
التأمين لنقابة المهندسين األردنيين تكافلي تضامني غير ربحي. 

1.   االدارة الذاتية توفر للزميل الخدمات بشكل مميز . 
2.  توفير تأمين طبي داخل وخارج المستشفى (برنامج امان ، برنامج الوالدين ، برنامج شباب 1 ، برنامج شباب 3 ) .

3.  توفير تأمين طبي داخل المستشفى فقط (برنامج شفاء , برنامج شباب 2 ) .
4.  اإلشتراك في التأمين الصحي يشمل جميع األعمار حتى لو تجاوز الزميل سن الـ(65) الخامسة والستين . 

5.  تغطية معالجة األمراض المزمنة وبغض النظر عن عدد هذه األمراض بعد مرور فترات اإلنتظار . 
6.  شبكة طبية مميزة ومنتشرة في أرجاء المملكة . 

7.  إختيارية األشتراك ( يحق للزميل أن يشترك لوحده أو ان يشترك هو وزوجته أو أن يشترك هو وزوجته وأبناؤه ) لمــن
     ليس لديه أمراض مزمنة . 

8.  تقديم اإلستشارات الطبية على مدار الساعة . 
 داخل المستشفى . 

ً
9.  توفير تأمين لحديثي التخرج مجانا

ة للزمالء وعائالتهم .  10. منح خصومات وحوافز تشجيعيَ
11.  مراجعتك للجهات الطبية المعتمدة يوفر عليك ماقيمته ( 80% - 90% ) من أموالك النقدية . 

12. تغطية إبر تثبيت الحمل والفيتامينات العالجيـــــة و تغطية معالجــات اإلضطــرابــات الهرمونيـــة النسائيــــة بعــد فتـــرات
      اإلنتظار . 

13. تغطية الفتيامينات العالجية . 
14. تغطية مراجعات الحمل وعمليات الوالدة وكذلك تغطية المواليـــــد الجــدد والخــداج وطهـــور األطفـال لبرامــج أمـان

      وشفاء
15. دفع المطالبات النقدية عند المعالجة خارج الشبكة الطبية من أسعار التأمين لبرامج ( أمان ، شفاء ، الوالدين ) .

16. إمكانية تقسيط مبالغ اإلشتراك بموجب شيكات بنكية أو بموجب تعهد باإلقتطاع من الراتب التقاعدي .
17. تأمين إختياري للمنفعة السنية بقيمة ( 30 دينار ) لكل مشترك .
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مزايا وخدمات التأمين الصحي
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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




