
 
 
 

 
 
 

 للمشتركالشخصية  بيانات. ال1

 األول االسم األب اسم الجد اسم العائلة اسم الميالد تاريخ عدد االوالد الجنس العنوان

   --/--/----     

صلللللللللة الذرابللللللللة ب لللللللل ا  
 الموظف

 اسم الموظف في الشركة المؤمنة ال ي تتبع له 

تاريخ التثبيت في المؤسسة التي تعمل 
 لدي ا

 ال وية رقم الوظيفة المؤسسة التي تعمل لدي ااسم 

            
رقم ال اتف في حالة  

 الطوارئ
 الحالة االجتماعية : اعزب/ متزوج/ ارمل /مطلق رقم ال اتف

 من  متى:
   

 . البيانات الخاصة بالحالة الطبية2
 المناسب( في المربع   ضع إشارة     )      هل تشكو من إي من األمراض التالية:

 األمراض نعم ال األمراض نعم ال األمراض نعم ال

 ارتفاع الدهنيات    الشلل/  الصرعاألعصاب /  أمراض   الدوالي / روماتزم  

 الدموية عيةو األ وأ القلب أمراض   الحنجرة/  الصدر/  الرئةأمراض    ) انزالق غضروفي ( دسك  
 الدم/ هبوط ضغط  فاعأمراض ارت   يدز / األمراض التناسليةاإل أمراض   ) للزوجة ( الحملفي  مشاكل  

 السكريمرض    الغدد/ العظام الكلية /  أمراض   ) للزوجة ( قيصرية عمليات  

 )من أي نوع كان( السرطانمرض    الهضمي/األمعاء الجهازبات اضطرا   ) للزوجة ( حاليايوجد حمل  هل  

 الجلدية المزمنة مراضاأل   

 سبب استخدام النظارات الطبية :قصر النظر/طول النظر/انحراف النظر
 اذكر اسباب اخرى:

 هل تستخدم نظارات طبية؟  
 منذ متى:

 أي اعاقة جسدية   اذكر نوع االعاقة 
 عانيت من ا سابذًا .أو أمراض أخرى تعاني من ا او  .عمليات أجريت سابذا3

 لياتتاريخ اجراء ه ه العم نوع ه ه العمليات

 
 
 

 

 .أدوية تتناول ا حاليا4
 تاريخ بدء العالج منذ متى تتناول هذا الدواء اسم الدواء

   

   

   

سابق إنذار  دونتأمين فورا و أنني اقر بحق الشركة في إلغاء ال كما. صحيحةوالبيانات واألجوبة المتعلقة بي أو بأي من أفراد عائلتي والمدونة من قبلي في هذا الطلب  المعلوماتبهذا بان جميع  أصرح
ة متخليا عن أجيز للشركة إجراء الفحوص الطبية لي وإلفراد عائلتي والحصول على أي معلومات طبية عن حالتي الطبية أو ألي من أفراد عائلتي من أي جه أننيفي حال ثبوت زيف أي منها. كما 

 .السرية الطبية لصالح الشركة بشأن كل ما له عالقة بهذا الطلب
                          

كرااحب االشتصتوقع                                                                      ________________التاريخ :

 

  في التأمين الصحيطلب اشتراك 
 

صوره 
 شخصيه

6x  4 

 رقم المؤمن :

 


