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برنامج تأمين  : ( الوالدين )

يشمل التغطية (داخل وخارج المستشفى)

سقف التغطية للفرد الواحد في السنة

سقف التغطية للحالة المرضية الواحدة في السنة
( ضمن سقف التغطية للفرد الواحد في السنة )

االجراءات المتعلقة بمرض السرطان لمرة واحدة مدى
الحياة وبنسب تحمل خارج المستشفى

سقف شبكات القلب وكافة توابعها وضمن سقف التغطية للحالة المرضية الواحدة وحسب اسعار المؤسسة العامة للغذاء والدواء

البيان
سقف التغطية ( دينار اردني )

الدرجة الثانيةالدرجة األولىالدرجة الخاصة

 : تغطيات التأمين داخل المستشفـى
ً
اوال

 أ - سقف التغطية داخل المستشفى ( يتضمن سقف التغطية التأمينية نسبة التحمل المدفوعـــة من قبــل المؤمـــن
    حسب اسعار الجهات الطبية المعتمدة للنقابة ) 

 ب - نسب التغطية التأمينية داخل المستشفـى ( مع مراعاة سقوف التغطية في البند( أ ) وجــــدول فتــرات االنتظــار
      للحاالت واالمراض المزمنة ) 

ج. نسبة التغطية داخل المستشفى خارج الشبكة الطبية (50% ) حسب التسعيــــرة المعتمــــدة لنقابــــة المهندسين.
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البيان
نسبة التغطية ضمن الشبكة الطبية المعتمدة

لألمراض المزمنة  داخل المستشفى
نسبة التغطية داخل المستشفى ضمن الشبكة

الطبية المعتمدة باستثناء االمراض المزمنة
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ج - نسبة التغطية خارج الشبكة الطبية المعتمدة (50%) حسب التسعيرة المعتمدة لنقابة المهندسين.

سقف التغطية للفرد الواحد في السنة

سقف التغطية للفرد الواحد في السنة للمصرحين عن األمراض المزمنة

سقف العالج الطبيعي  (شريطة أن تكون مالزمة للمرض وحسب أسعار الحد األدنى
المعتمد وضمن الشبكة الطبية ( ضمن سقف التغطية للعالج خارج المستشفى اعاله

سقف العالج الطبيعي في حاالت الشلل  (شريطة أن تكون مالزمة للمرض وحسب
أسعار الحد األدنى المعتمد وضمن الشبكة الطبية )

وضمن سقف العالج خارج المستشفى اعاله

البيان
سقف التغطية 

الدرجة الثانيةالدرجة األولىالدرجة الخاصة

 : تغطيات التأمين خارج المستشفى 
ً
ثانيا

تشمل ( زيارة الطبيب واألدوية الموصوفـــة والتحليــالت المخبريـــة واألشعـــة وحـــاالت الطــوارئ وحـاالت تنظيــر الجهــاز
الهضمي ).

ب- نسبة التغطية التأمينية خارج المستشفـى

 أ - سقف التغطية خارج المستشفى ( يتضمن سقف التغطية نسبة التحمـــل المدفوعـــة من قبـــل المؤمــــن حســـب
    اسعار الجهات الطبية المعتمدة للنقابة )

750 دينار

900 دينار
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10 جلسات

20 جلسة

نسبة التغطية داخل الشبكة الطبية المعتمدة

نسبة التغطية لكشفية الطبيب العام أو الخاص داخل الشبكة الطبية المعتمدة
وتستثنى االجراءات األخرى التي تتم داخل العيادة حيث تغطى حسب البند اعاله

البيان
سقف التغطية 
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 فما فوق
ً
يضاف نسبة (  20% ) من القسط اعاله للمشتركين الجدد البالغة اعمارهم ( 50 ) عاما

من 40 – أقل من  50

من 50 – أقل من  60

من 60  – أقل من  65

من 65  – أقل من  70

من 70  – أقل من  75

من 75  – أقل من  80

من 80 عام فما فوق

الدرجة الثانيةالدرجة األولىالدرجة الخاصةالفئات العمرية

االقساط التأمينية لبرنامج الوالدين
والذي يشمل التغطية (داخــل وخـارج المستشفى)
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التأمين الصحي لنقابة المهندسين

تم إدراج تطبيق التأمين الصحي لنقابة المهندسين 
والذي يقدم الخدمات التالية:

.
ً
1.  تجديد اإلشتراك الكترونيا

2. اإلستعالم عن سقوف التغطية العام الحالي والسابق.
3. اإلستعالم عن ذمم التأمين الصحي.

.
ً
4. عرض تعليمات التأمين الصحي إلكترونيا

.
ً
5. عرض تعليمات المنفعة السنية إلكترونيا

6. شبكة طبية واسعة ومنشرة في جميع مناطق المملكة.

كما انه يتيح للمهندس تقديم الشكاوى واإلقتراحات.



079 724 4219

لـــخدمــــات صـــــرف العــــالج المـــــــزمن
يرجى التواصل على الهاتف المباشر




