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U – Health Ordinary
منافع التأمين الطبي
الحد األقصى لكل مشترك سنويا

درجة أولى

درجة ثانية

75000

50000

أول  :العالج داخل المستشفى
الحد األقصى للحالة المرضية الواحدة

3000

5000

أجور اإلقامة اليومية لكل ليلة
أجور األطباء واإلقامة في العناية الحثيثة والعمليات

مغطاة %100

الجراحية وعيادة الطوارئ وخدمات المستشفى وأجور المرافق
لمن هو أقل من  13عاما وسيارة اإلسعاف وشبكات القلب
نسبة التحمل داخل الشبكة الطبية المعتمدة

%10

نسبة التحمل خارج الشبكة الطبية المعتمدة

30%

التغطيات داخل المستشفى














تغطية المواليد الجدد منذ اليوم األول للولدة شريطة أن يكون مكتمل النمو ويخلو من األمراض الولدية والتشوهات الخلقية والوراثية.
يغطي التأمين تكاليف اقامة المرافق في المستشفى لألطفال المرضى حتى سن  13سنة.
تغطية حالت الحروق والعالج التجميلي الناتج عنها
تغطية الجلطات الدماغية ومضاعفاتها بسقف  1000دينار.
الديسك والنزلق الغضروفي  ،آلم الظهر  ،تنظير الركبة بعد مرور فترة النتظار
أمراض المعدة والجهاز الهضمي ( القرحه) بعد مرور فترة النتظار
البواصير والنواصير والشق الشرجي  ،الفتق بعد مرور فترة النتظار
اللوزتين والزوائد اللحمية بعد مرور فترة النتظار
تغطية المراض المزمنة (الضغط  ،القلب ،الشرايين  ،السكري...،الخ ) مخن سخقف الحالخة الواحخدة وتغطيخة قيمخة شخبكات القلخب والشخرايين بسخقف
 750دينار للحالة بعد مرور فترة النتظار
الورام الليفية الحميدة  ،البطانة الرحمية و استئصال الرحم بعد مرور فترة النتظار
انحراف الوتيرة و الجيوب لغايات غير تجميلية بعد مرور فترة النتظار
تفتيت الحصى و استئصال المرارة بعد مرور فترة النتظار
دوالي األوردة  ،دوالي الخصية ،القيلة ( أكياس مائية ) غير المتعلقة بالعقم والخصوبة بعد مرور فترة النتظار

Page 2 of 8

188, Zahran Street
P.O.Box: 7521
Amman 11118 Jordan
Tel: +962 6 200 3333
Fax: +962 6 200 3334
uic@unitedjo.com
www.unitedjo.com

U – Health EXTRA
منافع التأمين الطبي
الحد األقصى للتغطية لكل فرد سنويا :درجة أولى  50000دينار  ،درجة ثانية 25000 :دينار

أول  :العالج داخل المستشفى

درجة أولى

درجة
ثانية

الحد األعلى للتغطية (الحالة الواحدة
سنويا) لكل منتفع

5000

3000

تغطية اإلقامة و العناية الحثيثة و
العمليات الجراحية وعيادة الطوارئ و
خدمات المستشفى و المرافق للطفل دون
( )13سنة و تغطية أتعاب األطباء
والدة طبيعية و مراجعاتها
والدة قيصرية و مراجعاتها
اجهاض قانوني ومشروع
نسب التحمل داخل الشبكة الطبية
المعتمدة
نسب التحمل خارج الشبكة الطبية
المعتمدة

تغطية كاملة

تغطية
كاملة

400
500

300
400

200

100
ال شيء
%30

ثانيا  :العالج خارج المستشفى
الحد األقصى للعالج خارج المستشفى
التأمينية
للفرد الواحد
للفرد
بالسنةالنماذج
األقصى لعدد
الحد
الواحدة
بالسنة
نسب التحمل داخل الشبكة الطبية
المعتمدة:
 تغطية كشفية الطبيب العام تغطية كشفية الطبيب االخصائي تغطية األدوية تغطية األشعة تغطية المختبر تغطية االجراءات التشخيصية العالج الطبيعي (بسقف 100نويا للفرد
خارج)الشبكة الطبية
دينارالتسحمل
نسبة
المعتمدة:

درجة ثانية
300
 4نماذج

درجة أولى
400
 5نماذج
 2دينار
 2دينار
%20
%20
%20
%20

 3جلسات

 5جلسات
%30

التغطيات داخل وخارج المستشفى
 تغطية المواليد الجدد منذ اليوم األول للوالدة شريطة أن يكون مكتمل
النمو ويخلو من األمراض الوالدية والتشوهات الخلقية والوراثية.
 تغطية حاالت الحروق والعالج التجميلي الناتج عنها
 تغطية الجلطات الدماغية ومضاعفاتها بسقف  2000دينار.
 الديسك واالنكزالق الغضكروفي  ،آالم الظهكر  ،تنظيككر الركبكة بعكد مككرور
فترة االنتظار
 أمراض المعدة والجهاز الهضمي ( القرحه) بعد مرور فترة االنتظار
 البواصير والنواصير والشق الشرجي  ،الفتق بعد مرور فترة االنتظار
 اللوزتين والزوائد اللحمية بعد مرور فترة االنتظار
 تغطيكككككككة االمكككككككراض المزمنكككككككة (الضكككككككغ  ،القلككككككك  ،الشكككككككرايين ،
السكري...،الخ) من سقف الحالة الواحدة وتغطيكة قيمكة شكبكات القلك
والشرايين بسقف  750دينار للحالة بعد مرور فترة االنتظار
 االورام الليفية الحميدة  ،البطانة الرحمية و استئصكال الكرحم بعكد مكرور
فترة االنتظار
 الحمل والوالدة و مراجعاتها بعد مرور فترة االنتظار
 انحراف الوتيرة و الجيوب لغايات غير تجميلية بعد مرور فترة االنتظار
 تفتيت الحصى و استئصال المرارة بعد مرور فترة االنتظار

 يغطي التأمين التحاليل الطبية والصور الشعاعية والوسائل التشخيصية
األخرى الالزمة في تحديد المرض وبما ال يتعارض مع استثناءات العقد.
 تغطية الهرمونات فحص وعالج غير المتعلقة في العقم والخصوبة .
 تغطية الفيتامينات المسجلة كعالج لدى وزراة الصحة لحالة مرضية
مشمولة في العقد.
 تغطية فيتامين  B12فحص وعالج المرتبطة بحالة مرضية مشمولة
بالتأمين
 تغطية كافة الفيتامينات المتعلقة في الحمل.
 تغطية المعادن المتعلقة في الحمل.
 تغطية الكالسيوم للمرأة الحامل.
 تغطية طهور االطفال للمواليد الجدد و من سقف الحمل والوالدة.
 تغطية فحص المواليد الجدد ومن سقف الوالدة.
 تغطية امراض العيون ( كشفيات وعالج ) غير المتعلقة بحدة االبصار
و/او التقدم في العمر و/أو تصحيح النظر.
 تغطية االمراض الجلدية غير التجميلية و غير المزمنة بسقف  50دينار.
 تغطية التنظير وتفتيت الحصى بواسطة الليزر
 دوالي األوردة  ،دوالي الخصية ،القيلة ( أكياس مائية ) غير المتعلقخة بخالعقم
والخصوبة بعد مرور فترة االنتظار
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U – Health EXTENDED
منافع التأمين الطبي
الحد األقصى للتغطية لكل فرد سنويا :درجة أولى  50000دينار  ،درجة ثانية 25000 :دينار
درجة
أولى

درجة
ثانية

الحد األعلى للتغطية (الحالة الواحدة سنويا)
لكل منتفع
تغطية اإلقامة و العناية الحثيثة و العمليات
الجراحية وعيادة الطوارئ و خدمات
المستشفى و المرافق للطفل دون ( )13سنة
و تغطية أتعاب األطباء
والدة طبيعية و مراجعاتها
والدة قيصرية و مراجعاتها

8000

6000

تغطية
كاملة

تغطية
كاملة

600
800

500
700

اجهاض قانوني ومشروع

300

200

أول  :العالج داخل المستشفى

نسب التحمل داخل الشبكة الطبية المعتمدة

ال شيء

نسب التحمل خارج الشبكة الطبية
المعتمدة

%30

ثانيا  :العالج خارج المستشفى
الحد األقصى للعالج خارج المستشفى
التأمينية
للفرد الواحد
للفرد بالسنة
بالسنةالنماذج
األقصى لعدد
الحد
الواحدة
نسب التحمل داخل الشبكة الطبية
المعتمدة:
 تغطية كشفية الطبيب العام تغطية كشفية الطبيب االخصائي تغطية األدوية تغطية األشعة تغطية المختبر تغطية االجراءات التشخيصية العالج الطبيعي (بسقف  100دينار)نسبة التحمل خارج الشبكة الطبية
المعتمدة:

درجة أولى
750
 8نماذج

درجة ثانية
600
 6نماذج

 2دينار
 2دينار
%20
%20
%20
%20
 7جلسات
 10جلسات
%30

التغطيات داخل وخارج المستشفى
 تغطية المواليد الجدد منذ اليوم األول للوالدة شريطة أن يكون مكتمل
النمو ويخلو من األمراض الوالدية والتشوهات الخلقية والوراثية.
 تغطية حاالت الحروق والعالج التجميلي الناتج عنها
 تغطية الجلطات الدماغية ومضاعفاتها بسقف  3000دينار.
 الديسك واالنكزالق الغضكروفي  ،آالم الظهكر  ،تنظيككر الركبكة بعكد مككرور
فترة االنتظار
 أمراض المعدة والجهاز الهضمي ( القرحه) بعد مرور فترة االنتظار
 البواصير والنواصير والشق الشرجي  ،الفتق بعد مرور فترة االنتظار
 اللوزتين والزوائد اللحمية بعد مرور فترة االنتظار
 تغطيكككككككة االمكككككككراض المزمنكككككككة (الضكككككككغ  ،القلككككككك  ،الشكككككككرايين ،
السكري...،الخ) من سقف الحالة الواحدة وتغطيكة قيمكة شكبكات القلك
والشرايين بسقف  1000دينار للحالة بعد مرور فترة االنتظار
 االورام الليفية الحميدة  ،البطانة الرحمية و استئصكال الكرحم بعكد مكرور
فترة االنتظار
 الحمل والوالدة و مراجعاتها بعد مرور فترة االنتظار
 انحراف الوتيرة و الجيوب لغايات غير تجميلية بعد مرور فترة االنتظار
 تفتيت الحصى و استئصال المرارة بعد مرور فترة االنتظار

 يغطي التأمين التحاليل الطبية والصور الشعاعية والوسائل التشخيصية
األخرى الالزمة في تحديد المرض وبما ال يتعارض مع استثناءات العقد.
 تغطية الهرمونات فحص وعالج غير المتعلقة في العقم والخصوبة .
 تغطية الفيتامينات المسجلة كعالج لدى وزراة الصحة لحالة مرضية
مشمولة في العقد.
 تغطية فيتامين  B12فحص وعالج المرتبطة بحالة مرضية مشمولة
بالتأمين
 تغطية جميع الفيتامينات المتعلقة في الحمل.
 تغطية المعادن المتعلقة في الحمل.
 تغطية الكالسيوم للمرأة الحامل.
 تغطية طهور االطفال للمواليد الجدد و من سقف الحمل والوالدة.
 تغطية فحص المواليد الجدد ومن سقف الوالدة.
 تغطية امراض العيون ( كشفيات وعالج ) غير المتعلقة بحدة االبصار
و/او التقدم في العمر و/أو تصحيح النظر.
 تغطية االمراض الجلدية غير التجميلية و غير المزمنة بسقف  100دينار
 تغطية التنظير وتفتيت الحصى بواسطة الليزر
 دوالي األوردة  ،دوالي الخصية ،القيلة ( أكياس مائية ) غير المتعلقخة بخالعقم
والخصوبة بعد مرور فترة االنتظار
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U – Health EXTRA Ordinary
منافع التأمين الطبي
الحد األقصى للتغطية لكل فرد سنويا :درجة أولى  100000دينار  ،درجة ثانية 75000 :دينار
درجة
ثانيا  :العالج خارج المستشفى
أول  :العالج داخل المستشفى
اولى
VIP
الحد األقصى للعالج خارج المستشفى
الحد األعلى للتغطية (الحالة الواحدة سنويا)
800
1100
10000
25000
للفرد الواحد بالسنة التأمينية
لكل منتفع
الحد األقصى لعدد النماذج للفرد بالسنة
 12نموذج
 10نماذج
تغطية اإلقامة و العناية الحثيثة و العمليات
الواحدة
التحمل داخل الشبكة الطبية
نسب
الجراحية وعيادة الطوارئ و خدمات
تغطية
تغطية
المعتمدة:
ال شيء
 تغطية كشفية الطبيب العامالمستشفى و المرافق للطفل دون ( )13سنة
كاملة
كاملة
و تغطية أتعاب األطباء
ال شيء
 تغطية كشفية الطبيب االخصائي600
750
والدة طبيعية و مراجعاتها
%20
 تغطية األدوية900
1100
والدة قيصرية و مراجعاتها
%20
 تغطية األشعة300
400
اجهاض قانوني ومشروع
%20
 تغطية المختبرالمعتمدة
الطبية
الشبكة
نسب التحمل داخل
شيء
ال
%20
 تغطية االجراءات التشخيصيةالطبية
الشبكة
خارج
نسب التحمل
%25
 10جلسات
 15جلسة
 العالج الطبيعي (بسقف  100دينار)المعتمدة
نسبة التحمل خارج الشبكة الطبية
%25
المعتمدة:
المستشفى
التغطيات داخل وخارج
تطبق فترات االنتظار للحاالت المكتشفة بعد التأمين ويتم تحديد السقوف  تغطية التنظير بأنواعه.
والتغطيات وفترات االنتظار للحاالت المرضية القائمة المصرح عنها بطل
 يغطي التأمين إنحراف الوتيرة األنفية ألسباب طبية غير تجميلية .
التأمين ،وتستثنى الحاالت السابقة للتأمين وغير المصرح عنها بالطل .
 يغطي التأمين استأصال اللوزتين والجيوب والعمليات الروتينية والزوائد اللحمية.
تغطية المواليد الجدد منذ اليوم األول لوالدتهم شريطة ان يكون بحال طبيعية  تغطية األورام الليفية والبطانة الرحمية ,بطانة الرحم ,استأصال و/أو إصالح الرحم
وبصحة جيدة وخال من األمراض والتشوهات الخلقية وشريطة اضافتهم للعقد
غير المتعلق بالعقم والخصوبة.
خالل مدة اقصاها  10ايام من تاريخ الوالدة.
 تغطية العالجات المتعلقة باألورام الحميدة.
نار
دي
300
بسقف
الجدد
للمواليد
تغطية حاالت الخداج واالصفرار واليرقان
 تغطية الجلطات الدماغية ومضاعفاتها من ضمن سقف الحالة الواحدة.
تاريخ
من
أيام
10
تتجاوز
ال
مدة
للحالة الواحدة شريطة اضافتهم للعقد خالل
 تغطية العالج الطبيعي وحسب جدول العقد.
الوالدة.
 تغطية أمراض المعدة والجهاز الهضمي.
.
الوالدة
سقف
من
الجدد
للمواليد
االطفال
طهور
تغطية
 تغطية أمراض القلب والشرايين من ضمن سقف الحالة الواحدة وتغطية قيمة شبكات
مقاعد
وعلى
متزوجين
غير
هم
طالما
عام
24
عمر
حتى
األبناء
تغطية
القلب والشرايين بسقف  1500دينار للحالة الواحدة.
.
الدراسة
 يغطي التأمين المهدئات والفيتامينات (المسجلة كدواء في وزارة الصحة ) لعالج
تغطية فيتامين ( B12فحص وعالج).
الحاالت المرضية المشمولة بالتأمين.
.
كدواء
مسجلة
غير
او
مسجلة
سواء
الحمل
تغطية جميع الفيتامينات المتعلقة في
 يغطي التأمين التحاليل الطبية والصور الشعاعية والوسائل التشخيصية األخرى
.
الحامل
للمرأة
الكالسيوم
وتغطية
تغطية المعادن المتعلقة في الحمل
الالزمة في تحديد المرض وبما ال يتعارض مع استثناءات العقد.
الشامل
الحساسية
فحص
باستثناء
وعالج
فحص
تغطية امراض الحساسية
 تغطية أجرة سيارة االسعاف للحاالت الطارئة مرة واحدة سنويا لكل مؤمن.
المتواجدة
وغير
الصحة
وزارة
لدى
كدواء
المسجلة
وتستثنى األدوية غير
 تغطية معالجات المنتفعين اثناء تواجدهم خارج حدود اآلردن للحاالت المشمولة بالتأمين
.
والمتوفرة بالصيدليات
حسب تسعيرة الحد األدنى لألسعار الرسمية المعتمدة لعام .2008
.
بالتأمين
المشمولة
المرضية
للحاالت
Mammogram
تغطية فحص
 تغطية حاالت الحروق والعالج التجميلي الناتج عنها
.
الليزر
بواسطة
الحصى
تغطية تفتيت
 امكانية تغطية أي حالة غير مشمولة بالتأمين وتسجيل قيم المعالجات على حسابكم
لمتعلقة
ا
غير
)
مائية
أكياس
(
ة
،القيل
الخصية
دوالي
،
األوردة
دوالي
تغطية
لالستفادة من الخصومات المقدمة للشركة من قبل الجهات الطبية بموجب كتاب
.
والخصوبة
بالعقم
رسمي من المتعاقد وبدون رسوم اضافية.
النظر
تصحيح
أو
/
و
االبصار
بحده
المتعلقة
غير
العيون
امراض
تغطية
 تغطية الحمل ومراجعاته والوالدة حسب جدول المنافع وبعد مرور فترات االنتظار
و/أوالقرنيه المخروطيه و/أو التقدم بالعمر.
VIP
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 تغطية األمراض الخلقية المبينه أدناه ومضاعفاتها للمواليد الجدد بسقف  5000دينار لكل حالة وتغطية األمراض الخلقية األخرى غير المدرجة أدناه
بسقف  300دينار شريطة اضافتهم للعقد خالل مدة ال تتجاوز  10أيام من تاريخ الوالدة:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

لجام اللسان
كيس درقي لساني
كيس قصبي المنشأ
تشوه كيسي غدماني
رتق (انسداد) المرىء
القلس المعدي المريئي
الفتق الحجابي
ضيق بوابة الثني عشر
رتق (انسداد) الثني عشر
رتق (انسداد) المعاء
رتق (انسداد) المجاري المرارية
ضخامة القولون الولدي
عدم انثقاب الشرج
فتق سري ولدي
انشقاق بطني
انقالب المثانة الخارجي
الفتق
القلس البولي
تضيق الوصل الحويضي الحالبي
تضخم الحالب
الصمام الخلفي لالحليل
موه (استسقاء) الكلية
(احليل) تحتي
(احليل) فوقي
الخصية الهاجرة

Tongue Tie
Thyroglossal cyst
Bronchogenic cyst
Cystic adenomatoid malformation
Esophageal atresia
Gastroesophageal reflux
Diaphragmatic Hernia
Pyloric stenosis
Duodenal atresia
Intestinal atresia
Biliary atresia
)Congenital Megacolon (Hirschprung
Imperforate anus
Omphalocele
Laparoschisis
Bladder Extrophy & Extrophy of Lower abdomen
Hernia
Urinary reflux
U-P junction
Megaureter
Posterior urethral valves
Hydronephrosis
Hypospadias
Epispadias
Undescended testis
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األقساط السنوية لألفراد
Ordinary

الفئات العمرية
 1يوم –  17عام
 18عام –  30عام
 31عام –  40عام
 41عام –  50عام
 51عام –  55عام
 56عام –  60عام

القسط السنوي
درجة ثانية
درجة اولى
داخل المستشفى فقط
90
103
125
140
141
152
164
177
215
228
290
304

Extra
القسط السنوي
الفئات
العمرية

درجة اولى
داخل وخارج المستشفى

 1يوم –  17عام
 18عام –  30عام
 31عام –  40عام
 41عام –  50عام
 51عام –  55عام
 56عام –  60عام

Extended
الفئات
العمرية
 1يوم –  17عام
 30 –18عام
 40 –31عام
 50 –41عام
 55 –51عام
 60 –56عام

209
292
342
405
469
570

درجة ثانية
داخل وخارج
المستشفى
197
260
323
386
450
454

Extra ordinary

القسط السنوي  /لكل فرد
درجة ثانية
درجة اولى
داخل وخارج
داخل وخارج المستشفى
المستشفى
260
278
342
367
380
405
430
455
494
519
633
658

الفئات
العمرية
 1يوم –  17عام
 18عام –  30عام
 31عام –  40عام
 41عام –  50عام
 51عام –  55عام
 56عام –  60عام

القسط السنوي  /لكل فرد
درجة أولى
درجة VIP
داخل وخارج
داخل وخارج
المستشفى
المستشفى
418
436
557
581
605
636
690
708
799
817
908
926

 شــروط خـــاصـــة:
 oتعتمد هذه األسعار على البيانات المقدمة وللشركة ان تعيد النظر بعد تعبئة طلبات التأمين باألسعار والتغطيات إذا استدعى ذلك ويخضع هذا
العرض لشروط  ,احكام واستثناءات وثيقة التأمين.
 oفي حال التفاق ل يعتبر التأمين ساري المفعول إل بعد تسديد القسط السنوي المستحق شامال الرسوم والطوابع.
 oفي حال التفاق يعتبر هذا العرض بكافة بنوده و مفرداته و أحكامه و شروطه جزءا ل يتجزأ من عقد التأمين.
 oيضاف للقسط السنوي  %5بدل خدمة إصدار وثائق التأمين و  %1بدل رسوم طوابع الواردات حسب تعرفة وزارة المالية.
 oيشترط إضافة أفراد العائلة وحسب دفتر العائلة ول يجوز ذلك خالل السنة التأمينية إل لحالت الزواج الجديدة والولدة الحديثة شريطة أن يكون قد
سبق شمول أفراد العائلة.
 oكافه السقوف والقساط بالدينار الردني.
 oأية معالجة نقدية و/أو خارج الشبكة الطبية المعتمدة للعالج داخل المستشفى يتم تسويتها على أساس أسعار الشبكة الطبية المعتمدة والتي تمثل
أسعار الحد األدنى لعام  2008شريطة تقديم نموذج معالجة فارغ.
 oالعالج الطبيعي غير مشمول خارج الشبكة المعتمدة.
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استثناءات ذات فترات انتظار:
 شاملة جميع البرامج اعاله

الرقم

الستثناء

فترة النتظار

1

آلم الظهر والديسك والنزلق الغضروفي  ،الم وتنظير وجراحة الركبة

 12شهر

2

تنظير المعدة والجهاز الهضمي

 12شهر

3

البواصير والنواصير والشق الشرجي  ،الفتق

 12شهر

4

عمليات اللوزتين والزوائد اللحمية

 12شهر

5

المراض المزمنة (الضغط  ،القلب ،الشرايين  ،السكري)....،

 12شهر

6

الورام الليفية الحميدة

 12شهر

7

األورام الليفية والبطانة الرحمية ،بطانة الرحم ،استأصال و/أو إصالح الرحم غير المتعلق
بالعقم والخصوبة

 12شهر

8

مراجعات الحمل و عمليات الولدة بعد مرور

 12شهر

9

انحراف الوتيرة النفية ألسباب طبية غير تجميلية

 12شهر

10

دوالي األوردة  ،دوالي الخصية ،القيلة ( أكياس مائية ) غير المتعلقة بالعقم والخصوبة

 12شهر

11

تفتيت الحصى وامراض المرارة

 12شهر

Page 8 of 8

188, Zahran Street
P.O.Box: 7521
Amman 11118 Jordan
Tel: +962 6 200 3333
Fax: +962 6 200 3334
uic@unitedjo.com
www.unitedjo.com

