
رقم البولي�صة 

معلومات عن مالك البولي�صة

اللقب  اإ�صم الأب   الإ�صم الأول  

اأف�صل وقت للإت�صال  مع رمز املدينة  هاتف 

يرجى ذكر جميع اجلن�صيات:   1(       2(     3(  

    الإقامة*

  )3      )2      )1      

    *“الإقامة“ هي الولية التي تلزمك بالت�صريح عن �صريبة الدخل كمقيم يف تلك الولية.

يرجى بهذا الطلب اأن تدفعوا لي كامل م�صتحقات الوثيقة بموجب �صروط الإ�صتحقاق مخ�صومًا منها اأى دين م�صتحق لل�صركة بموجب هذه الوثيقة.

وهذا واأنه وبمجرد ت�صديد اأميركان ليف اإن�صورن�س كومباني )متليف( لكامل م�صتحقات الوثيقة اأعله، واإ�صتلمي له، اأكون قد اأبراأت ذمتها اإبراًء كامًل و�صامًل ونهائيًا، لكافة 

اإلتزاماتها بموجب الوثيقة المذكورة والعقود الإ�صافية الملحقة بها.

كيف ترغب اأن يدفع لك؟

 ال�صيك  ال�صك الم�صرفي  تحويلة اإلى ح�صابك الم�صرفي

اإذا رغبت بالتحويل اإلى ح�صابك الم�صرفي، يرجى تزويدنا بمعلومات ح�صابك الم�صرفي:

اإ�صم الم�صرف  رقم ح�صابك الم�صرفي  

المدينة  الفرع  

الرمز الم�صرفي  الدولة  

)قد تكون هناك ر�صوم لل�صك الم�صرفي اأو التحويل الم�صرفي(

يرجى اإرفاق املطلوب ادناه مع هذا الطلب:

1. البولي�صة الأ�صلية او اإعلن فقدان البولي�صة، اإذا كانت البولي�صة الأ�صلية مفقودة.

2. �صورة عن جواز �صفر مالك البولي�صة و الموؤمن عليه.

3. الإتفاقات الأ�صلية المتعلقة ب FPDF/PDA/ �صناديق جانبية فرعية، اإذا وجد.

اأمنح بموجب هذا الم�صتند لل�صركة الأمريكية للتاأمين على الحياة  موافقة �صريحة لتحويل بياناتي ال�صخ�صية وم�صاركتها ونقلها اإلى اأي متلٍق خارج الدولة )اأي مقر ال�صركة 

بالوليات المتحدة الأمريكية و/اأو الفروع والجهات التابعة الأخرى لمجموعة �صركة التاأمين( متى كان نقل البيانات اأو م�صاركتها لزًما لتنفيذ العقد او للمتثال لأي التزام 

قانوني تخ�صع له ال�صركة والقيام عند ال�صرورة بنقل اأو م�صاركة اأي معلومة لدى الجهات التنظيمية وجهات تنفيذ القانون لأداء مهامها ذات ال�صلة بالعقوبات الدولية وغيرها 

من اللوائح المعمول بها الخا�صة بال�صركة.

اخذت علمًا باأن اإ�صدار وا�صتمرارية عقد التاأمين الخا�س بي يخ�صع للوائح والقواعد الواجبة التطبيق والنفاذ على ال�صركة فيما يتعلق بالعقوبات الدولية واأوافق اأنه لغر�س 

المتثال بالعقوبات المحلية والدولية بما في ذلك العقوبات الخا�صة بمكتب مراقبة الأ�صول الأجنبية والأمم المتحدة، ويجوز لل�صركة وفق تقديرها الخا�س اتخاذ اأي اإجراء 

تراه ملئًما فيما يتعلق باإ�صدار وتجميد اأي عقوبة تتعلق ببولي�صة التاأمين الخا�صة بي و/اأو ا�صتمرار نفاذها.

 قانون المتثال ال�سريبي على الح�سابات الأجنبية 

يوافق الموؤمن عليه/المالك على قيام متليف وموظفيها ووكلوؤها بالإف�صاح عن اأي معلومات �صرية لـ: 

)i( اأي ع�صو مجموعة وممثلي »متليف« في اأي اأقليم اأو دولة كانت )معا مع متليف »الأطراف الم�صموح لهم«(; 

)ii( اأي اأ�صخا�س ح�صب ما يكون مطلوب بموجب اأي قانون )بما ي�صمل على �صبيل المثال ل الح�صر قانون المتثال ال�صريبي على الح�صابات الأجنبية( اأو جهة )بما ي�صمل على 

وثيقة ا�ستحقاق واإبراء ذمة

اإ�صتمارة طلب

اأمــيـركـان ليــف اإنـــ�صـورنـ�س كــومــبانـــي

ويلمنغتون، ديلوير،الوليات المتحدة الأمريكية، تاأ�ص�صت عام 1921

المكتب الإداري:

�س.ب. 371916 دبي - الإمارات العربية المتحدة

تليفون 4555 415 4 971+  فاك�س 4445 415 4 971+



قطربحرينعمانكويتالإمارات العربية املتحدةالبلد

9711 08033800 70708800  4277800 247 2 965+ 6385433 800  الهاتف

�ص.ب 371916- دبي- الإمارات العربية املتحدةالربيد

customerservices.gulf@metlife.aeالربيد الإلكرتوين

www.metlife-gulf.comموقعنا

مكان   هذا اليوم     من �صهر    ،    20 وقع فـي 

x
الإ�سم كاماًل بخط يده         التوقيع    اإ�صم مالك البولي�صة                                            

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

x
الإ�سم كاماًل بخط يده         التوقيع    اإ�صم ال�صاهد                                                         

�صبيل المثال ل الح�صر، وكالة خدمة العوائد الداخلية 

الأمريكية( لدى نطاق ال�صلطة على اأي من الأطراف الم�صموح لهم، 

للأطراف  ال�صرية  واجب  يكونوا تحت  والذين  لهم  الم�صموح  للأطراف  الخدمة  التاأمين ومزودي  و�صيط  اأو  التاأمين  اأو معيدي  الموؤمنين  اأو  المهنيين  الم�صت�صارين   )iii(
الم�صموح لهم، 

)iv(  اأي معين له اأو م�صموح له اأو محول له فعلي اأو محتمل فيما يتعلق بحقوق و/اأو التزامات متليف بموجب هذه بولي�صة )اأو اأي وكيل اأو م�صت�صار لأي من ما �صبق(، 

و المعلومات ال�صرية: تعني جميع المعلومات المتعلقة بالموؤمن عليه/المالك )�صواء حدد على اأنه »�صري« اأم لم يحدد( والتي تم الإف�صاح عنها بوا�صطة اأي و�صيلة �صواء 

ب�صكل مبا�صر اأو غير مبا�صر لـمتليف والتي تخ�س العمل التجاري اأو  عمليات اأو عملء الموؤمن عليه/المالك )بما ي�صمل على �صبيل المثال ل الح�صر بيانات الت�صال، 

رقم الهوية ال�صريبية/ رقم ال�صمان الجتماعي، اأر�صدة الح�صابات/ الأن�صطة اأو اأي معاملت جارية مع متليف(.

.)»FATCA«( صوف تقوم ِمتليف با�صتقطاع اأي �صريبة مفرو�صة بموجب قانون المتثال ال�صريبي على الح�صابات الأجنبية�

الوليات  لل�صريبة في  اذا كان خا�صع  وما  لو�صعه  المثبتة  الم�صتندات  الموؤمن عليه/المالك  يقدم  لم  اذا  المنفردة  باإرادتها  البولي�صة  انهاء  بالحق في  ِمتليف  تحتفظ 

المتحدة الأمريكية لأغرا�س قانون المتثال ال�صريبي على الح�صابات الأجنبية )FATCA(، وذلك خلل المدة الممنوحة لذلك. وعلى وجه الخ�صو�س، تحتفظ ِمتليف 

بالحق في ف�صخ الوثيقة اذا ما كانت القوانين اأو اللوائح المحلية تمنع الخ�صم ال�صريبي على المبالغ الم�صتحقة بموجب البولي�صة اأو تمنع الف�صاح عن معلومات تتعلق 

بالبولي�صة، ولم يتم الح�صول على الموافقات اللزمة لل�صتثناء من اأحكام الت�صريعات المحلية.
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