
 استمارة العناية الواجبة الخاصة بعمالء قطاع التأمين  

 يرجى ملئ حقول االستمارة بشكل كامل ودقيق  

 تفاصيل التامين : 
 
 

 اسم فرع الشركة : 
 

 فرع التامين :    عامة :   التأمينات        تامين الحياة :  نوع التامين : 

 رقم الوثيقة : 
 

 تاريخ الوثيقة : 

 التامين : عملة 
 

 عمالت اخرى        يالدوالر األمريك       الدينار العراقي  

 الوضع القانوني للمومن له : 
 

 شركة شخصيه  شخصي مشترك    شركة    شركة تضامن  
 

 اخرى   مؤسسة غير ربحيه     القطاع العام        شخصي   

 شخصي / افراد   -1
 بيانات الزبون  

 واللقب ) باللغة العربية واالنكليزية(: االسم الرباعي 
 
 

 

   عسكري موظف قطاع خاص   حكومي  المعلومات الوظيفية وجهة العمل : موظف 

اخرى مع ذكر   طالب    متقاعد   رب عمل   صاحب منصب سياسي  
 الوظيفة او العمل : 

 جهة وتاريخ االصدار /  رقم جواز السفر / 

 للزبون فيما اذا الزبون تاجر : اخر بيانات مالية مدققه 

 جهة وتاريخ االصدار :  رقم هوية االحوال المدنية او البطاقة الوطنية : 

 :   اسم االم الثالثي

 جنسية الزبون : 

 تاريخ الميالد :  مكان الميالد : 

 هل الزبون حامل لجنسية اخرى : 

 اسم الزوج / ــه :  الحالة الزوجية : 

 مستوى التعليم : 

 نموذج توقيع المؤمن له :  
 
 



 

 العنوان وارقام االتصال  

 البريد االلكتروني :  االتصال :  ارقام

 اقرب نقطه دالة :  عنوان السكن : 

 : هل الزبون مقيم في بلد ثاني 

 ايجار                         ملك                     نوع السكن :   

 بيانات عمل الزبون  

 اسم صاحب المؤسسة : 

 نشاط المؤسسة بالتفصيل : 
 

 العنوان الوظيفي للزبون داخل المؤسسة : 

 جنسية المؤسسة :  عنوان المؤسسة : 

 البريد االلكتروني :  هاتف المؤسسة : 

 
 الشركات  -2

 

 االسم التجاري للشركة ) باللغة العربية واالنكليزية ( 
 
 

 الشركة :  اسم المفوض بإدارة  

 :  عنوان المفوض بإدارة الشركة

 اسماء تخص الشركة  
 المدير المفوض او المدير التنفيذي : 

 رئيس مجلس االدارة : 
 اعضاء مجلس االدارة : 

 اسماء المساهمين : 
 

 السجل التجاري : 

 جنسية الشركة : 

 عدد فروع الشركة : 

 عدد موظفين الشركة : 

 نشاط الشركة نوع  

 خيري    خدمي    زراعي   تجاري    صناعي  

 التأسيس : تاريخ 
 

 راس المال المدفوع :  راس المال االسمي : 

 رقم الهاتف :  :   التأسيسمكان 

  البريد االلكتروني : 

 اسم مدقق الحسابات الخارجي :  اخر بيانات مالية مدققه : 
 
 



 بيانات المستفيد من التامين   -3

 االسم الرباعي واللقب ) باللغة العربية واالنكليزية(: 
 
 

 

   عسكري موظف قطاع خاص   المعلومات الوظيفية وجهة العمل : موظف حكومي  

اخرى مع ذكر   طالب    متقاعد   رب عمل   صاحب منصب سياسي  
 الوظيفة او العمل : 

 جهة وتاريخ االصدار /  رقم جواز السفر / 

 اخر بيانات مالية مدققه للزبون فيما اذا الزبون تاجر : 

 جهة وتاريخ االصدار :  رقم هوية االحوال المدنية او البطاقة الوطنية : 

 :   اسم االم الثالثي

 جنسية الزبون : 

 الميالد : تاريخ  مكان الميالد : 

 هل الزبون حامل لجنسية اخرى : 

 اسم الزوج / ــه :  الحالة الزوجية : 

 مستوى التعليم : 

 نموذج توقيع المؤمن له :  
 
 
 

 العنوان وارقام االتصال  

 البريد االلكتروني :  االتصال :  ارقام

 اقرب نقطه دالة :  عنوان السكن : 

 : هل الزبون مقيم في بلد ثاني 

 ايجار                         ملك                     نوع السكن :   

 بيانات عمل المستفيد 

 اسم صاحب المؤسسة : 

 نشاط المؤسسة بالتفصيل : 
 

 العنوان الوظيفي للزبون داخل المؤسسة : 

 جنسية المؤسسة :  عنوان المؤسسة : 

 البريد االلكتروني :  المؤسسة : هاتف 

 

 

 

 

 



 مصدر االموال 
 

 اخرى  استثمارات  ادخارات شخصية   عوائد تجارية    الراتب 
 التفاصيل : 

 
 

  الدخل االضافي ان وجد :  

 

 الدخل الشهري االجمالي : 
 

 ( مليون دينار عراقي  5مليون الى )  اقل من مليون دينار عراقي         

 
 

 ( مليون دينار عراقي25( مليون الى )10) ( مليون        10( مليون الى ) 5) 

  
 

 ( مليون دينار عراقي  25اكثر من )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 استمارة التعهد  

وبكامل اهليتي القانونية ان جميع البيانات المذكورة اعاله المنفردة  بإرادتياقر اني الموقع ادناه 
  2015( لسنة  39وتمويل االرهاب رقم )  غسل االموالصحيحه كما اتعهد بامتثالي لقانون مكافحة 

 واألنظمة والضوابط الصادرة بموجبه  
 

 توقيع المؤمن له 
 
 

 توقيع المستفيد من التامين في حالة وجوده 
 

في الشركة تم تدقيق ملئ كافة الحقول في اعاله من قبلي   غسل االموالاني مسؤول االبالغ عن  
 واستحصال المعلومات المعززة لها  

 
   غسل االموالاسم وتوقيع مسؤول االبالغ عن 

 

                                                
 
 

 
( نضرا النتهاء كافة االجراءات الخاصة بمنح       اني مدير الشركة )                           

 بوثيقة التامين اصوليا من قبل المختصين تمت الموافقة على منح وثيقة التامين 
 

 اسم وتوقيع مدير الشركة                  
 

 


