
DEKLARATE SHENDETESORE
HEALTH DECLARATION
TE DHENA PER APLIKANTININFORMATION ABOUT THE APPLICANT
Emër/ Mbiemër
Name / Surname






Datëlindja
Date of Birth


Seksi
Gender


Gjendja Civile
Civil Status


Telefon Shtëpi
Home Phone

Cel
Adresa Punës
Work Address


Adresa Shtëpisë
Home Address


Personal ID Nr



INFORMACION PER SHTESEN E KREDISE

INFORMATION ABOUT THE ADDITIONAL SUM ASSURED

Banka
Bank


Shuma e Sigurimit
Sum Assured


Periudha e Sigurimit
Period of cover


1. A keni në fuqi polica sigurimi jete te INSIG SH.A qe kane lidhje me kredite e marra me pare?
Nese , Po, sa eshte shuma e sigurimit ,kushtet e marrjes ne sigurim  Have you got other policies in force on your    Jo/No[ ] Po/Yes [ ]

person ? If yes, please specify type, sum assured, expiry date, acceptance conditions, standard, substandard,
______________________________________________________________________________________________

2. Kush eshte profesioni juaj aktual? ( What is your profession or job now)	__________________________________

3.A keni ndryshuar profesionin apo punën për arsye shëndetësore? (Did you have to change professions or jobs because of health reasons?)
Jo/No [ ] Po/Yes [ ]

4. A keni doktor ku vizitoheni zakonisht apo doktor familjeje?
(Have you got a habitual or a family doctor?
Jo/No[ ] Po/Yes[ ]
Ju lutem shkruani emrin, mbiemrin dhe adresen e tij. ( Please write down his name, surname and address)

____________________________________________________________

5.
Jepni masat somatike  (Indicate the somatic measure)Gjatësia cm (height cm ) ________  Pesha kg (weight kg) __________
6.
Jepni vlerat e tensionit (Indicate the values of blood pressure)
I larte (Sist) ________  mm/hgI ulët (diast) ________ mm/h

Nëse ju përgjigjeni “po” këtu e më poshtë ju lutem jepni detaje në hapësirën në fund të pyetësorit. If you replay “Yes” here below please give details in the space at the end of the questionnaire

7. A vuani aktualisht nga ndonjë sëmundje fizike, psikike apo nga paaftësia? (Do you currently suffer from any	Jo/No[ ] Po/Yes [ ]

psychic or physic disease or from disability?)

8. A ka në historinë tuaj të familjes (duke përfshire farefisin) ndonjë rast të tumoreve malinjë, sëmundjeve   Jo/No [ ] Po/Yes[ ]
të zemrës, hipertensionit, dislipidemia, diabeti, gota, tuberkulozi, alkoolizmi, vetvrasja, epilepsia apo

ndonjë çrregullim tjetër nervor, mendor apo i trashëgueshëm? (Is there any family history  (including  kin) of

malignant tumours, heart diseases, stroke, hypertension, gout, dislipidemie, diabetes, tuberculoses, alcohol addiction, suicide,

epilepsy, or any other nervous, mental or hereditary disorder?)

9. A keni apo keni pasur ndonjëherë ndonjë nga sëmundjet e mëposhtme (përgjigjuni “po” ose “jo” dhe jepni detaje të plota duke specifikuar tipin, të dhënat, gjatësinë e sëmundjes, trajtimin, rezultatin dhe nëse është përsëritur): Do you have or have you ever had any of the following? (Answer “no” or “yes” and give complete details specifying the type, the dates, the length of disease, the treatment, the result and relapses if any):

Sëmundje të sistemit të frymëmarrjes (siç është azma, emfizema, tuberkulozi, dhe të tjera)
Jo/No[ ]
Po/Yes [ ]
Disease of the respiratory system (such as asthma, emphysema, tuberculosis or others)





Sëmundje të zemrës dhe sistemit të qarkullimit të gjakut (siç janë malformacionet kongjenitale, sëmundjet


iskemike të zemrës, valvulopatia, aritmia, sëmundjet e miokardit apo perikardit, hipertensioni i arteries,
Jo/No[ ]
Po/Yes [ ]
pamjaftueshmëria e zemrës, sëmundjet e venave apo të arterieve, apo të tjera)


Diseases  of  the  heart  and  circulatory  system  (such  as  congenital  malformations,  ischaemic  heart  disease,  valvulopathies,


arrhythmias, myocardial or pericardial disease, arterial hypertension, heart failure, arterial or venous diseases or others)


Sëmundje të aparatit tretës (siç është sëmundje të ezofagut, ulçera gastrike apo duodenale, gastroduodena,
Jo/No[ ]
Po/Yes [ ]
hemoragjia gastrointestinale, koliti i ulçerës, polipi, heamorrhoidet, sëmundje kronike të zemrës, mëlçise,


pankreasit, apo të tjera).
(Diseases of the digestive system (such as oesophagus diseases, gastric or duodenal ulcer,


gastroduodenitis, gastrointestinal haemorrhage,  ulcerative  colitis, polyps,  haemorrhoids, inflammatory  chronic  disease of  the


bowel, affections of the liver, of the biliary tree, of the pancreas or others)





Ndonjë tumorr malinj apo beninj?  ( Any malignant or benign tumour)
Jo/No[ ]
Po/Yes [ ]
Sëmundjet  të  sistemit  nervor  apo  mendor  (siç  është  epilepsia,  paraliza,  depresioni  apo  alkoolizmi,


tentativat pëe vrasje, incidentet cerebro vaskulare, apo të tjera).(Nervous system or mental diseases (such as epilepsy,
Jo/No[ ]
Po/Yes [ ]
paralysis, depression, alcoholism, suicide attempts, cerebral vascular accidents or others)


Sëmundje të sistemit muskulo – skeletor (siç janë sëmundjet e kockave, kyçeve, shtyllës kurrizore apo të
Jo/No[ ]
Po/Yes [ ]
tjera) Diseases of the muscular-skeletal system (such as diseases of the bones, joint, spine ore others)


Sëmundjet e syve, (siç është glaucoma, sëmundjet e retinës, apo të tjera)


Diseases of the eyes, (such as glaucoma, diseases of the retina or others)
Jo/No[ ]
Po/Yes [ ]
Sëmundjet gjinekologjike dhe sëmundjet e rrugëve gjenitourinare.


Gynaecological diseases and the diseases of the genitourinary tract
Jo/No[ ]
Po/Yes [ ]
Sëmundje të obezitetit, tiroideve, dislipidemia, diabeti, gota, apo të tjera.


Diseases of the obesity, thyroid, dislipidemie, diabetes, gout or others
Jo/No[ ]
Po/Yes [ ]
Sëmundje të tjera  Other diseases




Jo/No[ ]
Po/Yes [ ]
10. A merrni ilaçe aktualisht? ( Are you currently taking drugs?
Jo/No[ ]
Po/Yes [ ]
11. A keni vuajtur ndonjëherë nga ndonjë sëmundje apo aksident qe ju ka lënë të paaftë?
Jo/No[ ]
Po/Yes [ ]
(Have you ever suffered from any illness or accident resulting in disabling effects?)


12. A e keni ndërprerë aktivitetin tuaj për shkak të ndonjë sëmundje apo aksidenti, për më shumë se tre
Jo/No[ ]
Po/Yes [ ]
javë të njëpasnjëshme në pesë vitet e fundit. (Did you interrupt your activity because of an illness or accident for more


than three consecutive weeks in the last five years?)


13.A keni qënë ndonjëherë në klinika, santoriume, apo spitale, për sëmundje, operacione kirurgjike, apo
Jo/No[ ]
Po/Yes [ ]
proçedura invazive, (përveç apandesitit, bajamet, hernia, hemorrhoidet, adeinoidectomy, cholecystecomy,


të bëra më shumë se dy vjet më parë)?  (Have you ever  been hospitalised in nursing homes, sanatoriums or hospitals for


illness,  surgical  operations  or  invasive  procedures  different  from  appendectomy,  tonsillectomy,  adenoidectomy,  herniectomy,


haemorrhoidectomy, cholecystecomy made more than two years ago, delivery?)


14.A prisni ti nënshtroheni ndonjë operacioni kirurgjikal?Cilit?( Are you expecting to be  to undergo any surgical
Jo/No[ ]
Po/Yes [ ]
operation? Which?



15.A jeni shtatzënë? (Are you pregnant?)
Jo/No[ ]
Po/Yes [ ]
16. A pini duhan? Nëse po, sa në dite?  Cigare ____ Puro____ Llullë ____ Përtypni duhan ______
Jo/No[ ] Po/Yes [ ]
Do you smoke? If so how much per day? Cigarettes___ Cigars_____ Pipe___ Chew tobacco.____


17. Sa njësi alkool pini normalisht çdo ditë? (1 njësi alkool =1/2 pinte birre, 1 gotë standarte vere, 1masë
Jo/No[ ]
Po/Yes [ ]
lokali me pije energjike): Birrë_____ Verë ____ Energjike ______ Të tjera _______


How many units of alcohol do you normally drink each day? (1 unit=1/2 pint beer/lager, 1 standard glass of wine, 1 pub measure of


spirit): Beer …………. Wine ………….. Spirit …………..


18. Perdorni droge substanca
narkotike apo qetesues ? Nese Po , Cfare Lloji
Jo/No[ ]
Po/Yes [ ]
Do you use narcotic substance or other sorts? If yes What kind?

19. A jeni aktualisht i perfshire ne ndonje konflikt me te tretet? Are you presently involved in any conflict with the Third Party?

Jo/No[ ] Po/Yes [ ]

Deklaroj me përgjegjësi të plotë se përgjigjet e këtij pyetësori janë të vërteta dhe të sakta dhe nuk kam ndryshuar asnjë rrethanë në lidhje me pyetjet e bëra në këtë pyetësor. Autorizoj çdo mjek, qendër spitalore, që t’i japë INSIG –ut çdo informacion lidhur me historikun tim mjeksor për qëllime siguruese, risiguruese dhe statistikore.

I hereby declare to the best of my knowledge and belief all the above information and answers are true, exact and that I have not altered any significant information indicated in this questionnaire. I herewith authorise any doctor or hospital to provide INSIG information about me to other individuals or institutions for technical, statistical, insurance or reinsurance reasons.

Emri/ Mbiemri/ Firma e Aplikantit	INSIG/ BANKA
Applicant’s Signature

…………………………………………	………………………………………………..

