HOME TAKAFUL “THE BASICS” PROPOSAL FORM
Personal Details
Name:
CPR No:
Postal Address:
Tel.No. (Residence):

Mobile:

Tel No. (Office):

Fax No:

Email:
Occupation:
From: 			

Period of Insurance required:

To:

Property to be insured
Location :

----------------------

Flat/House No: 		

Bldg No:

Road No: 			

Block No: 			

---------------------Area:

----------------------

Number of Floors: 				

Age:

----------------------

Year of Renovation (if any): 			

Occupied as:

----------------------

Neighboring Premises
Occupied as:
Private Residential Buildings

Commercial Buildings/Shops

Distance from your Building:
Adjacent

Separated

Cover Required
Fire only

Fire & Special Perils only

Fire, Special Perils & Burglary

Additional Covers:
Home Assist

RSMD (Riots, Strikes & Malicious Damage)

Sabotage & Terrorism

Interest / Sum insured
1. Building

BD.

2. Household contents ( excluding jewellery )

BD.

3. Jewellery in locked safe*

BD.

4. Alternative accommodation or loss of rent

BD.

for Months

* Special rates will be applied if jewellery items are to be included.

www.gig takafu l . b h

Takaful Hotline: 80008050

ا�ستمارة طلب تكافل املنازل “الأ�سا�سيات”
بيانات �شخ�صية
اال�سم:
الرقم ال�شخ�صي:
العنوان الربيدي:
رقم هاتف املنزل:

النقال:
رقم الفاك�س:

رقم هاتف املكتب:
الربيد الإلكرتوين:
املهنة:
م ــدة الـتـ�أم ــني :من:
		
---------------------عن املبنىبيانات

�إىل:

		

 ---------------------رقم ال�شقة/املنزل:عنوان املوقع:

رقم املبنى:

			
 ---------------------رقم الطريق/ال�شارع: ----------------------عدد الأدوار			:

			
رقم املجمع:
�سنة الت�شييد:

			
 ----------------------كيفية �إ�شغال املبنى:

ا�سم املنطقة:

�سنة ال�صيانة �أو التجديد (�إن وجدت):

املباين املجاورة
كيفية �شغلها:
مباين �سكنية خا�صة

مباين جتارية/حمالت		
امل�سافة بينها وبني املبنى املراد ت�أمينة:
		
مف�صولة مب�سافة

متال�صقة

التغطيات املطلوبة
احلريق فقط

احلريق والأخطار اخلا�صة وال�سرقة

احلريق والأخطار اخلا�صة فقط

تغطيات �إ�ضافية

خدمة طوارئ للمنازل

ال�شغب والأخطار املتعمدة واال�ضطرابات

الإرهاب والتخريب

املمتلكات املراد الت�أمني عليها/املبلغ امل�ؤمن عليه
				
 .1املبنى بالإ�ضافة �إىل متديداته الكهربائية

د.ب

				
 .2حمتويات املنزل (با�ستثناء املجوهرات)

د.ب

ó
 .3املجوهرات يف خزانة مغلقة
د.ب
					

					ملدة
د.ب
		
� .4سكن بديل �أو خ�سارة الإيجار

�أ�شهر.

� óسوف تطبق �أ�سعار خا�صة �إذا كانت هناك جموهرات م�شمولة بالت�أمني.
Takaful Hotline: 80008050
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