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 ،.ل.م.ش لجانب شركة أليانز
 

  : بـصفتي ،  ________________________________________أنا الـمـوقـع أدنـاه

 ،__________________________________ رقمعقود الضمان /عقــد( ة)صاحب   

 ،__________________________________ رقمعقود الضمان /ولي الجبري الموّقع على طلب عقــد        

   "(كون المتعاقد قاصرا في حال ثبوت)   

و بصورة نهائية ، كما اطلب إلغاء األقساط التي تستحق بذمتي ابتداء من تاريخ ( ها)أعاله بجميع مفاعيله ( ة)العقود المذكور /أطلب إلغــاء العقد 
 ).ها)لب إلغائه أط( التي)الذي ( العقود)اصل العقد " واني أعيد لكم ربطا. هذا الكتاب 

لكم ألي سبب من االسباب ، خالفا لما ورد في المقطع أعاله ، أصرح على كامل مسؤوليتي أن أصل العقد ( ها)وفي حال لم يسعني اعادته 
 .أي قيمة تعاقدية بعد كتاب اإللغاء الحاضر( ها)لم يعد له ( ة)المذكور( العقود)

 _____________________________________:العقود سببها/بأن إستحالة إعادة العقد" علما

 :كما اطلب من حضرتكم ما يلي

        .أعاله بإسـمي( ة)خاصتي المذكور ( العقود)إصدار الشيك اإليصال الذي يمثل القيمة الصافية للعقد    

 :تحويل هذا المبلغ الى حسابي المصرفي التالي   

Account In Lebanon       
Bank Name/Branch :  __________________________  
Beneficiary's Name :  __________________________  
Account Nbr. :  __________________________  
IBAN  :  __________________________  
Swift Code  :  __________________________  
Address  :  __________________________  
Purpose of payment :  __________________________  

         

       

العقةود /عقةدعلماً انه بمجرد استالم الشيك أو اتمام التحويل المصرفي المطلوب من قبلي، اقّر باستالم القيمةة اإلسةتردادية الصةافية االسةتثمارية لل
ن ابراءاً مطلقةاً شةامالً ريةر قابةل للرجةو  عنةه مةن كةل موجةب أو مطلةب سةواًء حاضةر أو مسةتقبلي نةاجم عة .ل.م.وبابراء ذمة شركة أليانز ش

 .عقود الضمان موضو  هذا الكتاب الذي اصبح ويبقى الرياً بجميع مفاعيله وشروطه/عقد

 ______________________________________________________: الرجــاء ذكر سبب اإللغــاء

وعليرت أواررع علرى ( www.allianz.com.lb: المترورر علرى قوقرل الةرر ت. )ل.م.بتوقيعي على هذا المستند، أقّر وأعترر  بنهرت  رز  دو ردش بر رعخص الة ولريت المعتمرد لردل  رر ت أليرخهد  

 .ل.م. عخص  مخ وقةخص ت البيخهخ  قل أ ةخ  اخليين  تعخق  قعمز  ر ت أليخهد  قعخلجت الةر ت لبيخهخ ي الةة يت ألهدا  قعلنت ري قتن اال

 . ل.م.أو  حد ث قعلوقخ ي الةة يت قن خالل التوال  قل  ر ت أليخهد  /أو استكمخل و/أو   حيح و/ حع لي ري أش وقت الولول إلى و

أو  حد ث /أو استكمخل و/أو   حيح و/إ عخص الة وليت قن دون اعالقي قسبقخً قل حفظ حقي بخلولول إلى و مخ أقّر، أعتر  وأوارع على حع الةر ت بتغيير أو  عد   أو قراجعت 

        .قعلوقخ ي الةة يت ري أش وقت  خن

 

 

 

 : الـتـوقـيـع     ____________________________ : التخص خ

 .قرض لتغطيـة" موافقة المستفيــد في حــال كــان العقـد مكتتــبا

 : ختم و توقـيع المستفيد     ____________________________ : التخص خ
 

 

.ل.م.شمخصص لشـــركة أليانز   

 مباشر       محّصل     مندوب   _________________________________________ :(االسم)قدم الطلب بواسطة 

 كال نعم  هذا الطلب و الهوية ان كانت مرفقة امامك ؟ وّقعهل 

 :_________الرمز :_______________________________اسم المندوب كال نعم  ؟هل تم إبالغ المندوب

 :توقيع مقدم الطلب  ____________________________ : التخص خ

عقـــود الضمـــان/طلب إلغــــاء عقـد   

 

______/_________________ : _________________________________@__________________ : 

 البيانات التالية إلزامية لمتابعة الطلب

نياإللكترو البريد  

____________

____________

_____@______

_________ 

 الخلوي

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

