
 طلب اشتراك میدى كیر الشرق االوسط

   رقم بطاقة الجامعة االمریكیة:--------------------------

     - Cرقم میدى كیر :

 البیانات الشخصیة
 االسم : ..............……......................................................................... الجنس : ذكر (   )     انثي (   )  تاریخ المیالد:              /               /  

نوع الطلب:   (       ) اشتراك جدید          (       ) اضافة افراد االسرة        (       ) رفع الحد االقصى للتغطیة          (      ) تجدید االشتراك

 الجنسیة : ....................  الحالة االجتماعیة : ..............................................

بطاقة شخصیة - عائلیة / جواز سفر رقم :................................................. تاریخ االصدار :            /           /             جھة االصدار : ........................

 محل االقامة : ............................................................................................  تلیفون المنزل / المحمول: ...............................................

الوظیفة الحالیة : .................................................................ادارة الجامعة االمریكیة التابع لھا : ..........................................................…

مبنى االدارة /الشركة: ................................................................... تلیفون العمل :.....................…

فصیلة الدم   :……………….. إسم شخص یمكن االتصال بة  فى حالة الطوارىء: ...............................................................................................  

العنوان :………………………..……………………...……...............................................………………...… تلیفون:….........................……

لخدمة رد األموال:

 إسم البنك: ………………………..…………………………..….……………  الفرع:………………………..……… 

إسم صاحب الحساب: ……………………..……………… رقم الحساب البنكى: ………………………..……………………...…….........

    اسماء افراد االسرة ( یقتصر فقط على الزوجة واالبناء المراد إلحاقھم بخدمة المدیكیر على ان یتم مائ استمارة لكل فرد منھم ): 
صلة القرابة: ...............................     االسم : ........................................... تاریخ المیالد : ......................

صلة القرابة: ...............................     السم : ........................................... تاریخ المیالد : ......................

صلة القرابة: ...............................     االسم : ........................................... تاریخ المیالد : ......................

صلة القرابة: ...............................     االسم : ........................................... تاریخ المیالد : ......................

صلة القرابة: ...............................     االسم : ........................................... تاریخ المیالد : ......................

   A- 25,000 (     )          B-50,000 (      )          C-75,000 (     )            D-100,000 (     )    :  الحد االقصى الذى ارغب فیھ

علي كل فر د من االسرة ملئ التاریخ المرضي لھ فى طلب منفصل :التاریخ المرضى للمشترك

 نعم(  )       ال (  )       العیوب الخلقیھ

 نعم(  )       ال (  )       ھل یوجد لدیك امراض مزمنة؟  

فى حالة االجابة بنعم رجاء التوضیح :-

الصرع والتشنجاتضغط الدم

االمراض المتوطنة والحمیات امراض القلب 

امراض االنف واالذن والحنجره السكر 

امراض التخاطبامراض الصدر والحساسیة 

االمراض الجلدیة والتناسلیة االمراض  العصبیة والنفسیة

امراض النساءامراض الكبد

امراض الغدد والسمنھامراض الكلي 

امراض الدم الغسیل الكلوى

امراض المناعھالروماتیزم 

امراض العیونآالم المفاصل والعظام والظھر

الحوادث واالصابات السابقة االورام بانواعھا 

دخول المستشفي                             امراض الجھاز الھضمي 
االدویة المستعملة حالیا

(                                                                                                                                               )

توقیع المشترك : ...............................................................  التاریخ: ......................................

 ھبرجاء ارفاق  صوره شخصی
فى حالة المشترك الجدید

_______: السنة____________  :شھر اإلشتراك



   نعم(  )      ال (  )        ھل تستخدم أجھزة تعوضیة

   نعم(  )      ال (  )       ھل تستخدم مساعدات بصریة 

   نعم(  )      ال (  )       ھل تستخدم مساعدات سمع

   نعم(  )      ال (  )       ھل تستخدمي موانع حمل

التشخیص : ..................…االجراءات الطبیة والعملیات الجراحیة واالقامة بالمستشفیات           

نوع االجراء او العملیة : ..................... تاریخ اجرائھا : ...................................  مدة االقامة : ....................

اسم الطبیب المعالج  : ..................... المستشفى : ...................................  التاریخ: ....................

اقر ایضا بعلمى التام و التزامى ببنود التعاقد التالى ذكرھا و التى تنص على:

* یكون اشتراك المیدیكیر سواء لمشتركیین اساسیین او الضافة افراد االسرة او اإللغاءات متاحة على اساس سنوى، آى فى األول من یولیو.

* فى حالة طلب اإللغاء بسبب إنھاء العمل، وتم إستخدام الخدمات الطبیة بمیدیكیر بقیمة أقل من 600 جنیة منذ بدء العام التعاقدى (آى منذ األول من یولیو)، یتم اإللغاء 

على أساس شھرى ویتم تسلیم البطاقة الخاصة بمیدیكیر. وفى حال إستخدام 600 جنیة أو أكثر، یقوم المشترك بدفع قیمة اإلشتراك حتى أخر العام التعاقدى (آى 

نھایة یونیة).  وفى ھذة الحالة، یقوم المشترك بتحمل حصتى االشتراك (كل من حصتھ وحصة صاحب العمل) للفترة المتبقیة وحتى نھایة  السنة التعاقدیة،

 أي حتى 30 یونیة.

* فى حالة إستخدام الخدمات بزیادة عن الحدود القصوى للتغطیة، یقوم المشترك بدفع ھذه الزیادة بناًء على سیاسة الجامعة الخاصة بھذا البند.

* تستمر التغطیة الطبیة للمشتركین الرئیسیین وازواجھم حتى سن السبعین فقط وتكون متاحة لالطفال منذ تاریخ المیالد (شاملة تغطیة الحضانة لالطفال

 حدیثى الوالدة) وحتى سن 21 سنة، یمكن استمرار تغطیة االبناء بعد ذلك السن بحد اقصى 25 سنة ، للذكورة شریطة ان یكونوا من الطالب المنتظمین

  لكل الوقت واالناث شریطة ان یكن من غیر المتزوجات. وفى حالة آى تغییرات متعلقة بذلك، أتعھد بإخطار الجامعة فوراً .

* یسمح برفع شریحة التغطیة الطبیة السنویة فقط فى تاریخ  تجدید التعاقد اى فى األول من یولیو؛ على أن یتم تقدیم الطلب قبل ثالثة أسابیع من ھذا التاریخ. 

* یسمح بخفض شریحة التغطیة الطبیة السنویة فقط لذو المعاشات والمشتركین بصفة إختیاریة والمشتركین الذین یقومون بدفع اإلشتراك كامالً ألحد أفراد 

األسرة.

وھذا اقرار مني بذلك.

التوقیع :

التاریخ :
یمال بمعرفة ادارة میدي كیر طریقة السداد :

مــسئول المبیعات: نقدا ( )             شیك ( )        تحویل بنكي ( ) 

التاریخ :التوقیع :بطاقة ائتمان : ( ) 

        االداره المالیــــھ
االجمـــالــــــىاسرهاالطفالالزوجھمشترك اساسى

.............................................................................. ………………

  مالحظات : 
        1-عدم استكمال البیانات السابقة یؤدي الي تاخیر تسلیم بطاقة العضویة لحین استكمالھا  0

        2-اإلدالء ببیانات غیر صحیحةعن التاریخ المرضي یعطي الدارة میدي كیر الشرق االوسط الحق في تحمیل المشترك التكلفة الناشئةعن ذلك  

           یعرضة النھاء العضویة

       االداره التنفیذیھاالداره الطبیـــــــــــــھ
 االمراض السابقھ للتعاقد .

   تاریخ توقیع الكشف الطبى: 

مالحظات: 
مقبول  (   )                            غیر مقبول (     )

االسم: التوقیع :  اسم الطبیب: 
التوقیع:التوقیع :اعتماد مساعد المدیر الطبى:

 مرفقات ھامة :

على كل مشترك ان یرفق مع الطلب :-

2-صورة  من اثبات الشخصیة1-  صورة شخصیة  

اقرار


