سلطنة عمان
اهليئة العامة لسوق املال

طلب ترخيص جتديد القيد مبزاولة أعمال التأمني
بسجل شركات التأمني وإعادة التأمني
 )1إسم الشركة:
 )2الشكل القانوني للشركة:
 )3عنوان املركز الرئيسي للشركة:
 )4عنوان الفرع يف السلطنة:
للفرع يف السلطنة:

 )5تاريخ التأسيس للشركة ( املركز الرئيسي ):
 )6مقدار رأس املال املكتتب به:
 )7مقدار رأس املال املدفوع:

 )8فرو ع التأمني اليت تزاوهلا الشركة ( توضح تفصيال على أساس التقسيم الوارد باملادة (  ) 1 / 1من قانون شركات التأمني ) :
(وضع عالمة (  ) Xعلى الفرع املقصود)
أ) التأمني على احلياة العادية (
ب) التأمني الصناعي (

هـ) تأمني على السيارات (

)

)

ج) التأمني ضد املسؤولية (
د) التأمني اجلوي والبحري والنقل (

ط) أنواع التأمني األخرى (

)

و) التأمني على اخلسائر املالية (
)

)

ز) التأمني على احلوادث الشخصية (
)

ح) التأمني على املمتلكات (

)
)

 )9أمساء أعضاء جملس إدارة الشركة وجنسياتهم:
إسم العضو
)1
)2
)3
)4

اجلنسية

)

)5
)6
)7
)8
)9
)11
)11
)12

 )11إسم املدير العام للشركة أو املدير أو املراقب أو الوكالء املفوضني ومؤهالت كل منهم:

 )11إسم املدير الرئيسي املسؤول عن إدارة عمليات التأمني يف السلطنة ( إذا كانت شركة التأمني أجنبية ) وجنسيته ومؤهالته
وخربته:

 )12إسم اخلبري اإلكتواري ومؤهالته ( إذا كانت الشركة متارس تأمينات احلياة ):

أنا املوقع على هذا الطلب /
بصفيت:
أطلب:
(

) الرتخيص للشركة املبينة أعاله مبزاولة أعمال التأمني يف السلطنة وقيدها بسجل شركات التأمني  /اعادة التأمني

(

) جتديد قيد الشركة املبينة أعاله بسجل التأمني  /اعادة التأمني

وأرفق مع هذه البيانات املستندات اليت يتعني تقدميها للهيئة وفقا ألحكام قانون شركات التأمني الصادرة باملرسوم السلطاني رقم 79 / 12
والقرارات املنفذة له .وأقر بأن البيانات الواردة يف هذا الطلب واملستندات املرفقة به صحيحة وكاملة.
حتريرا يف:

توضع عالمة ( x

توقيع املدير العام:

سنة:

) يف املكان اخلاص بالعبارة املقصودة.

لإلستعمال الرمسي باهليئة:
تاريخ ورقم إيصال سداد رسوم القيد ( أو جتديد القيد ) بالسجل املشار إليه عاليه:
رقم وتاريخ القرار الصادر بالرتخيص مبزاولة أعمال التأمني والقيد ( أو جتديد القيد ) بسجل شركات التأمني وإعادة التأمني:
الرقـــم( :

)

التاريخ( :

)

