التاريخ 2021 / 5 / 5 :م
الرقم  / 41 :ص.ع
نوع التغطية

:

أتمني نفقات املعاجلة الطبية داخل وخارج املستشفى لألعضاء وموظفيهم وعائالهتم.

التغطيات واحلدود والنظام
االستثناءات

:
:

كما هي مبينة يف املرفقات.
كما هي واردة يف املرفقات.

وثيقة أتمني نفقات العالج الطيب اجلَماعي اخلاص ابملوظفني وأفراد أسرهم

-1

مبوجب شروط وأحكام هذه الوثيقة تدفع نفقات العالج الطيب اليت يتكبدها املشرتكون املشمولون يف هذا التأمني
للحاالت املرضية غري املستثناة واليت حتدث خالل مدة التأمني ضمن حدود التغطية املوضحة يف اجلـدول املرفق ووفقاً
لدرجة َ
التغطية اليت خيتارها املتعاقد للمشرتكني املشمولني ويقوم بتسديد قسط االشرتاك السنوي اخلاص هبا.

-2

مدة التأمني :سنة واحدة قابله للتجديد مبوافقة الطرفني.

-3

يشمل هذا التأمني نفقات العالج داخل وخارج املستشفى.

-4
-5

ميكن متديد التغطية بناءً على طلب املتعاقد حبيث تشمل الزوجة واألبناء مقابل دفع القسط املقرر.

يُقبل اشرتاك األشخاص الذين يكونوا على رأس عملهم عند بدء التأمني وخضوعاً ملوافقة الشركة على البياانت الصحية
اليت تطلبها يف حينه بعد تعبئة منوذج االشرتاك.

-6

يشمل هذا التأمني نفقات عالج املشرتك املشمول داخل األردن فقط.

-7

للمشرتك املشمول ،احلرية يف تل ّقي املعاجلة داخل أو خارج الشبكة الطبية املعتمدة اليت سيتم تزويد املتعاقد معهم هبا
عند التعاقد مبوجب مناذج املعاجلة لألمراض املشمولة ابلتأمني ،واملعاجلة داخل الشبكة الطبية ال تتطلب أن يدفع
املشرتك نفقات املعاجلة ولكنها تتطلب أن يدفع ما يرتتب عليه من مبلغ التحمل فقط.

-8

يف حالة املعاجلة خارج الشبكة الطبية جيب على املشرتك إرفاق الفواتري األصلية والتقارير الطبية
املطالبة مع ارفاق منوذج معاجلة.

عند تقدمي

-9

يشرتط انضمام مجيع أفراد العائلة (الزوجة واألبناء فقط) وحسب دفرت العائلة ممن تنطبق عليهم شروط عقد التأمني،
وال يعترب الوالد والوالدة من أفراد العائلة.

-10

خيضع هذا التأمني لالستثناءات املرفقة وكذلك ألسقف املبالغ احملددة يف جدول " حدود وتغطيــات نفقات العالج
ِ ِ
كره يف اجلدول.
الطيب" املرفق ،وألسـعار اجلهات الرمسية أثناء سراين التأمني بشأن كل ما مل يرد ذ ُ

-11

قبول املشرتكني يتم بشكل فردي بعد تعبئة منوذج االشرتاك املعتمد لدى الشركة و/أو إجراء الفحوصات الطبية الالزمة
وموافقة الشركة على ذلك.
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أتمني نفقات العالج الطيب اجلَماعي
جدول احلدود والتغطيات

العالج
داخل املستشفى

احلدود والتغطيات

شفاء ()1
الدرجة األوىل

شفاء ()2
الدرجة األوىل

شفاء ()3
الدرجة األوىل

احلد األقصى السنوي

 100000دينار

 75000دينار

 50000دينار

احلد األقصى لكل حالة مرضية

 10000دينار

 7500دينار

 5000دينار

نســبة الـتغطـية

100%

شبكات القلب واألوعية الدموية ومستلزماهتا

من ضمن سقف احلالة املرضية

احلد األقصى السنوي

غري حمدد

أدوية األمراض املزمنة

 750دينار

عــدد النـماذج
العالج
خارج املستشفى

زايرة الطبيب
نسبة التغطية

12

8

10
100%

األدوية املوصوفة من قِبَل طبيب

85%

املخترب واألشـ ـ ـ ــعة والفروصـ ـ ـ ــات األخر
واالجراءات التشخيصية

85%

العالج الطبيعي حب ـ ــد أقص ـ ـ ـ ـ ــى 20
جلسة لكل منتفع سنوايا

85%

الــوالدة الطبــيعية
الوالدة

الــوالدة القــيصرية

( يف حال وجود ضرورة طبية )

 1200دينار

اإلجـهاض القانــوين

مالحظة هامة-:
يف حال املطالبات النقدية سيتم تغطية ما نسبته  %70من األسعار املتفق عليها مع اجلهات الطبية املتعمدة لدينا ابستثناء أجور األطباء
بنسبة  %100وحسب احلد األدىن لتسعرية نقابة األطباء األردنيني لعام  2008على أن يتم ارفاق منوذج معاجلة خارج املستشفى لكل
مطالبة ترد الينا ليتم تسديدها حسب األصول.
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االشرتاكات السـنوية
 االشرتاكات داخل وخارج املستشفى لعدة فئات عمرية:شفاء ()1

الفئة العمرية
من اليوم األول  17 -عاما

من سن  18عاما
من سن  46عاما

  45عاما 55 -عاما

من سن  56عاما  65 -عاما
من سن  66فما فوق

شفاء ()2

شفاء ()3

 325دينار

 300دينار

 280دينار

 405دينار

 395دينار

 375دينار

 535دينار

 510دينار

 485دينار

 635دينار

 600دينار

 550دينار

 650دينار

 610دينار

 575دينار

يضاف إىل االشرتاكات أعاله بدل خدمة اصدار واثئق التأمني  %2ورسوم الطوابع .%1

ميكن االختيار بني أي من الربامج أعاله شريطة أن يكون املؤمن وعائلته يف نفس الربانمج  .لذا ممكن أن خيتار صاحب

األعمال برانمج معني وخيتار ملوظفيه برانجما آخر.

 طريقة تسديد األقساط :يتم تسديد قيمة االشرتاك ابلتأمني دفعة واحدة عند استالم البطاقات والنماذج
 يتم منح كل مشرتك  6مناذج طبية جماانا ويتم استيفاء مبلغ  3داننري عن كل منوذج اضايف حبيث ال يتجاوز العدد
املسموح لكل درجة شفاء كما هو مبني يف اجلدول أعاله.




ال يتم إصدار بطاقة التأمني الصري ومناذج العالج الطيب إال بعد تسديد الدفعة األوىل من قسط التأمني املسترق.
مت حتديد االشرتاكات أعاله على أساس اخلطر القياسي ،وللشركة احلق يف اعادة النظر يف االشرتاكات و/أو وضع استثناءات وشروط خاصة يف
حال وجود حاالت مرضية تستدعي ذلك بعد تعبئة طلبات االنتساب.



يف حال اض ــافة أي مش ــرتك جديد إىل وثيقة أتمني نفقات العالج الطيب اجلماعي،يتم احتس ــاب الس ــقف الس ــنوي وس ــقف احلالة املرض ــية
الواحدة للمشرتك الواحد على أساس النسبة والتناسب ،كما هو احلال عند اضافة و/أو الغاء أي مشرتك من الوثيقة.
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املنافـع االضافية-:

 يتم منح االستمرارية للمنتسبني عند بداية الوثيقة ،وحبسب التصرحيات الواردة يف طلبات االنتساب وبعد دراستها
وتقييمها كل على حده شريطة تزويدان مبا يثبت مشول هؤالء املشرتكني يف أتمني صري سابق ولفرتة ال تقل عن سنة أتمينية
كاملة ودون انقطاع.
 تغطية احلاالت السابقة لبدء التأمني واألمراض املزمنة املصرح عنها واملشمولة ابلتأمني  ،وذلك بعد دراستها عند تعبئة
طلب التامني من حيث القسط والتغطيات ومد مشول هذه احلاالت ابلتغطية التأمينية ابالتفاق وبشروط خاصة أو
اعتيادية ،وال يتم منح االستمرارية لألمراض املزمنة إالّ بعد دراستها وتقييمها.
 تغطية املواليد اجلدد منذ اللرظة األوىل لوالدهتم (احلاالت الطبيعية) ،بشرط أن يتم اضافتهم اىل وثيقة التأمني منذ
والدهتم حسب األصول ،ويف حال عدم اضافتهم للتأمني سيتم حتميل املصاريف الطبية للمولود على حساب شركتكم.
 تغطية اخلداج والريقان والتشوهات اخللقية والوراثية بسقف مايل سنوي  3500/-دينار (ثالثة آالف ومخسمائة
دينارا ال غري ) لكامل الوثيقة.
 تغطية الطهور لألطفال لغاية عمر سنتني.
 تغطية املطاعيم املقررة من وزارة الصرة لغاية عمر سنتني.
 تغطية زايدة الشرنات الكهرابئية بسقف مايل سنوي  500/-دينار لكامل الوثيقة.
 تغطية الغدة الدرقية من فروصات وأدوية وذلك حسب احلاجة املرضية ،وبتوصية من الطبيب األخصائي.
 تغطية فرص  B 12من فروصات وعالجات وذلك حسب احلاجة املرضية ،وبتوصية من الطبيب األخصائي.
 تغطية فرص  Vit. Dمن فروصات وعالجات وذلك حسب احلاجة املرضية ،وبتوصية من الطبيب األخصائي.
 تغطية هشاشة العظام من فروصات وعالجات وذلك حسب احلاجة املرضية ،وبتوصية من الطبيب األخصائي.
 منح ( )9مناذج اضافية للمرأة احلامل كرد أقصى ،تستخدم ملراجعات احلمل فقط ،وال يتم إحتساب تكلفة مراجعات
احلمل من ضمن سقوف الوالدة الواردة يف جدول املنافع.
 تغطية فرص احلمل ومراجعاته.
 عدم تطبيق فرتات انتظار على مراجعات احلمل للموظفني اجلدد.
 تغطية فروصات احلساسية واجللدية.
 تغطية الفروصات التشخيصية من صور أشعة وتصوير طبقي واملختربات والتصوير ابلرنني املغناطيسي وأية فروصات أخر
جتري الغراض تشخيصية حلاالت مرضية مشمولة يف العقد.
 تغطية فيتامينات احلمل املسجلة وغري املسجلة يف وزارة الصرة ،
اذا كان هناك ضرورة طبية واملوصوفة من قبل الطبيب املعاجل.
 تغطية الفيتامينات املسجلة يف وزارة الصرة  ،اذا كان هناك ضرورة طبية واملوصوفة من قبل الطبيب املعاجل.
 تغطية الكالسيوم للمرأة احلامل.
 تغطية اضطراابت الدورة الشهرية لغري املتزوجات ( العزابوات )










عدم تطبيق فرتات انتظار على معاجلات اللوزتني خارج املستشفى للموظفني اجلدد ،تطبق فقط على العمليات اجلراحية.

تغطية أجرة سيارة االسعاف يف حالة الطوارئ.
تغطية املرافق ( لألطفال لغاية عمر  13سنة ).
تغطية حب الشباب أدوية وفروصات.
تغطية اجللطات الدماغية ومضاعفاهتا حسب السقوف الواردة يف جدول املنافع.
تغطية شبكات القلب (  ) STENTومستلزماهتا حسب السقوف الواردة يف جدول املنافع.
تغطية أمراض القلب وجراحاته حسب السقوف الواردة يف جدول املنافع.
تغطية عمليات اللوزتني والزوائد اللرمية واجليوب والقرنيات األنفية للراالت املشمولة ابلتغطية التأمينية.
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 تغطية الفتق والبواسري والنواسري والشق الشرجي للراالت املشمولة ابلتغطية التأمينية.
 تغطية فرص  Mammogramاملرتبطة حبالة مرضية مشمولة ابلتأمني.
 تغطية التصوير الطبقي واملغناطيسي.
 تغطية فرص وختطيط السمع يف عيادة أخصائي األنف واألذن واحلنجرة.
 تغطية أدوية وفروصات اهلرموانت يف حال وجود ضرورة طبية ابستثناء اخلصوبة واالجناب وفروصات الدورة الشهرية
والعقم والنمو والبلوغ املبكر.
 تغطية األورام احلميدة والعالجات املتعلقة هبا.
 تغطية تفتيت احلصى بواسطة الليزر.
 تغطية أدوية األمراض اجللدية غري التجميلية ابستثناء األدوية اخلاضعة لضريبة املبيعات .%16
 تغطية الساد للراالت املشمولة ابلتغطية التأمينية.
 تغطية أمراض اجلهاز اهلضمي للراالت املشمولة ابلتغطية التأمينية.
 تغطية العمود الفقري وجراحاته للراالت املشمولة ابلتغطية التأمينية.


تغطية أمراض العيون غري املتعلقة ابحلاالت التالية ( حدة االبصار ،القرنية املخروطية ،تصريح النظر ،التقدم ابلعمر واحلول ).



تغطية غسيل الكلى وبسقف مايل سنوي  400/-دينار للرالة الواحدة وللراالت اليت تنشأ بعد بدء سراين التأمني.

 تغطية أدوية األمراض املزمنة بعد دراستها من قبل شركة التأمني االسالمية واملوافقة عليها ،وذلك ابستخدام منوذج
خاص ألدوية األمراض املزمنة.
 يشمل الربانمج الفروصات التشخيصة من صور أشعة وتصوير طبقي واملختربات والتصوير ابلرنني املغناطيسي وأية
فروصات أخر جتري ألغراض تشخيصية.
 تغطية املستلزمات الطبية بسقف مايل سنوي  750/-دينار لكل حالة مرضية للراالت املشمولة ابلتغطية التأمينية.
 تغطية احنراف الوترية األنفية العالجية غري التجميلي.
 يتم توريد ( )%35من مناذج العالج الطيب للجمعية مع توقيع العقد ويتم توريد احتياجات اجلمعية من النماذج
االضافية من خالل كتب رمسية وتلتزم شركة التامني بتوريد تلك االحتياجات يف غضون اسبوعني من اتريخ استالم الكتاب.
 يتوجب على شركة التأمني يف حال رفض أي ردية أو مطالبة اعالم اجلمعية بكتاب خالل اسبوعني من اتريخ كتاب
اجلمعية.
 تعديل عدد جلسات العالج الطبيعي بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ( )20جلسة بدل من ( )15جلسة.
 تعديل فرتات االنتظار للمشرتكني اجلدد لتصبح نصف الفرتات املشار اليها يف عرضنا.
 تعديل سقوف الوالدة الطبيعية والقيصرية واالجهاض القانوين لتصبح  1200/-دينار.
 تغطية السرطان من ضمن سقف احلالة املرضية احملددة يف جدول احلدود والتغطيات داخل وخارج املستشفى
وللراالت اليت تنشأ بعد بدأ سراين التأمني.
 تغطية التهاب الكبد الوابئي (  ) C,B,Aبسقف  300/-دينار وللراالت اليت تنشأ بعد بدء سراين التأمني.
 املوافقة على صرف عبوتني حبد أقصى جلميع األدوية عند طلب الطبيب وحسب الوصفة املعطاه.


تغطية الفيتامينات املسجلة وغري املسجلة اخلاصة ابحلمل.
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االستثناءات العامة

من المفهوم والمتفق عليه (أن جميع الحاالت و/أو المضاعفات و/أو الفحوصات و/أو االستشارات و/أو
العالجات الناتجة أو ذات العالقة بكل مما يلي مستثناة من عقد التأمين ) أن الشركة غير مسؤولة عن دفع أية
نفقا ٍ
عجز أو معالج ٍة أو خدمة طبية ناتجة عن -:
ت ألي
ٍ

-1

أية إصابة أو أي مرض ينجمان بطريقة مباشرة أو غري مباشرة كلياً أو جزئياً عن -:
أ  -االنتحار أو حماولة االنتحار ،خمالفة القانون ،ارتكاب أو حماولة ارتكاب جرم أو االشرتاك يف فتنة أو مشاجرة ،إيذاء
العمدي أو حماولة ذلك سواء أكان املشرتك املشمول صحيح العقل أو مل يكن ،احلاالت القضائية جبميع أنواعها.
النفس َ

ب -احلرب (املعلنة أو غري املعلنة) ،االضراابت ،والثورات الشعبية والتمرد وأعمال العدو األجنيب ،الثورة املسلحة واإلرهاب،
احلرب األهلية ،األحكام العرفية ،أعمال الشغب.
جـ -االشرتاك يف السباقات جبميع أنواعها والرايضات اخلطرة مثل الطريان ،اهلبوط ابملظالت ،ركوب الدراجات النارية وتسلق
اجلبال ،وسباق السيارات ،والنشاطات حتت املاء ،ركوب اخليل ،أية رايضة للمحرتفني .أخطار الطريان إال إذا كان املؤمن عليه
بصفة مسافر على خطوط جوية معرتف هبا تعمل على رحالت منتظمة.
د -التفاعالت الذرية أو التلوث اإلشعاعي ،التلوث النووي ،التلوث الكيماوي ،النشاطات الكيماوية والبيولوجية ،وما ينتج
عن أخطار الطبيعة.
هـ -الزلزال ،الفيضاانت ،ثوران الرباكني ،االجنرافات األرضية واألخطار الطبيعية األخرى.
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جراحة التجميل واملعاجلات التجميلية ما مل تكن هذه اجلراحة أو املعاجلة قد استدعتها اإلصابة حبادث مشمول ابلتغطية التأمينية
خالل مدة التأمني على أن تكون مثبتة من جهات رمسية .طب وجراحة األسنان واللثة والفكني ما مل يكن انجتاً عن حادث
مشمول ابلتغطية التأمينية وقع أثناء سراين هذا التأمني
الفحوصات العامة الدورية واالختيارية وفحوصات ( ،)TORCHوفقدان الشهية والشره املرضي وكذلك العالج يف دور
النقاهة والعناية يف املنتجعات وغريها من أماكن الراحة .احلجر الصحي واخلتان واملطاعيم بكافة انواعها.
األمراض اخلَلقية والوراثية ومضاعفاهتا ،وأمراض السلس البويل ،التبول الالارادي ،أمراض وفحوصات النوم ،وأمراض وعمليات
ربط املعدة وأمراض السمنة ومضاعفاهتا والعمليات اجلراحية املتعلقة هبا.
عمليات ومعاجلة تصحيح السمع  ،فحص السمع لألشخاص الذين يعانون من اعاقة مسعية وقيمة أجهزة السمع وتكاليف
تركيب املساعدات السمعية .العدسات الطبية الالصقة وزراعة العدسات وزراعة القرنيات.
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اإلجهاض غري القانوين ،معاجلة حاالت العقم ،واضطراابت الدورة الشهرية للمتزوجات واضطراابت اهلرمونية األخرى ،وكذلك
قيمة موانع احلمل بكافة أنواعها ،مبا يف ذلك قيمة تكاليف تركيب وإزالة موانع احلمل وتكاليف معاجلة مضاعفاهتا وتكاليف أية
إجراءات طبية أو خمربية أو شعاعية غري مثبتة بوصفة طبية.
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مرض نقص املناعة املكتسبة الـ ( (AIDSما مل يكن انجتاً عن نقل الدم بسبب عملية جراحية أثناء سراين هذا التأمني
واألمراض اجلنسية بكافة أنواعها والضعف اجلنسي.
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كافة احلاالت املتعلقة ابخلصوبة من ( فحوصات ،أدوية) والتلقيح الصناعي وزرع األجنةالدوايل املتعلقة ابخلصوبة.
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فحوصات احلساسية واألمراض والفحوصات اجلينية واملناعية ومعاجلاهتا.احلاالت املرضية السابقة لتاريخ ابتداء التأمني.
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املخ ِّدرات ،احلاالت الناجتة عن تناول الكحول واملواد املنشطة واملواد
الصرع  ،إدمان َ
اخللل العقلي و األمراض النفسية والعصبيةَ ،
املهلوسة ،الزهامير ،الشيخوخة واألمراض اإلحناللية العضال املشاهبة .األمراض ذات العالقة ابلنمو.
 -11قيمة وتكاليف تركيب األطراف الصناعية وكذلك زراعة األعضاء و مجيع التكاليف املتعلقة ابملتربع .األجهزة واملستلزمات
واملعدات الطبية وغري الطبية املساعدة .أي عالج من خالل الطب االتصايل ) (Telemedicineواملعاجلة املثلية ودراسة
كهرابئية وكي عضلة القلب واالجراءات اجلراحية االخرى املتعلقة بعدم انتظام دقات القلب.
 -12األطراف واملفاصل الصناعية وصمامات القلب ومنظم ضرابت القلب وزراعتها وأجهزة اخللع الوركي ،الركبة الصناعية ،أجهزة
املعاجلة التنفسية ،املشدات ،أجهزة تثبيت الفكني ،العكازات ،املقعد(الكرسي) املتحرك ،مشدات الرقبة.
 -13األسنان والنظارات والعالج الطبيعي ،ما مل تكن مذكورة جبدول املنافع أو التغطيات االضافية.
 -14إصاابت العمل وأمراض املهنة اليت يغطيها الضمان االجتماعي ،وكذلك اإلصاابت النامجة عن احلوادث املرورية مبا فيها حوادث
السري والدهس والصدم.
 -15السرطان (فحوصات وعالج) ،األوبئة العامة واملطاعيم أبنواعها ،وكذلك األمراض اليت تكفلها الدولة و /أو أية هيئة أو جهة
أخرى ،و األمراض اليت حتتاج إىل حجر صحي على سبيل املثال ال احلصر (السحااي  ،احلصبة  ،احلصبة األملانية  ،النكاف ،
اجلدري) واألمراض السارية واملعدية ومرض التهاب الكبد الوابئي وكذلك مرض اإللتهاب الرئوي الالمنطي (سارس).
 -16فحص النظر ( من خالل مراكز فحص النظر ) وتكاليف النظارات الطبية وعدساهتا أو ما شاهبها وكذلك أي جراحة أو إجراء
طيب من أجل تقومي االنكسار البصري ،وأمراض العيون املتعلقة حبدة االبصار والقرنية املخروطية وتصحيح النظر والتقدم ابلعمر
واحلول ،ومعاجلة النظر بواسطة الليزر أو الليزك.
-17

الخداج واليرقان للمواليد الجدد .الديلزة ( غسيل الكلى ) والفشل الكلوي.
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أي إجراء طبي تجريـبي غير مثبت وأي إجراء غير مسجل رسميا ً و أي عالج أو إجراء من قبل أحد أفراد األسرة حتى لو
كان مؤهالً وأي عالج أو إجراء من قبل شخص ليس طبيباً.
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الحقن الوريدية و/أو الحقن العضلية اذا وصفت فارغة دون الدواء .المستحضرات واالدوية الجلدية لغايات التجميل أو ذات
العالقة بها.
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كافة المعالجات والفحوصات واألدوية واالجراءات الطبية التي تصرف بدون استعمال نموذج طبي ،جميع الحاالت التي يتم
إدخالها للمستشفى من قبل شخص ليس طبيبا ً أو التي لم يرد عليها موافقة من شركة التأمين ،أي معالجة أو فحوصات أو
غيرها من اإلجراءات غير المتعلقة بحالة مرضية محددة.
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جميع األدوية والمواد التي ال يمكن اعتبارها دواء ( غير مسجلة في وزارة الصحة ومؤسسة الغذاء والدواء كدواء ) ،أكثر
من عبوة دواء واحدة ما عدا المضادات الحيوية والفطرية والطفيلية ،حيث يسمح بصرف عبوتين كحد أعلى.

 -22عالجات وفحوصات اهلرموانت الذكرية واألنثوية ،اهلرموانت والفيتامينات (العالجات والفحوصات) بكافة أنواعها ومرض
التصلب اللوحيي واجلاما انيف ،والعالجات ابلوخز واالبر الصينية ،وحب الشباب ،الكلف ،النمش ،تساقط الشعر ،الصلع ،البهاق،
الصدفية ،التلون اجللدي ،الثعلبية ( على أن يتم تغطية املضادات احليوية املتعلقة حبب الشباب فقط ال غري) ،احلروق الناجتة عن
أشعة الشمس.
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فت ـرات االنت ــظار للمؤمنني اجلدد فقط
من املفهوم واملتفق عليه أيضاً استثناء احلاالت التالية وكل ما يتعلق هبا من إجراءات وفحوصات وإستشارات وعالجات
ومضاعفات من عقد التأمني  ،وال تبدأ تغطيتها إال بعد انتهاء مدة االنتظار احملددة يف اجلدول أدانه-:
الرقم
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

.8

.9

مدة االنتظار

االستثناءات
الفتق أبنواعه ،البواسري والنواسري والشق الشرجي

 3أشهر

اللوزتني ،الزوائد اللحمية ،احنراف الوترية واجليوب األنفية.

 3أشهر
 4أشهر و  15يوم

احلمل والوالدة ومضاعفاهتا.
األورام الليفية والبطانة الرمحية ،استئصال الرحم

 6شهر

دوايل األوردة ،دوايل اخلصية ،القيلة ( أكياس مائية)

 6شهر

آالم وجراحة الظهر والرقبة والعمود الفقري والديسك وآالم وجراحة وتنظري الركبة

 6شهر

كافة احلاالت والعائدة ألطفال حديثي منذ اليوم األول لتاريخ والدهتم وذلك شريطة أن
تكون والدهتم حبالة صحية جيدة وخالية من أي أمراض أو عيوب أو تشوهات خلقية بشرط
أن يتم اضافتهم اىل عقد التأمني منذ والدهتم حسب األصول.

من اليوم األول

أمراض القلب وجلطات القلب وشبكات القلب والشرايني واألوعية الدموية وضغط الدم
وارتفاع الدهنيات ومضاعفاهتا ،و أدوية وفحوصات األمراض املزمنة ( ضغط،
كولسرتول،هشاشة العظم (العظام) ....... ،إخل).

 6شهر

جلطات الدماغ ومضاعفاهتا

 6شهر

 .10أمراض السكري ومضاعفاته.
 .11عمليات الساد وارتفاع ضغط العني.

 6شهر

 .12أمراض وعمليات اجلهاز اهلضمي والقرحة واملرارة والتنظري.
 .13تفتيت احلصى للكلى (عمليات ومنظار).

 املشرتكني اجلدد-:
 الغ ـ ــاء املش ـ ــرتكني-:

 6شهر
 3أشهر
 3أشهر

تطبق فرتات االنتظار اعاله على املشرتكني اجلدد من اتريخ االضافة.
ل ـ ــن تترم ـ ــل ش ـ ــركة الت ـ ــأمني اإلس ـ ــالمية أي مطالب ـ ــة م ـ ــن قب ـ ــل اجله ـ ــات الطبي ـ ــة

ألي م ــن امل ــؤمنني امللغي ــني م ــن ق ــبلكم اذا مت اس ــتعمال أي م ــن النم ــاذج الطبي ــة بع ــد اتري ــخ االلغ ــاء م ــن
التأمني.
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