
Weight  (kg)                                               Applicant Name:        

(كغ)الوزن :                                                            إسم المصّرح 

                 Height (cm)                                                   Family Dr.:

                                  (سم)الطول :                                                       إسم الطبيب المعالج 

1. Have you ever had or do you suffer from: Yes No

هل عانيت أو تعاني من األمراض التالية نعم كال

a. Any kind of disability? Nervous or mental disorder? Epilepsy.

أيّة إعاقة جسديّة؟ أمراض نفسيّة أو عصبيّة؟ داء النقطة؟. أ

b. Any disorder in the digestive system? (ulcer, jaundice, intestinal hemorrhage or liver disease).

(قرحة، صفيرة، نزيف في األمعاء أو مرض في الكبد)أي خلل في الجهاز الهضمي؟ . ب

c. Diabetes, thyroid or any other glandular disorder?

داء السّكري، الغدّة الدرقيّة أو أي خلل في الغدد؟. ج

d. Any disorder in the spinal column OR in the skeletton?

أي خلل في العامود الفقرّي أو الهيكل العظمي؟. د

e. Any disorder in the respiratory system? Cardiovascular system? Any heart disease?

أي خلل في الجهاز التنفّسي، جهاز القلب و الشرايين، أي مرض في القلب؟. ه

f. Any cancer? Any kind of tumor? Prostate? Anemia or any blood disease?

داء السرطان، أي نوع من األورام، غدد البروستات، أي فقر أو مرض في الدّم؟. و

g. Any illness not mentioned above?

أي مرض غير مذكور أعاله؟. ز

h. Any hospital admission, surgery, medical treatment, investigation or any special medical 

attention during the past 5 years?

هل دخلت إلى المستشفى و خضعت لعمليّة جراحيّة أو عالج طبّي أو أيّة فحوصات لإلستطالع خالل السنوات الخمس . ح

الماضية؟

Tobacco Alcohol

ما هو استهالكك اليومّي للتبغ و الكحول؟ تبغ     كحول

I, hereby, irrevocably authorize any medical physician or any hospital or any person 

who may be in possession of information concerning my state of health to disclose such 

information to LIA insurance sal, and I agree that this authority shall be in force before 

and after my death.I declare that all the answers are true and complete, and agree that 

the authorization and declaration shall be the basis of the proposed life contract

Date:

التاريخ

Applicant signature

توقيع المصّرح

CSO PIN►

"نعم"الرجاء إعطاء التفاصيل إذا كانت الإلجابة 

2. What is your daily consumption of tobacco and alcohol?

QUESTIONNAIRE MEDICAL

Family / الشهرة

If answer is positive please give details:

English

◄ Branch:

 انني ، بموجب هذه االستمارة ، أصرح وأؤكد أن األجوبة والتصاريح أكانت 

بخط يدي أم ال والتي أدليت بها هي صحيحة وكاملة،   وأعطي اذنا ال رجوع 

عنه لشركة ليا للتأمين ش  م ل  بالتحقق من أية معلومات مهما كان مصدرها، 

وألي طبيب أو مستشفى أو مؤسسة صحية  بتزويد الشركة بجميع المعلومات 

المتعلقة بصحتي، ولهذا الغرض أوافق باسمي على التنازل عن حقي بالسرية 

الطبية لصالح شركة ليا للتأمين ش  م ل

Case Number

إستمارة طبّية

First / اإلسم

► Please answer all questions & give full details )including date, treatment duration, name  & telephone No. of  attending doctor(

(تاريخ، مدّة العالج، إسم و عنوان الطبيب المعالج) الرجاء اإلجابة على األسئلة التالية و إعطاء التفاصيل الالزمة 


