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عىل حياةاملوقّع أدناه املالك / املؤمن عليه �وجب البوليصة رقم

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

بالرشوط املبينة أدناه:يرسي مفعول هذا التعديل إعتباًرا من

زيادة املستفيد                  تغي� املستفيد

تغي� طريقة الدفع من:                                     إىل:                                     ابتداًءا من تاريخ القسط املستحق يف:

تغي� العنوان / املهنة إىل:

التوقيع السابق                                                                                  التوقيع الجديد:

بالرغم من أي نص مخالفة يف بوليصة التأم¾ أو يف أي من العقود اإلضافية املرفقة بها، يجوز للرشكة أن تستند إىل هذا الطلب إلجراء التعديل

 املطلوب دون الحاجة إىل أي تظه� من أي نوع كان

وقع يف                                                                  بتاريخ         /        /     ٢٠

الشاهد                                               إمضاء املؤمن عليه                                         إمضاء مالك البوليصة

(الستعÆل الرشكة فقط)

لقد تم تعديل البوليصة من قبل الرشكة كÆ هو مطلوب أعاله، ويرسي مفعوله

بتاريخ

توقيع املفوض                                                                                   تاريخ
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٢٠

أوافــق عــىل إعطــاء رقــم هاتفــي الخليــوي للرشكــة لتوصيــل معلومــات او بيانــات تتعلــق ببوليصــة (بوالــص) التّأمــ� الخاصــة � لــدى الّرشكــة مــن خــالل الرّســائل الّنصيّــة 

ــوي  ــة الهاتــف الخل ــة بطاق ــذي يســتقبل هــذه الخدمــة أو فقــدان أو رسق ــ§ رقــم الهاتــف الّ ــا يف حــال فصــل أو تغي ــالغ الّرشكــة خطّيً ــد بإب القصــ§ة (SMS) كــ¯ أتعّه

ــتتّخذ  ــات وس ــات / املعلوم ــال هــذه البيان ــد إرس ــة عن ــة املعقول ــتبذل العناي ــة س ــىل أّن الّرشك ــق ع ــم وأواف ــة. وإ²ّ أتفّه ــف الخدم ــل أو وق ــن تعدي ــة م ــن الّرشك لتتمّك

االحتياطــات املناســبة واملعقولــة لضــ¯ن أمــن وســالمة وخصوصيّــة البيانــات الّشــخصيّة الخاّصــة �. وإ²ّ أوافــق عــىل اســتقبال جميــع الرّســائل املرســلة يل مــن الّرشكــة عــىل 

رقــم هاتفــي الخليــوّي املحــدد يف الطّلــب وتعتــرب جميــع الرّســائل املرســلة عــىل هــذا الّنحــو قــد ســلّمت يل وتحــت مســؤوليّتي الكاملــة منــذ لحظــة إرســالها. كــ¯ أتفّهــم 

وأوافــق عــىل عــدم مســؤوليّة الّرشكــة عــن أّي رضر أو خســائر أو تكاليــف أو مصاريــف أتكبّدهــا نتيجــة احتيــال أو رسقــة أو تزويــر أو إتــالف أو اســتخدام غــ§ ســليم أو 

غــ§ مرّخــص للوصــول إىل املعلومــات الّشــخصيّة املتعلّقــة ببوليصــة التأمــ� أثنــاء Éريــر البيانات/املعلومــات مــن خــالل الرّســائل الّنّصيــة القصــ§ة. وال تتحّمــل الّرشكــة أيــة 

مسؤوليّة عن تأخ§ تسليم الرّسالة بسبب أي خلل أو عطل فّني أو توقّف يف الّشبكة ألّي سبب من األسباب.

أقــّر وأتفّهــم بأنـّـه لــن يتــّم توفــ§ التّغطيــة التأمينيّــة ولــن يتــم ســداد دفعــات Ïوجــب عقــد التأمــ� يف حــال: (1) كان صاحــب الوثيقــة أو املؤّمــن عليــه أو الّشــخص املؤّهــل 

ً̄ يف دولــة مفــروض عليــه عقوبــات، (2) كان صاحــب الوثيقــة أو املؤّمــن عليــه أو الّشــخص املؤّهــل لتلّقــي هــذه الّدفوعــات مدرًجــا اســمه عــىل  لتلّقــي هــذه الّدفعــات مقيــ

قاÒــة املنظـّـ¯ت أو األشــخاص املحظــور التّعامــل معهــم تجاريــا الخاّصــة Ïكتــب الرّقابــة عــىل األصــول األجنبيّــة أو أي قاÒــة عقوبــات دوليّــة أو محليــة أخــرى، (3) كانــت 

املطالبة لسداد قيمة أي خدمات متلّقاة يف أي دولة خاضعة للعقوبات.

ــأّن الّرشكــة لــن تتحّمــل أي مســؤوليّة عــن دفــع قيمــة أي مطالبــة أو توفــ§ أي تغطيــة أو منفعــة يف حــال أن دفــع هــذه املطالبــة أو توفــ§ هــذه  ــم ب كــ¯ أقــّر وأتفّه

التّغطيــة أو املنفعــة يعــرّض الّرشكــة ألي عقوبــة أو حظــر أو قيــود Ïوجــب قــرارات األمــم املتّحــدة أو العقوبــات التّجاريـّـة أو االقتصاديـّـة أو القوانــ� أو األنظمــة املعمــول 

بها يف االتّحاد األورو� أو اململكة املتحدة أو الواليات املتّحدة األمريكية أو أي قوان� أخرى نافذة.

ــة  ــرصّف بجميــع املعلومــات املتعلّق ــو الّرشكــة) (أ) جمــع ومعالجــة وتخزيــن واســتخدام ونقــل والكشــف عــىل والتّ أفــّوض Ïوجبــه الّرشكــة وموظّفيهــا ووكالئهــا (ممثّل

ببيانــاÛ الّشــخّصية، مبــارشة أو غــ§ مبــارشة، مــن أجــل الوفــاء بــأي التــزام تخضــع لــه الّرشكــة يف لبنــان و/أو خــارج لبنــان عندمــا تكــون هــذه املعالجــة، و/أو االســتخدام، 

و/أو الّنقــل و/أو اإلفصــاح رضوريـّـة لتنفيــذ العقــد املــربم بينــي وبــ� الّرشكــة و/أو (أأ) مشــاركة، نقــل، كشــف، أو تســهيل الوصــول إىل بياناتــه الّشــخصيّة، مــع أي طــرف 

ثالــث داخــل لبنــان و/أو خــارج لبنــان كلــ¯ تســتدعي الحاجــة ووفًقــا لتقديــر الّرشكــة وعندمــا تكــون هــذه املشــاركة، ويكــون هــذا الّنقــل، وهــذا الكشــف رضوريـًـا لتنفيــذ 

الّرشكة و/أو أي من الّرشكات التّابعة لها أو املالكة لها التزاماتها التّعاقديّة و/أو لتقيّدها باألنظمة والقوان� املرعيّة اإلجراء داخل لبنان و/أو خارجه.

إنّنــي أوافــق عــىل قيــام الّرشكــة بالحصــول مــن واملشــاركة مــع أي طــرف آخــر داخــل أو خــارج لبنــان وفًقــا ß تــراه مناســبًا، عــىل أيــة معلومــات تتعلّــق � و/أو بأفــراد 

عائلتــي ماليّــة كانــت و/أو مهنيّــة و/أو شــخصيّة بهــدف تنفيــذ أحــكام بوليصــة التّأمــ� وتحصيــل أقســاط التّأمــ� العائــدة لبوليصتــي أو بوالــيص مــع الّرشكــة و/أو بهــدف 

تنفيذ التزاماتها القانونيّة و/أو التّعاقديّة يف لبنان و/أو خارج لبنان.

(املدينة)


