طلب التأمين
هوم أمبريل
يُرجى استكمال هذا الطلب باستخدام حروف بارزة ووضع عالمة على المربعات الصحيحة  .إذا كان طلبك غير كامل ،فقد يتسبب ذلك في تأخير .يرجى
التأكد من تقديم الطلب معبأ بالكامل مع نسخة من جواز السفر والتأشيرة والهوية اإلماراتية .يجب على مقدم الطلب الكشف عن جميع المعلومات المطلوبة.
كما يجب ملء األسماء كما تظهر في جواز السفر ويرجى االحتفاظ بنسخة من هذا الطلب والمراسالت األخرى للرجوع إليها مستقبال.
 .1بيانات مقدم طلب لتأمين
االسم األول
اسم العائلة

تاريخ الميالد

رقم الهوية اإلماراتية
أرقام االتصال

البريد اإللكتروني

 .2بيانات العقار المؤمن عليه
حالة الملكية
نوع المنزل

العنوان
الشارع

اآلنسة  السيدة  السيد 
(اليوم/الشهر/السنة)
الهاتف المتحرك:

الجنسية

784-

مالك مقيم بالعقار

شقة

الهاتف األرضي:




رقم الشقة أو الفيال:

المدينة
اإلمارة

الكود الجغرافي

العنوان البريدي
الشارع

مالك مؤجر للعقار

فيال

مستأجر







المبنى:

المنطقة:

ص.ب:
عدد الطوابق

عمر البناية:

نفس العنوان المذكور أعاله 

نفس العنوان المذكور أدناه 

رقم الشقة أو الفيال:

المدينة
اإلمارة

رقم "مكاني":
المبنى:

المنطقة:

ص.ب:.

 .3المبنى
ُيرجى ذكر القيمة اإلجمالية للعقار خاصتك
عدد غرف النوم في العقار خاصتك
هل يخضع العقار إلى رهن عقاري؟

إذا كانت اإلجابة "نعم"ُ ،يرجى ذكر اسم البنك بالتفصيل
المنزل وملحقاته (المسابح والشرفات واألفنية وممرات السيارات والمشاه والجدران واألسوار والبوابات)
هل العقار مبني بالخرسانة المسلحة والطوب واألحجار وما شابه؟

هل تسكن أنت وعائلتك والخادم/ة فقط في العقار؟

هل يمثل مبلغ التأمين الذي اخترته قيمة االستبدال كاملة؟

نعم 

ال 

درهم إماراتي
نعم 

ال 

نعم 

ال 

نعم 

ال 

نعم 
نعم 

ال 
ال 

ُ
ن
ر
ن
ن
يب 100258594900003
شكة عمان للتأمي (ش.م.ع) رأس المال المدفوع  461,872,125درهم إمار ي
ات ،رقم س .ت ،٤١٩٥٢ .رقم القيد  ٩لدى هيئة التأمي بتاري خ  ١٩٨٤/١٢/٢٤رقم التسجيل الض ي
.
:
دت ،اإلمارات العربية المتحدة .هاتف ،+٩٧١ ٤ ٢٣٣ ٧٧٧٧ :فاكسwww.tameen.ae ،+٩٧١ ٤ ٢٣٣ ٧٧٧٥ :
،
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 .4محتويات المنزل واألجهزة والمقتنيات الثمينة

نعم 

األمتعة المنزلية مثل األثاث والمقتنيات الثمينة واألجهزة الكهربائية واللوحات الفنية والمالبس وما إلى ذلك

ُيرجى ذكر القيمة اإلجمالية لمحتويات المنزل خاصتك
هل لديك أي قطعة تزيد قيمتها عن  40,000درهم إماراتي
وصف القطعة

.5

إذا كانت اإلجابة "نعم" ،يرجى تحديد تلك القطع فيما يلي

القيمة بالدرهم اإلماراتي

القيمة بالدرهم اإلماراتي

وصف القطعة

الممتلكات الشخصية

نعم 

الممتلكات مثل المجوهرات والمقتنيات الثمينة والساعات والمالبس واألشياء التي يرتديها الشخص عادة خارج البنايات.

وصف القطعة

.6

درهم إماراتي

نعم  ال 

ُيرجى ذكر القيمة اإلجمالية لممتلكاتك الشخصية
هل لديك أي قطعة تزيد قيمتها على  10,000درهم إماراتي

ال 

نعم  ال 

ال 

درهم إماراتي

إذا كانت اإلجابة "نعم" ،يرجى تحديد تلك القطع فيما يلي

القيمة بالدرهم اإلماراتي

القيمة بالدرهم اإلماراتي

وصف القطعة

أسئلة عامة

هل سيُترك العقار خاصتك غير مأهوال ألكثر من  60يوما؟
هل سيتم تأجير العقار لفترة أقل من  12شهرا؟

نعم 

ال 

نعم 

ال 

نعم 

تعرضت ألي خسائر/مطالبات في السنوات الثالث الماضية؟
هل ّ

نعم 

 .7العمالة المنزلية

ال 
ال 

وفاة إثر حادث حتى  35,000درهم إماراتي وتعويض النفقات الطبية الناجمة عن التعرض لحادث حتى  10,000درهم إماراتي وتكاليف اإلعادة للوطن حتى  5,000درهم إماراتي

تاريخ الميالد

االسم

الجنسية

رقم جواز السفر

الجنسية

رقم جواز السفر

تاريخ الميالد

االسم

 .8إقرار

تاريخ بدء الوثيقة:

إلى:

من:

(شامال اليومين)

أقر بموجبه أنني قد فهمت بوضوح شروط وأحكام المنتج الذي أقدم عليه وفهمت مي ازتههه وفوائههده بوضههوح .أقههر أيضها أننههي أجبههت علههى جميههع األسههفلة الهواردة فههي هههذا الطلههب بعههد أن فهمتههها
بوضههوح وأننههي وقعههت هههذا الطلههب حسههب األصههول وفههي األمههاكن المطلوبههة .كمهها أؤكههد أننههي قههد فهمههت تمام ها طبيعههة األسههفلة وأهميههة الكشههف عههن جميههع المعلوم هات أثنههاء اإلجابههة علههى هههذه
األسههفلة .أقههر بههأن اإلجابههات المقدمههة علههى جميههع األسههفلة فههي هههذا الطلههب صههحيحة وكاملههة مههن جميههع الن هواحي  ،وأننههي لههم أحجههب أي معلومههات أو أي حقيقههة جوهريههة .أصههرح بموجههب هههذا
الطلههب لشههركة ُعمههان للتههأمين )i( :االتصههال بههي فههي أي وقههت ومههن خههالل أي وسههيط (الهههات ف أو البريههد اإللكترونههي أو الرسههائل القصههيرة ومهها إلههى ذلههك) بغههرض الحصههول علههى مزيههد مههن
المعلومههات حههول نمههوذج الطلههب و/أو اطالعههي علههى منتجاتههها األخههرى و/أو أنشههطة التههرويج و ( )2الكشههف عن/مشههاركة/نقل (داخههل أو خههارج اإلمههارات العربيههة المتحههدة) أي و/أو جميههع
بياناتي/معلوماتي مع مزودي خدمة الطرف الثالث أو مديري المطالبات أو معيدي التأمين وما إلى ذلك و التي قههد تكههون مطلوبههة للمعالجههة و/أو إدارة طلبي/الوثيقههة/المطالبات أو كلمهها كههان
ذلك مطلوبا بموجب القانون .يجب أن يكون نموذج الطلب هذا جزءا من وثيقة التأمين إذا تم إصدارها .أتعهد بإخطار شركة ُعمان للتأمين بأي تغيير في أي معلومات مقدمة في الطلب.

التاريخ

توقيع مقدم طلب التأمين

 .9الستخدام المكتب فقط
القناة

اسم الفرع

اسم الوسيط

اسم الوكيل
قيمة القسط بالدرهم
اإلماراتي

المضافة
ضريبة القيمة ُ
()%5

القسط اإلجمالي

ُ
ن
ر
ن
ن
يب 100258594900003
شكة عمان للتأمي (ش.م.ع) رأس المال المدفوع  461,872,125درهم إمار ي
ات ،رقم س .ت ،٤١٩٥٢ .رقم القيد  ٩لدى هيئة التأمي بتاري خ  ١٩٨٤/١٢/٢٤رقم التسجيل الض ي
.
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