
 

 

 

 

 شركة التأمين على الحياة )العالمية( ش.م.ب )مقفلة(

 1003البحرين                            نموذج. 

 التعصبدون 

-----------------بتاريخ  ----------------------------لمستحقات الوفاة بموجب البوليصة رقم  مطالبةإخالء طرف من أي 

 -----------------------------------------------------------للتأمين على حياة:  --

-----------------------------------------------ابن/ زوجة  -------------------------------------أنا/ نحن السيد/ السيدة 

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

 )المستفيد/الوريث وما إلى ذلك(               )اسم األب/الزوج(                                        

 --------------للمؤمن عليه المذكور أعاله، بحكم ترشيحي كمستفيد / كوريث شرعي/قانوني بتاريخ 

------------------------------------أقر بموجبه أنني استلمت من شركة التأمين على الحياة )العالمية( ش.م.ب )مقفلة( مبلغ 

دوالر أمريكي كتسوية كاملة ونهائية مقابل اإلعفاء من جميع مستحقاتنا بموجب  -----------------------------------

 ------------------------------البوليصة المذكورة أعاله للتأمين على حياة الشخص المذكور أعاله، الذي توفي في 

 ها:وبموجبه نسلم البوليصة إلى الشركة المذكورة إللغائ

 --------------------------------------------مبلغ التأمين/ القيمة المدفوعة: 

 --------------------------------------------------المكافأة المخصصة: 

 -----------------------------------------------------المكافأة المؤقتة: 

 --------------------------------------------------الغطاء اإلضافي: 

 -----------------------------------------------------الحوادث:  تغطية

 ---------------------------------إجمالي قيمة المطالبة: 

 مطروًحا منها: 

 ------------=  ------إلى  -------للبوليصة في سنة الوفاة )مستحقة من األقساط غير المدفوعة 

 ---------=  ------- :الخصومات األخرى

 --------=  ------= مجموع المبلغ المستقطع

 ------------------صافي مبلغ المطالبة: 

 --------------02 -----------من شهر  ---------تحريراً في هذا اليوم

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

 بالكامل:  المطالبتوقيع 

 ---------------------- وقع عليه:



 

 

 في حضور

 --------------------------توقيع الشاهد: 

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

 ------------------------------الوظيفة: 

 -------------------------------العنوان: 

( 5( مسؤول تنفيذي، )4( طبيب، )3ير بنك، )( مد0( محامي، )1مالحظة: يجب أن يشهد على هذا النموذج أي مما يلي )

 .( موظف لدى مؤسسة التأمين على الحياة في الهند6قاضي، )

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

 في الخانة المناسبة( صح العملة التي ينبغي السداد بها: )يرجى وضع عالمة

 أخرى روبية هندية لاير سعودي دينار بحريني  دوالر أمريكي 
 )يرجى التحديد(

 

 -----------------------------بيانات الحساب المصرفي: رقم الحساب: 

 ---------------------------------------------اسم وعنوان البنك: 

 توقيعه:في مكان وضع بصمة اإلصبع، ينبغي على موظف التصديق أن يستكمل اإلقرار التالي أسفل 

 -------------------ابن / ابنة السيد  --------------------السيد/السيدة

 -------------------------------------------------وزوجة/أرملة السيد 

 قد وضع بصمة إصبعه في حضوري بعد فهم فحوى ومحتوى اإلقرار.

 --------------------التوقيع: 

 ----------------------التاريخ:               -----------------------المكان: 

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

 يستكمل هذا النموذج في حالة ضرورة السداد ألي شخص آخر.

---------المبلغ المذكور نصرح نحن بموجبه ونطلب من شركة التأمين على الحياة )العالمية( ش.م.ب )مقفلة( أن تدفع ضمن 

--------------------------------------------------------------------------------إلى السيد/ السيدة  -------------------

-- 

 ---------------------------------------------------------في العنوان

  –وقعت من قبل الطرفين داخل 
 ذكر في حضور:

 لشاهد:ا 
 االسم بالكامل: 

 الوظيفة: 
 العنوان:

(1 )--------------------------- 
(0 )--------------------------- 
(3 )--------------------------- 

 )التوقيعات بالكامل(



 

 

 

يد/ على السداد إلى الس وقد وافق/ وافقت/ وافقوا--------------------أقّر بأنني قد شرحت محتويات هذه المذكرة للسيد/ السيدة 

 -----------------------------------------السيدة 

 .الطرف المخول

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

 )توقيع الشاهد(


