
 

 

 

 

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

 ، المنامة، البحرين(485، ص.ب: 60212)س.ت 

---------------------------------------------------------------------------بعد التحية لكل من تمثل هذه الوثيقة بين يديه 

لغ )مب ----------------------بمبلغ ------------)اسم وعنوان حامل البوليصة بالكامل(. حيث إن بوليصة التأمين رقم  --------

)تاريخ البدء( من قبل شركة التأمين على الحياة )العالمية( ش.م.ب )مقفلة(  ------------------------يخبتار منحهاالتأمين( 

)اسم المؤمن عليه  ----------------------------------------------------)ويشار إليها فيما يلي باسم الشركة( على حياة 

------م حامل البوليصة( يؤكد رسميا أن بوليصة التأمين المذكورة قد فقدت )اس ------------------------بالكامل( وحيث أن 

)بيان موجز عن ظروف الفقد( لم يتم التنازل عنها أو رهنها أو التعامل معها  -------------------------------------------

ح  ثور على نسخة البوليصة األصلية في وقت البأي طريقة أخرى ويتعهد بإعادة نسخة البوليصة األصلية إلى الشركة إذا تم الع

مع الشركة  عقد)اسم حامل البوليصة( إلبرام  -------------------------وفي حين أن الشركة المذكورة قد أخذت عهداً على 

 طب ة )اسم حامل البوليصة( نسخ---------------------المذكورة ذو طبيعة متف  عليها وبموجبه تواف  على أن تصدر له 

ويعتبر هذا شاهًدا على أنه وفقا لالتفاقية المذكورة وبالنظر إلى الشركة  ---------------------------من البوليصة رقم  األصل

-------------------------من البوليصة رقم  طب  األصلالمذكورة في أو قبل تنفيذ هذه العروض وافقت على إصدار النسخة 

 -----------------------------المذكور )اسم حامل البوليصة( الذي أفاد أنه  ---------------------لى إ -------------------

)اسم حامل البوليصة(، يقر بموجبه باألصالة عن نفسه أو ورثته أو مسؤوليه أو مديريه ويتعهد أمام الشركة المذكورة ومن 

)اسم حامل البوليصة( وكذلك ورثته ومنفذيه ومديريه بإبراء ذمة  ---------------------------------يخلفها أو يديرها، أنه 

والتكاليف والمطالبات أيا  والمطالباتالشركة المذكورة في جميع األوقات وكذلك من يخلفها أو يديرها من جميع اإلجراءات 

ذكورة أو خلفائها أو ورثتها من جانب أي كانت طبيعتها ونوعها والتي يمكن فرضها أو المطالبة بها أو تقديمها ضد الشركة الم

وبسبب أي شيء  ------------------------شخص أو أشخاص بسبب امتالكهم أو حقهم في البوليصة األصلية المذكورة رقم 

 تعل  بالمبنى أو المقر.يقد 

--)اسم صاحب البوليصة( المذكور بالتوقيع على هذه البوليصة في يوم  ------------------------------- قاموإثباتًا لما تقدم، 

 .022 -----------------من شهر  --------------

 وقعت وسلمت من قبل الشخص المذكور 

 )توقيع المؤمن عليه( ----------------------

 بحضور )الشاهد(:

 ------------------التوقيع:  .1
 ----------------------االسم: 

 ----------------------العنوان: 

 ------------------التوقيع:  .0
---------------العنوان: ---------------------االسم: 
------- 

 

 


