
 

 

 (IRP/Re.B-com-1) المرجع : 

 
 اتمني ألول مرة / شخص اعتبارياعادة  طلب احلصول على إجازة وسيط

 
 اجلداوللإلدارة العامة للتأمني مرفقاً به كافة الواثئق واملستندات املبينة يف  ويعاداتمني اعادة النموذج التايل اخلاص بطلب احلصول على إجازة وسيط  يعبئ

 أدانه :
 اجلزء االول : معلومات عامة -1

  رقم التسجيل  اسم الشركة
  اتريخ التسجيل  اجلنسية
 املدينة / القرية :                         الشارع :                         ص.ب العنوان

  رقم اهلاتف اخلليوي  اهلاتفرقم 
  العنوان اإللكرتوين  رقم الفاكس

 
  املطلوبة  : املرفقات الثايناجلزء    -2

 الستعمال اإلدارة العامة للتأمني املرفـق  الرقم
  نسخة عن السرية الذاتية عن املوظفني الرئيسيني للشركة ) املاليني واإلداريني ( 1
بوثيقة أتمني سارية املفعول لتغطية اخطار املسؤولية املهنية تبدأ من اتريخ منح التعهد بتزويد اهليئة  2

 االجازة
 

  تزويد املدير بكتاب تعهد ابستئجار مكتب لطالب االجازة او سند ملكية العقار اذا كان ملكاً له 3
  التعهد بفتح ملف ضرييب لدى املوافقة على الطلب 4
 وخربات موظفيه الرئيسيني مالياً واداريً بيان مفصل يتضمن مؤهالت  - 5

 شهادة مصدقة عن ترخيص الشخص االعتباري االجنيب صادرة عن البلد االم -
 صورة طبق االصل عن عقد التأسيس -
 صورة طبق االصل عن النظام الداخلي -
 صورة طبق االصل عن شهادة التسجيل الصادرة عن مراقب الشركات -
 قد يطلبها املدير خطياً هلذا الغرض أي معلومات او بياانت او مستندات -

 

اذا كان الشخص االعتباري طالب االجازة فرعًا لشخص اعتباري أجنيب ، جيب ان يزود اهليئة  6
 بشهادة مصدقة حسب االصول عن اجازته يف البلد االم
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البلد االم تبني ان يرفق طالب االجازة االعتباري االجنيب رسالة من املراقب على اعمال التأمني يف  7
 مقدم الطلب ملتزم بقوانني التأمني يف البلد الذي يقيم فيه

 

  التعهد ابالحتفاظ بدفاتر وسجالت حماسبية منتظمة وقابلة للتدقيق 8
تعهد بتقدمي طلب احلصول  صورة عن اجازة وسيط أتمني صادرة عن اهليئة ملمثله او املدير العام ) او 9

 على اجازة ملمثله او مديره العام ( اذا مل تكن متوفرة
 

تعهد بعدم ممارسة أي من موظفي الشركة او اعضاء جملس ادارهتا اعمال الوساطة اال بعد احلصول  10
 على ترخيص بذلك من اهليئة 

 

تعهد بتزويد االدارة العامة للتأمني بنسخ من االتفاقيات املربمة مش شركات اعادة التأمني اليت  11
 سيتعامل معها 

 

التعهد بعدم مباشرة العمل قبل تقدمي ما يثبت التعاقد مع شركات اعادة التأمني وفق التصنيف  12
 املعتمد ابلتعليمات ذات الشأن

 

  تعهد بتقدمي الضمان املايل حسب التعليمات يف حال موافقة املدير على اصدار االجازة  13
 
 
 

 ، تصريح خطي : الثالثاجلزء  -3
أتمني صحيحة ومنسجمة مع احكام  اعادة احلصول على إجازة وسيط اان املوقع أدانه ، أقر أبن كامل البياانت واالوراق الثبوتية املرفقة بنموذج طلب

 -القانون وعليه أوقع :
  اسم املفوض ابلتوقيع

  التوقيع ) مع ختم الشركة (

 /           /            .            التاريخ

 
 على : }( فقرة )ب( 2( بند )6املادة )  {بشأن منح االجازة لوسطاء التأمني  2010ت ( لسنة /51نصت تعليمات رقم )  مالحظة :

 " ان يكون ممثله او مديره العام او القائم على ادارة مكتبه يف فلسطني جمازاً وفقاً ألحكام هذه التعليمات ."
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 الستعمال االدارة العامة للتأمني : الرابع:اجلزء  -3
 
 : انضباط السوقدائرة توصيات  (أ
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 ( قرار مدير عام االدارة العامة للتأمني:ب           
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 الرسوم :اجلزء اخلامس :   -4

  
 املبلغ : ..........................................          اصدار رخصة  /         

 
 .........التاريخ : ............../............../..................رقم سند القبض )                                                             (   

 
 ..............مالحظات اخرى : .............................
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