
تعليمات :
•   يصبح التحويل نافذًا في أول تاريخ تقييم للوحدة يلي تقديم طلب التحويل.

•   يتم شراء و/أو بيع الوحدات خالل خمسة عشر (١٥) يومًا من تاريخ طلب التحويل.
•   يسمح بإجراء أربع تحويالت (كحد أقصي) خالل سنة واحدة دون دفع أية رسوم، وما يزيد عن هذه التحويالت يجرى مقابل رسم           

    تحدده الشركة.
•   تكون نسب التحويل ١٠٪ أو مضاعفاتها مع مراعاة الحدود الدنيا و القصوى المعمول بها من الشركة وقت إجراء التحويل.

إسم المتعاقد : رقم الوثيقة :       

( تحويل ما بين حسابات صناديق اإلستثمار المتراكمه من تاريخ إصدار الوثيقة حتى تاريخ هذا الطلب)

طلب إعادة تخصيص صناديق اإلستثمار بدءًا من القسط الحالى
استراتيجيات اإلستثمار

(Conservative / Guaranteed) اإلستراتيجية المحافظة 

(Balanced) اإلستراتيجية المتوازنة   

 (Aggressive)                   اإلستراتيجية المتعددة

 (Islamic)          اإلستراتيجية اإلسالمية
إجمــــــــــــــــــــالي النســب الجديـدة

النسبة الجديدة

�� �� ��� �����ت ���د�� ا�������ر ��� ���

من حساب فرعي
                          بنسبة            ٪

إلى حساب فرعي
                          بنسبة            ٪

إلى حساب فرعي
                          بنسبة            ٪

إلى حساب فرعي
                          بنسبة            ٪

إلى حساب فرعي
                          بنسبة            ٪

بناءًا على ما تقدم، فإنني أفوض شركة متاليف لتأمينات الحياة بتنفيذ الطلب الوارد أعاله وفقًا لنصوص وأحكام الوثيقة.  

دفعت مع هذا الطلب مبلغ :

بتاريخ         /    /  تم التوقيع علي هذا الطلب في (مدينة)   

اإلسم بالكامل وتوقيع المستفيد غير قابل للتغيير (إن وجد) 

إذا كان للمتعاقد أكثر من توقيع واحد، الرجاء إعطاء نماذج لكافة التوقيعات

اإلسم بالكامل وتوقيع المتعـــــــاقد

١٠٠٪اإلجمالى
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٪
٪
٪
٪

من حساب فرعي
                          بنسبة            ٪

إلى حساب فرعي
                          بنسبة            ٪

إلى حساب فرعي
                          بنسبة            ٪

إلى حساب فرعي
                          بنسبة            ٪

إلى حساب فرعي
                          بنسبة            ٪

١٠٠٪اإلجمالى

من حساب فرعي
                          بنسبة            ٪

إلى حساب فرعي
                          بنسبة            ٪

إلى حساب فرعي
                          بنسبة            ٪

إلى حساب فرعي
                          بنسبة            ٪

إلى حساب فرعي
                          بنسبة            ٪

١٠٠٪اإلجمالى

من حساب فرعي
                          بنسبة            ٪

إلى حساب فرعي
                          بنسبة            ٪

إلى حساب فرعي
                          بنسبة            ٪

إلى حساب فرعي
                          بنسبة            ٪

إلى حساب فرعي
                          بنسبة            ٪

١٠٠٪اإلجمالى
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إسم الشاهد / 


