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 طلب التأمین 
 هوم أمبر�ال  – التأمین المنزلي

 
 
 

. إذا �ان طلبك غیر �امل، فقد یتسبب ذلك في تأخیر. یرجى الصحیحةووضع عالمة على المر�عات  �ارزة�استخدام حروف  طلبُیرجى استكمال هذا ال
م الطلب الكشف عن جمیع المعلومات المطلو�ة. . �جب على مقدً یةاراتاإلم الهو�ةالسفر والتأشیرة و  معبأ �الكامل مع نسخة من جواز الطلبالتأكد من تقد�م 

 .والمراسالت األخرى للرجوع إلیها مستقبالً  الطلب هذا �رجى االحتفاظ بنسخة منو  �جب ملء األسماء �ما تظهر في جواز السفركما 

 

 بیانات العقار المؤمن علیه  .2
 مستأجر       لعقار         جر ل مالك مؤ   مالك مقیم �العقار  حالة الملكیة 
                              فیال                                                             شقة نوع المنزل                           
   :  المبنى                                   الفیال:  رقم الشقة أو  العنوان  
   : المنطقة         الشارع  
   ص.ب:               المدینة 
         اإلمارة 
   عمر البنا�ة:       عدد الطوابق   
   : "مكاني"رقم    الكود الجغرافي  
         أدناه    نفس العنوان المذ�ور               أعاله نفس العنوان المذ�ور العنوان البر�دي   
        :       مبنىال                        الفیال:   رقم الشقة أو   
             : المنطقة   الشارع  
  :  .ص.ب     المدینة 
           اإلمارة 
  

 ال        نعم                                                                                                                 مبنىال .3

 درهم إماراتي خاصتكرجى ذ�ر القیمة اإلجمالیة للعقار یُ  
  خاصتكعدد غرف النوم في العقار  
 ال       نعم  ؟ إلى رهن عقاري العقار  �خضع هل  
   �التفصیلإذا �انت اإلجا�ة "نعم"، ُیرجى ذ�ر اسم البنك  
 ال       نعم  ه والجدران واألسوار والبوا�ات) لمشا(المسا�ح والشرفات واألفنیة وممرات السیارات وا  وملحقاتهالمنزل  
 ال       نعم  هل العقار مبني �الخرسانة المسلحة والطوب واألحجار وما شا�ه؟ 
 ال       نعم  ؟ في العقار عائلتك والخادم/ة فقطتسكن أنت و هل  
  ال       نعم  �املة؟  االستبدالمبلغ التأمین الذي اخترته قیمة �مثل هل  
    

    بیانات مقدم طلب لتأمین  .1
 السید   السیدة   اآلنسة   االسم األول  
  عائلة ال م اس 
  الجنسیة   (الیوم/الشهر/السنة)  تار�خ المیالد    
   784-                  رقم الهو�ة اإلماراتیة 
  :األرضي هاتفال   الهاتف المتحرك:  أرقام االتصال  
  البر�د اإللكتروني 
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    ال         نعم                                                                                           الثمینةواألجهزة والمقتنیات  محتو�ات المنزل .4
 ى ذلك   والمال�س وما إلواألجهزة الكهر�ائیة واللوحات الفنیة  الثمینةاألمتعة المنزلیة مثل األثاث والمقتنیات  
 درهم إماراتي  خاصتكُیرجى ذ�ر القیمة اإلجمالیة لمحتو�ات المنزل  
 إذا �انت اإلجا�ة "نعم"، یرجى تحدید تلك القطع فیما یلي        ال     درهم إماراتي      نعم  40,000 نهل لد�ك أي قطعة تز�د قیمتها ع 

 یمة �الدرهم اإلماراتيالق وصف القطعة  القیمة �الدرهم اإلماراتي وصف القطعة  

     
     
     

   

 ال        نعم                                                                                                                 الممتلكات الشخصیة   .5
 .            البنا�اتشیاء التي یرتدیها الشخص عادة خارج والساعات والمال�س واأل الثمینة الممتلكات مثل المجوهرات والمقتنیات  
 درهم إماراتي ُیرجى ذ�ر القیمة اإلجمالیة لممتلكاتك الشخصیة  
 إذا �انت اإلجا�ة "نعم"، یرجى تحدید تلك القطع فیما یلي        ال     درهم إماراتي      نعم  10,000هل لد�ك أي قطعة تز�د قیمتها على  

 القیمة �الدرهم اإلماراتي وصف القطعة  القیمة �الدرهم اإلماراتي وصف القطعة  

     
     
     
    

 

 ال        نعم                                 الخادمات المنزلیات  .7
  حتىاتي وتكالیف اإلعادة للوطن درهم إمار  10,000 حتىجمة عن التعرض لحادث درهم إماراتي وتعو�ض النفقات الطبیة النا 35,000 حتىحادث  وفاة إثر 

5 ا                                              000 ا  تار�خ المیالد االسم    إ
 رقم جواز السفر  الجنسیة  
 تار�خ المیالد االسم  
 رقم جواز السفر  الجنسیة  

   

 

 إقرار .8
 (شامًال الیومین) إلى:  من: وثیقة:تار�خ بدء ال 
�عــد أن فهمتهــا  الطلــب أ�ًضــا أننــي أجبــت علــى جمیــع األســئلة الــواردة فــي هــذا قروفهمت میزاته وفوائده بوضوح. أ قدم علیهموجبه أنني قد فهمت بوضوح شروط وأحكام المنتج الذي أأقر � 

ســئلة وأهمیــة الكشــف عــن جمیــع المعلومــات أثنــاء اإلجا�ــة علــى هــذه أؤ�ــد أننــي قــد فهمــت تماًمــا طبیعــة األ�مــا ة. فــي األمــاكن المطلو�ــ و  حســب األصــول طلــببوضــوح وأننــي وقعــت هــذا ال
 أي حقیقــة جوهر�ــة. أصــرح �موجــب هــذا وصــحیحة و�املــة مــن جمیــع النــواحي ، وأننــي لــم أحجــب أي معلومــات أهــذا الطلــب مــة علــى جمیــع األســئلة فــي األســئلة. أقــر �ــأن اإلجا�ــات المقدً 

ــأمینلشــر�ة عُ لطلــب ا فــي أي وقــت ومــن خــالل أي وســیط (الهــاتف أو البر�ــد اإللكترونــي أو الرســائل القصــیرة ومــا إلــى ذلــك) �غــرض الحصــول علــى مز�ــد مــن  ) االتصــال بــيi( :مــان للت
) أي و/أو جمیــع ل (داخــل أو خــارج اإلمــارات العر�یــة المتحــدة) الكشــف عن/مشــار�ة/نق2علــى منتجاتهــا األخــرى و/أو أنشــطة التــرو�ج ؛ و ( اطالعــيالمعلومات حول نمــوذج الطلــب و/أو 

المطالبات أو �لمــا �ــان /وثیقــةال/طلبيقد تكون مطلو�ة للمعالجة و/أو إدارة  و التي بیاناتي/معلوماتي مع مزودي خدمة الطرف الثالث أو مدیري المطالبات أو معیدي التأمین وما إلى ذلك
 في الطلب. مقدمة مان للتأمین �أي تغییر في أي معلوماتتأمین إذا تم إصدارها. أتعهد �إخطار شر�ة عُ ة الثیقن �كون نموذج الطلب هذا جزًءا من و ذلك مطلوً�ا �موجب القانون. �جب أ

    توقیع مقدم طلب التأمین  (الیوم/الشهر/السنة)  التار�خ 

   

 الستخدام المكتب فقط .9
    القناة   
  اسم الفرع  
  اسم الوسیط  
  اسم الو�یل  

القسط �الدرهم   قیمة 
ضر�بة القیمة الُمضافة   اإلماراتي 

  اإلجمالالقسط  %)5(

 أسئلة عامة   .6
 ال       نعم  یوًما؟ 60 ألكثر من غیر مأهوالً خاصتك هل سُیترك العقار  
 ال       نعم  شهًرا؟ 12العقار لفترة أقل من هل سیتم تأجیر  
 ال       نعم  هل تعّرضت ألي خسائر/مطالبات في السنوات الثالث الماضیة؟ 
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