Loss of Life - Claim Form
Claimant’s Statement
American Life Insurance Company (MetLife)
P.O. Box 371916 Dubai, United Arab Emirates
T. +971 4 415 4444, F. +971 4 415 4445, Gulflifeclaims@metlife.com

This form should be duly completed and signed by each and every major
beneficiary separately. Photocopy of this form may be use when required.

A. Insured details
1. Deceased’s full name

Date of birth

Policy number(s)

D

D

Coverage amount(s)

M M

Y

Y

Y

Currency(ies)

All policies listed above should be submitted with your claim except those where the claim is made under Waiver of Premium Benefit.

2. Date of loss of life D

D

M M

Y

Y

Y

Y

Place of loss of life

Residence

Hospital/Clinic

Work place

Others, please specify
3. Cause of loss of life
4. Since when has the insured suffered from this condition
5. Occupation at date of loss of life
6. Employer’s name
7. Employer’s full address
City / Countries

P.O. Box
8. Telephone no.

Country
Code

– Area Code –

E-mail

9. When did the deceased first complain of, or give other indications of his/her last illness (date)

D

D

M M

10. When did the deceased first consult a physician for his/her illness (date)

D

D

M M

Y

Y

Y

Y

11. Date the deceased last attend to his/her usual work (last working date)

D

D

M M

Y

Y

Y

Y

12. Was the Insured smoking?

Yes

Y

Y

Y

Y

No

If ‘yes’, how many cigarettes he used to smoke per day and since when?
13. Full name and addresses of all physicians who examined the Insured during his/her last illness and during the five years prior thereto:
Full name

Address

Date of attendance

Illness or condition

14. In what other company(ies), and for what amounts, was the life of deceased insured?
Comapany(ies)

Policy number(s)

1 of 4

Policy date

Coverage amount

Y

B. Claimant/Beneficiary Information
1. Full name of applicant/beneficiary
2. Relationship to the Insured

Date of Birth

3. City of birth

D

D M M Y

Y

Y

Y

Age last birthday

Country of birth

4. Please list all nationalities: 1)

2)

3)

Residency*
1)

2)

3)

* “Residency” is any place where you may be obliged to file income tax returns as a resident of that jurisdiction.

5. Occupation
Employment status

Employee

Self-employed

Position / Title

Exact daily duties

Company name

Nature of business

Telephone

Country
Code

– Area Code –

		 E-mail

6. Current residence address
Country

City/Town

P.O. Box

Area/Street

Building		

Flat/Villa no.

Telephone

Country
Code

– Area Code –

Mobile

Country
Code

– Area Code –

7. In what capacity or by what title, do you claim this insurance?
Designated beneficiary
Legal guardian (please provide legal guardianship certificate from appropriate with the right to cash proceeds and give valid discharge)
Successor/Legal heir (please provide legal succession certificate from appropriate authority appointing the legal heir of the deceased with
their names, ages and shares)
Other (please specify)

Bank details of Beneficiary / Payee required for wire transfer
Beneficiary / Payee Name
Beneficiary / Payee Full Address
Mobile No.

Country
Code

– Area Code –

E-mail

Bank Name

Currency Account

Bank Address
Bank Account Holder Name
Bank Account No.

Swift Code

IBAN No.
I, the undersigned, hereby confirm that all above information is correct and related to my Bank Account.
Signature
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The undersigned, hereby makes claim to said insurance, and agrees that the written statements and affidavits of all physicians who attended to or
treated the insured shall constitute and they hereby made a part of these Proofs of Death, and further agrees that the furnishing of this form, or of any
other forms supplemental thereto, by said Company shall not constitute nor be considered by it that there was any insurance in force of the life in
question, nor a waiver of any of its rights or defenses.

Dated at
Signature x

City

Country

on this D

D

day of M

M

20

Y

Y

Claimant/Beneficiary

Authorization
I,

Full name of Claimant/Beneficiary

give my permission

to release information concerning full name of insured who died on (Date of Death) to MetLife including its agents, subsidiary companies and attorneys,
reinsures, insurance support group and independent investigator who are acting on their behalf. Information released may include records of medical
advice, medical care, medical treatment of AIDS or AIDS related disease, mental illness, drug or alcohol use, smoking history, other insurance coverage,
financial and employment history. This information may be released by medical professionals or facilities, pharmacies, Hospitals, prescription data base
suppliers, government offices, employers, insurance companies or any other organization or person having any knowledge of the above named insured.
When requesting information from any of the sources named above, a copy of this form is as good as the original. I am aware that any information obtained
will be used to judge my claim. I understand that my claim will not be processed unless this authorization is completed and signed. This authorization is
valid from the date signed until the claim is resolved.

Declarations
a)

I hereby authorize MetLife to send me notifications and notices via short message service “SMS” and I accept receiving SMS and understand that
MetLife makes no warranty that the SMS will be uninterrupted or error free and any such error or interruption shall not be deemed or treated in any
way whatsoever to create any liability on MetLife and I acknowledge that I shall not file any complaint or claim against MetLife for any SMS error or
interruption or for any reason related to receiving/not receiving SMS.

b) I also understand that the issuance and continuation of my insurance contract is subject to the regulations applicable to the Company with respect to
the international sanctions and I hereby agree that for the purpose of complying with the local and international sanctions including but not limited to
the OFAC, UN sanctions, the Company may at its own discretion take any action that it finds appropriate with respect to the issuance, freezing any
transaction on my insurance policy, and/or continuation of my insurance policy.
c) I hereby grant MetLife my unambiguous consent, to process, share and transfer my Personal Data* to a recipient inside or outside this country
(including but not limited to MetLife Inc. and/or American Life Insurance Company’s Headquarters and their branches, affiliates, reinsurers, business
partners and/or to any actual or potential assignee, novatee or transferee of MetLife) where the processing, transferring or sharing of my Personal Data
is requested by any of the above mentioned recipients or necessary or required for the performance of MetLife’s obligation under this application and/
or the insurance policy, or to comply with any obligation which MetLife is subject to.
*Personal Data means all information relating to me (whether marked “personal” or not) disclosed to MetLife by whatever means either directly or
indirectly which concerns, including but not limited to, my medical conditions, treatments, prescriptions, business, operations, contact details, account
balances/activities or any transactions undertaken with MetLife.
Disclaimer content:I hereby confirm that the documentation submitted including this form are true and unaltered and I have all the original documents
that can be presented upon request of the insurance company at any time during the process period of this claim and up to one year following the
claim decision. I hereby confirm to process payment in my favor if and when MetLife approves and decides to accept the claim for payment and
consider this document as Receipt & Discharge.
Moreover, I hereby confirm that the funds MetLife is paying will not be transferred, either directly or indirectly, to an OFAC-sanctioned country. These
countries currently include Syria, Iran, North Korea, Cuba, Sudan and Crimea

Foreign Account Tax Compliance Act (Fatca) declaration
The Insured/Owner consents to MetLife, its officers and agents disclosing any Confidential Information to:
(i)

Aany group member and representatives of MetLife in any jurisdiction (together with MetLife, the “Permitted Parties”);

(ii)

Any persons as required by any law (including but not limited to the U.S.A Foreign Account Tax Compliance Act) or authority (including but not limited
to the U.S.A Internal Revenue Service) with jurisdiction over any of the Permitted Parties;

(iii) professional advisers, insurer, reinsurer or insurance broker and service providers of the Permitted Parties who are under a duty of confidentiality to the
Permitted Parties;
(iv) any actual or potential assignee, novatee or transferee in relation to any of MetLife’s rights and/or obligations under this Policy (or any agent or adviser
of any of the foregoing); and
“Confidential Information” means all information relating to the Insured/Owner (whether marked “confidential” or not) disclosed by whatever means either
directly or indirectly to MetLife which concerns the business, operations or customers of the Insured/Owner (including but not limited to contact details,
tax identification number/social security number, account balances/activities or any transactions undertaken with MetLife).
MetLife will deduct any withholding required by the US Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”).
MetLife reserves the right, within its sole discretion, to terminate the Policy in the event that appropriate documentation of Insured’s/Owner’s US or non-US
status for purposes of FATCA is not timely provided to MetLife. In particular, in the event that applicable local laws or regulations would prohibit withholding on
payments to the account or prohibit the reporting of the account, and no waiver of such local law is obtained, MetLife reserves the right to close the account.
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E-mail Declaration
By providing your E-mail address and signing this application you agree to receive from MetLife the policy document, certificate and / or any other
documents and to send to MetLife all types of documents and information related to the policy [“Documents”] via electronic mail [“E-mail”]. Please
be aware that having chosen this electronic means of sending or receiving information & Documents, it is your responsibility to ensure that the
E-mail address you have provided us in this application is correct at all times, and that it is your responsibility to inform MetLife immediately should
your E-mail address changes or should you cease to receive the Documents. You agree that all information & Documents sent to or received from
your E-mail address as stated in this application will be considered valid and originated from you or sent to you personally.
MetLife is not responsible for non-receipt of E-mails due to invalid E-mail addresses or other technical problems related to your E-mail service.
If you would like to change your E-mail address with MetLife, or if you would like a paper copy of the Documents, or if you believe that you have
not received your Documents, please notify us immediately.
By signing this application, you understand and agree that if you wish to discontinue receiving Documents electronically it is your obligation to
revoke this Authorization by another written document. By signing this application also, you declare that you have read and understood MetLife’s
privacy policies and Terms of Use on www.metlife.com/about/privacy and you will review any Terms of Use or Privacy Statement of any future
service providers used by MetLife. You understand that although MetLife take every precaution to protect the privacy of members’ information,
MetLife cannot guarantee safety of your information. You consent to provide your E-mail address to be included in MetLife’s E-mail list and accept
any inherent risks involved with E-mail communications.

Full name in his/her own handwriting

x

Beneficiary’s Name

Signature

D

D

Beneficiary’s Signature

Full name in his/her own handwriting

x

Witness Name

Signature
Witness Signature

M M

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Date
D

D

M M

Y

Date

Need help?
How to contact us

How to submit the form

Country

UAE

Kuwait

Oman

Bahrain

Qatar

Any other Country

Call us

800 - MetLife
(800 - 6385433)

+965 2 208 9333

800 70708

800 08033

800 9711

+971 4 415 4555

Mail us
E-mail us
Website

P.O. Box 371916, Dubai – U.A.E.
Gulflifeclaims@metlife.com

Please send original
documents to:
Customer Care - MetLife
P.O. Box 371916
Dubai – U.A.E.

www.metlife-gulf.com

We are committed to providing you with the highest service standards. If you feel that we have not lived up to these standards we would like to hear about
it, so we can put it right for you. Please visit our “Feedback and complaints” page on www.metlife-gulf.com to see how you can get in touch and learn about our
Complaints Handling Process.

American Life Insurance Company – Registered under U.A.E. Federal Law No. (6) of 2007 Registration No. 34 in the Insurance Authority and Licensed by
Department of Economic Development – License No. 613136
American Life Insurance Company is a MetLife, Inc. Company

CLM-POD-CL39-UAE-0321-M

4 of 4

نموذج مطالبة الوفاة

إقرار المطالب

اميركان اليف انشورنس كومباني(ميتاليف)
ص.ب 371916 .دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
هاتف ،+971 4 ٤١٥ ٤٥٥٥ :فاكس+971 4 ٤١٥ ٤٤٤٥ :

يجب تعبئة هذا النموذج والتوقيع عليه من خالل كل مستفيد مخول
بصورة مستقلة ،ويجوز استخدام صورة هذا النموذج عند الحاجة.

Gulflifeclaims@metlife.com

أ .بيانات المؤمن عليه
تاريخ الميالد ي

 .١اسم المتوفى بالكامل

مبلغ التغطية

رقم عقد التأمين

ي ش ش س س س س
العملة

١
٢
٣
يجب تقديم جميع العقود سالفة البيان مع المطالبة إال في حالة تقديم المطالبة بموجب مزايا التنازل والقسط التأميني.

 .٢تاريخ الوفاة ي

ي ش ش س س س س

مكان الوفاة:

محل اإلقامة

مكان العمل

المستشفى/العيادة

اخرى :يرجي التحديد
 .3سبب الوفاة
 .4تاريخ بداية الحالة المرضية المؤدية للوفاة
 .5الوظيفة في تاريخ الوفاة
 .6اسم صاحب العمل
 .7عنوان صاحب العمل بالكامل
ص .ب:

المدينة/الدولة

 .٨رقم الهاتف رمز المنطقة  -رمز المدينة -

البريد اإللكتروني

 .9متى قدم المتوفى شكوى أو ظهرت عليه عالمات المرض األخير للمرة األولى (التاريخ)

ي

ي ش ش س س س س

			
 .10متى استشار المتوفى الطبيب بخصوص مرضه (التاريخ)

ي

ي ش ش س س س س

 .11تاريخ حضور المتوفى للمرة األخيرة إلى العمل االعتيادي (آخر تاريخ عمل)

ي

ي ش ش س س س س

ً
مدخنا:
 .12هل كان المؤمن عليه

نعم

ال

لو كانت اإلجابة “نعم” ،كم عدد السجائر التي اعتاد تداولها كل يوم ومنذ متى؟

 .13أسماء وعناوين جميع األطباء الذين فحصوا المؤمن عليه خالل مرضه األخير وخالل خمس سنوات قبل ذلك
االسم بالكامل

العنوان

تاريخ الزيارة

الحالة أو المرض

 .14في أية شركات أخرى وبأية مبالغ تم التأمين على حياة المؤمن عليه:
الشركة/الشركات

رقم عقد التأمين
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تاريخ عقد التأمين

مبلغ التغطية

ب .معلومات المطالب/المستفيد
 .١اسم مقدم الطلب/المستفيد

تاريخ الميالد ي

 .2عالقته بالمؤمن عليه
 .3مدينة الميالد

ي ش ش س س س س

السن في آخر عيد ميالد

دولة الميالد

 .4يرجى ذكر الجنسيات)١ :

)٣

)٢

محل اإلقامة*
)1

)3

)2

ً
مقيما في تلك الدولة.
*محل اإلقامة هو المكان حيث يجب تقديم عوائد ضريبة الدخل باعتبارك

 .5الوظيفة:
حالة العمل

موظف

		

صاحب عمل

الوظيفة/المسمى الوظيفي
اسم الشركة

المهام اليومية المحددة

		

الهاتف

		

طبيعة العمل
رمز المنطقة –

رمز البلد

البريد اإلكتروني

–

 .6عنوان اإلقامة الحالي:
			

المدينة

ص .ب		 .

الدولة

المنطقة/الشارع			

		
البناية

شقة/فيال رقم

			

الهاتف

رمز المنطقة –

رمز البلد

النقال

–

رمز المنطقة –

رمز البلد

–

 .7بأي صفة أو بأي حق تطالب بهذا التأمين؟
المستفيد حسب البوليصة
وصي قانوني (يرجى تقديم شهادة الوصاية القانونية من السلطات المختصة مع الحق في قبض العوائد وتقديم براءة ذمة سارية).
وريث/وريث قانوني (يرجى تقديم شهادة الوراثة من السلطات المختصة والتي تنص على الورثة القانونيين للمتوفى مع اسم وعمر وحصة كل منهم).
أخرى (يرجى التحديد):
التفاصيل المصرفية للمستفيد  /المدفوع ألمره مطلوبة للتحويل البنكي
التفاصيل المصرفية للمستفيد  /المدفوع ألمره
العنوان الكامل للمستفيد  /المدفوع المره
الجوال

رمز الدولة –

رمز المنطقة –

اابريد االلكتروني
العملة

اسم البنك
عنوان البنك
اسم صاحب الحساب البنكي

رمز التحويل الدولي

رقم الحساب البنكي
IBAN No
أنا ،الموقع أدناه ،أؤكد بموجبه أن جميع المعلومات المذكورة أعاله صحيحة ومتعلقة بحسابي المصرفي.
التوقيع
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بموجبه يطالب الموقع على هذا أدناه بالتأمين المذكور ويقر بأن اإلفادات الخطية واإلفادات المشفوعة بقسم من جميع األطباء الذين أشرفوا على عالج أو فحصوا المؤمن عليه تعتبر
وتكون جزء ال يتجزأ من أدلة الوفاة ،ويوافق كذلك على أن تقديم هذا النموذج أو أية نماذج أخرى تكميلية من الشركة المذكورة لن تعتبر في حال وجود أي تأمين ساري على حياة المذكور
ً
تنازال عن أية من حقوقه أو دفاعاته.
ولن تفسر على أنها
أبرمت في

المدينة

التوقيع

المدعي/المستفيد

في هذا اليوم الموافق

الدولة

ي

ي

من ش

ش لعام

س

س

x

التفويض
اسم المطالب/المستفيد

أوافق أنا،
على اإلفصاح عن اي معلومات بخصوص

والذي توفي في ي

اسم المؤمن عليه

ي ش ش س س س س إلى متاليف ،بما في ذلك

وكالئها وشركاتها التابعة ومحاميها وشركات إعادة التأمين وشركات دعم التأمين والمحقق المستقل الذي يعمل نيابة عنهم ،والمعلومات المفرج عنها قد تشتمل على سجالت االستشارات
الطبية والرعاية الطبية والعالج الطبي الخاص بمرض االيدز أو ما يتعلق بذلك المرض ،وتناول العقاقير والكحوليات ،وتاريخ التدخين ،والتغطية التأمينية األخرى والتاريخ المالي
والوظيفي ،وهذه المعلومات قد يقدمها المتخصصين الطبيين أو المرافق الصحية أو الصيدليات أو المستشفيات أو مزودي قاعدة بيانات الوصفات الطبية والمكاتب الحكومية وأصحاب
األعمال وشركات التأمين أو أي مؤسسة أو شخص آخر يكون على علم بالمؤمن عليه سالف البيان ،وعند طلب المعلومات من أي من المصادر السابقة الذكر ،تكون نسخة من هذا النموذج
كما هو األصل ،وأنا على علم بأن أية معلومات يتم الحصول علبها سوف تستخدم للحكم في أي مطالبة ،وأفهم أن المطالبة لن يتم التعامل معها دون استيفاء هذا التفويض والتوقيع عليه،
ويسري هذا التفويض من تاريخ التوقيع حتى تسوية المطالبة.

اإلقرارات
أ.

أوافق على أن ترسل لي الشركة اإلخطارات واإلشعارات عن طريق خدمة الرسائل القصيرة على الهاتف الخليوي ،كما و أوافق على أن أتلقى هذه الرسائل القصيرة وأن الشركة ال تقدم
ً
سببا إلنشاء أية مسؤولية على الشركة.
أي ضمان بأن الرسائل القصيرة سيتم ارسالها دون انقطاع أو انها ستكون خالية من األخطاء وأن أي خطأ أو انقطاع ال يعتبر على اإلطالق
وأتعهد بأنني لن أباشر بإقامة أي دعوى أو مطالبة ضد الشركة من جراء أي خطأ أو انقطاع للرسائل القصيرة ألي سبب من األسباب من جراء استقبال/عدم استقبال الرسائل القصيرة.

ب.

ً
علما بأن إصدار واستمرارية عقد التأمين الخاص بي يخضع للوائح والقواعد الواجبة التطبيق والنفاذ على الشركة فيما يتعلق بالعقوبات الدولية وأوافق أنه لغرض االمتثال
اخذت
بالعقوبات المحلية والدولية بما في ذلك العقوبات الخاصة بمكتب مراقبة األصول األجنبية واألمم المتحدة ،ويجوز للشركة وفق تقديرها الخاص اتخاذ أي إجراء تراه مالئمً ا فيما
يتعلق بإصدار وتجميد أي عقوبة تتعلق ببوليصة التأمين الخاصة بي و/أو استمرار نفاذها.

ج.

أمنح بموجب هذا المستند للشركة األمريكية للتأمين على الحياة موافقة صريحة لتحويل بياناتي الشخصية *ومشاركتها ونقلها إلى أي متلق ٍ خارج الدولة (أي مقر الشركة بالواليات

الزما لتنفيذ العقد او لالمتثال ألي التزام قانوني تخضع له الشركة
المتحدة األمريكية و/أو الفروع والجهات التابعة األخرى لمجموعة شركة التأمين) متى كان نقل البيانات أو مشاركتها ً

والقيام عند الضرورة بنقل أو مشاركة أي معلومة لدى الجهات التنظيمية وجهات تنفيذ القانون ألداء مهامها ذات الصلة بالعقوبات الدولية وغيرها من اللوائح المعمول بها الخاصة بالشركة.

*البيانات الشخصية تعني جميع المعلومات التي تخصني (سواء كانت شخصية أو غيرها) والتي يتم الكشف عنها إلى متاليف بأية طريقة مباشرة أو غير مباشرة والتي تتعلق بالحاالت

الصحة أو األدوية أو الوصفات الطبية أو العمل أو العمليات أو بيانات االتصال أو أرصدة/أنشطة الحسابات أو أي معامالت تقوم بها متاليف ،وذلك على سبيل المثال ال الحصر.

قانون االمتثال الضريبي على الحسابات األجنبية
يوافق المؤمن عليه/مالك البوليصة على قيام متاليف وموظفيها ووكالؤها باإلفصاح عن أي معلومات سرية لـ:
١.أي عضو مجموعة وممثلي “متاليف” في أي أقليم أو دولة كانت (معا مع متاليف “األطراف المسموح لهم”);
٢.أي أشخاص حسب ما يكون مطلوب بموجب أي قانون (بما يشمل على سبيل المثال ال الحصر قانون االمتثال الضريبي على الحسابات األجنبية) أو جهة (بما يشمل على سبيل
المثال ال الحصر ،وكالة خدمة العوائد الداخلية األمريكية) لدى نطاق السلطة على أي من األطراف المسموح لهم،

٣.المستشارين المهنيين أو المؤمنين أو معيدي التأمين أو وسيط التأمين ومزودي الخدمة لألطراف المسموح لهم والذين يكونوا تحت واجب السرية لألطراف المسموح لهم،
٤.أي معين له أو مسموح له أو محول له فعلي أو محتمل فيما يتعلق بحقوق و/أو التزامات متاليف بموجب هذه بوليصة (أو أي وكيل أو مستشار ألي من ما سبق) ،و
المعلومات السرية :تعني جميع المعلومات المتعلقة بالمؤمن عليه/مالك البوليصة (سواء حدد على أنه “سري” أم لم يحدد) والتي تم اإلفصاح عنها بواسطة أي وسيلة سواء بشكل مباشر أو
غير مباشر لـمتاليف والتي تخص العمل التجاري أو عمليات أو عمالء المؤمن عليه/مالك البوليصة (بما يشمل على سبيل المثال ال الحصر بيانات االتصال ،رقم الهوية الضريبية/رقم الضمان

االجتماعي ،أرصدة الحسابات/األنشطة أو أي معامالت جارية مع متاليف).
سوف تقوم مِ تاليف باستقطاع أي ضريبة مفروضة بموجب قانون االمتثال الضريبي على الحسابات األجنبية (“.)”FATCA
تحتفظ مِ تاليف بالحق في انهاء البوليصة بإرادتها المنفردة اذا لم يقدم المؤمن عليه/مالك البوليصة المستندات المثبتة لوضعه وما اذا كان خاضع للضريبة في الواليات المتحدة األمريكية
ألغراض قانون االمتثال الضريبي على الحسابات األجنبية ( ،)FATCAوذلك خالل المدة الممنوحة لذلك .وعلى وجه الخصوص ،تحتفظ مِ تاليف بالحق في فسخ البوليصة اذا ما كانت
القوانين أو اللوائح المحلية تمنع الخصم الضريبي على المبالغ المستحقة بموجب البوليصة أو تمنع االفصاح عن معلومات تتعلق بالبوليصة ،ولم يتم الحصول على الموافقات الالزمة
لالستثناء من أحكام التشريعات المحلية.
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إقرار البريد اإللكتروني
من خالل تقديم عنوان البريد اإللكتروني والتوقيع على هذا الطلب ،فإنكم توافقون على تسليم مستندات البوليصة والشهادة و/أو أي مستندات أخرى (المستندات) من خالل البريد
اإللكتروني (اإليميل) ،ويرجى العلم بأنه عند اختيار التسليم اإللكتروني للمستندات ،تتحملون مسئولية التأكيد على صحة عنوان البريد اإللكتروني المقدم إلينا في جميع األوقات.
ولن تتحمل متاليف أي مسئولية عن عدم استالم الرسائل اإللكترونية بسبب خطأ عنوان البريد اإللكتروني أو المشكالت التقنية األخرى المتعلقة بخدمة البريد اإللكتروني.
وفي حالة الرغبة في تغيير عنوان البريد اإللكتروني لدى متاليف أو في حالة الحاجة إلى نسخة ورقية من المستندات أو في حالة االعتقاد بعدم استالم المستندات ،يرجى إشعارنا
ً
إلكترونيا ،يجب إبطال هذا التفويض من خالل وثيقة خطية أخرى.
على الفور .وعند التوقيع على هذا الطلب ،توافقون وتقرون بأنه في حالة الرغبة في وقف استالم المستندات
وكذلك عند التوقيع على هذا الطلب ،فإنكم تقرون باإلطالع على وفهم سياسيات متاليف بخصوص السرية وشروط االستخدام عبر الموقع اإللكتروني
 www.metlife.com/about/privacyواإلطالع على أية شروط استخدام أو بيان السرية ألي مزود خدمة مستقبلي تستخدمه متاليف ،وأنكم تفهمون أنه على الرغم من اتخاذ
متاليف جميع االحيتاطات لحماية سرية معلومات األعضاء ،فإنها ال تضمن سالمة أية معلومات ،وتوافقون على تقديم عنوان البريد اإللكتروني حتى يدرج في قائمة بريد متاليف
اإللكتروني وقبول أية مخاطر متزامنة مع ذلك ومرتبطة مع المراسالت عبر البريد اإللكتروني.
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اإلمارات العربية المتحدة
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عمان

بحرين

قطر

من أي دولة أخرى

800 6385433

+965 2 208 9333

800 70708

800 08033

800 9711
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ص.ب - 371916 .دبي  -اإلمارات العربية المتحدة
Gulflifeclaims@metlife.com
www.metlife-gulf.com

نحن ملتزمون بتزويدك بأعلى معايير الخدمة .إذا كانت لديك أية مالحظات عن مستوى الخدمه المقدمة لك فيرجى إشعارنا بها على الفور حتى نتمكن من مالئمتها .يرجى زيارة صفحة المالحظات
والشكاوى لالطالع على معلومات التواصل واالطالع على إجراءات معالجة الشكاوى لدينا www.metlife-gulf.com

أميركان اليف إنشورنس كومباني  -مسجلة طبقا للقانون اإلتحادي رقم ( )٦لسنة  ٢٠٠٧م اإلمارات العربية المتحدة  -رقم التسجيل  ٣٤لدى هينة التأمين و مرخصة من دائرة التنمية االفتصادية -
رقم الترخيص 613136
اميركان اليف انشورنس كومباني هي شركة تابعة لمتاليف انك
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