Palestine Capital Market Authority
المرجع (IRP/Act-2) :

طلب جتديد إجازة خبري إكتواري أتمني للعام201.......
يعبئ النموذج التايل اخلاص بطلب جتديد اجازة خبري اكتواري أتمني ويعاد لإلدارة العامة للتأمني مرفقاً به كافة الواثئق واملستندات املبينة يف اجلداول أدانه

:

 -1اجلزء االول  :معلومات عامة
االسم الرابعي

رقم اهلوية  /جواز السفر

اجلنسية

اتريخ امليالد

عنوان االقامة يف فلسطني
عنوان العمل يف فلسطني
عنوان االقامة خارج فلسطني
عنوان العمل خارج فلسطني
الربيد االلكرتوين املعتمد للمراسالت
الفاكس املعتمد للمراسالت

 -2اجلزء الثاين  :املرفقات املطلوبة
الرقم
1

الستعمال اإلدارة العامة للتأمني

املرفـق
شهادة عدم حمكومية لطالب االجازة الفلسطيين  ،او ما مياثلها لطالب االجازة االجنيب صادرة عن
البلد اليت اقام هبا اخر ثالث سنوات من اتريخ تقدمي الطلب

2

صورة عن وثيقة أتمني سارية املفعول لتغطية اخطار املسؤولية املهنية تبدأ من اتريخ جتديد اإلجازة

3

رقم امللف الضرييب ( لالكتواري املقيم )

4

تقرير خمتصر عن النشاط الذي مارسه اخلبري االكتواري خالل السنة املاضية يف فلسطني  ،مع
توقعاته املتعلقة بنشاطه للعام القادم  ،حبيث يشمل كافة االعمال اليت قام هبا مع بيان امساء

5

اجلهات اليت يُقدم هلا خدماته هذه داخل فلسطني
أي بياانت او تقارير اخرى تطلبها ادارة التأمني
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-1 -3اجلزء الثالث  ،تصريح خطي :
اان املوقع أدانه اقر أبن كامل البياانت واألوراق الثبوتية املرفقة بنموذج طلب جتديد إجازة خبري أتمني اكتواري صحيحة ومنسجمة مع أحكام القانون
وعليه أوقع -:
االسم

:

التوقيع

:

التاريخ

:

 -4اجلزء الرابع  :الستعمال االدارة العامة للتأمني
أ -توصيات دائرة انضباط السوق :
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

ب -قرار مدير عام االدارة العامة للتأمني
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

 - -5اجلزء اخلامس ،الرسوم :
اصدار رخصة  /املبلغ .......................................... :
رقم سند القبض (

) التاريخ ................../............../.............. :

مالحظات اخرى ........................................... :
هاتف+970 2 2946946 :
فاكس+970 2 2946947 :
ص.ب - 4041 :البرية

www.pcma.ps
e-mail: diwan@pcma.ps

Tel.: +970 2 2946946
Fax: +970 2 2946947
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