املستندات املطلوبة في القيد لوسطاء التأمين (قيد جديد اول مرة)
((الح ـ ـ ـ ـ ــر تابع لشركة وساطة))
ً
الحضور شخصيا وتقديم ملف يحتوي على:
)1
)2
)3
)4

قائمة بمحتويات امللف.
إيصال سداد رسم القيد بالهيئة وقدره ( )1000جنيه.
اجتياز اختبار الهيئة.
التوقيع على طلب قيد وسطاء التأمين.
إقرار الهيئة (باالطالع على قانون االشراف والرقابة على التأمين ...............الخ).

)5
 )6إقرار من الشركة بعدم صدور احكام حجر وافالس ضد الوسيط التابع لها – (بديل شهادة عدم
الحجر واالفالس)
 )7خطاب من شركة الوساطة بأن الوسيط التابع لها من العاملين بالجهاز اإلنتاجي بالشركة وأن
الشركة مسئولة عن اعماله في مجال الوساطة التأمينية.
 )8صحيفة الحالة الجنائية موجهة باسم الهيئة العامة للرقابة املالية (سارية) صالحة ملدة ثالثة
شهور على األقل.
 )9صورة طبق األصل من املؤهل الدراس ي معتمدة من الشركة.
 )10صورة طبق األصل من عقد التدريب مع خطاب من الشركة بالتدريب ملدة ال تجاوز سنه (في
حالة مؤهل فوق متوسط).
 )11صورة طبق األصل من شهادة التجنيد النهائية أو سارية معتمدة من الشركة.
 )12أصل شهادة الدورة التدريبية.
 )13صورة طبق األصل من بطاقة الرقم القومي (سارية) ومعتمدة من الشركة.
 )14وثيقة تأمين مسئولية مهنية عن مدة تأمين (ثالث سنوات من تاريخ القيد بسجالت الهيئة).

مالحظات- :
 يمكن للهيئة طلب أي مستندات أخرى يقتديها طلب القيد.
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