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 ،.ل.م.ش لجانب شركة أليانز

 

                    ___________________عقد رقم الصـاحب   _____________________________أنا الـمـوقـع أدنـاه

 وذلك العقد ھذا مواد  من  التاسع للبند وفقا خاصتي الضمان عقد تمدیدجئـت بهـذا طالبـا مـن حضـرتكـم 

 جدیدة سنوات) ٥) خمس   : لفترة

 جدیدة سنوات) ٠١) عشر  

 ) : _____________________________________اذا كان مختلفا عن المتعاقد:)  اتهیاسم المؤمن على ح

 تعدیل أي دون من

 :تعدیالت ادخال مع

لیصبح التأمین تخفیض مبلغ _______________________________________________:   

  :_______________________________________________ لیصبح تفیدالمس تغییر

 الدائم الكلي العجز تغطیة الغاء

  الحرب اخطار تغطیة الغاء

 

 .كما أطلب من اآلن وصاعداً أن یصار إلى تمدید العقد تلقائیاً عند تاریخ استحقاقه دون طلب مسبق من قبلي


 :     وجوده حال للنقض في القابل غیر المستفید موافقة

  : المستفید وختم توقیع    :_____________________  التاریخ

 :الیه خاصتي والمراجعات المراسالت كافة لتوجیه غیره دون المذكورادناه العنوان اعتماد شركتكم أرجو

  ________: الحي _________ : الشارع _________: الطابق _________: الملـك

 _________ : .ب. ص  _________:  البلد  _________: القضاء _________: المدينة

 ______________________: البريد االلكتروني  _________: الخلوي _________: الهاتـف

 .وأنني علـى أتم االسـتعداد لتسـديد قيمـة األقساط الجـديدة النـاتجة عـن هذا الطلـب

: المتووو ر علووى موقووع الشووركة. )ل.م.بتوووقيعي علووى هووذا المسووتند، أقوورأ وأعتوورف بينووش تووم تزويوودي بعشووعار الخصوصووية المعتموود لوود  شووركة أليووانز ش

www.allianz.com.lb )شوعار كموا ومشواركة البيانوات موع أشوخاص وعليش أوا ق على معالجة الشركة لبيانواتي الشخصوية ألهوداف معلنوة  وي موتن اال

 .ل.م.ثالثين تتعامل معهم شركة أليانز ش

 . ل.م.أو تحديث معلوماتي الشخصية من خالل التواصل مع شركة أليانز ش/أو استكمال و/أو تصحيح و/يحق لي  ي أي وقت الوصول إلى و

، أعترف وأوا ق على حق الشركة بتغيير أو تعديل أو مراجعة  أو /إشعار الخصوصية من دون اعالمي مسبقاً مع حفظ حقي بالوصول إلى وكما أقرأ

        .أو تحديث معلوماتي الشخصية  ي أي وقت كان/أو استكمال و/تصحيح و

 

 

 :باالجنبیة     :بالعربیة المتعاقد توقیع   :____________ التاریخ

 :بیةباالجن     :بالعربیة المؤمن توقیع   :____________ التاریخ
 (المتعاقد عن مختلفا كان اذا)

 .الحالي التأمين على المصادقة بإكمال الشركة يلزم ال المستند هذا توقيع

 طلب تمدید عقد ضمان مؤقت للحیاة

 

http://www.allianz.com.lb/

