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DEKLARASYON
Ako, na lumagda,

, sa pamamagitan nito ay

(Pangalan ng Isineguro)
nagpapahayag ng sumusunod:
Kinikilala ko na ang lahat ng mga dokumentasyon na ibinigay sa akin ng aking kinatawan para sa
pagbili ng isang produkto ng seguro mula sa The Excellence Life Insurance Company (iA Excellence)
ay makukuha lamang sa Ingles o sa Pranses;
Ang lahat ng mga dokumentasyon na pagkatapos ay ipadadala sa akin ng iA Excellence ay
mananatili sa gayon ding wika na tulad ng nasa unang dokumentasyon na nakuha ko nang
bumibili ako ng aking produkto ng seguro;
Kinikilala ko na katungkulan kong lubos na unawain ang lahat ng mga dokumento at mga sulat na
may kaugnayan sa aking produkto ng seguro;
Ako ay mayroong opsyon na ipasalin, sa aking gastos, ang anumang dokumentasyon na maaring
ibigay sa akin ng iA Excellence o ng aking kinatawan. Bilang karagdagan, ako ay binigyan
ng pagkakataon na ipasalin ang aking dokumentasyon bago gumawa ng isang pangako sa iA
Excellence;
Tanging ang dokumentasyon lamang na nagmumula sa iA Excellence ang gagamitin upang alamin
ang mga karapatan at mga obligasyon ng mga partido tungkol sa produkto ng seguro, at ang
Excellence ay hindi obligado sa anumang pagsasalin sa wikang pinili ko;
Pinirmahan ko ang mga dokumento na ibinigay ng Excellence pagkatapos na maintindihan at
makakuha ng mga paliwanag tungkol sa mga katangian ng produkto ng seguro, kabilang na ang
iba’t-ibang mga limitasyon at mga ekslusyon. Ang mga sagot na ibinigay ko sa iA Excellence para
sa layunin ng pagbibigay ng hinihinging produkto ng seguro ay legal na nagbubuklod sa akin,
sa parehong lawak ng anumang deklarasyon o impormasyon na maari kong ibigay sa iA Excellence
para sa layunin ng pangangasiwa ng hinihinging produkto ng seguro.
At ako ay pumirma sa

nitong
(Lugar)

(Petsa)

Isineguro

Saksi
iA Excellence is a trademark and business name under which
The Excellence Life Insurance Company operates.
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