
 نموذج التأمين على األموال

…… ................................. ………………………….……………… : اسم طالب التأمني بالكامل  

العنوان :…..………….…………………………..………….............………….....………......

التجارة أو العمل :………………………………………………….....................………….……

……… .......................... رقم اهلاتف : ...........……….......…………رقم الفاكس : ..…………

التفاصيل / حدود المسؤولية

: بالنسبة للنقد / األوراق املالية داخل اخلزن )   مبلغ اخلسارة القصوى للمرة الواحدة١(  
....................... لایر سعودي............................................ 

خارج ساعات الدوام :و )   أي خسارة مالية غري حمفوظة ٢(  
.................................................................. لایر سعودي. 

: املؤمن أو املوظفني منزليف )   أي خسارة مالية ٣(  
.................................................................. لایر سعودي.  

: شهر القادمة ١٢الشيكات املصدقة واليت ترتبط بنوع العمل خالل  التقديري غري حجم األموال املنقولة أذكرفضالً    
 .............................  ............................................................................

معلومات يجب تأكيدها من مقدم الطلب

ما هي املسافة الفاصلة بني البنك واملنشأة ؟    -١   
محاية ؟ سرياً على األقدام / بالسيارة / أو عرب شركة كيف يتم إيصال األموال ؟    -٢   
كم عدد املوظفني املرافقني إليصال األموال ؟   -٣   
أذكر تفاصيل أي احتياطات أمنية متخذه :  -٤   

 .  ........................................................................................................
: كاملة  ىل جهة أخرى غري البنك ؟ يف حال املوافقة أذكر تفاصيلإهل يتم نقل األموال    -٥   

 .  ........................................................................................................
 .................................  ........................................................................

 إلغاء لوثيقة ؟مت  عرض للتأمني من أي نوع أو عرض جتديد أو رفضهل سبق وأن       -٦   
: يف حال املوافقة أذكر التفاصيل  
  ...................  ......................................................................................
  .  ........................................................................................................



: يف حال املوافقة أذكر التفاصيل هل سبق وأن تعرضت ألي خسائر نتيجة األخطار اليت تود التأمني عنها حاليًاً◌ ؟      -٧   
  .  ........................................................................................................
 ...  ......................................................................................................

هل يكون املبىن مشغول ليالً وبواسطة من ؟      -٨   
 ..........................................................................  ...............................

املبىن مقصور عليك ؟ سكنأن هل       -٩   
 .  ........................................................................................................

: للخزن والغرف املصفحة الية املتعلقة بالسالمةفضًال قم بإعطاء التفاصيل الت    -١٠   
اسم املصنع  وتاريخ التصنيع ؟      (أ) 
؟ األبعاد اخلارجية "بالسنتيمرتات"    (ب)  
؟ الوزن والتثبيت يف األرض   (ج)    
؟ املنشأةاخل داملوقع     (د)    
؟اإلستبدالية للخزنة / الغرفة املصفحة القيمة )   هـ(  
؟ هل يتم إزالة املفاتيح من املنشأة بعد اإلغالق      (و)  

  ...........................................................................  ....................
عن اعتداء اللصوص ؟ األذى الشخصي الناجمهل تود احلصول على تأمني ضد     -١١   

صحيحة وال أخفي أي حقيقة من الواجب اإلفصاح عنها.بأن املعلومات املعطاة   :   أقر أنا/حنن إقــرار 

الطلب هو أساس للعقد بيين وبني الشركة ؟أقـر أنا/حنن  بأن هذا   

:   ............................                                    ____________________  التاريخ 
طالب التأمينتوقيع   

 مالحظة هامة : اليعتمد التأمني إال بعد موافقة الشركة.
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