
 

 

 

 

 

 السيد الفاضل/ السيدة الفاضلة،

 تحية طيبة وبعد،

 ---------------------رد: المستندات التي يتعين تقديمها إلتمام مطالبتك بشأن البوليصة رقم

 بموجب البوليصة المستحقاتيرجى إرسال الوثائق التالية للنظر في مطالبة 

 وثيقة البوليصة األصلية لإللغاء. .1

 حسب األصول. ةوالمصدق ةوعدم اإلحالة الموقع إخالء طرفنموذج  .2

 ينبغي تقديم أي اثنين من الوثائق التالية الموقعة من قبل الشخص المعني: –مستندات إثبات هوية المدعي  .3

 نسخة من آخر جواز سفر مع ختم التأشيرة. (أ

و بطاقة الهوية المدنية أو بطاقة المواطن )بطاقة هوية/إقامة/بطاقة أدهار وما إلى ذلك( أالتأشيرة نسخة من  (ب

 لبلد اإلقامة الحالية )التي يقدم لها إثبات اإلقامة(.

 نسخة من رخصة القيادة الصادرة في بلد اإلقامة الحالية. (ج

 بطاقة رقم الحساب الدائم في حالة المدعي المقيم في الهند. (د

 بطاقة الناخب / بطاقة أدهار في حالة المدعي المقيم في الهند. (ه

 من الوثائق التالية الموقعة من قبل الشخص المعني. وثيقة أي-قامة المدعي وثائق إثبات إ .4

 صورة من آخر جواز سفر مع ختم التأشيرة )إذا كان عنوان المراسالت هو نفس العنوان في جواز السفر.( .أ

وما إلى ذلك( أو بطاقة الهوية  نسخة من تصريح اإلقامة أو بطاقة المواطن )بطاقة هوية/إقامة/بطاقة أدهار .ب

 المدنية لبلد اإلقامة الحالية )التي يقدم لها إثبات اإلقامة(.

 آخر فاتورة هاتف في بلد اإلقامة باسم حامل البوليصة/ المدعي. .ج

 آخر فاتورة كهرباء باسم حامل البوليصة/ المدعي. .د

 نسخة من آخر كشف حساب مصرفي يوضح االسم والعنوان بالكامل. .ه

 من آخر كشف لبطاقة االئتمان يوضح االسم والعنوان بالكامل.نسخة  .و

 إذا كنت ترغب في تحويل المبلغ إلى حسابك المصرفي من خالل تحويل التلكس، فيرجى إرسال ما يلي:

شيك مصرفي ملغي أو نسخة موقعة شخصيًا من ورقة شيك فارغة تحمل اسم العميل ورقم الحساب المطبوع على  .1

 ورقة الشيك.

لة عدم توافر ورقة الشيك، فيجب تقديم نسخة من صفحات دفتر الشيكات الموقعة من قبل الشخص المعني في حا .2

 والتي تحتوي على اسم العميل ورقم الحساب.

إذا لم يكن كالهما متاحين، فيرجى تقديم أحدث نسخة من كشف الحساب المصرفي أو دفتر الشيكات الذي تم  .3

 م البنك عليه.الحصول عليه من البنك مع وجود خت

  



 

 

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

دينار بحريني س.ت:  010111.111رأس المال المدفوع 
، بناية علي الوزان، شارع الخليفة، ص.ب 60212

 ، المنامة، مملكة البحرين.485
 01600411+، فاكس: 319 01601201هاتف: 

319+ 
 /  licintl@batelco.com.bhالبريد اإللكتروني: 

www.licintemational.com   
 

 نموذج إخالء طرف للمطالبة بالمستحقات

 ----------------إبراء ذمة من مستحقات البوليصة رقم: 

 -------------------------------حياةللتأمين على 

المؤمن عليه بموجبه بأنني قد استلمت من شركة التأمين على الحياة )العالمية( ش.م.ب  ------------------------------أقر أنا، 

جب تي بمودوالر أمريكي شامل المبلغ اإلضافي كتسوية كاملة لجميع مطالبتي ومستحقا --------------------)مقفلة( مبلغ 

 وقد سلمت البوليصة بموجبه للشركة إللغائها. -------------------------------البوليصة المذكورة أعاله والمستحقة في

 دوالر أمريكي  -------------- مبلغ التأمين/القيمة المدفوعة
 دوالر أمريكي  -------------- اإلضافي المكتسب

 دوالر أمريكي  -------------- اإلضافي المؤقت )إن وجد(
 دوالر أمريكي  -------------- اإلضافي المضمون

 دوالر أمريكي  -------------- إضافة الوالء )إن وجدت(
 دوالر أمريكي  -------------- األرباح اإلضافية النهائية

 دوالر أمريكي  -------------- مدفوعات متنوعة وإيداعات البوليصة
 دوالر أمريكي  -------------- المطالبةإجمالي قيمة 

  مطروًحا منها:
 دوالر أمريكي  -------------- األقساط غير المدفوعة

 دوالر أمريكي  -------------- الفائدة على األقساط غير المدفوعة
 دوالر أمريكي  -------------- القرض المستحق

 دوالر أمريكي  -------------- فائدة القرض المستحق
 دوالر أمريكي  -------------- نفقات أخرى 

 دوالر أمريكي  -------------- خصومات أخرى 
 دوالر أمريكي  -------------- صافي القيمة المستحقة

 

شركة التأمين على الحياة )العالمية( ش.م.ب )مقفلة(  الممنوحة من أقر بموجبه أنني لم أتنازل عن بوليصة التأمين على الحياة

 .المذكورة أعاله إلى أي شخص، ولن أقدم إلى الشركة أي إشعار بالتنازل عن أو إعادة التخصيص قبل سداد فائدة االستحقاق

 .----201 --------------من شهر  -----------------------في يوم حرر 

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

 توقيع المؤمن عليه

 -----------------------------اسم المؤمن عليه

 الشاهد:

mailto:licintl@batelco.com.bh
http://www.licintemational.com/


 

 

 --------------------------التوقيع: 

 ------------------------االسم: 

 --------------------------العنوان: 

 --------------------------رقم الهاتف: 

 احدة فقط(لمرة و اختيار العملة )من فضلك ضع عالمة 

  الدوالر األمريكي 

  اللاير السعودي

  الدينار البحريني 

  الروبية الهندية

  الدرهم اإلماراتي 

  الدينار الكويتي 

  اللاير القطري

  اللاير العماني 

  أي عملة أخرى )يرجى التحديد(

 

 لمرة واحدة فقط( /شيك )من فضلك ضع عالمة كمبيالةالتحويل بحوالة مصرفية/

  ** تحويل بحوالة مصرفية

  ** شيك

  كمبيالة

 0-يرجى استكمال وتقديم الملحق رقم **

الدينار البحريني، الدينار الكويتي، الدرهم اإلماراتي، اللاير القطري واللاير  **
 العماني فقط

 

الة من قبل شركة التأمين على الحياة )العالمية( مالحظة: هذا إيصال سلفة أو قرض وال يسري إال بعد إصدار الشيك/ الكمبي

 ش.م.ب )مقفلة(.

  



 

 

 0-الملحق رقم

 خاص بالحواالت المصرفية من بنك إلى بنك

 يرجى تزويدنا بالتفاصيل التالية، وهي بيانات إلزامية مطلوبة للتحويالت المالية الدولية.

للتحويالت الخاصة بالعمالت األخرى )من فضلك ضع عالمة  للتحويالت المصرفية بالروبية الهندية
)لمرة واحدة فقط 

دوالر 
 أمريكي 

دوالر 
 كندي

دوالر 
 استرالي

جنيه 
  إسترليني

لاير 
 سعودي

 أخرى

      

 اسم المستفيد 0
 

 اسم المستفيد 
 

 

رقم حساب المستفيد/ رقم  6
 الحساب المصرفي الدولي

رقم حساب المستفيد/ رقم  
 الحساب المصرفي الدولي

 

بيانات بنك المستفيد ورمز   اسم البنك وبيانات الفرع 9
 سويفت

 

البنك المراسل )أو( بيانات البنك   كود النظام المالي الهندي 5
 الوسيط ورمز سويفت

 

 تفاصيل أخرى، إن وجدت، 4
يجب ذكرها في تعليمات 
 التحويل البرقي إلى البنك

 تفاصيل أخرى، إن وجدت، 
يجب ذكرها في تعليمات 
 التحويل البرقي إلى البنك

 

 

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

 توقيع المؤمن عليه


