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 القسم أ

   

 :املقدمة

 

حيث تتضمن شرًحا لنطاق الشمول العام  ؛تهدف هذه الوثيقة إلى شرح الغرض األساس ي من بوليصة التأمين

وقائمة باالستثناءات العامة وتفاصيل الشروط واألحكام العامة وبعض التعاريف للكلمات أو العبارات األكثر 

 استخداًما.

 

 

 

توفير تغطية للمستفيدين املؤهلين لتغطية النفقات  عام من بوليصة التأمين املاثلة علىال يقوم الغرض

صابات الجسدية وفًقا لبنود ها خالل العالج الطبي الضروري للحاالت الطبية وال و املعقولة العادية التي يتكبد

 بحسب ما هو متفق عليه مع حامل البوليصة. وشروطها بوليصة التأمين املاثلة

 

 

 

املسؤول املعين الذي يقدم خدمات إدارية معينة نيابة عن شركة   Nextcareهذا وتعد شركة نيكست كير   

 التأمين وبتوجيه منها.

 

عند النظر في الدفع أو االتفاق على دفع قسط التأمين، وعلى أساس الطلب والبيانات التي أدلى بها حامل 

ة التأمين املاثلة وأي ملحق يشكل البوليصة في استمارة الطلب )الطلبات( األولي، ورهًنا بشروط وأحكام بوليص

جزًءا منها، تتفق شركة التأمين مع حامل البوليصة وتضمن تقديم املزايا والخدمات واملصروفات ذات الصلة 

 التي يتحملها كل مستفيد على النحو املنصوص عليه في بوليصة التأمين املاثلة.

 بوليصة تأمين فردية
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 :تحديد العقوبات وبنود اإلقصاء

عتبر أي شركة )إعا
ُ
دة( تأمين غطاًء، وال تتحمل شركة )إعادة( التأمين مسؤولية دفع مقابل أي مطالبة ال ت

أو تقديم أي منفعة بموجب هذه االتفاقية إلى الحد الذي يؤدي فيه توفير هذا الغطاء أو دفع هذه املطالبة 

شركة )إعادة( التأمين إلى أي جزاء أو حظر أو تقييد بموجب قرارات األمم أو تقديم هذه املنفعة إلى تعريض 

املتحدة أو العقوبات أو القوانين أو اللوائح التجارية أو االقتصادية لالتحاد األوروبي أو اململكة املتحدة أو 

 الواليات املتحدة األمريكية.

 

 

 

 

قبول جميع الشروط واألحكام والقيود واالستثناءات يعني قبول واستخدام بطاقة )بطاقات( الدخول تلقائًيا  

 من هذه البوليصة.

 

 

  

   

 صاحب البوليصة  شركة التأمين

 

 

 

 

 

 خالل بوليصة التأمين ا :ملحوظة
ً
يشمل املؤنث، ، واملفرد املؤنثملاثلة، ُيعتبر الجنس املذكر شامال

 يشمل املفرد.   والجمعواملفرد يشمل الجمع 
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  القسم ب 

 

 نطاق التغطية العام

 

 

 

 :داخل املستشفيات املستفيدون 

 

 :املنفعة األساسية 1

 

املطبق في حالة الحاالت غير املستثناة من الحاالت الطبية أو  املزاياينطبق هذا الشمول وفًقا لجدول 

الصابات الجسدية التي تتطلب دخول املستشفى واالستشفاء النهاري أو كليهما والطوارئ  أو كليهما في 

 خدمات املستشفى.

 

ن في حالة الطوارئ، يتنازل عداخل املستشفى، و املزاياعلى جميع  موافقة مسبقة يجب الحصول على

 ساعة من القبول. 24هذا، غير إنه يجب طلب املوافقة في غضون 

 

 

 

 تشمل هذه امليزة التكاليف الطبية التالية املتكبدة أثناء العالج في املستشفى على النحو التالي: 

 

 .املزاياالقامة واملأكل وفًقا لدرجة القامة في املستشفى بحسب ما هو محدد في جدول  •

 املركزة وعالج أمراض الشريان التاجي.وحدة العناية  •

 أجر الجراح وطبيب التخدير. •

 خدمات املستشفى )الجراحة  ومسرح العمليات والتخدير والصيدلة واملعامل واألشعة... إلخ(. •

 استخدام معدات املستشفيات الطبية )مثل أنظمة دعم القلب والرئة، إلخ(. •

 سوائل الحقن الوريدي والحقن...إلخ. •

خططات رسم القلب واملسح الضوئي وما مت التشخيصية واملخبرية واألشعة السينية و االختبارا •

 إلى ذلك )تتعلق فقط بالسبب األصلي لالستشفاء املشمول(.
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 العالجات املختلفة التي تتضمن العالج الطبيعي والعالج الكيميائي والعالج الشعاعي، إلخ. •

املتعلقة بالسبب األصلي لالستشفاء املستشفيات املتخصصة  فياستشارة الطبيب وغيره  •

 املشمول.

 .املزاياخدمات األمومة للمرض ى املقيمين داخل املستشفى على النحو املحدد في جدول  •

 خدمة مستقبلي زراعة األعضاء: •

 خدمات السعاف، إذا كانت ضرورية طبًيا. •

 عاًما. 16مصاريف القامة واملأكل ملرافق املستفيد الذي يقل عمره عن  •

حاالت الضرورة الطبية  تكلفة القامة للشخص الذي يرافق املريض املقيم في الغرفة نفسها في •

 املوافقة املسبقة من شركة التأمين التي تقدم التغطية. بناًء على توصية الطبيب املعالج وبعد

 خدمات العالج النفس ي في حاالت الطوارئ الصحية. •

، املزاياتغطى تكاليف العودة إلى الوطن لنقل الرفات إلى البلد املنشأ، على النحو املحدد في جدول  •

 في حالة وفاة املستفيد بعد دخوله املستشفى بسبب إصابة جسدية أو مرض غير مستثنى.

 

 

 

 خارج املستشفيات: املستفيدون 

 

 استشارات الطبيب:  .1

 

 على النحو التالي: املزاياتقدم التغطية املحددة فيما يلي بالتزامن مع جدول 

 

 

 الفحوصات التشخيصية.  •

 األدوية. •

 .العالج الطبيعي •

 

في حالة الحاالت غير املستثناة من الحاالت الطبية أو الصابات الجسدية التي تتطلب حضور الطبيب 

كليهما والعالج الطبيعي أو كليهما، تمثل هذه املنفعة رسوم والفحوصات التشخيصية واألدوية أو 
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أيام من  7تكون استشارة املتابعة خالل تعويض، كما هو محدد في الجداول. و االستشارة غير القابلة لل

 أول استشارة تتعلق بالحالة الطبية نفسها من الطبيب نفسه مجانية.

 

 

 

 الفحوصات واإلجراءات التشخيصية:  2 

 

في حالة الحاالت غير املستثناة التي تتطلب إجراء فحوصات  املزاياذه التغطية وفًقا لجدول تسري ه

كست كير  تشخيصية ال تتطلب الحجز في املستشفى، وفًقا ملا يحدده الطبيب واملعتمد في شركة ني

موافقة مسبقة لبعض الفحوصات والجراءات  يجب الحصول علىباعتبارها ضرورة طبية. هذا و 

للدخول املجاني، سيتم البدء باملطالبات وطلبات املوافقة من موفر الشبكة إلى شركة و  التشخيصية.

 نيكست كير.

 

 

 

 تشمل هذه التغطية خدمات مثل: 

 

 إجراءات القلب واألوعية الدموية التي تشمل ما يلي: •

 التخطيط الكهربي للقلب. ➢

 اختبار إجهاد القلب واألوعية الدموية. ➢

 متابعة التخطيط الكهربي للقلب. ➢

 ، باستثناء تكاليف أي جهاز.SAECGتخطيط القلب الكهربائي متعادل الشارات   ➢

 املسح النووي. ➢

 تصوير األوعية الدموية. ➢

 

 التصوير الطبي ويشمل:  •

 األشعة السينية. ➢

 دوبلر(.تخطيط صدى القلب )يتضمن ضربات القلب  ➢

 االشعة املقطعية. ➢
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 التصوير بالرنين املغناطيس ي. ➢

 

 املعامل. •

 تحاليل الدم. •

 الفحص املجهري. •

 

 

 :األدوية .3

 

( وبحسب ما هو محدد في الجدول 4تطبق هذه التغطية بما يتوافق مع نطاق التغطية املعمول به )املادة 

يتكون العالج الدوائي من جميع األدوية دوائية. و ثناة التي تتطلب معالجة في حالة الحاالت غير املست

املعترف بها من وزارة الصحة في المارات العربية املتحدة على أنها وصفات دوائية )إخالفية فقط( وفًقا 

 باعتباره ضرورة طبية. NCCملا أقرته لجنة التنسيق الوطنية 

 

 

يعة األدوية وتكلفة املطالبة. طبموافقة مسبقة على بعض الوصفات على أساس  يجب الحصول على

 يتم بدء طلب املوافقة من صيدليات الشبكة إلى شركة نيكست كير.  وس

 

 :العالج الطبيعي .4

 

تخضع جلسات العالج الطبيعي وفًقا ملا يحدده و . املزاياتطبق هذه التغطية كما هو محدد في جدول 

يتم بدء طلب هذا و . املزاياالطبيب املعالج ألقص ى عدد من الجلسات بحسب ما هو محدد في جدول 

 املوافقة من صيدليات الشبكة إلى شركة نيكست كير.

 

 الخدمات الوقائية واللقاحات والتطعيمات: .5

 

العالجات االختيارية فقط حسب ما هو موضح في جدول إذا وقع االختيار*، تطبق هذه التغطية على 

 .املزايا
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 * التغطية إلزامية من هيئة الصحة في دبي.

 

 عالجات الصحة العقلية االختيارية والعالجات النفسية: .6

 

إذا وقع االختيار، تطبق هذه التغطية على العالجات االختيارية فقط حسب ما هو موضح في جدول 

 .املزايا

 

 عالجات الطب البديل: .7

 

إذا وقع االختيار، تطبق هذه التغطية على العالجات املتعلقة بعالجات أمراض العظام والعالج بتقويم 

الصينية وعالجات األيورفيدا والعالجات العشبية فقط  العمود الفقري واملعالجة املثلية والعالج بالبر

 .املزاياحسب ما هو موضح في جدول 

 

 إجراءات ثانوية: .8

 

تتطلب جميع هذا و تطبق هذه التغطية على الجراءات الثانوية التي تتم على أساس العيادات الخارجية. 

 الجراءات الثانوية موافقة مسبقة من شركة نيكست كير.  

 

 

 األمومة: املستفيدون من تأمين

 

تطبق هذه التغطية وفًقا للشروط واألحكام العامة لبوليصة التأمين املاثلة وحسب ما هو محدد في جدول 

 ، في حالة الحاالت غير املستثناة املتعلقة بالحمل والوالدة.املزايا

 

 األمومة للمرض ى املقيمين في املستشفى: مزايا 

 

توفر هذه امليزة تغطية لجميع رسوم االستشفاء لحاالت الوالدة وأي مضاعفات أو كليهما تتضمن الحاالت غير 

 املزايااملتعلقة بالوالدة التي قد تنشأ قبل الوالدة أو أثناؤها أو بعدها بحدود مالية على النحو املحدد في جدول 

 التي يتم تكبدها داخل املكان نطاق التغطية.
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 األمومة للمرض ى خارج املستشفى: مزايا

 

 .املزاياتغطي هذه امليزة حتى الحد املالي حسب هو محدد في جدول  

 

 توفر هذه امليزة تغطية للخدمات الخارجية التالية للرعاية السابقة للوالدة وما بعدها: 

 استشارات الطبيب. •

 الفحوصات التشخيصية. •

 األدوية. •
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 القسم ج

 

 استثناءات عامة: 

 

 

تهدف بوليصة التأمين املاثلة إلى توفير تغطية للنفقات املتكبدة على العالج الطبي للحاالت الطبية أو الصابات 

ضرورية طبًيا التي تغطى بموجب  NCCالجسدية التي يعتبرها الطبيب املعالج وطبيب لجنة التنسيق الوطنية 

 بوليصة التأمين.شروط وأحكام 

 

 

 املرفق طيه. املزاياتحال قائمة االستبعاد املؤهلة إلى جدول 

 

ال تغطي بوليصة التأمين املاثلة، من بين أشياء أخرى، املصروفات الناشئة تغطية مباشرة أو غير مباشرة عما 

 يلي:

 

 

 اإلمارات العربية املتحدة:( واإلمارات الشمالية وخارج DHAاستبعاد هيئة الصحة في دبي )

 

 خدمات الرعاية الصحية التي ليس لها أهمية طبية. .1

جميع النفقات املتعلقة بمعالجة األسنان واألطراف االصطناعية لألسنان وعالجات تقويم األسنان  .2

سب طب األسنان" كاملة ح مزاياباستثناء الحاالت الطارئة )لن تغطى العالجات االختيارية إال إذا اختيرت "

 (.املزاياما هو محدد في جدول 

 والرعاية من أجل السفر. التمريض املنزلي؛ التمريض الخاص .3

 الرعاية الحضانية وتشمل: .4

 .خدمات العالج غير الطبي .5

 الخدمات املرتبطة بالصحة التي ال تسعى للتحسين أو التي ال تؤدي إلى تغيير في الحالة الطبية للمريض. .6

 إدارة مستمرة من أفراد طبيين متخصصين.الخدمات التي ال تحتاج إلى  .7

عناصر الراحة والرفاهية الشخصية )كالتلفزيون والحالق أو خدمة التجميل وخدمة الضيف والخدمات  .8

 واللوازم العرضية املماثلة(.
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تتم ة باستبدال زراعة الثدي القائمة؛ حيث جميع خدمات الرعاية الصحية التجميلية والخدمات املرتبط .9

تغطية العمليات التجميلية املرتبطة بالصابة أو املرض أو العيب الخلقي عندما يكون الغرض األساس ي هو 

 بسبب السرطان.ئصاله تحسين األداء الفسيولوجي للجزء املعني من الجسم وإعادة بناء الثدي بعد است

احي )بما في ذلك السمنة املرضية( وأي برامج أو خدمات أو معدات أخرى عالج السمنة الجراحي وغير الجر  .10

 ملراقبة الوزن.

الخدمات الطبية املستخدمة من أجل البحث والتجارب غير املعتمدة طبًيا والفحوصات وأنظمة تخفيض   .11

 الوزن الدوائي.

 ن.خدمات الرعاية الصحية املعتمدو خدمات الرعاية الصحية التي ال يؤديها مقدمو  .12

خدمات الرعاية الصحية والنفقات املرتبطة بها لعالج الثعلبة والصلع وتساقط الشعر وقشرة الرأس أو  .13

 الشعر املستعار.

 الخدمات الصحية واللوازم لبرامج القالع عن التدخين وعالج إدمان النيكوتين. .14

 

 

 أي تحقيقات أو اختبارات أو إجراءات تجرى بغرض استبعاد أي تشوه في الجنين. .15

 

 عالج منع الحمل وخدماته. .16

إلى تصحيح حالة العقم أو انعدام  ةالراميالعالج والخدمات عالج وخدمات التحول الجنس ي أو التعقيم أو  .17

شير إليه طبًيا وإذا كان مسموًحا به بموجب و الخصوبة أو العجز الجنس ي. 
ُ
ال ُيسمح بالتعقيم إال إذا أ

 القانون.

 األجهزة التعويضية الخارجية واملعدات الطبية.  .18

العالجات والخدمات الناشئة عن أنشطة خطرة، وتشمل على سبيل املثال ال الحصر؛ أي شكل من أشكال  .19

الطيران الجوي أو أي نوع من سباق السيارات والرياضات املائية وأنشطة ركوب الخيل وأنشطة تسلق 

 دو واملالكمة واملصارعة والقفز بالحبال وأي أنشطة رياضية محترفة.الجبال والرياضات العنيفة مثل الجو 

 عالج هرمون النمو.  .20

التكاليف املرتبطة باختبارات السمع أو تصحيح الرؤية أو أجهزة األطراف االصطناعية أو أجهزة السمع  .21

 والبصر.

 طارئة. ما لم تكن حالةأمراض الصحة العقلية سواء العالجات داخل املستشفى أو خارجها،  .22

)لن تغطى العالجات االختيارية إال إذا اختيرت "املنفعة النفسية" بالكامل حسب ما هو محدد في جدول  

 املنفعة(.
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والشاش والحقن  واألربطة الضاغطةرنة املجوارب اللوازم عالج املرض ى )تشمل على سبيل املثال:  .23

ة والعالجات بدون وصفة طبية باستثناء وشرائط اختبار السكري وما شابه ذلك من املنتجات مثل؛ األدوي

 اللوازم املطلوبة نتيجة لخدمات الرعاية الصحية املقدمة أثناء حالة الطوارئ الطبية.

اختبار الحساسية وتبديدها )باستثناء اختبار الحساسية تجاه األدوية واملستلزمات املستخدمة في  .24

 لية أثناء هذه الفحوصات.العالج(؛ وأي فحوصات أو تحقيقات جسدية أو نفسية أو عق

 الشخص املؤمن عليه أو أقارب الدرجة األولى. طبي قريب للمريض مثل الخدمات التي يقدمها أي مزود .25

التغذية املعوية )عن طريق أنبوب( وغيرها من املكمالت الغذائية والكهارل، ما لم تكن ضرورية طبًيا أثناء  .26

 العالج داخل املستشفى.

 لتعديل خلع العمود الفقري.خدمات الرعاية الصحية  .27

خدمات الرعاية الصحية والعالج بالوخز بالبر؛ العالج باالبر والتنويم املغناطيس ي والعالج بالتدليك  .28

 جميع أشكال العالج بالطب البديل.و  املثليةوالعالج بالعطر والعالج باألوزون والعالجات 

الطب البديل" بالكامل حسب ما هو محدد في )لن تغطى العالجات االختيارية إال إذا اختيرت "منفعة  

 جدول املنفعة(.

( ونقل األجنة؛ نقل البويضة IVFجميع خدمات الرعاية الصحية والعالجات للتخصيب داخل املختبر ) .29

 والحيوانات املنوية.

 خدمات التشخيص االختيارية والعالج الطبي لتصحيح الرؤية.  .30

)لن تغطى العالجات االختيارية إال إذا اختيرت "املنفعة البصرية" بالكامل حسب ما هو محدد في جدول 

 املنفعة(.

 انحراف الحاجز األنفي واستئصال الخثارة األنفية. .31

الكلى البريتوني والفحوصات أو العالجات أو  جميع الحاالت املزمنة التي تتطلب غسيل الكلى أو غسيل  .32

 الجراءات ذات الصلة.

خدمات الرعاية الصحية والفحوصات والعالجات املتعلقة بالتهاب الكبد الفيروس ي واملضاعفات املرتبطة  .33

 .Aبه باستثناء العالج والخدمات املتعلقة بالتهاب الكبد 

شمل على سبيل املثال ال الحصر: األمراض العصبية الخلقية أو الوراثية وت والحاالتالعيوب الخلقية  .34

واضطراب نقص االنتباه وتأخر النمو وصعوبات التعلم. يتنازل عن هذا االستثناء لألطفال حديثي الوالدة 

ا املؤهلين أو األطفال
ً
بعد تاريخ سريان  ميالدهم أو تاريخ التبني الرسمي ممن يقع تاريخ املتبنون حديث

طريق الجراحة على النحو  فقط فيما يتعلق بالحاالت التالية التي يمكن تصحيحها عنالبوليصة األولية، 

 التالي:

وقاِني  الفتق والكيس الدرقي وتضيق البواب وارتداد البول وداء االرتداد املعدي املريئي  و 
َ
باٌل ف

َ
 و  امل

َ
باٌل امل

الحليلية الخلفية وتوسع الحالب  َتْحتاِني   والكشاف املثاني والنقالب من أسفل البطن والصماماتال

ي  وفتق الحجاب الحاجز ورتق املريء والفتق السري ورتق واستسقاء الكلية  وِصُل الحاِلِبيُّ الُحَويض ِ
َ
وامل
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 االنثى عشر ورتق املعاء والعيوب الخلقية.   

 

 خدمات الرعاية الصحية ملرض خرف الشيخوخة  والزهايمر.  .35

 الجالء الطبي الجوي أو األرض ي وخدمات النقل غير املصرح بها. .36

العالج املتلقي داخل املستشفى بدون موافقة مسبقة من شركة التأمين ويشمل حاالت الطوارئ الطبية  .37

 قبول.ساعة من تاريخ ال 24التي لم يرسل إخطاًرا بشأنها في غضون 

في العيادات أي عالجات داخل املستشفى أو فحوصات أو غيرها من الجراءات من التي يمكن إجراؤها  .38

 .للخطر صحة الشخص املؤمن عليه الخارجية دون تعريض

أي فحوصات أو خدمات صحية أجريت ألغراض غير طبية كالفحوصات املرتبطة بالعمالة والسفر  .39

 والترخيص أو التأمين.

التي ال تعد عالجات طبية وتشمل على سبيل املثال ال الحصر: غسول الفم ومعجون  زماتاملستلجميع  .40

األسنان وأدوية تطهير الحلق واملطهرات والحليب الصناعي واملكمالت الغذائية ومنتجات العناية بالبشرة 

(: ةعروفاملفيتامين ال)ما لم توصف على أنها عالًجا تعويضًيا لحاالت نقص  املتعددة والشامبو والفيتامينات

إلى تحسين الحالة الطبية أو الصابة وتشمل على سبيل املثال  في املقام األول وجميع املعدات التي ال تهدف 

 حية.ال الحصر: أجهزة تكييف الهواء أو تنقيته أو دعم تقوس القدمين وأجهزة التمرين واللوازم الص

 أكثر من استشارة أو متابعة مع االختصاص ي الطبي في يوٍم واحٍد ما لم يحال من الطبيب املعالج. .41

. باملانحين فقطواألنسجة املرتبطة  املرتبطة بها لعمليات زراعة األعضاء والنفقاتالخدمات الصحية  .42

 ينطبق هذا االستبعاد أيًضا على عالجات املتابعة واملضاعفات.

 علقة بعوامل تعديل املناعة والعالج املناعي.أي مصاريف مت .43

 أي مصاريف متعلقة بمعالجة اضطرابات النوم. .44

 الخدمات والبرامج التعليمية للمعاقين.  .45

 .العسكرية من أي نوععمليات لالصابات أو األمراض التي يعاني منها الشخص املؤمن عليه نتيجة ل .46

 .الرهابية من أي نوععمال األ لحروب أو اؤمن عليه نتيجة الصابات أو األمراض التي يعاني منها الشخص امل .47

 خدمات الرعاية الصحية لإلصابات والحوادث الناشئة عن التلوث النووي أو الكيميائي.   .48

عن الكوارث الطبيعية وتشمل على سبيل املثال ال الحصر: الزالزل واألعاصير وغيرها  الناجمةالصابات   .49

 من الكوارث الطبيعية.

 عن األعمال الجرامية أو مقاومة السلطات التي يقوم بها الشخص املؤمن عليه. الناجمةبات الصا  .50

جميع الحاالت الناتجة عن استخدام املشروبات الكحولية واملواد الخاضعة للرقابة واملخدرات ومواد  .51

 الهلوسة.

 أو عالج لم يصفه الطبيب. فحصأي  .52

 صابات الذاتية.الصابات الناتجة عن محاولة االنتحار أو ال  .53
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 خدمات التشخيص والعالج ملضاعفات األمراض املعفاة. .54

 جميع خدمات الرعاية الصحية لألوبئة املعترف بها دولًيا ومحلًيا أو كليهما.  .55

خدمات الرعاية الصحية للمرض ى الذين يعانون )واملتعلقة بتشخيص وعالج( فيروس نقص املناعة  .56

 اليدز ومضاعفاته. -البشرية 
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 القسم د

 

 فترات االنتظار 

 

 

 .املزاياتطبق فترة االنتظار على الحاالت املزمنة والحاالت السابقة ألوانها حسب ما هو مذكور في جدول 
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 القسم ه

 الشروط واألحكام العامة

 

 

 : بوليصة التأمين1املادة 

 

ا بالنيابة عن نفسه و/أو يشكل نموذج )نماذج( الطلب املكتمل من ِقبل حامل بوليصة 
ً
التأمين، متصرف

املستفيد )املستفيدين( اآلخر النهائي، والديباجة، والتعاريف، والشروط واألحكام العامة، والجداول، 

 عن أي مرفق )وليس قائمة مزودي الشبكة( واملصادقة على أي من 
ً

واملستفيد، والخيارات املختلفة، فضال

ن وحامل بوليصة التأمين. وأي تعديل أو إضافة لبوليصة التأمين هذه املذكورة أعاله العقد بأكمله ب ين املؤم 

ن. وال يملك أي وسيط تأمين سلطة تعديل  ع وُيختم من ِقبل املؤم 
َّ
 وُيوق

ً
، ما لم يتم القيام به كتابة

ً
يكون باطال

 بوليصة التأمين هذه أو التنازل عن أي من أحكامها.

 

 مين: صالحية بوليصة التأ2املادة 

 

تبدأ صالحية بوليصة التأمين هذه )فيما يتعلق بكل خطة مختارة( من تاريخ السريان وتنتهي في تاريخ انتهاء 

الصالحية كما هو محدد في جدول البوليصة. ومع ذلك، فإن كل مستفيد مشمول ببوليصة التأمين هذه اعتباًرا 

أي إقرار ذي صلة حتى تاريخ انتهاء بوليصة  من تاريخ التسجيل على النحو املحدد في جدول البوليصة و/أو

 التأمين، أو إلى تاريخ حذف املستفيد، أيهما أسبق.

 

 التطبيق :3املادة 

 

ن على أساس تصريحات حامل بوليصة  صدرت بوليصة التأمين هذه واملصادقات املتعلقة بها من ِقبل املؤم 
ُ
لقد أ

 التأمين.

 

 طلب الحق، وهو ما ال يتوافق مع أحكام بوليصة التأمين هذه.تحتفظ شركة التأمين بالحق في رفض أي 

 

ن بحقه في إنهاء بوليصة التأمين إذا كانت أي تفاصيل عن التطبيق غير دقيقة أو مفقودة.  كما يحتفظ املؤم 
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 نطاق التغطية القابل للتطبيق :4املادة 

 

كة التأمين تتعهد األخيرة بتغطية كل في مقابل القسط املستحق من ِقبل حامل بوليصة التأمين إلى شر  1.4

مستفيد بموجب خطة/برنامج محددين على النحو الذي يختاره حامل بوليصة التأمين في استمارات 

ن.  الطلب ويوافق عليه املؤم 

 

 عن كل مستفيد، ُيشار بوضوح إلى  2.4
ً
وبالنسبة لكل خطة/برنامج يختاره حامل بوليصة التأمين نيابة

الصلة حسب الفئة بموجب جدول البوليصة، ويرد وصفها كذلك في جدول االستحقاقات ذات 

 االستحقاقات

 

النطاق القابل للتطبيق لتغطية االستحقاق املعين املدرج في خطة/برنامج مختار يتعلق باملستفيد،  3.4

نفإنه يؤخذ في االعتبار:  ويشمل مسؤولية املؤم 

 

 االستثناءات العامة •

 غير مستوفية للمعايير(أي شروط خاصة )شروط  •

 الخدمات املشمولة •

 مشاركة حامل بوليصة التأمين عند االقتضاء •

 الزيادة القابلة للخصم لحامل بوليصة التأمين عند االنطباق •

 الحدود عند االنطباق •

 إقليم التواجد •

 املوفر )املزودون( املستخدم •

 طبيعة الرعاية •

 فئة االستشفاء •

 األولوية أو الدافع املشارك عند االنطباقمشاركة أي من دافعي  •

 

ن بموجب بوليصة التأمين هذه تجاه حامل بوليصة التأمين املتعلقة بكل استحقاق  4.4 إن مسؤولية املؤم 

ضمن الخطة/البرنامج موصوفة في جدول نطاق التغطية املطبق. وتخضع أي نفقات تتعلق بمعاملة 

 تحقة من ِقبل شركة التأمين لحامل بوليصة التأمين.املستفيد لتحديد املطالبة املؤهلة املس
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 : الدافع ذو األولوية5املادة 

 

في حالة أي مشاركة في صندوق املرض ى/الصحة، على سبيل املثال ال الحصر، صندوق الضمان االجتماعي أو 

ن التغطية الغطاء األساس ي بموجب شركة التأمين كدافع األولوية، فإنه يتم تفعيل هذا النطاق املطبق م

الزائدة عن الدافع األولوية املشاركة أو استرداد األموال، بما يتفق تماًما مع الشروط واألحكام األخرى املنصوص 

عليها في هذه الوثيقة. ويتم تحديد مواصفات دافع األولوية أن وجدت، وإذا كانت قابلة للتطبيق، بموجب جدول 

 البوليصة.

 

 الدافع املشارك :6املادة 

 

حالة مشاركة أحد الدافعين املشاركين، ُيطبق نطاق التغطية املطبق لبوليصة التأمين هذه على أساس  وفي

تناسبي مع الدافع املشارك عند االقتضاء. وتحدد النسبة املئوية ملشاركة الدافع املشارك، أن وجدت، في جدول 

نين هي الرصيد املتبق ي من جميع املشاركين في املشاركة من الشراكة؛ تكون النسبة املئوية ملشاركة املؤم 

املشاركين، وذلك وفًقا ألي شروط وأحكام أخرى مقدمة في هذه الوثيقة. وهذا يشير إلى الحد األصلي، في حالة 

 املشاركة املشتركة؛ سيؤدي خيار املشاركة املشتركة املختارة إلى تقليل الحد األصلي.

 

 األقساط :7املادة 

ي زائد أي طوابع معمول بها و/أو ضرائب أن وجدت. يتم دفع أقساط التأمين القسط هو القسط الجمال

ن على النحو املحدد في جدول البوليصة مسبًقا من ِقبل  املستحقة من ِقبل حامل بوليصة التأمين إلى املؤم 

ن وكما  هو محدد في حامل بوليصة التأمين وفًقا لوتيرة الدفع املتفق عليها بين حامل بوليصة التأمين واملؤم 

 جدول البوليصة.

 

ن بموجب بوليصة التأمين هذه إال بعد دفع القسط األول بالكامل. وفي حالة  وال تبدأ التغطية التي يوفرها املؤم 

عدم دفع أقساط التأمين في تاريخ االستحقاق؛ تقوم شركة التأمين بإخطار حامل بوليصة التأمين باملبلغ 

 وتبلغ حامل بوليصة التأمين بأنه بخالف ذلك سيتم إلغاء هذه البوليصة.يوًما،  30الواجب دفعه في غضون 

 

يوًما، سيتم إنهاء بوليصة التأمين هذه تلقائًيا  30وإذا لم يتم الدفع عند انتهاء فترة السماح هذه التي تبلغ 

 عن املبلغ املستحق حتى تاريخ اللغاء.
ً

 وسيكون حامل بوليصة التأمين مسؤوال

 

يوًما، يتم تعليق الدخول املجاني إلى الشبكة على أساس الفوترة املباشرة.  30لسماح التي مدتها وخالل فترة ا

يوًما، ُيعاد  30وفي حالة قيام حامل بوليصة التأمين بسداد أقساط التأمين خالل فترة السماح التي تبلغ 
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نفقات الرعاية الصحية  الدخول املجاني إلى الشبكة على أساس الفوترة املباشرة، وتتم معالجة جميع

 املستحقة خالل الفترة املعلقة وتسدد وفًقا لشروط وأحكام البوليصة املحددة في جدول االستحقاقات

 

ويتم إثبات الدفع الخاص باألقساط حصرًيا وبمجرد إصدار إيصال ذي صلة من ممثل مرخص قانونًيا لشركة 

 التأمين.

 

 التسجيل :8املادة 

 

 في تاريخ الطلب األولي أن جميع املوظفين مسجلون على أساس إلزامي. وقد أعلن صاحب 
ً
بوليصة التأمين كتابة

نة.  وبموجب العالن الخاص ببوليصة التأمين، فقد كانت هذه البوليصة غير مكتوبة وصادره عن الشركة املؤم 

 
ُ
عالين القانونيين لكل فئة على باملثل، كان ينبغي لحامل بوليصة التأمين أن يعلن ما إذا كان يتعين تسجيل امل

 أساس إلزامي أم ال.

 

ووفًقا لعالن بوليصة التأمين في استمارة الطلب األولية، فمن املتفق عليه واملفهوم أنه يجب إدراج جميع 

ا بالنسبة للموظفين 
ً
املوظفين، بدون استثناء، بموجب بوليصة التأمين هذه. ومع ذلك، يصبح الغطاء نافذ

 في العمل فقط في تاريخ النفاذ أو أي تاريخ الحق آخر. الذين ينشطون 

 

عالين القانونيين املرتبطين بفئة محددة، والتي أعلن حامل بوليصة التأمين أن تسجيل 
ُ
باملثل، فإن جميع امل

عالين القانون
ُ
عالين القانونيين فيها إلزامي، ستدرج في بوليصة التأمين هذه. ومع ذلك، ال يمكن تسجيل امل

ُ
يين امل

املتعلقة بفئة لم يطلبها حامل بوليصة التأمين أو يعلن عنها في الطلب األولي مع وضع إلزامي بموجب هذه 

 البوليصة.

ومن املتفق عليه تماًما واملفهوم أن قواعد التسجيل، على النحو املنصوص عليه في هذه املادة، تشكل واحدة 

ن الحق في من أساسيات بوليصة التأمين هذه. إن عدم طاعة حا مل بوليصة التأمين لهذه القواعد يعطي املؤم 

 إنهاء بوليصة التأمين هذه فوًرا دون استرداد األقساط.

 

 اإلضافة :9املادة 

 القاعدة العامة: 1.9

 

يحق لحامل بوليصة التأمين أن يطلب من شركة التأمين، من خالل استكمال وتوقيع نموذج طلب الحق، 

ا أو األطفال مصحوًبا 
ً
بمستندات داعمة، إضافة مستفيدين جدد مثل املوظفين الجدد، الزوج املتزوج حديث

ا ملوظف مسجل بالفعل على أساس إلزامي.
ً
ا أو األطفال املتبنيين حديث

ً
 املولودين حديث
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 تاريخ التسجيل: 2.9

 

 تاريخ االستحقاق هو:

 

 اعد الداخلية لحامل بوليصة التأمينالتاريخ الرسمي للعمل وفًقا للقو  - املوظف الجديد •

 تاريخ الزواج - الزوج الجديد •

ا •
ً
 تاريخ امليالد - الطفل املولود حديث

ا •
ً
تبني حديث

ُ
 تاريخ التبني الرسمي - الطفل امل

 

أيام بعد تاريخ استحقاق املستفيد، فإن تاريخ االلتحاق به سيكون هو تاريخ  10إذا تم طلب الضافة في غضون 

ن هذه الضافة.االستحقاق. و   بخالف ذلك، يكون تاريخ االلتحاق باملستفيد هو التاريخ الذي يقبل فيه املؤم 

 

 االكتتاب: 3.9

 

تطبق شروط االكتتاب األولية املطبقة في تاريخ سريان بوليصة التأمين على جميع الضافات املؤهلة، والتي 

أيام  10االستحقاق. وفي حالة الحاجة إلى إضافة أكثر من أيام من تاريخ  10كانت مطلوبة خالل فترة ال تتجاوز 

بعد تاريخ االستحقاق، تحتفظ شركة التأمين بالحق في املض ي قدًما في عملية االكتتاب املختلفة التي قد تؤدي 

 إلى شروط اكتتاب مختلفة عن تلك املطبقة في تاريخ سريان بوليصة التأمين هذه.

 

 قسط التأمين: 4.9

 

 وة املتعلقة بأي إضافة معتمدة على أساس تناسبي )مخطط إلزامي(.تحسب العال 

 

 الحذف :10املادة 

 

 القواعد العامة 1.10

 

يحق لحامل بوليصة التأمين أن يطلب من شركة التأمين، عن طريق استكمال وتوقيع نموذج طلب الحق، 

 القانونيين.حذف املستفيدين مثل املوظفين املتوفيين أو املنتهية خدمتهم وُمعاليهم 
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 الوثائق الداعمة: 2.10

 

ُيعد تقديم حامل بوليصة التأمين للوثائق الداعمة، املتعلقة بطلبات الحذف، والتي تكون مرضية للمؤمن، 

ا مسبًقا للتحقق من صحة الحذف. ومن بين الوثائق املطلوبة بطاقات الدخول للمستفيدين املحددين.
ً
 شرط

 

 تاريخ الحذف: 3.10

 

ف ألي حذف تمت املوافقة عليه هو اليوم التالي لتاريخ الوفاة أو إنهاء الخدمة املقدمة من ِقبل تاريخ الحذ

املوظف حيث تم تقديم طلب الحذف على الفور وإعادة بطاقة الدخول إلى شركة التأمين. وإال، فإن تاريخ 

 الحذف هو التاريخ الذي يتم فيه إرجاع بطاقة الوصول إلى شركة التأمين.

 

 املسؤولية: 4.10

 

يكون حامل بوليصة التأمين هو الطرف الوحيد واملسؤول تماًما تجاه املزود )املزودين( و/أو نيكست كير فيما 

 يتعلق بأي نفقات يتكبدها املستفيدون املحذوفون اعتباًرا من تاريخ الحذف.

 

اصة باملستفيد التي سيتم ولهذا الغرض، يجب على حامل بوليصة التأمين أن يتاكد من أن بطاقة الدخول الخ

نة قبل أو في تاريخ الحذف.  حذفها قد تم سحبها من املستفيد وإرسالها مرة أخرى إلى الشركة املؤم 

 

 قسط التأمين: 5.10

 

ُيحسب رد القسط املتعلق بأي حذف موافق عليه على أساس تناسبي للفترة املتبقية بعد تاريخ الحذف. وال يتم 

 املستحق طاملا لم يتم إرجاع بطاقة الدخول الخاصة باملستفيد إلى شركة التأمين.استرداد املبلغ 

 

 الفئة :11املادة 

 

 تم التنازل عن هذه املادة بموجب بوليصة التأمين الفردية.

 

 التعديالت :12املادة 
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 يحق لحامل بوليصة التأمين املطالبة بتعديل شروط بوليصة التأمين األولية.

 

يخضع لعملية االكتتاب في شركة  10و 9فإن أي تعديل غير تلك املحددة بوضوح بموجب املادتين ومع ذلك، 

 التأمين التي قد ال تكون نتيجتها متماشية مع شروط االكتتاب املطبقة في تاريخ سريان بوليصة التأمين هذه.

 

ن على الفور بأي تغيير قد يحدث أثناء سريان بوليصة الضمان  ويجب على حامل بوليصة التأمين إبالغ املؤم 

 هذه، أو في تاريخ التجديد، فيما يتعلق بالوضع العائلي، واملهنة، واألنشطة، ومكان القامة، وما إلى ذلك.

  

 صحة التصديق :13املادة 

 

 إال من ِقبل شركة التأمين عندما وإذا تم إصدار 
ً

أي إضافة أو حذف أو أي تعديل آخر ال يمكن اعتباره مقبوال

 صادقة ذات الصلة مختومة وموقعة من ِقبل شركة التأمين.امل

 

 اإلخطار باملطالبات :14املادة 

 

 ُيرجى الرجوع إلى قسم إجراءات املطالبات والتسوية في هذه البوليصة.

 

 قبول املطالبات :15املادة 

 

 االستحقاقات األسرية في املستشفيات: 1.15

 

ن محدودة ومقيدة بموجب بوليصة التأمين هذه ألي نفقات مؤهلة من املتفق عليه واملفهوم أن  مسؤولية املؤم 

 داخل املستشفى يتم تكبدها ضمن صالحية بوليصة التأمين هذه.

 

 :االستحقاقات األسرية خارج املستشفيات 2.15

 

ن محدودة ومقيدة بموجب بوليصة التأمين هذه على أي نفقات  من املتفق عليه واملفهوم أن مسؤولية املؤم 

 مؤهلة يتم تكبدها عندما يكون مسار العالج ضمن صالحية بوليصة التأمين هذه.
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 الحلول  :16املادة 

 

بمجرد أن يتم دفع مطالبة التأمين وفًقا للشروط الحالية، ويحيل حامل بوليصة التأمين واملستفيد حقه/حقها 

ن ملالحقة أي طرف ثالث مسؤول عن أي إصابة جسدية  ن كل حق ذو صلة هامة وقانوني. إلى املؤم  ونقل إلى املؤم 

ن الحق  ن بكل مساعدة ممكنة إذا مارس املؤم  وعلى كل من حامل بوليصة التأمين واملستفيد أن يزود املؤم 

املذكور أعاله في الحلول. وإذا خالف حامل بوليصة التأمين واملستفيد هذا اللتزام، فإنهما يتحمالن املسؤولية 

ن.عن أي خسائر ي  تكبدها املؤم 

 

 اإللغاء :17املادة 

 

 حق حامل بوليصة التأمين: 1.17

 

يحق لحامل بوليصة التأمين أن يطلب رسمًيا إلغاء بوليصة التأمين هذه عن طريق إعادة جميع 

نة.  بطاقات الدخول إلى الشركة املؤم 

 

قدمي الخدمات و/أو وبذلك يكون حامل بوليصة التأمين هو الطرف الوحيد واملسؤول تماًما تجاه م

ن فيما يتعلق بأي نفقات يتكبدها املستفيدون من تاريخ إلغاء بوليصة التأمين هذه. ولهذا  املؤم 

الغرض، يجب على حامل بوليصة التأمين أن يتأكد من سحب بطاقات املستفيدين من البطاقات، 

 قبل أو في تاريخ اللغاء. 

 

بوليصة التأمين هذه على أساس استرداد األموال على  وينبغي أن يحسب مبلغ القسط املتعلق بإلغاء

 املدى القصير على النحو املبين في التعاريف.

 

 حق املؤّمن: 2.17

 

 يحق للمؤمن إلغاء بوليصة التأمين الحالية في الحاالت التالية:

 االحتيال والساءة والبيانات الكاذبة الصادرة عن حامل بوليصة التأمين و/أو املستفيدين أ(

 .7يوًما بعد الخطار وفًقا للمادة  30عدم دفع قسط االستحقاق  ب(

وفي حالة قيام شركة التأمين بإلغاء بوليصة التأمين هذه بصورة مشروعة، ال يكون املبلغ املسترد 

مستحًقا لحامل بوليصة التأمين ما لم يتم إلغاء وفًقا للفقرة )ج( أعاله وفي هذه الحالة يكون املبلغ 

 املدفوع تناسبًيا مستحًقا عن الفترة املتبقية بعد التاريخ الذي تم إرجاع جميع بطاقات الدخول.
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 التحكيم :18املادة 

 

 االختالفات العامة: 1.18

 

حال جميع االختالفات املتعلقة بمبلغ املطالبة الناش ئ عن بوليصة التأمين هذه إلى قرار املحكم الذي 
ُ
ت

. وإذا لم يتمكن الطرفان من االتفاق على محكم واحد، وجب على املحكمين أن يعينه الطرفان 
ً
كتابة

يحيال املسألة للمراجعة، على أن يقوم كل من الطرفين بتعيين أحدهما خطًيا. وإذا أخفق املحكمان في 

 كتابًيا. ويجب أن يكون املحكم جالًسا مع ا
ً

ام وأن االتفاق فعلى املحكمين أن يعينوا محكًما مستقال
 
لُحك

ن. ا مسبًقا ألي حق في اتخاذ اجراء ضد املؤم 
ً
 يترأس اجتماعاتهم، ويكون إصدار قرار التحكيم شرط

 

وإذا تخلت شركة التأمين عن مسؤوليتها تجاه املستفيد أو ممثليه الشخصيين القانونيين أو أي من 

شار إليه  شهًرا تقويمًيا من 12املطالبين، فإن هذه املطالبة ال تكون في غضون 
ُ
تاريخ اخالء املسؤولية امل

في التحكيم بموجب األحكام الواردة هنا، فإن املطالبة تعتبر لجميع األغراض قد تم التخلي عنها، وبعد 

 ذلك ال يمكن استردادها أدناه.

 

 

 

 اإلجراءات الضرورية طبًيا: 2.18

 

يب املعالج فيما يتعلق بتاهيل في حالة وجود فرق بين مركز اتصال نيكست كير، كمدير مستقل، والطب

الخدمة أو العالج الضروري طبًيا، يمكن للطرفين أن يدعوا إلى التحكيم في إحدي اللجان الطبية، التي 

الطبيب املعالج، وطبيب نيكست كير  -ستتخذ القرار النهائي. تتكون اللجنة الطبية من ثالثة أعضاء 

 وطبيب مستقل ثالث يتفق عليه األوالن.

 

 قرارها بأغلبية األصوات. سيتم البالغ عن هذا القرار في وثائق  تجتمع
ُ
ذ
َ
خ اللجنة في إقليم محايد، سُيتَّ

ع من ِقبل جميع األطباء. وإذا رفض أي من األطباء التوقيع 
َّ
َوق

ُ
مكررة، واحدة لكل طرف، ويجب أن ت

ين بقبول قرار هذه اللجنة على الوثائق، ينبغي البالغ عن هذا الرفض في الوثائق. وتتعهد شركة التأم

 الطبية.
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 العملة :19املادة 

 

 أي أموال مستحقة للشركة أو من ِقبلها تكون بالدرهم دولة المارات العربية املتحدةي.

 

 تغيير القانون  :20املادة 

 

كانت نتيجة تعديل تحكم قوانين دولة دولة المارات العربية املتحدة العربية املتحدة بوليصة التأمين هذه. وإذا 

القانون، الذي بدأ نفاذه بعد تاريخ سريان بوليصة التأمين، نشأة نزاع مع شروط بوليصة التأمين هذه، ويجوز 

للمؤمن، في خياره، أن يعيد التفاوض بشأن شروط بوليصة التأمين هذه من التاريخ الذي يصبح فيه هذا 

ا.
ً
 التعديل للقانون نافذ

 

 الواجبات :21املادة 

 

 تحمل حامل بوليصة التأمين حصرًيا أي رسوم على بوليصة التأمين أو الضريبة أو رسوم الدمغة.ي

  

 القسم و

 إجراءات وتسوية املطالبات

 

تم إصدار بطاقة الدخول الشخصية باسم كل مستفيد لتسهيل وصوله إلى أي من مزودي الشبكة املشاركين 

نقدية إال عندما يكون لدى املستفيد خصم زائد أو مشاركة في الخدمة التالية دون الحاجة إلى دفع مبالغ 

مشتركة ليتم تسويتها. ويطلب من املستفيد دائًما أن يحمل بطاقة الهوية دولة المارات العربية املتحدةية 

نيكست كير الخاصة به/بها الهوية و/أو وثيقة هوية مناسبة لتقديمها ملقدمي الخدمات عند الحاجة إلى العالج 

 ي.الطب

 

ومطالبه الشبكة، كما هي محددة في هذه البوليصة، هي النفقات املؤهلة املتعلقة بخدمات الرعاية الصحية 

املقدمة للمستفيد على أساس الوصول املجاني الذي ترتبه نيكست كير مع مزود الشبكة عند الفوترة املباشرة 

ن عليه داخل الشبكة إما من ِقبل للمؤمن. ويشمل ذلك خدمات الرعاية الصحية التي تقدم للعضو امل ؤم 

األطباء الزائرين و/أو الفخريين و/أو غير املتفرغين و/أو املجتمعيين و/أو مقدمي الرعاية الصحية؛ تطبق فيها 

 تعرفه الشبكة املتعاقد عليها من نيكست كير. 
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يقررها املستفيد مباشرة والتي  واملطالبة املباشرة على النحو املحدد في هذه البوليصة هي النفقات املؤهلة التي

ن للسداد. وتشمل النفقات املؤهلة التأمين املشترك، إن وجد.  يقدمها حامل بوليصة التأمين إلى املؤم 

 

والحد األقص ى للمبلغ الخاص هو إجمالي املصروفات املؤهلة التي ينبغي أن يتحملها املستفيد خالل سنة 

 املشترك وفًقا لجدول االستحقاقات.البوليصة من خيارات التأمين 

 

 الرأي الثاني

 

ن عليه  قد تتطلب تغطية بعض املعامالت كفوائد على الشبكة أن يستشير حامل بوليصة التأمين/العضو املؤم 

ن عليه  ن بإخطار حامل بوليصة التأمين/العضو املؤم  طبيب الشبكة الثاني قبل جدولة العالج. وسيقوم املؤم 

ن عليه باالجراء بأنه ال يمكن ا لحصول على العالج الخاص إال برأي ثان ويقوم بإبالغ صاحب البوليصة/املؤم 

 .املطلوب للحصول على رأي ثان

 

وفي حالة وجود فرق بين الطبيب املعالج التالي الذي يعمل كمدير مستقل والطبيب املعالج، فيما يتعلق بتأهيل 

ن و/أو حامل بوليصة التأمين/ العضو العالج و/أو الخدمة الضرورية طبًيا  و/أو املناسبة، فإنه يمكن للمؤم 

ن أن يدعو إلى الرأي الثاني، الذي ستكون نتائجه نهائية وملزمة.  املؤم 

 

 توجيهات داخل املستشفى 1

 في حدود إقليم مختار 1.1

 مطالبات الشبكة 1.1.1

بطاقة الوصول إلى نيكست كير، سيقوم إذا اختار املستفيد أن يتم قبوله في مزود الشبكة، بعد تقديم  •

 .مزود الشبكة بالتنسيق املباشر مع الشركة للحصول على إذن

وبالنسبة للحاالت غير الطارئة، ُيطلب من املستفيد التحقق مع مزود الشبكة، قبل املوعد املقرر في  •

ا حصل مزود املستشفى، أو يوم املستشفى، أو الجراحة البسيطة/العملية، أو العالج/القبول، إذ

الشبكة على التفويض من الشركة العامة للخدمات. ويجوز للمستفيد االتصال مباشرة بمركز اتصال 

 .نيكست كير لتأكيد التفويض

وبالنسبة للحاالت الطارئة، عند استالم الشعار الخاص باملستشفى )نموذج نيكست كير قبل دخول  •

ست كير فوًرا الذن بالعالج املؤهل داخل املستشفى( من مزود الشبكة، يصدر مركز اتصال نيك

 .املستشفى



 

 P-100-7101-2019-28رقم بوليصة التأمين:   

 السيد يونس شريف بيفي آنوباسم حامل البوليصة:  

 

 06.2015اإلصدار: رقم   41من  26صفحة 

 ُيطلب من املستفيد االتصال بمركز اتصال نيكست كير من خارج دولة دولة المارات العربية املتحدة •

 +97142708800العربية املتحدة على الرقم 

ويقدمون املساعدة املتخصصة تتلقى الهيئة الفنية الطبية واملطالبات الخاصة بنيكست كير االتصال  •

والضرورية الستقبال املستفيد في املستشفى ويرتبون لتغطية نفقات االستشفاء املؤهلة مباشرة إلى 

 .شركة التأمين

 من مزود  •
ً
ا ملا يحدث في دولة المارات العربية املتحدة حيث يمكن للمستفيد االقتراب مباشرة

ً
خالف

لدولية يطالبون بأن يتم ترتيب كل حالة بواسطة نيكست كير الشبكة املحلية، فإن مقدمي الشبكة ا

 .قبل قبول املستفيد على أساس الدخول املجاني/الفوترة املباشرة

 

 :ُيطلب من املستفيد/املتصل تقديم املعلومات التالية

 .اسمه ورقم بطاقة دخول نيكست كير/الهوية الماراتية .1

 .الهاتف والفاكس، عندما توافرهما .2

 .وفاكس الطبيب املعالج، عندما توافرهم وهاتفاسم  .3

 .اسم موفر الشبكة .4

 .أسباب دخول املستشفى .5

 .تاريخ ووقت الدخول  .6

 .املعلومات األخرى ذات الصلة، والتي قد تكون مطلوبة .7

ترسل نيكست كير بالفاكس إلى الطبيب املعالج النموذج التالي للعالج قبل االستشفاء، والذي يجب  •

 .له بالفاكس إلى نيكست كيرأن يستكمله الطبيب ويرس

بمجرد تلقي نيكست كير املعلومات الطبية، يتم اتخاذ قرار بشأن تغطية حالة املستفيد ويتم إبالغ  •

 .املستفيد وفًقا لذلك

وبالنسبة للحاالت املرفوضة، تصدر "نيكست كير" نموذج رفض لبالغ مزود الشبكة  •

ن بأن القبول م  .رفوض وغير مؤهل للتغطيةواملستفيد/بوليصة التأمين واملؤم 

عند االقتضاء، يطلب من املستفيد التسوية مباشرة إلى مزود الشبكة وقبل العفاء من أي مشاركة  •

مشتركة، ونفقات غير مؤهلة مثل رسوم املكاملات الهاتفية، واألغذية الضافية و/أو أي مبلغ يتجاوز 

 .حد البوليصة املالية

 

 املباشرةاملطالبات  2.1.1

سداد املطالبات املباشرة على النحو املحدد في وصف االستحقاق املرفق بصياغة بوليصة  •

 .املجموعة
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سداد النفقات املؤهلة عند تقديم وثائق املطالبات املطلوبة، على النحو املحدد في وثائق املطالبات  •

 .املطلوبة

 

 :اإلقليم املختار الخارجي 2.1

 

املطالبات خارج نطاق القليم، باستثناء املعاملة االختيارية والعالج في حاالت الطوارئ ال يتم تغطية 

 على النحو املحدد في جدول االستحقاقات

 

 :توجيهات خارج املستشفى .2

 

 في دولة اإلمارات العربية املتحدة 1.2

 املطالبات املتعلقة بالشبكة 1.1.2

 

املستفيد من الدخول املجاني للنفقات  نتفعمزود الشبكة، ييكست كير إلى عند تقديم بطاقة دخول ن •

املؤهلة املتعلقة بالخدمات خارج املستشفى التي يحددها الطبيب املعالج باستثناء أي خصم 

 و/مساهمة مقتطعة إذا إنطبق، والتي ينبغي أن تسوى من ِقبل املستفيد مباشرة إلى املزود.

ستبعدة التي يأمر بها الطبيب املعالج، فإنه يحق للمستفيد وبالنسبة لالختبارات التشخيصية غير امل •

الحصول على االختبارات التي أجريت وفًقا لبروتوكول املوافقة املسبقة املنصوص عليه في نيكست كير 

مع مزودي الشبكة واملذكورة تحت جدول الفوائد. وُيرجى مالحظة أن البروتوكول يخضع للتغيير من 

 ن آلخر استناًدا إلى املتطلبات التنظيمية والدارية.ِقبل نيكست كير من حي

وبالنسبة لألدوية غير املستبعدة التي يحددها الطبيب املعالج، فإنه يحق للمستفيد الحصول على  •

الكمية املطلوبة من األدوية املوصوفة التي تعتبر ضرورية طبًيا لعالج األمراض املزمنة عادة ملدة خمسة 

وشرط املوافقة املسبقة هو وفًقا لبروتوكول املوافقة املسبقة املنصوص عليها من إلى إثني عشر يوًما. 

نيكست كير مع مزودي الشبكة واملذكورة تحت جدول املنفعة. وُيرجى مالحظة أن البروتوكول يخضع 

 للتغيير من ِقبل نيكست كير من وقت ألخر استناًدا إلى املتطلبات التنظيمية والدارية.

دوية املرتبطة باالمراض املزمنة، عند تغطيتها، فإنه يحق للمستفيد الحصول على الكمية وبالنسبة لأل  •

املطلوبة من الدواء/األدوية املوصوفة على النحو الذي يحدده الطبيب املعالج؛ ومع ذلك فإن كمية 

نصوص ومدة الدورة تقرر شرط املوافقة املسبقة. سيكون شرط املوافقة املسبقة وفًقا للبروتوكول امل

عليها لنيكست كير مع مزودي الشبكة واملذكورة تحت جدول الفوائد. وُيرجى مالحظة أن البروتوكول 

يخضع للتغيير من ِقبل نيكست كير من وقت آلخر استناًدا إلى املتطلبات التنظيمية والدارية. واستناًدا 
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ير تقرير طبي صادر عن إلى مدة العالج فإنه يجب أن يقدم املستفيد/مزود الشبكة إلى نيكست ك

 
ً

الطبيب املعالج بما في ذلك نتائج التحقيق ذات الصلة وشرح الحالة الصحية للمستفيد التاريخ، فضال

 عن خطة العالج املوص ي بها.

ًتصدر نيكست كير املوافقة من خالل أي طريقة ادارية مناسبة على أساس شهري أو ربع سنوي أو حتى  •

اعتماًدا على الحالة الطبية للمستفيد، والتي قد تتطلب بعض التعديل  تاريخ انتهاء بوليصة التأمين

 على الجرعة، التكرار  أو األدوية ذاتها.

وبالنسبة للحاالت غير املستبعدة التي تتطلب العالج الطبيعي املنصوص عليها من ِقبل الطبيب املعالج  •

مطلوبة قبل تقديم الخدمة إلى )وليس العالج الطبيعي(، فإن موافقة نيكست كير  املسبقة تكون 

 املستفيد.

وبالنسبة لعالج األسنان غير املستبعد املوصوف من ِقبل الطبيب املعالج، فإنه يجب الحصول على  •

 املوافقة املسبقة قبل أن يتم تقديم الخدمة للمستفيد

 

 املطالبات املباشرة 2.1.2

  

والفواتير واليصاالت، فإنه يحق للمستفيد الحصول عند تقديم التقرير )التقارير( الطبية األصلية 

% )رهًنا باالستقطاعات املطبقة و/أو املبالغ املقررة على النحو املحدد في 100على تعويض بنسبة 

 جدول االستحقاقات(

 من النفقات املؤهلة إذا:

 رفض مزود الشبكة توفير دخول مجاني للمستفيد. (أ

 يدت بعد تاريخ العالج. تعليق حرية الوصول إلى الشبكة ثم أع (ب

 

 سيتم استرداد جميع الخدمات املقدمة من مزود غير الشبكة على النحو املحدد في جدول الفوائد

 

 املطالبات غير املتعلقة باملستشفيات خارج المارات العربية املتحدة 3.1.2

 

 وفًقا لوصف الفوائد ذات الصلة
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 املوافقة املسبقة إلجراءات التشخيص/العالج .3

 

طلب موافقة مسبقة من نيكست كير لبعض الجراءات التشخيصية/العالجية في املريض والعيادات 
ُ
ت

 الخارجية على النحو املحدد في جدول االستحقاقات

 

 وثائق املطالبات املطلوبة للمطالبات املباشرة . أ(4

 

ستندات التالية خالل فترة لتسوية النفقات املؤهلة، ينبغي على املستفيد أن يقدم إلى شركة التأمين امل

( يوًما للمطالبات 90( يوًما للمطالبات املتكبدة داخل دولة المارات العربية املتحدة و )60أقصاها )

 التي تكبدتها خارج دولة المارات العربية املتحدة من تاريخ الحدوث:

 

 االنتهاء من "نموذج السداد" من الطبيب املعالج •

 األصلية للمبلغ املطالب به )يجب أن تظهر الفاتورة التكلفة لكل خدمة(إيصاالت الدفع  •

التقرير الطبي الكامل واملفصل، والتشخيص، وملخص العفاء من الطبيب املعالج أو خطاب الحالة  •

 من الطبيب املعالج حيثما ينطبق ذلك.

 نسخ من نتائج االختبار التشخيص ي. •

 لبات ذات الصلة بالصيدلةروشتة طبية صالحة من ِقبل طبيب للمطا •

 تقرير الشرطة/تقرير املعلومات املباشرة في حالة املطالبات املتعلقة بالحوادث. •

جواز سفر ساري املفعول مع أختام الخروج والدخول من وإلي بلد القامة في حالة تكبد املطالبة خارج  •

 بلد القامة.

غة اإلنجليزية. وإذا كانت التقارير/الفواتير يجب أن تكون جميع الوثائق إما باللغة العربية أو بالل •

 بأي لغة أخرى فإنه يجب ترجمتها قبل تقديمها.

 

 ويخول الخفاق في تقديم أي من املستندات املذكورة أعاله شركة التأمين برفض املطالبة بأكملها.

 

 فترة إعادة تقديم مطالبات السداد املستكملة التي تعاد إلى املستفيد: ب( 4

 

النفقات املؤهلة في حالة إعادة تقديم املطالبات، فإنه ينبغي أن يقدم املستفيد إلى شركة  لتسوية

يوًما من تاريخ استالم الخطار. وتصبح املطالبة  30التأمين الوثائق/املعلومات املفقودة في غضون فترة 

 من استالم الخطاريوًما  30محظورة زمنًيا للدفع في املستقبل إذا لم تكن إعادة التقديم في غضون 



 

 P-100-7101-2019-28رقم بوليصة التأمين:   

 السيد يونس شريف بيفي آنوباسم حامل البوليصة:  

 

 06.2015اإلصدار: رقم   41من  30صفحة 

تحتفظ شركة التأمين بالحق في تغيير و/أو تعديل إجراءات املطالبات وتسويتها في أي وقت رهًنا بإشعار  .5

ن.15)  ( يوًما لحامل بوليصة التأمين من ِقبل املؤم 
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 القسم ز 

 التعريفات

 

نة أدناه:هذه ا بوليصة التأمينتحمل الكلمات واملصطلحات والعبارات املستخدمة في سياق   ملعنى/املعاني املبيَّ

 أي دولة أخرى غير المارات العربية املتحدة. الخارج:

بطاقة الهوية الماراتية الصادرة عن هيئة المارات للهوية أو بطاقة  بطاقة الوصول:

ة لتسهيل وصوله/وصولها إلى خدمات /مستفيدشخصية صادرة باسم كل 

والتي توفرها   الرعاية الصحية املغطاة بموجب بوليصة التأمين هذا

 الشبكة.

ع يحدث لضحية بطريقة خارجة ع الحادث:
َّ
ن السيطرة أي حدث ُمفاجئ وغير ُمتوق

ويسفر عن إصابة جسدية لسبب عنيف ويبعد عن جسم الضحية وال 

 عالقة للضحية به. 

حالة عمل أي موظف يحضر إلى عمله بانتظام وعلى أساس دائم ومتفرغ،  نشيط في العمل:

 ويؤدي مهام وظيفته العادية والطبيعية وفًقا لشروط العمل.

 ويوقعه  شركة التأمينه بيان خطي باملعلومات تطلب استمارة الطلب:
ً

حامل ويكمله أصوال

تأميًنا بالتوافق التام مع  شركة التأمينوعلى أساسه تنفذ  وثيقة التأمين،

استمارات هذه. وُيستخَدم نوعان من  لبوليصة التأميناألحكام العامة 

 وهما: الطلب

حامل وثيقة االستمارة األولى التي يمألها أي من  استمارة طلب أولي: 

عال القانونيأو  أمينالت
ُ
له)كما هو محدد  امل

 فيما بعد(

تطلب  حامل وثيقة التأمينأي استمارة يكملها  استمارة طلب تالي: 

املعمول  بوليصة التأمينإدخال تعديالت على 

 املستفيد )املستفيدين(بها، و/أو إضافة/حذف 

لبوليصة بما يتوافق تماًما مع األحكام العامة 

 هذه. التأمين

 نطاق التغطية.ويصفها  بعائلة الفوائدأصغر بنية لخطة ترتبط  الفائدة:

حدث في أثناء فترة  حادثإصابة جسدية يمكن اكتشافها تسبب بها  اإلصابة الجسدية:

 التأمين.
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منتصف الليل بالتوقيت املحلي( والشهر والسنة  12هو اليوم )في الساعة  تاريخ اإللغاء:

لغَيت فيهم 
ُ
لحامل هذه نتيجة الخطار الخطي  بوليصة التأمينالتي قد أ

 حامل وثيقة التأمينو/أو بسبب عدم الوفاء بالتزامات  بوليصة التأمين

 . البوليصةاملنصوص عليها في األحكام العامة لهذه 

بوليصة ضمن املجموعة التي تغطيها  املستفيدينجموعة الفرعية من امل الفئة:

خطة تقدم االعتبارات  التأمين حامل بوليصةهذه، والتي حدد لها  التأمين

نة في  بيَّ
ُ
 .الجداول الخاصة امل

 املرض العضال الذي يتطلب عالًجا منتظًما يستمر طوال العمر. املرض مزمن:

ليثبت أن الخدمات الطبية  مستفيدأو  م خدماتمقدمعلومات يقدمها  املطالبة:

َمت إلى  ِد 
ُ
دة، والتي بناًء عليها تم التجهيز  املستفيدق حدَّ

ُ
في إطار الفوائد امل

 يشير هذا املصطلح إلى قدرة املستفيدأو  الخدمات مقدمللدفع إلى 
ً
. وعادة

 . املستفيدينعلى الرعاية الصحية التي يتلقاها أحد  شركة التأمين

ا بالتشوهات الِخلقية وهي إعاقات بنيوية أو  االضطرابات الِخلقية: عَرف أيض 
ُ
العيوب الِخلقية وت

وظيفية بما فيها: االضطرابات األيضية املوجودة منذ الوالدة. والعيوب 

الخلقية هي مجموعة متنوعة من االضطرابات ذات أصل سابق على 

ة فردية واضطرابات الوالدة، والتي يمكن أن تحدث نتيجة عيوب جيني

صبغية ووراثة عديدة العوامل واملسخيات البيئية والنقص في املغذيات 

 الدقيقة.

وفًقا  ودافع التأمين املتعاون  املستفيد وحامل بوليصة التأمينمشاركة  املشاركة:

للنسب املئوية املحددة سابًقا في دفع املصاريف مؤهلة الحصول على 

غطاة بموجب 
ُ
 شركة التأمينهذه. وتتحمل  بوليصة التأمينالخصم امل

 مسئولية باقي املصاريف مؤهلة الحصول على خصم.

املشاركة في دفع 

 :الرسوم التأمينية

وفات مؤهلة هيئة أو شخص يتعاون مع شركة التأمين في دفع املصر 

الحصول على خصم وفًقا للنسبة املئوية املحددة على النحو املوضح في 

 .وثائق البوليصةو/أو   جدول الشراكة

ُيعرف أيًضا بالرعاية اليومية والجراحة اليومية واملعالجة الطبية  االستشفاء اليومي:

والفحوصات التشخيصية على سبيل املثال ال الحصر: عالج األورام 

، غير مستبعدةج بالكيماوي( وأمراض القلب املتعلقة بأي حاالت )العال 

والتي ال تتطلب إقامة ليلية في املستشفى ولكن يلزم لها العناية الطبية 

 املتخصصة والرعاية في املستشفى قبل العالج وخالله وبعده.
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نة:
َ
عل
ُ
أو من  استمارة التقديمفي  حامل وثيقة التأمينأي حالة سابقة أعلن عنها  الحالة امل

 خالل أي وسيلة أخرى للتواصل الرسمي.

الزيادة القابلة للخصم 

 لكل مستفيد:

، باملصروفات مؤهلة الحصول على خصماملبلغ املتراكم من املال املتعلق 

 حامل وثيقة التأمينيتحمله  جدول الفوائدوعلى النحو املحدد في 

و/أو  محددة قابلة للخصمزيادة محدد بالضافة إلى  مستفيدملصلحة 

 بوليصة التأمينعند االقتضاء في أثناء فترة  مشاركة حامل وثيقة التأمين

 هذه.

منتصف الليل بالتوقيت املحلي(، والشهر،  12هو اليوم )في الساعة  تاريخ الحذف:

نهى فيهم تغطية 
ُ
حامل نتيجة حذفه بطلب من  املستفيدوالسنة التي ت

لم يعد  ُمعال قانونيأو  كموظفكان وضعه  ، و/أو إذاوثيقة التأمين

 هذه. التأمين بوليصةصالًحا، و/أو عند إلغاء 

حالة طبية أو داء أو علة تشمل الحمى، واأللم، والخلل في عضو من أعضاء  املرض:

 الجسم. 

لتوجيه انتباه  املستشارين الوطنيين املعتمديناالستمارة الصادرة عن  استمارة رفض:

برفض  التأمين وحامل بوليصة التأمين ومقدم خدمات الشبكة شركة

وبالتالي رفض الوصول املجاني على أساس الفواتير  املستفيدأهلية 

 املباشرة وفًقا لنطاق التغطية املعمول به.

سنة، منتصف الليل بالتوقيت املحلي(، والشهر، وال 12هو اليوم )الساعة  تاريخ بدء السريان:

 هذه. بوليصة التأمينالتي تبدأ منهم 

املطالبة الصالحة 

 )املؤهلة للقبول(

املصروفات مؤهلة الحصول على خصم صافية من الزيادة املحددة القابلة 

للخصم، واملشاركة، ومساهمة دافع التأمين ذي األولوية، والزيادة 

على النحو  شركة التأمينالجمالية القابلة للخصم في حدود مسئولية 

 املحدد في الجداول.

املصروفات مؤهلة 

 الحصول على خصم

فيما يتعلق بحاالت غير  مستفيدلصحية التي تكبدها مصروفات الرعاية ا

مستبعدة قبل السماح بأي  من زيادة محددة قابلة للخصم، وزيادة 

إجمالية قابلة للخصم، ومشاركة، ومساهمة دافع التأمين ذي األولوية 

 على النحو املحدد في الجداول. شركة التأمينوقيود في حدود مسئولية 

أو الصابة املفاجئة ذات األعراض الحادة )على سبيل املثال ال هي املرض  حالة الطوارئ 

الحصر: األلم الشديد( والتي لها خطورة شديدة وإذا غاب بها العالج 

ع أن تشكل خطر على حياة 
َّ
الفوري بمرفق الطوارئ باملستشفى، ُيتوق

 املريض أو صحته أو وظائف جسمه أو أعضائه. 
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 املطلوب لنقاذ حياة أو التخفيف من الخطورة على حياة شخص.العالج  عالج الطوارئ:

على أساس  حامل وثيقة التأمينيعمل لصالح  أي شخص نشيط في العمل املوظف:

دائم ومتفرغ ومن ثم يتقاض ى أجًرا. وإذا كان هناك أي سبب وراء إصابة 

، فلن يصبح تأمينه سارًيا حتى البوليصةباملرض في تاريخ بدء  املوظف

 تأنف العمل الفعلي.يس

هذه تدخل  بوليصة التأمينعقب  شركة التأمينوثيقة تعاقدية تصدرها  التصديق:

 بما يتوافق تماًما مع أحكامها. بوليصة التأمينتعديالت على 

ل: سجَّ
ُ
أي موظف تغطيه بوليصة التأمين هذه نتيجة طلب حامل وثيقة التأمين  املوظف امل

 فق مع الجراءات التعاقدية.وقبول شركة التأمين بما يتوا

منتصف الليل بالتوقيت املحلي(، والشهر، والسنة التي  12اليوم )الساعة  تاريخ التسجيل:

.  ملستفيد بوليصة تأمينمن حينهم تصبح أول 
ً
 محدد سارية

 .االستثناءات العامةُيرجى االطالع على  االستثناءات:

منتصف الليل بالتوقيت املحلي( والشهر والسنة التي  12اليوم )الساعة  تاريخ االنتهاء:

 هذه بوليصة التأمينتنتهي فيهم 

مجموعة فوائد ذات طبيعة واحد فيما يتصل باالنتفاع والعالج )مثل:  عائلة الفوائد:

 عائلة الفوائد داخل املستشفى، وعائلة الفوائد خارج املستشفى(

منتصف الليل بالتوقيت املحلي( والشهر والسنة التي  12)الساعة اليوم  أول تاريخ سريان:

  بوليصة تأمينأصبحت أول 
ً
 هذا ابتداًء منهم. لحامل وثيقة التأمينسارية

بالتسوية املباشرة للمطالبة الصالحة )مؤهلة القبول(  شركة التأمينتعهد  الوصول املجاني:

  الشبكةمقدمي خدمات والدفع إلى  املستفيدالتي تكبدها 

هذه على كافة الفوائد،  بوليصة التأميناالستثناءات املنطبقة بموجب  االستثناءات العامة:

 .قائمة االستثناءات العامةواملبينة في 

إلى إصابة خطيرة في حالة حدوث حادث  املستفيدأي نشاط بدني يعرض  النشاط الخطير:

ع في أثناء هذا النشاط البدني، كما هو م
َّ
قائمة حدد في غير متوق

 . االستثناءات العامة

ص لها قانوًنا بتوفير العالج  املستشفى: أي مؤسسة طبية سواء عامة أو خاصة ُمرخَّ

الطبي للمرض ى واملصابين. ويجب أن تتكون املنشأة من مباني منظمة، 

وتمتلك املعدات التقنية والعلمية الالزمة للتشخيص والعمليات الجراحية. 

على ساعة  24كما يجب أن تقدم هذه املنشأة الرعاية الصحية على مدار 

يد طاقم يضم على األقل طبيب مقيم وممرضات مؤهالت. ويستبعد 

مصطلح "مستشفى" العيادات الخارجية، واملصحات، ومراكز العالج 
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الطبيعي، والنوادي الصحية، ودور املسنين، ودور التمريض، واملؤسسات 

املشابهة بما في ذلك: تلك املؤسسات املتخصصة في عالج الدمان 

 حوليات(.)املخدرات، والك

إقامة بال انقطاع ملدة محددة من الزمن في مستشفى على األقل بين ليلة  االحتجاز باملستشفى:

 وضحاها.

أي احتجاز باملستشفى ملدة ليلة واحدة على األقل للمعالجة واملالحظة  االستشفاء:

الطبية الالزمة ألي مرض غير مستبعد أو إصابة جسدية تلزمها عناية 

طبية متخصصة في مستشفى قبل املعالجة/املالحظة وخاللها ورعاية 

ى خارج املستشفى. ؤدَّ
ُ
 وبعدها، والتي ال يمكن أن ت

حامل بوليصة مستوى خدمات القامة باملستشفى التي قد حددها  مستوى االستشفاء:

لتنطبق على احتجازه باملستشفى، واملحددة في  املستفيدلصالح  التأمين

 ا للترميز التالي:وفًق  البوليصةجدول 

 ُيرجى االطالع على تعريف املرض. العلة:

العالج داخل 

 املستشفى:

االستشفاء أو االستشفاء اليومي أو املعالجة أو املالحظة في غرفة الطوارئ 

 بمستشفى.

مريض داخلي )مريض 

 مقيم(:

مريض يشغل سريًرا في الليل، أو ُمعتَرف به رسمًيا أنه مريض استشفاء 

 يومي في مستشفى.

ن في  بوليصة التأمين:  بوليصة التأمينالترتيب الخاص للخطط والبرامج على النحو املبيَّ

التي تكون االتفاق  والجداول، ونطاق التغطية، والتصديقاتهذه، 

 بالكامل.

فة في املادة  بوليصة التأمين: األحكام والشروط من  1عقد أو وثيقة تأمين )كما هي ُمعرَّ

املنصوص عليها في  الفوائدبموجبها دفع  شركة التأمين( تضمن ةالعام

بوليصة وفًقا للشروط واألحكام والقيود واالستثناءات الواردة في  الجداول 

 هذا. التأمين

شركة طوكيو مارين نيشيدو املحدودة للتأمين البحري والتأمين ضد  شركة التأمين:

 الحرائق

عالين القانونيين:
ُ
سنة إذا  25سنة، أو أقل من  18جين الذين تقل أعمارهم عن غير املتزو امل

 عن زوجات املوظفين 
ً

كانوا ال يزالون طالًبا جامعيين متفرغين، فضال

لين.    سجَّ
ُ
 امل

االحتجاز باملستشفى للوالدة الطبيعية أو القيصرية أو الجهاض الضروري  الوالدة:

 العالج الالزم طبًيا قبل الوالدة وبعدها.طبًيا أو أي مضاعفات تنتج عنها، أو 



 

 P-100-7101-2019-28رقم بوليصة التأمين:   

 السيد يونس شريف بيفي آنوباسم حامل البوليصة:  

 

 06.2015اإلصدار: رقم   41من  36صفحة 

الخدمة أو املعالجة التي يراها االستشاريون الوطنيون املعتمدون مناسبة  الضرورة الطبية:

ال يمكن حذفها  -وفًقا للمعايير الطبية املقبولة عموًما-للتشخيص، والتي 

 أو جودة الرعاية الطبية املقدمة.   املستفيددون التأثير سلًبا على حالة 

نة للتصرف ب نكست كير: هة وُمعيَّ وبالنيابة عنها  شركة التأميناسم منظمة رعاية موجَّ

في إدارة بوليصة التأمين هذه جزئًيا. ومن بين خدمات إدارية أخرى، 

 مركز مكاملات نكست كيرمن خالل  املستفيدتتواصل نكست كير مع 

 (NCC)الذي ُيشار إليه فيما بعد ب 

مركز مكاملات تكست 

 كير:

ساعة طوال العام،  24االحترافية التي تعمل على مدار  نكست كيرخدمة 

ويعمل بها فريق من املتخصصين الطبيين والداريين لدعم التطبيق السليم 

د  التأمين لبوليصة كير  مركز مكاملات نكستهذه ومراقبته. ويزٍو 

 عن  ومقدمي الخدمات املستفيدين
ً

بالتوجيهات الطبية والجرائية فضال

نصائح، وأهلية املعلومات من خالل االستفسارات الهاتفية، وطلب ال

بإجراء استعراضات املوافقة  مركز مكاملات نكست كيرالعضوية. ويقوم 

شركة املسبقة، وكذلك يوفر التراخيص املناسبة، ويتخذ القرارات باسم 

وبالنيابة عنها فيما يتعلق بمنح الوصول املجاني إلى خدمة الرعاية  التأمين

مة للموافقة الصحية املحددة قيد البحث أم ال، وأيًضا ُيقٍي   م الطلبات املقدَّ

 على املدفوعات.   

مقدمو الخدمات املكونون لشبكة/شبكات نكست كير عن طريق ترتيب  الشبكة:

عند عرض  املستفيدتعاقدي خاص ورسمي يتفقون بموجبه على مساعدة 

بطاقة الوصول الخاصة به بالوصول املجاني على أساس إعداد الفواتير 

 بوليصة التأمينالرعاية الطبية لديهم وفًقا ألحكام املباشرة إلى خدمات 

 .جدول البوليصةهذه وكما هو منصوص عليه في 

الحاالت غير 

 املستبعدة:

أي مرض معين أو عالج يقع ضمن التغطية التأمينية، وغير مذكور تحت 

 االستثناءات العامة.

مقدم خدمات غير 

 منتمي للشبكة

 الشبكة.أي مقدم خدمات ليس جزًءا من 

العالج خارج 

 املستشفى:

استشارة الطبيب، واألدوية املوصوفة، والفحوصات التشخيصية، 

واملعالجة مما ال يتطلب استشفاًء وال يستلزم الرعاية والعناية الطبية 

 املتخصصة قبل الجراء أو في أثنائه أو بعده.
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حدود املصروفات التي 

 ال يدفعها التأمين:

هي املبلغ الجمالي األقص ى من  التأمينحدود املصروفات التي ال يدفعها 

املصروفات مؤهلة الحصول على خصم، وهذه املصروفات يجب أن 

 خارج خيارات التأمين. البوليصةخالل سنة  املستفيديتحملها 

د فيه املعلومات الضافية )تفاصيل دافع التأم جدول الشراكة: حدَّ
ُ
ين هو الجدول الذي ت

 صاحب األسبقية، والنسب املئوية لدفع التأمين ... وغيره(

ل قانوًنا لتقديم املعالجة وفًقا لقانون  طبيب ممارس: ص له ومؤهَّ أي طبيب بشري مرخَّ

م فيها هذه املعالجة. قدَّ
ُ
 الوالية القضائية التي ت

حامل بوليصة ويحددها  شركة التأمينمجموعة الفوائد التي تقدمها  الخطة:

 على استمارة الطلب.  لتأمينا

ألجل تمثيل أفضل للرعاية  لبوليصة التأمين هذهاملتقدم بالطلب األولي  حامل وثيقة التأمين:

وبالنيابة عنهم، والذي قد  موظفيه وُمعاليه القانونيينالصحية باسم 

طلبه رسمًيا. وبمقتض ى هذا القبول، قد صدرت  شركة التأمينقبلت 

 .حامل بوليصة التأمينوأصبح املتقدم بالطلب هذه  بوليصة التأمين

د كافة معلومات  جدول البوليصة: حدَّ
ُ
جنًبا إلى جنب مع  املستفيد وشركة التأمينفيه ت

بيانات األطراف املتعاقدة، هذه ) لبوليصة التأمينالشروط الخاصة 

وتاريخ بدء السريان، وتاريخ االنتهاء، وبيانات املستفيدين، والفئة، 

والحدود ، وفترات االنتظار ذات الصلة إن وجدواالستثناءات املحددة، 

، ومستوى االستشفاء، والخطط املحددة، العمرية حسب االقتضاء

ى جدول/جداول وأي إشارة/إشارات إلوالقسط، وتواتر املدفوعات، 

 (أخرى 

الحالة املوجودة 

ا:
ً
 سابق

أي علة، أو داء، أو مرض، أو حالة بدنية أو طبية أو عقلية أو غيرها، أو 

أن  شركة التأميناضطراب، أو سقم يرى املمارس الطبي الذي عينته 

عالماته وأعراضه ُوجدت في أي وقت في الفترة التي تسبق كون صاحبها 

ًنا عليه ب . ويعتمد الفحص املنطبق على البوليصةموجب هذه عضًوا مؤمَّ

عالمات الحالة وأعراضها املوجودة وليس على تشخيص نهائي. وإنه ليس 

ن عليه أو للطبيب أن يعرفا ما هي الحالة أو ماذا كانت  ضروري للعضو املؤمَّ

ممارًسا طبًيا يأخذ  التأمين شركة. ولتكوين رأي، عينت البوليصةعند أخذ 

مة من الطبيب القرار ويج ب عليه أن يأخذ في االعتبار  املعلومات املقدَّ

ن عليه.  املعالج للعضو املؤمَّ

الدفعة الدورية املطلوبة لتوفير التغطية التأمينية ولكي تظل بوليصة  القسط:

 التأمين سارية املفعول.
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دافع التأمين ذو 

 األولوية

د بموجب  حدَّ
ُ
ألول املسئول على أنها الطرف ا جدول الشراكةجهة ت

 ملستفيدمسئولية كاملة تجاه املصروفات مؤهلة الحصول على خصم 

د بموجب  شركة . ويجب على جداول الشراكةمحدد حتى حد معين ُيحدَّ

أن تتحمل مسئولية دفع أي مبلغ ألي مصروفات مؤهلة الحصول  التأمين

 على خصم يزيد عن هذا الحد.

حامل بوليصة ويحددها  ركة التأمينشمجموعة الخطط التي توفرها  البرنامج:

 . استمارة الطلبعلى  التأمين

 لضمان التغطية.شركة التأمين وتقديمها إلى  استمارة الطلبعملية إتمام  إثبات إمكانية التأمين:

مصطلح عام يشمل األطباء واملستشفيات والعيادات واملراكز الطبية  مقدمي الخدمات:

والصيدليات واملختبرات ومراكز العالج الطبيعي واملؤسسات الطبية 

 املساِعدة واألشخاص املصرَّح لهم بتقديم خدمات الرعاية الصحية. 

جديدة بعد مدة سابقة وقبول  بوليصة تأمينتغطية جديدة بموجب  التجديد:

 جديدة. لبوليصة تأميندة تأمين قسط م

منصف الليل بالتوقيت املحلي( من الشهر والسنة الذي  12اليوم )الساعة  تاريخ التجديد:

  تاريخ االنتهاء.يحدث به هذا التجديد ويتزامن مع 

هذه والتي  بوليصة تأميناملالحق التقنية التي تشكل جزًءا ال يتجزأ من  الجدول:

جدول البوليصة، وجدول نطاق . بوليصةه أيًضا تحدد تفاصيل هذ

 التغطية، وجدول الفوائد )عند االقتضاء(

 عن  جدول نطاق التغطية:
ً
د فيه الخطة )البرنامج( التي يختارها حامل بوليصة التأمين نيابة حدَّ

ُ
ت

َحة لكل  املستفيدين ما يلي: حدود التغطية، والزيادة  عائلة فوائدموِض 

 .بجدول الفوائدة... وغيرها. وأحياًنا ُيشار إليه القابلة للخصم، واملشارك

الرأي الثاني هو رأي ُحصل عليه من متخصص رعاية طبية آخر باملكانة  الرأي الثاني:

الطبية نفسها والتخصص ذاته. وقد يكون هذا الرأي بعد القيام بمعالجة 

د بعد ذلك التشخيص 
َّ
طبية أو إجراء جراحي أو بعده، وبموجبه سوف ُيؤك

عطى. 
ُ
 والضرورة الطبية ومدى مالئمة العالج امل

أساس استرداد األموال 

 قصير املدى:

 مدة التأمين )أيام(

     

أساس استرداد األموال 

 قصير املدى:

استرداد  + 300

 األموال

استرداد  مدة التأمين )أيام(

 األموال

 270 - 299 0% 90 – 119 40% 
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 240 - 269 10% 60 – 89 45% 

 210 – 239 15% 30 – 59 50% 

 180 - 209 20 % 16 – 29 75% 

 150 - 179 25% 1 – 15 85% 

  120 - 149 30% 0 97.5% 

  35%   

  

  

 .املرضُيرجى االطالع على تعريف  الداء:

  

الزيادة املحددة القابلة 

 للخصم

املبلغ املالي املذكور في جدول نطاق التغطية املنطبق ليتحمله حامل وثيقة 

 الخدمة املحددة قيد النظر.التأمين فيما يخص 

  

شروط ال تستوفي 

 املعايير املطلوبة

 بوليصة التأمينبموجب  املستفيدشروط خاصة بموجبها تشمل التغطية 

هذه )مثل: القسط الضافي، والحدود الخاصة، وفترة االنتظار( نتيجة 

 ضمان تغطية.

 

أي إجراء جراحي ُيستخدم فيه الليزر ويكون غرضه تشخيص/عالج مرض  العملية الجراحية

أو تلف وتدارك عيب أو خلل. وفي هذا الصدد، سُتَعد الجراءات الجراحية 

الداخلي ، والكي )باستثناء األنبوب األنفي التشخيصية مثل: التنظير 

املعدي، والحليل، والوريد املحيطي و/أو الشرياني(، وتصوير األوعية 

 الدموية وكذلك تدمير الكلى أو حص ى املرارة؛ عملية جراحية.

 يصف نطاق التغطية وأساليب تسديد املطالبات، ويعد جزًءا من العقد. جدول الفوائد

للسماح  حامل بوليصة التأمين)أو مجموعة الدول( كما يحددها الدولة  اإلقليم:

 .جدول الفوائدبالوصول إلى الفوائد املحددة في  للمستفيدين

خدمات رعاية صحية،  للمستفيدالدولة التي تطلبت فيها األحوال الصحية  إقليم الحادث:

 وجرى بها تكبد املصاريف ذات الصلة. 

 

فة خدمات الرعاية الصحية املتوفرة بموجب مصطلح عام يشمل كا املعالجة:

هذه بما فيها: العالج داخل املستشفى، والعالج خارج  التأمين بوليصة

املستشفى، وتشمل: الخدمات للمرض ى الداخليين، واستشارات املرض ى 
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الخارجيين )خارج املستشفيات(، والفحوصات والجراءات التشخيصية، 

البسيطة، والعالج الطبيعي، والعناية  ووصف األدوية، والعمليات الجراحية

 باألسنان وغيرها.

 

ا 
ً
الحالة املوجودة سابق

ن عنها:
َ
 وغير املعل

الذي  حامل بوليصة التأمينأو  املستفيدعدم الفصاح أو الخطأ من 

 عن 
ً
استمارة طلب بوليصة في إتمام أي جزء من  املستفيدينيتصرف نيابة

هذه للحالة املوجودة سابًقا واملتعلقة بالصحة )األعراض  التأمين

 أو ضمنًيا(.
ً
 والتشخيص واألحوال( أو أي تفاصيل أخرى )صراحة

قبل  استمارات الطلباتكافة  شركة التأمينعملية التقييم التي تقدم إليها  ضمان التغطية:

وأي تصديق آخر الحق ذي صلة وفًقا ألحكام  بوليصة التأمينإصدار 

 هذه. وليصة التأمينب

 خدمة أو عالج غير ضرورية طبًيا العالج غير الضروري 

 

  

الذي يكون فيه  للمستفيداملدة الزمنية التي تبدأ من أول تاريخ تسجيل  فترة االنتظار

بوليصة االستثناء نافذ املفعول بمقتض ى فائدة محددة مغطاة بموجب 

 هذه.  التأمين

 

 تاريخ التنازل:

 

 تاريخ إنهاء فترة االنتظار التي ُيحذف بعدها االستثناء. 
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 القسم ح

 املرفقات

 قائمة استبعاد املستحضرات الدوائية: •

وصف مع مضادات حيوية( واملعادن ▪
ُ
 الفيتامينات )ما لم ت

 التطعيمات ▪

 الدواء العقم ▪

 وسائل منع الحمل/تحديد النسل ▪

 أدوية املشاكل النفسية وأدوية تغيير املزاج ▪

 الصابون والشامبو )الطبي وغير الطبي( ▪

 مستحضرات التجميل )الكريم/ الغسول( ▪

 سيوم واملغنيسيوم... إلخ.أدوية املكمالت الغذائية مثل: الحديد والكال ▪

 محاليل مطهرة عامة )مثل: ديتول وسالفون( ▪

 فرش األسنان / خيط تنظيف األسنان / معجون األسنان ▪

 غرغرة الفم وغسول الفم وبخاخ الحلق وأقراص االستحالب ▪

 حليب الرضع ▪

 مستحضرات العدسات الالصقة  ▪

ودعامات أسفل الظهر/الكورسيهات، العكازات، وأدوات تقويم األسنان، والرافعات،  ▪

 ودعامات املفاصل األخرى 

 الجوارب الداعمة/جوارب طويلة ▪

 مضخات الثدي، وآالت التدليك، وآالت التمرين ▪

 البخاخات، واألحذية الطبية، وسادة الكعب/داعم قوس الرجل ▪

 أجهزة تقويم العظام، وحراس الفم  ▪

 نق الرحمالضمادات، وأربطة ضغط، دعائم )أي نوع(، وأطواق ع ▪

 املعينات السمعية، وشرائط جهاز السكر، وأدوات الحقن، والبر، ومجموعات املحاليل ▪

 العالج البديل الهرموني ▪

 األدوية حب الشباب ▪

 وصف الفوائد •

 


