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 لجانب شركة أليانز سنا،
 

                    ___________________عقد رقم الصـاحب   _____________________________أنا الـمـوقـع أدنـاه

 وذلك العقد ھذا مواد  من  التاسع للبند وفقا خاصتي الضمان عقد تمديدجئـت بھـذا طالبـا مـن حضـرتكـم 

 جديدة اتسنو) ٥( خمس   : لفترة
 جديدة سنوات) ١٠( عشر  

 ) : _____________________________________اذا كان مختلفا عن المتعاقد:(  اتهياسم المؤمن على ح

  تعديل أي دون من

  :تعديGت ادخال مع

   :_______________________________________________ ليصبح التأمين تخفيض مبلغ  
  :_______________________________________________ ليصبح دالمستفي تغيير
  الدائم الكلي العجز تغطية الغاء

   الحرب اخطار تغطية الغاء
 

  .كما أطلب من ا_ن وصاعداً أن يصار إلى تمديد العقد تلقائياً عند تاريخ استحقاقه دون طلب مسبق من قبلي
 

 :     وجوده لحا للنقض في القابل غير المستفيد موافقة

  : المستفيد وختم توقيع      :_____________________  التاريخ

  :اليه خاصتي والمراجعات المراسGت كافة لتوجيه غيره دون المذكورادناه العنوان اعتماد شركتكم أرجو

  ________: الحي _________ : الشارع _________: الطابق _________: الملـك
 _________ : .ب. ص  _________:  البلد  _________: القضاء _________: المدينة
 ______________________: البريد ا2لكتروني  _________: وييالخل _________: الھاتـف

 .وأنني علـى أتم ا2سـتعداد لتسـديد قيمـة ا6قساط الجـديدة النـاتجة عـن ھذا الطلـب

: المتffوفر علffى موقffع الشffركة.(ل.م.بتffوقيعي علffى ھffذا المسffتند، أقffّر وأعتffرف بأنffه تffم تزويffدي بإشffعار الخصوصffية المعتمffد لffدى شffركة أليffانز سffنا ش
www.allianzsna.com ( خاصfع أشfات مfاركة البيانfا ومشfعار كمfشyتن اfي مfة فfداف معلنfھz يةfاتي الشخصfركة لبيانfوعليه أوافق على معالجة الش

  .ل.م.ثين تتعامل معھم شركة أليانز سنا شثال
  . ل.م.أو تحديث معلوماتي الشخصية من خGل التواصل مع شركة أليانز سنا ش/أو استكمال و/أو تصحيح و/يحق لي في أي وقت الوصول إلى و

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

  
  

 

 

 :باyجنبية         :بالعربية المتعاقد توقيع    :____________ التاريخ

 :باyجنبية         :بالعربية المؤمن توقيع    :____________ التاريخ
 )عاقدالمت عن مختلفا كان اذا(


	 ه�ا ���������د�� ��آ�ل ا���آ� ���م � ا�  .ا�$��# ا��"!�  ��� ا�

 طلب تمديد عقد ضمان مؤقت للحياة

_____/_____________ : _____________________________@_____________: 

 البيانات التالية إلزامية لمتابعة الطلب

ا9لكتروني البريد  
____________

 الخليوي


