* وثٌقة تؤمٌن المسئولٌة المهنٌة
للمهندسٌن والمؼمارٌٌن
ـــــــــــــ
المقدمة
بما أن المإمن له الوارد أسمه فى جدول الوثٌقة قد قدم إلى شركة  ...للتؤمٌن ( المنوه ػنها فٌماا بؼاد بالشاركة
) طلبا كتابٌا واإلقرار المذٌل به والاذ ٌؼتبار أساساا وجاءاا متمماا لهاذه الوثٌقاة  ...وبؼاد ساداد القساط المباٌن
بجدول الوثٌقة.
وطبقا للشروط واإلشتراطات واألحكام الواردة فى هذه الوثٌقة أو الملحقة بها .
تتؼهااد الشااركة بسااداد جمٌااغ المبااالح التااى ٌهاابئ المااإمن لااه مساائو ػنهااا قانونااا وفقااا ألحكااام القااانون المادنى
المهر ػن أٌة أضرار مادٌة و /أو جسمانٌة والتى تثبت بموجب حكام قضاائى نهاائى فاى حالاة وجاود مطالباة
ناشئة ػن خطؤ أو إهمال أو تقهٌر من جانب المإمن له أو تابؼٌه نتٌجاة لممارساته لوفٌهتاه أو مهنتاه المبٌناة
فى جدول الوثٌقة والناتجة من أٌة وقائغ تحدث خالل مادة التاؤمٌن  ،داخال نطااا الحادود الجفرافٌاة المبٌناة فاى
جدول الوثٌقة  ،ػلى أن ٌتقدم المإمن له بالمطالباة خاالل مادة التاؤمٌن أو بؼاد ذلاد بحاد أقهاى ساتٌن ٌوماا مان
إنتهاا مدة التؤمٌن .
ػلى أ ٌتؼـد مبلح  /مبالح التؼوٌض الحـدود القهو لمسئولٌـة الشركاـة الاواردة فاى جادول الوثٌقاة بماا فاى
ذلد :
 أٌه مهروفات قضائٌة مستحقة ػلى المإمن له والتى توافا ػلٌها الشركة كتابة . أٌه مهروفات ٌتحملها المإمن لاه إلساتبدال أو إساتؼادة المساتندات التاى ٌكاون مسائو ػنهاا قانوناا وٌاتماكتشاف فقدها أو تلهها خالل مدة التؤمٌن .
الجـــدول
رقم الوثٌقــة ........................
أسم المإمن له.................................... :
الؼنــــوان.................................... :
طبٌؼة النشـاط.................................... :
.....................................................
رقم القٌد بالنقابة.................................... :

جنٌه
..........
القســط الهافــى
نهف الدمفة النسبٌـة ..........
الضرٌبــة النوػٌـة ..........
رسم اإلشراف والرقابة ..........
مهارٌف اإلهــدار ..........
إجمالى القســـط

...........

مـدة التـؤمٌـن :
تبـدأ من ٌوم  / /الساػة الثانٌة ػشر فهرا وتنتهـى ٌوم  / /الساػة الثانٌة ػشر فهرا
الحدود الجفرافٌة لممارسة المهنة ......................................................... :
الحد األقهى لمسئولٌة الشركة
– ػـن الحادث الواحد .........................................................
– خالل مـدة التؤمٌن .........................................................
 مهروفات إستؼادة أوإستخراج المستندات التالهة ............................................التحمـــل
  ..............جنٌه ػن الحادث الواحد  ...............جنٌه ػن مهروفات إستؼادة أو إستخراج المستندات التالهةمدة اإلكتشاف ........................................................... :
تحرٌرا فى

/

الشركة ..........

/
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*

مقدمة من ممثل سوا التامٌن المهرٌة وتم اقرارة من جانب لجنة التؤمٌنات غٌر البحري

خالل اجتماػها بتارٌخ  9و 4102/3/01

الشـروط العبهـة
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البٌذ األول  /اإلخطبرات

أ .جمٌغ اإلخطارات التى ٌتؼٌن إبالغها إلى الشركة ٌجب أن تكون كتابة وأن توجه إلى الجهة التى أهدرت
الوثٌقة وذلد بتقدٌم هٌفة رسمٌة أو خطاب ٌرسل بالبرٌد الموهى ػلٌه .
ب .تكون الشركة ملءمة بؤ حال من األحوال بإخطار المإمن له بموػد إنتهاا مدة الوثٌقة و تكون
أٌضا مسئولة ػن أٌة مطالبات قد تنشؤ ػن حوادث تقغ بؼد إنتهاا مدة الوثٌقة ما لم تكن الوثٌقة قد تم
تجدٌدها لدٌها بناا ػلى طلب المإمن له وتؤكد ذلد كتابة من قبل الشركة.
البٌذ الثبًً  /التساهبت الوؤهي له أثٌبء ضريبى التأهيي

 .0مراػاة األهول واألػراف المهنٌة الواجبة .
 .4اإللتءام بكافة القوانٌن واللوائئ المؼمول بها فى مجال نشاط المإمن له .
 .3إتخاذ كافة اإلحتٌاطات المؼقولة للحد من وقوع المطالبات .
 .2إخطار الشركة كتابة فور حدوث أ تفٌٌر جوهر فى البٌانات الواردة فى طلب التؤمٌن أو أٌة تؼدٌالت
فى نشاط المإمن له أو أٌة أسباب أخر من شؤنها ءٌادة الخطر المإمن منه .
 .5أن ٌحااتهف بسااجالت تههااٌلٌة دقٌقااة ػاان كاال الخاادمات المهنٌااة التااى ٌقاادمها خااالل ماادة
اقهاها ( ....تترد لكل سوا).
البٌذ الثبلث  /التساهبت الوؤهي له فً حبلة وجىد هطبلبة

فى حالة وجود مطالبة بموجب هذه الوثٌقة ٌلتءم المإمن له أو من ٌنوب ػنه القٌام بما ٌلً :
 .0إخطار الشركة كتابة خالل ( ....تترد لكل سوا) من تارٌخ ػلمه بؤٌة مطالبات تنشؤ ػن األخطار
المإمن ػلٌها أو أٌة دػاو قضائٌة أو إجرااات أو تحقٌقات تكون لها ػالقة بؤ مطالبة بمقتضى هذه
الوثٌقة .
 .4أن ٌقدم للشركة ػلى نهقته الخاهة فى أسرع وقت ممكن ما ٌلى :
 كافة التهاهٌل والمستندات المإٌدة للمطالبة لتتمكن الشركة من دراستها .
 بٌان مههل بجمٌغ التؤمٌنات األخر المبرمة فى هذا الشؤن .
 .3أن ٌرسل للشركة أ خطاب أو إنذار أو دػو قضائٌة فور تسلمه لها مغ كافة المستندات الالءمة
للدفاع ػنه وللشركة الحا فى مباشرة الدػاو الخاهة بهذه الوثٌقة بؤسم المإمن له أو التدخل فٌها
فى أ مرحلة من مراحلها .
 .2ػدم اإلػتراف بؤٌة مسئولٌة أو التهاوض بشؤن تسوٌة أٌة مطالبة دون موافقة رسمٌة من الشركة .
وإذا لم ٌقم المإمن له أو من ٌنوب ػنه باإللتءامات السابقة أو تؤخر فى القٌام بها سقط حقه فى المطالبة
بالتؼوٌض الذ ٌنشؤ ػن هذه المطالبة ما لم ٌتبٌن من الفروف أن تؤخره كان لؼذر مقبول .
البٌذ الرابع  /التٌبزل عي الىثيمة

ٌجوء للمإمن له أن ٌتناءل ػن أو ٌحول إلى الفٌر الحقوا المترتبة له بموجب هذه الوثٌقة إ بؼد الحهول
ػلى موافقة كتابٌة من الشركة ولكن إذا توفى المإمن له المسمى فى جدول الوثٌقة أو تم افالسه أو إػسارة
خالل مدة التؤمٌن المذكورة فى الجدول  ،فإن هذه الوثٌقة ما لم ٌتم إلفائها ستفطى الممثل القانونى للمإمن له
بإػتباره المإمن له المسمى بشرط إخطار الشركة كتابة والحهول ػلى موافقتها الكتابٌة خالل ثالثون ٌوما
من تارٌخ تلد الوفاة أو الحكم باإلفالس أو اإلػسار.
البٌذ الخبهص  /إلغبء التأهيــي

ٌجوء للشركة إلفاا التؤمٌن بؼد انقضاا ػشرة أٌام من إخطار كل من المإمن له والمستهٌد (إن وجد)
بخطاب موهى ػلٌه ٌرسل الٌه ػلى أخر ػنوان مؼروف له وفى هذه الحالة ٌستحا للشركة ا حتهاف بجءا
من القسط ٌتناسب مغ المدة المنقضٌة من التؤمٌن .
كما ٌجوء للمإمن له طلب إلفاا هذا التؤمٌن بؼد موافقة المستهٌد (إن وجد) وفى هذه الحالة ٌستحا للشركة
جءا من القسط ػن المدة المنقضٌة من التؤمٌن ػلى أساس جدول المدد القهٌرة  ،وٌشترط فى هذه الحالة
أ تكون هناد مطالبة قد أثٌرت ػن السنة التؤمٌنٌة محل اإللفاا .
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البٌذ الطبدش  /الشـــرط الفبضــــخ

للشركة المإمنة فى حالة ػدم قٌام المإمن له بسداد قسط التؤمٌن فى موػد إستحقاقه أو تؼذر تحهٌل الشٌد
المحرر بقٌمة القسط لسبب ٌرجغ إلٌه أن تخطر كل من المإمن له و المستهٌد بكتاب موهى ػلٌه مهحوب
بؼلم الوهول ػلى الؼنوان المبٌن بالوثٌقة أو فى أخر موطن مؼلوم لهما بوقف ػقد التؤمٌن مغ إنذارهما
بوجوب سداد القسط خالل  ....أٌام (تترد لكل سوا) وإ أػتبر الؼقد مهسوخا  ،فإذا لم ٌقم المإمن له أو
المستهٌد بالسداد خالل المهلة الممنوحة لهما فؼلى الشركة إخطار كل من المإمن له والمستهٌد بهسخ الؼقد
وذلد بموجب كتاب موهى ػلٌه مهحوب بؼلم الوهول .
وفى جمٌغ األحوال تحتهف شركة التؤمٌن بحقها فى جءا نسبى من قسط التؤمٌن ػن الهترة المنقضٌة من
تارٌخ سرٌان الؼقد حتى تارٌخ الهسخ .
البٌذ الطببع  /الوشبركة فً التأهيي

إذا وجد سارٌا وقت وقوع حادث مفطى بهذه الوثٌقة تؤمٌن أو جملة تؤمٌنات أخر ضامنة لنهس الخطر
المإمن منه ٌكون المإمن له أو أ شخص أخر قد أبرمها لهالئ المإمن له فان الشركة تلتءم بؤن تؼوض
إ بنسبة حهتها من إجمالً حدود المسئولٌات المبرمة لنهس الخطر فى الوثائا محل المشاركة .
البٌذ الثبهي  /ضمىط الحــك

تسقط كافة حقوا المإمن له الناشئة ػن هذه الوثٌقة فى الحا ت األتٌة :
أ .إذا أدلى المإمن له أو من ٌنوب ػنه ببٌانات غٌر هحٌحة فى طلب التؤمٌن أو فى اإلقرارات المرفقة
بالوثٌقة بقهد حث الشركة المإمنة ػلى قبول التؤمٌن أو إذا أخهى ػن الشركة بٌانات جوهرٌة كان من
المتؼٌن ػلٌه إػالمها بها قبل بدا سرٌان وثٌقة التؤمٌن .
ب .مخالهة المإمن له أو من ٌنوب ػنه القوانٌن واللوائئ المنفمة لمءاولة نشاطه إذا إنطوت ػلى جناٌة أو
جنحة ػمدٌة .
وٌسقط حا المإمن له أو المستهٌدٌن فى المطالبة بالتؼوٌض ػن الحادث موضوع هذه المطالبة إذا قدم
المإمن له أو من ٌنوب ػنه بٌانات مضللة ػن هذا الحادث أ و تنطو ػلى غش أو ػءء طلب التؼوٌض
ببٌانات تدلٌسٌة أو إذا كان الحادث مهتؼال .
البٌذ التبضع  /الحلىل فً الحمىق

ٌجب ػلى المإمن له قبل حهوله ػلى التؼوٌض من الشركة أو بؼد ذلد أن ٌقوم أو ٌسمئ أو ٌساهم فى القٌام
ػلى نهقة الشركة بكل ما قد ٌكون ضرورٌا أو تطالب به الشركة إلستؼمال الحقوا ومباشرة الدػاو التى
تحل فٌها محل المإمن له والحهول من الفٌر ػلى إبراا الذمة أو التؼوٌضات التى ٌكون لها الحا فٌها بؼد
دفغ التؼوٌض للمإمن له بمقتضى هذه الوثٌقة .
البٌذ العبشر  /الوحبكن الوختصـــة

كل المناءػات التى تنشؤ ػن تهسٌر هذه الوثٌقة أو تنهٌذها تكون من إختهاص المحاكم المهرٌة المختهة
التى تقغ فى دائرتها الجهة التى أهدرت هذه الوثٌقة .
البٌذ الحبدي عشر /التمـــــــــــبدم

تخضغ التفطٌة بموجب هذه الوثٌقة لشرط التقادم إػما لنص المادة ( )254من القانون المدنى المهر .
االضتثٌـــبءات

ٌفطى هذا التؤمٌن بؤ حال من األحوال أٌة مطالبات ػن أخطاا مهنٌة قد تحدث أو تنشؤ أو تتهاقم بطرٌا
مباشر أو غٌر مباشر بسبب :
 .0حرب أو غءو أو أ ػمل مـن ػـدو أجنبى أو ػـدوان أو ػملٌات حربٌة (سواا أػلنت الحرب أم ) أو
حرب أهلٌة أو ثورة أو تآمر أو إػمال قوة ػسكرٌة أو سلطة غاهبة .
 .4اإلشؼاػات النووٌة أو التلوث من النشاط اإلشؼاػً من أ
النووٌة أو أ أجءاا منها .
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وقود نوو

أو نهاٌات نووٌة أو ا نهجارات

 .3المهادرة و/أو اإلستٌالا أو تدمٌـر الممتلكات بؤمـر الحكومة الشرػٌة أو الحكومة القائمة أو أ
محلٌة .

سلطة

 .2الشفب واإلضطرابات األهلٌة واإلضرابات الؼمالٌة .
 .5اإلرهـاب والتخـرٌـب.
 .6األخطار الطبٌؼٌة (الهٌضان والءوابغ والؼواهف والبراكٌن والء ءل والسٌول وحركة المد والجذر) .
 .2الضرر أو الخسارة أو المسئولٌة الناتجة ػن المواد السامة أو المتهجرات .
 .8الضرر أو الخسارة أو المسئولٌة الناتجة ػن ا سبستوس .
 .9أٌة غرامات أو جءااات تنشؤ ػن اإلخالل باإللتءامات بموجب الؼقود أو ا تهاقات .
 .01القذف والتشهٌر الذ ٌرتكبه المإمن له أو تابؼٌه .
 .00األفؼال الؼمدٌة أواإلحتٌالٌة أو األػمال اإلجرامٌة التى ٌرتكبها المإمن له أو أحد تابؼٌه أو موفهٌه .
 .04اإلفالس واإلػسار المالً للمإمن له .
 .03أ ػقد ٌبرمه المإمن له بههته مقاول بناا سواا تؼلا أو لم ٌتؼلا بؤػمال مهنٌة .
 .02أ مطالبة تنشؤ من مسئولٌة ٌكون قد أخذها المإمن له ػلى ػاتقه بموجب ػقد ٌتجاوء تخههه المهنى
أو واجباته فى إستخدام المهارة المؼتادة فى ممارسة نشاطه .
 .05أ ضمانات تتؼلا باألداا أو تتضمن أ التءامات مالٌة .
 .06أ أضـرار جسمانٌة أو مادٌـة تلحـا بالطـرف الثالث ما لم تكن ناشئة ػن إستشارات أو تهمٌم أو
مواههات وضؼها المإمن له .
 .02المسئولٌة الناشئة ػـن إستخدام الحاسب اآللى فٌما ٌتؼلا بإختراا  /تفٌٌر  /محو  /إتالف  /سجالت أو
بٌانات الحاسب اآللى .
 .08مسئولٌة هاحب الؼمل قبل موفهٌه أو التابؼٌن له .
 .09المسئولٌة ػن التلوث والتسرب .
 .41المسئولٌة ػن المنتجات (تهنٌغ  /إهالح  /مؼالجة) التى ٌقوم المإمن له بتورٌدها كمورد .
 .40أٌة مطالبات أو أٌة فروف أو مالبسات قد تإدي إلى مطالبة تكون مؼلومة للمإمن له قبل سرٌان التؤمٌن .
 .44أ مسإولٌة تنشؤ خارج الحدود الجفرافٌة المحددة فى جدول الوثٌقة .
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طلب تأهيي
الوطئىلية الوهٌية للوهٌذضيي والوعوبرييي

بٌانات ػن طالب التؤمٌن
 .0اسم طالب التؤمٌن

............................................................. :

 .4طبٌؼة المنشؤة (فردٌه /شركة)

............................................................. :

 .3طبٌؼـة النشــاط

............................................................. :

 .2تارٌخ بدا النشاط

............................................................. :

 .5رقم القٌد بالنقابة

............................................................. :

 .6الؼنـــوان
 المركء الرئٌسى

............................................................. :

 الهــروع

............................................................. :

 موقغ اإلنترنت

............................................................. :

 .2ما هى األنشطة أو الخدمات اإلستشارٌة التى تمارسها ؟
 هل إستشار للمشروع ػن أػمال تهمٌم ورسومات هندسٌه فقط ؟ أم إ ستشار للمشروع ػن أػمال بالموقغ أو التنسٌا بٌن المقاولٌن ومراجؼة جداول التنهٌذ الٌومٌةباإلضافة إلى أػمال التقٌٌم والرسومات ؟
 .8هل المنشؤة ػضو فى جمؼٌة أو إتحاد تجار أو أ كٌان مهنى ؟
 هل تطلب مند تفطٌة تؤمٌنٌة ؟ إذا كانت اإلجابة بنؼم ٌرجى ذكر التهاهٌل ؟..........................................
 .9المإسسٌن والشركاا والمدٌرٌن بالمنشؤة :
األســـم

الؼمـر

المإهل /التخهص

تارٌخ المإهل

سنوات الخبرة

 .01ػدد الؼاملٌن بالمنشؤة :
ػدد األفراد المإهلٌن مهنٌا

ػدد األفراد اآلخرٌن
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إجمالى ػدد الؼمالة

من الشركاا أو المإسسٌن أو المدراا أو الموفهٌن ألٌة إجرااات تؤدٌبٌة من أ

 .00هـ ل تؼرض أ
مهنى ؟
 إذا كانت اإلجابة بنؼم ٌرجى ذكر التهاهٌل :..........................................

 .04هل المإسسٌن أو الشركاا أو المدراا ٌرتبطون مالٌا أو بالتؼامل مغ أٌة منشؤة أخر
ٌإثر ػملها ػلٌهم ؟
 إذا كانت اإلجابة بنؼم ٌرجى ذكر التهاهٌل:..........................................

كٌان

من الممكن أن

 .03أذكر إجمالى األتؼاب مقابل األػمال المنهذة محلٌا وخارجٌا خالل الثالث سنوات األخٌرة وا تؼاب المتوقؼة
فى السنة القادمة ؟
إجمالى ا تؼاب السنوٌة
الســــــنة
.0
.4
.3
.2
 هل ٌوجد ػقد واحد أو ػمٌل واحد فقط ٌمثل  %51من األتؼاب السنوٌة ؟ إذا كانت اإلجابة نؼم ٌرجى ذكر التهاهٌل :..........................................
 .02الخبرات واألػمال السابقة :
 .0تهاهٌل األػمال المنهذة بواسطة المنشؤة ػن الؼام المالى األخٌر طبقا للمشروػات المنهذه ػلى النحو
التالــى :
مبانى سكنٌة .........................................................................
مبانى تجارٌة .........................................................................
حهر األػمال غٌر اإلنشائٌة  /األػمال المساحٌة .....................................
حهر األػمال .........................................................................
أػمال الهندسة اإلنشائٌة  /المدنٌة ....................................................
التبرٌد والتكٌٌف والتدفئة .............................................................
األػمال البٌئٌة .........................................................................
دراسات الجدو ......................................................................
التهامٌم الداخلٌة  /أػمال التجدٌد غٌر اإلنشائٌة ..................................
أػمال الهندسة المٌكانٌكٌة ............................................................
اإلشراف ػلى التخطٌط ...............................................................
إدارة المشارٌغ ......................................................................
أػمال الترمٌم ( غٌر اإلنشائٌة ) ......................................................
أػمال التربة  /إختبارات الموقغ .....................................................
تخطٌط المدن  /تنسٌا الموقغ .......................................................
أػمال أخر ( تذكر التهاهٌل ) ......................................................
اإلجمــــالى
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 .4تهاهٌل األػمال المنهذة بواسطة المنشؤة للؼام المالى األخٌر طبقا لطبٌؼة الؼقود التالٌة :
ػقود أماكن التسلٌة ...................................................................
ػقود الطٌران  /السٌارات  /الؼسكرٌة  /البحر .....................................
الكبار  /األنهاا  /السدود  /المناجم  /موانئ  /أرههه .............................
ػقود الهندسة الكٌمائٌة  /البترول  /النووٌة .........................................
ػقود التكسٌه  /الواجهات الءجاجٌة ..................................................
ػقود الهدم  /اختبارات ػدم الهدم ....................................................
ػقود األرضٌات واألسطئ ............................................................
األساسات والخواءٌا .................................................................
ػقود الوقاٌة من الحرٌا وأنفمة األمن ............................................
ػقود المبانى الؼالٌة (أكثر من  6أدوار) ............................................
ػقود أماكن الترفٌه (ػدا حمامات السباحة) .........................................
ػقود الرفغ والمؼدات الثقٌلة ........................................................
ػقود السكة الحدٌد والمطارات ........................................................
حمامـات السباحـة .................................................................
ػقود النهاٌات السامة  /األسبستوس .................................................
الـر والهـرف ........................................................
 .3تهاهٌل أكبر ثالث ػقود تم البدا فى تنهٌذها خالل الخمس سنوات الماضٌة :
الوهف (تهاهٌل الؼقد)

تارٌخ البدا

تارٌخ اإلنتهاا

إجمالى قٌمة الؼقد

قٌمة أػمال المنشؤة

-0
-4
-3
 .2تهاهٌل أكبر ػقدٌن من المتوقغ البدا فٌهم قرٌبا:
وهـف الؼقـد

تارٌخ البدا

تارٌخ اإلنتهاا

إجمالى قٌمة الؼقد

قٌمة أػمال المنشؤة

-0
-4

 .5هل قامت المنشؤة فى الماضى أو تنو القٌام فى المستقبل بؤػمال أخر غٌر المحددة فى هذا الطلب ؟
 إذا كانت اإلجابة بنؼم أذكـر التهاهٌل : ................................................................................................... .05التارٌـخ التؤمٌنـى
 .0هل سبا التؤمٌن من المسئولٌة المهنٌة ػلى المنشؤة خالل الخمس سنوات الماضٌة ؟
 إذا كانت اإلجابة بنؼم اذكر التهاهٌل ........................................ .4هل قامت المنشؤة أو الشركاا أو المإسسٌن أو المدراا بطلب تؤمٌن مسئولٌة مهنٌه من قبل  ،هل تم
إلفاإه أو رفضه أو تم قبوله بشروط خاهة ؟
 إذا كانت اإلجابة بنؼم أذكر التهاهٌل ........................................ .3هل توجد أٌة مطالبات تجاه المإسسة أو أحاد شاركاإها الحاالٌٌن أو الساابقٌن أو المإسساٌن أو المادراا
أو الؼاملٌن خالل الخمس سنوات السابقة ؟
 إذا كانت اإلجابة بنؼم أذكر التهاهٌل ........................................ .2هل لدٌكم ػلم بؤ فروف قد تنشؤ ػنها مطالبه ؟
 إذا كانت اإلجابة بنؼم أذكر التهاهٌل ........................................ .06أذكر حدود المسئولٌة المطلوبة :
 ػن الحادث الواحد ........................................ ػن مـدة التؤمٌن ........................................ -إستؼادة أو إستخراج المستندات التالهة ........................................
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ٌ .02رجى تحدٌد حد التحمل الذ تود أن تتحمله :
........................................ػـن الحادث
........................................ػن إستؼادة أو إستخراج المستندات التالهة
 .08أذكر مدة اإلكتشاف ؟ .............................................................................

اإللـــــــــــــــــرار

أ قر أنا الموقغ أدناه أن البٌانات السابا ذكرها بالطلب هحٌحة ومطابقة للواقغ  ،وأنى لم أخف ػن شركة
التؤمٌن أ أمر من األمور الجوهرٌة المتؼلقة بالخطر المراد تؤمٌنه والتى من شؤنها أن تإثر ػلى قرار
الشركة فى قبول التؤمٌن أو ػدمه أو فى تحدٌد األسؼار والشروط التى ػلى أساسها ٌتم التؼاقد.
كما أػلم أن كل إقرار غٌر هحٌئ أو غٌر مستوف ٌهبئ مؼه الؼقد قابال للبطالن  ،كما أقبل أن ٌكون طلب
التؤمٌن وهذا اإلقرار المذٌل بالطلب أساسا وجءاا للتؼاقد وجءاا متمما لوثٌقة التؤمٌن .

توقٌغ طالب التؤمٌن

تحرٌرا فى /

/
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