
تعديل بولي�صة 

مكتب عمليات الخليج: 

�ص.ب. 371916 دبي - الإمارات العربية المتحدة

 تعليمات: ي�ستخدم هذ� �لطلب يف حلة تغيري �مل�ستفيد، طريقة �لدفع، �إ�سم �لوؤمن عليه، �لعقد �لإ�سايف، ملكية �لبولي�سة، قيمة �لتغطية، �لبند �لإختياري لعدم �إ�سقاط �لعقد �أو 

لأي طلب خا�ص. للم�ساعدة بتعبئة �لطلب، �لرجاء �لإت�سال بخدمة �لعمالء.

�ملتطلبات: )1( طلب تعديل �لبولي�سة، )2�أ( �سورة عن جو�ز �ل�سفر �سارية �ملفعول يف حال  تغيري »�مل�ستفيد« �أو » ملكية �لبولي�سة«، )2ب( م�ستند�ت ثبوتية يف حال تغيري » �إ�سم 

�لوؤمن عليه«

بيانات البولي�صة

رقم �لبولي�سة *         

بيانات مالك البولي�صة

�ل�سم �لأول *   �إ�سم �لأب*   �إ�سم �لعائلة  *

رمز المنطقة –    �لربيد �لإلكرتوين:   رمز البلد –  �لهاتف  

يرجى ذكر جميع �جلن�سيات           

       *1
مكان الإقامة 

مكان  الإقامة : هو �ملكان �لذي ميكن �أن يتوجب عليك فيه تقدمي �إي�سالت �سريبة �لدخل باعتبارك مقيم يف تلك �لدولة.
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�ملوؤمن عليه /مالك �لبولي�سة /�لبو�ل�ص �ملذكورة �أعاله يطالب مبوجبه �ل�سركة �لأمريكية للتاأمني على �حلياة )متاليف( باإجر�ء �لتغيري�ت �ملذكورة �أدناه من خالل �أي طريقة 

تقبلها �ل�سركة.

يرجى و�صع عالمة )✔( وا�صتيفاء اخلانات التي ترغب بتعديلها

         تغيري امل�ستفيد / امل�ستفيدين
 

٪ �لن�سبة�لعنو�ن�جلن�سيةتاريخ �مليالد�سلة �لقر�بة�ل�سم �لكامل للم�ستفيد �جلديد

يوم/�سهر/�سنة

يوم/�سهر/�سنة

يوم/�سهر/�سنة

يوم/�سهر/�سنة

�ملوؤمن عليه   يحتفظ     ل يحتفظ باحلق �لكامل و�ل�سالحية لإلغاء هذ� �لتعيني وتعيني م�ستفيد جديد مبوجب �أحكام �لبولي�سة �ملذكورة.

         تغيري طريقة دفع الأق�ساط
 

�س �س �س �س �س �س ي ي         �سنوية              ن�سف �سنوية    ربع �سنوية           �سهرية                                 �عتبارً� من تاريخ ��ستحقاق ق�سط     

         تغيري اإ�صم املوؤمن عليه / مالك البولي�صة
  

�لإ�سم �لكامل �لإ�سم �لكامل    �إىل )�لإ�سم �لكامل(   من  )�لإ�سم �لكامل (   

�ذكر �ل�سبب  �سبب  تغيري �لإ�سم    الزواج    لأي �سبب �آخر   

 �مل�ستند�ت �لثبوتية  �ملرفقة   

x

                                                   �لتوقيع �جلديد  

x

�لتوقيع �ل�سابق  

تغيري العقود الإ�ضافية
  

 

  �إ�سافة 

  �إلغاء                             

جميع �خلانات �لتي حتمل �لعالمة )*( تعد �إلز�مية 

1



 

تغيري ملكية البولي�صة )يرجى اإدراج بيانات املالك اجلديد(
  

�لإ�سم �لأول    �إ�سم �لإب     �إ�سم �لعائلة  

�ثبات �لهوية �ل�سخ�سية :

�س �س �س �س �س �س ي ي نوع �لهوية:         رقم �لهوية:     تاريخ �لنتهاء  

�جلن�ص            ذكر        �أنثى                        �حلالة �لجتماعية       �أعزب         متزوج          مطلق / منف�سل             �أرمل 

�ل�سن يف �آخر تاريخ ميالد:     �س  �س �س �س �س �س ي ي تاريخ �مليالد   

مكان �لولدة    بلد �لولدة  

يرجى ذكر جميع �جلن�سيات       

1 
مكان الإقامة

  )3   )2    )1

مكان الإقامة : هو �ملكان �لذي ميكن �أن يتوجب عليك فيه تقدمي �إي�سالت �سريبة �لدخل باعتبارك مقيم يف تلك �لدولة.
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الدولة                       �لمدينة/�لمارة       �ص. ب.             

�ملنطقة /�ل�سارع                      �ملبنى:               �سقة /فيال رقم   

رمز المنطقة –  رمز البلد –  رمز المنطقة –       �لهاتف  �لنقال      رمز البلد –  �لهاتف           

�سبب تغيري ملكية �لبولي�سة  

•  �سورة عن �لإقامة امل�صتندات الثبوتية املطلوبة:        •  �سورة عن جو�ز �ل�سفر  

 

توقيع مالك �لبولي�سة               

x

 توقيع مالك �لبولي�سة 

x

                  

�جلديد        

        

�ل�سابق    

          

                                                                                                                                           

مبوجبه �أقر �أن ملكية جميع �ملنافع و�حلقوق مبوجب �لبولي�سة قد حتولت �إىل �ملالك �جلديد دون �أية ��ستثناء �أو قيود �أو حتفظات.  

 تغيري قيمة التغطية الت�أمينية        
  

  زيادة            تخفي�ض

قيمة �لتغطية �حلالية         

قيمة �لتغطية �جلديدة       

 تغيري البند االختياري لعدم ا�سقاط العقد
  

  تاأمني خمف�ص م�سدد �لأق�ساط     تاأمني ممدد لأجل )ت�سري يف حالة مل يكن �ملوؤمن عليه حدث(

  قر�ص تلقائي  لت�سديد �لق�سط

 طلب خا�ص
  

x

مكان تقدمي ال�صتمارة

�أي بلد �آخرقطربحرينعمانكويت�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة�لبلد

٤٥٥٥ ٤1٥ ٥ 971+9711 08033800 70708800  ٤277800 2٤7 2 96٥+ 638٥٤33 800  �لهاتف

�ص.ب 371916- دبي- �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة�لربيد

customerservices.gulf@metlife.ae�لربيد �لإلكرتوين
www.metlife-gulf.comموقعنا
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الت�صريحات

 وم�ساركتها ونقلها �إلى �أي متلٍق خارج �لدولة )�أي مقر �ل�سركة بالوليات 
1

اأ.  �أمنح بموجب هذ� �لم�ستند لل�سركة �لأمريكية للتاأمين على �لحياة  مو�فقة �سريحة لتحويل بياناتي �ل�سخ�سية 

�لمتحدة �لأمريكية و/�أو �لفروع و�لجهات �لتابعة �لأخرى لمجموعة �سركة �لتاأمين( متى كان نقل �لبيانات �أو م�ساركتها لزًما لتنفيذ �لعقد �و لالمتثال لأي �لتز�م قانوني تخ�سع له �ل�سركة 

و�لقيام عند �ل�سرورة بنقل �أو م�ساركة �أي معلومة لدى �لجهات �لتنظيمية وجهات تنفيذ �لقانون لأد�ء مهامها ذ�ت �ل�سلة بالعقوبات �لدولية وغيرها من �للو�ئح �لمعمول بها �لخا�سة بال�سركة.

 ويق�سد بالبيانات �ل�سخ�سية كافة �لمعلومات �لتي تتعلق بي )�سو�ء كانت مميزة على �أنها معلومات »�سخ�سية« من عدمه( �لتي يتم �لإف�ساح عنها �إلى متاليف باأية و�سيلة �أيًا كانت �سو�ء ب�سكل 
1

مبا�سر �أو غير مبا�سر، ح�سبما يكون له �سلة، بما في ذلك على �سبيل �لمثال، ل �لح�سر، حالتي �لطبية، �لعالجات و�لو�سفات �لطبية و�لأعمال و�لعمليات وبيانات �لت�سال و�أر�سدة �لح�ساب/ 

�لأن�سطة �أو �أية معامالت يتم تنفيذها مع متاليف.«

�لمتثال  لغر�ص  �أنه  و�أو�فق  �لدولية  بالعقوبات  يتعلق  �ل�سركة فيما  و�لنفاذ على  �لتطبيق  �لو�جبة  و�لقو�عد  للو�ئح  �لتاأمني �خلا�ص بي يخ�سع  و��ستمر�رية عقد  �إ�سد�ر  باأن  ب.  �خذت علمًا 

بالعقوبات �ملحلية و�لدولية مبا يف ذلك �لعقوبات �خلا�سة مبكتب مر�قبة �لأ�سول �لأجنبية و�لأمم �ملتحدة، ويجوز لل�سركة وفق تقديرها �خلا�ص �تخاذ �أي �إجر�ء تر�ه مالئًما فيما يتعلق باإ�سد�ر 

وجتميد �أي عقوبة تتعلق ببولي�سة �لتاأمني �خلا�سة بي و/�أو ��ستمر�ر نفاذها.

ج.  �أو�فق على �أن تر�سل يل �ل�سركة �لإخطار�ت و�لإ�سعار�ت عن طريق خدمة �لر�سائل �لق�سرية على �لهاتف �خلليوي، كما و �أو�فق على �أن �أتلقى هذه �لر�سائل �لق�سرية و�أن �ل�سركة ل تقدم �أي 

�سمان باأن �لر�سائل �لق�سرية �سيتم �ر�سالها دون �نقطاع �أو �نها �ستكون خالية من �لأخطاء و�أن �أي خطاأ �أو �نقطاع ل يعترب على �لإطالق �سببًا لإن�ساء �أية م�سوؤولية على �ل�سركة. و�أتعهد باأنني 

لن �أبا�سر باإقامة �أي دعوى �أو مطالبة �سد �ل�سركة من جر�ء �أي خطاأ �أو �نقطاع للر�سائل �لق�سرية لأي �سبب من �لأ�سباب من جر�ء ��ستقبال/عدم ��ستقبال �لر�سائل �لق�سرية.

:FATCA اإقرار قانون الإخ�صاع ال�صريبي للح�صاب الأجنبي

يو�فق �ملوؤمن عليه/�ملالك على قيام متاليف وموظفيها ووكالوؤها بالإف�ساح عن �أي معلومات �سرية لـ:

 )i(     �أي ع�سو جمموعة وممثلي »متاليف« يف �أي �أقليم �أو دولة كانت )معا مع متاليف »�لأطر�ف �مل�سموح لهم«(;

)ii(     �أي �أ�سخا�ص ح�سب ما يكون مطلوب مبوجب �أي قانون )مبا ي�سمل على �سبيل �ملثال ل �حل�سر قانون �لمتثال �ل�سريبي على �حل�سابات �لأجنبية( �أو جهة )مبا ي�سمل على �سبيل �ملثال ل 
�حل�سر، وكالة خدمة �لعو�ئد �لد�خلية �لأمريكية(   لدى نطاق �ل�سلطة على �أي من �لأطر�ف �مل�سموح لهم،

)iii(     �مل�ست�سارين �ملهنيني �أو �ملوؤمنني �أو معيدي �لتاأمني �أو و�سيط �لتاأمني ومزودي �خلدمة لالأطر�ف �مل�سموح لهم و�لذين يكونو� حتت و�جب �ل�سرية لالأطر�ف �مل�سموح لهم،
)iv(     �أي معني له �أو م�سموح له �أو حمول له فعلي �أو حمتمل فيما يتعلق بحقوق و/�أو �لتز�مات متاليف مبوجب هذه بولي�سة )�أو �أي وكيل �أو م�ست�سار لأي من ما �سبق(، واملعلومات ال�صرية: 

املعلومات ال�صرية: تعني جميع �ملعلومات �ملتعلقة باملوؤمن عليه/�ملالك )�سو�ء حدد على �أنه »�سري« �أم مل يحدد( و�لتي مت �لإف�ساح عنها بو��سطة �أي و�سيلة �سو�ء ب�سكل مبا�سر �أو غري مبا�سر 

لـمتاليف و�لتي تخ�ص �لعمل �لتجاري �أو عمليات �أو عمالء �ملوؤمن عليه/�ملالك )مبا ي�سمل على �سبيل �ملثال ل �حل�سر بيانات �لت�سال، رقم �لهوية �ل�سريبية/ رقم �ل�سمان �لجتماعي، �أر�سدة 

�حل�سابات/ �لأن�سطة �أو �أي معامالت جارية مع متاليف(.

.)»FATCA«( سوف تقوم ِمتاليف با�ستقطاع �أي �سريبة مفرو�سة مبوجب قانون �لمتثال �ل�سريبي على �حل�سابات �لأجنبية�

حتتفظ ِمتاليف باحلق يف �نهاء �لبولي�سة باإر�دتها �ملنفردة �ذ� مل يقدم �ملوؤمن عليه/�ملالك �مل�ستند�ت �ملثبتة لو�سعه وما �ذ� كان خا�سع لل�سريبة يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية لأغر��ص 

قانون �لمتثال �ل�سريبي على �حل�سابات �لأجنبية )FATCA(، وذلك خالل �ملدة �ملمنوحة   لذلك. وعلى وجه �خل�سو�ص، حتتفظ ِمتاليف باحلق يف ف�سخ �لوثيقة �ذ� ما كانت �لقو�نني �أو 

�للو�ئح �ملحلية متنع �خل�سم �ل�سريبي على �ملبالغ �مل�ستحقة مبوجب �لبولي�سة �أو متنع �لف�ساح عن معلومات تتعلق بالبولي�سة، ومل يتم �حل�سول على �ملو�فقات �لالزمة لال�ستثناء من �أحكام 

�لت�سريعات �ملحلية.

ت�صريح البريد الألكتروني

�لبريد  �أخرى )»�لم�ستند�ت«( عن طريق  �أي م�ستند�ت  و/�أو  �لتاأمين  �سهادة  �لتاأمين،  وثيقة  ��ستالم  تو�فق على  فاإنك   ، �لطلب  وتوقيع هذ�  �لخا�ص بك  �لإلكتروني  �لبريد  تقديم عنو�ن  من خالل 

لنا �سحيحًا في جميع  �لذي قدمته  �لإلكتروني  بريدك  �إبقاء عنو�ن  فاأنت م�سوؤول عن  �لإلكتروني،  بالبريد  �لم�ستند�ت  �ختيارك ل�ستالم  لدى  باأنه  �لعلم  �لإلكتروني«(. يرجى  الإلكتروني )»�لبريد 

�لأوقات.

متاليف لي�ست م�سوؤولة عن عدم ��ستالمك للبريد �لإلكتروني لأ�سباب عدم �سالحية �لعنو�ن �أو �أية �أخطاء تقنية مرتبطة بالبريد �لإلكتروني �لخا�ص بك.

�إذ� كنت ترغب في تغيير عنو�ن بريدك �لإلكتروني لدى متاليف، �أو �إذ� كنت ترغب في �لح�سول على ن�سخة من �لم�ستند�ت ، �أو �إذ� كنت تعتقد �أنك لم ت�ستلم �لم�ستند�ت �لخا�سة بك، يرجى 

�عالمنا فورً�.

باإلغاء هذ�  يفيد برغبتك  فاإنه من و�جبك تقديم م�ستند خطي   ، �إلكترونيًا  �لم�ستند�ت  ��ستالم  �لتوقف عن  �أنه في حال رغبتك في  وتو�فق على  فاأنت تقر  �لطلب،  لهذ�  توقيعك  من خالل 

�لتفوي�ص.

�لإلكتروني �لموقع  على  و�لمتوفرة  بمتاليف  �لخا�سة  �ل�ستخد�م  و�سروط  �لخ�سو�سية  ل�سيا�سة  وفهمك  على  باطالعك  تقّر  فاإنك  �لطلب،  لهذ�  توقيعك  خالل  من   �أي�سًا، 

www.metlife./about/privacy و�أنك �ستقوم بمر�جعة �سروط �ل�ستخد�م �أو بيان �لخ�سو�سية �لخا�ص بمقدمي �لخدمات �لذين تقوم متاليف بالتعامل معهم.
�أنت تدرك �أي�سًا باأنه على �لرغم من �أن متاليف تقوم باتخاذ كافة �لحتياطات �لالزمة لحماية خ�سو�سية معلومات �لأع�ساء، �إل �أن متاليف ل يمكن �أن ت�سمن �سالمة �لمعلومات �لخا�سة بك.

بموجب هذ� �لطلب فاإنك تو�فق على تقديم عنو�ن بريدك �لإلكتروني ليتم ت�سمينه في قائمة �لبريد �لإلكتروني �لخا�سة بمتاليف وتقّر بقبولك للمخاطر �لمر�فقة للتو��سل عبر �لبريد �لإلكتروني.

بغ�ص �لنظر عن �أي �سيء خمالف ورد يف بولي�سة �لتاأمني �أو يف �لعقود �لإ�سافية �ملرفقة طيه، يجوز لل�سركة �لعتماد على هذ� �لطلب من �أجل تنفيذ �لتغيري�ت �ملطلوبة دون �حلاجة �إىل �أي 

م�سادقة مهما كانت.
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�ل�سنة
   

من �سنة
    

من �سهر
    

هذ� �ليوم 
  

الدولة

   

مدينة

 
�أبرمت يف  

x
  

�لتوقيع
 

 

ً بخط يده �ل�سم �لكامل للموؤمن عليه                                                      

x بخط يده  �لتوقيع   
�ل�سم �لكامل ملالك �لبولي�سة                                                  

x �لتوقيع  

 

بخط يده  

 

�ل�سم �لكامل للم�ستفيد غري �لقابل للتغيري �أو �ملتنازل �إليه

 

x
 

�لتوقيع  

 

بخط يده

 

                            
�ل�سم �لكامل  لل�ساهد / �لوكيل                       

رمز �لوكيل                                                                                      

M
ET

/C
S/

PC
L-

A
PP

-A
/1

0-
14

  
  

 
®

 M
et

Li
fe

3


