
SUKOON.COM هوم إيزي
استمارة طلب

انعم بالسكون االن مع باقة 
متنوعة من منتجات التأمين

لحماية محتويات
منزلك

اإلسم:

اإلسم:

رقم جواز السفر:

توقيع مقدم الطلب:التاريخ:

مبوجبه أقر بأنه إىل حد علمی و اعتقادی قان البيانات أعاله صحيحة 

وحقيقية. مل أقم بحجب أية معلومات تعترب جوهرية بالنسبة لهذا الطلب 

سواء بخصوص معلومات مطلوبة يف اإلستامرة أم خارجها. وأوافق عىل قبول 

والتقيد برشوط وثيقة التأمني لدى إصدارها.

ال تبدأ مسؤولية الرشكة القانونية إال بعد قبول هذه اإلستامرة.	 

تحتفظ الرشكة بحقها يف طلب رشط خاص أو رفض هذه اإلستامرة.	 

يرجى الرجوع إىل أحكام ورشوط وثيقة التأمني. ستزودك بنسخة من 	 

منوذج الوثيقة عند الطلب.

حال مطالبتك ليند مقند بقيمة تقوي ۱۰,۰۰۰ درهم عليك تزويد 	 

إثبات عن قيمة اليند مثال اإليصال الرسمي.

تاريخ امليالد:

تاريخ امليالد:الجنسية:

عنوان الربيد:

رقم شخص اإلتصال:

العنوان:

مالكمستأجر أنا:

نوع املنزل:

 املستوى الذهبي - ۲۸۰ درهماملستوى الفيض - ۲۰۰ درهم

املستوى البالتيني -۱۱40 درهم

املساعد املنزيل )تغطية اختيارية( - ۷۹ درهم

فيال شقة

معلومات حول منزلك:

الخطط واألقساط

إقرار

الربيد اإللكرتوين:

رشكة عامن للتأمني ش. م. ع. )“سكون”( 

رأس املال املدفوع: 461،872،125 درهم إمارايت سجل تجاري رقم: 41952

مرخصة من البنك املركزي اإلمارايت مبوجب الرتخيص 

رقم 9 املؤرخ 1984/12/24سجل رضيبي رقم 100258594900003 

املقر الرئييس: ديب- اإلمارات العربية املتحدة- ص. ب. 5209
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املركبات
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الحوادث الرعاية الصحية

السفر

الحياة

800 SUKOON ( 785 666 )



منزلك
تحت حمايتنا بسهولة

حيث يقع 
قلبك يقع منزلك

مل تكن حامية محتويات منزلك العزيزة عىل قلبك أسهل أو أكرث اقتصادية من قبل. 

فمقابل قيمة اسمية تبلغ أقل من درهم واحد يوميا أصبح بوسعك اآلن حامية 

نطاق واسع من السلع القيمة التي تحبها من الحوادث العرضية أو الرسقات.

أضف إىل ذلك تغطيات تأمينية تحميك من مسؤوليات أخرى كمسؤولية املستأجر 

ومسؤوليات الشاغل الشخصية ليصبح منزلك جنة آمنة.

امليزات الرئيسية:
	 تسعري رسيع : إجراءات مطالبة بسيطة 

	 الحامية ضد األرضار من الكوارث الطبيعية 

	 الحامية ضد الخسارة

تغطية املخاطر الرئيسية:
	 الحريق، الصاعقة، اإلنفجار، الزلزال أو اإلنبعاث الدخاين 

	 العاصفة أو الفيضان 

	 أعامل العنف أو التخريب 

	 الرسقة أو محاولة اإلعتداء عىل منزلك بقصد الرسقة الحوادث التخريبية

تغطية تأمينية اإلختيارية للمساعد املنزيل:
فقط با ۷۹ درهم إضافية تحصل عىل متديد للتغطية تساعدك عىل حامية 

مسؤولياتك القانونية تجاه مساعدك املنزيل. وتشمل تلك التغطية:

	 التعويض الطبي العريض - حتى مبلغ 10.000 درهم 

	 الوفاة العرضية - حتى ۳۰,۰۰۰ درهم 

	 مصاريف العودة إىل الوطن - حتى5,000 درهم

إن هذا املستند هو فقط عبارة عن ملخص للتغطيات التأمينية املمنوحة. لإلطالع عىل 

كامل األحكام والرشوط يرجى الرجوع إىل مستند الوثيقة املتوفر عىل موقعنا اإللكرتوين 

www.tameen.ae أو أطلب نسخة من الوثيقة من وكيل التأمني لديك.
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املستوى البالتينياملستوى الذهبي
حدود املحتويات املنافع

املجوهرات

املحتويات املزالة بشكل مؤقت

خسارة اإليجار والسكن البديل

املمتلكات الشخصية

خسارة أو رسقة األموال

استبدال األقفال واملفاتيح

فساد األطعمة يف الثالجة

خسارة املستندات - جواز السفر، رخصة القيادة، ترصيح العمل، ترصيح اإلقامة

مسؤولية الشاغل الشخصية

مسؤولية املستأجر
تغطية اإلصابات املميتة

الرأي الطبي الثاين

القسط

الحدود الفرعية ل:

كافة األرقام أعاله بالدرهم


