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 طلب تأمین برنامج ضمان 

 ۱رمز الوكیل                           -----------طلب رقم                                        المعلومات الشخصیة

 -------------------------------------------------------------------------إسم الشخص المطلوب التامین علیھ  

 ----------------الجنس : ذكر          أنثى         الحالة اإلجتماعیة  ---------------------------------مكان وتاریخ المیالد

 --------------مكان الصدور ---------------------الرقم ----------------------------وثیقة إثبات شخصیة : الرقم الوطني 

 ------رقم البنایة  ---------------------------الشارع ---------------------------------------------------العنوان الكامل  

 -------------------------لوي  خ-------------------ھاتف  -------------------الرمز البریدي  -----------------ص.ب. 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------البرید اإللكتروني 

 ---------------------------------------------------------------------------------------المھنة والمھام الیومیة بالتفصیل  

 ------------------------------------------------المھنة            شھرالماضیة : ۱۲معدل الدخل الشھري خالل 

 ------------------------------------------ مصادرأخرى

 ----------------------------------------------------------إسم طالب التأمین إذا كان غیر الشخص المطلوب التأمین علیھ 

 -----------------------------سبب التأمین  ---------------------------------عالقة طالب التأمین بالمطلوب التأمین علیھم 

 -------------------------------------------------------------------------------من المستفید في حالة الوفاة صلة القرابة 

-------------------الوزن (كغم)    ------------------الطول (سم)  

 تغطیة األبناء للرسوم التعلیمیة والجامعیة (سنویا) 

 األسم  رسوم تعلیمیة   المدة رسوم جامعیة  المدة
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 تفاصیل التأمینات المطلوبة

نوع برنامج التأمین : الحمایة الماسیة   الحمایة الذھبیة 

 ---------------------------------------مبلغ التأمین حمایة العائلة : 

 ----------------------------------------------------مدة التأمین :  

 ---------------------------------------------------------العملة : 

 --------------------------------------------القسط السنوي للعقد :  

 ----------------------------------------------طریقة الدفع للعقد : 

 -------------------------------مجموع القسط حسب طریقة الدفع : 

 ---------------------------------------المبلغ المدفوع مع الطلب :  

 عقود إضافیة مع الطلب

 أي مھنة تتناسب  مع ومؤھالتھ وتمارسھ  أي مھنة ) PTDملحق الحمایة ضد أخطار العجز الكلي الدائم (

   )ADBطارئ (ملحق الوفاة بحادث  

 ) PWR( المشاركینغیرللمدنیین   أخطار الحرب 

 مع فحص طبي             بدون فحص طبي

 التصریح الطبي للمؤمن علیھ

ھل سبق وان تم تشخیصك أو تلقیت عالجا (بما في ذلك الحاالت التي إستدعت الدخول للمستشفى أو الجراحة) وشعرت بأي إعتالل أو  
ظھرت علیك إحدى األعراض التالیة :    ألم أو 

 نعم      ال  التشوھات الخلقیة واألمراض الوراثیة -األمراض اإلنتقالیة والمعدیة والطفیلیة .۱
 نعم      ال  األورام الحمیدة والخبیثة واألورام السرطانیة  .۲
ال       نعم  لصماء السكري والمناعةامراض الغدد ا .۳
ال        نعم  امراض الدم واألعضاء المكونة للدم وامراض الطحال والغدد  .٤
ال       نعم  األمراض النفسیة والعقلیة والعصبیة بما فیھا الصرع  .٥
ال       نعم    صدریةامراض القلب واألوعیة الدمویة والضغط والجھاز اللیمفاوي, االم الصدر, ذبحة .٦
ال       نعم امراض الجھاز التنفسي بما فیھا السل, األزمة الرئویة  .۷
ال       نعم  امراض الجھاز الھضمي بما فیھا إضطربات األمعاء, القرحة, أمراض الكبد والمراره  .۸
ال     نعم  امراض المجاري البولیةوامراض الكلى والحالب أو حصى, أو رمل في الجھاز البولي .۹
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ال       نعمالنطق امراض الجلد, العیون, امراض األذن والحنجرة أو أي علة أو خلل في السمع أو .۱۰
ال       نعم       كسور بالعظام أو أیة امراض بالعظام .۱۱
ال       نعم اوالتوازنفقدان الحواس  امراض العضالت, العمود الفقري, الدماغ, المفاصل, والروماتزم واالطراف بما فیھا .۱۲
ال       نعم   امراض التناسلیة واعتالالت الثدي وامراض البروستاتا او مرض فقدان المناعھ .۱۳
ال    نعم ھل تتعاطى أي انواع من العالجات أو االدویة حالیا أو سبق وان تعاطیت أیة عقاقیرأو مواد مخدره  .۱٤
ال       نعم صدر تخطیط قلب أو اشعة لل ھل سبق وان أجریت أي عملیة تنظیر و/ أو قسطرة أو  .۱٥
ال       نعم  ھل سبق وان عولجت باالشعة أو الرادیوم .۱٦
ال       نعم ھل انت بصدد إجراء أي عملیة جراحیة لك  .۱۷
ال       نعم  ھل سبق وان حصلت تعویضات للعجز( أذكر السبب والمدة)  .۱۸
ال    نعم  للمستشفىو حوادث من أي نوعو أو أي علل لم تذكر سابقا أي عملیات أو دخوالت سابقة  .۱۹
ال       نعم ھل سبق وان اعطى لك دما منقوال أو تم رفضك كمتبرع  بالدم  .۲۰
ال       نعم ھل سبق وقمت أو نصحت بالقیام بفحص دم االختبارمرض فقدان المناعھ (االیدز)أو ما یتعلق بھ  .۲۱
ال       نعم جیدة   عتقادك  بصحة ھل انت متمتع األن وحسب إ .۲۲
ال       نعم ھل سبق وان غیرت مھنتك السباب صحیھ  .۲۳
أو  للوزن  أو تعرقات لیلیة مستمرة أو فقدان  مزمنةأو  متكررة ھل تعاني من سعال مستمر أو إسھاالت  .۲٤

ال         نعم جلدیة غیر معللة  اضطرابات
ھل إلتحقت أو تنوي اإللتحاق  بأي قوات مسلحة أو منظمة عسكریة بریة او بحریة او جویة بنادي او   .۲٥

ال       نعمة منظمة للطیران او سباقات السرع 
 النوع  ھل سبق وان تقدمت بطلب تأمین على الحیاة من أي نوع ألي شركة ولم یقبل تماما من حیث  .۲٦

ال       نعم أو إعادة سریانھ أو صنف بتعرفھ غیر عادیة  رفض تجدیده  أو القیمة أوالغي أو
ال        نعم  ھل تمارس نشاطات أو ریاضات أو ھوایات خطره  .۲۷
ال       نعم ھل تتعاطى المشروبات الروحیة وھل سبق أن تعالجت لھا  .۲۸
ال       نعم  ھل انت مدخن وكم سیجارة تدخن یومیا .۲۹
ال       نعم ؟ اإلثني عشر شھرا القادمة ھل تنوي السفر للخارج خالل  .۳۰

 التاریخ الصحي للعائلة   األحیاء  المتوفون 
 العمر  الحالة الصحیة الراھنة  العمر عند الوفاة  أسباب الوفاة 

 األب 
األم 

األخوة 
األخوات

 الزوج أو الزوجة 

 مالحظة: إذا كانت اإلجابة "نعم" ألي من األسئلة أعاله الرجاءإعطاء التفاصیل ادناه وإرفاق التقاریر الالزمة

 سؤال رقم  التاریخ  أسماء األطباء,المستشفیات سبب اإلستشارة, الفحوصات, النتائج, التشخیص, العالج 
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 الشخص المطلوب التأمین علیھتصریح  وإقرار 

أصرح أنا الموقع أدناه بأن جمیع البیانات والمعلومات المتقدمة كاملة وصحیحة وانني لم اخفي أوأنكر أو أغفل ذكر أي  
حقائق بماضي أو حاضري الصحي وأن البیانات أنفة الذكر تعتبرعقد التأمین الموقع بیني وبین شركة الشرق األوسط  

ي أفوض شركة التأمین بالحصول على أي بیانات طبیة ترتئیھا ضروریة الستكمال سجلي لدیھا من طبیبي للتأمین. كما وأنن
الخاص أو أي طبیب أشرف على معالجتي سابقا وذلك بالحد الذي یسمح بھ القانون ودون أن احملھم أیة مسؤولیة من أي  

نني أوافق على إنھ لن    ینشأ عقد تأمین ما لم تصدر نوع وأني أشھد كذلك أن األقساط المدفوعة من أموالي الشخصیة, وا
وتسلم بولیصة بناء على ھذا الطلب ویكون القسط األول المتوجب علیھ قد دفع بكاملھ وشرط أن التكون قد طرأت تغییرات 

ا الطلب على صالحیة المطلوب التأمین علیھ / علیھم منذ تعبئة الطلب, وأن جمیع التصریحات واألجوبة الواردة في ھذ
وتلك المطلوبة في أي فحص طبي أو أي إستبیانات أو تعدیالت ھي كاملة وحقیقیة وتقید جمیع الفرقاء المعنیین في 
البولیصة ھنا. وأنھ لیس لوكیل منتج أو طبیب معاین أو أي شخص أخر بإستثناء مسؤول إداري مفوض من الشركة  

ن یعدل في شروط أواحكام أي طلب تأمین, بولیصة تأمین أو إیصال أو الصالحیة بأن یعقد أو یلغي أي عقد أو یتنازل أو أ
أن یقبل مخاطر أو یبت في صالحیة التأمین إن تبلیغ أو علم أي وكیل منتج أو طبیب معاین ال یعتبر تبلیغ أوعلم للشركة ما  

بولیصة أو یصفیھا أو لم یذكر كتابة في طلب التأمین أو في فحص طبي, كما انھ ال یحق ألي قاصر أن یقترض على 
یحولھا أو یمارس أي إمتیازاخرعائد لحق الملكیة, وأن قبولي ألي بولیصة صادرة بناء على ھذا الطلب یعتبر تصدیقا مني 

 .على أي تعدیل أو تصحیح على ھذا الطلب في الخانة المخصصة لتظھیرات المركز الرئیسي 

ھام: قبل التوقیع على ھذا اإلقرار, نرجو التأكد بأن جمیع إجاباتك في ھذا الطلب صحیحة وكاملة, وإن أي إجابة غیر 
 .صحیحة أوغیركاملة یمكن أن تؤدي الى إبطال وإلغاء البولیصة 

 ----------------------------------------     ----------------------------- في -----------------------------
  المدینة/البلد            التاریخ                إسم وتوقیع الشخص المطلوب التأمین علیھ  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------- الشاھد

 ب التأمین (المالك) إذا كان غیر الشخص المطلوب التأمین علیھإسم وتوقیع طال

 تصریح الوكیل

إنني أشھد بأنني طرحت جمیع األسئلة للمطلوب التأمین علیھ / علیھا شخصیا التي في الطلب وأن اإلجابات على األسئلة الواردة في طلب  
التأمین والمعلومات الواردة في ھذا التقریر ھي بحسب علمي وإعتقاد ي صحیحة وكاملة وبإن لیس لدي أیة معلومات أخرى تؤثر على 

تقدیر  الخطر عدا المسجلة ھنا 

   -----------------------------------------------   
إسم الوكیل وتوقیعھ     

التاریخ
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