
استمارة طلب التأمين

برامج Allianz Care  للرعاية الصحية العالمية الخاصة بجمهورية مصر العربية                                                   



رقم العرض:

في حال إضافة شخص معال جديد، فيرجى ذكر رقم الوثيقة الحالية:

في إذا  تقدمتم لالنضمام إلى وثيقة تأمين جماعي سارية فيرجى ذكر التالي:

اسم المجموعة:     رقم المجموعة:

1.  بيانات مقدم الطلب )ننوه أن مقدم الطلب هو المؤمن عليه الرئيسي( 
يجب إخطار الشركة بأي تغييرات في بيانات المراسلة حتى نتأكد من وصول مراسالت الشركة اليكم. يمكن قبول المتقدمين لطلب التامين حتى اليوم السابق لتاريخ بلوغهم سن الـ 76.  

المعالين المراد ضمهم للوثيقة 	.2
يشمل المعالين الزوج/ة و/أو األبناء غير المتزوجين الذين يتم إعالتهم ماليًّا من قبل صاحب/ة وثيقة التأمين إلى يوم بلوغهم سن الثامنة عشر )18( عاماً، أو بلوغهم سن الرابعة والعشرين )24( عاماً، إذا ما كانوا في مرحلة   
التعليم بنظام الدوام الكامل. يرجى إرفاق خطاب من الكلية/الجامعة يؤكد حالة الطالب أو نسخة من بطاقة الطالب الشخصية )كارنية الجامعة( لكل من األبناء البالغين 18 سنة  أو أكثر. يمكن قبول المعالين البالغين للتغطية 

حتى اليوم السابق لتاريخ  بلوغهم سن الـ 76. في حال عدم وجود مساحة كافية في طلب التأمين إلدراج كل المعالين بالوثيقة يرجى استخدام استمارة طلب تأمين أخرى.

السيد/السيدة/ اآلنسة/غير ذلك    االسم )االسم األول واسم األب والجد( 

اسم العائلة 

تاريخ الميالد )يوم/شهر/سنة(             الجنس        ذكر       انثى

رقم مستند إثبات الشخصية:  

الموطن األصلي/الوطن  

الجنسية

بلد اإلقامة الرئيسي 

العنوان في بلد اإلقامة الرئيسي بالكامل )ضروري( 

 

رقم الهاتف األساسي                                         رمز الدولة - رمز المدينة                   

رقم هاتف إضافي                                             رمز الدولة - رمز المدينة

البريد اإللكتروني )ضروري(

المهنة )ضروري( يرجى اإلشارة إذا ما كان الشخص المؤمن عليه طالباً

تفاصيل خاصة بأي تأمين طبي ساري )محلي أو دولي( 

إسم شركة التأمين 

تاريخ بدء التأمين )يوم/شهر/سنة( رقم الوثيقة    

يُرجى تعبئة هذه االستمارة بخط واضح 

يتم تعريف العبارات / الكلمات التالية حيثما تم ذكرها في استمارة طلب التأمين على النحو التالي:

الموطن األصلي/الوطن: هو البلد الذي يحمل منه المتعاقد )أو المعالين إن وجدوا( جواز سفر ساٍر و/أو هو بلد اإلقامة الرئيسي.

بلد اإلقامة الرئيسي: هو البلد الذي يعيش فيه المتعاقد )والمعالين إن وجدوا( ألكثر من ستة أشهر من السنة.

املعال  الثالثاملعال الثايناملعال األول

اإلبن/االبنة صلة القرابة باملتعاقد

 الزوج/الزوجة  

اإلبن/االبنة 

 الزوج/الزوجة  

اإلبن/االبنة 

 الزوج/الزوجة  

االسم األول

لقب العائلة 

تاريخ امليالد 

الجنس

املهنة )رضوري(. يرجى ذكر 

فيام إذا كان الشخص املؤمن 

عليه طالباً   

الربيد االلكرتوين )رضوري 

للمعالني فوق سن 18(

املوطن األصيل/الوطن 

بلد اإلقامة الرئييس

الجنسية 

تفاصيل خاصة بأي تأمني طبي ساري )محيل أو دويل(

اسم رشكة التأمني

رقم الوثيقة 

 /  /  /  /  /  /

 /  /

 /  /



الحاالت المرضية السابقة  .5
هي الحاالت المرضية أو الحاالت ذات الصلة والتي ظهر واحد أو أكثر من أعراضها أثناء حياة الشخص المؤمن عليه، بغض النظر عن ما إذا تم السعي للحصول علي عالج طبي أو مشورة.  سيتم اعتبار أي حالة من هذا القبيل أو حالة 

ذات الصلة كانت معلومة أو يفترض معرفتها من قبل الشخص المؤمن عليه أو أحد المعالين ضمن الحاالت السابقة لبداية التأمين. يتم تغطية الحاالت المرضية السابقة بموجب هذه الوثيقة إال إذا تم ذكر غير ذلك كتابياً من قبل 

الشركة. كما أن أي حاالت تظهر خالل فترة استكمال طلب التأمين وتاريخ سريان الوثيقة سوف تعتبر ضمن الحاالت السابقة لبداية التأمين وتخضع إلى قواعد االكتتاب الطبي، وفي حالة عدم ذكرها لن تكون مشمولة بالتغطية. ولذلك 

يجب إخطار الشركة بأي تغييرات مادية تحدث في المعلومات المقدمة في طلب التأمين خالل الفترة ما بين تقديم هذا الطلب وقبول الشركة للتغطية. يلتزم المتعاقد/الشخص المؤمن عليه بتقديم أية معلومات اخرى قد تحتاجها 

الشركة لدراسة طلب التأمين حال طلبها. إن استيفاء طلب التأمين بشكل كامل ودقيق باإلضافة إلى اإلفصاح عن جميع  المعلومات ذات الصلة يعتبر شرطاً مسبقاً للتغطية.

إذا كنتم متعاقد سابق، يرجى توفير تفاصيل الحاالت التي تم تقديم مطالبات من أجلها خالل فترة التأمين.

تفاصيل البرنامج )ال حاجة لتعبئة هذا القسم إذا كنتم جزء من وثيقة تأمين جماعي(  .4
يتم تطبيق البرنامج الذي تم اختياره على جميع األشخاص المشمولين بالوثيقة

بدء التغطية  .3

يرجى تحديد تاريخ بدء التغطية )اليوم/الشهر/السنة(

يشترط لبدء التغطية التأمينية قبول طلب التأمين والذي يتم تأكيده فقط عند إصدار شهادة الـتأمين

  افريقيا  
  جميع انحاء العامل باستثناء 

الواليات املتحدة
  جميع انحاء العامل

يرجى تحديد النطاق الجغرايف 

للتغطية

Premier Individual
Direct (Egypt) 

Club Individual 
Direct (Egypt)     

Classic Individual 
Direct (Egypt)   

Essential Individual
Direct (Egypt)   يرجى تحديد الربنامج االسايس

  ال يوجد مبلغ تحمل   $610  $1015   $2025  $4050

يرجى تحديد مبلغ التحمل 

االختياري الخاص بالربنامج 

االسايس 

 )يرجى مالحظة أنه ميكن اختيار 
تطبيق مبلغ التحمل االختياري 

إما عىل الربنامج االسايس أو عىل 

برامج العيادات الخارجية.  يطبق 

مبلغ التحمل الذي تم اختياره 

لكل شخص مؤمن عليه خالل 

السنة التأمينية. وال يطبق مبلغ 

التحمل الخاص بالربنامج األسايس 

لألشخاص املتقدمني لالنضامم إىل 

وثيقة تأمني جامعي(

   $13,500   $8100  

Gold Individual 
Direct (Egypt) 

Silver Individual
Direct (Egypt) 

Bronze Individual 
Direct (Egypt)     

Crystal Individual 
Direct (Egypt) برامج العيادات الخارجية

يرجى تحديد الربامج 

االختيارية

 ال يوجد مبلغ تحمل  $5     $10   $15

يرجى تحديد مبلغ التحمل 

االختياري الخاص بربنامج 

العيادات الخارجية
)ننوه اىل امكانية اختيار تطبيق مبلغ 

التحمل االختياري إما عىل الربنامج االسايس 

أو عىل برنامج العيادات الخارجية. يطبق 

مبلغ التحمل الذي تم اختياره لكل شخص 

مؤمن عليه لكل استشارة بالعيادات 

الخارجية(.

  )نوجه عنايتكم اىل امكانية الحصول 

عىل الربامج االختيارية مع أي من 

الربامج األساسية فقط، حيث إنه ال 

ميكن رشاءها بشكل مستقل(

Gold Wellness Plan 

)متوفر يف حال اختيار أي من 

الربامج األساسية(

Silver Wellness Plan 

)متوفر يف حال اختيار أي من 

الربامج األساسية(

Bronze Wellness Plan  

)متوفر يف حال اختيار أي من 

الربامج األساسية(

برامج الصحة والعافية 

Premier Maternity
Direct (Egypt)     

متوفر فقط يف حال اختياركم 

 Premier الربنامج األسايس

Individual Direct مع أي من 

برامج العيادات الخارجية

Club Maternity 
Direct (Egypt)      

متوفر فقط يف حال اختياركم 

 Club   الربنامج األسايس

Individual Direct مع أي من 

برامج العيادات الخارجية

برامج رعاية االم

)برامج رعاية االم متوفرة لألزواج 

والعائالت لذلك يجب أن يكون الزوج 

مؤمن عليه يف الوثيقة عند اختيار 

برنامج رعاية االم(

Dental 1 (Egypt)       

متوفر فقط يف حال اختياركم 

 Premier  الربنامج األسايس 

Individual Direct وبرنامج 

 Gold العيادات الخارجية 

Individual Direct

Dental 2 (Egypt)  

)متوفر يف حال اختيار أي من 

الربامج األساسية(

Dental 3 (Egypt)  

)متوفر يف حال اختيار أي من 

الربامج األساسية( برامج االسنان

برنامج االعادة اىل الوطن    برنامج االعادة إىل الوطن



1( هل سبق ألي شخص مدرج يف هذا الطلب أن عاين أو أقام يف املستشفى مع، أو تلقى العالج أو قام باختبارات أو فحوصات ألى من اآليت:

أ( أي مرض أو اضطراب يف القلب أو لغط أو آالم يف الصدر أو السكتة الدماغية أو النزف أو جلطات أو أمراض الدم أو ضغط الدم غري طبيعي أو ارتفاع الكوليسرتول يف الدم؟  نعم    ال

ب( أي مرض جلدي مثل حب الشباب أو األكزميا أو التهاب الجلد أو الصدفية؟  نعم    ال 

ت( أي اضطراب أو مرض متعلق بالغدد الصامء كالسكري أو السمنة ومشاكل الوزن أو النقرس او مشاكل الغدة الدرقية او اي اضطرابات هرمونية؟  نعم    ال

ث( أي اضطراب بالعني أو األذن أو األنف أو الحنجرة مثل اعتام عدسة العني او املياه الزرقاء او فقدان السمع أو مشاكل يف الجيوب األنفية او اللوزتني او اللحمية؟  نعم    ال

ج( أي اضطراب يف الجهاز الهضمي مبا يف ذلك مشاكل املعدة والقرحة أو الفتق أو البواسري او حىص املرارة او الزائد الحميدة يف القولون او التهاب القولون او مرض كرون Crohn’s disease  او مشاكل الكبد؟  نعم    ال

ح( اي أمراض معدية أو ارضابات مثل اضطرابات الكبد الفريويس A-B-C او الهربس /الفطريات أو نقص املناعة البرشية HIV أو املالريا او السحايا او التهابات الدم او االمراض األمراض املنقولة جنسيا؟  نعم    ال

خ( أي اضطرابات العضالت أو الهيكل العظمي أو مشاكل مثل اضطراب الرقبة أو الظهر أو التهاب وآالم املفاصل أو الشلل أو عمليات تبديل املفاصل أو أية مشاكل الغرضوف واألربطة؟  نعم    ال

د( أي أمراض أو اضطرابات عصبية مثل السكتة أو التصلب املتعدد أو الرصع أو أي اضطرابات عصبية أخرى مثل الصداع النصفي أو نوبات الرصع أو خلل باألعصاب أو أمل العصب الوريك )عرق النسا(؟  نعم    ال

ذ( أية أورام مثل الرسطان او رسطان الدم اللوكيميا أو اورام ملفية أو آفات جلدية أو منو أو ورم أو كيس أو شامة او خال )وحمة(؟  نعم    ال

ر( أية مشاكل نفسية أو اضطرابات عقلية مثل القلق أو االكتئاب أو متالزمة التعب املزمن/ اإلرهاق املزمن أو أمراض نفسية أو أي أمراض عقلية أخرى؟  نعم    ال

ز( أي أمراض أو اضطرابات يف الجهاز التنفيس مثل اضطراب االنسداد الرئوي املزمن أو  الربو أو التهاب الشعب الهوائية  أو التهاب الجيوب االنفية أو ضيق النفس؟  نعم    ال

س( أي مشاكل يف  املسالك البولية أو اضطرابات يف اإلنجاب أو متعلقة باألمراض النسائية  أو األعضاء التناسلية مثل اضطراب يف الكىل أو املسالك البولية أو مشاكل ضعف الدورة الشهرية، أو مشاكل   نعم    ال

      االخصاب والعقم أو  تضخم يف الخصيتني او الربوستاتة؟

ش( أي مرض أو إصابة اخرى او حادث او اضطراب  مل يرد ذكرها أعاله؟  نعم    ال

2( هل سبق ألي شخص مدرج يف هذا الطلب:  نعم    ال

أ( بتلقي أي عالج / دواء حالياً )مبا يف ذلك األدوية التي ال تحتاج لوصفة طبية( عىل أساس منتظم؟  نعم    ال

ب( تم نصحه لطلب املشورة أو العالج الطبي أو احيل إلجراء اختبارات اخرى بسبب حادث أو إصابة أو مرض أو اضطراب آخر غري مذكور أعاله، أو يف انتظار إجراء تحليل / فحوصات أو اختبارات أو تلقي   نعم    ال

عالج؟

ت( قام إجراء فحوصات غري الروتينية مثل الخزعة او منظار القولون / األمعاء الغليظة أو التنظري املهبيل أو التصوير الطبقي )CT( أو تصوير الثدي أو التصوير بالرنني املغناطييس أو فحص مسحة عنق الرحم   نعم    ال

. )PSA( أو اختبار جني الربوستاتة

يرجى عدم الترصيح عن فحوصات تتعلق بالجينات  (DNA / RNA( حيث انها غري مطلوبة للتقييم الطبي. 

يف حال رغبتم بالحصول عىل برنامج االسنان يرجى اإلجابة عن األسئلة 3 و4  نعم    ال

3. هل يتلقى أي شخص مدرج يف هذا الطلب عالج لألسنان حالياً أو تم نصحه بذلك؟  نعم    ال

underwriting.egypt@allianzworldwidecare.com اذا اجبتم بنعم يرجى تعبئة استامرة األسنان والتي ميكنكم الحصول عليها عن طريق االتصال بنا عىل الرقم:3390 2322 202 +  أو الربيد االلكرتوين

  نعم    ال
  نعم    ال

4. ألي شخص مدرج يف هذا الطلب:

أ ( هل يعاين من التهاب اللثة )مشاكل اللثة والهياكل الداعمة للسن( ؟

ب( هل لديه أي أسنان مفقودة أو تيجان لألسنان أو زرع أو حشوات أو جسور؟

يف حالة اإلجابة بنعم، يرجى ذكر اسم  الشخص ونوع وكمية اإلصابة فيام ذكر أعاله، مبا يف ذلك عدد األسنان املحتوية  عىل جسور )إن أمكن(.

استمارة  الحالة الصحية 	.6
الرجاء اإلجابة على األسئلة التالية علي أساس التاريخ الطبي السابق لكم وللمعالين )إن وجدوا(. يجب اإلفصاح عن كل الحقائق المادية )الحقائق التي تؤثر على عملية التقييم وقبول طلب التأمين(.  إن عدم اإلفصاح عن أية   

حقائق مادية، قد ينتج عنه بطالن الوثيقة. إذا كنتم في حالة شك حول ما إذا كانت الحقائق مادية أم ال، فيرجى اإلفصاح عنها.

املعال الثالث  املعال الثاين املعال األول مقدم الطلب

سم سم سم سم الطول 

كيلوجرام كيلوجرام كيلوجرام كيلوجرام الوزن  

هل قمتم بتدخني أي نوع من أنواع التبغ خالل العام املايض؟  نعم    ال  نعم    ال  نعم    ال    نعم    ال

اذا أجبتم بنعم، يرجى ذكر معدل التدخني اليومي  

هل تتناولون املرشوبات الكحولية؟  نعم    ال  نعم    ال  نعم    ال  نعم    ال

اذا أجبتم بنعم، يرجى ذكر الكمية التي يتم تناولها يف االسبوع  )وحدة 

قصرية = وحدة = 250  ميل برية = كاس نبيذ( 

  نعم    ال  نعم    ال  نعم    ال  نعم    ال

هل ترتدون نظارة لتصحيح النظر أو عدسات الصقة؟ اذا أجبتم 

بنعم، يرجى ذكر: 

- الحالة 

- وحدة قياس قوة العدسة )الديبوتر( لكل عني )تتواجد هذه 

املعلومة بفحص النظر/وصفة الدواء املوصوفة من قبل طبيب 

العيون(



في حال عدم وجود مساحة كافية في الجدول أعاله، يرجى استخدام استمارة طلب تأمين أخرى.

أسئلة إضافية لإلجابات بنعم
إذا كانت اإلجابة “بنعم” ألي جزء من األسئلة 1 أو 2 أو 3 أو 4 المذكورة سابقاً بقسم “استمارة الحالة الصحية”، يرجى ذكر التفاصيل في الجدول الموضح أدناه.

يرجى اإلفادة في حالة الشفاء التام وإذا كنتم أو أحد المعالين )إن وجدوا( مصابين بأي حالة أو مرض ذات الصلة أو ناتج عن التشخيص األصلي، يرجى إرفاق التقارير الطبية ونتائج االختبارات حديثة حيثما أمكن

يرجى ذكر اسم وعنوان ورقم هاتف طبيب األسرة/المعالج لجميع األشخاص المدرجين في طلب التأمين. يرجى استخدام ورقة منفصلة إذا كانت المساحة المتاحة غير كافية: 

إقرارات  .7

يرجى قراءة اإلقرارات التالية بعناية والتوقيع أدناه فقط في حالة استيعابها والموافقة عليها  

أقر أن جميع المعلومات المقدمة أعاله صحيحة وكاملة، بما في ذلك تلك اإلجابات التي ليست بخط يدي وأقر بأنني لم أخف أو أحّرف أو أدلي بشكل غير صحيح ألي حقائق مادية. كما اتفهم أن هذا الطلب هو أساس العقد  أ . 

المبرم بيني و بين شركة التأمين، وأن أي تزوير أو محاولة تضليل أو عدم إفصاح يتعلق بأي وقائع مادية طبية قد تجعل هذا التأمين الغي وباطل.

أتعهد بإبالغ شركة التأمين فوراً وكتابياً عند حدوث أي تغييرات في الحالة الصحية للمعالين ما بين فترة استكمال طلب التأمين وتاريخ بدء سريان الوثيقة. ب . 

أوافق على التنازل عن حقوق السرية الطبية فيما يتعلق بالسجالت الطبية الخاصة بحالتي الصحية، كما وأوافق على أن تتحقق شركة التأمين من البيانات المتعلقة بحالتي الصحية إذا رأت ذلك ضرورياً، وسوف تتأكد من شركات  ت . 

التأمين الطبي األخرى من جميع البيانات المتعلقة بطلبات التأمين الحالية أو السابقة المقدمة من قبلي. كما أفوض جميع الممارسين واألطباء وأطباء األسنان وأعضاء المهن الطبية والعاملين في المستشفيات والسلطات الصحية 

فضالً عن المرافق الطبية بالسماح لشركة التأمين باالطالع على سجالتي الطبية وتوفيرهم بمعلومات تتعلق بحالتي الصحية والتي تطلبها شركة التأمين أو الطاقم الطبي العامل فيها أو ممثلين عنها أو لخبير خارجي في حالة 

وقوع أية خالفات، تخضع جميع اآلنفة ألية قيود قانونية قد يتم تطبيقها. وأيضاً اقر بهذا البيان للمعالين المشتركين بالتأمين ما دون عمر 18 عام وألولئك الذين ال يستطيعون تقييم معنى هذا اإلقرار.

أقر بأنني قد قرأت وفهمت كافة النقاط الواردة بهذا الطلب ونص الوثيقة التي تم إطالعي عليها وكذلك جميع التعريفات، والمزايا واالستثناءات الخاصة بتلك الوثيقة بما في ذلك التفاصيل الخاصة بالحاالت المرضية  السابقة  ث . 

علي تاريخ هذا الطلب والتي يجب اإلفصاح عنها للشركة.

وإنني علي علم: ج . 

إن استمارة طلب التأمين هذه سارية لمدة شهرين من تاريخ استيفاءها وتوقيعها من قبل مقدم طلب التأمين.	 

أنه يمكنني إلغاء التأمين بشرط تقديم طلب خطي بذلك قبل 30 يوم من تاريخ االنتهاء، وطالما لم يتم إجراء أية مطالبات بموجب هذه الوثيقة. وفي هذه الحالة يحق لي استراد نسبة من القسط المدفوع تحتسب 	 

ابتداًء من تاريخ إلغاء التأمين.

وإنني أوافق على: ح . 

مسؤوليتي من التحقق من دقة المعلومات التي سوف ترد في شهادة التأمين فور صدورها. وفي حالة إذا ما كان هناك اختالف في محتوى شهادة التأمين عن ما تم ذكره في طلب التأمين فإنه يتوجب علي إخطار الشركة 	 

خالل مدة أقصها 30 يوم من تاريخ إصدار شهادة التأمين وفي حالة عدم إخطار الشركة خالل المدة المحددة أعاله يعتبر ذلك موافقة ضمنية مني علي ما ورد بشهاده التأمين.

كون هذه الوثيقة تخضع للشروط العامة للوثيقة الموحدة ابتداًء من تاريخ السريان الوارد في دليل المزايا.	 

احتمال كون التغطية التأمينية غير مناسبة في حال أقمت أو من أعيل في أي بلد تفرض فيه قيود التأمين الصحي المحلي اإللزامية.    	 

أقر بمسؤوليتي من التحقق لخضوعي ألية متطلبات خاصة بالتأمين الصحي المحلي اإلجباري للتأكد من كون التغطية التأمينية الخاصة بي مناسبة في بلد إقامتي من الناحية القانونية، كما أقر بامتثالي ألية تغطية تأمينية مطلوبة قانونا. خ . 

تم توقيع وتدوين اإلقرارات الموضحة اعاله وطلب التأمين هذا عن نفسي وبصفتي نائبا عن جميع األشخاص المدرجين في هذا الطلب

الوضع الحال )أي هل 

تحسنت الحالة، أم 

حصلت مضاعفات، ام 

تعاىف كلياً، أم تكررت 

االصابة(

العالج الحايل/السابق نتائج التحاليل والتقارير شدة ومعدل ظهور 

األعراض

تاريخ ظهور املرض 

وتاريخ وظهور 

األعراض

التشخيص، وحيثام أمكن ذكر 

املنطقة املصابة يف الجسم 

)عىل سبيل املثال: الذراع األيرس أو 

القدم اليمنى(

اسم الشخص املصاب بالحالة رقم السؤال

اسم مقدم الطلب/املتعاقد

التوقيع  

/ التاريخ )يوم/شهر/سنة(   /



خيارات التسويق 	.9

موافقة الحصول على البيانات  .8

نحتاج للحصول على موافقتكم ألجل جمع ومعالجة بياناتكم الصحية. إذا لم تقدموا موافقة واضحة وصريحة لمعالجة بياناتكم الشخصية كما هو موضح أدناه، فلن نتمكن من معالجة بياناتكم أو توفير عالج دون الحاجة للدفع 
النقدي، أو معالجة أي مطالبات مستحقة لكم. إذا وافقتم، فستتم معالجة بياناتكم لألغراض واألنشطة المدرجة أدناه.

يجب اتمام الجدول أدناه فقط من قبل هؤالء األعضاء المدرجين ضمن وثيقة التأمين هذه والذين لم يقدموا موافقة من قبل. وستكون موافقتهم سارية للمدة الكاملة لوثيقة التأمين، ما لم يرغبوا في التغيير أو االنسحاب في أي وقت.

ينبغي على ولي األمر أو الوصي إكمال نموذج الموافقة ألي عضو لم يبلغ  18عاًما.

     أوافق أنا مقدم الطلب، وكذلك المعالين المدرجين ادناه، على قيام شركة التأمين الصحي بتجميع البيانات الصحية واستخدامها من أجل توفير معلومات ترويجية وتسويقية لي، وانني على دراية بأن الشركة ستقوم 

باستخدام هذه المعلومات لألسباب والفعاليات المذكورة أدناه فقط، وأني موافق على قيام الشركة بذلك عن طريق اختيار المربع      أدناه.

اسم املعال الثالث اسم املعال الثاين  اسم املعال األول اسم مقدم الطلب/املتعاقد

املعلومات التي ترسلها رشكة التأمني عن منتجاتهم وخدماتهم ، مبا يف ذلك تحديثات أحدث عروضهم ومنتجاتهم وخدماتهم الجديدة.	 

        

املعلومات املرسلة مبارشة من قبل رشكات مجموعة أليانز األخرى Allianz Group  عن منتجاتها وخدماتها. وأنا عىل دراية أنه سوف تكشف عن معلومات االتصال الخاصة يب ذات الصلة لهم لهذا الغرض.	 

املعلومات املرسلة مبارشة من قبل رشكاء التأمني عن منتجاتهم وخدماتهم. وأنا عىل دراية أنه سوف تكشف عن معلومات االتصال الخاصة يب ذات الصلة لهم لهذا الغرض.	 

يجب إرسال مثل هذه االتصاالت إيّل عرب القنوات التالية:

 الربيد اإللكرتوين الربيد اإللكرتوين الربيد اإللكرتوين الربيد اإللكرتوين

 اإلخطارات داخل التطبيق اإلخطارات داخل التطبيق اإلخطارات داخل التطبيق اإلخطارات داخل التطبيق

 الهاتف الهاتف الهاتف الهاتف

 الربيد الربيد الربيد الربيد

بصفتي مقدم الطلب أفوض أنا السيد)ة(/                                                               ]اسم الوسيط[

                                                                                                                  ]رقم ترخيص الوسيط[

في التعامل نيابة عني وعن كل األشخاص المذكورين في هذا الطلب فيما يتعلق بإدارة هذه الوثيقة والتي قد تشمل اإلفصاح عن المعلومات الطبية الدقيقة/الحساسة. 

سيبقى هذا التفويض سارياً حتى أتقدم بطلب خطي إلى شركة التأمين إللغائه.

 /   /  /   /  /   /  /   /

a

  أوافق أنا مقدم الطلب، وكذلك املعالني املدرجني ادناه، عىل ما ييل:

اسم املعال الثالث اسم املعال الثاين  اسم املعال األول اسم مقدم الطلب/املتعاقد

إذن تجميع البيانات الصحية وحفظها واستخدامها: يجوز لرشكة التأمني الصحي تجميع البيانات الصحية وحفظها واستخدامها من أجل إدارة وثيقة التأمني، عىل سبيل املثال تقديم عروض للتغطية التأمينية، مع تحديد   .1
املخاطر التي سيتم تأمينها أو معالجة أي مطالبات. يجوز لرشكة التأمني الصحي حفظ بيانايت الصحية وفًقا ملدونة القوانني الخاصة بالعمالء والتي يتم تطبيقها عىل وثيقة التأمني مع رشكة التأمني الصحي أو أي قانون آخر 

معمول به يتطلب االحتفاظ بتلك املعلومات.  

إذن للحصول عىل بيانايت من أطراف أخرى: يجوز لرشكة التأمني الصحي الحصول عىل البيانات الصحية أو بيانات أخرى من األطباء أو طاقم التمريض أو موظفي املستشفى أو املؤسسات الطبية األخرى أو دور الرعاية  .2
     أو صناديق التأمني الصحي القانونية أو الجهة الراعية للخطة أو الجمعيات املهنية والسلطات العامة لتزويدي بالتغطية التأمينية، مع تحديد املخاطر التي سيتم تأمينها أو معالجة أي مطالبات. أوافق عىل إخالء مسؤولية جميع 

األفراد يف هذه املؤسسات ورشكة التأمني الصحي من التزاماتهم املعنية بالرسية فيام يتعلق ببيانايت الصحية أو أي بيانات أخرى يتطلب مشاركتها واستخدامها لألغراض املنصوص عليها أعاله.

مشاركة البيانات خارج رشكة التأمني الصحي: يجوز لرشكة التأمني الصحي مشاركة البيانات الصحية والبيانات األخرى مع املؤسسات املوضحة أدناه الستخدامها يف النطاق واألغراض نفسها املسموح بها لرشكة التأمني   .3
الصحي. أتفهم أن رشكة التأمني الصحي قد وضعت ترتيبات تعاقدية مع هذه املؤسسات لحامية بيانايت. أوافق عىل إخالء مسؤولية جميع األفراد يف هذه املؤسسات ورشكة التأمني الصحي من التزاماتهم املعنية بالرسية فيام 

يتعلق ببيانايت الصحية أو أي بيانات أخرى يتطلب مشاركتها واستخدامها لألغراض املنصوص عليها أدناه:

مع الخرباء الطبيني املستقلني إذا كان ذلك رضوريًا لتقييم املخاطر التأمينية أو أي مزايا أخرى سيتم دفعها يل أو إىل طرف آخر لتوفري العالج أو الخدمة يل، مبوجب وثيقة التأمني الخاصة يب.   	

مع مقدمي الخدمات من خارج مجموعة Allianz Group والتي تقدم خدمات معينة بالنيابة عن رشكة التأمني الصحي، مثل تقييامت املخاطر ومعالجة املطالبات التي تضمن تجميع بيانايت الصحية والبيانات األخرى   	
واستخدامها، والتي ال ميكن لرشكة التأمني الصحي بدونها إدارة وثيقة التأمني أو دفع أي مطالبات مستحقة يل. 

مع رشكات التأمني املشرتكة لتوزيع تغطية املخاطر التأمينية مًعا مع الرشكات األخرى التي أصدرت رشكة التأمني الصحي وثيقة التأمني لها وملعالجة املطالبات مًعا.    	

مع رشكات التأمني الصحي األخرى/رشكات إعادة التأمني التي رمبا تغطي مخاطر التأمني نفسها يف الوقت نفسه – تأمني متعدد – لتوزيع مدفوعات أي تعويض قد يكون مستحًقا يل أو للتعاون يف اكتشاف أو منع االحتيال   	
والجرائم املالية.

 إذا غريت رأيي بشأن الخيارات املذكورة أعاله، مبا يف ذلك االنسحاب من االتفاق عىل أي من هذه البنود، فيمكنني إعالم رشكة التأمني الصحي بذلك عن طريق إرسال بريد إلكرتوين إىل: 
  .AP.EU1DataPrivacyOfficer@allianz.com

تعيين المتعاقد
بغرض المساعدة في إدارة شؤون وثيقتكم يمكنكم تعيين المتعاقد بصفته الشخص الرئيس لالتصال فيما يتعلق بشؤون تأمينكم. يمكنكم القيام بذلك عبر اختيار “نعم” أدناه. 

أفوض                                                                                                              ]اسم المتعاقد[

في التعامل نيابة عني فيما يتعلق بإدارة هذه الوثيقة والتي قد تشمل اإلفصاح عن المعلومات الطبية الدقيقة/الحساسة. سيبقى هذا التفويض سارياً حتى أتقدم بطلب خطي إلى شركة التأمين إللغائه.

نعم    ال   نعم    ال   نعم   ال  

 تعيين وسيط/منتج

توقيع املعال الثالث توقيع املعال الثاين   توقيع املعال األول  توقيع مقدم الطلب/املتعاقد

الستخدام الشركة فقط، ختم وتفاصيل خاصة 
بالوسيط  

بصفتي مقدم الطلب أفوض أنا السيد)ة(/                                                               ]اسم الوسيط[

                                                                                                                  ]رقم ترخيص الوسيط[

في التعامل نيابة عني وعن كل األشخاص المذكورين في هذا الطلب فيما يتعلق بإدارة هذه الوثيقة والتي قد تشمل اإلفصاح عن المعلومات الطبية الدقيقة/الحساسة. 

سيبقى هذا التفويض سارياً حتى أتقدم بطلب خطي إلى شركة التأمين إللغائه.

 /   /  /   /  /   /  /   /



نحن نهتم لحماية خصوصيتكم وبياناتكم   .10
يوضح إشعار  حماية البيانات  كيف تقوم Allianz Care، بصفتها معيد التأمين والشركة القائمة على إدارة خدمات تأمينكم، بتوفير الحماية لخصوصيتكم. وهو إشعار هام يوضح  كيفية حمايتنا  للبيانات الشخصية الخاصة لكم، 

ويجب ان تتم قراء ته قبل تقديم أية بيانات  شخصية إلينا. لالطالع على إشعار حماية البيانات  الخاص بنا، يرجى زيارة الرابط التالي: www.allianzworldwidecare.com/en/privacy . يمكنكم كذلك االتصال بنا على خط 

المساعدة المحلي 19154 )لدى االتصال من داخل مصر( أو 1301 630 1 353+ )لدى االتصال من خارج مصر(  لطلب نسخة مطبوعة من إشعار حماية البيانات. في  حال وجود استفسارات لديكم تتعلق بالبيانات الشخصية 

  AP.EU1DataPrivacyOfficer@allianz.com:واستخداماتها، يمكنكم مراسلتنا على البريد اإللكتروني التالي

الدفع  .11
في حال تقدمتم بطلب الحصول على وثيقة فردية، ننوه بعدم تسديد أقساط التأمين لحين اعالمكم برقم البوليصة الخاصة بكم.  

يتم سداد األقساط بالدوالر األمريكي عن طريق الحوالة البنكية في بداية السنة التأمينية.  

underwriting.egypt@allianzworldwidecare.com ارساله بالبريد اإللكتروني إلى:  

+202 2322 3005 بالفاكس إلى رقم:   

شركة أليانز للتأمين - مصر بالبريد على العنوان التالي:  

،A1 14 ، مبنىB01قطعة  

مدينة كايرو فستيفال سيتي – التجمع الخامس، القاهرة الجديدة، مصر   

اذا كانت لديكم أية استفسارات تتعلق باستمارة طلب التأمين أو آلية تقديم الطلب، يرجى االتصال بخط المساعدة 

لدينا على الرقم:3390 2322 202 + 

يرجى استكمال الطلب وارساله كالتالي:
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