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 الحوادث الشخصيةضد  اص بالتأمينخمطالبة  نموذج

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

 إقرار بالمسؤولية. إصدار هذا النموذج على أنهينبغي تفسير ولا 

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

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

 خ استلاميرجى إعادة هذا النموذج، بعد استكماله وتوقيعه حسب الأصول، في غضون ثلاثة أيام من تاري 

 .نموذج المطالبة

 بيانات وثيقة التأمين:

  الرقم  

 إلى                   من                        مدة التأمين  

  النوع  

 بيانات المؤمن عليه:

  بالكاملاسم المؤمن عليه  -أ

  عنوان المؤمن عليه -ب

 :التأمين عن طريق صاحب العمل إذا كان -ج

 تفاصيل النشاط التجاري للشركة وعدد سنوات العمل 

 

 :الشخص الُمصاب/المتوفىبيانات 

  الاسم (أ)

  المنصب (ب)

  طبيعة العمل (ج)

  الجنسية (د)

  النوع والحالة الاجتماعية (ه)

  هل الشخص أيمن أم أعسر بطبيعته (و)

  ب/ الدخل الشهريتالأجر/الرا (ز)

 طبيعة الحادث

  أ( اليوم والتاريخ والوقت

  الحادث موقعب( 

  تفاصيل موجزةب ُيرجى موافاتناع الحادث؟ و وق يةكيفج( 

  د( طبيعة الاصابة

  هـ( سبب الإصابة / الوفاة

  ؟هذا يندرج ضمن حوادث الطرقو( هل 

حادث؟ اذكر الاسم والعنوان. ز( هل الطرف الثالث مسؤول عن ال

 ق محضر شرطة()ارف
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  ق ما يثبت ذلكرفأح( 

 الوفاة: عن تعويضالفي حالة 

  أ( أسماء المستفيدين وعنوانهم الكامل

  الشرعي. )الورثة( وعنوان الوريث )أسماء( ب( اسم

الذي يحمل التوكيل للحصول  ُمقدم المطالبةج( اسم وعنوان 

 الوفاةعن على تعويض 

 

التقارير الطبية والوثائق الأخرى ذات  وكافةق شهادة الوفاة رفأد( 

 الصلة لدعم المعلومات المذكورة أعلاه

 

 في حالة الاصابة:

  المستشفى؟ تاريخ دخولأ( 

  من المستشفى؟ تاريخ الخروجب( 

التقارير الطبية وغيرها من الوثائق ذات الصلة لدعم  كافةق رفأج( 

 .المعلومات المذكورة أعلاه

 

إرفاق تقرير من المجلس الطبي يوضح  ُيرجى، الإعاقةة في حالد( 

 .نسبة الإعاقة

 

سم )أسماء( وعنوان الطبيب )الأطباء( الذي عالج المصاب / اهـ( 

 المتوفى

 

 في حالة التأمين عن طريق صاحب العمل:و( 

أرفق تقرير بالواقعة بشأن تسلسل الأحداث موقًعا من المفوض 

 بالتوقيع

 

، يرجى على الحادث؟ إذا كان الأمر كذلك هل هناك شهود( ز

 .إرفاق إفادة الشاهد

 

 

 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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