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رمز الستند 30850

ماذا ينبغي أن أعمل؟
قبل تقديم الطلب تأكد أن بحوزتك بوليصة تأمي تنحك تغطية تريضية.

يكنك الستعانة بوكيل التأمي الذي تتعامل معه أو الدخول إل منطقة العلومات الشخصية ف موقع هرئيل عل النتنت.

تغطية تريضية، فعليك أن تبعث لنا استمرة الطلب مقابل بوليصة التأمي وأن ترفق بالطلب الستندات الفصلة أدناه بإحدى الطرق التالية: إذا كان بحوزتك

■تقديم طلب إلكتون ف النطقة الشخصية عل موقع هرئيل عل النتنت  
tvsiud@harel-ins.co.il :عل عنوان البيد اللكتون■  

■عل فاكس: 03-7348597  
■رقم لرسال رسالة سمس: 052-3240345  

■للرسال بالبيد: هرئيل شكة تأمي م.ض، قسم الطلبات التمريضية، شارع أبا هيلل 3، ص.ب 1903، بيت هرئيل رمات غان، ميكود 5211801  

ماذا تشمل استمرة تقديم طلب التمريض وما هي الُلحقات التي ينبغي إرفاقها؟
لك نستطيع فحص استحقاقك، فإننا نطلب منك تعبئة استمرة الطلب مع ملحقاتها عل النحو التال:

1. استمرة الطلب تشمل التفاصيل الشخصية وطرق التصال وتعيي شخص للتصال معه بشأن الطلب*، وبيان التاريخ الطبي وتفاصيل الحادث الذي تم تقديم الطلب بشأنه.

 *ف تفاصيل شخص للتصال- يكن تعيي أكث من شخص واحد. انتبه أن شخص التصال ليس وكيلً أو وصياً من الناحية القانونية وهو مجرد عنوان للتواصل مع الؤمن عليه واستلم 
معلومات بخصوص الطلب فقط. إذا رغب الؤمن عليه أن يكون شخص التصال وكيلً من طرفه، فعليه إرسال توكيل مختوم أو أمر تعيي وص صادر عن الحكمة.

وإذا تم تعيي وص أو إذا كان هناك وص أو توكيل عدل، فيجب إرفاق

2. استبيان تقييم يصف بالتفصيل حالتك الوظائفية/ العقلية.

3. استمرة تنازل عن السية - لك يتسنى لنا أن نطلب باسمك مستندات طبية ومستندات أخرى، يتعي عليك التوقيع عل استمرة تنازل عن السية، با ف ذلك ختم يشهد عل 
صحة توقيعك. تت صياغة هذه الستمرة والُصادقة عليها لدى معظم الهيئات ف الدولة، بحيث أن تعبئتها بشكل جزئ سيُطيل مدة العناية بالطلب وسيضطرنا إل إعادة مطالبتك 

بتعبئة الستمرة بطريقة صحيحة. يجب متابعة التعليمت ف الستمرة ذاتها.

4. وبالضافة لذلك نطلب منك إرسال صورة عن شيك ملغي أو مصدقة عل إدارة حساب بنك عل اسم الؤمن عليه أو عل اسم وكيله لك يتم تحويل دفعات التأمي إذا تبي أنك 
مستحق لها.

5. بالنسبة للمؤَمن التمريض الذي يكث ف مؤسسة تريضية وإذا كان الكوث ف الؤسسة يؤثر عل حجم التعويض ف البوليصة، يجب إبراز وصول دورية عن كل شهر مقابل الدفعات 
الفعلية للمؤسسة لجل تحصيل الستحقاق. وإل حي استلم تلك الوصول يتم دفع التعويض بحسب مكوث الؤَمن ف بيته. وعند استلم الوصول يتم تعديل دفعات التعويض بأثر 

رجعي مقابل الفتة التي مكث فيها الؤمن فعلياً ف الؤسسة وتُخصم البالغ الالية التي تم دفعها وكل ذلك يتم بالتوافق مع شوط البوليصة.

طلب تريض
تت صياغة الستمرات أدناه بلغة الذكر لكنها تخاطب النساء والرجال عل حد سواء.

 لتسيع العناية بطلبك وإذا كانت بحوزتك مستندات طبية وتقارير طبية من أطباء أخصائيي ورسائل تسيح بعد الكوث ف الستشفى ونتائج فحوصات، با فيها تقرير من طبيب 
أخصائ للمسالك البولية/ أخصائ الشج/ أخصائ الجهاز الهضمي إذا كان هناك تشخيص لحالة فقدان السيطرة، أو تشخيصات وشهادات تدل عل حالة وظائفية و/أو عقلية فيمكنك 

إرسال تلك الستندات إلينا.

ماذا يحدث بعد ذلك؟
تصلك رسالة بخصوص أي جديد بشأن الطلب.

كم يكنك التحقق من وصول الستندات من خلل نظام الرد الل عل هاتف 870-700-1، حيث تتوفر هذه الخدمة بعد 24 ساعة من إرسال هذا الطلب بالبيد اللكتون 
أو الفاكس.

إذا كانت جميع المور واضحة وسليمة
عند استلم مستندات الطلب نُرسل لك رسالة فيها بيان تفصيل للمستندات التي وصلتنا ومعها تستلم رقم الطلب لجل مواصلة العناية.

إذا طلبنا توضيحات أو إجراء فحص من طرفنا
ف معظم الحالت نطلب أن يقوم طبيب أو ممرضة أو أخصائ من طرفنا بإجراء فحص. ويتم تنسيق موعد الفحص ُمسبقاً معك أو مع شخص التصال الذي ذكرته ف استمرة الطلب 

وبالتوافق مع أوقات تفرغك. لعلوماتك، يكنك أن تطلب شخصاً إضافياً من طرفك ليكون حاضاً أثناء الفحص.
نؤكد أنه بعد تقديم الستندات الذكورة قد تطلب الشكة مستندات أخرى طبية أو غيها بحسب الحاجة. ستصلك رسالة كتابية بهذا الشأن.

اتخاذ قرار بشأن الطلب
بعد استلم نتائج الفحص وجميع الستندات الطلوبة لتخاذ قرار بشأن استيفائك لجميع شوط الستحقاق للحصول عل دفعات من التأمي بوجب شوط البوليصة، سنقول بإبلغك 

بوقفنا كتابياً.
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أوقات العناية بالطلب

حتى يوم عمل 1 من خلل التوجه الباش (هاتف/مكتب استقبال الجمهور) إرسال استمرة الطلب عند توجه الؤَمن لشكة التأمي/ لوكيل التأمي

حتى 5 أيام عمل من خلل التوجه كتابة (بريد/ فاكس)

حتى يومي عمل (2) من موعد استلم الستندات ف التوجه الباش (هاتف/ مكتب استقبال الجمهور) اتصال هاتفي من مندوب شخص

حتى 5 أيام عمل من موعد استلم الستندات إذا تم تقديها خطياً (بريد/ فاكس)

حتى يومي عمل (2) من موعد استلم الستندات فتح ملف طلب والتوجه للجهات الناسبة للحصول عل جميع العلومات الطلوبة

حتى 20 يوم عمل من تاريخ استلم اِشعار يؤكد استلم الستندات قرار من دون فحص – اتخاذ قرار بناء عل الستندات فقط

إذا قررت الشكة بأن العلومات غي كافية للتقرير بأن هذه حالة استحقاق، فستقوم بتحويل الؤَمن لجراء تقييم وظائفي حاسم

حتى 3 أيام عمل من تاريخ التقرير بلزوم إجراء الفحص اتصال هاتفي لتنسيق موعد الفحص
حتى 3 أيام عمل من تاريخ التصال بالؤَمن إجراء الفحص للمؤمن

حتى 3 أيام عمل من تاريخ إجراء الفحص تسليم نتائج الفحص للمؤَمن ولشكة التأمي بواسطة مزود خدمات الُقدر
حتى 15 يوم عمل من تاريخ استلم التقييم اتخاذ قرار بشأن الطلب

حتى 3 أيام عمل إذا طلب الؤَمن نتائج الفحص من شكة التأمي
حتى 15 يوم عمل من تاريخ استلم التقييم رفض الؤَمن لنتائج الفحص

3 أيام عمل من تاريخ تبليغ الؤَمن عن رفض الطلب استئناف عل الفحص وتحويله لزود خدمات حاسم
5 أيام عمل من تاريخ استلم العلومات من الشكة، حال وصول التقرير ال شكة التأمي يتم  إرسال تقرير مزود الخدمات الحاسم لشكة التأمي

تحويله ال الؤمن.

يكن العثور عل معلومات أخرى عن أوقات العناية بالطلب ف "قائة الواعيد والفتات الحددة ف مذكرة تسوية الطلبات والعناية براجعات الجمهور" كم هي مكتوبة ف "منظومة 
قواعد لستيضاح الطلبات وتسويتها والعناية براجعات الجمهور".

انتبه
■ليس من شأن تقديم الطلب إطالة فتة التقادم الحددة ف القانون.  

■شوط البوليصة العتمدة بشأن الستحقاق وحجم التعويض التأميني هي وفقاً لشوط البوليصة ف موعد حدوث الحالة التأمينية.  
■يكنك سياسة الخصوصية الخاصة بشكة هرئيل عل موقع الشكة عل النتنت.  

مع تحيات،
قسم طلبات التمريض

هرئيل شكة للتأمي م.ض
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تفاصيل شخصية أ.
تاريخ اليلد رقم الهوية السم الشخص اسم العائلة

هاتف محمول عنوان البيد اللكتون، انتبه، لجل الحصول عل أخبار بالبيد اللكتون عليك كتابة رقم هاتف محمول هاتف ف البيت
لجل الحصول عل رمز

                                                                   @                                                          
يكنك اختيار طريقة إرسال الرسائل بخصوص الستفسار عن الطلب (إذا تم تعيي شخص للتصال بخصوص الطلب، فسيتم إرسال رسائل بحسب الختيار الذي يتم ف بند تفاصيل 

شخص التصال:  بريد عادي     بريد إلكتون

تفاصيل الشخصية الذكورة أعله هي التفاصيل الصحيحة والجديدة وتأت بدل اي تفاصيل سابقة.
أصادق عل تعديل تفاصيل الشخصية ف جميع برامجي التأمينية والتوفيية طويلة الدى ف مجموعة هرئيل واستخدامها ف الستقبل ف نطاق تلك البامج.

 أوافق     ل أوافق
مرفق صورة عن بطاقة الهوية وتشمل تفاصيل عنوان الخي.

للمعلومة - إذا ل أصادق عل تعديل التفاصيل و/أو ل أرفق صورة عن بطاقة الهوية، فستقوم هرئيل باستخدام تفاصيل الذكورة أعله فقط فيم يتعلق بالطلب الحال. لعلومتك، 
لجل تحسي وتسيع الخدمة التي تتلقاها من هرئيل، فسوف تظهر جميع العلومات والراسلت والستندات التي تُرسلها لك شكة هرئيل أيضاً ف "منطقتك الشخصية"

عل موقع الشكة.

تفاصيل شخص التصال ب
صلة القرابة بالؤَمن رقم الهوية السم الشخص اسم العائلة

هاتف محمول عنوان البيد اللكتون، انتبه، لجل الحصول عل أخبار بالبيد اللكتون عليك كتابة رقم هاتف محمول هاتف ف البيت
لجل الحصول عل رمز

                                                                   @                                                          
رمز بريدي البلد الحي رقم البيت الشارع

يكنك اختيار طريقة إرسال الرسائل بشأن الستفسار عن الطلب:
 بريد عادي     بريد إلكتون

لعلومتك، شخص التصال ليس بثابة وكيل أو وص من الناحية القانونية ويُستخدم عنواناً للتصال مع الؤَمن والحصول عل معلومات بخصوص الطلب، با فيه تفاصيل بوليصات 
تأميني ف هرئيل. الؤَمن الذي يرغب أن يكون شخص التصال هو الوكيل، يتعي عليه تسليم توكيل موقع أو أمر تعيي وص

من الحكمة.

مكان السكن: هـ
 بيت     سكن محمي/بيت عجزة     مؤسسة تريضية/ شيخوخة

ص.ب رمز بريدي بلد رقم البيت الشارع

تاريخ الدخول القسم اسم الؤسسة/بيت العجزة/السكن الحمي

موافقة الؤَمن و/أو شخص التصال عل استخدام البيد اللكتون ج.

أوافق عل انه ف كل حالة يتعي عل شكة هرئيل أو أي كان من طرفها بوجب القانون و/أو بوجب بوليصات تأميني ف هرئيل تسليمي معلومات و/أو وثيقة خطية، فلدى 
الشكة او لدي أي كان من طرفها إمكانية تسليمي العلومات و/أو الستند بالبيد اللكتون عل عنوان البيد اللكتون الذي سجلته ف هذه الستمرة، بدل إرسالها بالبيد 
العادي، حتى وإن مانت تحتوي عل "معلومات حساسة" وفقاً لتعريفها ف قانون حمية الخصوصية. وعليه فإن إمكانية فتح البيد اللكتون تتم عل يدي فقط وذلك بواسطة 

رمزي الشخص.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

التاريخ السم الكامل رقم الهوية التوقيع

تعيي الوكيل للعناية بالطلب د.

أصح لوكيل تأميني ف البوليصة، السيد/ة                                         بالعناية باسمي ولصالحي بكل ما يتعلق بهذا الطلب، ومن جملة ذلك ان يقدم لهرئيل ويستلم من 
هرئيل باسمي ولصالحي جميع الراسلت و/أو الستندات التعلقة بالطلب، با فيها تفاصيل بوليصات تأميني ف هرئيل والتي ليست بالضورة

بوليصات يكون فهيا وكيل التأمي الذي عينته بوافقتي هذه هو نفس وكيل التأمي وان يعمل مبعوثاً ل لكل أمر وشأن يتعلق بهذا الطلب.

توقيع الؤَمن:                                                         السم الكامل:                                                          التاريخ:                                                 
لعلومتك، نَُسخ عن الراسلت و/أو الستندات التعلقة بالطلب، با فيها تفاصيل بوليصات تأمينك (والتي ليس بالضورة ان يكون وكيل التأمي فيها هو نفس الوكيل الذي عينته 

بوافقتك هذه للعناية بالطلب) سيتم تحويلها ف جميع الحوال إل وكيل تأمينك ف البوليصة.

استمرة تقديم طلب ف التأمي التمريض
الستمرة مخصصة للنساء والرجال عل حد سواء.
الرجاء الحرص عل تعبئة الستمرة بشكل كامل 

قسم الطلبات للتأمينات عل الحياة، تريض وحوادث شخصية، شارع أبا هيلل 3، ص.ب ة1903، رمات جان، رمز 
بريدي 5211801

حضة الؤَمن الحتم،
لساعدتنا عل العناية بطلبك وتلقي خدمة سيعة ومفيدة، سنكون شاكرين لك عل تعبئة معظم التفاصيل ف استمرات الطلب.

إذا كان الؤَمن قاصاً، ينبغي أن يقوم أحد والديه بتعبئة الستمرة، لكن يجب ان يوقع عليها كل الوالدين.
هذه الستمرة ل تُعتب اعتافاً بحق الؤمن بقبض أي دفعة.

رد آل عل مدى 24 ساعة لفحص استلم الستندات: 870-702-700-1. تتوفر الخدمة بعد مرور 24 ساعة منذ إرسال هذه الستمرة بالبيد اللكتون وبالفاكس.

رمز الستند 30850
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قائة عيادات ذكرى مؤسسات/ عيادات ولجل طلب لقاص: قائة الدارس، فروع رعاية الطفل التي زارها الؤَمن ط

                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                           

اكتب من فضلك أسمء أطباء السة والطباء الهنيي/ الختصاصيي الذين عالجوك حالياً وف الاض ز. 
اسم صندوق الرض الفرع اسم الطبيب الُعالِج

اسم العيادة مجال التخصص اسم الطبيب

اسم العيادة مجال التخصص اسم الطبيب

اكتب من فضلك أسمء الستشفيات والقسام والعيادات ف الستشفيات التي تلقيت فيها العلج ح

تواريخ دخول الستشفى القسم/ العيادة الستشفى

تواريخ دخول الستشفى القسم/ العيادة الستشفى

اسم الؤَمن                                                                    

رقم الهوية                                                                     

تفاصيل الحادث - تسلسل مفصل للمرض مع كتابة تواريخ العلج/ دخول الستشفى و.
يكنك إرفاق مستندات أخرى، با فيها شهادات من هيئات مؤسسية أخرى مثل التأمي الوطني

                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                           

نذكرك أنه لجل تحسي العناية بالطلب، فإذا كانت بحوزتك مستندات طبية، تقارير من طبيب مختص، با فيها طبيب السالك البولية/ طبيب الشج/ طبيب الجهاز الهضمي، رسائل 
تسيح بعد دخول الستشفى أو رسائل من الستشفى، نتائج فحوصات، تشخيصات ومصادقات تشهد عل حالتك الوظيفية أو العقلية، فبوسعك أرسال هذه الستندات إلينا.

استمرة تقديم طلب ف التأمي التمريض
الستمرة مخصصة للنساء والرجال عل حد سواء.

الرجاء الحرص عل تعبئة الستمرة بشكل كامل ودقيق.

قسم الطلبات للتأمينات عل الحياة، تريض وحوادث شخصية، شارع أبا هيلل 3، ص.ب ة1903، رمات جان، رمز بريدي 5211801 
SMS tvsiud@harel-ins.co.il :رقم فاكس: 7348597-03، بريد إلكتون ،(  رقم رسالة قصية 052-3240345 (

رمز الستند 30850
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تصيح الؤَمن و/أو وكيله ي.ج

أنا الوقع أدناه أصح بهذا بان جميع الجابات أعره وأدناه صحيحة وكاملة وأصح بتسليم أي نوع من العلومات لشخص التصال الذكور أعله.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
التاريخ            السم الكامل              التوقيع

فقرة التقادم ي.ب

وفقاً لتعاليم قانون عقد التأمي والبوليصة التي بحوزتك، فإن فتة التقادم لغرض تقديم الطلب هي فتة مدتها ثلث سنوات وبدايتها من موعد حدوث الحالة التأمينية. (منعاً 
لللتباس، إذا كانت الحالة التأمينية هي حالة متجددة، وسيبدأ تعداد فتة التقادم لثلث سنوات منذ كل يوم طالا كانت الحالة التأمينية قائة بالنسبة لذلك اليوم).

عموماً فإن تقديم الطلب للشكة ل يوقف تعداد التقادم وتقديم الدعوى لدى الحكمة يوقف تعداد التقادم.
إذا كان طلب لقاص فلن تؤخذ بالحسبان ف تعداد فتة التقادم الدة التي ل يكن فيها القاص قد بلغ سن ثانية عش سنة.

موافقة عل استخدام العلومات واستلم مواد دعائية ي.أ

أوافق علوة عل ما يُلزم به القانون أو التفاق بأن هذه العلومات وباقي العلومات عني، والوجودة أو ستكون موجودة بحوزة الشكات ف مجموعة هرئيل (هرئيل 
للستثمر التأميني والخدمات الالية م.ض وشكات تابعة لها و/أو شكات متصلة بها) ستستخدمها الشكات ف مجموعة هرئيل و/أو أي كان من طرفها كذلك لكل أمر 
يرتبط بباقي برامج وخدمات الشكات ف مجموعة هرئيل (ف مجال التأمي والتوفي طويل المد والشؤون الالية) وف تسويق تلك البامج والخدمات، با ف ذلك لك يُتاح 
لتلك الشكات إشعاري بأي معلومات عن البامج والخدمات وان تقدم ل اقتاحات تسويقية مناسبة ل شخصياً وأن تٌرسل إل مواد دعائية (با ف ذلك بواسطة الفاكس 
)، وكذلك لغرض العناية بالطلبات ومعالجة وتخزين العلومات وكذلك لستخداماتSMS أخرى مرافقة  والبيد اللكتون وجهاز الهاتفة الوتوماتيك أو الرسائل القصية (

للستخدامات الذكورة أعله وتلزم لجل استكملها، حتى من خلل تحويل العلومات لطراف ثالثة تعمل باسم مجموعة هرئيل ومن طرفها.

التاريخ:                                                                                                                   توقيع الؤَمن:                                                    يكنك 
ف أي وقت ف الستقبل أن تبلغ عن رفضك الحصول مستقبلً عل تلك العروض التسويقية والواد الدعائية من خلل "استمرة رفض استلم مواد دعائية"، حيث تتوفر لك هذه 

الستمرة عل موقع

رمز الستند 30850

إذا تت الصادقة عل طلبك، نطلب منك كتابة تفاصيل حسابك ف البنك لتحويل البلغ ي
يجب إرفاق صورة شيك ملغي أو مصادقة عل إدارة حساب بنك عل اسم الؤَمن

بنك:                                        اسم الفرع:                                        رقم الفرع:                                رقم الحساب:                                                      

الدفع ف طلب لقاص: نحن الوقعون أدناه، والدي القاص، نطلب تحويل دفعات التأمي عن طلب رقم                                                                                        

                                                              لحساب البنك الشتك باسمنا                                                                أو لحساب الب أو الم ورقمه

عل اسم                                           (يجب إرفاق صورة شيك او مصادقة عل إدارة حساب بنك) أو إصدار شيك عل اسم الب أو الم 
(يجب إرفاق صورة عن بطاقات هويات الوالدين) بتوقيعنا عل هذا الستند فإننا نؤكد أنه بعد استلم دفعات التأمي عل النحو الطلوب لن يكون لنا و/أو لي شخص من 

طرفنا أي طلب و/أو ادعاء من أي نوع

رقم الهوية اسم الوالد
                                                                           

رقم الهوية اسم الوالد
                                                                           

بوليصة تعويض:
ُ        معتمد وف حالة دفعات مؤقتة ببلغ يزيد عن 5000 شيكل - لديك إمكانية أن تتوجه إلينا وتطلب أن يتم تحويل الدفعة  خدمات لزود واحدة لرة دفعة تحويل حالة ف

مباشة إل مزود الخدمة الذكور.

! يكنك كذلك مطالبة التأمي الُكمل لصندوق الرض و/او شكة تأمي أخرى. وف هذه الحالة سيتم إعادة الفرق بي البلغ الُستجع من التأمي الُكمل لصندوق الرض و/أو 
شكة التأمي الخرى حتى استيفاء مبلغ التغطية الحدد ف البوليصة. ل يكن الطالبة باستعادة نفس البالغ من هيئات

مختلفة (مثل شكات التأمي الخرى أو صناديق الرض). الحصول عل مبالغة مستعادة مزدوجة يتخالف مع تعاليم القانون وتعاليم بوليصة التأمي.
ألتزم بتبليغ شكة هرئيل للتأمي م.ض عن أي دفعة مالية أحصل عليها من أي طرف آخر مقابل هذا الوصل وأصح لشكة هرئيل للتأمي

م.ض أن تقوم بإجراء أي فحص بخصوص استحقاقي لقبض مبالغ الستعادة/ التعويض مقابل هذا الوصل.

إذا ل تُرفق وصول أصلية باستمرة الطلب، فيجب الجابة عن السئلة التالية:

هل تم تقديم الوصول الصلية لطرف آخر لجل استعادة البلغ؟   نعم     ل 
إذا كانت الجابة نعم، فالرجاء إرسال مصادقة من الطرف الذي أرسلت إليه الوصول بخصوص حجم البلغ الستعاد الذي استلمته منه.

هل تنوي تقديم الوصول لطرف آخر لجل استعادة الدفوعات؟   نعمم     ل 

إذا كانت الجابة نعم، فعليك تبليغ هرئيل وتبليغ الطرف الخر لكيل يتم دفع مبالغ مستعادة مزدوجة.

استمرة تقديم طلب ف التأمي التمريض
الستمرة مخصصة للنساء والرجال عل حد سواء.

الرجاء الحرص عل تعبئة الستمرة بشكل كامل ودقيق.

قسم الطلبات للتأمينات عل الحياة، تريض وحوادث شخصية، شارع أبا هيلل 3، ص.ب ة1903، رمات جان، رمز بريدي 5211801
SMS tvsiud@harel-ins.co.il :رقم فاكس: 7348597-03، بريد إلكتون ،(  رقم رسالة قصية 052-3240345 (

اسم الؤَمن                                                                    

رقم الهوية                                                                     



Page 6 of 14 

25
51

5/
26

72
6

10
/2

01
9

استبيان التقييم الوظيفي
الستمرة مخصصة للنساء والرجال عل حد سواء.

الرجاء الحرص عل تعبئة الستمرة بشكل كامل ودقيق.

ف هذا البند يجب تعبئة الحالة الوظيفية للمؤَمن وفقاً لتعريف العمليات الوجود ف البوليصة - إذا كانت العملية تتألف من أ.
عمليات ثانوية، فإن عدم قدرة الؤَمن عل القيام بقواه الذاتية بواحدة من العمليات الثانوية، يتم تعليم العملية كعدم قدرة الؤَمن عل القيام بالعملية

أ. النهوض من الستلقاء ف السير لوضعية جلوس والنهوض من وضعية جلوس عل كرس لوضعية وقوف
 قادر عل القيام بها

■هل يستطيع الؤَمن أن ينهض بفرده من وضعية استلقاء إل وضعية جلوس ف السير (يشمل الستعانة بوسيلة)؟  
من أن ينهض بفرده من الكرس أو من السير من وضعية جلوس إل وضعية وقوف (يشمل الستعانة بوسيلة)؟ ■  َ هل يستطيع الؤ

                                                                                                                                                             
وصف العاقة:

بقواه الذاتية

 غي قادر عل القيام بها
بقواه الذاتية

 قادر عل القيام بهاب. ارتداء اللبس
■هل يستطيع الؤمن أن يرتدي ويخلع بقواه الذاتية الثياب عل الجزء العلوي من جسمه؟  

■هل يستطيع الؤَمن أن يرتدي ويخلع بقواه الذاتية الثياب عل القسم السفل من جسمه؟  
وصف العاقة:                                                                                 

بقواه الذاتية

 غي قادر عل القيام بها
بقواه الذاتية

 قادر عل القيام بهاج. الغتسال
■هل يستطيع الؤَمن الدخول بقواه الذاتية إل حوض الستحمم او الحمم والخروج منها بقواه الذاتية؟  

■هل يستطيع الؤَمن الغتسال بقواه الذاتية ف حوض الستحمم او ف الحمم وقوفاً أو جلوساً عل كرس استحمم؟  
وصف العاقة:                                                                                 

بقواه الذاتية

 غي قادر عل القيام بها
بقواه الذاتية

د. الكل قادر عل القيام بها
■هل يستطيع الؤَمن الكل والشب بقواه الذاتية، با فيه شب وليس أكل بواسطة قشة مص بعد إعداد الطعام للمؤَمن وتقديه له؟  

وصف العاقة:                                                                                 

بقواه الذاتية

 غي قادر عل القيام بها
بقواه الذاتية

بول:هـ. التحكم بخارج البول والباز
■هل هناك تشخيص من طبيب مسالك بولية/ طبيب شج/ طبيب جهاز هضمي أو فحوص أجريتها؟ إذا كانت الجابة نعم، فبوسعك إرفاق تلك الستندات   

 سيطرة 
■هل تستخدم بشكل دائم ستوما أو قسطرة ف الثانة البولية او حفاظات أو أدوات امتصاص من أي نوع؟  

ًل ف اللحاح عل التبول أو تكرار التبول بسبب صعوبة التنقل أو صعوبة ل تصل إل حد  ■هل هناك تشخيص لقلة استجابة الثانة البولية وينعكس مث  
عدم القدرة عل القيام بجزء كبي من عملية التنقل بقواك الذاتية، غي قادر عل السيطرة عل مخارج الباز والبول؟ إذا كان الجواب نعم، فبوسعك

إرفاق تلك الستندات

                                                                                 وصف العاقة:

 عدم سيطرة

براز:

 سيطرة  

 عدم سيطرة

و. التنقل
■هل يستطيع الؤمن التحرك بقواه الذاتية، با ف ذلك بواسطة أداة مثل عكازة أو ووكر (جهاز للمساعدة عل الش)؟ قادر عل القيام بها  َ

عان الؤمن من انعدام التوازن او يعان من عدم التوازن، ما يسبب له سقوط متكرر يض بقدرته الذاتية عل التنقل من مكان لخر؟ إذا كانت  ■ هل   َ ي
الجابة نعم وإذا كان هناك توثيق طبي أو توثيق آخر لحالت السقوط فبوسعك إرفاق تلك الستندات.

                                                                                 وصف العاقة:

بقواه الذاتية

 غي قادر عل القيام بها
بقواه الذاتية

ز. النهاك النفس
من إل مراقبة خلل معظم ساعات اليوم بسبب إصابة نشاطه العقل، مثل الزهاير أو بسبب حالت خرف مختلفة؟ ■  َ هل يحتاج الؤ

لة  حا يستوف  ■هل يستوف الؤَمن حالة النهاك النفس التي تحددت عل يد طبيب مختص ف هذا الجال: وف هذا السياق يُعتب "النهاك النفس" - إصابة النشاط    
العقل للمؤَمن وتراجع قدرته الفكرية، با ف ذلك خلل ف الفهم والدراك وتراجع الذاكرة الطويلة أو القصية وعدم اللام بالكان والزمان، ما 

يستدعي مراقبته طيلة ساعات اليوم بحسب تقرير طبيب مختص ف هذا الجال، وسببه حالة
صحية مثل: زهاير او أشكال مختلفة من الَخَرف. إذا كانت الجابة نعم فبوسعك إرفاق تلك الستندات.

                                                                                 وصف العاقة:

النهاك النفس

حالة  يستوف  ل   
النهاك النفس

رمز: الستند 30850

اسم الؤَمن                                                                      

رقم الهوية                                                                     

نذكرك أنه لجل تحسي العناية بالطلب، فإذا كانت بحوزتك مستندات طبية وتقارير من طبيب مختص، با فيه طبيب مسالك بولية/ طبيب شج/ طبيب جهاز هضمي،
رسائل تسيح من الستشفى بعد دخوله، نتائج فحوصات، تشخيصات وشهادات تشهد عل حالتك الوظيفية أو العقلية، فبوسعك إرسال هذه الستندات.

قسم الطلبات للتأمينات عل الحياة، تريض وحوادث شخصية، شارع أبا هيلل 3، ص.ب ة1903، رمات جان، رمز بريدي 5211801
SMS tvsiud@harel-ins.co.il :رقم فاكس: 7348597-03، بريد إلكتون ،(  رقم رسالة قصية 052-3240345 (
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استمرة طلب معلومات طبية وتنازل عن السية
الستمرة مخصصة للنساء والرجال عل حد سواء.

الرجاء 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

أسمء مقدمي الخدمات، بن فيهم أطباء، معاهد، مختبات، مدارس، بساتي أطفال ج

                                                                                           .1
                                                                                          .2
                                                                                          .3
                                                                                           .4

                                                                                            .5
                                                                                            .6
                                                                                          .7
                                                                                           .8

توقيع الؤَمن د.

                                                                                                                                                                                                   
                            السم الكامل                                                                                                                                 التوقيع

توقيع شاهد مؤتن** و.

                                                                                                                                                                                                               
         تاريخ تعبئة الستمرة                         اسم الشاهد عل التوقيع                   رقم هوية الشاهد عل التوقيع                 اسم الشاهد الؤتن عل التوقيع** 

+ ختم مع رقم التخيص
** شاهد مؤتن - طبيب/ممرضة/ محامي/ عامل اجتمعي/ وكيل تأمي (يجب إرفاق صورة عن هوية وكيل التأمي).

ف حالة قاص (حالة قاص/ محمي، يجب إرفاق أمر تعيي وص وصورة عن هوية الوص) هـ.
عل ما سبق ، نعلن أن الواد تم جمعها لصالح الحمي/ القاص

                                                                                                                                                                                                          
                  السم الوالد/ الوص                                                  رقم البطاقة الشخصية                                                               التوقيع

*ف حالة قاص/محمي يجب ذكر أسمء الوصياء وان يوقع جميع الوصياء القانونيي عل الستند، وإذا كان هناك أمر لتعيي وص، فيجب إرفاقه. 
*ف حالة قاص/محمي يجب ذكر أسمء الوصياء وان يوقع جميع الوصياء القانونيي عل الستند، وإذا كان هناك أمر لتعيي وص، فيجب إرفاقه. 

تفاصيل الؤَمن أ
اسم الب رقم الهوية السم الشخص اسم العائلة

هاتف رمز بريدي الدينة رقم الشارع

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") بان يقدموا 
ُ                     (يسمون فيم يل "الطالبي") جميع الستندات والتفاصيل الوجودة لديهم أو لدى أي كان من طرفهم دون  لشكة هرئيل للتأمي م.ض ومأو لي كان من طرفها 
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 التمريض و/أو التأهيل 

H.I.V و/أو معلومات عن تحصيلت الدراسية و/أو عن أي مرض أصبت به ف السابق او أنا مصاب به حالياً، با فيها مرض  و/أو بطاقة العناية بالطفل، 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 1981- 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.

رمز الستند30852

■للستفسار عم إذا وصلت الستندات لهرئيل، يكن التصال عل الرد الل: .870-702-700-1 تتوفر الخدمة بعد مرور 24 ساعة منذ إرسال   
هذه الستمرة بوسيلة إلكتونية.

هرئيل شكة للتامي م.ض/ قسم الطلبات للتأمينات التمريضية، أبا هيلل 3، ص.ب 1903، بيت هرئيل، رمات جان 5211801
tvsiud@harel-ins.co.il :7348597-03، بريد إلكتون SMS :رقم فاكس ،( رقم رسالة قصية 052-3240345 (
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ما هي الحالة التمريضية التي تنح الحق بقبض معاش تريض؟

وفقاً لتعريف الحد الدن الحدد ف مذكرة الراقبة رقم 5-1-2013وبالتوافق مع تعاليم مذكرة الراقبة رقم 9-9-2016 (والتي تنطبق عل هذا الشأن بداية من تاريخ 1.9.2016) فإن 
الحالة التأمينية تتحدد وفقاً لعايي الحد الدن التالية:

أ. إعاقة وظائفية – حالة الؤَمن الصحية والوظائفية متدية بسبب مرض أو حادث أو خلل صحي ينعه من القيام بفرده بقسم كبي (05% عل القل من العمل) لعدد معي عل 
القل من العمل التالية، كم تحدد ف البوليصة:

قدرة الؤَمن لفرده عل النتقال من حالة استلقاء إل جالة جلوس و/أو النهوض عن الكرس، با فيه القيام بهذه العملية من كرس عجلت و/أو من السير. النهوض والستلقاء: 1. 

قدرة الؤمن عل القيام بفرده بارتداء و/أو خلع قطعة من اللبس من أي نوع، با ف ذلك ربط أو تركيب الحزام الطبي أو أحد الطراف الصطناعية.  .2َ ارتداء اللبس وخلعها: 
من عل القيام بنفسه بالستحمم ف حوض البانيو، الغتسال ف الحمم او بأي طريقة مقبولة، با فيه عملية الدخول إل حوض البانيو أو إل الحمم  3َ.  قد رة الؤ الستحمم:

والخروج منه.
الكل والشب:4.  قدرة الؤَمن عل القيام بفرده بتغذية جسمه بأي طريقة أو وسيلة (يشمل الشب وليس الكل باستخدام قشة الص) بعد أن تم إعداد الطعام له وتقديه له.
قدرة الؤَمن عل السيطرة بقواه الذاتية عل التبز و/أو التبّول. عدم السيطرة عل واحدة من تلك العمليات يعني انعدام السيطرة عل مخارج الفرازات،  التحكم بالفرازات: 5. 

عل سبيل الثال استخدام دائم لُفغرة إفراز أو قسطرة ف الثانة البولية أو استخدام حفاظات أو اسفنجات بختلف أنواعها.
التنقل:6.  قدرة الؤَمن عل التنقل بفرده من مكان إل آخر. القيام بهذه العملية بطريقة مستقلة دون مساعدة من الغي من خلل استخدام عكازات و/أو متكأ و/أو جهاز 
مساعدة عل الش و/أو أي أداء غيها، سواء كانت يدوية أو تحمل بُحِرك أو إلكتونية، فلن يُعتب ذلك انتقاصاً من قدرة الؤَمن عل التحرك بفرده. لكن ملزمته للسير 
أو لكرس العجلت وعدم قدرته عل تحريكها بفرده يُعتب انتقاصاً من قدرة الؤَمن الذاتية عل الحركة. الجدير ذكره |أن بوليصة التمريض موشلم لعضاء صندوق الرض 
كلليت تُعتب عدم قدرة الؤَمن عل التحرك بدون كرس عجلت كعدم قدرته عل الحركة بقواه الذاتية، لكن إذا كان بقدور الؤَمن التحرك بدون كرس عجلت لكن بقدوره 
ان يتحرك بقواه الذاتية عل كرس عجلت من مكان لخر ف فتة التأمي النتهية يوم 1 يوليو 2017 وخلل فتة التأمي الحالية تغيت قدرته الذاتية، بحيث أصبح غي قادر 

عل التحرك بقواه الذاتية حتى باستخدام كرس العجلت، فسيتم اعتباره مؤمناً غي قادر عل الحركة بقواه الذاتية بداية من الوعد الذي تغيت فيه تلك القدرة الذاتية.
ب. النهاك النفس – حالة الؤَمن الصحية والوظائفية متدية بسبب "النهاك النفس" الذي يحدده طبيب مختص ف هذا الجال. وف هذا السياق فإن "النهاك النفس" هو إصابة 
النشاط العقل للمؤَمن وتراجع قدرته الفكرية، بحيث يشمل خلل ف إدراك المور والُحكم عليها، تراجع الذاكرة للمدى البعيد و/أو القصي وعدم إدراك الكان والزمان، ما يستدعي 

مراقبته ف معظم ساعات اليوم وفقاً لقرار صادر عن أخصائ ف هذا الجال، بحيث يكون ذلك نابع عن حالة صحية مثل الزهاير او حالت خرف أو خبل أخرى.

كيف يتحدد الستحقاق لقبض معاش تريض؟
يتم النظر ف استحقاق الحصول عل معاش تريض بناء عل ُمجمل العلومات الطبية التعلقة بالؤَمن، ومن جملتها مستندات وتقارير طبية ومعلومات عن أمراض قائة وعلجات 

دوائية يتلقاها أو تلقاها الؤَمن سابقاً، ومعلومات عن دخوله الستشفى وما إل ذلك.
وبالضافة لذلك وف قسم كبي من الحالت يتم إجراء تقييم وظيفي للمؤَمن (فحوصات بدنية/ عقلية) بواسطة شخص مهني من طرف هرئيل، بحيث يكون من جملة اختصاصاته 
العمل ف مجال التقييمت الوظائفية و/أو العقلية. يتم هذا الفحص الذي يُجريه الخبي بالتنسيق مع أفراد أسة الؤَمن أو بالتنسيق مع الشخاص الذين يعملون حلقة وصل للمؤَمن.

وف نطاق هذا التقييم يتم فحص القدرة الوظائفية و/أو العقلية للمريض ف البيت أو ف إطار شبيه (مثلً: مؤسسة يكث فيها الؤَمن) وليس خارج البيت.

وخلل التقييم الوظائفي يفحص الخبي معايي مثل العايي الشمولة ف الستمرة الرفقة. الجدير ذكره أن هذه العايي ترد هنا كأمثلة فقط وقد تتغي من حي لخر.

القواعد والفحوصات العتمدة لتحديد استحقاق الحصول عل معاش تريض

إعاقة وظيفية1. 
ف سياق فحص فيم إذا كانت حالة الؤَمن تجعله يستحق الحصول عل معاش تريض بوجب شوط البوليصة وتعاليمها وبسبب إعاقة وظيفية لدى الؤَمن بالنسبة لكل واحدة 

من العمل الُبينة ف البند (أ) أعله، ومن خلل التقسيم إل عدد من الستويات الوظيفية التي يتم بينها فيم يل:
استقلل –1.1.  يشمل هذا التعريف حالت ل تستدعي مساعدة من شخص آخر لجل القيام بالعمل، ولهذا ل يتم تعريف هذا العمل كعمل ليس بقدور الؤَمن القيام به أو 

بجزء كبي منه. وف هذا التعريف هناك حالتي ثانويتي:
1.1.1. استقلل كامل (بدون مساعدة) – ل يحتاج الؤمن أي مساعدة ويقوم بالعمل بشكل آمن وخلل وقت معقول دون أدوات مساعدة.

1.1.2َ. استقلل بساعدة جهاز – يقوم الؤمن بالعمل دون مساعدة شخص آخر، إنا بساعدة جهاز.
التبعية –1.2.  لك يقوم الؤَمن بالعمل فإنه يحتاج لشخص آخر لك يراقبه أو يقدم له مساعدة بدنية، وبدونها لن يتم العمل بتاتاً. ف جزء من الحالت الشمولة ف هذه الفئة 

يتم تعريف الؤَمن كشخص غي قادر عل القيام بجزء كبي من العمل بقواه الذاتية كم يرد بيانه أدناه:
1.2.1. تبعية معتدلة- بقدور الؤَمن القيام بأكث من 05% من العمل ولهذا ل يتم تعريفه كشخص غي قادر عل تنفيذ جزء كبي من العمل. وتشمل هذه الحالة الوظيفية 

الحالت التالية:
1.1.2.1. مراقبة أو ترتيب- لجل القيام بالعمل هناك حاجة لراقبة أو تشجيع أو إقناع، لكن ل حاجة لساعدة أو تلمس بدن، أو تلزم مساعدة ف ترتيب أو 

تنظيم أداة مساعدة.
2.1.2.1. تلمس بدن بالحد الدن- لجل القيام بالعمل تلزم مساعدة عل شكل ملمسة خفيفة فقط.

مساعدة معتدلة/ متوسطة –1.3.  لجل القيام بالعمل تلزم مساعدة أكب من مجرد اللمسة، لكن الؤَمن يقوم بأكث من 05% من العمل، ولهذا ل يتم تعريفه كشخص غي قادر 
عل القيام بجزء كبي من العمل.

تبعية كبية –1.4.  بقدور الؤمن القيام بأقل من 50% من العمل ولهذا تلزمه مساعدة كبية أو كاملة، وبدونها لن يقوم بالعمل. ف هذه الحالة يتم تعريف الؤَمن كشخص 
غي قادر عل القيام بجزء كبي من العمل بقواه الذاتية.

بناء عل هذه الفحوصات يتم النظر بشكل فردي بقدرة الؤَمن عل القيام بجزء كبي من كل واحدة من العمل الستة بقواه الذاتية، ومن جملة ذلك بالطرق التالية: سيطرة عل 
مخارج الفراز- عدم السيطرة عل أحد الخارج يُعتب انعدام قدرة الؤَمن عل القيام بجزء كبي من عملية السيطرة عل مخارج الفراز بقواه الذاتية. فالؤمن الذي تكون مثانته 
البولية قليلة الستجابة وينعكس المر باللحاح أو بتكرار التبول وبسبب صعوبة الحركة ليس قادراً عل السيطرة عل مخارج الفراز، فسيتم اعتباره شخص غي قادر عل القيام 

بجزء كبي من عملية السيطرة عل الخارج (50% من العملية عل القل) بقواه الذاتية، وفقاً لتعريف العملية ف مذكرة التمريض.
وف هذا السياق فإن "صعوبة الحركة"- هي صعوبة تنُقل ل تزيد عن انعدام قدرة الؤَمن عل القيام بفرده بقسم كبي (50% من العملية عل القل) من عملية "التنقل" وفقاً 

لتعريفها ف مذكرة التمريض.

Dummy TextDummy Text
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الغتسال – تأخذ الشكة بعي العتبار أنه لجل فحص قدرة الؤمن عل القيام بقسم كبي من العملية بقواه الذاتية، با فيه الحاجة لساعدة ف الدخول إل الحمم/ حوض الستحمم 
والخروج منه. وف هذه الحالة تقوم الشكة بتجيح الساعدة اللزمة ف عملية الغتسال عملياً مع قدرة الؤَمن عل الدخول إل الحمم/ حوض الستحمم والخروج منه.

النهوض والستلقاء – يتم فحص قدرة الؤَمن عل القيام بجزء كبي من عملية "النهوض والستلقاء".
التنقل – يُعتب الؤَمن كشخص غي قادر عل القيام بجزء كبي من العملية حي ل يكون بقدوره التحرك بفرده بطريقة ما بدون مساعدة من شخص آخر. الؤَمن الذي يعان من 
عدم التزان أو يعان من عدم استقرار يسبب له السقوط التكرر، ما يض بقدرته الستقلة عل التحرك من مكان لخر، فسيُعتب كشخص غي قادر عل القيام بجزء كبي %050 

عل القل من العملية) من عملية "التنُقل" وفقاً لتعريفها ف مذكرة التمريض.
الكل- تقطيع الكل وإعداده وتقديه ل تُعتب انعداماً للقدرة عل القيام بجزء كبي من عملية الكل. الحاجة إل إطعام الؤَمن مادياً تُعتب انعداماً لقدرته عل القيام بالعملية.

ارتداء اللبس – تأخذ الشكة بعي العتبار أنه لجل فحص قدرة الؤَمن عل القيام بجزء كبي من العملية بقواه الذاتية كذلك قدرته عل ارتداء قطع ملبس متنوعة. ف حالة لزوم 
تركيب يد أو رجل اصطناعية، يتم ترجيح الساعدة اللزمة ف عملية ارتداء اللبس مع الساعدة اللزمة لتكيب الطرف الصطناعي.

النهاك النفس2. 
كم أسلفنا من قبل فإن النهاك النفس هو حالة أخرى تستحق الحصول عل معاش تريض. (ف كل الحوال سيكون الؤَمن مستحقاً لعاش لقاء حالة استحقاق واحدة فقط). 

تحديد حالة النهاك النفس يتم عل يد طبيب مختص ف الجال، أي طبيب شيخوخة أو طبيب نفس أو طبيب شيخوخة نفس و/أو طبيب أعصاب.
ولجل اتخاذ هذا القرار يقوم الطبيب الختص بفحص عدة أمور ومن جملتها تاريخ الرض والنطباع العام والتابعة الطبية والعلج الدوائ.

طلب الُصاَدق عليه لفتة تزيد عن 3 أشهر
لجل الصادقة عل طلب مؤقت لفتات أخرى محددة زيادة عل الفتة التي تت الوافقة عليها، ينبغي أن يتم ف نهاية فتة الدفع إجراء تقييم جديد لحالة الؤَمن من الناحية الطبية 

والوظيفية.
أثناء التقييم الجديد لسؤولية الشكة ولطريقة استنفادها ستؤخذ بعي العتبار أمور عديدة ومن جملتها حالة الؤَمن الطبية وسنه والعلومات التي قدمها الؤَمن للشكة وشوط 
البوليصة. فحص الستحقاق مجدداً قد يتم كذلك وفقاً لحالة الؤَمن وسنه من خلل فحص الستندات الطبية الجديدة بشأن حالة الؤَمن الطبية او الوظيفية أو من خلل فحص الؤَمن 

عل يد أطراف مهنية مناسبة من طرف شكة هرئيل.
مع اقتاب نهاية فتة الستحقاق ستتوجه إليك شكة هرئيل لجل إجراء فحص الستحقاق الُجدد. وخلل توجه الشكة لك فقد تطلب منك أن ترسل إل هرئيل مستندات طبية جديدة 

او تنسيق موعد لجراء فحص لتقييم حالتك الوظيفية والطبية الجديدة ف نطاق الواعيد التي تخبها بها.
عدم تسليم الستندات ف الوقت الحدد و/أو عدم التعاون بخصوص إجراء فحص ف الوعد للمؤَمن عل يد طرف مهني مناسب تحدده لك هرئيل قد يؤدي إل التوقف عن دفع 

الدفعات التأمينية أو تأجيل دفعها.
تحتفظ هرئيل لنفسها بحق إجراء فحص مجدد لستحقاقك عند اللزوم حتى ف حالة الصادقة عل استحقاق الؤَمن لفتة محددة سلفاً، إذا وصلت لهرئيل خلل تلك الفتة معلومات 

تختلف عن العلومات التي قدمها الؤَمن و/أو معلومات معروفة لهرئيل ومفادها أن من الجائز أن الؤَمن ل يعد مستحقاً لعاش التأمي.

طلب الصادق عليه لفتة 3 أشهر أو أقل
إذا صادقت الشكة عل طلب مؤقت لفتة 3 أشهر او أقل ويعتقد الؤَمن ان حالته الطبية والوظيفية تجعله مؤهلً للمصادقة عل الطلب لفتة إضافية، فيتعي عل الؤَمن عند اقتاب 

نهاية الفتة التي صودق عليها أن يرسل معلومات طبية تفصيلية عن حالته لشكة هرئيل.
وستقوم شكة هرئيل باستبيان مسؤوليتها بحسب العلومات الطبية التي يُرسلها الؤَمن وإذا لزم المر قد تقوم بفحص الؤَمن بواسطة طرف مهني من عندها.

تعليمت عامة
العلومات الذكورة أعله هي بثابة مبادئ عامة لتسوية طلبات التمريض ويتم عرضها كأمثلة توضيحية فقط وليس من شان نشها أن يُلزم الشكة بالتصف بهذه الطريقة تاماً ف 
الحالة الفردية. تحتفظ الشكة بحقها ف تغيي تلك العلومات من حي لخر وملئتها عند اللزوم لكل حالة وحالة فردية، با ف ذلك تغيي وملئة استمرة التقييم الوظيفي الرفقة 

بستند البادئ هذا.

الجدير ذكره أن الشوط الُلِزمة ف جميع الحوال ولكل أمر وشان هي الشوط الحددة ف بوليصة التأمي التي يحملها الؤَمن، وأن استحقاق الحصول عل معاش تريض وقبض 
ذلك العاش تخضع لجمل التعاليم والشوط الحددة ف هذه البوليصة، با فيها عل سبيل الثال ل الحص، استثناءات طبية وفتات انتظار وباقي تعاليم البوليصة.
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5ُ-9-2011، فيم يل بيان لنظومة قواعد استيضاح وتسوية الطلبات ف شكة هرئيل للتأمي م.ض (تسمى فيم يل: "هرئيل"). إذا رغبت  عملً بتعاليم مذكرة الهيئات الؤسسية رقم 
باستلم نسخة عن منظومة القواعد هذه، فبوسعك مراجعة قسم الخدمات ف هرئيل عل هاتف رقم 22-11-55-500-1 او طباعتها مباشة من موقع الشكة عل النتنت (يُسمى 

فيم يل: "موقع هرئيل").

ستعمل هرئيل ف كل ما يتعلق باستيضاح وتسوية الطلبات والعناية براجعات الجمهور وفقاً لا يرد ف منظومة القواعد هذه بحسب التفاصيل التالية:

أ. تعريفات

فيم يل تعريفات الصطلحات الذكورة ف منظومة القواعد هذه: 
أيام عمل ول تشمل أيام الجمعة وأيام السبت وأمسيات العياد والعياد والناسبات السائيلية. يوم/ أيام – 1. 

2. طلب – مطالبة هرئيل بتحصيل حقوق بوجب شوط بوليصة التأمي أو بوجب نظام صندوق التقاعد او بقتض تعاليم القانون النطبقة عل تحصيل تلك الحقوق.
3. صاحب الطلب – من يقدم الطلب لهرئيل، ماعدا مؤسسة وما عدا من عمل ف سياق عمله عل تحسي ضر تسبب لشخص آخر ويطلب من هرئيل مقابلً لتحسي الضر.

4. خبي – سواء كان موظفاً لدى هرئيل ام ل، وسواء التقى مع صاحب الطلب أم ل، مثل الُخمن أو الخبي الطبي، لكت ما عدا مستشار قضائ وما عدا لجنة طبية ف صندوق 
تقاعد تعمل بوجب النظام. 

ب. حيز التنفيذ

تنطبق منظومة القواعد هذه عل فروع التأمي التية: 
1. تأمي تقاعدي – بالنسبة لخاطر الشلل والوت فقط.

2. التأمي عل الحياة – بالنسبة لخاطر فقدان كفاءة العمل وخطر الوت فقط.
3. تامي عل الحوادث الشخصية؛

4. تأمي عل المراض والكوث ف الستشفى، ما عدا تأمي السنان وما عدا تأمي صحي للعاملي الجانب وتأمي صحي غايته توفي تغطية تأمينية للجانب القيمي ف إسائيل- 
وذلك بخصوص تلقي خدمات مباشة من مقدم الخدمات الطبية دون تدخل الشكة الؤِمنة؛

سمى فيم يل "الرسوم") - تأمي سيارات بحرك- ممتلكات (ذاتية ولطرف ثالث؛ 19 (ي7ُ 5. تأمي بوجب متطلبات مرسوم تأمي السيارات العاملة بحرك (صيغة جديدة) لسنة 0
6. تأمي شامل للبيوت؛

7. تأمي حمولة، حوادث، أمراض ودخول مستشفى أثناء السفر إل خارج البلد.

*** ل تنطبق منظومة القواعد هذه عل طلبات لدفع لقاء ضر ذات ف تأمي سيارة بحرك- ممتلكات أو تأمي شامل للبيت لصاحب طلب يتلك ما ل يقل عن 04 سيارة أو شقة 
وأثناء التوقيع عل عقد التأمي تنازل عن انطباقه بشكل واضح وصيح.

ح. موعد البداية

تبدأ منظومة القواعد هذه بتاريخ 1.6.2011
وعل الرغم مم ورد أعله، فإن بداية منظومة القواعد هذه بالنسبة للتأمي ووفقاً لتطلبات مرسوم تأمي سيارات بُحرك (صيغة جديدة) لسنة 1970 وتأمي طرف ثالث ف نطاق 

تأمي شامل للبيوت هي 1.3.2012
تنطبق منظومة القواعد عل طلبات تم تقديها بعد التواريخ الذكورة أعله.

ل تنطبق منظومة القواعد عل خدمات يقدمها مقدم خدمات مباشة للمؤَمن تبعاً للئحة الخدمات، إذا ل يكن الؤَمن متدخلً ف تسوية الطلب.

ط. مستندات ومعلومات لستيضاح الطلب

1. عند استلم توجه يتعلق بتقديم طلب لهرئيل أو لي كان من طرفها، يتم تسليم التوجه الستندات البينة أدناه ف أسع وقت ممكن:
(1) نسخة عن منظومة القواعد هذه؛

(2) وثيقة تشح بالتفصيل إجراءات استيضاح الطلب وتسويته؛
(3) تعليمت بخصوص طريقة العمل الطلوبة من صاحب الطلب، ومن جملة ذلك معلومات بخصوص حق صاحب الطلب بالحصول عل تعويض عن النفقات التي تحملها 
والتي عل هرئيل أن تعوضه عنها (مثل تعويض مقابل خطوات قام بها صاحب الطلب لجل تقليل الضر، وتعويض عن دفعة لخبي مقابل إعداد تقرير وما شابه ذلك).

(4) تفصيل العلومات والستندات الطلوبة من صاحب الطلب لجل استيضاح الطلب؛
(5) استمرة تقديم طلب، إذا كانت موجودة- وتعليمت بالنسبة لتعبئتها؛

(6) إشعار بشأن فتة تقاُدم الطلب.
■لديك إمكانية للطلع عل تلك الستندات الذكورة أعله عل موقع النتنت.  

2. تسلم هرئيل صاحب الطلب ف أسع وقت إشعاراً خطياً تشح فيه بالتفصيل ما هي الستندات التي استلمتها منه وتاريخ استلمها، وكذلك ما هي العلومات والستندات 
الطلوبة والتي ل يسلمها صاحب الطلب.

3. إذا لزم لهرئيل الحصول عل معلومات ومستندات إضافية من صاحب الطلب لجل استيضاح الطلب، فيتم طلب تلك الستندات خلل 41 يوم عمل من التاريخ الذي تبي 
فيه أن هناك حاجة لتلك الستندات.

■ل تنطبق تعاليم هذا البند عل طلب يتم النظر فيه لدى الحكمة.  

30850 -رمز الستند

منظومة قواعد لستيضاح وتسوية طلبات 
وللعناية براجعات الجمهور
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ه. إشعار بشأن مجرى استيضاح الطلب ونتائجه

تسلم هرئيل لصاحب الطلب خلل 30 يوماً من موعد استلمها كل العلومات والستندات التي طُلبت من صاحب الطلب لجل استيضاح الطلب و/أو من موعد استلمها استمرة 
طلب كامل وفق متطلباتها (الوعد الخي منهم) إشعاراً بخصوص حالة العناية بالطلب. وقد يكون هذا الشعار بخصوص دفع الطلب بالكامل أو بشكل جزئ، مقتح لتسوية 

الطلب، متابعة العناية بالطلب او التوقف عن العناية بالطلب أو رفض الطلب
■تعاليم هذا البند ل تنطبق عل طلب يتم النظر فيه أمام الحكمة.  

و. إشعار دفع وإشعار دفع جزئ

1. إذا تم اتخاذ قرار بدفع الطلب، فسيستلم صاحب الطلب ف موعد الدفع إشعاراً خطياً يشمل الواضيع التالية أو توجيه إل مستندات تتعلق بتلك الواضيع ومرفقة بالشعار 
(مثل تقرير الُخمن أو تقرير من خبي):

(أ)  بالنسبة لدفعة مرة واحدة – سبب الدفع؛ شح معقول وواضح حول طريقة احتساب الدفعة؛ حجم الضر؛ مبلغ الضيبة الخصوم من البلغ الصل؛ طريقة احتساب 
هذا البلغ وتعاليم القانون التي تم بوجبها احتساب البلغ وخصمه، توجيه إل قسيمة راتب أو توجيه لصادقة من سلطات الضيبة يتم إرفاقه بالشعار؛ تفاصيل 
بشأن خصم مبالغ إضافية يستحقها صاحب الطلب من مؤسسات غي هرئيل بسبب ظروف ترتبط بنفس حجة الطلب وتم خصمها من الدفعة بوجب البوليصة أو 
بوجب النظام أو القانون؛ مبلغ الساهمة الذاتية؛ شح عن خصم مبالغ أخرى تستحقها هرئيل من صاحب الطلب؛ شح حول خصم سلفات او مبالغ ل خلف عليها 
إذا تم دفع مبالغ كهذه؛ نوع الربط بؤش السعار وطريقة الربط بالؤش؛ الفائدة الستحقة مع ذكر التعاليم النطبقة عليها؛ البلغ الذي أضيف للدفعة بسبب فروقات 
الربط بالؤش وفروقات الفائدة؛ مبلغ الدفعة التأخرة وذكر التعاليم النطبقة بشان الفائدة التي تُجبى عل التأخي؛ موعد استيفاء جميع العلومات والستندات لدى 

هرئيل لستيضاح الطلب.

(ب)  بالنسبة لدفعة مؤقتة (با ف ذلك معاش) فيتم شحها ف موعد الدفعة الول، إضافة لا ورد ف الفقرة (أ)- مبلغ الدفعة الول؛ نظام تعديل الدفعات؛ الوعد الول الذي 
يستحق فيه صاحب الطلب قبض الدفعة؛ طول الدى الكب الذي يستحق عنه صاحب الطلب قبض دفعات بالتوافق مع تعاليم البوليصة او النظام أو القانون؛ طول 

الدة حتى إجراء فحص مجدد للستحقاق؛ قواعد إجراء الفحص الجديد للستحقاق خلل فتة استحقاق الدفعات؛ نظام تديد فتة استحقاق الدفعات.

2. إذا تم اتخاذ قرار بتقديم دفعة جزئية للطلب مع رفض جزء من الطلب بالنسبة للمبالغ التي تت الطالبة بها أو قسم من الذرائع التي تت الطالبة بها- يستلم صاحب 
الطلب ف موعد الدفع إشعاراً خطياً عن الدفع وتشمل جزئي عل النحو الت:

الجزء الول يشح مكونات الدفعة التي صودق عليها وفقاً للشح اعله؛
الجزء الثان يشح مسوغات رفض جزء من الطلب كم يتم بانها لحقاً.

■ف جميع الحالت التي يتقرر فيها دفع الطلب لن تكون هناك حاجة لرسال الستندات الذكورة ف البند (د) أعله، ما عدا نسخة عن منظومة القواعد هذه.  
■ف حالة النظر بالطلب لدى الحكمة فستنطبق تعاليم هذا البند مع التغيات اللزمة تبعاً لظروف الحالة.  

■ف حالة اتفاق الطرفي عل دفعة من خلل اتفاقية تسوية، فستكون هرئيل معفية من تقديم إشعار بوجب هذا البند بداية من ذلك الوعد.  

ز. إشعار تسوية

1. تقدم هرئيل لصاحب الطلب مقتحاً لتسوية معقولة لوعد القتح. 
2. إذا تم التفاق عل دفعة ف نطاق التسوية، فيتم تسليم صاحب الطلب مقتح تسوية مكتوب وُينح مدة معقولة للنظر ف شوطها.

3. يشمل مقتح التسوية الكتوب الحالة التأمينية والسوغات التي تستند إليها التسوية ومكونات الدفعة التي ل خلف عليها والبلغ الذي تحدد ف التسوية ومبلغ الدفع والفرق 
بي البلغ الذي تحدد ف التسوية وبي البلغ الدفوع، إذا كان هناك فرق بينهم.

4ُ. طالا ل يصادق صاحب الطلب عل إشعار التسوية فإن التسوية ليست ُملزمة للطراف.
■ل تنطبق تعاليم هذا البند إذا كان صاحب الطلب قد وكل محامياً للمرافعة عنه وكذلك إذا كان الطلب قيد النظر لدى الحكمة.  

ح. إشعار متابعة الستيضاح أو التوقف عن الستيضاح

1. إذا لزم لهرئيل وقت إضاف لجل استيضاح الطلب، فيتم إرسال إشعار كتاب بهذا الخصوص وتُشح فيه أسباب الحاجة إل تلك الدة الضافية وتُشح فيه العلومات أو الستندات 
الخرى الطلوبة من صاحب الطلب لجل استيضاح الطلب.

2. يتم تسليم إشعار متابعة الستيضاح الذكور لصاحب الطلب كل تسعي يوماً عل القل (ما عدا طلبات بوجب الرسوم يتم فيها إرسال ذلك الشعار كل ستة شهور عل القل) 
ولحي إرسال إشعار الدفع، إشعار الدفع الجزئ، إشعار الرفض أو إشعار تسوية وفقاً للحالة، ما عدا ف الحالت التالية:

■إذا كُتب ف إشعار متابعة الستيضاح موعد مستقبل لتقييم الضر، وعندئذ ل حاجة لرسال إشعار بشأن متابعة الستيضاح حتى الوعد الذكور، شيطة أن يتم إرسال   
إشعار متابعة استيضاح بعد سنة عل القل؛
■إذا توجه صاحب الطلب للهيئات القضائية؛  

■إذا ل يرد صاحب الطلب بعد استلمه إشعارين بشأن متابعة الستيضاح وفيهم طُلَِب بتقديم معلومات أو مستند لجل متابعة استيضاح الطلب، شيطة أن تم التوضيح   
ف الشعار الخي بانه لن يتم إرسال إشعارات أخرى إذا ل يسلم الستندات الطلوبة أو حتى الحصول عل رد آخر.

■ل تنطبق تعاليم هذا البند عل طلب يتم النظر فيه لدى الحكمة.  
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ط. إشعار بشأن رفض الطلب

إذا اتخذ قرار برفض الطلب بالكامل أو بشكل جزئ، فيتم تسليم صاحب الطلب بلغاً خطياً بهذا المر.  يجب أن تتضمن أسباب الرفض أيًضا شوط السياسة أو اللوائح أو الشوط 
أو القيود الوضوعة ف تاريخ النضمم أو تاريخ تجديد التغطية التأمينية أو التعليمت القانون الذي يرتكز عليه الرفض ورفض الدعوى.

القانون الذي يرتكز عليه الرفض ورفض الدعوى.

ي. إشعار بشأن تقادم الطلب

1. ف كل إشعار دفع أو إشعار دفع جزئ أو إشعار رفض وإشعار أول عن متابعة الستيضاح تظهر فقرة تُذكر فيها بشكل بارز فتة تقادم الطلب وفقاً لتعاليم القانون النطبقة، 
ويُذكر فيه أيضاً أن تقديم الطلب لهرئيل ل يوقف مسار التقادم وان تقديم الطلب للمحكمة فقط يوقف مسار التقادم.

2. بالضافة لذلك فإن كل إشعار آخر يتم إرساله لصاحب الطلب بخصوص طلبه خلل السنة التي سبقت الوعد الرتقب لتقادم الطلب يجب أن يشمل تلك الفقرة الذكورة 
بشأن التقادم وكذلك موعد وقوع الحالة التأمينية ويُذكر فيها مسار التقادم بداية من موعد حدوث الحالة التأمينية.

3. إذا) ل ترد فقرة بشأن التقادم ف إشعار الدفع، ف إشعار الدفع الجزئ، ف إشعار الرفض أو ف إشعار متابعة الستيضاح الول التي يتم إرسالها لصاحب الطلب ليس خلل السنة 
التي سبقت الوعد الرتقب للتقادم، فيتم اعتبار هرئيل وكأنها وافقت عل ان الفتة الزمنية بي الوعد الول التي كان عليها فيه أن تُرسل إشعاراً يشمل فقرة التقادم وبي 

الوعد الذي تم فيه فعلً تسليم إشعار وفيه فقرة التقادم- لن تدخل ف تعداد فتة التقادم (وكل ذلك فقط بالنسبة للمرة الول التي ل يتم فيها إرسال إشعار كم يجب).
4. إذا ل ترد فقرة بشأن التقادم ف إشعار الدفع، ف إشعار الدفع الجزئ، ف إشعار الرفض أو ف إشعار متابعة الستيضاح الول الذي تم إرساله لصاحب الطلب خلل السنة التي 
سبقت الوعد الرتقب للتقادم، فيتم اعتبار ذلك موافقة من هرئيل عل ان الدة الزمنية ما بي موعد إرسال الشعار الول ف تلك السنة وبي موعد إرسال إشعار يشمل فقرة 
تقادم وموعد التقادم- لن تدخل ف تعداد فتة التقادم (وهذا أيضاً فقط بالنسبة للمرة الول التي ل يتم فيها إرسال إشعار كم يجب خلل السنة التي سبقت موعد التقادم).

■ل تنطبق تعاليم هذا البند عل طلب يتم النظر فيه لدى الحكمة.  

ي.أ.  إشعار بشأن حق الستئناف عل القرار

كل إشعار دفع، إشعار دفع جزئ أو إشعار رفض يشمل فقرة تذكر بشكل بارز حقوق صاحب الطلب التية:
1. الستئناف عل القرار وكذلك ما هي طريقة تقديم الستئناف، طالا تحدد ذلك ف البوليصة او ف النظام، با ف ذلك حق صاحب الطلب بتقديم تقرير من خبي.

2. ان يقدم استئنافه للمسؤول عن مراجعات الجمهي ف هرئيل وتفاصيل السؤول وطريقة التواصل معه.
3. أن يقدم استئنافه لهيئات أخرى، بن فيهم هيئة قضائية او لدى السؤول عن سوق الوراق الالية والتأمي والدخار ف وزارة الالية.

■ل تنطبق تعاليم هذا البند عل طلب يتم النظر فيه لدى الحكمة.  

ي.ب. فحص ُمجدد للستحقاق

1. حي تعمل هرئيل كشكة إدارية وترغب إعادة فحص استحقاق صاحب الطلب للحصول عل دفعات مؤقتة، فإنها تعمل بوجب القواعد التي تحددت لهذا المر ف النظام.
2. حي تعمل هرئيل كشكة تأمي وترغب إعادة فحص استحقاق صاحب الطلب للحصول عل دفعات مؤقتة، فإنها تقوم بذلك بوجب قواعد معقولة حددتها لهذا الغرض.

3. يتم تسليم صاحب الطلب القواعد التبعة لعادة فحص استحقاق صاحب الطلب للحصول عل دفعات مؤقتة، وذلك مع إشعار الدفع او إشعار الدفع الجزئ، وكذلك يتم 
شحها ف موقع النتنت.

4. إذا كانت هناك نفقات جديدة لجل إعادة الفحص الذكور، فلن يتحمل صاحب الطلب تلك التكاليف.
5. بالنسبة لطلبات يتم تقديها بوجب بوليصات تبدأ فيها فتة التأمي ف يوم 1.6.2011 وصاعداً – إذا تبي نتيجة ذلك الفحص الُجدد أنه يجب تقليل أو إلغاء الدفعات الدورية 
لصاحب الطلب، فسيتم إجراء التغيي وفقاً للنظمة التي تحددت لهذا المر ف البوليصة أو ف النظام، وإذا ل تتحدد شوط، فيستلم صاحب الطلب إشعاراً عن التغيي ف 
غضون ما ل يقل عن ثلثي يوم قبل بداية تقليل الدفعات أو إيقافها، لكن ليس ف غضون أكث من ستون يوم قبل الوعد الذكور، وف جميع الحوال ليس قبل أن تدل نتائج 

الفحص الذي تم إجرائه عل وجوب تقليل أو إيقاف الدفعات.
6. يشمل إشعار التغيي جميع البرات التي يعتمد عليها قرار تقليل الدفعات الدورية أو إيقافها، وتنطبق عليه تعاليم إشعار الرفض وتقرير الخبي مع التغييات الناسبة.

7. وف جميع الحوال يتم التغيي فقط بعد استلم صاحب الطلب إشعار عن نية تقليل أو إيقاف الدفعات؛ 
8. منعاً لللتباس فإن جميع ما ورد أعله ليس من شأنه النتقاص من حق هرئيل بالطالبة بإعادة البالغ الزائدة التي تم دفعها قبل موعد إجراء التغيي الذكور. 
1.6.2011ُ، فستفق هرئيل بإشعار التغيي القواعد التي حددتها بشأن الفحص الُجدد للستحقاق. 9. بالنسبة لبوليصات تبدأ فتة التأمي الحددة فيها قبل تاريخ 

ي.ج. استيضاح طلب بساعدة

1. إذا اقتضت الحاجة الستعانة بخبي يلتقي مع صاحب الطلب لجل استيضاح الطلب أو الستعانة بخبي يفحص المتلكات موضوع الطلب لجل تقدير الضر الذي تسبب 
لتلك المتلكات، سواء بحضور صاحب الطلب أو عدم حضوره، فسيستلم صاحب الطلب إشعاراً مسبقاً بهذا الخصوص، ويشح له الشعار وظيفة الخبي بالنسبة لستيضاح 
الطلب، ويتم إعلمه بأن من حقه أن يختار أحداً للمرافعة عنه او استشارة خبي من طرفه أثناء استيضاح الطلب بساعدة الخبي (وينطبق كل هذا إل إذا كان محققاً ف 

إطار تحقيق سي).
2. الخبي الذكور ل يرفض الطلب بكامله او بجزئه ول يقتح تسوية إل بخصوص حجم الضر، إل إذا كان موظفاً ف هرئيل ويختص بعمله ف تسوية الطلبات. 

ي.د. تقرير

1. أي تقرير لخبي تستند إليه هرئيل لجل تسوية الطلب، يتم كتابته بطريقة احتافية ويشمل اسم الخبي وشهادته وثقافته الهنية ووظيفته، وقائة بجميع الستندات التي 
اعتمد عليها الخبي ف كتابة التقرير.

2. تقرير الخبي الذكور ل يتطرق مباشة إل حق الؤَمن بالحصول عل دفعات من التأمي.
3. إذا استندت هرئيل إل تقرير خبي ف نطاق تسوية طلب، فيتم تسليم التقرير لصاحب الطلب ف موعد تسليم الشعار الناسب بشأن إجراءات استيضاح الطلب ونتائجه أو 
إشعار بشأن الفحص الُجدد للستحقاق. يُرفق بالتقرير قائة جميع الشعارات والستندات التي سلمها صاحب الطلب لهرئيل أو لخبي من طرفها لجل كتابة التقرير، وكذلك 

أي مستند إضاف استند إليه التقرير. (يتم تسليم تلك الشعارات والستندات لصاحب الطلب عندما يطلبها).
إذا كان تقرير سي لخبي يسمح القانون بحجبهن فيستلم صاحب الطلب إشعاراً خطياً وفيه شح لسبب سية التقرير.
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ط.و. تبادل وحقوق تجاه طرف ثالث

1. قبل تقديم طلب ضد طرف ثالث بوجب حق التبادل، يستلم الؤَمن إشعاراً خطياً عن ذلك خلل فتة مسبقة معقولة.
2.  إذا صدر ف سياق طلب التبادل قرار محكمة أو قرار تحكيم أو تم التوقيع عل اتفاقية تسوية، فيستلم الؤَمن نسخة من القرار أو قرار اتفاقية التسوية خلل أربعة عش 

يوم عمل من تاريخ استلم هرئيل للقرار او من تاريخ التوقيع عل اتفاقية التسوية.
3. إذا تبي أثناء استيضاح الطلب أنه قد ينشأ لصاحب الطلب حق مقابل الطرف الثالث، والذي قد تطالب به هرئيل بقتض حق التبادل، فيجب ذكر هذا المر امام الؤَمن ف 

كل إشعار بشأن إجراءات استيضاح الطلب ونتائجه أو إشعار بشأن الفحص الُجدد للستحقاق. 
4. ليس فيم ورد ف هذا البند إلزام هرئيل بتمثيل الؤمن او إلزامها بواجب تقديم الشورة.

ط.ز. طلب طرف ثالث

1. ف كل حالة تستلم فيها هرئيل توجهاً من صاحب الطلب (بصفته طرف ثالث) للحصول عل معلومات بشأن وجود بوليصة تأمي مسؤولية لشخص معي عل إثر حادث 
معي، فيتم تسليم العلومات بهذا الشأن لصاحب الطلب ف غضون أربعة عش يوم عمل من تاريخ الطلب.

2. . ف كل حالة يطلب فيها صاحب الطلب الحصول عل تعويضات من التأمي، فيستلم صاحب الطلب إشعاراً خطياً خلل سبعة أيام عمل من تاريخ الطلب، وإذا ل يبلغ عن 
معارضته لدفع التعويض خلل ثلثي يوماً، تُدفع للطرف الثالث تعويضات التأمي التي من واجب هرئيل دفعها للمؤَمن، إذا كانت مستحقة منها مبالغ كهذه.

3. تعمل هرئيل لستيضاح واجباتها تجاه الؤَمن وفقاً للفتات والواعيد الحددة ف منظومة القواعد. 
4. إذا وجدت هرئيل أن هناك مسؤولية تجاه الؤَمن ول يعارض الؤَمن الدفعة الذكورة خلل آخر ثلثي يوماً، سواء بَلَغ عن عدم معارضته أو عن موافقته وسواء ل يرد بتاتاً 

عل هرئيل، فستُدفع تعويضات التأمي اللتزمة بها هرئيل لصاحب الطلب.
■تعليمت هذا البند ل تنطبق عل الطلبات الُقدمة بحسب الرسوم.  

ي.ز   تقديم إجابات وعناية براجعات الجمهور

ترد هرئيل خطياَ عل كل توجه يصلها من مؤَمن أو من صاحب طلب، سواء تم إرسال إشعار للمسؤول عن مراجعات الجمهور أو لطرف آخر ف هرئيل، وذلك خلل وقت معقول 
وفقاً لظروف الحالة، وف جميع الحوال لن يتأخر الرد عن ثلثي يوماً من تاريخ استلم الراجعة.

ي.ح  تسليم نَُسخ

ًل عند طلبه نسخة عن البوليصة او النظام خلل أربعة عش يوم عمل من تاريخ استلم الطلب. 1. تسلم هرئيل لصاحب الطلب نز
2. عل الرغم مم ورد أعله، يكن توجيه صاحب طلب، إذا كان طرفاً ثالثاً ف التأمي إل صيغة البوليصة الوجود عل موقع النتنت.

3. تسلم هرئيل صاحب الطلب نزولً عند طلبه نُسخ عن كل مستند وقع عليه صاحب الطلب ونسخة عن أي مستند سلمته لصاحب الطلب أو نسخ عن أي مستند استلمته 
الشكة بوافقة صاحب الطلب، وذلك خلل واحد وعشون يوم عمل من موعد استلم الطلب. 

جدول الواعيد والفتات الحددة ف مذكرة "تسوية الطلبات والعناية براجعات الجمهور"

الوعد أو الفتة الحددة ف الذكرة العملية البند ف الذكرة

14 يوم عمل من يوم تأكيد الحاجة إليها. طلب معلومات ومستندات إضافية 8(أ)6

30 يوماً من تاريخ استلم جميع العلومات والستندات الطلوبة من صاحب الطلب تسليم معلومات بشأن مجرى استيضاح الطلب ونتائجه 8 (ب)

كل 90 يوماً منذ تاريخ تسليم إشعار بوجب البند 8(ب) تسليم إشعارات تتمة الستيضاح 8(و)(3)

30-60 يوماً قبل موعد تقليل الدفعات أو إيقافها. تسليم إشعار تغيي بخصوص تقليل دفعات دورية أو إيقافها  8(ط)(6)

14 يوم عمل من تاريخ استلم قرار الحكم لدى الشكة أو من تاريخ التوقيع عل 
تسليم نسخة عن قرار حكم أو اتفاقية  8(ي.ب) (2)

التفاقية.

14 يوم عمل من تاريخ طلب البوليصة. تسليم معلومات عن وجود بوليصة 8(ي.ج) (1)

7 أيام عمل من تاريخ الطلب. إشعار للمؤمن عن طلب تعويضات تأمي لطرف ثالث 8(ي.ج) (2)

30 يوما من استلم الحالة الخطية. رد خطي عل مراجعات الجمهور 8(ي.د)

14 يوم عمل من موعد استلم الطلب. تسليم نُسخ عن البوليصة أو النظام 8(ط.و) (1)

21 يوم عمل من تاريخ استلم الطلب. سخ عن كل مستند وقع عليه صاحب الطلب ط. 8َ تسليم نُ و) (3) )
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منظومة قواعد لستيضاح وتسوية طلبات
وللعناية براجعات الجمهور

الستمرة مخصصة للرجال والنساء عل حد سواء.

قواعد لفحص الستحقاق مجدداً
3 طلب تت الوافقة عليه لفتة تزيد عن  شهور1. 

أ. الصادقة عل طلب دوري لفتات محددة أخرى زيادة عل الفتة التي صودق عليها، يجب أن يتم ف نهاية الفتة التي صودق عليها للدفع إجراء فحص مجدد لحالة الؤَمن 
من الناحية الطبية والوظيفية.

ب. عند إجراء الفحص الُجدد لسؤولية الشكة وطريقة تطبيقها تؤخذ بالحسبان حالة الؤمن الطبية وسنه والعلومات التي سلمها للشكة وشوط البوليصة.
ج. قد يتم إجراء فحص الستحقاق الُجدد وفقاً لحالة الؤَمن وسنه من خلل فحص مستندات طبية جديدة عن حالته الطبية أو الوظيفية، او من خلل فحص الؤَمن عل أيدي 

أطراف مهنية مناسبة من طرف هرئيل.
د. عند اقتاب موعد انتهاء فتة الستحقاق تتوجه إليك هرئيل لجل إجراء فحص لستحقاق الجدد. وف سياق هذا التوجه سيُطلب منك أن تسلم هرئيل مستندات، أو تنسيق 

موعد لجراء فحص لحالتك الوظيفية والطبية الجديدة ف نطاق الواعيد التي تم تحديدها ف التوجه.
ه. عدم تسليم الستندات ف الوعد الطلوب و/أو عدم التعاون بخصوص إجراء الفحص بواسطة هيئات مهنية مناسبة اختارتها هرئيل لهذا الغرض قد يؤدي إل إيقاف دفعات 

التعويض التأميني أو تأخيها.
و. تحتفظ هرئيل لنفسها بحق إجراء فحص مجدد عند اللزوم حتى ف الحالت التي تم فيها الصادقة عل حق الؤمن بفتة محددة سلفاً إذا وصلت إل هرئيل خلل تلك الفتة 

معلومات تختلف عن العلومات التي سلمها الؤَمن و/أو معلومات معروفة لهرئيل ويتبي منها ان الؤَمن ل يعد

3 طلب صودق عليه لفتة  أشهر أو أقل2. 
أ. الصادقة عل طلب مؤقت لفتات محددة إضافية زيادة عل الفتة التي صودق عليها يحتاج ف نهاية الفتة التي صودق عليها للدفع إجراء فحص مجدد لحالة الؤَمن من 

الناحية الطبية والوظيفية.
ب. عند إجراء الفحص الجدد للمسؤولية وطريقة تطبيقه يؤخذ بالحسبان حالة الؤمن الطبية وسنه والعلومات التي سلمها للشكة وشوط البوليصة.

ت .    قد يتم إجراء فحص الستحقاق الُجدد وفقاً لحالة الؤَمن وسنه من خلل فحص مستندات طبية جديدة عن حالته الطبية أو الوظيفية، او من خلل فحص الؤَمن عل 
أيدي أطراف مهنية مناسبة من طرف هرئيل.

ث .    إذا اعتقدت عند اقتاب نهاية الفتة التي صودقت لطلبك أنه وبالنظر إل حالتك الطبية والوظيفية هناك مجال بحسب شوط البوليصة للمصادقة عل فتات إضافية، 
فسيتعي عليك أن تبعث لهرئيل عند اقتاب نهاية الفتة الول التي صودق عليها معلومات طبية جديدة ومفصلة عن حالتك ف ذلك الوقت.

ج. تقوم هرئيل باستيضاح مسؤوليتها وفقاً للمعلومات الطبية التي تستلمها منك وإذا لزم المر تقوم بذلك من خلل فحصك بواسطة هيئة مهنية تختارها هي.


