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 .هو قيمة المبلغ المدفوع لشرآة التأمين من أجل شراء برنامج التأمينالقسط 
 

هو مبلغ مستحق الدفع للمؤمن عليه مقابل أي مصروفات مدفوعة قبل دفع التأمين ألي المبلغ المستحق للخصم 
 .يتم دفع المبلغ المستحق للخصم إلى شرآة التأمين الطبي .تعويض

 
 ُيقصد به الطبيب الممارس والمؤهل والمرخص له قانونيًا بممارسة الطب ويقوم بتوفير الرعاية الطبية في بيبالط

  .نطاق الرخصة الممنوحة له عدا أن يكون أحد أقارب الفرد من الدرجة األولى
 

 أو رعاية أو ُيقصد بها مرض أو حالة مرضية تحتاج إلى استشارة طبية أو تشخيصحالة مرضية موجودة مسبقًا 
 .شهرًا التي تسبق بدء التغطية) 12(عالج تم تحويلها أو استقبالها أثناء االثنا عشر 

 
 خدمات طوارئ يتم توفيرها بعد حدوث حالة مرضية مصحوبة بأعراض حادة أو تنطوي على خطورة الطوارئ

 :لطبية العاجلة ما يليغياب الرعاية ا، بحيث قد ينتج عن بالغة، بما في ذلك اآلالم الشديدة المبرحة
 تعرض صحة المؤمن عليه لخطر بالغ؛) أ
 إضرار بالغ بالوظائف الجسدية؛ أو ) ب
 .خلل وظيفي بالغ ألي عضو من أعضاء الجسم) ج
 

 ُيقصد به فاتورة أو إيصال من مكتب موفر الخدمة مسرودًا به المصروفات الطبية المستحقة على تعويضالطلب 
 . طلبات التعويض إلى شرآة التأمين من أجل النظر في السداد أو صرف التعويض إرساليجب .المؤمن عليه

 
 بعد اإليفاء بالمبلغ المستحق للخصم، يوضح التأمين المشترك النسبة التي يغطيها التأمين والنسبة التأمين المشترك

، فإن شرآة التأمين تسدد 80/20إذا آان التأمين المشترك هو  :على سبيل المثال .التي يجب على المؤمن سدادها
 %.20في حين يكون المؤمن عليه مسئوًال عن سداد % 80

 
 . يمثل الخدمات واإلمدادات أو المعالجة التي ال تدفع عنها شرآة التأميناالستبعاد

 
ز الحد ال تتجاو) 2ال تتجاوز التكاليف العادية؛ ) 1 : ُيقصد بها التكاليف المقبولة والتيالمصروفات الطبية الُمغطاة

تكون ) 3مستحق الدفع عن الخدمة آما هو منصوص عليه في بيان المزايا والتعويضات؛ الاألقصى لمبلغ التعويض 
ضرورة "تكون من أجل خدمات وإمدادات تعتبر ) 4من أجل خدمات وإمدادات غير مستبعدة بمقتضى وثيقة التأمين؛ 

المبلغ "تتجاوز المبلغ المحدد على أنه ) 6والتعويضات؛ وتكون من أجل خدمات متضمنة في بيان المزايا ) 5؛ "طبية
 .، إن وجد"المستحق للخصم

 
تكون عادية عند مقارنتها بالتكاليف المستحقة نظير إمدادات ) 1 : ُيقصد بها التكاليف المقبولة التيالتكاليف العادية
 . صاحب بوليصة التأمينتكون من أجل أفراد لديهم حاالت مرضية مماثلة في محيط) 2وخدمات مماثلة و

 
 
 
 


