
طلب تعديل بوليصة

يلتمس �وجب هذا الطلب من أم�كان آليف إنشورنس كومبا� إدخال التعديل/ التعديالت املؤرش عليها أدناه بأية وسيلة مقبولة من الرشكة.

يرسي مفعول هذا التعديل اعتباًرا  من                                                                                                                                                         بالرشوط املبينة أعاله:

بلد اإلقامة خالل األشهر ۱۲ املاضية

طابق عنوان السكن الحايل: بناية

قضاء

بجانبشارع

رمز الربيدالبلدمنطقة محافظة

العمل، الوظيفة ( السابقة إذا كان متقاعداً)

مجال عمل الرشكة/ العمل املسجلإسم الرشكة/ العمل املسجل

اإلختصاصاملهام اليومية

باألجنبية

الجنسية

نوع الهويةرقم الهوية

اإلسم

إسم األم وشهرتها
إسم العائلة

بلد الوالدةمكان الوالدة

تاريخ إنتهاء الصالحية

تاريخ إنتهاء الصالحيةنوع ورقم الوثيقةجنسيات أخرى

جنسيات أخرى

إسم الزوج (ة) والوظيفة

دولة اإلقامة / دولة التسجيل الرضيبي

تاريخ إنتهاء الصالحيةنوع ورقم الوثيقة

رقم التعريف الرضيبي

رقم التعريف الرضيبيدولة اإلقامة / دولة التسجيل الرضيبي

رقم التعريف الرضيبيدولة اإلقامة / دولة التسجيل الرضيبي

السنسنةشهريومتاريخ الوالدة

الخليويالهاتف
الربيد 

اإللكرتو�
رمز البلد رمز املنطقة رمز البلد رمز املنطقة

البوليصة رقم إسم مالك البوليصة

صاحب عمل، إذا كنت صاحب العمل: عدد املوظفÀموظف

التوزيع الجغرايف

تغي� مبلغ/برنامج التأم�: من 

حجم العمل (قيمة املبيعات السنوية)

الهاتف

إىل

الغاءالعقود اإلضافية:          إضافة

تاريخ تأسيس العمل

بجانبشارعطابقعنوان العمل: البناية

قضاء رمز الربيدالبلدمنطقة محافظة

الربيد اإللكرتو�الخليويالهاتف رمز البلد رمز املنطقة رمز البلد رمز املنطقة

غ�هم/ص.ب.غ�همالعملالسكنعنوان املراسالت

تغي� عنوان املراسالت

يطلب مالك البوليصة إرسال كافة املراسالت املتعلقة بهذه البوليصة عىل العنوان التايل:

يف حال أن تغي� العنوان يؤثر عىل بوالص أخرى Ïلكها مالك البوليصة وصادرة عن Metlife يرجى ذكر أرقام البواليص أدناه:

يحتفظ          ال يحتفظ  املؤمن بحقه وصالحياته يف الغاء هذا التعيÀ وتعيÀ مستفيد جديد وفًقا لرشوط البوليصة.

GIIN Numberبلد التسجيلبلد املنشأ

عنوان املستفيد غ� القابل للتغي� إن وجد

طابق بناية

قضاء

بجانبشارع

رمز الربيدالبلدمنطقة محافظة

الربيد اإللكرتو�الخليويالهاتف رمز البلد رمز املنطقة رمز البلد رمز املنطقة

MetLife, Inc - ام�كان اليف انشورنس كومبا�. إحدى رشكات
سجل تجاري رقم ٣٦٢٣ يف ١٣  ßّوز ١٩٥٣ ، ومسجلة يف سجل هيئات الضØن تحت رقم ٣٠ يف ٢٩ ترشين الثا� ١٩٥٦، وخاضعة ألحكام قانون تنظيم هيئات الضØن �وجب املرسوم رقم ٩٨١٢ تاريخ ٤ أيار١٩٦٨ وتعديالته.

service-lebanon@metlife.com  :وت، لبنان. هاتف : ٧٥٢ ٣٥٢ ١ ٩٦١ + ، فاكس: مقّسم ١٦١٦ وعنوان الربيد االلكرتو��مقرها الرئييس يف جي أم بالزا- كونكورد سكوير- فردان- ب

املستفيد غ� القابل للتغي�/ أو املحول إليه (إن وجد)التاريخ/ شاهد                     الرجاء التوقيع أيًضا عىل الصفحة الثانية توقيع املؤمن: صاحب البوليصة

النسبة٪الجنسية/الجنسياتالربيد اإللكرتو� الهاتفتاريخ الوالدةصلة القر¡املستفيد

إسم األب

تغي� املستفيد:



بتاريخأّرخ يف (املدينة) 

توقيع مالك البوليصةتوقيع املستفيد غ� القابل للتغي� أو املتنزل له توقيع املؤمن

بشهادة

تغي� طريقة دفع األقساط

من                                                                   اىل                                                                  ابتداًء من تاريخ القسط املستحق يف

MetLife, Lebanon - July 2018 - CSC27 - EC04072018

(FATCA) ترصيح قانون االلتزام برضيبة الحسابات األجنبية

(يعترب شخًصا أم�كيًا أي شخص يحمل الجنسية أو إقامة يف الواليات املتحدة األم�كية، وأي صندوق إئتØن يديره شخص أم�æ أو أكå ويكون خاضًعا إلرشاف ومراقبة املحاكم يف الواليات املتحدة األم�كية)

هل مالك البوليصة أو أي من املستفيدين شخًصا أم�كيًا؟           ال             نعم (إذا كانت اإلجابة نعم أذكر ما ييل)

• رقم الشهادة الرضيبية األم�كية الخاصة باملؤمن عليه

• رقم الشهادة الرضيبية األم�كية الحاصة باملستفيدين

أوافــق أنــا طالــب تعديــل البوليصــة عــىل إبــالغ الرشكــة خــالل ۳۰ يوًمــا مــن تاريــخ معرفتــي بحصــول أي تغيــ� يف حــال أصبحــت أنا مالــك البوليصــة أو أي مــن املســتفيدين شــخًصا أم�كيًــا خاضًعا لرضيبــة الدخل 

يف الواليــات املتحــدة األم�كيــة، وإ� تفهمــت بــأن أي إفــادة غــ� صحيحــة أو بيــان كاذب لشــخص أمريــï حــول وضعــه الرضيبــي Ïكــن أن يــؤدي إىل عقوبــات �وجــب القوانــÀ األم�كيــة، وأن دائــرة الرضائــب 

األم�كيــة تلــزم الرشكــة بإبالغهــا عــن أي دخــل يتــم دفعــه إىل أشــخاص خاضعــÀ لرضيبــة الدخــل الفدراليــة للواليــات املتحــدة األم�كيــة، وأننــي يف حــال كنــت شــخًصا أم�كيًــا وñ أقــم بإعطــاء الرشكــة رقــم شــهادة 

الرضيبة (أو رقم الضØن االجتØعي) فإن دائرة الرضائب تلزم بإحتساب واإلحتفاظ برضيبة دخل �عدل ۳۱٪ من املبالغ الخاضعة واملدفوعة لك.

أقر إنّه عند قيامي بطلب البوليصة ¸وجب هذا الطلب ولدى توقيعي عليه،
• بأ� لست أم�æ الجنسية كØ هو معرف أدناه

• أن أي من املستفيدين املعينÀ هو ليس أم�æ الجنسية كØ هو معرّف أدناه
• أوافق عىل أنه لدى علمي بأي تغي� بالنسبة لإلقرار أعاله أو ألية معلومات أخرى واردة يف هذا الطلب، أو إذا أصبحت أنا أو أي مستفيد أم�æ الجنسية فسوف أبلغ الرشكة �ثل هذا التغي� خالل ۳۰ يوًما من علمي بذلك.

• مــن املفهــوم أن الشــخص األمــ�æ الجنســية لغــرض اإلقــرار ههنــا، هــو شــخص مــن مواطنــي الواليــات املتحــدة األم�كيــة أو الشــخص املقيــم يف الواليــات املتحــدة األم�كيــة (�ا فيها الشــخص الحامــل اإلقامــة الدا÷ة 
يف الواليات املتحدة األم�كية ولو يكن مقيØً خارجها)، الرشكات األم�كية أو أي صندوق إئت�Ø يديره، يرشف أو يسيطر عليه شخص أم�æ أو أكå ويكون خاضًعا إلرشاف ومراقبة املحاكم األم�كية.

• أوافــق أن هــذا اإلقــرار هــو لغــرض التقيــد باألنظمــة األم�كيــة الخاصــة �راقبــة تــداول األوراق املاليــة وأحــكام رضيبــة الدخــل الفيدراليــة األم�كيــة وأي إقــرار غــ� صحيــح أو أي ترصيــح خاطــئ بشــأن الوضــع 
الرضيبي ألي شخص أم�æ قد يعرضني للمالحقة الجزائية �وجب قوانÀ الواليات املتحدة األم�كية.

أقّر وأفيد بأ� عىل علم وأوافق عىل أنه ولغرض االلتزام بأحكام القوانÀ الرضيبية التالية:
۱- رضيبة الحسابات األجنبية – (FATCA) وهو قانون أم�æ مصمم لتحديد امللكية األم�كية للحسابات األجنبية يف مؤسسات مالية غ� أم�كية، �ا يشمل الصناديق الغ� أم�كية.

۲- قانون تبادل املعلومات الرضيبية (Common Reporting Standards – CRS) – وهو قانون لبنا� معني بتنفيذ االتفاقيات الدولية اللخاصة بتبادل املعلومات ألغراض رضيبية.
ــا مــع موظفيهــا، ومســتخدميها ومندوبيهــا)، بصفتــي حامــل بوليصــة تأمــÀ لــدى الرشكــة �عالجــة ونقــل أي مــن بيانــاÿ الشــخصية إىل  أن أقــوم بتفويــض أمــ�كان اليــف انشــورتس كومبــا� "الرشكــة" (مًع
IRS األم�كيــة (خدمــة العوائــد الداخليــة يف الواليــات املتحــدة األم�كيــة) وأي دولــة أجنبيــة أخــرى، �ــا يف ذلــك إســمي وعنــوا� ورقــم الهويــة الرضيبيــة، رقــم الضــØن االجتØعــي ورصيــد الحســاب الخــاص 

بالبوليصة عند استالم الطلب الرسمي من IRS األم�كية/ أي دولة أجنبية أخرى يف هذا الشأن.
.FATCA و CRS وبالتايل، فإ� اتنازل من حقي يف الرسية بشأن املعلومات أعاله وأي معلومات شخصية أخرى والتي قد يتم اإلفصاح عنها من قبل الرشكة لغرض االلتزام �تطلبات

وأوافــق عــىل إخــالء وحجــب الــرضر عــن "الرشكــة" (مًعــا مــع موظفيهــا ومســتخدميها ومندوبيهــا) مــن أي وكافــة املطالبــات أو اإلجــراءات أو االرضار مــن أي نــوع ناشــئ عــن أو بــأي طريقــة مرتبــط بإصــدار 
و/أو استخدام املعلومات أعاله �وجب هذا التنازل.

وأيًضــا فــإ� أخــذت علــØً وأوافــق عــىل أنــه يحــق لـ"الرشكــة" اقتطــاع قيمــة أيــة مبالــغ تكــون مســتحقة �وجــب أحــكام قانــون FATCA وأوافــق عــىل أنــه يحــق لـــ "الرشكــة" اقتطــاع قيمــة أيــة مبالــغ تكــون 
 Øكــن مــن تزويدهــا يف وقــت مناســب باملســتندات واملعلومــات الكافيــة فيــßأ ñ إذا Àوأوافــق عــىل أنــه يحــق لـــ "الرشكــة" وفًقــا لتقديرهــا املطلــق إنهــاء عقــد التأمــ FATCA مســتحقة �وجــب أحــكام قانــون
يتعلــق يـإثبــات مــا إذا كنــت مواطــن أمــ�æ مــن عدمــه، وإذا مــا كان باســتقطاع أيــة مبالــغ أو اإلفصــاح عــن أيــة معلومــات ضمــن هــذا اإلقــرار مخالًفــا أليــة قوانــÀ أو أنظمــة مطبقــة يف لبنــان، يكــون للرشكــة 

الحق املطلق يف إنهاء عقد التأمÀ دون أن يرتتب عىل ذلك أية مسؤولية أو تعويض من أي نوع كان عىل "الرشكة".
أكون ممتًنا للرشكة إذا تم إعالمي بأي افصاح يخّص بياناÿ قد يتم للـ IRS األم�كية/ السلطات األجنبية طبًقا لبنود هذا التنازل.

أقّر بأن املعلومات التي زوّدت "الرشكة" بها صحيحة وأنني سوف أقوم بتبليغ "الرشكة" يف خالل ۳۰ يوًما يف حال حدوث أي تغي� عىل بياناÿ التي تخضع لهذه القوانÀ الرضيبية.

أوافــق عــىل إعطــاء رقــم هاتفــي الخليــوي للرشكــة لتوصيــل معلومــات أو بيانــات تتعلــق ببوليصــة (بواليــص) التأمــÀ الخاصــة ] لــدى الرشكــة من خــالل الرســائل النصيــة القصــ�ة (SMS) كــØ أتعهد بإبــالغ الرشكة 
خطيًــا يف حــال فصــل أو تغيــ� رقــم الهاتــف الــذي يســتقبل هــذه الخدمــة أو فقــدان أو رسقــة بطاقــة الهاتــف الخليــوي لتتمكــن الرشكــة مــن تعديــل أو وقــف الخدمــة، وا� أتفهــم وأوافــق عــىل أن الرشكــة ســتبذل 
العنايــة املعقولــة عنــد إرســال هــذه البيانــات/ املعلومــات وســتتخذ االحتياطــات املناســبة واملعقولــة لضــØن أمــن وســالمة وخصوصيــة البيانــات الشــخصية الخاصــة ]، وإ� أوافــق عــىل اســتقبال جميــع الرســائل 
املرســلة يل مــن الرشكــة عــىل رقــم هاتفــي الخليــوي املحــدد يف الطلــب وتعتــرب جميــع الرســائل املرســلة يل مــن الرشكــة عــىل رقــم هاتفــي الخليــوي املحــدد يف الطلــب وتعتــرب جميــع الرســائل املرســلة عــىل هــذا 
النحــو قــد ســلّمت يل وتحــت مســؤويلتي الكاملــة منــذ لحظــة إرســالها. كــØ اتفهــم وأوافــق عــىل عــدم مســؤولية الرشكــة عــن اي رضر أو خســائر أو تكاليــف أو مصاريــف أتكبدهــا نتيجــة إحتيــال أو رسقــة أو تزوير 
أو إتــالف أو اســتخدام غــ� ســليم أو غــ� مرخــص للوصــول اىل املعلومــات الشــخصية املتعلقــة ببوليصــة التأمــÀ أثنــاء ßريــر البيانــات/ املعلومــات مــن خــالل الرســائل النصيــة القصــ�ة، وال تتحمــل الرشكــة أيــة 

مسؤولية عن تأخ� تسليم الرسالة بسبب أي خلل أو عطل فني أو توقف يف الشبكة ألي سبب من األسباب.
إننــي اتفهــم وأوفــق عــىل أن مكاملــاÿ مــع رشكــة أمــ�كان اليــف انشــورنس كومبــا� – أو أي مــن مراكــز األتصــال املتعاقــدة معهــا – قــد تكــون مســجلة مــن أجــل غايــات حفــظ الجــودة ولتمكــÀ الرشكــة مــن 

تحسÀ الخدمات التي تقدمها لزبائنها

أفــّوض �وجبــه الرشكــة وموظفيهــا ووكالئهــا (ممثلــو الرشكــة) (i) جمــع ومعالجــة وتخزيــن واســتخدام ونقــل والكشــف عــىل والتــرصف بجميع املعلومــات املتعلقــة ببياناÿ الشــخصية، مبــارشة أو غ� مبــارشة، من 
ــة و/أو  ــÀ الرشك ــي وب ــربم بين ــد امل ــذ العق ــة لتنفي ــل و/أو اإلفصــاح رضوري ــا تكــون هــذه املعالجــة، و/أو اســتخدام و/أو نق ــان عندم ــان و/أو خــارج لبن ــة يف لبن ــه الرشك ــزام تخضــع ل ــأي الت ــاء ب أجــل الوف
(ii) مشــاركة، نقــل، كشــف، أو تســهيل الوصــول اىل بياناتــه الشــخصية، مــع أي طــرف ثالــث داخــل لبنــان و/أو خــارج لبنــان كلــØ تســتدعي الحاجــة ووفًقــا لتقديــر الرشكــة وعندمــا تكــون هــذه املشــاركة، 
ــا لتنفيــذ الرشكــة و/أو أي مــن الــرشكات التابعــة لهــا أو املالكــة لهــا التزاماتهــا التعاقديــة و/أو لتقيدهــا باألنظمــة والقوانــÀ املرعيــة اإلجــراء داخــل لبنــان و/أو  ويكــون هــذا النقــل، وهــذا الكشــف رضوريً

خارجه.
إ� أوافــق عــىل قيــام الرشكــة بالحصــول مــن واملشــاركة مــع أي طــرف آخــر داخــل أو خــارج لبنــان وفًقــا ملــا تــراه مناســبًا، عــىل أيــة معلومــات تتعلــق ] و/أو بأفــراد عائلتــي ماليــة كانــت و/أو مهنيــة و/أو 

شخصية بهدف تنفيذ أحكام بوليصة التأمÀ وتحصيل أقساط العائدة لبوليصتي بواليص مع الرشكة و/أو بهدف تنفيذ التزاماتها القانونية و/أو التعاقدية يف لبنان و/أو خارج لبنان.

 Øًيف حــال: (۱) كان صاحــب الوثيقــة أو املؤمــن عليــه أو الشــخص املؤهــل لتلقــي هــذه الدفعــات مقيــ Àالتغطيــة التأمينيــة ولــن يتــم ســداد دفعــات �وجــب عقــد التأمــ �أقــّر وأتفهــم بأنــه لــن يتــم توفــ
يف دولــة مفــروض عليــه عقوبــات، (۲) كان صاحــب الوثيقــة أو املؤمــن عليــه أو الشــخص املؤهــل لتلقــي هــذه الدفوعــات مدرًجــا اســمه عــىل قا÷ــة املنظــØت أو األشــخاص املحظــور التعامــل معهــم تجاريـًـا 

الخاصة �كتب الرقابة عىل األصول األجنبية أو أي قا÷ة عقوبات دولية أو محلية أخرى. (۳) كانت املطالبة لسداد قيمة أي خدمات متلقاة يف أي دولة خاضعة للعقوبات.
كــØ أقــر وأتفهــم بــأن الرشكــة لــن تتحمــل أي مســؤولية عــن دفــع قيمــة أي مطالبــة أو توفــ� أي تغطيــة أو منفعــة يف حــال أن دفــع هــذه املطالبــة أو توفــ� هــذه التغطيــة أو املنفعــة يُعــرض الرشكــة ألي 
عقوبــة أو حظــر أو قيــود �وجــب قــرارات األمــم املتحــدة أو العقوبــات التجاريــة أو االقتصاديــة أو القوانــÀ أو األنظمــة املعمــول بهــا يف االتحــاد األورو] أو اململكــة املتحــدة أو الواليــات املتحــدة األم�كيــة أو 

أي قوانÀ أخرى نافذة.

ــا ألنظمــة التأمــÀ الســائدة يف لبنــان، فــإن نســبة خمســÀ يف املئــة مــن اإلســتثØرات الداعمــة لحســابات التأمــÀ عــىل الحيــاة يحــب أن تســتثمر يف الســوق املــايل اللبنــا� (مثــل  يرجــى مالحظــة أنــه وفًق
الســندات الحكوميــة وســندات الــرشكات، والودائــع املرصفيــة، وغ�هــا مــن األدوات املاليــة املتاحــة) ومــن املعلــوم أن هــذه االســتثØرات تحمــل مســتوايات معينــة مــن املخاطــر ترتبــط بالســيولة وتقييــم 

الصكوك ذات صلة.
كالتصنيف اإلنتØ? للبالد – وسوف تزيد من مستوى العام للخطر من أي إسرتاتيجية توزيع تم وصفها يف إستبيان املخاطر.

بالرغم من أي نص مخالف يف بوليصة التأمÀ أو يف أي من العقود اإلضافية املرفقة بها، يجوز للرشكة أن تستند اىل هذا الطلب إلجراء التعديل املطلوب دون حاجة اىل أي تظه� من أي نوع كان.

طلب خاص

دفعت مع هذا الطلب مبلغ

إذا كان للمؤمن (ملك البوليصة) أكå من توقيع واحد، الرجاء إعطاء <اذج لكافة التواقيع


