
إثباتات الوفاة
بيان املطالباملقدمة اىل أم�كان اليف أنشورنس كومبا�

املبالغارقام البوالص لدى هذه الرشكة

إذا كانت امرأة متزوجة اذكر اسمها قبل الزواج

اإلسم الكامل للمتويف

العمر

١- املهنة عند الوفاة

٣- أ- تاريخ ومكان الوفاة؟

٢- أ-   تاريخ ومكان والدة املتويف؟

   ب- سبب الوفاة؟

                                                                                              ب- املصدر الذي حصل منه عىل تاريخ الوالدة؟
                                                                                                                                (يجب اإلشارة اىل سجل العائلة أو أي سجل آخر أو شهادة امليالد)

٤- أ- متى شكا املتويف ألول مرة أو بدت عليه ظواهر أخرى عن مرضه األخ�؟

    ب- متى استشار املتويف الطبيب الول مرة بخصوص مرضه األخ�؟ 

.٢//التاريخ

.٢//التاريخ

.٢//التاريخ ٥- متى زاول املتويف عمله االعتيادي آلخر مرة؟ 

٦-  أ – أسÃء وعناوين جميع األطباء الذين عالجوا املتويف اثناء مرضه األخ� وأثناء السنوات الخمس التي سبقت أصابته باملرض

اإلسم                                        العنوان                              تاريخ املعالجة                            املرض أو الحالة

ب- هل كان املتويف أثناء السنوات الخمس األخ�ة، نزيًال يف مستشفى أو مصح أو ملجأ أو أية مؤسسة أخرى، أو رهن العالج يف أحدها؟

      (إذا كان كذلك فمتى، وأين، وألي سبب؟)

٧- مع أي رشكات أخرى، وبأي مبلغ، كانت حياة املتويف مؤمنة؟

Ðالرشكة                                          رقم البوليصة                        تاريخ البوليصة                     مبلغ التأم

أنا املوقع أدناه مقّدم هذه املطالبة أفّوض أي طبيب، مستشفى، عيادة رشكة تأمÐ أو أيّة رشكة أخرى، مؤسسة أو شخص، لديه سجالت أو معلومات عن املؤمن له أو عن صّحته بإعطاء 
أم�كان اليف أنشورنس كومبا� أية وجميع املعلومات املتعلّقة به بخصوص حالته الصحّية وتاريخه الطّبي وأية إقامة يف املستشفى، استشارة، عالج أو علّة.

اإلسم                                    بشهادة توقيع
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اّرخ يف (املدينة) :                          بتاريخ



معلومات عن املستفيد

 بلد اإلقامة خالل األشهر ٢١ املاضية

بالعربية: اإلسم

    تاريخ الوالدةباألجنبية: 

الجنسية:                                                                                                

رقم الهوية:                                                               نوع الهوية                                  تاريخ انتهاء الصالحية

جنسيات أخرى                                         نوع ورقم الوثيقة                                           تاريخ انتهاء الصالحية

جنسيات أخرى                                         نوع ورقم الوثيقة                                           تاريخ انتهاء الصالحية

املهنة

عنوان السكن: بناية:                    طابق:                      شارع:                                          بجانب:

منطقة:                  قضاء:                     محافظة:                                رمز الربيد:                                البلد:

الهاتف:                        الخليوي:                              الربيد اإللكرتو�:

ص.ب.عنوان املراسالت:

اقرارات

١- ترصيــح قانــون االلتــزام برضيبــة الحســابات األجنبيــة (FATCA)  مــن املفهــوم أن الشــخص األمــ�Ü الجنســية لغــرض األقــرار ههنــا، هــو شــخص مــن مواطنــي الواليــات املتحــدة األم�كيــة أو 
 �Ãالــرشكات األم�كيــة أو أي صنــدوق ائتــ ،(خارجهــا Ãًــة يف الواليــات املتحــدة األم�كيــة ولــو يكــن مقيــàــا فيهــا الشــخص الحامــل اإلقامــة الداá) الشــخص املقيــم يف الواليــات املتحــدة األم�كيــة

يديره، يرشف أو يسيطر عليه شخص أم�Ü أو أكã ويكون خاضًعا الرشاف ومراقبة املحاكم األم�كية هل أّي من املستفدين اآلخرين أم�كًيا؟       ال        نعم

(إذا كانت اإلجابة نعم أذكر ما ييل)

-رقم الشهادة الرضيبية األم�يكية الخاصة باملستفيدين

-أقّر بأ� لست أم�Ü الجنسية كÃ هو معرف أعاله

-أن أي من املستفيدين املعينÐ هو ليس أم�Ü الجنسية كÃ هو معرّف أعاله.

-أوافق عىل أنه لدى عميل بأي تغي� بالنسبة لالقرار أعاله أو ألية معلومات أخرى واردة يف هذا املطلب، أو إذا أصبحت أنا أو أّي مستفيد آخر أم�Ü الجنسية فسوف أبلّغ الرشكة áثل هذا التغي�

 خالل 30 يوًما من علمي بذلك.

-أوافــق أن هــذا اإلقــرار هــو لغــرض التقّيــد باألنظمــة األم�كيــة الخاصــة áراقبــة تــداول األوراق املاليــة وأحــكام رضيبــة الدخــول الفيدراليــة األم�كيــة، وأي إقــرار غــ� صحيــح أو أّي ترصيــح 
خاطــئ بشــأن الوضــع الرضيبــي ألي شــخص أمــ�Ü قــد يعرضنــي للمالحقــة الجزائيــة áوجــب قوانــÐ الواليــات املتحــدة األم�كيــة. أقــّر وأفيــد بــأ� عــىل علــم وأوافــق عــىل أنــه ولغــرض 
أحــكام قانــون االلتــزام برضيبــة الحســابات األجنبيــة (FATCA) وهــو قانــون أمــ�Ü مصمــم لتحديــد امللكيــة األم�كيــة للحســابات األجنبيــة يف مؤسســات ماليــة غــ� أم�كيــة. áــا يشــمل 
الصناديــق الغــ� أم�كيــة – أقــوم áوجــب هــذا بتفويــض الرشكــة (مًعــا مــع موظفيهــا، ومســتخدميها ومندوبيهــا)، بصفتــي مســتفيد عــىل بوليصــة تأمــÐ لــدى الرشكــة áعالجــة ونقــل أي مــن 
بيانــاê الشــخصية IRS األم�كيــة  (خدمــة العوائــد الداخليــة يف الواليــات املتحــدة األم�كيــة) áــا فيهــا اســمي وعنــوا� ورقــم الهويــة الرضيبيــة/ رقــم الضــÃن االجتÃعــي وعائــدات البوليصــة 
ــة بشــأن املعلومــات أعــاله وأي  ورصيــد الحســاب الخــاص بالبوليصــة وقيمتهــا عنــد اســتالم الطلــب الرســمي مــن IRS األم�كيــة يف هــذا الشــأن. وبالتــايل، فــإ� أتنــازل عــن حقــي يف الرسيّ

. FATCA تطلباتá معلومات شخصية أخرى والتي قد يتّم األفصاح عنها من قبل الرشكة لغرض اإللتزام

أوافــق عــىل اخــالء وحجــب الــرضر عــن الرشكــة (مًعــا مــع موظفيهــا ومســتخدميها ومندوبيهــا) مــن أّي وكافــة املطالبــات أو اإلجــراءات أو األرضار مــن أّي نــوع ناشــئ عــن أو بــأّي طريقــة 

مرتبط بإصدار و/أو استخدام املعلومات أعاله áوجب هذا التنازل.
أكون ممتًنا للرشكة إذا تّم اعالمي بأي افصاح يخص بياناê قد يتّم للـ IRS األم�كية طبًقا لبنود هذا التنازل.

FATCA وجب أحكام قانونá وأوافق عىل أنه يحّق للرشكة اقتطاع قيمة أيّة مبالغ تكون مستحقة Ãًوأيًضا فإ� اخذت عل

٢-كÃ وأ� تفّهمت بأن أي إفادة غ� صحيحة أو بيان كاذب لشخص أم�Ü حول وضعه الرضيبي áكن أن يؤدي اىل عقوبات áوجب القوانÐ األم�كية. وأن دائرة الرضائب األم�كية تلزم الرشكة 
بابالغها عن أي دخل يتم دفعه اىل أشخاص خاضعÐ لرضيبة الدخل الفيدرالية للواليات املتحدة األم�كية، وانني يف حال كنت شخًصا ام�كًيا وï اقم بإعطاء الرشكة رقم شهادة الرضيبة (او رقم 

الضÃن االجتÃعي) فإّن دائرة الرضائب تلزم الرشكة باحتساب واالحفاظ برضيبة دخل áعدل 13 % من املبالغ الخاضعة واملدفوعة لك.

اقّر بأن أم�كان اليف انشورنس كومبا� قد تكون ملزمة áوجب القوانÐ املرعية التطبيق بأن تقوم، بالنيابة عني و/أو بالنيابة عن املستفيدين اآلخرين من البوليصة، باقتطاع رضيبة دخل عىل 
األرباح التي تحققها االستثÃرات التي تتألّف منها حسابات االستثÃر الفرعية الخاصة ñ و/أو باقتطاع هذه الرضيبة عىل أيّة دفعات متوّجبة يل و/أو للمستفيدين اآلخرين áوجب البوليصة.

 Ãًيف حال: (1) كان صاحب الوثيقة أو املؤمن عليه أو الشخص املؤهل لتلقي هذه الدفعات مقي Ðوجب عقد التأمá ٣-أقر وأتفهم بأنه لن يتم توف� التغطية التأمينية ولن يتم سداد دفعات
يف دولة مفروض عليه عقوبات. (2) كان صاحب الوثيقة او املؤمن عليه او الشخص املؤهل لتلقي هذه الدفوعات مدرًجا اسمه عىل قاàة املنظÃت او األشخاص املحظور التعامل معهم تجاريًا 

الخاصة áكتب الرقابة عىل األصول األجنبية او أي قاàة عقوبات دولية او محلية أخرى. (3) كانت املطالبة لسداد قيمة أي خدمات متلقاة يف أي دولة خاضعة للعقوبات.

كــÃ أقــر وأتفهــم بــأن الرشكــة لــن تتحمــل أي مســؤولية عــن دفــع قيمــة أي مطالبــة او توفــ� أي تغطيــة او منفعــة يف حــال ان دفــع هــذه املطالبــة او توفــ� هــذه التغطيــة او املنفعــة 
يعــرض الرشكــة ألي عقوبــة او حظــر او قيــود áوجــب قــرارات األمــم املتحــدة او العقوبــات التجاريــة او االقتصاديــة او القوانــÐ او األنظمــة املعمــول بهــا يف االتحــاد األوروñ او اململكــة 

املتحدة او الواليات املتحدة األم�كية او أي قوانÐ أخرى نافذة.

٤-أفــّوض áوجبــه الرشكــة وموظفيهــا ووكالئهــا (ممثلــو الرشكــة) (i) جمــع ومعالجــة وتخزيــن واســتخدام ونقــل والكشــف عــىل والتــرصف بجميــع املعلومــات املتعلقــة ببيانــاê الشــخصية مبــارشة 
او غــ� مبــارشة. مــن اجــل الوفــاء بــأي التــزام تخضــع لــه الرشكــة يف لبنــان و/او خــارج لبنــان عندمــا تكــون هــذه املعالجــة.و/او االســتخدام. و/او النقــل و/او اإلفصــاح رضوريــة لتنفيــذ العقــد 
املــربم بينــي وبــÐ الرشكــة و/او (ii) مشــاركة، نقــل، كشــف، او تســهيل الوصــول اىل بياناتــه الشــخصية. مــع أي طــرف ثالــث داخــل لبنــان و/او خــارج لبنــان كلــÃ تســتدعي الحاجــة ووفًقــا لتقديــر 
ــة و/أو لتقيدهــا  ــا التعاقدي ــا التزاماته ــذ الرشكــة و/او أي مــن الــرشكات التابعــة لهــا أو املالكــة له ــا لتنفي الرشكــة وعندمــا تكــون هــذه املشــاركة. ويكــون هــذا النقــل، وهــذا الكشــف رضوريً
باألنظمــة والقوانــÐ املرعيــة اإلجــراء داخــل لبنــان و/أو خارجــه. إ� أوافــق عــىل قيــام الرشكــة بالحصــول مــن واملشــاركة مــع أي طــرف آخــر داخــل أو خــارج لبنــان وفًقــا ملــا تــراه مناســًبا، علــة 
أيــة معلومــات تتعلــق ñ و/أو بأفــراد عائلتــي ماليــة كانــت و/أو مهنيــة و/أو شــخصية بهــدف تنفيــذ أحــكام بوليصــة التأمــÐ وتحصيــل أقســاط التأمــÐ العائــدة لبوليصتــي أو بوالــيص مــع الرشكــة 

و/أو بهدف تنفيذ التزاماتها القانونية و/أو التعاقدية يف لبنان و/أو خارج لبنان

اّرخ يف (املدينة) :                                                                       بتاريخ

توقيع

إسم العائلةإسم األب

بلدة الوالدة  مكان الوالدة

 FATCA

اإلسم                                    بشهادة


