
Customer Name

National ID / Iqama Number

Mobile Number

Reference number mentioned in SMS

Bank Transfer *

Donate to Authorized Charites **

Bank Name

Beneficiary Name

IBAN Number

** Please provide the information below if you choose to donate the surplus
In accordance to this authorization, I                                          ID Number                                         hereby authorize Arabia Insurance

Cooperative company to donate the Surplus amount due to me SR                                 to the authorized charities

I confirmed the validity of the above stated infrmation and agree on the terms, provisions and procedures of this form

Customer Name                                                           Date                                                            Signature 

اسم العميل

رقم القيد الوارد في الرسالة النصية 

تحويل بنكي @

تبرع للجمعيات الخيرية المرخصة @@

اسم البنك :
اسم المستفيد :

رقم االيبان :

@@ عند اختيار تبرع للجمعيات الخيرية المرخصة ، يرجى تعبئة التفويض أدناه :

@ عند اختيار تحويل بنكي ، يرجى تعبئة المعلومات أدناه

طريقة استالم الفائض المستحق ( اختر طريقة واحدة )

بموجب هذا التفويض ، أفوض أنا /                                                             هوية وطنية / هوية مقيم                                                             شركة التأمين العربية التعاونية بالتبرع بمبلغ فائض 

عمليات التأمين المستحق لي و البالغ                                                              ريال سعودي للجمعيات الخيرية المرخصة . 

أقر بصحة المعلومات الواردة أعاله و أوافق على شروط و أحكام هذا النموذج .

اسم العميل                                                            التاريخ                                                             التوقيع

رقم الجوال 

رقم الهوية الوطنية / هوية مقيم 

* Please fill the information below if bank transfer is selected

Surplus Payment Method ( Choose One)

نموذج توزيع فائض عمليات التأمين
Surplus Distribution Form

يرجى تعبئة هذا النموذج بشكل كامل و إرساله مع صورة الهوية الوطنية / هوية مقيم 

surplus2017@aicc.com.saو صورة من بطاقة الحساب المصرفي  « ايبان » إلى عنوان البريد ا¨لكتروني  :

   لن ينظر الى أي نموذج غير مكتمل .      المستندات المطلوبة :    - صورة الهوية الوطنية / هوية مقيم .   - صورة من بطاقة الحساب المصرفي « االيبان » .   - نموذج توزيع فائض عمليات التأمين مكتمل .

@ جميع الحقول إلزامية .

Will not be considered for any incompleted form .    Required documents : - Copy of national ID / Iqama number -  IBAN formal details - Surplus distribution form
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