
نموذج اثبات الوفاة بيان الطبيب
المقدمة إلى أميركان اليف إنشورنس كومباني

)أ(  اإلسم الكامل للمتوفي   .1

)ب( محل اإلقامة في وقت الوفاة   

س        )هـ( مكان الوفاة     س س س ش ش ي ي )ج( سن المتوفي عند الوفاة            )د(  تاريخ الوفاة     

)و(  إذا توفي في مستشفى أو مؤسسة فإذكر اإلسم    

سبب الوفاة إذكر سببًا واحدًا فقط تحت كل من )أ، ب و ج(  .2

المرض أو السبب الذي أدى مباشرة الى الوفاة  

)أ(   

األسباب التي ساهمت في الوفاة  

)ب(   

)ج(   

الفترة ما بين البداية والوفاة  

)أ(   

)ب(   

)ج(   

س  س س س ش ش ي ي 3.   متى إستشاركم المتوفى ألول مرة بصدد مرضه األخير؟ 

س س س س ش ش ي ي 4.   متى إستشاركم المتوفي آلخر مرة بصدد مرضه األخير؟ 

هل تسبب الوفاة عن إنتحار أو قتل أو حادث؟ أذكر األسباب بإختصار     .5

)أ(   هل جرى تحقيق رسمي؟ .....................................................................................................................................................................................................................    نعم   ال  .6

)ب( هل شرحت جثة المتوفى؟ ..................................................................................................................................................................................................................    نعم   ال  

)ج( إذا كان ذلك فأي إجراء إتخذ؟ من قام به؟ وماذا كانت النتيجة؟    

)أ(  هل وجدت عالمات مميزة عل الجثة؟ ................................................................................................................................................................................................    نعم   ال  .7

)ب( إن كان الجواب “نعم” فأذكر التفاصيل    

)أ(   هل عالجتم أو أعطيتم المشورة للمتوفي قبل مرضه األخير؟   .8

)ب( هل عولج المتوفي، حسب معرفتكم، خالل الخمس سنوات األخيرة من قبل طبيب آخر، أو مستشفى، أو مؤسسة؟   

إن كان الجواب“نعم” فأذكر:  

التاريخطبيعة المرض أو اإلصابةالعنواناإلسم

سسسسششيي

سسسسششيي

سسسسششيي

إسم الطبيب 

عنوان الطبيب 

س س س س ش ش ي ي التاريخ     التوقيع والختم  

يجب أن تحرر جميع األجوبة بخط الطبيب.
يرجى تعبئة كافة المعلومات ذات الصلة بشكل كامل ومقروء.

نحن ملتزمون بتزويدك بأعلى معايير الخدمة. إذا كانت لديك أية مالحظات عن مستوى الخدمه المقدمة لك فيرجى إشعارنا بها على الفور حتى نتمكن من مالئمتها. يرجى زيارة صفحة �المالحظات 
www.metlife.bh والشكاوى� لالطالع على معلومات التواصل واالطالع على إجراءات معالجة الشكاوى لدينا

الشركة األمريكية للتأمين على الحياة )متاليف( مرخصه ومنظمه من قبل مصرف البحرين المركزي كشركة تأمين )فرع مرخص لشركة أجنبية - أعمال التأمين التجاري(، رأس المال المسجل40،000،000   
دوالر أمريكي.
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