
 

 

 شركة التأمين على الحياة 

 )العالمية( ش.م.ب )مقفلة(

 )شركة تابعة لشركة التأمين العالمية الهندية(

 60252دينار بحريني، س.ت  005550555رأس المال المدفوع 

 نموذج إشعار تغيير المستفيد

 التاريخ:                   ------------------------العنوان: 

 السيد الفاضل،

 -------------------------------------البوليصة. رقم رد: 

كمستفيد تسدد له  ------------------------------------------------------أود أن أبلغك بموجب هذه الوثيقة، بأنني قد رشحت

ضمن المحدد  ------------------الضمان بموجب البوليصة في حالة وفاتي، وقد صدق عليها بتاريخ األموال المشمولة ب

 .--------------------------------------البوليصة المذكورة أعاله / * تاريخ التصديق 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،

---------------------------------------- 

 المؤمن عليه()توقيع 

 نموذج تغيير المستفيد
 (للصفحة المقابلة)بالنسبة لتعليمات تنفيذ تغيير الترشيح، ارجع 

 
 ------------------------( صلة القرابة) -----------بموجبه  ------------------------)االسم(--------------أرشح أنا 

----------------سنة ويقيم في  ---------والذي يبلغ من العمر  --------------------------------)اسم المستفيد بالكامل( 
---------------------)عنوان المستفيد(  ---------------------------------------------------------------------------

--------- 
---------------------المشمولة بالضمان بموجب البوليصة عند وفاتي بدالا من ليكون هو المستفيد الذي ستدفع له األموال 

البوليصة/ بموجب التصديق على  ضمنالمذكور  -----------------------------)المرشح الحالي بموجب البوليصة(  -----
 -------------------02 -------91 ------من شهر  ------يوم  ----------بتاريخ  --------------------البوليصة رقم 

 )تاريخ البوليصة أو التصديق(.
 

 .------------------02 ------من شهر  ------تحريراا في يوم 
 

 الشاهد:
 ------------------------التوقيع: 

 --------------------------االسم بالكامل: 
 -------------------------------العنوان: 

 
------------------------- 

 توقيع المؤمن عليه
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 التعليمات

 يجوز للمؤمن عليه، في أي وقت قبل انقضاء مدة دفع البوليصة، تغيير المستفيد السابق بموجب إقرار مصدق. (9

يوقع المؤمن عليه على "نموذج تغيير المستفيد"، وكذلك التفاصيل المطلوبة. إذا لم يكن توقيع المؤمن عليه  ينبغي أن (0

مكتوباا باللغة اإلنجليزية، فيجب عليه توقيع اإلقرار أمام أحد الشهود الذين يجيدون اللغة اإلنجليزية، والذين سيضطرون 

)اللغة( وأنه / أنها قد وقع  -----------------كامل للمؤمن عليه ب إلى اإلقرار بشرح محتويات اإلقرار المصدق بال

ا. ا تاما  عليه بعد فهمه فهما

بعد إجراء تغيير المستفيد بموجب اإلقرار المصدق، يرسل إشعار خطي في النموذج المحدد على الفور إلى الشركة  (9

لة م مثل هذا اإلشعار، لن تكون الشركة مسؤولتسجيل تغيير المستفيد، مصحوباا باإلقرار المصدق. في حالة عدم تقدي

 عن أي مدفوعات مستحقة بموجب هذه البوليصة بحسن نية للمستفيد المذكور في متن البوليصة أو المسجل في سجالتها.

إذا كان المستفيد قاصرا، فمن المستحسن أن يعين أو يحدد وصي قانوني، الستالم األموال التي تضمنها البوليصة في  (5

ا. يمكن الحصول على نموذج تعيين الوصي القانوني حالة و فاة المؤمن عليه في الوقت الذي ال يزال فيه المرشح قاصرا

 مصحوباا بتعليمات الشركة عند تقديم الطلب.
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