
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 18 44138100: فاكس 18  44138033: ت    لتعويضاتا دارهأ

 
 

 :رقم الوثيقة  :اسم املؤمن له 

 :جهة العمل
 

 (املؤمن عليه)بيانات الشخص املصاب 

 :السن  :االسم 

 :تليفون رقم :املهنة 

 :العنوان 
 :الربيد االلكتروىن

           : نوع املطالبة 
 ام                              العمى الت                                             .النوبة القلبية األوىل 

 الغيبوبه                               (.باستثناء سرطان اجللد)السرطان 

 .احلروق الشديدة                                                .السكتة الدماغية

 .MS))التصلب املتناثر املتعدد للجهاز العصىب                  اجراؤها للشريان التاجي  العملية اجلراحية اليت يتم
 الشلل                                     (.القلب املفتوحجراحات  )

 .الفشل الكلوي  

 .زراعة عضو رئيسي   

 
 
 

 

 

 رضـــملبيانات ا

 102/       /                :تاريخ بدء ظهور االعراض املرضيه
 :التاريخ املرضى لالصابه

 
 

 معرفاتنا/ اعتقادنا ومعرفىت / حنن ان املعلومات الواردة اعاله هى صادقة وصحيحة حسب اعتقادى /نقر انا/أقر: اقرار
 :اسم مرسل االخطار    /     /           :التاريخ 

 :توقيع مرسل االخطار    ::صلة القرابة باملؤمن عليه
 :ة نرجو سرعة موافاتنا باملستندات االتي :ملحوظة 

 .للتامني ىف احلصول على معلومات طبيه عن املؤمن عليه من كافة اجلهات   AIGتفويض من العميل يصرح لشركه  -

 .تقارير طبيه كامله ومفصله تتضمن التاريخ املرضى للمؤمن عليه من مستشفى متخصص والطبيب املعاجل -

 .اصول التقارير الطبيه وتقارير االشعات والتحاليل الطبيه -

 .صوره من البطاقه الشخصيه للمؤمن عليه -

 للتامني AIGللتامني توقيع الكشف الطىب على املؤمن عليه من خالل املستشار الطىب لشركه  AIGحيق لشركه  -
 .يف جمال التخصص ، لتوقيع الكشف الطىب على املصاب ومراجعه التقارير الطبيه املقدمه مع اجلهات الصادره عنها االستعانه بطبيب استشاري/ 
 .او معلومات اخرى من املؤمن عليه قد يتراءى هلا امهية  ىف دراسه املطالبه/ للتامني طلب اى مستندات  AIGحيق لشركه  -

 للمطالبهبأى حال من االحوال قبوال منها  تسليم هذا االخطار اىل الشركة ال يعترب** 
 بيان اخلصوصية

لذا فقد صممت شركة ايه آي جي اجييبت للتأمني سياسة اخلصوصية هبدف احلفاظ على الثقة واألمانة واحترام حقك يف عدم إظهار  ..خصوصيتك هتمنا كثريًا
 التأمني ك الواردة هبذا الطلب إلدارة اخلدمة التأمينية املقدمة لك مبا يف ذلك عملية اكتتاببأننا نستخدم املعلومات والبيانات اخلاصة ب علمًا. معلوماتك الشخصية

وقد يشمل هذا الكشف وإتاحة املعلومات اخلاصة بك وبياناتك الشخصية ألطراف اخرى سواء داخل أو خارج . اإلحصائية الفنية وتسوية املطالبات والتحليالت
تقدمي اخلدمات التأمينية املقدمة اليك وقد تشمل هذه االطراف على سبيل املثال وليس احلصر أيًا من جمموعة شركات إيه إي  مجهورية مصر العربية ضمن عملية

 . تنظيميةال اجلهاتجي العاملية، أو أي كيان أخر يقوم بتوفري منتجات أو خدمات لشركة ايه آي جي اجييبت للتأمني، أو 

 http://www.aig.eg/privacy-policy: ة بالشركة يرجى زيارة موقعنا على اإلنترنتلإلطالع على سياسة اخلصوصية اخلاص

 األمراض اخلطريةمنوذج اخطار 

http://www.aig.eg/privacy-policy

