طلب إلغاء/تصفية وثيقة تأمين
أول ا :بيانات المشترك
إسم المشترك:
نوع مستند إثبات الشخصية:

رقم الوثيقة:
 بطاقة الرقم القومي

 جواز سفر

تاريخ اإلنتهاء:

/

/

20

رقم إثبات الشخصية:
رقم التليفون:
رررر

ثانيا ا :بيانات اإللغاء فى حالة عدم وجود حساب رصيد وحدات
برجاء وضع عالمة (  ) Xلتأكيد البيانات:

 وثيقه حماية

 وثيقة حماية و استثمار بدون رصيد حساب وحدات

ثالثا ا :المرفقات
 مستند الوثيقة االصلى

برجاء وضع عالمة (  ) Xلتأكيد المرفقات:

 أخرى

رابعا ا :بيانات الصرف فى حالة التصفية و وجود حساب رصيد وحدات
 إيداع ببطاقة إئتمان بنكى
 تحويل لحساب

رقم البطاقة

تاريخ اإلنتهاء

اإلسم

رقم الحساب

إسم البنك

الفرع

IBAN
 شيك بنكى

اإلسم

خامسا ا :معلومات هامة
أ-
ب-
ج-
د-

عند وصول طلب اإللغاء كامالا و في الشكل الذي تحدده الشركة للمقر الرئيسي للشركة في أي يوم عمل و يستغرق إستكمال الطلب عشرة أيام عمل.
يتم العمل بطلب اإللغاء فقط بعد موافقة الشركة و لن تكون الشركة مسئولة عن أي خسارة ناتجة عن التأخير في تنفيذ الطلب في حالة عدم وصول
التعليمات كاملة في الشكل الذي تحدده الشركة.
في حالة وصول الطلب أثناء وجود عمليات سابقة للوثيقة نفسها تحتفظ الشركة بالحق في تحديد إمكانية و أولوية تنفيذ هذه التعليمات.
فى حالة وجود رصيد حساب للوحدات يمكن تصفية جميع الوحدات بموجب بنود الوثيقة و الشروط اآلتية:
المدة

بعد مرور عامين من تاريخ إصدار الوثيقة على أن تكون اإلشتراكات مسددة بالكامل

رسوم التصفية

 5%من رصيد حساب الوحدات

شروط التصفية بدون رسوم

تعفى الوثيقة من رسوم التصفية بعد السنة الخامسه من تاريخ إصدار الوثيقة

سادسا ا :إقرار وتوقيع المشترك
اقر اننى اطلعت على المعلومات الهامة الموضحة أعاله و أتحمل مسئولية النتائج المترتبة عليه بتوقيعي على هذا الطلب.
التوقيع:

(الرجاء التأكد من أن التوقيع مطابق لسجالتنا لضمان عدم تأخير

توقيع ممثل

الطلب)

الشركة( :على ممثل الشركة التوقيع كشاهد عند توقيع المشترك)

التاريخ
التاريخ

لإلستعمال الداخلى فقط
تم مطابقة توقيع العميل

اإلسم:

التاريخ

تخضع شركة جي أي جي مصر – حياة تكافل للرقابة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية ومسجلة بسجل شركات التأمين تحت رقم  22لسنة 2007
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