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�إ�ستمارة طلب � /إعــادة �سريان بولي�صة
�أم ـيـركـان اليــف �إن ــ�شـورنـ�س كــومــبان ــي
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الرجاء ملء الإ�ستمارة بخط وا�ضح

تعليمات :ي�ستخدم هذا الطلب لإعادة �سريان بولي�صة احلوادث ال�شخ�صية
املتطلبات )1( :طلب لإعادة �سريان بولي�صة احلوادث ال�شخ�صية
على حياة
املوقع �أدناه  /م�ؤمن مبوجب البولي�صة رقم
يلتم�س مبوجب هذا الطلب من �أمريكان اليف �إن�شورن�س كومباين (متاليف) �إدخال التعديل  /التعديالت امل�ؤ�شر عليها �أدناه ب�أية و�سيلة مقبولة من ال�شركة.
ي�سري مفعول هذا التعديل �إعتبار ًا من
			
زيادة امل�ستفيد
الإ�سم الكامل للم�ستفيد

بال�شروط املبينة �أدناه

تغيري امل�ستفيد
�صلة القرابة

تغيري طريقة الدفع من

تاريخ امليالد

�إىل

اجلن�سية

العنوان

�إبتداء من تاريخ الق�سط امل�ستحق يف

تغيري العنوان  /املهنة �إىل

التوقيع اجلديد x

التوقيع ال�سابق x

جدول باملنافع اجلديدة املطلوبة (�أذكر جميع املنافع ,مبا فيها املنافع الغري مطلوب تعديلها)
املنافع
الوفاة ف�صل الأع�ضاء والعجز كلي الدائم
بحادث

طالب الت�أمني
املبلغ الأ�سا�سي

تعوي�ض م�ضاعف:
النقل العام
للم�سافر جو ًا
القيمة
�إرجاع النفقات الطبية الناجتة عن احلادث
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الزوج
املبلغ الأ�سا�سي
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تعوي�ض م�ضاعف:
النقل العام
للم�سافر جو ًا
القيمة

نعم
نعم

املعول ( )
املبلغ الأ�سا�سي

الق�سط ال�سنوي
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ال
القيمة

الدخل يف حالة العجز عن احلادث

الدخل اال�سبوعي

الدخل اال�سبوعي

ال ُيطبق

الدخل عن الإ�ست�شفاء نتيجة حلادث �أو
مر�ض
امل�صاريف اجلراحية يف امل�ست�شفى نتيجة
حلادث �أو مر�ض
الدخل ال�شهري مدى احلياة

الدخل اال�سبوعي

الدخل اال�سبوعي

الدخل اال�سبوعي

احلد الأق�صى للتعوي�ض

احلد الأق�صى للتعوي�ض

احلد الأق�صى للتعوي�ض

التعوي�ض ال�شهري

التعوي�ض ال�شهري

ال ُيطبق

مناذج عقود ا�ضافية و تظهريات
املجموع

الرجاء ذكر معدل الدخل الأ�سبوعي خالل الأثنى ع�شر �شهر ًا املا�ضية:
�إعادة �سريان� :أتقدم بطلب �إعادة �سريان البولي�صة املذكورة �أعاله.
دفعت مع هذا الطلب مبلغ:

طوابع – �ضرائب ور�سوم
جمموع الق�سط ال�سنوي
عامل تعديل الق�سط

ت�صريح يتعلق بجميع امل�ؤمن عليهم امل�سمني:
�أ�شهد �أنه مل يحدث تغيري يف حالتي ال�صحية ،و �أين مل �أنل بتات ًا �أية رعاية �أو �إ�ست�شارة طبية �أو فح�ص طبي ،ومل �أجري �أية
فحو�صات طبية ،وخ�صو�ص ًا فحو�صات الدم املتعلفة بفريو�س النق�ص املناعي الب�شري (الإيدز) ،منذ تاريخ �إمالء طلبي للح�صول الق�سط املعدّل
على بولي�صة ت�أمني لدى �أمريكان اليف �إن�شورن�س كومباين (متاليف) ،وبالإ�ضافة ،ف�إن كل �أجوبتي كما هي مدونة يف الطلب املذكور
وخا�صة فيما يتعلق مبهنتي ،الزالت �صحيحة (ب�إ�ستثناء ماهو مذكور �أدناه*)� .أدرك �أن �إعادة �سريان بولي�صتي م�شروط ب�صحة هذا الت�صريح ،كما �أ�صرح زيادة على ما تقدم �أنة يف حال �إعادة �سريان بولي�صتي� ،أين �أدرك
و�أوافق �أنها �ستغطي ال�ضرر احلا�صل بعد تاريخ �إعادة ال�سريان هذه وح�سب �شروط البولي�صة�( .إذا كان الطالب �أنثى متزوجة) �أ�صرح زيادة على ما تقدم �أنني ل�ست حام ًال الآن.
متلق خارج الدولة (�أي مقر ال�شركة بالواليات املتحدة الأمريكية و�/أو الفروع واجلهات
�أمنح مبوجب هذا امل�ستند لل�شركة الأمريكية للت�أمني على احلياة موافقة �صريحة لتحويل بياناتي ال�شخ�صية وم�شاركتها ونقلها �إىل �أي ٍ
الزما لتنفيذ العقد او لالمتثال لأي التزام قانوين تخ�ضع له ال�شركة والقيام عند ال�ضرورة بنقل �أو م�شاركة �أي معلومة لدى اجلهات التنظيمية
التابعة الأخرى ملجموعة �شركة الت�أمني) متى كان نقل البيانات �أو م�شاركتها ً
وجهات تنفيذ القانون لأداء مهامها ذات ال�صلة بالعقوبات الدولية وغريها من اللوائح املعمول بها اخلا�صة بال�شركة.
اخذت علم ًا ب�أن �إ�صدار وا�ستمرارية عقد الت�أمني اخلا�ص بي يخ�ضع للوائح والقواعد الواجبة التطبيق والنفاذ على ال�شركة فيما يتعلق بالعقوبات الدولية و�أوافق �أنه لغر�ض االمتثال بالعقوبات املحلية والدولية مبا يف
ذلك العقوبات اخلا�صة مبكتب مراقبة الأ�صول الأجنبية والأمم املتحدة ،ويجوز لل�شركة وفق تقديرها اخلا�ص اتخاذ �أي �إجراء تراه مالئ ًما فيما يتعلق ب�إ�صدار وجتميد �أي عقوبة تتعلق ببولي�صة الت�أمني اخلا�صة بي و/
�أو ا�ستمرار نفاذها.

* �إ�ستثناءات بالرغم من �أي ن�ص خمالف يف بولي�صة الت�أمني �أو يف �أي من العقود الإ�ضافية املرفقة بها ،يجوز لل�شركة �أن ت�سند �إيل هذا الطلب لإجراء التعديل املطلوب دون احلاجة �إىل �أي تظهري من
�أي نوع كان.
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ال�شاهد
( لإ�ستعمال ال�شركة فقط)
لقد مت تعديل � /إعادة �سريان البولي�صة من قبل ال�شركة كما هو مطلوب �أعاله ،وي�سري مفعوله بتاريخ
تاريخ �ش ي �ش �ش �س �س �س �س

					

توقيع امل�ؤمن عليه			

التوقيع ال�سابق x

توقيع مالك البولي�صة

