بـطاقُ إسشـادات

(للحصىل علِ جشايُ الكشيً وميحُ سأس املال عيذ الىفاَ )
التعشيف بالكشيً الباقٌ علِ قًذ اذتًاَ

املعـشف الىحـًذ للنتىفِ

االسه ....................................................................................................................................................................................................................:
اللكب ....................................................................................................................................................................................................................:

تاسيخ تشلًنَا

عذد بطاقُ التعشيف الىطيًُ

الًىو

الصَش

الشيُ

العيىاٌ الصخصٌ ............................................................................................................................................................................................:

 .......................................................................................................................................................................الرتقًه الربيذٍ
عيىاٌ الربيذ اإللهرتوىٌ ......................................................................................................................................................................... :
سقه اهلاتف ادتىال
طشيكُ صشف جشايُ الكشيً الباقٌ علِ قًذ اذتًاَ
(*)

اهلىيُ البيهًُ أو الربيذيُ

حتىيل بيهٌ أو بشيذٍ

حىالُ بشيذيُ

بًاىات ختص املتىفِ
(*)

 ٍل للنتىفِ جشايُ أخشّ ؟  :ىعه(*)
وفاَ طبًعًُ
 -سبب الىفاَ :

املعشف الىحًذ
وفاَ إثش حادث شغل

ال
وفاَ إثش حادث مشوس

 ،......................................يف
إمضاْ الكشيً الباقٌ علِ قًذ اذتًاَ

تعـَّــذ ( يف حالُ وفاَ امليخشط املباشش إثش حادث مشوس)
أتعَذ بصفيت مشتحل (َ) بإعـالو الصـيذوم الىطـين للتكاعـذ واذتًطـُ االجتناعــًُ قـبل إجـشاْ أٍ صلح مع
ششنـُ تأمني الضّذ.
 ،.............................................يف
التّعشيف باإلمضاْ

(*) ضع عالمُ ( )xيف املشبع املياسب .

الىثآل املهىىُ مللف الباقني علِ قًذ اذتًاَ
وميحُ سأس املال عيذ الىفاَ
الىثآل املطلىبُ

الىضعًُّ
-

ححُ وفاَ امليخشط.
ىشخُ مً بطاقُ التعشيف الىطيًُ للكشيً .
مطبىعُ بطاقُ إسشادات معنشَّ بهل دقُ.
نصف يف اهلىيُ البيهًُ أو الربيذيُ.

 - 1جشايُ الكشيً.

-

 - 2جشايُ األيتاو الكصش .

 شَادَ حضىس مذسسًُّ أو ىشخُ مً عكذ التهىيً.ححُ وفاَ امليخشط.
ححُ وفاَ الكشيً .
حهه تكذيه علِ األبياْ الكصش .
ىشخُ مً بطاقُ التعشيف الىطيًُ للنتكذو.

 - 3جشايُ األيتاو الكصش عيذ غًاب األبىيً.

-

 - 4ميحُ سأس املال عيذ وفاَ امليخشط املباشش إثش
حادث مشوس.

 حمضش إدخال الصيذوم يف الكضًُ املشفىعُ. ىشخُ مً ملف حادث املشوس  :احملضش ،شَادَ تأمني الضذ،شَادَ طبًُ...

مالحظُ:
-

ميهً للكشيً الباقٌ علِ قًذ اذتًاَ اذتصىل علِ تشبكُ مً مبلغ ميحُ سأس املال عيذ الىفاَ و رلو بعذ تعنري املطبىعُ
ارتاصُ بهل دقُ .

-

ال يته صشف ميحُ سأس املال عيذ الىفاَ ،إال عً طشيل التحىيل إىل حشاب جاسٍ بشيذٍ أو بيهٌ.
تشفل ٍزه املطبىعُ وجىبا بيشخُ مً نصف يف اهلىيُ الربيذيُ أو البيهًُ.
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