   
 .10 إلجدول إلزمن 

11. Copy From Project Contract وع  .11 صورة من إلعقد إلموقع بي   إلمقاول و صاحب إلمشر

12. Digital Photos for Project Site(s).  سيتم  
صور فوتوغرإفية رقمية حديثة لكل إلموإقع إلنر

تطويرها/بناؤها/ؤنشاؤها بحيث تظهر إلصور إلموقع 
 .نفسه

12. 

13. Details for the Last 5 Projects Carried Out By 
the Insurance Proposal Showing the Projects 
Details and All Claims Rised Out under each 
project. 

, مشاريه قام بها إلمقاول  5تفاصيل كاملة عن آخر 
تفاصيل أي مطالبات و بحيث تشمل تفاصيل إلمشاريع

وع ة إلمشر  .سوإء للمقاول أو ضده خالل فتر

13. 


