Arabisch

أﺣﺼﻞ ﻋﲆ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹﻧﱰﻧﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻀﻤﻮنwww.ikk-gesundplus.de/onlineantrag :

ﻃﻠﺐ ﻋﻀﻮﻳﺔ

ﺟﺰء ١

اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ

ﻣﺘﺪرﺑﺔ/ﻣﺘﺪرب ﻣﻬﻨﻲ

ﺑﺼﻒ

ﻣﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﻜﻞ اﺧﺘﻴﺎري

ﻃﺎﻟﺐ/ﻃﺎﻟﺒﺔ ،ﻳﺠﺮي /ﺗﺠﺮي ﺗﺪرﻳﺐ ﻋﻤﲇ

ﺑﺼﻔﺘﻚ

ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ/ﻣﺘﻘﺎﻋﺪة

اﻻﺳﻢ

ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ

اﻻﺳﻢ اﻷول

اﻻﺳﻢ اﳌﻮﻟﻮد ﺑﻪ

ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﻴﻼد

ﻣﺤﻞ اﳌﻴﻼد

اﻟﺸﺎرع ،رﻗﻢ اﳌﻨﺰل

اﻟﺠﻨﺲ

اﻟﺮﻗﻢ اﻟﱪﻳﺪي ،اﳌﻜﺎن

اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ

اﻟﻬﺎﺗﻒ ،اﻟﺠﻮال*

رﻗﻢ اﻟﺘﺄﻣني اﻟﺼﺤﻲ  /ﺗﺄﻣني اﳌﻌﺎﺷﺎت

اﻟﱪﻳﺪ اﻹﻟﻜﱰوين*

اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ

أﻧﺎ أرﻏﺐ ﰲ ﺗﺄﻣني اﻷﴎة اﻟﺼﺤﻲ

أﻧﺎ أرﻏﺐ ﰲ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﳌﻜﺎﻓﺂت

أﻧﺎ ﻟﺪي أﻓﺮاد ﻣﻦ اﻷﴎة ﻟﻴﺴﻮا أﻋﻀﺎء ﰲ ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣني ﺻﺤﻲ ﻋﺎم وﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﺄﻣني ﻋﻠﻴﻬﻢ ﰲ
ﺗﺄﻣني اﻷﴎة اﻟﺼﺤﻲ ﻟﺪى
ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﺄﻣني اﻟﺼﺤﻲ IKK gesund Plus
أﻧﺎ أرﻏﺐ ﰲ ﺗﺄﻣني اﻷﴎة اﻟﺼﺤﻲ )اﻟﺮﺟﺎء ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺘﺄﻣني
اﻷﴎة اﻟﺼﺤﻲ(.

أرﺟﻮ أن ﺗﺮﺳﻠﻮا ﱄ دﻓﱰ اﳌﻜﺎﻓﺂت اﳌﻌﻨﻲ
اﻟﺨﺎص ﺑﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﻜﺎﻓﺂت !) ikk aktiv plus zuاﻟﺮﺟﺎء ﺗﻌﺒﺌﺔ
اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺨﺎص ﺑﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﻜﺎﻓﺂت(.
إرﺷﺎدات ﺣامﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت إن ﺟﻤﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻚ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ )اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ( ﻫﻮ أﻣﺮ ﴐوري ﻣﻦ أﺟﻞ
إﺟﺮاء اﻟﺘﺄﻣني اﻟﺼﺤﻲ وﺗﺄﻣني اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺘﻤﺮﻳﻀﻴﺔ ﰲ اﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ واﳌﺮض .وﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻟﺬﻟﻚ ﰲ اﳌﻮاد  ٢٠٦و ٢٨٤ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺟﺘامﻋﻲ  Vوﻛﺬﻟﻚ اﳌﻮاد  ٥٠و ٩٤ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺟﺘامﻋﻲ
 .XLاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻣﻨﺎ ﻓﻴام ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻼﺋﺤﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺤامﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت )(DSGVO
ﺗﺠﺪوﻧﻬﺎ ﰲ اﻹﻧﱰﻧﺖwww.iKK-gesundplus.de/dsgvo :
* اﻹدﻻء ﺑﻬﺬه اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أﻣﺮ ﺗﻄﻮﻋﻲ.

أﻧﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﺪي أﻓﺮاد أﴎة
أﻧﺎ ﻻ أرﻏﺐ ﰲ ﺗﺄﻣني اﻷﴎة اﻟﺼﺤﻲ

ﺻﻮريت ﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﺄﻣني اﻟﺼﺤﻲ
ﻧﺤﻦ ﻧﺮﻏﺐ أن ﻧﺮﺳﻞ ﻟﻜﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﺄﻣني اﻟﺼﺤﻲ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﺑﺄﴎع ﻗﺪر ﻣﻤﻜﻦ .ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺮﺟﻮ ﻣﻨﻜﻢ أن ﺗﺮﺳﻠﻮا إﻟﻴﻨﺎ
ﻣﻊ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺻﻮر ﺿﻮﺋﻴﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ .ﻣﻬﻢ :ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ إمتﺎم اﻟﻌﺎم اﻟـ  ١٥ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ﻣﻦ اﳌﻘﺮر
ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺻﻮرة ﺿﻮﺋﻴﺔ ﻣﻠﻮﻧﺔ.

ﺻﻮريت
ﺗﻮﺟﺪ ﰲ ﺣﺎﻓﻈﺔ اﻟﺼﻮرة اﻟﻀﻮﺋﻴﺔ.
ﺳﺄﻗﻮم ﺑﺈرﺳﺎﻟﻬﺎ ﰲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ.

مبﻮﺟﺐ ﻫﺬا أﻗﺮ أن ﻫﺬه اﻟﺼﻮرة ﻫﻲ ﺻﻮريت.
مبﻮﺟﺐ ﻫﺬا أواﻓﻖ ﻋﲆ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎيت
ﺗﺒﻌﺎً ﻹﻗﺮار ﺣامﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﳌﺘﻮاﺟﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ**.

ﺗﻮﺟﺪ ﻟﺪﻳﻜﻢ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ.
ﺳﺄرﺳﻠﻬﺎ إﻟﻴﻜﻢ ﻋﱪ اﻹﻧﱰﻧﺖ.
ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺼﻮر اﻟﻀﻮﺋﻴﺔ ﺑﺎﻹﻧﱰﻧﺖ ﻟﻸﻋﻀﺎء اﻟﺠﺪد

www.ikk-gesundplus.de/lichtbild_neumitglieder
أو أﻣﺴﺢ ﻛﻮد اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﴪﻳﻌﺔ  QR codeﺑﺎﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺬيك.

** إﻗﺮار ﺣامﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺨﺎص
ﺑﺤﻔﻆ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ
ﺻﻮرﺗﻚ اﻟﻀﻮﺋﻴﺔ
ﻹﺻﺪار ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﺄﻣني اﻟﺼﺤﻲ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ اﳌﺰودة ﺑﺼﻮرة
ﻳﺠﺐ ﻋﲆ اﻟﺠﻬﺔ اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ ﺣﻔﻆ ﺻﻮرﺗﻚ ﻛﺼﻮرة
رﻗﻤﻴﺔ .ﻫﺬه اﻟﺠﻬﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ أﻳﻀﺎً ﺑﺤﻔﻆ اﻟﺼﻮرة اﻟﻀﻮﺋﻴﺔ
وﺣامﻳﺘﻬﺎ .اﻟﺼﻮرة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺳﻴﺘﻢ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ إﺻﺪار
ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﺄﻣني اﻟﺼﺤﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﺘﻌﻠﻴامت ﺣامﻳﺔ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت .أﻣﺎ اﻟﺤﻔﻆ ﻓﻬﻮ أﻣﺮ ﺿﻮري ﺑﺴﺒﺐ اﻹﺟﺮاءات
اﻟﻔﻨﻴﺔ .إن ﺣﻔﻆ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺼﻮرة ميﻜﻨﻬﻢ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل
ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻘﺪان اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺪون
ﻣﺠﻬﻮد ﻛﺒري .إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺮﻏﺐ ﰲ ﻣﺤﻮ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻚ ﻗﺒﻞ ﻣﺮور
ﻣﻬﻠﺔ اﻟﺤﻔﻆ ،ﻳﺮﺟﻰ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻨﺎ.
 ،٧/٢٤)٠٨٠٠ ٨٥٧٩٨٤٠ ﻣﺠﺎﻧﺎ(

ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻷداء ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ أﻧﻀﻢ إﻟﻴﻨﺎ وأﺻﺒﺢ ﻋﻀﻮا ً

ﻳﺘﻘﺎﴇ/ﺗﺘﻘﺎﴈ ﻣﻌﻮﻧﺔ ﺑﻄﺎﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ

ﺑﺼﻔﺘﻚ

ﻋﺎﻣﻞ  /ﻋﺎﻣﻠﺔ

طلب عضوية

جزء 2

بيانات التأمني

مزيد من األداء مزيد من الخدمة أنضم إلينا وأصبح عضوا ً

أنا أعمل
منذ
اسم وعنوان ورقم تليفون صاحب العمل/
ممول الخدمة املختص

أنا أحصل عىل معونة بطالة العمل .I
(الرجاء إرفاق صورة من اإلخطار الحايل)
أنا أحصل عىل معونة بطالة العمل .I
(الرجاء إرفاق صورة من اإلخطار الحايل)

صندوق التأمني الذي كان مختص يب حتى اآلن
كان لدي تأمني يف الـ  18شهرا ً األخرية
يف صندوق تأمني صحي عام.
(الرجاء إرفاق شهادة إنهاء التأمني).

اسم صندوق التأمني الصحي/رشكة التأمني الصحي
من  -حتى (شهر/السنة)

كان لديا حتى اآلن تأمني صحي خاص.
كان لديا حتى اآلن تأمني صحي آخر.
(الرجاء إرفاق صورة من إثبات التأمني).
كنت أعيش حتى اآلن يف الخارج.
قبل تقديم طلب العضوية كان لدي تأمني أرسة يف صندوق تأمني عام.

االسم واالسم األول للمؤمن عليه األسايس  /املؤمن عليها األساسية
تاريخ ميالد املؤمن عليه األسايس  /املؤمن
عليها األساسية

اسم صندوق التأمني الصحي

أنا أحصل عىل معاش

مؤمن عليه بتأمني األرسة
من  -حتى (شهر/السنة)

نوع املعاش

أحصل عىل معاش أملاين أو أجنبي أو معاش مهني و/أو لدي دخل مشابه
للمعاش مثل مستحقات معاش( .الرجاء إرفاق صورة اإلخطار أو التعديل األخري )

الجهة الدافعة للمعاش

الرجاء أن ترسلو يل مجلة العمالء ""IKK-Gesundheitstelegramm
بالربيد اإللكرتوين عىل العنوان التايل:
بالربيد.

حفظ واستخدام البيانات لألغراض اإلعالنية
مبوجب هذا أوافق عىل أن يتم إخطاري هاتفياً و/أو بالربيد اإللكرتوين من  IKK gesund plusومن الجهات املكلفة منها بالعروض الحالية يف مجال الصحة والتأمني الصحي.
مبوجب هذا أوافق عىل حفظ واستخدام بيانايت الشخصية لهذا الغرض .هذه املوافقة
يجوز يل إلغائها يف أي وقت بدون أثر رجعي.
بالهاتف

بالربيد
التاريخ ،توقيع العضو

