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اأنا املوقع اأدناه        �ساحب 

العام 20 ال�شهر ,  اليوم على حياة  البولي�سة رقم       ال�سادرة  بتاريخ   

عن "اأمريكان ليف اإن�سورن�س كومباين )متاليف(".

)X( الآن  مبوجب البولي�سة املذكورة هو / هم )X( مع العلم باأن امل�ستفيد / امل�ستفيدين

اأ�سرح مبوجب هذا امل�ستند اأن البولي�سة املذكورة

)X( .قد فقدت بدون اأمل العثور عليها بالرغم من اأن التحريات الالزمة واجلدية قد اأجريت من اأجل ذلك

)X( .قد اأتلفت

و اأن ظروف فقدانها/اأتالفها )X( هي كما يلي:   

و اأن البولي�سة املذكورة مل تكن, وهي لي�ست الآن , حمولة اأو باأية طريقة منقولة لأي �سخ�س اأو اأ�سخا�س اأيا كانوا, وهي مل تكن ولي�ست الأن مرهونة باأية طريقة كانت كتاأمني عن 

اأموال م�سلفة اأو قيم مقبو�سة, اإل كما يلي: 

و مبا اأنني قد طلبت من " اأمريكان ليف اإن�سورن�س كومباين )متاليف("

)X( اأن تدفع يل القيمة النقدية للبولي�سة املذكورة -

- اأن تغيري البولي�سة املذكورة وفقًا لطلبي من اأجل التغيري املوؤرخ يف  

.)X( ولكني غري متمكن من اإعادة البولي�سة املذكورة اإىل ال�سركة كما هو �سروري, لأنها لي�ست الآن بحوزتي

.)X( اأن ت�سدر يل �سهادة / ن�سخة عن البولي�سة امل�سار اإليها بدًل عن البولي�سة املفقودة -

)X( اأ�سطب ما هو غري منا�سب

الت�سريحات

و اأين بذلك اأقبل اأي تظهري على ال�سهادة / الن�سخة املذكورة كتظهري على البولي�سة الأ�سلية واأتعهد باأن اأعيد بدون اأبطاء البولي�سة املذكورة - يف حال - عثوري عليها - اإىل 

"اأمريكان ليف اإن�سورن�س كومباين )متاليف(" ويف كل حال, باأن اأعو�س على ال�سركة املذكورة كل خ�سارة اأو م�سوؤولية قد تتعر�س لها ب�سبب عدم متكني اأو اإخفاقي يف اإعادة 
البولي�سة املذكورة اإليها .

20 مكان هذا اليوم  من �سهر   ,   وقع فـي  

التوقيع

x التوقيع  الإ�سم كاماًل بخط يده  اإ�سم امل�ستفيد غري القابل للتغيري اأو املتنازل له 

x التوقيع  الإ�سم كاماًل بخط يده  اإ�سم املوؤمن عليه 

x التوقيع  الإ�سم كاماًل بخط يده  اإ�سم مالك البولي�سة 
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