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 ------------------------------------------------------------------------------------------------  في حال عدم طلب تأمين أحد أفراد ألعائلة، الرجاء توضيح االسباب:

----------------------------------------------------------------------------------  :تحديد اسم شركة التأمين وتاريخ انتهاء البوليصة في حال كنت مؤمنا" في السابق الرجاء 

 ينتج عنها بطالن و الغاء عقد الضمان موضوع هذا الطلب ابتداء من تاريخ اصداره و ذلك بدون استرداد القسط المدفوع.  ؛ان اية تصريحات أو اغفال مقصود او غير مقصود ألية وقائع-

 
 لية جراحية بسبب الحاالت التالية: مهل حدث لك أو ألفراد عائلتك المذكورين أعاله أن أصيب بعوارض او ظواهر مرضية أو عولج أو خضع لع

 ال نعم                         ال                                                                               نعم       
 أمراض القلب و الشرايين، ارتفاع او هبوط في الضغط؟ -10               أمراض العظم، العضالت، المفاصل، النخاع الشوكي، الروماتيزم؟-1
 أورام خبيثة في الجسم أو الدم )سرطان(؟ -11     أمراض الدم )فقرالدم، التالسيميا….(؟-2
 أمراض الحساسية و الجلد؟ -12                هل يوجد عضو اصطناعي أو جسم غريب لألستئصال؟-3
 وه خلقي أو عاهة جسدية؟أمراض مزمنة، تش -13   أمراض الجهاز الهضمي )القرحة، المرارة، الكبد، المعدة…..(؟-4
 و االمراض المنتقلة جنسيا؟AIDS أمراض فقدان المناعة المكتسبة -14               أمراض الغدد و السكري )دهن الدم، الغدة الدرقية، النخامية….؟-5
 الحنجرة؟أمراض االذن، االنف،  -15  أمراض الجهاز العصبي و أجهزة الحواس )صرع، داء النقطة...(؟-6
 أمراض الكلي و المسالك البولية و التناسلية؟ -16   أمراض الجهاز التنفسي )التهاب رئوي، سل، ربو...(؟-7
 أالفراط في استعمال الدواء أوالكحول أو تناول وادمان المخدرات؟ -17                أمراض أخرى، أي حادث، عملية سابقة أو مستقبلية؟-8
 ما هو موعد الوالدة المحتمل؟ –للنساء: هل أنت حامل  -18   أحدكم من أية حساسية على الدواء، الطعام أو غيره؟هل يعاني -9
 هل يتناول او تناول أحدكم أي دواء أو تابع أو يتابع أي عالج أو عولج يوما في المستشفى ألي سبب آخر؟-19
 لضغط، أمراض وراثية، السل، السرطان؟هل يعاني أحد أفراد عائلتكم من السكري، القلب، ا-20
 

 يرجى االدالء بالمعلومات كاملة كما هو مفصل:  –في حال االجابة بنعم على أي من االسئلة أعاله 

 المستشفى  اسم الطبيب  التاريخ  نوع العالج  المرض  االسم 

      

      

      

 
ين هم تابعون الموجودة لدي، بأن هذه االجوبة هي كاملة و صحيحة. كما و أنني باالصالة عن نفسي و بالنيابة عن االشخاص الواردة أسماؤهم أعاله و الذأنا الموقع ادناه أصرح، وفقا للمعلومات 

أو من يمثلها عن أية معلومات   للبنانية للتأمين ش.م.لالمجموعة العربية ا لي، أعطي للمستشفى و للطبيب أو ألي شخص آخر قد عالجنا أو قد عالج أي عضو من أعضاء عائلتي الحق بأن يفيد
 أو من يمثلها.  المجموعة العربية اللبنانية للتأمين ش.م.لتتعلق بحالتنا الصحية، و عليه انني أتنازل بموجبه عن حقي بالسرية الطبية و ذلك لصالح 
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