نموذج استالم سيارة
Car Receiving Form
اسم السائق

رقم الموظف

Driver's Name

Employee number

موديل السيارة

رقم السيارة

Car Model

Car number

عداد الكيلومتر

نوع السيارة

Kilometer

Car’s Brand

 كما أتعهد بعدم التدخين في السيارة والحفاظ على نظافتها,أقر أنا الموقع أدناه بأنني تسلمت السيارة المذكورة أعاله بالحالة الموصوفة وأتحمل مسؤولية فقدان أو تلف أية قطع
 كما أتعهد باالتصال بنجم. ريال تحمل في حال حدوث حادث ال سمح الله وكنت أنا المتسبب٢٠٠٠  كما أفوض الشركة بخصم,من الداخل والخارج وعدم السماح لغيري بقيادتها
 ريال سعودي تتضاعف٥٠٠  عند وقوع أي حادث وال يحق لي بحال من األحوال التنازل أو مسامحة الطرف اآلخر مهما كان الحادث وأتعهد بدفع غرامة تصاعدية٩٢٠٠٠٠٥٦٠
عند كل حادث إضافي في حال كنت أنا المتسبب كما أتعهد بتحمل كافة الخسائر التي تتكبدها الشركة في حال رفض التأمين ألية مطالبة أو تحميل الشركة أية مبالغ تفوق
 عدم حيازة رخصة, عكس السير,التحمل بحيث ال تتحمل الشركة إي مبلغ كما أقر بمعرفتي بما ال يتحمله التأمين لألسباب الواردة في الوثيقة كالقيادة تحت تأثر مسكر أو مخدر
. وما إلى ذلك مما ذكر في الوثيقة...  كسر اإلشارة الحمراء ترك المفتاح داخل السيارة,قيادة
I, the undersigned I confess that I received the car described above in the same conditions mentioned above and I am fully responsible on the parts
and any damage will accrue because of me. And I will return the car in the same condition. I authorize the company to deduct 2000 SR if an
accident happens because of me. And I consent to call Najm 920000560 in case of accident and I am not authorized to forgive the other party and I
consent to pay a penalty SAR 500 when then accident happens because of me this penalty will be doubled on the next accident. and I consent to pay
all the rejected claims from the insurance company so the company will not pay any amount in case the insurance company didn’t accept to pay.
And I consest reading the policy and knowing the cases that the insurance will not cover as example Drinking alcohols, wrong side, Not having a
Driving license, Red light, Leaving the key inside the car .. etc.

Locate the damage as found

Date

:……………………………

HRCR020-2019

Signature

ID

:………………………………………

Note If found damage

Signature:

………………………………

