
 

 

أموال منقولة أو في الخزنة أموال منقولة أو في الخزنة تأمين تأمين   طلبطلب
  
    : )بالكامل(اسم طالب التأمين

:                          العنوان
:                المهنة المزاولة

 
 ).هي أساس االحتساب(ولة خالل السنة قمنلالقيمة التقديرية لألموال ا

 
الشركة و هو حدود مسؤولية (الحد األقصى المنقول في أي وقت واحد 

 )عن الحادث الواحد 
 

 
 
من     ما هي أسماء و عناوين االماكن التي تنقل بينها األموال؟                      -1

                                                                                               
إلى                                                                                                   

 
 

   -أ           ما هي المسافة القصوى التي تنقل بينها األموال؟                        أ- -2
   
                                       ب-         خالل أي أوقات تنقل االموال                                                 ب-  

                                                                                                             

    -أ        كم هو عدد االشخاص الذين ينقلون االموال؟                                أ- -3
    

 - ب          ك ؟                                          هم موظفين رسمين لدي/هل هوب- 
     
  ج -            ما هو المنصب الذي يشغله؟                                                 ج-
    

  د -     هم مؤمنين ضد سوء االمانة؟ كم هو مبلغ تغطيتهم ومع أية شركة/هل هو د- 
 
؟ ) صندوق و في كم وحدة, في حقيبة (مال كيف سينتقل ال -4 

 
بأية وسيلة نقل سيتم نقل األموال ؟  – 5

 
هل سيرافق األشخاص الذين سينقلون المال حراسة مسلحة؟ إذا كال ما  – 6

هي أساليب الحماية المستعملة؟ 

 
  أ -            في أي يوم يتم سحب المال ؟                                                أ- – 7

     
  –في أي يوم يتم دفع المال ؟                                                          ب  –ب     

 
   
 
 



 

 

  
 

. في مركزهم الرئيسيهل يعاد أرسال المال إلى مراكز أخرى بعد استالمها  – 8
. الرجاء أعطاء تفاصيل      

السؤال إال إذا تم تمديد البوليصة من الضروري األجابة عن هذا (    
) لتغطي أي جزء يسحب من المال خالل وجوده في خزانات مقفلة لحين الدفع   
 

 
. بل طلب التأمين من قبل الشركة و يتم دفع القسطن التأمين ساري المفعول إلى أن يقاليكو        

أي جزء من المال  سيحتفظ في المكتب و لمتى ؟                                  أ  -  أ - –9          
          

اين سيحتفظ ؟                                                                          ب -   ب -          
          

   ما هو أسم صانع الخزنة ؟                                                             ج  - ج -               
        

    اييس الخزنة ؟                                                                د  -هي مقما  د -                
العمق  العرض    الطول                          

        
  ه   -)                                                      ضد السرقة(هل هي مصنوعة  –ه                

        
  ما هو عمر الخزنة ؟                                                                   و  - –و                

         
   ما هو وزن الخزنة ؟                                                                  ز - –ز                

       
   ل يتم حراسة المكان خالل االقفال ؟                                              ح -ه –ح                

ومن يقوم بالحراسة ؟                         
اذكر , هل سبق  و تعرضت لخسارة المال أثناء نقله أو عند وجوده لديكم – 10      

بالتفاصيل ؟            
  

: ة تأمين اذكر في حال أية شرك – 11 
 دم من قبلكم رفضت طلب التأمين المق -أ
 طالب بقسط أيضافي أو شروط خاصة -ب

ألفت أو رقضت تجديد التأمين      ج-                      

نحن نوافق / وأنا. سوريةنحن نحن نرغب في أجراء عقد تأمين لدى شركة التأمين العربية-/أنا. نحن نتعهد أن كافة المعلومات أعاله هي صحيحة/أنا     
على أن 

بياناً هذا الطلب و التصريح يشكالن أساس العقد بيننا وبين الشركة و نرضى بالبوليصة أن تخضع لشروط الشركة و أن ندلي في نهاية مدة التأمين      
عن حقيقة 

. كمية األموال المنقولة و نتعهد بدفع قسط إضافي عن أية زيادة في كمية األموال المخّمنة      
 

التوقيع                                                                                              التاريخ         


