
                 

 

 

ااسم صاحب االحسابب    

ااالسم ( ااسم ااألبب  – )االشهھرةة -  

 

  

Full Name of the Account Holder  

(Name- Father's Name- Family Name)  

+ PIN of the Account Holder (If available) 

صاحب االحسابب  تارريیخ ووالددةة   

  + عنواانن ااالقامة 

 
Date of birth of the Account Holder  

+ His Residence Address  

 

هھھھذاا  عبراالعقودد االتي ستدفع ااوو   االعقد
االحسابب  

 

  

Policy(ies) to be settled through this 
account  

 

االمطلوبب وواالبواالص االتابعة لطرفف ثالث 
 ددفعهھا عبر هھھھذاا االحسابب

 Third party policy(ies) to be paid 
through this account 

متعهھد ددفع ااألقساطط بصاحب االعقد عالقة 
 االذيي يیتم ددفعهھ

Relation of payer with the contract 
owner of the policy that will be paid 

 Signature of the account                                                                                          :صاحب االحسابب  	توقيیع
holder: 	  

                                                                                                                                        االتارريیخ :
Date:  

                                                                                                                  Related to the Agent/Broker   مخصص للوكيیل

ااالقساطط االغيیر مسدددةة االتي يیجب 
:ااقتطاعهھا من االحسابب االمرفق  

 تارريیخ ااالستحقاققررقم اااليیصالل / 

       

Unpaid premiums to be sent to the 
attached bank account for collection:  

Receipt Number / Premium Due Date  

 

 

* Receipts of unpaid premiums and their respective collection fees that shall be resent to the bank 
are:  

Third Party Payer Form	  



� attached  

� not available and are considered as void; thus it will not be collected from the client.  

هھھھي: االمطلوبب ااعاددتهھا االى االبنكاالتابعة لهھا وو االتحصيیل ررسومموو اااليیصاالتت*   
مرفقة مع االطلب �  

  .تحصيیلهھا من االزبونن ؛ لذاا لن يیتم تعتبر الغيیة بجميیع مفاعيیلهھاغيیر متوفرةة وو �

(االمتوفر على موقع االشركة: بتوقيیعي على هھھھذاا االمستند٬، أأقّر ووأأعترفف بأنهھ تم تزوويیديي بإشعارر االخصوصيیة االمعتمد لدىى شركة أأليیانز سنا شش.مم.لل.� 

www.allianzsna.com (ااالشعارر كما وومشارركة االبيیاناتت مع أأشخاصص ثالثيین  ووعليیهھ أأوواافق على معالجة االشركة لبيیاناتي االشخصيیة ألهھھھداافف معلنة في متن
تتعامل معهھم شركة أأليیانز سنا شش.مم.لل.  

  .يیحق لي في أأيي ووقت االوصولل إإلى وو/أأوو تصحيیح وو/أأوو ااستكمالل وو/أأوو تحديیث معلوماتي االشخصيیة من خاللل االتوااصل مع شركة أأليیانز سنا شش.مم.لل
وو مرااجعة إإشعارر االخصوصيیة من ددوونن ااعالمي مسبقاً.كما أأقّر٬، أأعترفف ووأأوواافق على حق االشركة بتغيیيیر٬، تعديیل أأ  

	  
                                                                                                                               :االتوقيیع  

Signature :  
 	  

                                                                                                                                      االتارريیخ : 
Date:  

	  


