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 اختیار وال�ة میتشجان للتغطیة الطبیة لحما�ة اإلصا�ة الشخصیة  
)PIP Medical  (-  األفراد 

 مقدم الطلب/المؤمن علیه: الو�الة:
 

 شر�ة التأمین:

 تار�خ السر�ان: رقم الوثیقة/العرض:

 اقرأ هذا النموذج �الكامل �عنا�ة 

 غرض هذا النموذج
) لُمساعدتك في PIP Medicalالنموذج هو شرح الخیار المتاح لك �شأن تغطیة الحما�ة من اإلصا�ة الشخصیة (غرض هذا 

 اتخاذ هذا القرار. اقرأ هذا النموذج �عنا�ة ألن الخیار الذي ستتخذه سیكون له تبعات مالیة.
 

 )PIP Medicalشرح تغطیة الحما�ة من اإلصا�ة الشخصیة (
) المصروفات المسموح بها للرعا�ة، والتعافي، و�عادة التأهیل، وفقدان األجر، وخدمات االستبدال. تشمل PIP Medicalصا�ة الشخصیة (تدفع الحما�ة من اإل

هذا أ�ضًا �عض مصروفات الجنازة ومزا�ا الناجین التي یتم دفعها لألفراد الُمعالین إذا نتج عن اإلصا�ات من حادث السیارة وفاتك. �سمح لك  PIPتغطیة 
 الذي تر�د تضمینه في وثیقة تأمین السیارات الخاصة �ك. PIP Medicalالنموذج بتحدید مستوى تغطیة 

 ینقسم هذا النموذج إلى ثالثة أقسام، الُمشار إلیها أدناه.
 الخاصة �ك والمخاطر والمزا�ا لكل خیار. PIP Medicalالقسم أ سُیراجع خیارات تغطیة  •
 اختیار خیار تغطیة واحد.القسم ب سیطلب منك  •
 القسم ج سیطلب منك اعتماد اختیارك واإلقرار �المعلومات في هذا النموذج. •

 

 إخطار
الذي ترغب في تضمینه في وثیقة تأمین السیارات الخاصة �ك. إذا لم تقم بتحدید  PIP Medicalمستوى تغطیة  علیك اختیار

 خیار من الخیارات المدرجة:
 ال محدودة؛ و PIP Medicalسیتم إصدار وثیقة التأمین الخاصة �ك بتغطیة  •
 سیتم تحمیلك برسوم األقساط المناسبة لهذه التغطیة. •

 التعر�فات
وثیقة تأمین في المصطلحات �األحرف البارزة خالل هذا النموذج هي لألغراض المعلوماتیة فقط وغیر ُمعدة للحد من أو توسیع التغطیة التي قد تكون متاحة 

 ُمحددة.
 تعني الشخص الذي قام بتقد�م الطلب للتأمین ولكن لم یتم اتأمین علیه �عد �موجب وثیقة تأمین. مقدم الطلب

ق تعني خدمات ُمساعدة شخص ُمصاب �المهام التي �قوم بها عادة لنفسه (مثل. تناول الطعام، واالستحمام، وارتداء المال�س، واستخدام مساحی  رعا�ة الُمصاحبة
 التجمیل، وتناول الدواء). قد تنطوي أ�ضًا على إشراف أو أنواع أخرى من الدعم.

المحددة لوثیقة التأمین الخاصة  PIP Medical�ما یتجاوز حدود تغطیة  لرعا�ة المصاحبةشراؤها  تعني التغطیة اإلضافیة التي یتم رعا�ة الُمصاحبة الزائدة
 �ك.

 هي برنامج قد �فید األفراد المصابین في حادث ینطوي على سیارة عند عدم وجود وثیقة تأمین سیارات سار�ة. خطة وال�ة میتشجان لتعیین المطالبات
 فراد) الموجود اسمهم في وثیقة التأمین.�عني الفرد (األ اسم المؤمن علیه

هي تغطیة �موجب وثیقة تأمین سیارات صادرة في وال�ة میتشجان تدفع المصروفات المسموح بها مقابل  )PIP Medicalالحما�ة من اإلصا�ة الشخصیة (
 الرعا�ة الطبیة، والتعافي، و�عادة التأهیل، و�عض مصروفات الجنازة.

 تعني واحد مما یلي: التغطیة الصحیة المؤهلة
التغطیة الصحیة وتغطیة الحوادث التي ال تستثني أو تحد من تغطیة اإلصا�ات المتعلقة �حوادث السیارات والتي لها خصم فردي سنوي یبلغ  •

 دوالر أو اقل؛ أو 6,000
 Medicareالتغطیة �موجب �ًال من األجزاء أ و ب من  •

Medicaid  كتغطیة صحیة مؤهلةووزارات مشار�ة الرعا�ة الصحیة هي أمثلة للتغطیات التي ال یتم النظر إیها. 
 تعني األقارب إما �النسبة لك أو لزوجك الذین �عیشون في نفس المنزل. األقارب المقیمین
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 والمخاطر والمزا�ا لكل منها  PIP Medicalالقسم أ: خیارات 
 : التغطیة الالمحدودة1الخیار 

ي حادث یوفر هذا الخیار أقصى تغطیة. فهو سیدفع مقابل جمیع المصروفات المسموح بها لرعایتك، ولتعافیك، وإلعادة التأهیل إذا تعرضت لإلصا�ة ف
 سیارة.

 أقساط هذا الخیار أعلى من أقساط الخیارات األخرى. المخاطر
 .ورعا�ة المرافقةالتكالیف التي قد ال یتم تغطیتها من خالل التأمین الصحي، مثل إعادة التأهیل،  PIP Medicalستغطي خطة  المزا�ا

 ستدفعها من جیبك الخاص لرعایتك.سیحد هذا الخیار �شكل �بیر من المخاطر التي ستكون لد�ك �شأن التكالیف التي 

 دوالر أو 500,000: التغطیة المحدودة �مبلغ 2الخیار 
 دوالر 250,000التغطیة المحدودة �مبلغ 

ب وفقًا إذا اخترت أحد هذه الحدود، فهذا المبلغ هو أقصى ما ستدفعه شر�ة تأمین السیارات التا�ع لها لكل شخص لكل حادث لمصروفات الشخص الُمصا
 .PIP Medicalلتغطیة 

 PIP�افیة لتغطیة مصروفاتك الطبیة. إذا تم الوصول لحدود تغطیة  PIP Medicalقد ال تكون التغطیة المحدودة من خطة  المخاطر
Medical   الخاصة �ك، قد تحتاج لالعتماد على تغطیة صحیة أخرى، والتي قد ال ُتغطي جمیع التكالیف الطبیة أو إعادة التأهیل

 مقابل هذه المصروفات.. إذا لم �كن لد�ك تغطیة صحیة أخرى، قد تكون مسئول شخصیًا عن دفع رعا�ة المرافقةأو 
، والتي �مكنك شرائها مقابل قسط إضافي. تحقق مع رعا�ة المرافقة الزائدةُمالحظة: البد وأن ُتقدم شر�ة التأمین التا�ع لها تغطیة 

 و�یلك أو شر�تك لإلطالع على المز�د من المعلومات.

 .PIP Medicalلحدود التغطیة األدنى أقساط أقل من الخطط ذات التغطیة األعلى أو الغیر محدودة لتغطیة  المزا�ا
تكلفة المنتجات والخدمات التي قد ال تخضع للتغطیة من التأمین الصحي،   PIP Medical�ما �صل إلى الحد المختار، ستغطي 

 .ورعا�ة الُمرافقةمثل إعادة التأهیل، 

   PIP Medicalدوالر، مع استثناء �عض أو جمیع األفراد من تغطیة  250,000تغطیة المحدودة �مبلغ : ال4الخیار 
 .PIP Medicalدوالر لتغطیة  250,000هذا الخیار غیر متاح سوى عند اختیارك لحدود 

 . Medicareعلیه أن �كون لد�ه تغطیة صحیة مؤهلة �خالف   PIP Medicalالُمحدد الذي یرغب في استثناء تغطیة  المؤمن علیه •
 .تغطیة صحیة مؤهلةالبد وأن �كون لد�ه   PIP Medicalأو زوج یرغب في استثناء تغطیة  أقارب مقیمینأي  •

 .PIP Medicalفي تغطیة  250,000أي شخص غیر مستثنى سیكون له تغطیة . PIP Medicalأي شخص مستثنى سیكون له تغطیة 

 .PIP Medicalأي شخص تقوم �استثناءه لن �كون له تغطیة  المخاطر
 �اإلضافة لذلك:

مقابل إصا�ات حوادث السیارات، علیهم الوعي �أنه لدفع  التغطیة الصحیة المؤهلةلألشخاص الذین �عتمدون على  �النسبة •
 الوثیقة أو عند إلغائها.على عكس تأمین السیارات، فالتأمین الصحي یتوقف عن الدفع عند انتهاء 

یوم من  30،علیك إبالغ جهة التأمین التا�ع لها في غضون التغطیة الصحیة المؤهلةأ�ًا من األشخاص المستثنین  فقدإذا  •
 فقدان التغطیة.

، إذا تعرض الشخص المستثنى إلصا�ة في حادث سیارة، سیتم التغطیة الصحیة المؤهلةیوم من فقدان  30 غضون في  •
دوالر إذا لم �كن لدیهم تغطیة   2,000,000�ما �صل إلى    خطة تعیین المطالبات لوال�ة میتشجانغطیة من خالل  تقد�م الت

 . PIP medicalصحیة مؤهلة أخرى أو تغطیة 
یومًا من فقدان  30في غضون  PIP Medicalأو تغطیة  تغطیة صحیة مؤهلة�النسبة للشخص الذي لم �حصل على  •

 .PIP Medicalالتغطیة لن �حق له أي مزا�ا 
، والتي �مكنك شرائها مقابل قسط إضافي. هذه التغطیة غیر رعا�ة الُمرافقة الزائدة البد وأن توفر شر�ة التأمین التا�ع لها ُمالحظة: 

 ك أو الشر�ة التا�ع لها للمز�د من المعلومات.. تحقق من و�یلPIP Medicalمتاحة سوى لهؤالء الغیر مستثنین من تغطیة 
 ألي شخص مستثنى.  PIP Medicalستدفع قسط مخفض ألنه لن یتم تحمیلك رسوم مقابل قسط تغطیة  المزا�ا

 



<INSERT COMPANY FORM NUMBER> Ed. 7/2/2020 Page 3 of 4  

 القسم أ (تا�ع)
 دوالر 50,000: التغطي المحدودة �مبلغ 5الخیار 

دوالر هو أقصى ما ستدفعه شر�ة تأمین السیارات التا�ع لها لكل شخص لكل حادث مقابل مصروفات  50,000إذا اخترت هذا الحد، فإن مبلغ 
 .PIP Medicalالشخص المصاب تحت تغطیة 

 ُ�مكنك تحدید هذا الخیار إذا:
 ؛ وMedicaidُمسجًال لدى  المؤمن علیهأو  مقدم الطلبكان  •
 لدیهم واحدة مما یلي: األقارب المقیمینأي زوج وجمیع  •

 تغطیة صحیة مؤهلة؛ ) أ 
 ؛ أوMedicaidتسجیل لدى  ) ب
 .PIP Medicalتغطیة �موجب وثیقة تأمین سیارات أخرى ذات تغطیة  ) ج 

 PIP�افیة لتغطیة مصروفاتك الطبیة. إذا تم الوصول لحدود تغطیة  PIP Medicalقد ال تكون التغطیة المحدودة من خطة  المخاطر
Medical    الخاصة �ك، قد تحتاج لالعتماد على تغطیة صحیة أخرى، والتي قد ال ُتغطي جمیع التكالیف الطبیة أو إعادة التأهیل

 مقابل هذه المصروفات.. إذا لم �كن لد�ك تغطیة صحیة أخرى، قد تكون مسئول شخصیًا عن دفع رعا�ة المرافقةأو 
، والتي �مكنك شرائها مقابل قسط إضافي. تحقق مع رعا�ة المرافقة الزائدةُمالحظة: البد وأن ُتقدم شر�ة التأمین التا�ع لها تغطیة 

 و�یلك أو شر�تك لإلطالع على المز�د من المعلومات.

 .PIP Medicalلى أو الغیر محدودة لتغطیة لحدود التغطیة األدنى أقساط أقل من الخطط ذات التغطیة األع المزا�ا
تكلفة المنتجات والخدمات التي قد ال تخضع للتغطیة من التأمین الصحي،   PIP Medical�ما �صل إلى الحد المختار، ستغطي 

 .ورعا�ة الُمرافقةمثل إعادة التأهیل، 

 ألي شخص �خضع لتغطیة هذه الوثیقة PIP Medical: بدون تغطیة 6الخیار 
 ُ�مكنك تحدید هذا الخیار إذا �ان:

 ، وMedicareتغطیة �موجب �ًال من األجزاء أ و ب من  لد�ه المؤمن علیهأو  مقدم الطلب •
أو خاضعین لتغطیة �موجب وثیقة تأمین  تغطیة صحیة مؤهلةخاضعین لتغطیة أي وثیقة تأمین لها  األقارب المقیمیني زوج وجمیع أعندما �كون  •

 .PIP Medicalسیارات أخرى ذات تغطیة 
 �موجب هذه الوثیقة. PIP Medicalلن یتم تقد�م تغطیة  المخاطر

. وقد �كون علیك وهؤالء األشخاص PIP Medicalلن �كون لك أو ألي أشخاص آخر�ن خاضعین للتغطیة �موجب هذه الوثیقة تغطیة  
االعتماد على تغطیات صحیة أخرى لدفع مقابل المصروفات الطبیة الناتجة عن حادث السیارة، والتي قد ال تغطي جمیع المنتجات 

 .PIP Medicalوالخدمات التي توفرها 
لدفع مقابل إصا�ات حادث السیارة علیهم الوعي �أنه،  التغطیة الصحیة المؤهلة�النسبة لألشخاص الذین �عتمدون على  •

 على عكس تأمین السیارات، سیتوقف التأمین الصحي عن الدفع عند انتهاء الوثیقة أو إلغائها.
، علیك إبالغ جهة التأمین التا�ع لها في التغطیة الصحیة المؤهلةإذا فقد أي شخص خاضع لتغطیة هذه الوثیقة  •

 ن التغطیة.یومًا من فقدا 30غضون 
، إذا تعرض أي شخص خاضع لهذه الوثیقة لإلصا�ة في التغطیة الصحیة المؤهلةیومًا من فقدان  30في غضون  •

دوالر  2,000,000�ما �صل إلى  خطة تعیین المطالبات لوال�ة میتشجانحادث سیارة، سیتم تقد�م التغطیة من خالل 
 .PIP Medicalأخرى أو تغطیة  تغطیة صحیة مؤهلةإذا لم �كن لدیهم 

یومًا من فقدان  30في غضون  PIP Medicalأو تغطیة  تغطیة صحیة مؤهلة�النسبة للشخص الذي لم �حصل على  •
 .PIP Medicalالتغطیة لن �حق له أي مزا�ا 

 .PIP Medicalسیكون علیك دفع قسط مخفض ألن وثیقتك لن یتم تحمیلها �قسط تغطیة  المزا�ا
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 PIP Medicalالقسم ب: خیارات واعتمادات تغطیة 
التأمین الخیار ذو أعلى مستوى . إذا اخترت أكثر من خیار واحد، ستقدم لك جهة  قم �اختیارك �عنا�ة ألن هذا الخیار الذي ستختاره سیكون له تبعات مالیة

 مزا�ا وسیقوم �احتساب رسوم األقساط المناسبة لهذا الخیار.
 

 في السطر المجاور لخیارك. قم �التوقیع �األحرف األولى على خیار واحد فقط
 أو : تغطیة غیر محدودة 1(التوقیع) ________ الخیار 
 أودوالر لكل شخص لكل حادث  500,000: 2(التوقیع) ________ الخیار 

 أودوالر لكل شخص لكل حادث  250,000: 3(التوقیع) ________ الخیار 

 أو  مع استثناءاتدوالر لكل شخص لكل حادث  250,000: 4(التوقیع) ________ الخیار 
 واحد أو �ًال مما یلي صحیح:، فأنت ُتقر �أنه 4الخیار تحدید من خالل 

 . Medicareلیست  تغطیة صحیة مؤهلة  له PIP Medicalالذي �ستثني تغطیة  المؤمن علیه •
 تغطیة صحیة مؤهلة. لهم PIP Medicalأو زوج �ستثنون تغطیة  أقارب مقیمینأي  •

 

 
 
 
 
 
 

 أو دوالر لكل شخص لكل حادث  50,000: 5(التوقیع) ________ الخیار 
 صحیح: �ًال مما یلي ، فأن ُتقر �أن 5تحدید الخیار من خالل 

 ؛ وMedicaidُمسجل لدى  المؤمن علیهأو  مقدم الطلب •
، أو خاضعین لتغطیة �موجب وثیقة تأمین Medicaidمسجلین لدى  ،تغطیة صحیة مؤهلة لهم الذیناألقارب المقیمین  أي زوج وجمیع •

 .PIP Medicalسیارات أخرى ذات تغطیة 
 .PIP Medical: بدون تغطیة 6(التوقیع) ________ الخیار 

 صحیح: �ًال مما یلي ، فأن ُتقر �أن 6تحدید الخیار من خالل 
 ؛ وMedicareلدیهة تغطیة �موجب �ًال من األجزاء أ و ب من  المؤمن علیهأو  مقدم الطلب •
 PIPخاذعین لتغطیة �موجب وثیقة تأمین سیارات أخرى ذات تغطیة  ،تغطیة صحیة مؤهلة لهم الذیناألقارب المقیمین  زوج وجمیع أي •

Medical. 
 القسم ج: االعتماد

 على هذا النموذج.التار�خ علیك التوقیع �األحرف األولى أمام �ل سطر والتوقیع ووضع 
 متاحة لي وأفهم المزا�ا والمخاطر المرتبطة بهذه الخیارات. PIP Medical. وأفهم أن خیارات (التوقیع) ________ قرأت هذا النموذج

 �أن الخیار الذي حددته ینطبق علي وعلى أي شخص آخر �طالب �المزا�ا �موجب هذه الوثیقة.(التوقیع) ________ قمت بتحدید اختیار التغطیة وأفهم 
 غیر محدودة وسیتم احتساب القسط مقابل هذا الخیار. PIP Medical(التوقیع) ________ أفهم �أنه إذا لم أقم بتحدید خیار سیتم إصدار وثیقتي بتغطیة 

 
یومًا إذا تعرض أحد األشخاص  30، علي إبالغ جهة التأمین التا�ع لها في غضون 6أو الخیار  4�اختیار الخیار  (التوقیع) ________ أفهم �أنه إذا قمت

 تغطیة صحیة وأنه �النسبة لألشخاص الذین لیس لدیهم . التغطیة الصحیة المؤهلةلفقدان هذه  تغطیة صحیة مؤهلةالذین لهم   
 .PIP Medicalیومًا من فقدان التغطیة لن �حق لهم أي مزا�ا  30في غضون  PIP Medicalأو تغطیة  مؤهلة  

 

 التار�خ توقیع مقدم الطلب/المؤمن علیه
  

 

 تاریخ المیالد االسم الكامل لكل شخص مستثنى في وثیقة التأمین 
  
  
  
  
  

 


