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A.  INFORMACION I PERGJITHSHEM


Emri i aplikantit

Nr. Personal

Profesioni
Datëlindja























Adresa









Email telefoni




Skema e siguirmit



Spitali/Klinika ku do te behet check-up







































Tel























A keni siguruar shëndetin më parë nga ndonjë kompani tjetër? Nese po , shuma e sigurimit periudha e




Po


Jo



sigurimit,
















Seksioni I. Mjeku personal / ose mjeku i familjes













Emri i mjekut:



































Adresa e mjekut:



































Data e fundit e konsultimit:



































Arsyeja



































Diagnostikimi:



































Trajtimi i Dhënë






























Emri dhe Adresa e ndonjë mjeku tjetër që mund të keni konsultuar__________________________________________




Arsyeja e konsultimit _______________________________________________________________________________




































Seksioni II. Informacion I Përgjithshëm Shëndetsor













1.  A keni qënë ndonjëherë të paaftë për të kryer aktivitetet tuaja ditore për të paktën 2 javë të



Po


Jo

njëpasnjëshme gjatë 5 viteve të fundit?
















2.  A jeni konsultuar apo këshilluar që të konsultoheni me një Mjek për ndonjë gjendje të njohur mjekësore

Po


Jo

gjatë vitit të fundit?
















3.  A jeni trajtuar ndonjëherë për ndonjë dëmtim ose gjendje mjekësore që kërkonte kujdesin e një punonjësi

Po


Jo

profesionist të mjeksisë të paktën një herë në vit gjatë dy viteve të fundit?










4.  a. Jeni këshilluar të përdorni mjekim ose trajtim për një gjendje mjekësore kronike?



Po


Jo

b. Keni përdorur ndonjë mjekim ose trajtim për 20 ditë ose më shumë gjatë vitit të kaluar?



Po


Jo

c. A prisni të përdorni ndonjë mjekim brenda 3 muajve të fundi?






Po


Jo

5.   Per femrat, a jeni shtatezane?









Po


Jo

Shënim: Mjekimet e përdorura për kontrollin e shtatazanisë apo ato për të kuruar sëmundjet e lehta si gripi apo i ftohti nuk duhen marrë në konsideratë.



6.  A jeni diagnostikuar ndonjëherë për ndonjë sëmundje serioze, gjendje sëmundjeje, ose jeni këshilluar



Po


Jo

ndonjëherë nga ndonjë mjek për të kryer një kontroll, operacion apo të shtroheni në spital?










Nëse jeni përgjijgur me “Po” një nga pyetjeve të mësipërme duhet të plotësoni informacionin ne Tabelen -1 e meposhteme.







Seksioni III. Gjendja Mjeksore
















A jeni diagnostikuar trajtuar apo ju janë shfaqur simptoma të ndonjë prej sëmundjeve si më poshtë.







1. Sëmundje të zemrës dhe sistemit të qarkullimit të

Po

Jo
7. Sëmundje të sistemit të frymëmarrjes si azma,

Po

Jo

gjakut, si malformacione kongjenitale, sëmundja




emfizema, tuberkulozi, alerigjitë etj.







iscemike e zemrës, valvulopatia, sëmundja e miokardit
















ose perikardi, hipertensioni arterial, pamjafteshmëria
















e zemrës , sëmundje e venave apo të arteries, etj
















2. Çrregullime apo dhimbje muskuloskeletore, të kurrizit

Po

Jo
8. Çrregullime të imunitetit duke përfshirë AIDS, HIV

Po

Jo

apo të gjymtyrëve dhe kyçeve.



























3. Sëmundje të aparatit tretjes,si sëmundje të ezofagut,

Po

Jo
9. Kancer, Tumor malinj apo beninje si dhe shfaqja e

Po

Jo

ulçera gastrike apo duodenale, gastroduodena,




ndonjë gjendre.










hemoragjia gastrointestinale, koliti I ulçers, polipi,












Po

Jo

heamorrhoidet, sëmunde kronike te mëlcisë,




10. Çrregullime të lëkurës










pankreasit apo hepatitis, etj.
















4. Çrregullime mendore, nervore, emocionale apo stresi,

Po

Jo
11. Çrregullime të riprodhimit, Menopauza



Po

Jo

si epilepsia , depresioni , tentative për vetvrasje etj




12. Çrregullime të fshikzës, veshkës apo genitourinare

Po

Jo


























13. Dhimbje koke, Migrena






Po

Jo

5.Abuzim me drogën/ alkoolin

Po

Jo
14. Diabeti, crregullime endokrinale, tiroide, obeziteti,

Po

Jo








dislipidemia, gota etj.

















15. Çrregullime të syrit si glaucoma sëmundej të retinës

Po

Jo








apo sëmundje të veshit etj,










7. Artriti / Rheumatizmi

Po

Jo
16. Sëmundje apo çrregullime të tjera



Po

Jo








Specifiko _______________________________________





A jeni shtruar ndonjëherë në spital apo jeni trajtuar për për ndonjë difekt fizik apo anormalitet te lindur, gjendje mjekësore, sëmundje apo

Po

Jo

çrregullim që nuk është përmendur më lart?
















A jeni këshilluar të bëni një kontroll, shtrim në spital apo operacion i cili nuk është përfunduar?






Po

Jo
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Po	file_56.jpg

   Jo

Për pyetjet e përgjigjura “Po” në seksionin III jepni shpjegime Tabelen -1 më poshtë:

TABELA -1
Nr. I
Seksioni
Emri i semundjes ,
Data e
Kohëzgjatja
Emri dhe Adresa e mjekut kurës
Rezultati i trajtimit dhe
Pyetjes

paaftesise
diagnostikimit


kohëzgjatja
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Seksioni V. Mjekime dhe Trajtime

A po përdorni ndonjë mjekim apo trajtim tjetër apo prisni që ta përdorni gjatë tre muajve të ardhshëm? Nëse po, plotësoni:
Emri i sëmundjes
Emri i mjekimit ( ilacit)
Doza ditore e
Kostoja mujore
Kohëzgjatja e trajtimit me këtë mjekim


mjekimit
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Deklarata e Aplikuesit – Të gjithë aplikuesit duhet të plotësojnë këtë seksion
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Ne pranojmë se deklaratat e bëra në këtë aplikim janë të vërtëta dhe të plota dhe sëbashku me cdo formular të nënshkruar nga Unë/ne në lidhje me këtë aplikim përbëjnë bazat e policës së lëshuar. Unë/Ne autorizojmë cdo mjek të licencuar, spital, farmaci, klinikë apo cdo fasilitet tjetër mjekësor cdo kompani sigurimi, agjent, broker, ndërmjetës apo administrator palë e tretë (nëse ka),cdo agjensi shtetërore, agjensi sigurie apo investigative ose cdo organizatë tjetër apo person që ka të shëna apo njohuri për mua/ne apo shëndetin tim/tonë, ti japë këto informacione kompanisë së sigurimit INSIG apo partnerëve të saj, për qëllim të këtij aplikimi, policës së lëshuar dhe cdo dëmi që mund të ndodhë. Unë/Ne autorizojmë INSIG sh.a. të konsultojë këtë aplikim dhe dosjet ekzistuese për këtë qëllim. Unë/Ne e kuptojomë dhe jemi dakord se cdo dëmtim i ndodhur ose cdo gjendje mjekësore, shenjat e të cilit u shfaqën përpara ose në ditën e nënshkrimit të kërij aplikimi, mund të mos mbulohet nga kjo policë dhe nëse unë nuk e jap një informacion të tillë mund të cojë ne refuzimin e kërkesës time për dëmshpërblim dhe/ose në anullimin apo modifikimin e policës. INSIG sh.a. ruan të drejtën të rekuperojë cdo dëm i paguar për shkak të mosdeklarimit të saktë të gjendjes mjekësore që ka ekzistuar përpara datës së këtij aplikimi. Unë/Ne jemi në dijeni dhe pranojmë rregullin për privatësinë dhe konfidencialitetin. Një fotokopje e këtij autorizimi të nënshkruar do ketë të njëjtën vlerë si origjinali.

Firma aplikantit
Data nënshkrimit



Aplikimi për Sigurim do të plotësohet nga çdo person që kërkon të sigurohet në rast se aplikuesi është nën 18 vjeç Aplikimi për Sigurim do të plotësohet dhe nënshkruhet nga prindi ose kujdestari. Një fotografi format pasaporte e aplikuesit duhet ti bashkangjitet kësaj kërkese.

