
I. IDENTIFICATION OF POLICY HOLDER/INSURED PERSON:  

Name and Surname of the Insured

Personal Identification No. of the Insured                               

Nationality:         , Other nationalities:

Are you a U.S. CITIZEN?  Yes      No     Are you a U.S. Green card holder?      Yes      No     

Are you resident in the U.S.? Yes      No     Are you a U.S. Taxpayer?       Yes      No     (Tax#         )

Occupation of the Insured:           Occupation of Policy Owner when Died:

E-mail address:           , Phone No:

Home address:

Work Address:

DEATH
CRITICAL ILLNESS
TOTAL/PARTIAL, PERMANENT/TEMPORARY DISABILITY 
HOSPITAL AND/OR SURGICAL BENEFITS
MEDICAL EXPENSES 
OTHERS 

CLAIM FORM

II. IDENTIFICATION OF THE CONTRACT:

    Life Policy#                  Accident Policy#

III. INFORMATION REGARDING THE EVENT:

Date:       /       /               Place:

Cause:   Sickness    Accident    Other

1. In case of accidental injury / Accidental Death:

• Please reveal the circumstances in which it took place, the names of the witnesses, and what were the effects
   (type of injury, details)

2. In case of sicknesses / sickness Death:
• Please specify details and the date of appearance of the first symptoms

• Indicate the first medical examination date related to the event:            /            /

• Provide the name, address and the telephone number of the doctors who treated you:

• In case of hospitalization, Please specify the period: From:            /            /                , to:            /            /           

• State the name and address of the hospital:

• Provide the name, the address and the telephone number of the treating doctors

• What other illnesses & injuries have you suffered in the past years?
(Mention and specify the date, the name, the address and the telephone number of the doctors who have treated you):
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IV. BENEFITS PAYMENT:

In case of payment decision for this claim, the payable amount will be transferred directly into the beneficiary’s bank account based on the 
following information:

INSURED / BENEFICIARY 

Name and Surname

Identity Card:        (Personal Number Code) or (Entity registration no.):

Into account no.

Opened at (Bank Name)         , Branch

Account Holder* (name and surname)

I,           , the undersigned as Insured/beneficiary, hereby declare that I agree 
with the payment of the claim benefit, in the above account and that the information submitted above is correct. In case of inaccurate or incomplete 
data I understand and accept that MetLife cannot be held responsible for the transfer of the payable amount into wrong account. Therewith I accept 
that any process needed in order to recover the amount shall be done by me, with no responsibility of any kind on MetLife.

V. RECEIPT AND RELEASE

“Upon receiving the Amount from MetLife, I unconditionally, fully and conclusively, release and forever discharge MetLife, its affiliated companies 
and branches of their respective officers, directors, agents, representatives, parent companies and attorneys of and from any and all claims, 
demands, benefits, compensation or amounts arising directly or indirectly from the Policy or any claims known or unknown that I may now have or 
has ever had against MetLife related to the Policy. I further undertake that I shall not, now or in the future, sue or purport to sue MetLife claiming 
for any further amounts, damages, compensations, costs, charges, expenses, interests, costs or legal fees under to the Policy.” 

VI. DISCLAIMERS & CLARIFICATIONS

I,             , the undersigned, hereby agree with the following:
Data Clarification: I hereby clarify that the foregoing answers are true and correct to the best of my knowledge and agree that the written 
statements and affidavits of all who attended to or treated me / the insured shall constitute and they are hereby made a part of the proof of claim / 
death, and agree that the furnishing of these forms, or of any other forms supplemental thereto, by said company shall not constitute nor be 
considered by it that there was any insurance in force on the life in question, nor a waiver of any of its rights defences. I agree and understand that 
the lapsed / expired or cancelled of the above mentioned policies has no effect legally and materially and i hereby discharge MetLife generally, finally, 
conclusively from any liability or obligationunder these policies.
Authorization for Medical information requested by the Insurance Company I hereby authorize all physicians, hospitals, clinics, pharmacists, 
laboratories, employers and any institution or any other person who ever treated me or has any record of information refering to my health condition 
to provide MetLife insurance company with full information (including full copies of my records) regarding this  claim.
Any copy of this authorization shall be taken as the original copy.
Privacy & Cross Border: I hereby provides the Company, its officers, employees and representatives (the “Company Representatives”), his/her 
unambiguous consent to collect, process, share, store, use, disclose and transfer his/her personal data directly or indirectly to a recipient inside or 
outside Jordan for the purpose of fulfilling any obligation imposed on the Company inside or outside Jordan, where such collection, processing, 
sharing, storing, usage, disclosure and transfer, is necessary for the performance of the contract of insurance and/or for the purpose of compliance 
with any legal or contractual obligation to which the Company or any of its subsidiaries or affiliates  is subject to inside or outside Jordan. I also 
authorizes the Company to obtain from and share with any source inside or outside Jordan as it deems appropriate, information concerning his/her 
or any member of his/her family, financial and / or professional and / or personal status for the purpose of applying the provisions of the insurance 
policy and collection of premium related to his/her insurance policy or policies and/or for the purpose of complying with its legal or contractual 
obligations in Jordan or outside Jordan. International and Local Sanction and Exclusion Clause: I understand that Coverage and/or Payment 
under the insurance contract  will NOT be made if: (i) the policyholder, insured, or person entitled to receive such payment is residing in a sanctioned 
country; or (ii) the policyholder, the insured or person entitled to receive such payment is listed on the Office of Foreign Assets Control (OFAC) 
Specially Designated Nationals (SDN) list, the OFAC Sectorial Sanctions Identifications list or any international or local sanctions list; or (iii) the payment 
is claimed for services received in any sanctioned country. I also understand that the Company shall not be liable to pay any claim or provide any 
coverage or Benefit to the extent that the provision of such coverage or Benefit would expose the Company to any sanction, prohibition or restriction 
under United Nations resolutions or the trade or economic sanctions, laws or regulations of the European Union, United Kingdom or United States 
of America or any other applicable laws. Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) Declaration: I hereby acknowledges, understands and 
agrees that for the purpose of the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) – an American law designed to identify U.S. ownership of financial 
accounts at non- U.S. financial institutions, including non - U.S. funds – hereby authorize the Company, (together with its officers, employees, 
agents), in his/her capacity as an Insurance Policy account holder with the Company, to proceed to the processing and transferring to the U.S. IRS 
(Internal Revenue Service in the U.S.A.),  of his/her personal data, including his/her name, address, tax identification number / social security number 
and account balance / activity with the Company, upon receipt of an official request from the U.S. IRS in this respect. Consequently, The Policy 
Owner/Insured waives his/her right to confidentiality with regard to the above information and any other personal information which may be 
disclosed by the Company in order to comply with FATCA requirements. The Policy Owner/Insured agrees to release and hold harmless the Company 
(together with its officers, employees, agents) from any and all claims or actions or damages of any kind arising from, or in any way connected to, 
the release and/ or use of the above information pursuant to this waiver. The Policy Owner/Insured would be grateful if the Company could keep 
him/her informed about his/her personal data and/or any information disclosed to the U.S. IRS in accordance with the terms of this waiver. The Policy 
Owner/Insured further acknowledge and agree that the Company will deduct any withholding required by the US Foreign Account Tax Compliance 
Act (“FATCA”). The Policy Owner/Insured hereby acknowledge, understand and agree that the Company reserves the right, within its sole discretion, 
to terminate his/her Insurance Policy in the event that the appropriate documentation of his/her US or non-US status for purposes of FATCA is not 
timely provided to the Company. In particular, in the event that applicable laws or regulations of Jordan would prohibit withholding on payments to 
the account or prohibit the reporting of the account, and no waiver of such local law is obtained, the Company reserves the right to close the account 
and terminate the Insurance Policy or decline my claim. SMS: I hereby authorize the company to use my cell phone number mentioned in (Section I 
- personal statements) of this Application to deliver information or data related to my insurance policy / policies throughout Metlife SMS service 
(SMS). I also agree to inform the company in writing in the event of disconnection or change to my cell phone number that receives this service or 
loss or theft of cell phone card to enable the company to modify or stop the Service. I understand that the company will make sure that when sending 
and receiving this data / information and will take appropriate precautions to ensure the security, integrity and privacy of personal data to the client. 
I agree to receive all messages sent to me from the company on the cell phone number specified in the application and to consider all the messages 
sent in this manner has been delivered to me under my full responsibility from the moment they were sent. I also agree with and understand that 
the company will not hold any  responsibility for any damages or losses, costs or expenses incurred due to fraud or theft, or improper use or 
unauthorized access to personal information about the insurance policy while transferring data / information through SMS. The Company does not 
take any responsibility for the delay in delivery or non-delivery of the message because of a defect or a technical failure in the network for any reason.

American Life Insurance Company is a MetLife, Inc. Company

Name & Signature of the Insured / Beneficiary Name & Signature of the Wetness

CLE-0116J-EC1622016

Date :            /            /
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1. المعلومات الشخصية لمالك البوليصة  و/أو المستفيد

االسم الكامل:                        

الجنسية:               جنسيات أخرى: الرقم الوطني:         

هل أنت مواطن أمريكي ؟                      نعم            ال  هل تحمل البطاقة الخضراء ا�مريكية (الجرين كارد)           نعم            ال 

هل أنت دافع ضرائب أمريكي؟            نعم            ال هل أنت مقيم في الواليات المتحدة ا�مريكية؟                      نعم            ال 

طبيعة عمل مالك البوليصة عند الوفاة :   طبيعة العمل الحالي للمستفيد :           

البريد االلكتروني : رقم الهاتف الخلوي :        

عنوان المنزل : 

عنوان العمل : 

 ب. بيانات البوليصة :

بوليصة تأمين على الحياة رقم :                                                            بوليصة حوادث رقم:

ج. معلومات تتعلق بااالصابة / المرض :

التاريخ :               /              /                         المكان :                السبب :              مرض             حادث             أخرى

1. في حالة ا�صابة نتيجة حادث / الوفاة بحادث :

¯ اشرح ظروف الحادث بالتفصيل، النتائج المترتبة على الحادث ( نوع االصابة بالتفصيل) :

2. في حالة االصابة بمرض / الوفاة نتيجة مرض :

¯ اشرح تفاصيل المرض و تاريخ ظهور ا�عراض ا�ولى للمرض :

¯ اذكر تاريخ أول فحص طبي تشخيصي للمرض :

¯ اذكر اسم و عنوان و رقم هاتف الطبيب المعالج / ا�طباء المعالجين : 

¯ إذا تم دخول مستشفى  : من               /               /                     إلى :               /               /

¯ اذكر اسم و عنوان المستشفى :

¯ اذكر اسم و عنوان و رقم هاتف الطبيب المعالج / ا�طباء المعالجين : 

¯ ما هي ا�مراض و االصابات االخرى  التي عانيت منها خالل السنوات الماضية؟ 

¯ اذكر وبالتحديد التاريخ و اسم وعنوان ورقم هاتف الطبيب المعالج  / ا�طباء المعالجين :

وفاة
أمراض مستعصية

عجز كلي/ جزئي ، دائم / مؤقت
نفقات مستشفى و/أو مصاريف جراحية

نفقات طبية
أخرى

نموذج مطالبة

صفحة (1 من 2)



التاريخ :              /             / 

 د. دفع المنفعة : 
في حال تقرر دفع المطالبة، سيتم تحويل المبلغ القابل للدفع مباشرة الى الحساب البنكي المستفيد بناء على المعلومات التالية:

المؤمن له / المستفيد :

االسم الكامل :

رقم بطاقة اثبات الشخصية:     (الرقم الوطني) أو (رقم السجل التجاري):

رقم الحساب الدولي:

الفرع:  اسم البنك:              

االسم الكامل لصاحب الحساب: 

على  المطالبة،  قيمة  دفع  على  أوافق  بأني  أصرح  مستفيد،   / له  كمؤمن  أدناه  الموقع  أنا             
الحساب المذكور أعاله وأن جميع المعلومات المصرح بها أعاله هي صحيحة. وفي حال كانت البيانات غير دقيقة أو غير مكتملة أتفهم و أقبل أن متاليف غير 
مسؤولة عن تحويل المبلغ القابل للدفع الى رقم حساب خاطىء. و أيض¿ أقبل بأن تكون أية عملية الزمة الستعادة المبلغ ستتم من طرفي أنا، دون أية مسؤولية 

من أي نوع على شركة متاليف. 

 ه. ايصال و ابراء
باستالم المبلغ من متاليف، أنا وبدون شروط، أبرىء ذمة شركة متاليف وجميع فرو عها و مدرائها و موظفيها ووكالئها و ممثليها و محاميها، ابراًء عام¿ و شامًال 
ماضي¿ و حاضرÄ و مستقبًال من أي و كل المطالبات و المنافع و التعويضات و المبالغ متعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر بهذه البوليصة و/ أو أي مطالبة معروفة 

أو غير معروفة متعلقة بهذه البوليصة.
و اعتبر هذه الحوالة ابراًء لذمة متاليف من المطالبة موضوع الحوالة ابراًء شامًال مسقط¿ لحق المطالب بأية مبالغ و أضرار و تعويضات و نفقات و فوائد و اجور 

قضائية مهما كانت متعلقة بهذه المطالبة و هذه البوليصة.

 و. ابراء ذمة و تصريحات عامة

الموقع أدناه، أوافق على ما يلي: أنا،                   
مصادقة البيانات: أصادق على أن جميع اÅجابات السابقة المذكورة أعاله هي حقيقية وصحيحة إلى حد علمي و أفضل معرفتي، وأوافق على أن التصريحات 

واÅفادات الخطية المقدمة من جميع الذين استشرتهم أو عالجوني ستشكل و ستكون بموجب هذا النموذج جزء من إثبات االدعاء (الخسارة) / الوفاة.
وأوافق على تقديم هذه النماذج أو أية نماذج أخرى تطلبها الشركة. وأوافق وأتفهم أنه في حال كانت البوالص المذكورة أعاله متوقفة لعدم الدفع أو منتهية 
الصالحية أو ملغاة لن يكون لهذه البوالص أي تأثير قانوني أو مادي، وأبرىء ذمة متاليف بشكل عام ونهائي وقطعي من أية مسؤولية أو التزام بموجب هذه البوالص.
المختبرات  و  الصيدليات  و  العيادات  و  المستشفيات  و  ا�طباء  جميع  أفوض   : التأمين  شركة  قبل  من  المطلوبة  الطبية  المعلومات  اعطاء  تفويض 
والمؤسسات  و غيرهم من ا�شخاص الذين عالجوني أو لديهم أية سجالت تخص حالتي الصحية باعطاء شركة متاليف للتأمين المعلومات كاملة (بما في ذلك 

نسخ كاملة عن سجالتي لديهم) بخصوص هذه المطالبة. أية نسخة أو صورة عن هذا التفويض تعتبر صحيحة و كأنها ا�صل.    
الخصوصية و نقل المعلومات:

ونقل  واستخدام  وتخزين  ومعالجة  جمع   (¯) في")  الشركة)  ("ممثلو  ووكالئها  وموظفيها  الشركة  هذا  بموجب  يفوض  عليه  المؤمن  و/أو  البوليصة  مالك 
والكشف على والتصرف بجميع المعلومات المتعلقة ببياناته الشخصية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من أجل الوفاء بأي التزام تخضع له الشركة في ا�ردن و/أو 
خارج ا�ردن عندما تكون هذه المعالجة،و/أو االستخدام، و/أو النقل و/أو اÅفصاح ضرورية لتنفيذ العقد المبرم بينه وبين الشركة و/أو (¯¯) مشاركة، نقل، كشف، أو 
تسهيل الوصول إلى بياناته الشخصية، مع أي طرف ثالث داخل ا�ردن و/أو خارج ا�ردن كلما تستدعي الحاجة ووفق¿ لتقدير الشركة وعندما تكون هذه المشاركة، 
التعاقدية و/أو لتقيدها با�نظمة والقوانين  التزاماتها  المالكة لها  أو  التابعة لها  النقل، وهذا الكشف ضروري¿ لتنفيذ الشركة و/أو أي من الشركات  ويكون هذا 
المرعية اÅجراء داخل ا�ردن و/أو خارجه. كما أن مالك البوليصة و/أو المؤمن عليه يوافق على قيام الشركة بالحصول من والمشاركة مع أي طرف آخر داخل أو 
خارج االردن وفق¿ لما تراه مناسب¿، على أية معلومات تتعلق به و/أو بأفراد عائلته مالية كانت و/أو مهنية و/أو شخصية بهدف تنفيذ أحكام بوليصة التأمين وتحصيل 

أقساط التأمين العائدة لبوليصته أو بوالصه مع الشركة و/أو بهدف تنفيذ التزاماتها القانونية و/أو التعاقدية في ا�ردن و/أو خارج ا�ردن.
التأمينية ولن يتم سداد دفعات بموجب عقد  التغطية  بأنه لن يتم توفير  أقر وأتفهم  الدولية والمحلية:  بالعقوبات  المتعلقة  التحديدات واالستثناءات 
التأمين في حال: (1) كان صاحب الوثيقة أو المؤمن عليه أو الشخص المؤهل لتلقي هذه الدفعات مقيم¿ في دولة مفروض عليه عقوبات، (2) كان صاحب الوثيقة 
أو المؤمن عليه أو الشخص المؤهل لتلقي هذه الدفوعات مدرج¿ اسمه على قائمة المنظمات أو ا�شخاص المحظور التعامل معهم تجاري¿ الخاصة بمكتب 

الرقابة على ا�صول ا�جنبية أو أي قائمة عقوبات دولية أو محلية أخرى، (3) كانت المطالبة لسداد قيمة أي خدمات متلقاة في أي دولة خاضعة للعقوبات.
توفير هذه  أو  المطالبة  أن دفع هذه  أو منفعة في حال  أي تغطية  توفير  أو  أي مطالبة  أي مسؤولية عن دفع قيمة  تتحمل  لن  الشركة  بأن  أقر وأتفهم  كما 
ض الشركة �ي عقوبة أو حظر أو قيود بموجب قرارات ا�مم المتحدة أو العقوبات التجارية أو االقتصادية أو القوانين أو ا�نظمة المعمول  التغطية أو المنفعة ُيعرِّ

بها في االتحاد ا�وروبي أو المملكة المتحدة أو الواليات المتحدة ا�مريكية أو أي قوانين أخرى نافذة.
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) Declaration : مالك البوليصة و/أو المؤمن عليه يقر ويفيد بأنه على علم ويوافق على أنه ولغرض أحكام 
قانون االلتزام بضريبة الحسابات ا�جنبية -  ¯¯¯¯¯ وهو قانون أمريكي مصمم لتحديد الملكية ا�مريكية للحسابات ا�جنبية في مؤسسات مالية غير أمريكية، 
لدى  تأمين  بوليصة  حامل  بصفته  ومندوبيها)،  ومستخدميها  موظفيها،  مع  (مع¿  الشركة  بتفويض  هذا  بموجب  يقوم   ¯ أمريكية  الغير  الصناديق  يشمل  بما 
¯¯ ا�مريكية (خدمة العوائد الداخلية في الواليات المتحدة ا�مريكية) بما فيها اسمه وعنوانه ورقم الهوية  الشركة بمعالجة ونقل أي من بياناته الشخصية الى̄ 

الضريبية/ رقم الضمان االجتماعي ورصيد الحساب الخاص بالبوليصة عند استالم الطلب الرسمي من ¯¯¯ ا�مريكية في هذا الشأن. 
وبالتالي، فإن مالك البوليصة و/أو المؤمن عليه يتنازل عن حقه في السرية بشأن المعلومات أعاله وأي معلومات شخصية أخرى والتي قد يتم اÅفصاح عنها من 
قبل الشركة  لغرض االلتزام بمتطلبات ¯¯¯¯¯. يوافق مالك البوليصة و/أو المؤمن عليه على إخالء وحجب الضرر عن الشركة (مع¿ مع موظفيها ومستخدميها 
ومندوبيها) من أي وكافة المطالبات أو اÅجراءات أو ا�ضرار من أي نوع ناشئ عن أو بأي طريقة مرتبط بإصدار و/أو استخدام المعلومات أعاله بموجب هذا التنازل. 

يكون مالك البوليصة و/أو المؤمن عليه ممتن¿ للشركة اذا تم إعالمه بأي افصاح يخّص بياناته قد يتم للـ ¯¯¯  ا�مريكية طبقا لبنود هذا التنازل.  وايض¿ فإن مالك 
¯¯¯¯. كما أن مالك البوليصة و/أو  البوليصة و/أو المؤمن عليه أخذ علم¿ ويوافق على أنه يحق للشركة اقتطاع قيمة أية مبالغ تكون مستحقة بموجب أحكام قانون̄ 
المؤمن عليه أخذ علم¿ ويوافق على أنه يحق للشركة وفق¿ لتقديرها المطلق إنهاء عقد التأمين إذا لم يتمكن من تزويدها في وقت مناسب بالمستندات والمعلومات 
الكافية فيما يتعلق بإثبات ما اذا كان مواطن اميريكي من عدمه. واذا ما كان استقطاع أية مبالغ أو االفصاح عن أية معلومات ضمن هذا اÅقرار مخالف¿ �ية قوانين أو 

أنظمة مطبقة في ا�ردن، يكون للشركة الحق المطلق بإنهاء عقد التأمين دون أن يترتب على ذلك أية مسؤولية أو تعويض من أي نوع كان على الشركة.
SMS : أوافق على قيام الشركة باستخدام رقم هاتفي الخلوي المذكور في (القسم ا�ول ¯ التصريحات الشخصية) من هذا الطلب لتوصيل أي معلومات أو 
بيانات تتعلق ببوليصة (بوالص) التأمين الخاصة بي لدى الشركة من خالل خدمة أليكو للرسائل القصيرة. (¯¯¯) كما اتعهد بإبالغ الشركة خطي¿ في حال فصل أو 
بأن  أتفهم  وإني  الخدمة.  وقف  أو  تعديل  للشركة  ليتسنى  الخلوي  الهاتف  بطاقة  سرقة  أو  فقدان  أو  الخدمة  هذه  يستقبل  الذي  الخلوي  الهاتف  رقم  تغيير 
الشخصية  البيانات  وخصوصية  وسالمة  أمن  لضمان  المناسبة  اÅحتياطات  وتتخذ  المعلومات   / البيانات  هذه  واستقبال  إرسال  عند  عنايتها  كل  ستبذل  الشركة 
للعميل. وأوافق على استقبال جميع الرسائل المرسلة لي من الشركة على رقم هاتفي الخلوي المحدد في الطلب وتعتبر جميع الرسائل المرسلة على هذا 
النحو قد سلمت لي وتحت مسؤوليتي الكاملة منذ لحظة إرسالها. كما أتفهم وأوافق على عدم مسؤولية الشركة عن أي ضرر أو خسائر أو تكاليف أو مصاريف 
اتكبدها نتيجة إحتيال أو سرقة أو تزوير أو إتالف أو استخدام غير سليم أو غير مرخص للوصول الى المعلومات الشخصية المتعلقة ببوليصة التأمين أثناء تمرير 
البيانات / المعلومات من خالل الرسائل القصيرة. وال تتحمل الشركة أية مسؤولية عن تأخير تسليم أو عدم تسليم الرسالة بسبب خلل أو عطل فني أو عطل في 

الشبكة �ي سبب من ا�سباب.

American Life Insurance Company is a MetLife, Inc. Company
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