برامج  Allianz Worldwide Careللرعاية ال�صحية العالمية الخا�صة بجمهورية م�صر العربية

ا�ستمارة مطالبة

ُيرجى تعبئة هذه اال�ستمارة بخط وا�ضح .حر� ًصا منا على راحتكم ،فقد وفرنا هذه اال�ستمارة على �صفحتنا الإلكترونية:

www.allianzworldwidecare.com/egypt
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بيانات المتعاقد  /حامل الوثيقة الت�أمينية
رقم الوثيقة الت�أمينية

اال�سم الأول (اال�سم الأول وا�سم الأب والجد)
ا�سم العائلة

تاريخ الميالد (اليوم/ال�شهر/ال�سنة)
رقم م�ستند �إثبات ال�شخ�صية:

عنوان المرا�سلة

رقم الهاتف (رمز الدولة والمنطقة)

البريد الإلكتروني
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�شخ�صا �آخر غير حامل الوثيقة الت�أمينية)
بيانات المري�ض (�إذا كان
ً
اال�سم الأول (اال�سم الأول وا�سم الأب والجد)
ا�سم العائلة

تاريخ الميالد (اليوم/ال�شهر/ال�سنة)

				
رقم م�ستند �إثبات ال�شخ�صية:
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الجن�س:

ذكر

�أنثى

تفا�صيل دفع المطالبة
الخيار  :1الدفع �إلى مقدمي الخدمات الطبية* (كالم�ست�شفى ،والأخ�صائي)

الخيار  :2الدفع �إلى المتعاقد  /حامل الوثيقة الت�أمينية

(بيانات الم�صرف الموجودة �أدناه غير مطلوبة لهذا الخيار)

ننوه الى �أن الدفع �سيتم عن طريق الحوالة الم�صرفية.

الرجاء تحديد العملة التي ترغبون �أن يتم الدفع بها ( ُيرجى الت�أكد من �إمكانية �إيداع العملة المختارة في ح�سابكم الم�صرفي)

ا�سم �صاحب الح�ساب الم�صرفي كما هو مبين على ك�شف الح�ساب
رقم الح�ساب

رقم الح�ساب الم�صرفي الدولي ( IBANحيثما كان مطلو ًبا)**

رمز الفرع

ا�سم الم�صرف

			

رمز

**BIC/Swift

عنوان الم�صرف

في حال وجود �أية معلومات �إ�ضافية تتطلبها �إجراءات التحويالت الدولية في بلدكم (مثل قانون الوكالة ،والبطاقة ال�ضريبية)ُ ،فيرجى �إدراجها هنا:

رمز  Swiftللبنك الو�سيط (�إن ُوجد)
*في حال لم يتم الدفع لمقدم الخدمات الطبية
**�إذاكانم�صرفكمداخلاالتحادالأوروبي�،أو�إذاكانالبلدالذيترغبونفي�إر�سالالحوالة�إليهيتطلبرقمالح�سابالم�صرفيالدولي(مثلقطر،والمملكةالعربيةال�سعودية،و�أنغوال،وتون�س،وتركيا)ُ ،فيرجىتوفيررقمالح�سابالم�صرفي
الدوليورمز BIC/Swiftالخا�صبكملت�سهيلدفعمطالبتكم.
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تفا�صيل المطالبة
يُرجى ا�ستكمال جميع �أجزاء الجدول التالي مع ذكر تفا�صيل كل فاتورة � /إي�صال .ننوه هنا �إلى �أنه بالن�سبة للتكاليف المتكبدة في ال�صين ،يتعين تقديم فاتورة  Fa Piaoمع جميع المطالبات .في حالة
عدم ت�ضمين فاتورتكم � /إي�صالكم على الت�شخي�ص او الحالة الطبية ،فيُرجى �إيفادتنا بهذه المعلومات �أدناه .و�إذا لم تتوفر م�ساحة كافية في الجدول ،فيُرجى تقديم التفا�صيل على �صفحة منف�صلة.
تفا�صيل النفقات  /العالج

الت�شخي�ص  /احلالة الطبية

ا�سم مقدم اخلدمات الطبية

هل �سددمت هذه
املبلغ املتكبد  /العملة
الفاتورة؟
نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

في �أي دولة تمت المعالجة؟
�إذا كانت هذه المطالبة ناجمة عن حادث �أو مر�ض �أو �إ�صابة ذات �صلة بالعمل وكنتم تمتلكون �أي وثيقة ت�أمين �أخرى (مثل الت�أمين على ال�سيارة)� ،أو �إذا كنتم قد رفعتم دعوى ق�ضائية �أو مطالب ٌة �ضد طرف ثالث ال�سترداد
التكاليف التي تكبدتموها نتيج ًة لهذا الحادث  /الإ�صابةُ ،فيرجى تقديم التفا�صيل في م�ستند منف�صل.

يجب �إكمال الأق�سام  5و 6من قبل الطبيب المعالج في حال لم يتم ذكر هذه التفا�صيل في الم�ستندات المرفقة (مثل الإي�صاالت والفواتير).
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بيانات مقدم الخدمة الطبية
ا�سم الطبيب  /الأخ�صائي

الم�ؤهالت  /الدرجة الجامعية
ا�سم الم�ست�شفى  /العيادة
العنوان

رقم الهاتف (رمز الدولة والمدينة)
فاك�س (رمز الدولة والمدينة)

البريد الإلكتروني

خا�ص بمطالبات العالج الطبيعي  /العالج النف�سي فقط .يُرجى افادتنا بالبيانات الكاملة للتحويل.
المحول
ا�سم الطبيب
ِّ

رقم الهاتف (رمز الدولة والمدينة)

تاريخ التحويل (اليوم/ال�شهر/ال�سنة)
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البيانات الطبية
حادة

نوع الحالة

نَو َبة حادة لحالة مزمنة

مزمنة

ُيرجى تقديم التفا�صيل الكاملة للأعرا�ض �أو للحالة الطبية التي تتطلب العالج ،مت�ضمنة الت�صنيف الدولي للأمرا�ض )(ICD9/10 code/DSM-IV

تاريخ قدوم المري�ض لأول مرة بهذه الأعرا�ض؟ (اليوم/ال�شهر/ال�سنة)

تاريخ ظهور الأعرا�ض لدى المري�ض لأول مرة؟ (اليوم/ال�شهر/ال�سنة)

نعم

هل عانى المري�ض من هذه الحالة من قبل؟

في حال االجابة بنعم ،متى؟ (اليوم/ال�شهر/ال�سنة)

ال	

هل تعلمون �إذا ما تمت معالجة هذه الحالة �أو حالة �أخرى ذات �صلة بها في ال�سابق؟

		

في حال االجابة بنعم ،يرجى ذكر التفا�صيل.

هل من المتوقع �أن تتكرر هذه الحالة؟

نعم

ال

هل هي حالة دائمة؟

نعم

ال

هل ت�ستلزم هذه الحالة �إعادة ت�أهيل؟

نعم

نعم

ال

ال

هل تتطلب هذه الحالة متابعة �أو ا�ست�شارات �أو مراقبة طويلة الأجل� ،أو فحو�صات وتحاليل؟
لحاالتالحملفقط

ُيرجىذكرالموعدالمتوقعللوالدة (اليوم/ال�شهر/ال�سنة)

		

نعم

ال

هل من المتوقع والدة طفل واحد:

نعم

في حال �أجبتم على ال�س�ؤال ال�سابق بال ،ومن المتوقع والدة تو�أم  /عدة �أطفال ،يرجى الإ�شارة �إذا ما كان الحمل نتيجة لإخ�صاب بم�ساعدة طبية عدا التلقيح ا�صطناعي
نعم

ال

ال

�إذا �أجبتم بنعم  ،يرجى ذكر التفا�صيل

لحاالتعالجالأ�سنانفقط

هل كان المري�ض يعانى من �ألم في الأ�سنان عند زيارتكم للعالج ؟

يُرجى التوقيع والت�صديق بالختم الر�سمي .

توقيع الطبيب

التاريخ (اليوم/ال�شهر/ال�سنة)

نعم

ال

الختمالر�سمي
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حماية البيانات والك�شف عن ال�سجالت الطبية
اال�ستخدامات :المعلومات التي يتم تقديمها لل�شركة يمكن ا�ستخدامها في �أغرا�ض �إدارة العمليات الت�أمينية (وت�شمل االكتتاب والإ�صدار ودرا�سة المطالبات و�إعادة الت�أمين ومنع الغ�ش) .يمكن لل�شركة
التعاقد مع طرف ثالث للعمل على البيانات نيابة عن ال�شركة� .إن مثل هذه العملية تخ�ضع للقيود التعاقدية فيما يتعلق بعدم الإف�صاح وال�سرية بالإ�ضافة �إلى االلتزامات التي يفر�ضها قانون حماية البيانات
المعمول به.
البيانات الدقيقة  /الح�سا�سة :تحتاج ال�شركة �إلى جمع بيانات دقيقة  /ح�سا�سة تتعلق بكم (مثل :التفا�صيل الطبية وال�صحية الدقيقة) وذلك من �أجل تقييم الخدمة الت�أمينية التي �سوف يتم تقديمها �أو التي
�سوف تقوم ال�شركة بترتيبها �أو من �أجل درا�سة �أي مطالبات قد تن�ش�أ فيما بعد.
الإف�صاح :قد يتم م�شاركة المعلومات الخا�صة بكم و�/أو الخا�صة ب�سجل المطالبات مع منتجينا �أو �أع�ضاء مجموعة �أليانز �أو �شركات ت�أمين �أخرى ومنتجيهم ،ومقدمي الخدمات ،و�أي و�سيط يتعامل نيابة
عنكم .كما يجوز لل�شركة م�شاركة هذه المعلومات مع الهيئات والجهات الحكومية �أو المنظمات التي تكون ال�شركة ع�ضواً بها �أو تخ�ضع تحت �إ�شرافها .بالإ�ضافة �إلى ذلك يجوز لل�شركة في ظروف
معينة اللجوء �إلى محققين لفح�ص والتحقق من �صحة �أية مطالبات يتم تقديمها في �أي وقت الحق.
االحتفاظ بال�سجالت :تلتزم ال�شركة باالحتفاظ بال�سجالت الخا�صة بكم ،لمدة � 6سنوات من تاريخ انتهاء الت�أمين كحد �أدنى .كما �أن ال�شركة لن تحتفظ بالبيانات لفترة �أطول مما هو �ضروري و�ستحتفظ بها
فقط للأغرا�ض التي من �أجلها تم االحتفاظ بتلك البيانات.

التمثيل والموافقة/القبول :عن طريق توقيعكم لهذا الطلب ف�إن هذا يعتبر �إقراراً �ضمني ًا ب�أن لديكم �صالحية والأهلية الت�صرف نيابة عن كافة الأطراف ذوي ال�صلة بتلك الوثيقة وذلك فيما يتعلق بجميع
المعلومات ال�شخ�صية التي تقدموها لنا ،و�أن لديكم الأهلية للإف�صاح عن هذه المعلومات ال�شخ�صية من �أجل الأغرا�ض المذكورة �أعاله و�إنكم توافقون على ا�ستخدام جميع المعلومات الخا�صة بالمعالين
بالنيابة عنهم والعمل عليها والإف�صاح عنها واالحتفاظ بها.
طريقة الو�صول �إلى البيانات :يحق لكم طلب الح�صول علي ن�سخة من بياناتكم ال�شخ�صية الموجودة لدى ال�شركة� .إذا رغبتم في ممار�سة هذا الحق يجب ار�سال طلب خطي الى ق�سم حماية البيانات على
عنوان ال�شركة المدرج في هذه اال�ستمارة.
ت�سجيل المكالمات� :إن كافة المكالمات الواردة على خط الم�ساعدة ( ،)Helplineقد يتم ت�سجيلها وذلك لأغرا�ض الجودة والرقابة ومتابعة م�ستوى الخدمة.
جزئيا� ،سيتم �إلغاء عقد الت�أمين اعتباراً
كليا �أو ً
�أقر و�أنا على يقين ب�أن ا�ستمارة المطالبة هذه ال تحتوي على �أية معلومات خاطئة �أو م�ضللة �أو غير كاملة .كما و�أتفهم ب�أنه في حال ثبوت كون المطالبة مزورةً ،
من تاريخ اكت�شاف التزوير �أو االحتيال ،مما �سيجعلني عر�ضة للم�ساءلة والمالحقة القانونية.
كما و�أتنازل عن حقوق ال�سرية الطبية فيما يتعلق بال�سجالت الطبية الخا�صة بحالتي ال�صحية .و�أخول المعالج ،والطبيب ،وطبيب الأ�سنان ،و�أخ�صائيي الرعاية ال�صحية ،وموظفي الم�ست�شفى ب�إر�سال
معلومات تخ�ص حالتي ال�صحية ل�شركة الت�أمين �أو الخبراء الطبيين في ال�شركة �أو لخبير خارجي (�ضمن القيود القانونية) في حالة وقوع �أية خالفات.
قا�صرا ،فتعين على الوالدين �أو الو�صي التوقيع على هذا الفقرة.
�إذا كان ال�شخ�ص المعالَج ً
توقيع المري�ض						
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التاريخ (اليوم/ال�شهر/ال�سنة)

توكيل طرف ثالث /و�سيط
ا�سم الطرف الثالث
�أخول ب�صفتي �صاحب المطالبة
للت�صرف بالنيابة عني فيما يتعلق ب�إدارة هذه المطالبة ،ما قد ي�ؤول الى االف�ضاء بمعلومات طبية دقيقة وح�سا�سة.
توقيع �صاحب المطالبة

التاريخ (اليوم/ال�شهر/ال�سنة)

			

ا�سم �صاحب المطالبة

يرجى �إر�سال ا�ستمارة/ات المطالبة مكتملة مع الفواتير الأ�صلية �إلى العنوان التالي:
بالبريد الإلكتروني �إلىAWCReimb@nextcare.com.eg :

بالفاك�س �إلى رقم:
بالبريد �إلى:

+ 20222908220

�شركة  - NEXtCAREم�رص� 17 ،شارع االهرام ،ق�سم ب ،الطابق الثامن ،هليوبولي�س ،القاهرة ،م�رص

وجب ،وكجزء من م�س�ؤوليتكم ،االحتفاظ بالم�ستندات الداعمة الأ�صلية مثل الإي�صاالت الطبية حيثما تم تقديم ن�سخ �إلينا ،حيث �أننا نحتفظ بحق المطالبة بالم�ستندات الداعمة الأ�صلية  /الإي�صاالت خالل
�شهرا بعد ت�سوية المطالبات  -بغر�ض اكت�شاف التزوير .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،نن�صح باالحتفاظ بن�سخ من جميع المرا�سالت معنا لأننا ال نتحمل الم�س�ؤولية عن المرا�سالت التي لم ت�صل �إلينا لأ�سباب
فترة ً 12
خارجة عن �سيطرتنا.

�إذا كانت لديكم �أي �أ�سئلة ،فيُرجى االت�صال بخط الم�ساعدة الخا�ص على االرقام � + 20224182564 :أو
�أو على البريد االلكتروني AWCReimb@nextcare.com.eg :
FRM-CF-AZE-AR-0715

هام :يرجى الت�أكد من التالي:

�إرفاق جميع الفواتير واالي�صاالت والو�صفات الطبية (الرو�شيتة)
ا�ستكمال تعبئة ا�ستمارة المطالبة
توقيع المطالبة وق�سم االقرارات

+ 201145009007

في حال ح�صول �أي تغيير على تفا�صيل االت�صال الخا�صة بكم ،يرجى �إخطارنا بذلك على
ا�ستمارة المطالبة
ت�أكيد الت�شخي�ص �إما على الفواتير �أو على ا�ستمارة المطالبة

This policy is supported by Allianz Worldwide Care SA, a limited company governed by the French Insurance Code and acting through its Irish Branch. Part of the Allianz Group, Allianz
Worldwide Care SA is registered in France: No. 401 154 679 RCS Paris. Irish Branch registered in the Irish Companies Registration Office, registered No.: 907619, address: 15 Joyce Way,
Park West Business Campus, Nangor Road, Dublin 12, Ireland. Allianz Worldwide Care SA acts as the reinsurer and provides administration services and technical support for the policy.
)The insurer of this policy is Allianz Insurance Company – Egypt (S.A.E.
أليانز لتأمينات الحياة – مصر (ش.م.م) مسجلة تحت رقم 1002/51
������ ������� – ��� (� )�.�.مسجلة تحت رقم 1002/31
������ ��� ����������� ������� – (� )�.�.سجل تجاري رقم  / 806893القاهرة
������� :قطعة  14B10مبنى  A1مدينة كايرو فيستفال سيتي – التجمع الخامس
القاهرة الجديدة – القاهرة
) ( 202 (202فاكس ( 1003223 2 :تليفون3223 2 :

Allianz Life Assurance Company – Egypt (S.A.E) Registered Under No. 15/2001
Allianz Insurance Company – Egypt (S.A.E) Registered Under No. 13/2001
Allianz Egypt For Financial Investments Company Commercial register no: 398608 / Cairo
Address: Plot no. 14B01 Building no. (A1), Cairo Festival City, 5th Settlement, New Cairo
Phone: (202) 232 23000 Fax: (202) 232 23001

