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استمرة طلب معلومات طبية
 وتنازل عن سية- متوف

الستمرة مخصصة للرجال والنساء عل حد سواء.
لرجاء الحرص عل تعبئة الستمرة بشكل كامل ودقيق

تفاصيل إضافية ب

اسم الؤسسة رقم العضوية الفرع اسم صندوق الرض

الرقم الشخص ف الجيش اسم صندوق الرض السابق

اسمء مقدمي الخدمات، بن فيهم الطباء والعاهد والختبات والدارس وبساتي   ج
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تفاصيل الورثة والتوقيع (يجب إرفاق حص إرث /وصية + حجة تطبيق وصية+ صورة عن بطاقة هوية كل وريث/ وص) د

التوقيع                                                  بطاقة الهوية                                                  اسم الوريث/الوص                                                         

التوقيع                                                  بطاقة الهوية                                                   اسم الوريث/الوص                                         

التوقيع                                                  بطاقة الهوية                                                   اسم الوريث/الوص                                         

التوقيع                                                  بطاقة الهوية                                                   اسم الوريث/الوص                                         

                                                                                                                                                        التوقيع                                                         
                 التاريخ                                                          اسم الشاهد الؤتن* عل التوقيع                                                 (ف حالة قاص توقيع الوص)

                                                                                         ختم مع رقم التخيص                                   

*الشاهد الؤتن- طبيب/ممرضة/محامي/عامل اجتمعي/وكيل تأمي (يجب إرفاق صورة عن شهادة الوك

تفاصيل التوف أ
اسم الب رقم الهوية السم الشخص اسم العائل ة

الهاتف الرمز البيدي الدينة رقم شارع

للستفسار فيم إذا وصلت الستندات لشكة هرئيل، يكن التصال عل الرد الهاتفي الل: .870-702-700-1 الخدمة متوفرة بعد مرور 24 ساعة عل إرسال هذه الستمرة بوسيلة 
إلكتونية.

أنا الوقع أدناه (إذا كان قاصاً فيجب كتابة تفاصيله) أعطي بهذا تصيحاً لكل موظف طبي و/أو مؤسسة طبية (با فيها صندوق الرض) و/أو معهد مور و/أو العهد الطبي 
للمان عل الطرق و/أو رابطة الصحة العامة و/او لكل موظف ف التأمي الوطني و/أو لكل موظف ف الجال الجتمعي و/أو التمريض و/أو لسلطة السجون و/أو لسلطة الجيش 
و/ أو لوزارة المن (من خلل مختلف فروعها ولجانها الطبية و/أو صندوق التأمي مفتاحيم) و/أو مركز الصحة النفسية و/أو مستشفى الصحة النفسية و/أو عيادات للصحة 
النفسية و/أو الجمعية لجل الخدمات الصحية العامة – تريض و/أو وزارة التبية و/أو وزارة الداخلية و/أو وزارة النعاش الجتمعي و/أو مديرية السكان و/أو مكتب العمل و/
أو الخدمات النفسية و/أو وزارة الصحة و/أو معهد جانت و/أو معهد الخصوبة و/أو سلطة الضائب السائيلية و/أو لي شخص غيهم (يُسمون فيم يل – "مزودي الخدمات") 

ُ                           (يسمون فيم يل "الطالبي") جميع الستندات والتفاصيل الوجودة لديهم أو لدى أي  بان يقدموا لشكة هرئيل للتأمي م.ض ومأو لي كان من طرفها
كان من طرفهم دون استثناء وبالطريقة التي يطلبها الطالبي (خطياً أو شفهياً)  بخصوص حالتي الصحية و/أو النفسية و/أو السيكولوجية و/أو الجتمعية و/أو حالتي ف الجال 

 H.I.V ،و/أو بطاقة العناية بالطفل التمريض و/أو التأهيل و/أو معلومات عن تحصيلت الدراسية و/أو عن أي مرض أصبت به ف السابق او أنا مصاب به حالياً، با فيها مرض 
با فيه العلجات والفحوصات والتشخيصات. كم أصح لكل واحدة من شكات التأمي وكذلك لشكة الـ "بول"- مستودع تأمينات السيارات اللزامية م.ض – بتسليم مواد و/أو 
معلومات تتعلق بالتأمينات والطالبات من أي نوع و/أو الحوادث السابقة و/أو الجديدة التي تعرضت لها، با ف ذلك حالة الدعوى ومبلغ الدفع النهائ وموعد دفعه وكذلك 

معلومات عن حالتي الطبية.
أعفيكم بهذا و/أو اعفي أي طبيب من أطبائكم و/أو أي موظف من موظفيكم و/أو أي مؤسسة من مؤسساتكم، با فيها الستشفيات العامة و/أو النفسية و/أو التأهيلية وأي 
فرع من فروع مؤسساتكم و/أو أي هيئة لوزارة التبية و/أو الخدمات النفسية و/أو زارة الصحة من واجب حفظ السية بخصوص كل ما يتعلق بحالتي الصحية و/أو التأهيلية 
و/أو الجتمعية و/أو التمريضية و/أو النفسية و/أو تحصيلت الدراسية وأسمح لكم بهذا إعطاء أي معلومة من أي ملف تم فتحه باسمي لدى مزودي الخدمات الذكورين، بن 
فيهم التأمي الوطني، ويشمل ذلك معلومات او مستند عن الدفعات التي دفعها ويدفها ل التأمي الوطني. اتنازل بهذا عن هذه السية تجاه الطالبي و/أو أي كان من طرفهم، 

ولن تكون لدي تجاهكم و/أو تجاه أي كان من طرفكم أي ادعاءات او مطالب من أي نوع بخصوص تسليم تلك العلومات.
ينطبق هذا التنازل كذلك عل كامل قائة الطباء الذين عالجون والوجودة ف مستودعات العلومات لدى جميع الؤسسات الذكورة

بالضافة لذلك فإنني أسمح لشكة هرئيل للتأمي م.ض و/أو لي من طرفها أن يقوم بنقل معلومات طبية عني لكل واحدة من شكات التأمي القائة ولستشار التأمي التابع 
للمجمع التأميني (إذا ُوجد).

طلبي هذا يسي كذلك لوجب قانون حمية الخصوصية لسنة -1971 وهو بخصوص أي معلومات طبية أو غيها موجودة ف مستودعات العلومات التابعة للمؤسسات، با فيها 
صناديق الرض و/أو موظفيها و/أو أي كان من طرفهم و/أو مزودي الخدمات الذكورين أعله.
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