
 

 

Please read carefully before signing  

 

Self-Declaration of No Claims 

The price, terms and conditions to issue 

your policy is subject to the declaration as 

below.  

 

I declare and confirm that I have not made 

any motor claim for the past 13 months.  

 

In case this declaration is found to be 

incorrect, Union Insurance has the right to:  

- Recover the discount offered on the 

policy  

- Replace agency repair condition, if 

offered, with garage repair at a 

workshop of their choice 

- Apply the terms and conditions of the 

unified comprehensive policy with 

regards to article 1 of chapter 5 of 

“Recourses Against the Insured” 

which includes if insurance was 

conducted based on the insured’s 

misrepresentation or non-disclosure of 

material facts.  

 

Customer Name: _____________________ 

 

Signature: __________________________ 

 

Date: _____________________________ 

 

* This declaration is only valid if the customer personally signs 
it at any of Union’s offices or branches or if he sends it 
electronically from his email id which is registered with the 
company  

 

 

 يرجى قراءة االقرار بتمعن قبل الموافقة عليه

 

 إقرار ذاتي بعدم وقوع حوادث

وأحكام وشروط وثيقة التأمين التي سيتم يعتمد السعر 

  .اصدارها لصالحك على اقرارك بالتالي

 

أقر وأؤكد انني لم أقم بتسجيل أي حادث سير سواء 

ث ضد مجهول خالل بالحادث أوكان الحاد كنت متسببا  

 .  ةالماضي شهرا   13ال 

 

فانه  رار غير صحيحقانه تبين ان هذا االوفي حال 

 للتأمين: االتحاديحق لشركة 

على وثيقة  إسترجاع الخصومات الممنوحة -

 التأمين 

 

إلغاء شرط إصالح الوكالة )إن وجد( وإعتماد  -

 ورشة إصالح تحددها شركة اإلتحاد التأمين

 

تطبيق شروط وأحكام وثيقة التأمين الموحدة  -

الخاصة بالفقد والتلف والمسؤولية المدنية 

ولى من الفصل الخامس األبإعتماد الفقرة 

والتي حددت حاالت الرجوع على المؤمن له 

 ؤهومن ضمنها اذا كان عقد التأمين قد تم بنا

 على بيانات كاذبة 

 العميل :  ____________________ سما

 

 : _______________________ قيعالتو

 

 التاريخ: ________________________

 

وفروع أمكاتب من  في أيشخصيا  توقيعه اذا قام العميل بفقط يعتمد هذا االقرار *

والمسجل  هالخاص ب البريد اإللكترونيب ارساله  من خالل أوتحاد للتأمين الشركة ا

  لدى الشركة


