
 المستندات المطلوب ارفاقها عند تقدٌم المطالبات

 

 الحوادث التً اشرف علٌها المرور

.اصل تقرٌر المرور عن الحادث موقع ومختوم رسمٌا-1  

.كروكً الحادث موضح فٌه نسبه الخطأ مختوم رسمٌا-2  

.صوره من وثٌقه تأمٌن المركبه المؤمن علٌها لدى الشركة المتحده للتأمٌن التعاونً- 3  

صوره من استماره المركبه المؤمن علٌها لدى الشركة المتحده للتأمٌن التعاونً-4  

.صوره من رخصه سائق المركبه المؤمن علٌها لدى الشركة المتحده للتأمٌن التعاونً-5  

. صورة هوٌة مالك المركبة المؤمنة لدى الشركة المتحدة للتأمٌن التعاونً- 6  

. معتمدة ومختومه3اصل تقدٌرات شٌخ الورش عدد - 7  

.اصل تسعٌره قطع الغٌار مع توضٌح نسبة الخصم بشكل واضح على الفاتورة- 8  

.(للسٌارات التالفه)تقدٌرات شٌخ المعارض -9  

. صوره ألستماره السٌاره المتضرره-10  

. صورة هوٌة مالك المركبة المتضررة- 11  

.صور فتوغرافٌه لتلفٌات السٌاره موضح بها رقم لوحه السٌاره واالضرار-12  

.ارقام االتصال للعمٌل المتضرر-13  

. رقم اآلٌبان الخاص بالحساب البنكً لمالك المركبة- 14  

 

 الحوادث التً اشرف علٌها نجم
 

. (نجم)إشعار مراجعة - 1  

3تقدٌرات شٌخ الورش مختومه ومعتمدة عدد -2  

.تسعٌره قطع الغٌار- 3  

.(للسٌارات التالفه)تقدٌرات شٌخ المعارض -4  

.صوره إلستماره السٌاره المتضرره- 5  

. رقم اآلٌبان الخاص بالحساب البنكً لمالك المركبة- 6  

 

 المستندات المطلوب احضارها لتعوٌضات الدٌات واإلصابات
 

 . أصل اوصورة من تقرٌر الحادث مختوم طبق االصل -1
 . اصل كروكً الحادث -2

 .صورة من وثٌقه تأمٌن المركبه المؤمن علٌها لدى الشركة المتحده للتأمٌن التعاونً -3
 . إحضار أصل صك المحكمة فً حالة التعوٌض عن الدٌات واإلصابات -4
 . صورة شهادة الوفاة مع االصل للمطابقة -5

 . صورة صك حصر اإلرث مع االصل للمطابقة -6
 .صورة الوكالة من الورثة للوكٌل الشرعً مع االصل للمطابقة -7

 
 

:مالحظه  
.ٌتوجب حضور مالك السٌاره المتضرره او تفوٌض من ٌنوب عنه واحضار صوره هوٌه المالك*  

.السٌارات التابعه للشركات ٌجب تقدٌم تفوٌض تسلٌم المطالبه او وكاله شرعٌه مع المطالبه حسب تفوٌض الشركه*  

.بالنسبه للسٌارات التالفه ٌرجى عدم التصرف بها حتى االنتهاء من اجراءات المطالبه*  

.اي تعدٌل او كشط ٌجب وضع الختم علٌه من المرور او نجم*  

ٌصدر تحوٌل المبلغ لحساب مالك المركبه او احضار تفوٌض مصدق من الغرفه التجارٌه او وكاله شرعٌه ٌذكر فٌها *

.اصدار تحوٌل المبلغ  بأسم المفوض له  
 

 

 الشركه المتحده للتأمٌن التعاونً

 قسم المطالبات


