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HEALTH INSURANCE APPLICATION صحي تأمين طلب نموذج 

Type of application: New Renew Policy No. in case of 
renewal: 

 :الطلب نوع إصدار تجديد   :التجديد حال في الوثيقة رقم

Dear MedGulf, Date: للتأمين ميدغلف شركة/  السادة إلى :التاريخ 

We hereby confirm our acceptance to issue MedGulf's health Individual/ Family 
insurance policy, which complies with the CCHI's mandatory scheme, for 
members registered under the same primary family sponsorship (Official ID 
cards enclosed). all  We acknowledge that any insured member has pre-existing/ 
chronic, pregnancy or medical condition(s), such as Hepatitis C Chronic, Heart 
and Lung Diseases, Cancer, or Bodily Injury(ies) sustained through an accident or 
any other case requiring disclosure, has been declared for the purpose of 
assessing the premiums rates. Noting that non-disclosure of the above will 
invalidate insurance cover. 
New Hepatitis C cases which will be diagnosed/ reported after policy inception 
will be covered subject to apply additional premium. 

شدددددروا وإندددددافي مرنددددداإ  إيدددددد ؤكدددددد لكدددددم إوافقتندددددا ميصددددددار وثيقدددددة تددددد إي  صدددددحي ح ددددد  ن
والإتوافددددددددط إدددددددي شدددددددروا وإنددددددددافي وثيقدددددددة إجلددددددد  ال ددددددددإا   / العدددددددا   غلدددددددد ل فدددددددراد

ل فدددددددراد الإ دددددددافي  تحددددددد  كئالدددددددة إعيدددددددل العا لدددددددة الر ي دددددددي ( CCHIالصدددددددحي التعددددددداوني  
نقرمددددد   ص  شدددددلت إالدددددو  التددددد إي   ليددددد  لديددددد  حالدددددة صدددددحية الإرفقدددددة صدددددور إقاإدددددات م  

لت دددددددا  ا :لدددددددة صدددددددحية  لددددددد   دددددددميل الإثدددددددال  الحصدددددددر دددددددامقة صوإحإنددددددد  صوحإدددددددل صو ص  حا
وصإددددددراب القلدددددد  والر ددددددة وال ددددددراا  صو ص  إصددددددامة ناتجددددددة  دددددد  حدددددداد   Cالكمدددددد الومددددددا ي 

صو ص  إدددددرب  دددددامط يتالددددد  التصدددددري   نددددد   فقدددددد تدددددم ا فصدددددا   ن دددددا م ددددددد الن دددددر فدددددي 
 ا   كإا هو.قالق ا صوام

 التغاية الت إيني في حال  دم ا فصا     ص  إإا مط ص  ه    يتم اماال 
  ددددديتم الوثيقدددددة مدايدددددة معدددددد تشليصددددد ا تميددددد التدددددي الجديدددددده C الومدددددا ي الكمدددددد الت دددددا  حدددددا  
 .إ افي ق ا تاميط مشرا تغايت ا

Policy Holder Information   بيانات حامل الوثيقة 

Sponsor Name (Primary Insured)  المؤمن الرئيسي( الكفيل اسم( 

Sponsor Number  الكفيل رقم 

P.O. Box , Postal Code  صندوق البريد والرمز 

Region\  city  المدينه/ المنطقه 

Area \ Street  الشارع  الحي / 

Building number  رقم المبنى 

Are you a political personality rendering prominent public function(s) or high 
ranking Military Officer (General or above   ? 

 ذو    كر  اما صو الحكوإي العام القااع في مارحة مو يئة مالقيام إكلد  يا ي إ ؤول صن  هل
 ؟(ص ل  صو لواء رتمة   الية رتمة

 □Yes, Direct family member or close associate                                                                                  الإقرمي  صو  األول  الدرجة إ  العا لة صفراد صحد نعم □    
Yes              No                                          نعم 

If yes, please indicate Official Position or Rank: …………………….…………… الرتمة:  صو الر إي الإنص  تحديد الرجاء منعم ا جامة حال في.......................... 

Are you related or a relative to any of Medgulfs board members or executive 

Management?     Yes      No 

If yes, please indicate the name and type of relation:………………. 

     لدى  ميد غلف ؟ جلس اإلدارةأعضاء م/قرابة أو عالقة بأحد المدراء التنفيذيين  هل لك صلة

      ال         نعم 

 وطبيعة العالقة:....................................... االسم تحديد الرجاء بنعم اإلجابة حال في

Beneficiary Details  بيانات المستفيد 

Beneficiary Name   اسم المستفيد 

ID Number   رقم الهوية 

Mobile Number    رقم الجوال 

Date of Birth   الميالد تاريخ 

Gender   الجنس 

Marital Status (For Females)           أعزبSingle               متزوج         Married              لإلناث( الحالة االجتماعية( 

Relation    العالقة 

Nationality  الجنسية 

Family Members Details بيانات افراد االسرة 

Name  
 االسم

ID Number  
 رقم الهوية

Nationality 

 الجنسية

DOB 

 تاريخ الميالد
Gender   
 الجنس

Relationship  
with the primary insured 

 الع قة إي الإؤإ  الر ي ي
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Do you have (or any of family members) valid insurance with MedGulf or any 

other Saudi Insurance Company ?  
هل لديك صو لدى صحد صفراد األ رة ت إي   ار  الإئعول لدى إيدغلد صو ص  شركة ت إي   عودية 

 صلرى؟

Yes               No                                     نعم 

Health Declaration Clause فصاح عن الحالة الصحيةاإل 

Do you have (or any of family members) with any terminal chronic or major 
medical case(s), such as  Heart and lung disease, Hepatitis C Chronic, Cancer, 
or bodily injury(ies) sustained through an accident or any other case requiring 
disclosure?             
        Yes                       No 

 ل   ميل  إ تعصية  امقة صو إحإنة ص  حالةصو  لد  ص  صحد إ  صفراد األ رة( يعاني هل لديك 
ال راا  صو إصاما  ناتجة     وإرب C الوما ي الكمدلت ا  او والر   الإثال  صإراب القل 

 (؟حاد  صو ص  إرب  امط صو إحإ 
 نعم                                     

If married female, are you pregnant?              Yes              No     نعم                     لل يدة الإتحوجة  هل صن  حاإل ؟            
If yes on any of the two above statements, please fill out Health Questionnaire. ل  ص  إ  األ  لة ص  ه   يرج  تعم ة نإوذج التصري     الحالة الصحية. في حالة ا جامة منعم  

Disclaimer and Signature اإلقرار  و التوقيع 
I declare that the documents submitted for identification and all other information 
provided above are true, accurate and complete. I further declare that I do not have any 
other names or identification particulars, apart from those submitted above. I understand 
that the details provided by me are the basis for which the terms of the policy apply, and 
I shall notify  MedGulf immediately in writing of any changed as they emerge. 

. كاإلةو ودقيقة صحيحة ص  ه م ا  الإصر  الإعلوإا  وكافة ال وية لتحديد الإقدإة الوثا ط م   صتع د
 م   صي ا   صتئ م. ص  ه الإقدإة تلك غير صلرى هوية تئاصيل صو ص إاء ص  لد  لي  م ن  صي ا   وصقر

 صية    اولاي فورا   ميلااركم   قوم كإا الوثيقة  فترة اوال م ا  يؤلذ قملي إ  الإقدإة التئاصيل
 .تغييرا  وق  حدوث ا

I hereby agree that I shall indemnify MedGulf against all and any loss arising from my 
misrepresentation under these declarations and MedGulf shall have the right at its own 
discretion to reevaluate cover, reject the claim and/ or investigate claims with no legal 
liability towards them should I fail to disclose in full the cases of pre-existing medical 
conditions for myself and for my dependents. 

 صريحيت  دم صو تحريئي    تنت  ل ا ر وصية كل    إيدغلد ص وب ص   ل  صوافط فينني ومالتالي
 التحقيط صو/ و الت إيني الغااء تقييم مي ادة لإيدغلد يحط  ود فين  الحالة هذه وفي   الإعلوإا  ل ذه
اتجاه ا ألني لم صفص     جإيي الحا   الامية ل إراب  قانونية إ ؤولية ص  مدو  الإاالما  في

 .ال امقة لي والإعالي  التامعي  لي

I hereby declare that I am not involved in any criminal or money laundering activity and 
that the premiums paid are out of my legitimate source of income and are not derived 
from any illegal activity. It is also understood that the insurer reserves the right to cancel 
the policy in case the identification particulars that were provided were incorrect 
I have read and understood the benefits and terms and conditions of the CCHI policy as 

per MedGulf’s policy. 

 إصدر إ  هي الإدفو ة  الت إي  صق اا وص  صإوال غ يل صو إجراإي نشاا م   لي   قة   م ن  صقر
  إي الت شركة ص  صي ا   الإعلوم وإ . قانوني غير نشاا ص  إ  اكت ام ا يتم مل وصن  الإشروع دللي
 .حةصحي غير هوية متئاصيل تحويدها تم قد صن  تمي  حال في الوثيقة هذه إلغاء محط تحتئ 

 لقد قرص  وف إ  إنافي واحكام و شروا وثيقة إجل  ال إا  الصحي وفقا لوثيقة إيدغلد.

Agent Code  رمز الوكيل 

Agent Name  اسم الوكيل 
 التاريخ

----------/---------/---------- 
Date 

 التوقيي 

--------------------------- 
Signature  

 اسم مقدم الطلب 
--------------------------- 

Applicant Name  

Official use only فقط الرسمي لالستخدام  
 التاريخ

----------/---------/---------- 
Date 

 التوقيي 

--------------------------- 
Signature 

 اسم الموظف 
---------------------------- 

Officer Name  


