
أنا الموقع ادناه :            أصرح بأننى وكافة المشمولين في نفس الوثيقة بأن :

-  تحتفظ "متاليف "بالحق فى إنهاء "الوثيقة"بإرادتها المنفردة اذا لم يقدم "المتعاقد"خالل المهلة المحددة لذلك المستندات المثبتة لوضعه فيما 
.(FATCA) يتعلق بكونه خاضعًا من عدمه للضريبة في الواليات المتحدة األمريكية الغراض قانون االلتزام بضريبة الحسابات االجنبية االمريكي
-  يقر "المتعاقد"ويوافق علي ان تقوم "متاليف " وفقا لمطلق تقديرها باالفصاح عن اية معلومات تتعلق بحسابه  و/ أو بأية وثائق مملوكة له الي 
الحسابات  بقانون ضريبة  االلتزم  ، ألغراض  الحصر  ال  المثال  ، السيما علي سبيل  العربية  او خارج جمهورية مصر  داخل  الحكومية  الهيئات 

 ( FATCA) االجنبية االمريكى
-  كما يصرح "المتعاقد"بموجب هذا البند لـ"متاليف "بتبادل البيانات و/ أو المعلومات التى تتعلق به او بـ "الوثيقة" , مع شركتها األم و/ أو شركاتها 
التابعة أو الشقيقة أو التي تنتمى إلى مجموعة "متاليف"او ألى كيان اخر  يتعين على "متاليف" أو علي أى من الشركات او الكيانات المرتبطة 

بها االفصاح له عن اى مما سبق. 

المتعاقد وقعت هذه االتفاقية بتاريخ اإليداع     
تعبأ من قبل الشركة

المبلغ المودع: رقم الوثيقة:      
تاريخ اإليداع: مجموع القسط السنوي:     

األقساط المستحقة في:

تقر الشركة باستالمها المبلغ المودع مع الخضوع ألحكام الوثيقة والتظهيرات والعقود اإلضافية المرفقة بها وللشروط السابق ذكرها وتضمن 
الشركة بأن المبلغ المودع سيكون كافيًا لدفع مجموع القسط السنوي المذكور أعاله والمستحق في كل من التواريخ المحددة أعاله، وتدفع 

األقساط السنوية الالحقة، إن وجدت، وفقًا ألحكام الوثيقة.
إذا تم خالل سريان هذه االتفاقية تخفيض مجموع القسط السنوي المبين أعاله نتيجة لتخفيض القسط العائد ألي من التظهيرات أو العقود 
اإلضافية حسب شروطها، فإن الرصيد الباقي من المبلغ المودع بعد تسديد آخر قسط بموجب هذه االتفاقية يعاد دفعة إلى المودع، أما إذا كان 
مجموع القسط السنوي أعاله قد ارتفع نتيجة لزيادة القسط العائد ألي من التظهيرات أو العقود اإلضافية حسب شروطها، وأصبح رصيد اإليداع 
غير كاف لتغطية األقساط الالحقة المستحقة، ووفقًا لما هو محدد أعاله، فيتوقف عندئذ مفعول هذه االتفاقية وتسري أحكام الوثيقة بشأن دفع 

القسط، ما لم يتم إجراء اتفاقية إيداع جديدة لتسديد تلك األقساط الالحقة.
األقساط  لتسديد  يستعمل  لم  الذي  المتبقي  الرصيد  الوثيقة  أحكام  بموجب  عنه  المستحقين  إلى  الشركة  تدفع  عليه،  المؤمن  وفاة  في حال 

المستحقة.
ال يسري مفعول هذه االتفاقية ما لم توقع وتختم من قبل مسجل الشركة

المسجل: التاريخ:        /           /    

المتعاقد: وثيقة رقم:      
تاريخ اإليداع: المبلغ المودع:      

جنسيات آخرى : الجنسية :      
رقم : مستند إثبات الشخصية للجنسية االخرى :   

محل الميالد :    /  / تاريخ إنهاء المستند : 
محل اإلقامة :
عنوان العمل :

عنوان المراسالت : 

هل أقمت خالل الــ ١٨٣ يومًا الماضيين أو أمضيت ثلث أيام السنة الماضية أو سدس أيام السنة القبل الماضية فى الواليات المتحدة األمريكية؟ 
           نعم           ال

يطلب بموجب قبول الشركة مبلغ اإليداع المذكور أعاله إلستعماله في تسديد األقساط كما هو محدد هنا.
من المفهوم والمتفق عليه بأن قبول الشركة لمبلغ اإليداع يخضع ألحكام الوثيقة والتظهيرات والعقود اإلضافية المرفقة بها، وللشروط التالية:

تنتهي هذه االتفاقية عند تصفية الوثيقة أو تحويلها إلى تأمين مخفض مسدد األقساط وعندئذ تعيد الشركة إلى المتعاقد رصيد المبلغ المودع 
الذي لم يستعمل لدفع األقساط مخصومًا منه مصاريف التصفية المطبقة من قبل الشركة في ذلك الوقت .

ال يجوز سحب المبلغ المودع أو أي جزء منه إال كما هو مذكور في هذه االتفاقية.
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