
االسم الرقم الشخصي

ذكر أنثى
الجنس:

تاريخ الميالد  خبرة السياقة

مبنى منزل/شقة  ص.ب مجمع طريق

نقال هاتف المنزل هاتف العمل  البريد اإللكتروني

 .

السعة التكعيبية قيمة المركبة  عدد المقاعد
نوع المركبة

 إسم المركبة
سنة الصنع

/.

 رقم التسجيل/القاعدة

 .

أيام سيارة بديلة  يوم سيارة بديلة 

 نعم

عاما  يتجاوزلمسائقالمركبةسيقودھل

 ال

إضافية والتي ال تكون مثيتة أساساً أو بشكل دائم أ. الرجاء ذكر إي ملحقات 
فأنه لن ينظر في ذلك وقت المطالبة.في المركبة، وإال 

ب. إذا كانت لديك مركبات أخرى مؤمنة لدى الشركة، الرجاء ذكر 
أرقام الوثائق.

جـ. إذا كانت لديك شهادة عدم حوادث من شركة التأمين السابقة، الرجاء 
إرفاقها مع طلب التأمين.

 .

باإلضافة إلى مبلغ التحمل اإللزامي المفروض تحت الوثيقة، فإن المؤمن له 
سوف يتحمل مبلغ إجباري إضافي عن كل حادث في حالة:

عاماً. . أن يكون السائق لم يتجاوز 

شهراً. . أن تكون مدة خبرة السائق أقل من 

. الضرر بسبب مجهول.

 .

بموجب هذا اإلقرار، أن البيانات الواردة في هذا الطلب  –أقر أنا الموقع أدناه 
صحيحة وكاملة وأوافق بأن تكون أساساً وجزءاً ال يتجزأ من وثيقة التأمين مقصورة 

 على األحكام والشروط الواردة في الوثيقة.
وأقر بأنه في حالة وجود أو ثبوت ما يتنافى مع صحة ما تم اإلدالء به أو اإلمتناع 

كور خالل \اء أية بيانات يتعين منطقياً أن تعرفها بخصوص التأمين المعنه أو إخغ
فترة التأمين أو غي حالة حدوث مطالبة من قبل المؤمن له، غإلنه يحق للشركة 
إلغاء وثيقة التأمين واإلمتناع عد سداد المطالبة كما يحق لها القيام بإحتساب قسط 

تأمين إضافي.

التوقيع  التاريخ

          SNIC Insurance P.O. Box 17033,  Manama – Kingdom of Bahrain Tel.: +973 17 56 33 77  Fax: +973 1756 42 43    www.snic.com.bh  

Licensed by Central Bank of Bahrain as Conventional Insurance Firm
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