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  : بـصفتي ،  ________________________________________أنا الـمـوقـع أدنـاه

 ،__________________________________ رقمعقود الضمان /عقــد) ة(صاحب   

 ،__________________________________ رقمعقود الضمان /ولي الجبري الموّقع على طلب عقــد         
   ")كون المتعاقد قاصرا بوتفي حال ث(   

و بصورة نھائية ، كما اطلب إلغاء ا8قساط التي تستحق بذمتي ابتداء من تاريخ ) ھا(أع3ه بجميع مفاعيله ) ة(العقود المذكور /أطلب إلغــاء العقد 
  ).ھا(أطلب إلغائه ) التي(الذي ) العقود(اصل العقد " واني أعيد لكم ربطا. ھذا الكتاب 
لكم 8ي سبب من ا@سباب ، خ3فا لما ورد في المقطع أع3ه ، أصرح على كامل مسؤوليتي أن أصل العقد ) ھا(يسعني اعادته  وفي حال لم

  .أي قيمة تعاقدية بعد كتاب اAلغاء الحاضر) ھا(لم يعد له ) ة(المذكور) العقود(
 _____________________________________:العقود سببھا/بأن إستحالة إعادة العقد" علما

 :كما اطلب من حضرتكم ما يلي
         .أع3ه بإسـمي) ة(خاصتي المذكور ) العقود(إصدار الشيك اAيصال الذي يمثل القيمة الصافية للعقد    
 :تحويل ھذا المبلغ الى حسابي المصرفي التالي   

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

         
       

 
العقdود /عقdدعلماً انه بمجرد است3م الشيك أو اتمام التحويل المصرفي المطلوب من قبلي، اقّر باست3م القيمdة اAسdتردادية الصdافية ا@سdتثمارية لل

م عdن ابراءاً مطلقاً شام3ً غير قابل للرجوع عنه من كل موجdب أو مطلdب سdواًء حاضdر أو مسdتقبلي نdاج.ل.م.وبابراء ذمة شركة أليانز سنا ش
 .عقود الضمان موضوع ھذا الكتاب الذي اصبح ويبقى @غياً بجميع مفاعيله وشروطه/عقد

 ______________________________________________________: الرجــاء ذكر سبب اAلغــاء

 
وعلي<ه أواف<ق عل<ى ) www.allianzsna.com: المتوفر عل<ى موق<ع الش<ركة.(ل.م.نز سنا شبتوقيعي على ھذا المستند، أقّر وأعترف بأنه تم تزويدي بإشعار الخصوصية المعتمد لدى شركة أليا

  .ل.م.معالجة الشركة لبياناتي الشخصية Wھداف معلنة في متن اVشعار كما ومشاركة البيانات مع أشخاص ثالثين تتعامل معھم شركة أليانز سنا ش
  . ل.م.أو تحديث معلوماتي الشخصية من خ_ل التواصل مع شركة أليانز سنا ش/ل وأو استكما/أو تصحيح و/يحق لي في أي وقت الوصول إلى و

أو تحديث /أو استكمال و/أو تصحيح و/كما أقّر، أعترف وأوافق على حق الشركة بتغيير أو تعديل أو مراجعة إشعار الخصوصية من دون اع_مي مسبقاً مع حفظ حقي بالوصول إلى و
         .كان معلوماتي الشخصية في أي وقت

 

 : الـتـوقـيـع          ____________________________  : التاريخ

 .لتغطيـة قرض" موافقة المستفيــد في حــال كــان العقـد مكتتــبا

 : ختم و توقـيع المستفيد          ____________________________  : التاريخ
 

.ل.م.ش مخصص لشـــركة أليانز سنا  

 مباشر       محّصل     مندوب   _________________________________________ :)ا@سم(قدم الطلب بواسطة 
 ك3 نعم    ھذا الطلب و الھوية ان كانت مرفقة امامك ؟ وّقعھل 

 :_________الرمز :_______________________________اسم المندوب ك3 نعم    ؟ھل تم إب3غ المندوب
  :توقيع مقدم الطلب          ____________________________  : التاريخ

عقـــود الضمـــان/طلب إلغــــاء عقـد   


