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 ،.ل.م.ش لجانب شركة أليانز
 

  :عقود الضمانصـاحب   _____________________________أنا الـمـوقـع أدنـاه

 : عقد رقـم

 : عقد رقـم

 : عقد رقـم

 : عقد رقـم

 : عقد رقـم

 : عقد رقـم

  : لـتـصـبـح _____________________ مـن تغـييـر طريقـة دفـع االقسـاطجئـت بهـذا طالبـا مـن حضـرتكـم 

 أمر تحويل مصرفي / شيك / نقدا   

 توطين مصرفي 

  

  
 

 سنوي 

 سنوينصف  

 سنويربع  

 شهري 
 

  _________________ بتـداء مـن تاريـخإوذلـك 

 

ــات  ـــة الـمـراســـ ت والمراج  ـــا كافــ ـــره لتـوجي ـــد دون يـي ـــي الجدي ـــاد عنـوان ـــم اعتـمـ ـــو شركـتـك ـــي ارجـ وانـ

 :تـي اليـا خاص

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

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

 ______________________: البريد االلكتروني  _________: وييالخل _________: الهاتـف

 .سـت داد لتسـديد قيمـة اقأقساط الجـديد  النـاتجة عـن ذذا الطلـبوأنني علـى أتم اال

  
ــانز ش ــد  شــركة ألي ــم تزويــدي بعشــ ار الخصوصــية الم تمــد ل ــا ت ــرأ وأعتــرف بين ــى ذــذا المســتند، أق ــع الشــركة. )ل.م.بتــوقي ي عل ــوفر علــى موق : المت

www.allianz.com.lb ) وعليا أوافق على م الجة الشركة لبيانـاتي الشخصـية قأذـداف م لنـة فـي مـتن االشـ ار كمـا ومشـاركة البيانـات مـع أشـخاص

 .ل.م.ثالثين تت امل م هم شركة أليانز ش

 . ل.م.شأو تحديث م لوماتي الشخصية من خ ل التواصل مع شركة أليانز /أو استكمال و/أو تصحيح و/يحق لي في أي وقت الوصول إلى و

أو /كما أقّر، أعترف وأوافق على حق الشركة بتغيير أو تعديل أو مراجعة إشعار الخصوصية من دون اعالمي مسبقاً مع حفظ حقي بالوصول إلى و

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

 

 

        

 

 : تـوقـيـعالـ     ____________________________ : التاريخ

 

 .لتغطيـة قرض" موافقة المستفيــد في حــال كــان العقـد مكتتــبا

 : ختم وتوقيـع المستفيد     ____________________________ : التاريخ

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

 

طريقة دفع االقساط على عقود الضمانطلب تغيير   

 

_____/_____________ : _____________________________@_____________: 

 البيانات التالية إلزامية لمتابعة الطلب

اإللكتروني البريد  

____________

____________

_____@______

_________ 

 الخلوي

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

