
 

استمارة بالغ عن سرقة مركبة                                                 

 
                             المؤمن عليها: المركبةبيانات   -أ 

 : _____________________________________  إسـم المؤمن له    : ______________________________________المركبةسائق  اسم

 : ___________________________________الشخص المسؤول   هاتف رقم           : _____________________________________

 هاتف رقم          : ______________ الجوال: _________________ الجوال               : _____________________________________

 فاكس رقم          : _____________________________________ _____________________________________ فاكس رقم           :

 البريد اإللكتروني : _____________________________________ البريد اإللكتروني : ______________________________________

 : ________________ رقم اللوحة: _____________        المركبةنوع  _________________وظيفة السائق      : ____________________

 رقم وثيقة التأمين  : _____________________________________ عمر السائق        : _____________________________________

 سرقة :وصف ال  -ب 

 ولالستفسار والمساعدة يرجى مراجعة الموظف حيث لن يتم البت في المطالبة ما لم تكن الخانات مكتملة ستثناءيرجى اإلجابة على جميع األسئلة بدون ا ، . 

 

 : ____/____/_________سرقةتاريخ وقوع ال الوقت: _____   المكان: __________

 ه (.ومن الذي اكتشفها ) يرجى تزويدنا برقم االتصال الخاص ب  كيف تم اكتشاف السرقة ؟ -1

                         

 

     

______________________________________________________________________________________________________ 

  ال            نعم       نظام إنذار ؟ المركبةهل يوجد في  -3     

______________________________________________________________________________________________________ 

 نعم           ال        هل يوجد أثر لزجاج مكسور في موقع السرقة ؟ -4     

______________________________________________________________________________________________________ 

 هل كانت المركبة في وضع التشغيل عند وقوع السرقة ؟       نعم        ال -6           نعم            ال       في المنزل ؟هل يوجد كراج  -5     

______________________________________________________________________________________________________ 

 نعم            ال        خل الكراج  عندما تمت سرقتها ؟هل كانت المركبة متوقفة دا -7     

______________________________________________________________________________________________________ 

 نعم            ال       سبق أن  فقدت أحد المفاتيح األصلية ؟ هل -9            أو أكثر 4      3      2     1؟       كم عدد مفاتيح المركبة األصلية  -8     

______________________________________________________________________________________________________ 

 نعم            ال       مل نسخ إضافية ؟هل قمت بع -11           نعم            ال       هل تم إيجاد المفتاح المفقود ؟  – 10     

______________________________________________________________________________________________________ 

 نعم            ال        تركها آلخر مرة ؟هل كانت أبواب المركبة مغلقة عندما تم  -13نعم         ال          هل تحتفظ عادة بمفتاح داخل المركبة ؟  -12    

______________________________________________________________________________________________________ 

 أو أكثر  4       3      2     1   ؟ كم عدد األشخاص الذين يملكون مفاتيح المركبة   - 14    

______________________________________________________________________________________________________ 

   

 : ما يليفي حال كانت السرقة باإلكراه أو باستخدام القوة ، يرجى اإلجابة على  
 

 اذكر تفاصيل السرقة وبدقة . -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 في حال تم استرداد المركبة : -جـ 
( المركبةوصف الضرر ) األجزاء المتضررة ب _______________: ____________للمركبةالموقع الحالي 

________________________:_______ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 ألضرار الداخلية إن وجدت :عين األجزاء المتضررة على الرسم ووصف ا

 

 

 

                                             

 

 تعميم البحث / كف البحث ) في حال العثور على المركبة ( :بيانات  –د 

 تاريخ تعميم البحث : ____/____/_________   رقم تعميم البحث :

 

 : مركز الشرطة  الذي تم تسجيل حالة السرقة من قبله

 

 
 تاريخ كف البحث : ____/____/_________   رقم كف البحث :

 

 مركز الشرطة  الذي تم أصدر كف البحث :

 

 في حال العثور على المركبة يرجى اإلجابة على األسئلة التالية : -هـ 

 من الشخص الذي وجد المركبة ؟  -1

 __________________: _________________________________  رقم الجوال : ____ االسم

 

 نعم        ال      هل تم العثور على المركبة وهي في وضع تشغيل ؟ -2

 أين تم العثور على المركبة ؟ -3

 في حال اإلجابة بنعم يرجى ذكر معلوماته .ال .         ل تم التعرف على الجاني ؟       نعم ه -4

   أسماء األشخاص الذين يملكون نسخ من المفاتيح : –و 
 أرقام االتصال

 _____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

 رقم الهوية / اإلقامة

________________________

________________________

________________________ 

________________________ 

 

 صلة القرابة للمؤمن

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 

 االسم

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 

   المرفقات: – ز

  أو برنت من المرور المؤمن عليها بةالمرك استمارةصورة   تعميم البحث عن المركبة .أصل 

 . ) في حال العثور عليها ( أصل كف البحث عن المركبة  أصل أمر اإلصالح ) في حال العثور على المركبة ( 

 :أخرى  صورة بطاقة أحوال السائق/ جواز السفر 

 ندات الموضحة أعاله و عمل اإلجراءات الالزمة.* يتم التعميد بالبدء بعمليات اإلصالح بعد إكمال المست

 * يتم التعويض بعد مرور شهر من تاريخ اكتمال المستندات .

 ذ. إقرار:

 أقر أنا الموقع أدناه حسب علمي و إعتقادي التام أن البيانات المدونة أعاله حقيقية و صحيحة

 

 ......................................................: .........................................المؤمن لهتوقيع 

 

 : ...............................................................................................       التاريخ    

 

يتعلاق أقر أنا الموقع أدناه انه ليست هناك أي وثيقة تأمين أخرى يمكن التعويض من خاللها فيماا 

 الشاركة أقار باأنني ساوف أبلا  كماا  ملا  لاي. المركباةبهذا الحادث أو الخسارة, كما أقر بأن هذه 

 بأية مستجدات تتعلق بالسرقة 

 

 توقيع المؤمن له: ..............................................................................................

 

 .............................................................................................التاريخ           : .

 

 

 

 لالستعمال الرسمي فقط

 ______________________________________________________________________________________________مالحظات: _

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 


