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 مين جميع أخطار المقاولينأنموذج مطالبة ت
 
 

   لا و وثيقة التأمينإخلال بشروط وأحكام ال الماثل مع عدمنموذج المطالبة  ه قد تم إصدارأنبالعلم أخذ يرجى

 إقرار بالمسؤولية.إصدار هذا النموذج على أنه ينبغي تفسير 

  لمساحة ا كانتُيرجى التكرم بالإجابة على كافة الأسئلة وتقديم البيانات الكاملة للمعلومات المطلوبة. وإذا

 المتوفرة غير كافية، ُيرجى إرفاق ورقة )أوراق( منفصلة.

 وذج استلام نم يرجى إعادة هذا النموذج، بعد استكماله وتوقيعه حسب الأصول، في غضون ثلاثة أيام من تاريخ

 .المطالبة

 

 بيانات وثيقة التأمين:

  الرقم  

 إلى                   من                        مدة التأمين  

  النوع  

  عنوان العقد المؤمن عليه

  وعنوان موقع العقد كانم

  اسم المهندس المشرف

 بيانات المؤمن عليه:

  بالكاملاسم المؤمن عليه  -أ

  المؤمن عليهعنوان  -ب

  تفاصيل النشاط التجاري للشركة وعدد سنوات العمل  -ج

 بيانات ومعلومات أخرى:

  ( أقرب محطة سكة حديد أو مطار1

 ةمحطمن ( أقرب مكان يمكن منه الوصول إلى موقع العقد 2

 سكة الحديد / المطار

 

  ( متى حدثت الخسارة؟ اليوم والتاريخ والوقت3

 جزء ومدى الضرر؟( أي( ما الذي تضرر )وضح 4

 أعمال العقد -أ

 معدات وأدوات البناء -ب

 آلات البناء -ج

 

 ( هل حدثت أضرار للغير؟5

 أ( أضرار في الممتلكات

 ب( إصابة جسدية

 

( كيف حدثت الخسارة وما هو السبب المحتمل؟ )يرجى موافاتنا 6

بالرسومات التخطيطية والصور، إن وجدت، كميات الأمطار 

ومستويات المياه ومعدلات التدفق وتقارير الشرطة ومقتطفات 
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 الصحف(

( هل هناك شهود على الخسارة؟ إذا كان الأمر كذلك، يرجى ذكر 7

 الأسماء والمهن والعناوين

 

  ( كيف يجري إصلاح العناصر المتضررة؟ والوقت المقرر؟8

( هل تأثرت أية تعديلات أو تحسينات على التصميم أو التنفيذ أو 9

 مواد البناء أثناء إجراء الإصلاحات؟

 

أو العمل الليلي أو العمل في أيام و/( هل العمل الإضافي 10

 الأغراضبهدف إصلاح له علاقة العطل الرسمية أو الشحن السريع 

 المتضررة؟ إذا كان الأمر كذلك، فإلى أي مدى ولماذا؟

 

 :( ما هي تكلفة الإصلاح المقدرة للأضرار11

 أعمال العقد -أ

 معدات وأدوت البناء -ب

 آلات البناء -ج

 

 ( ما هو التعويض المقدر لمطالبات المسؤولية تجاه الغير؟12

 أ( الأضرار في الممتلكات

 ب( الإصابة الجسدية

 

( هل تضررت أية مباني قائمة أو ممتلكات محيطة؟ إذا كان الأمر 13

 كذلك، فما سبب الضرر؟ وما هو المبلغ المقدر للمطالبة؟

 

( ُيرجى إخبارنا إذا كنت قد استفسرت، قبل بدء العمل، مع 14

مختصة عن الموقع الدقيق السلطات ال

الخدمات تحت الأرض وما إلى ذلك وما هي للكابلات/المرافق/

 هذا الضرر؟ دنبالاحتياطات التي تم اتخاذها لت

 )حسب المرفق(

 

 إقرار

   .وتم تقديمها بمعرفة كاملة وصدقصحيحة ُأقر أنا / نحن الموقعون أدناه، بأن الإجابات على الأسئلة أعلاه 

 

 

  : ________________________عليهتوقيع المؤمن 

 

 _____________________ الاسم

 

   الختم:             التاريخ _________________         
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