
  

 

 

 

  

 

 

 

 (IRP /Ag-21) المرجع : 
 

 .........تأمين لعام  ،(منتج) ،(فرد / هيئة تجديد اجازة )وكيلملحق مع طلب  نموذج
 

 السادة / اإلدارة العامة للتأمين 
 هيئة سوق رأس المال الفلسطينية 

 ............................... بان )الوكيل فرد/ هيئة ( ) المنتج (.............................     تشهد شركة
م يطرأ ال زال متعاقدًا  مع شركتنا  بصفته ) وكيل فرد / هيئة  ( ) منتج ( حتى تاريخه وأن االتفاقية المبرمة معه ال تزال سارية المفعول ول

 تزويدكم بأية تعديالت إذا حصلت ، وأن :عليها أي تعديل ونتعهد ب
% من مجموع المحفظة التأمينية للعام 7,5الضمان المالي المقدم  لنا من  قبله/ها متوافق مع تعليماتكم  ومقبول علينا  وال يقل عن  .1

(من قرار 13المادة )( من 2(  و ال يقل هذا الضمان بأي حال من االحوال عن الحد األدنى المشار اليه في الفقرة رقم )..………)
 بشأن منح اإلجازة لوكالء التأمين   2006ت( لسنة /1معدل لقرار رقم ) 2009( لسنة 2رقم )

 ونقر بتحملنا للمسؤولية الكاملة عن التصرفات التي  يقوم بها  تجاه الغير  و المتعلقة بكامل النشاط التأميني  .  .2
ارة العامة للتامين في الهيئة عليه/ها نتيجة  مخالفته/ها أحكام قانون التامين او أي نلتزم بتسديد اية رسوم او غرامات قد تفرضها االد .3

من التشريعات الثانوية الصادرة بمقتضاه خالل اسبوع واحد من تاريخ إعالمنا بذلك من قبل الهيئة وفي حال تخلفنا عن ذلك نعي ونعلم 
 لمربوطة ألمر الهيئة حسب األصول .بحق الهيئة في سحب قيمة هذه الغرامات من وديعه الشركة ا

 نلتزم بوقف التعامل الفوري معه/ها بحال صدر قرار من اإلدارة العامة للتأمين في الهيئة بوقفه/ها عن العمل و/ أو شطب اجازته/ها  .4
 

 كما تصادق الشركة و )الوكيل فرد / هيئة ( )المنتج ( على ما يلي : 
 عليه/ها  للعام الحالي  ........................ قيمة ذمم  مستحقة .أ

 عموالت مستحقة  له/ها للعام الحالي  ............................ .ب
 عموالته/ها المسددة عن العام الحالي ......................... .ت
 قيمة محفظته/ها  من تأمينات المركبات للعام الحالي  ....................... .ث
 للعام الحالي ......................... ظته/ها من التأمينات العامة قيمة محف .ج
  .ح

 مصادقة الوكيل/ المنتج على الذمم والعموالت             اسم المفوض من قبل الشركة ............................                
 .....................................                 توقيع المفوض من قبل الشركة ...........................

 ختم الشركة  .............................
 ..............................التاريخ                                                                التاريخ ................................

 


