
 

 

 8172، األول كانون 71 ،االثنين

 صحيالتأمين اتفاقية ال

 3RFQ1161عطاء رقم 

 2018كانون االول/ ديسمبر  من شهر عشر السابعاليوم  عقدت ووقعت في 

 
ة عام شركة ترست العالميمدير /  أنور الشنطيبالسيد  للتأمين ممثلة العالميةشركة ترست   األول )الشركة(الفريق 

  للتامين
 /نائب الرئيس للشؤون اإلدارية    ابو زنط  بالدكتور ماهر الوطنية ممثلةجامعة النجاح  الجامعة(  (الثانيالفريق 

                                                                    

 الفريقان على أن يقوم الفريق األول بتغطية موظفي الفريق الثاني وأفراد عائالتهم في الضفة الغربية اتفق           
 آلتية:االكشوف الواردة من الفريق الثاني ضمن الشروط  الشرقية وبموجبفي القدس  والمرافق المعتمدة وقطاع غزة

 الطرفين.ن المتفق عليها بي االتفاقيةيلتزم الفريق األول بإصدار وثيقة التأمين الصحي وذلك حسب شروط هذه  .1

 الثاني على أن يقوم بتقديم طلب الى الفريق األول مرفقا به األمور االتية: يوافق الفريق .2

 لميالد.افيه صلة القرابة بالموظف وسنة  الهوية مبينكشف بأسماء جميع الموظفين وأفراد عائالتهم حسب  -

 ميالدية.سنة صورة شخصية للمنتفع الذي عمره أكبر من  -

ية( بحرية ضمن الشبكة الطب )المعتمدالطبيب المعالج للحالة المرضية  اختياريحق للمشترك في التأمين الصحي  .3
دون أي تدخل من الفريق األول وفي حال احتياج الدخول الى أحد المستشفيات للعالج أو إلجراء أي صور أشعة 

 اختصاصي.أو فحوصات مخبرية يشترط أن يتم التحويل عن طريق طبيب 

 يات اآلتية:المسؤول الفريقين ويتولىعنه يكون حلقة الوصل بين  الثاني ممثاليعين الفريق  .4

يق األول في وتسليمها للفر  المعتمدة(المراكز الطبية غير  )للحاالت فيتجميع مطالبات موظفي الفريق الثاني  -1
 عليها.المواعيد المتفق 

 

 الثاني.متابعة تحصيل المطالبات المستحقة لموظفي الفريق  -2

عادتها للفبراء توقيع إ -3  توقيعها.ريق األول بعد الذمة عن مجموع المطالبات التي يتم تسديدها وا 

 ذلك.لالثاني وفق المواعيد المقررة  من الفريقمتابعة تسديد أقساط التأمين المستحقة للفريق األول  -4



 

يلتزم الفريق األول بدراسة وتسوية وتسديد جميع المطالبات المحولة له من الفريق الثاني والمستوفية لجميع المستندات  .5
يوم عمل من تاريخ تسليمها للفريق األول من قبل ممثل الفريق الثاني علما بان الحد االقصى 14الثبوتية خالل 

عن تسديد اي    مسؤواليوم من تاريخ العالج ، عدا ذلك لن يكون الفريق األول  33لقبول استالم المطالبات هو 
غطاة وتية المطلوبة أو غير ممطالبة تزيد مدتها عن شهر وفي حال وجود مطالبة غير مستوفية للمستندات الثب

أيام عمل من  10بالتأمين فإن على الفريق األول إعادتها الى الفريق الثاني مع كتاب يبين أسباب اإلعادة خالل 
االول دفع المطالبة يتم دفعها فورا من خالل الفريق الثاني وخصمها من  قتأخر الفريوفي حال  تاريخ تسلمها

 الفريق األول. مستحقات

 على دفعات شهرية متساوية تدفع في منتصف كل شهر. األقساطيتم دفع  .6

 

  المستفيد من ددمات التامين الصحي كل مناوال 
 موظف/ موظفة يعمل / تعمل بعقد سنوي ساري المفعول  -1

الصحي الموظفين الذين يعملون بدوام كامـل وعلى رأس عملهم وعمرهم أقـل يستفيد من خدمات التأمين  -2
سنة والمقيمات في فلسطين  66سنة، ويقيمون في فلسطين وزوجات الموظفين التي تقل أعمارهن عن  66 من

سنة  26الجامعي لغاية سنة، والطالب  11واألبناء غير المتزوجين والمقيمين في فلسطين وتقل أعمارهم عن 
 لسطين.فنظامية كاملة في إحدى الكليات أو الجامعات في  دراسة أنه يدرسعلى أن ُيثبت 

راتب دون ب االنتساب، المجازونوعائالتهم فور عودتهم من البعثة وتقديم طلب  ،نو المبتعث الجدد،الموظفون  -3
 .المعارون

مرا  سنة و يشترط خلوهما من اال 66االخت المعالة لغاية  واالبنة المعالةسنة  26االخ المعال لغاية  -4
 .المزمنة و السابقة للتامين

 التامين.الجدد بعد سريان لزوجة والمواليد والزوج او اتأمين المعينين  -5

 وتم تجديد عمله. 65الموظف الذي تجاوز سن  -6

 اآلتي:يتم احتساب اإلضافة للموظفين الجدد وعائالتهم حسب  -7
a.  تاسالالالالالتالم  ل الالالالالاخالالالالالالال الأالأالالالالالة  يالالالالالهم ااولالالالالالت يالالالالالدف   امالالالالالال ال سالالالالال  ويالالالالالتم 

 .االيتماك خاللها
b.  مالالالالالن  %73اليالالالالالهم التاسالالالالال  يالالالالالدف  مالالالالالن  دايالالالالالة اليالالالالالهم الما الالالالال  وحتالالالالالت  هايالالالالالة

 ال س .
c.   مالالالالن  %43مالالالالن  دايالالالالة اليالالالالهم الاايالالالالم وحتالالالالت  هايالالالالة السالالالال ة الت مي يالالالالة يالالالالدف

 ال س . 

 
 
 

 التغطيات ثانياً:



 

التغطية للحاالت المرضية المشمولة في التأمين الصحي وحدود مسؤولية الشركة خالل السنة 

 التأمينية.
1- 

سنة ويستمر تأمينه حتى نهاية السنة  66التأمين اقل من الحد األقصى لعمر المشترك في بداية 

 ةالتأميني

 كاملة لغايةسنة وتم تجديد عقده بوظيفة  66من  أكثرالحد األقصى لعمر المشترك في بداية التأمين 

 سنة.  73

2- 

تغطية المواليد الجدد مباشرة فور والدتهم وتغطية عالجهم على ان يتم إرسال طلب اإلضافة 

 يوم من تاريخ الوالدة( 33قت ممكن )من الممكن تحديد فترة معينة مثالً خالل بأسرع و
3- 

 -4 تغطية الشركة لتكلفة الوصفات الطبية بناء على تقرير من الطبيب المعالج.

 -5 تغطية الشركة لتكلفة الفحوصات الطبية والمخبرية بناء على تقرير من الطبيب المعالج.

 -6 تشخيص األمراض الخبيثة.تغطية الشركة لتكاليف 

 -7 تغطية الشركة لتكاليف التصوير الطبقي التي يطلبها الطبيب المعالج.

 -8 تغطية الشركة تكلفة التصوير بالرنين المغناطيسي التي يطلبها الطبيب المعالج.

تغطية المناظير بأنواعها المختلفة )التشخيصية والعالجية( إن كانت الحالة طارئة وبدون موافقة 

 تغطية جراحة المناظير. كمسبقة. وكذل
1- 

لربو ا ،الضغط السكريتغطية األمراض المزمنة و/أو السابقة للتأمين و/أو الالحقة للتأمين مثل )

وأمراض الشرايين وتصلبها والتهاب وتقرحات القولون والحساسية المزمنة وغيرها( حسب سقف 

 من األدوية العالجية. %75البوليصة وتكون نسبة مساهمة الشركة 
13- 

يتم إقرار الدواء المزمن بعد الزيارة الثالثة للطبيب مع وجوب ايضاح وتحديد المرض المزمن من 

 الج.قبل الطبيب المع
11- 

تغطية مصاريف الحمل واألدوية الموصوفة والفحوصات المخبرية بما فيها الفحص التلفزيوني 

 وفحص اعضاء الجنين بناء على طلب الطبيب.Triple testوفحص تشوهات الجنين 
12- 

تغطية مصاريف الوالدة الطبيعية والوالدة القيصرية واإلجهاض القانوني والطبيب الخاص ان 

 وجد.

 Epidural تشمل تغطية ثمن ابرة

13- 

تغطية عالج وإبرة تثبيت الحمل بغض النظر عن نوعها عند الضرورة حسب توصية الطبيب 

 المعالج.
14- 

تغطية اإلجراءات الطبية التي ينتج عن عدم إجرائها نكسات مرضية )مثل غرزة لعنق الرحم 

 ( وغيرها.Anti Dوكذلك ابرة 
15- 

الهرمونية )لغير حاالت العقم( والفيتامينات للحوامل والمواليد الجدد مثل أدوية تغطية األدوية 

 الكلس وفيتامين أ + د والفيتامينات المدعمة بالفحوصات الطبية التي تؤكد حاجة المريض لذلك.
16- 

أيام بغض النظر عن التكلفة لكل  13تغطية كافة تكاليف حديثي الوالدة في الحاضنات بحد أقصى 

 لود.مو
17- 

تغطية نفقات تشخيص وعالج األمراض التي بها أسباب وراثية وكذلك تغطية التشوهات الخلقية 

دوالر للحالة الواحدة على ان ال يتجاوز مبلغ التغطية لجميع موظفي الجامعة  1333بحد أقصى 

 دوالر خالل السنة التأمينية. 23333

18- 



 

  

القلع العادي والكشف الطبي والقلع  تشمل:تغطية عالج وكسور الفك وتغطية األسنان حيث 

( وحشوات عصب عدد 4) العادية عددالجراحي وأدوية عالج اللثة بما فيها الغرغرة والحشوات 

 ( لكل مؤمن حسب تسعيرة نقابة االطباء.3)

11- 

 -23 وأمراض العيون. وتغطية أدويةسبب  تغطية الشركة كشفيات أطباء العيون مهما كانت الي

تغطية تكاليف تشخيص وعالج وإجراء العمليات الجراحية للعيون وإزالة المياه الزرقاء والبيضاء 

 بما في ذلك زراعة وثمن العدسات.
21- 

تغطية الشركة تكاليف استدعاء الطبيب الى المنازل للحاالت الطارئة وتسدد حسب تسعيرة 

 المعتمدة. المرافق الطبية
22- 

في حال وجود اي موظف مؤمن خارج فلسطين واحتاج الى عالج وبدون دخوله حالة الطوارئ 

 سعار المتعارف عليها في فلسطين.صلية حسب األتسليم الفواتير األ عالجه بعديتم تغطية 
23- 

مليات الفتق ع تغطية العمليات الجراحية والعالجات التي تستلزم اإلقامة في المستشفى بما في ذلك

والبواسير والقرحة والمرارة واستئصال اللوزتين والوتيرة األنفية وحاالت الختان والحاالت التي 

 تستدعي جراحة.

24- 

 -25 تغطية تكاليف عالج أمراض الدوالي لألعزب والمتزوج على ان ال تكون بهدف عالج العقم.

 -26 التشخيصية.تغطية الشركة لتكاليف القسطرة 

 -27 تغطية عمليات القلب المفتوح.

دوالر من قيمة الشبكات او الصمامات و/أو منظم ضربات القلب لكل  1833تساهم الشركة بمبلغ 

 حالة مرضية من هذه الحاالت وما شابهها.
28- 

 -21 ي.استدعت الحالة الطبية بناء على تقرير طب إذاتغطية الشركة تكلفة إقامة المرافق في المستشفى 

تغطية الشركة ألمراض الظهر والعظام والعضالت والديسك والمفاصل التي تتطلب العالج مع 

 اإلقامة في المستشفى
33- 

ير بفوات هاتزويدوالشركة اعالم  الخارج ويتمتغطية الحاالت التي يرغب صاحبها بالعالج في 

 .في فلسطينيها سعار المتعارف علاأل احتسابها من قبل الشركة حسبويتم  األصلية عالجال
31- 

 -32 تغطية الشركة تكاليف نقل المريض بسيارة اإلسعاف للمراكز الطبية ألغراض عالجية.

 -33 تغطية تفتيت حصى الكلى بجميع أنواعها وبأي تقنية.

تغطية استخدام الليزر والقياسات والتخطيطات والقياسات المختلفة ألعضاء الجسم وأية طريقة 

 المعالج ضرورية لمعالجة المريض.يراها الطبيب 

34- 

 -35 تغطية فحص وعالج هشاشة العظام وكذلك أمراض العظام بناء على طلب من أخصائي.

  تغطية أمراض الفشل الكلوي التي ال تحتاج لغسيل كلوي.

تغطية أمراض الفشل الكلوي التي تحتاج الى غسيل واألورام السرطانية الخبيثة ومضاعفاتها 

ومرض التصلب اللويحي عن طريق تأمين صحي حكومي من قبل الشركة مع بقاء تأمينه في 

 الشركة لألمراض األخرى ساري المفعول.

36- 

سدية الناتجة عن حادث مشمول تغطية الحوادث الشخصية والمنزلية وتغطية عالج اإلصابات الج

 بالتأمين دون تحمل قسط إضافي.
37- 

تحويل المريض الى المستشفى او المركز الطبي يتم من قبل الطبيب المعالج دون الرجوع الى 

 الشركة ألخذ الموافقة.
38- 



 

في  ي إجراءأ الطبيب،كشفية )المعتمدة تشمل التغطية للمنتفع خارج المراكز الطبية والمستشفيات 

اقل من ذلك  المقدمة وليسمن قيمة الفواتير %13األشعة والوصفة الطبية( بنسبة  ،العيادة المختبر

 .على األكثريوم عمل  14وصرف الفواتير يكون خالل 

31- 

  

تغطية الشركة تكلفة العالج الطبيعي داخل المستشفى أو أي مركز مختص بطلب تحويل من طبيب 

 جلسة. 15أخصائي وبما ال يتجاوز 
43- 

تغطية مصاريف تشخيص وعالج األمراض النفسية والعصبية على ان يتم معاملتها معاملة 

 15333األمراض المزمنة على ان ال يتجاوز مبلغ التغطية لجميع موظفي الجامعة وعائالتهم 

 دوالر أمريكي.

41- 

يلتها حسب تسعيرة مث تغطية موظفي مكتب ارتباط جامعة النجاح في األردن على ان تكون التغطية

 في المرافق الطبية المعتمدة في فلسطين.

42- 

المصلحة وبحدود المعقول على ان يتم مراعاة  هتتعهد الشركة بتوفير شبكة طبية حسب ما تتطلب

تغطية كافة التخصصات الطبية في جميع المناطق الجغرافية التي تطلبها لجنة التأمين الصحي 

عيادة طب  العام،بجامعة النجاح وكذلك المرافق الطبية داخل جامعة النجاح )عيادات الطب 

 الخارجية(. األسنان وعيادة البصريات ومستشفى النجاح والعيادات

43- 

 -44 في المستشفيات والمراكز الطبية. والطوارئشمول العيادات الخارجية 

تكون التغطية في المستشفيات في الدرجة الثانية وفي حالة عدم توفر الدرجة الثانية يتم تحويل 

المؤمن له للدرجة األولى دون تحمل الفرق وفي حالة عدم وجود درجة ثانية في بعض 

 ات يتم تحويل المريض إلى الدرجة األولى دون التزام المؤمن بأية زيادة مالية.المستشفي

45- 

 -46 او أي إجراء طبي آخر. يتم تغطية أي إجراء استثنائي للمريض أثناء إجراء عملية او تنظير

، وال تشمل ثمن األطراف أو األجزاء التي تم االطراف الصناعيةتكاليف إجراء عمليات تغطية 

 تركيبها
48- 

 :تأكيدات

 على صرف الوصفة الطبية كاملة حسب ما كتبها الطبيب المعالج دون نقصان التأكيد-1

 .على عدم تأخر الشركة في صرف الوصفات الطبية والصرف فوراً  التأكيد-2

على الشركة المؤمنة تزويد لجنة التأمين الصحي في الجامعة بالتعاميم الصادرة منها الى  التأكيد -3

 المرافق الصحية الطبية المشتركة معهم.

لدواء اوإقرار دوية المزمنة واعتبارها مزمنة بعد الزيارة الثالثة للطبيب على صرف األ التأكيد-4

 من قبله.

 تغطية ختان المالئكة.-5

الحاالت المرضية الطارئة فوراً عند دخولها للمرفق الطبي بغض النظر عن تغطية عالج -6

 الحالة وبعدها اتخاذ اإلجراءات الالزمة بخصوصها.

كشفية )المعتمدة تشمل التغطية للمنتفع خارج المراكز الطبية والمستشفيات على أن  التأكيد-7

من قيمة الفواتير %13األشعة والوصفة الطبية( بنسبة  ،العيادة المختبرأي إجراء في  الطبيب،

 .اقل من ذلك المقدمة وليس

 من خمس دقائق في أكثرفي المرافق الطبية  انتظار المؤمنعدم التزام الشركة ب التأكيد على-8

 حالة الحصول على موافقة للحصول على الخدمة الطبية.

41- 



 

 

 
 األقساط السنوية ثالثاً:

 القسط بالدينار 

 280 سنة 66الموظف / الموظفة / الزوج / الزوجة لغاية 
 200 وليست طالبه جامعية ةسنة واالبنة الغير متزوج 11اآلبن / االبنة لغاية 

 200 )لحين انتهاء التعليم الجامعي( 26الطالب الجامعي لغاية 

 600 عاماً وتم تجديد عمله 65الموظف الذي تجاوز سن 

 233 سنة 25األخ المعال لغاية 

 280 سنة 65األخت المعالة لغاية 

 280 سنة 65( لغاية لأال تعم )العزباء شريطة االبنة المعالة

 233 35- 26 االبنة مناالبن /
 

 سقف التغطية رابعاً:

 

 دينار 13333 66سقف التغطية للموظف / الموظفة لغاية 

 دينار 13333 66سقف التغطية للزوج / الزوجة لغاية 

سنة واالبنة الغير متزوجه  11التغطية لآلبن لغاية سقف 

 ةوليست طالبة جامع

 دينار 5333

 دينار 5333 سنة 26سقف التغطية لألخ المعال لغاية 

 دينار 13333 سنة 65سقف التغطية لألخت المعالة لغاية 

سنة وتم تجديد  65سقف التغطية للموظف أكبر من 

 عمله

 دينار 13333

( لال تعم)العزباء شريطة  لالبنة المعالةسقف التغطية 

 سنة 65لغاية 

 دينار 5333

 دينار 5333 35- 26االبن /االبنة من سقف التغطية 

 

 التحمالت خامساً:

 األشعة. المخبري،الفحص  الطبية،من الوصفة  5%

 من الوصفة الطبية لألمراض المزمنة. 25%

 األولى في المستشفيات على اإلقامة في المستشفى في الدرجة25%

 ال مشاركة على اإلقامة في المستشفى في الدرجة الثانية.

 

 

 العمليات الجراحية سادساً:

 االستثناءات.ضمن  تكون أالدون أخذ موافقة مسبقة على  تغطى مباشرةالعمليات الجراحية الطارئة  .1



 

من قبل الطبيب المعالج  تكون مقررةاألول ألي عملية غير طارئة للمؤمن له على أن  إبالغ الفريقيجب  .2
 الموافقة وان ال تتجاوز مدة انتظار الموافقة اكثر من خمس دقائق.المرفق الطبي هو المسؤول عن اخذ  ويكون

 سابعًا:
للفريق األول الحق في فصل أي عضو مؤمن و/ أو مرفق طبي، و/ أو طبيب، و/أو صيدلية إذا ثبت سوء استخدام 

 لنجاحة التأمين الصحي في جامعة امع لجن باالتفاقهذا البرنامج من أي من الفرقاء المذكورين على أن يتم اتخاذ القرار 
 الوطنية.

 ثامنا:
المرفق الطبي هو المسؤول عن اعالم الشركة قبل اتخاذ اإلجراءات الطبية الغير طارئة بخصوص الحاالت 

إجراء  عند الحاالتكثير من  الفاكس فيإجراء الفحوصات التالية، ويتم إعطاء الموافقة على الهاتف او  قبل التالية:
وفي حال عدم الموافقة من قبل الشركة يتم ابالغ  الموافقةويكون المرفق الطبي هو المسؤول عن اخذ هذه الفحوصات 

 لجنة التأمين الصحي :
 التصوير بالرنين المغناطيسي. .1
 للقلب.التمييل والقسطرة  .2
 األعصاب.تخطيط  .3
 .التشخيصية والعالجيةالمناظير بأنواعها  .4

 االجراءات المتخذة من قبل الطبيب االخصائي في االشعة التداخلية .5

 الشركة.الطارئة تتخذ االجراءات الطبية بدون اعالم  اما في الحاالت .6

 على ان ال تتجاوز مدة االنتظار خمس دقائق ألخذ الموافقة.

  وااللغاء: تاسعا: اإلضافة
 اوال االضافة 

المبعوثين  جدد أواليجب تأمين جميع الموظفين في بداية التأمين وال تقبل اإلضافة خالل السنة إال للموظفين  .1
 إعارة.أو المجازين أو المبعوثين في 

يجب تأمين جميع أفراد العائلة في بداية التأمين وتقبل اإلضافة بعد سريان التأمين للمواليد الجدد وفي حال  .2
 الزواج فقط. 

 .االشتراكالمبتعثين وعائالتهم فور عودتهم من البعثة وتقديم طلب  .3

 
 
 

 :ثانيا اإللغاء



 

يتوجب على إدارة الفريق الثاني إرسال كتاب رسمي للفريق األول مرفق ببطاقة المؤمن له ليقوم بدوره بالعمل على      
 المعالة(  االبنةالموظف، الوفاة، الزواج )في حال  استقالةالغاء البطاقة رسميا في بع  الحاالت مثل: 

 لتقوم الشركة بفصل خدمة التامين عن البطاقة. 
 

 الحاالت التي ال يتم احتساب قسط مرتجع  عاشرا:
 سبب.أفراد األسرة بدون إبداء  أحد إلغاء 1
 النجاح.اإللغاء بسبب سوء استخدام البطاقة بالتنسيق مع لجنة التأمين الصحي لجامعة  2

 له مطالبات منذ تاريخ بدء اشتراكه بالتأمين. الذي سددللمشترك  3

 

 حادي عيم: 

   اء ومما ز غيم ماتمدة تغ ت في الحاالت ال امئة وفي حالة اإلغالقات المصاميف ال  ية من 

وسوء ااحواال اام ية / و/ و عدم توفم المستيفت او الهيئة ال  ية الماتمدة في م   ة المميض او 

علت ان ت دم الفواتيم ااصلية والت اميم ال  ية لليم ة خالال  ،%133المصاب وت ون التغ ية 

قصت من تاميخ الماالجة  و إزالة الم   في حالة اإلغالقات وسوء ااحواال اام ية  س وعين  حد  

 يوماً من تاميخ تسليم الم ال ة. 14وتصمف خالال 

 أا ي عيم:

ة ممف اً ت ديم  يف لليم  الجاماة  وت وميتم إصدام   اقات ت مين صحي لموظفي الجاماة وعائالتهم 

 التالية: ه ااموم 

موظفي الجاماة حسب هوياتهم و سماء عائالتهم م ين في صلة ال ما ة وس ة  يف   سماء  -1

 الميالد.

 18صومة يخصية للموظف / الموظفة / الزوجة / الزوج / اإل ن / اإل  ة لامم   أم من  -2

 س ة.

ي د  سميان الت مين  مجمد استالم اليم ة  ل ات االيتماك وعلت اليم ة المؤم ة ان توفم  -3

وفيما لو لم يتم استالم  استالمها،ساعة من  24لت مين الصحي خالال   اقات ايتماك ا

ال  اقات يات م المؤمن مغ ت ت مي ياً علت ان ي وم  إحضام فواتيم مسمية   يمة فواتيم 

 الاالج.

 عشر:ثالث 
 تخصص الجامعة ممثالً عنها يكون حلقة الوصل بين الشركة وموظفي الجامعة ويتولى

 :ليات التاليةوالمسؤ

تجميالالالالالال  م ال الالالالالالات مالالالالالالوظفي الجاماالالالالالالة فالالالالالالي حالالالالالالاال االضالالالالالال مام لمماجاالالالالالالة الممافالالالالالال   -1
ال  يالالالالالة غيالالالالالم الماتمالالالالالدة وتسالالالالالليمها الالالالالالت اليالالالالالم ة فالالالالالي المواعيالالالالالد المتفالالالالال  عليهالالالالالا  الالالالالين 

 الجاماة واليم ة.



 

 متا اة تحصيال الم ال ات المستح ة لموظفي الجاماة من اليم ة. -2
الجاماالالالالالة وفالالالالال   متا االالالالالة تسالالالالالديد  قسالالالالالا  التالالالالال مين الصالالالالالحي المسالالالالالتح ة لليالالالالالم ة علالالالالالت -3

 المواعيد الم ممة لذلك.

 رابع عشر:
 

31/12/2323وت تهي في  1/1/2311ن ت د  في اميالديت الت مين: س تانمدة اتفاقية   

 

 خامس عيم : 

 يمو  خاصة وتوضيحية

تزويد و للمتابعة والتنسيق مع لجنة التأمين الصحي أسبوعياً أو عند الحاجة اً تحدد الشركة مندوب -1

 .الصحي بكشوفات المصاريف الشهرية لكل مؤمن لجنة التأمين

تلتالالالالالالزم اليالالالالالالم ة  تسالالالالالالديد جميالالالالالال  الم ال الالالالالالات الميالالالالالالمولة  التغ يالالالالالالة الت مي يالالالالالالة  وليسالالالالالالت  - 2
يالالالالالالالوم عمالالالالالالال مالالالالالالالن تالالالالالالالاميخ  14والمسالالالالالالالتح ة للميالالالالالالتم ين خالالالالالالالالال  االسالالالالالالالتأ اءات ضالالالالالالمن 

اسالالالالالالتالمها لهالالالالالالذو الم ال الالالالالالات وإذا لالالالالالالم تسالالالالالالدد هالالالالالالذو الم ال الالالالالالات المسالالالالالالتح ة خالالالالالالالال الفتالالالالالالمة 
المالالالالالالالذ ومة يحالالالالالالال  للجاماالالالالالالالة دفالالالالالالال  هالالالالالالالذو المسالالالالالالالتح ات للاالالالالالالالاملين وخصالالالالالالالم قيمتهالالالالالالالا مالالالالالالالن 
ااقسالالالالالالا  المسالالالالالالتح ة لليالالالالالالم ة وإ الغهالالالالالالا خ يالالالالالالا وإذا ت الالالالالالين  ن اليالالالالالالم ة قامالالالالالالت  تسالالالالالالديد 

 لم ال ات ت وم الجاماة  تسديد قيمتها لليم ة .هذو ا
ت إعالالالالالداد قائمالالالالالة  اا  الالالالالاء والممافالالالالال  ال  يالالالالالة الماتمالالالالالدة  الت سالالالالالي  مالالالالال  لالالالالالع االتفالالالالالا يالالالالالتم  - 3

اليالالالالالالم ة ، وفالالالالالال  احتياجالالالالالالات الاالالالالالالاملين ، ولالالالالالالن يالالالالالالتم التوقيالالالالالال  علالالالالالالت اتفاقيالالالالالالة التالالالالالال مين 

عمالالالالالام الصالالالالالحي إال  االالالالالد اعتمالالالالالاد هالالالالالذو ال الالالالالوائم مالالالالالن ق الالالالالال اليالالالالالم ة واللج الالالالالة ، ويالالالالالتم اإل

 في  ما ن واضحة للايان تفادياً لإلحماج.

التامالالالالالاليم علالالالالالالت المستوصالالالالالالفات والمستيالالالالالالفيات والمما الالالالالالز ال  يالالالالالالة  الالالالالال ن جميالالالالالال  اا  الالالالالالاء  - 4

  لالالالالالي،الالالالالالذين ياملالالالالالون ماهالالالالالم داخلالالالالالين فالالالالالي التالالالالال مين الصالالالالالحي / سالالالالالواء عمالالالالالال جزئالالالالالي او 

 و ذلك الايادات الخامجية تات م داخلة في الت مين الصحي.

اء عالالالالالن خالالالالالدمات اي ممفالالالالال    الالالالالي او   يالالالالالب يالالالالالتم ذلالالالالالك  الت سالالالالالي  فالالالالالي حالالالالالالة االسالالالالالتغ  - 5

 المس   م  لج ة الت مين الصحي.

فالالالالي حالالالالالة عالالالالدم قيالالالالام مؤسسالالالالة   يالالالالة ماتمالالالالدة او   يالالالالب ماتمالالالالد مالالالالن ق الالالالال اليالالالالم ة ت الالالالديم  - 7

 تلتزم اليم ة  دف  قيمة الخدمات ال  ية لهم. للمؤم ين،خدماتهم 

يالالالالة تاييالالالال هم وي   الالالال   فالالالالس الم الالالالد  علالالالالت ياامالالالالال المالالالالوظفين الجالالالالدد فالالالالي التالالالال مين م الالالالذ  دا - 8

 المواليد الجدد م ذ والدتهم.



 

إذا صالالالالالادف فالالالالالي  هايالالالالالة التالالالالال مين وجالالالالالود يالالالالالخ  فالالالالالي حالالالالالالة عالالالالالالج فالالالالالي مستيالالالالالفت  - 1

التالالالالال مين  ت ملالالالالالة الاالالالالالالج مهمالالالالالا  لغالالالالالت الفتالالالالالمة او الت الالالالالاليف حتالالالالالت  تلتالالالالالزم يالالالالالم ةاو غيالالالالالمو 

 الخموج من المستيفت.

ع الالالالالد توجيالالالالاله  ي إعمالالالالالام مالالالالالن ق الالالالالال  ال  يالالالالالة:اإلعمامالالالالالات علالالالالالت اا  الالالالالاء والمما الالالالالز  -13

فيجالالالالالالالب ان  والمستيالالالالالالالفيات،اليالالالالالالالم ة الالالالالالالالت اا  الالالالالالالاء والمما الالالالالالالز ال  يالالالالالالالة والصالالالالالالاليدليات 

 يالالالالالمي ة ان تحمالالالالالال هالالالالالذو اإلعمامالالالالالات الصالالالالالحي،يالالالالالتم ت سالالالالالي  ذلالالالالالك مالالالالال  لج الالالالالة التالالالالال مين   

توقيالالالال  وخالالالالالتم مالالالالديم اليالالالالالم ة وتيالالالالتم  اللج الالالالالة اإلعالالالالالالن ع هالالالالا فالالالالالي  مالالالالا ن  الالالالالامزة فالالالالالي 

المستيالالالالالالفيات والمما الالالالالالز الصالالالالالالحية والصالالالالالاليدليات واا  الالالالالالاء لإل الالالالالالال  عليهالالالالالالا مالالالالالالن ق الالالالالالال 

 المماجاين الااملين في الجاماة دون  د ت حساسية.

لل  يالالالالالالب الماتمالالالالالالد الحميالالالالالالة التامالالالالالالة فالالالالالالي التصالالالالالالمف وعمالالالالالالال مالالالالالالا هالالالالالالو الزم وضالالالالالالمومي  -11

 علت المميض. يؤأم سل اً ت خيم والذي قد  ودو ما

يمسالالالالالالو عليهالالالالالالا الا الالالالالالاء. وللج الالالالالالة  اليالالالالالالم ة التالالالالالاليااللتالالالالالالزام  هالالالالالالذو اليالالالالالالمو  مالالالالالالن ق الالالالالالال  -12

التالالالالال مين الصالالالالالحي الحالالالالال  فالالالالالي  يالالالالالم االتفاقيالالالالالة علالالالالالت السالالالالالادة الاالالالالالاملين المالالالالالؤم ين فالالالالالي 

 الجاماة.

تاالالالالالالد هالالالالالالذو الم اقصالالالالالالة جالالالالالالزء ال يتجالالالالالالز  مالالالالالالن عالالالالالالمض التالالالالالال مين الصالالالالالالحي، مالالالالالالا لالالالالالالم  -13

 ماحة م  االتفاقية.يتاامض ص

 يالالالالالاة  مخت الالالالالم، عمليالالالالالة،فالالالالالي حالالالالالالة عالالالالالدم مواف الالالالالة اليالالالالالم ة علالالالالالت اي إجالالالالالماء   الالالالالي   -14

...... إلالالالالالالت غيالالالالالالم ذلالالالالالالك   حجالالالالالالة عالالالالالالدم التغ يالالالالالالة يجالالالالالالب علالالالالالالت اليالالالالالالم ة  تا الالالالالالة  تالالالالالالاب 

مسالالالالالالالمي  الالالالالالالذلك موضالالالالالالالحة ااسالالالالالالال اب وال  الالالالالالالد الالالالالالالالذي اعتمالالالالالالالدت عليالالالالالالاله  االالالالالالالد التغ يالالالالالالالة 

وحسالالالالالمها مالالالالالن ااقسالالالالالا   و خالالالالالالف ذلالالالالالك يالالالالالتم سالالالالالداد المسالالالالالتح ات الماليالالالالالة للمالالالالالؤمن لالالالالاله

 اليهمية لليم ة.

 سادس عيم :

 االتفاقيةإذا خالفت يم ة الت مين يمو    ان،في  ي وقت  االتفاقية،الح  في فسخ الأا ي  للفمي -ا

وفي هذو الحالة تتحمال اليم ة الفمو  ال اجمة عن إحالة الا اء إلت  المؤم ين،والخاصة  صحة 

 يم ة  خمى.

 يستح   دالال  ااوالفان الفمي   ا تهاءهاتاميخ ق ال  ااوال الفمي االتفاقية من ق ال حاال فسخ  في-ب

التامين عن الفتمة المت  ية من تاميخ الفسخ وحتت تاميخ ا تهاء الا د.  قسا   

  زا  قد ي ي   ين الفمي ين.  يل ظم والفصال في ت ون لمح مة   ا لس صالحية ا-ج

 سا   عيم:



 

إذا است فذ المؤمن س ف الت مين فإن له الح  في تجديد الت مين يمي ة دف  قس  ت مين إضافي جديد 

 و  فس اليمو  السا  ة.

 أامن عيم 

  ما جاء في ال  ود  عالو دون إ  ا  م ها. وااللتزامالت يد 

 تاس  عيم:

 ال يح  ليم ة الت مين إضافة  و تاديال  ي   د علت االتفاقية تحت  ي م مم خالال مدة االتفاقية.

 عيمون:

الم   ة الجغمافية: ان الحدود الجغمافية لم ا   التغ ية للت مين هي داخال حدود السل ة الو  ية 

لغم ية  .، ب ، ج، غزة  ما فيها المماف  ال  ية الماتمدة في ال دس اليمقية .الفلس ي ية  الضفة ا  

 االستثناءات: 

 حوادث السيم وإصا ات الامال  جمي  ا واعها. - 1

اا الالالالالالماف الصالالالالالال اعية وااجهالالالالالالزة ال  يالالالالالالة المسالالالالالالاعدة وال ظالالالالالالامات والادسالالالالالالات  أمالالالالالالن - 2

 والاين الص اعية وما يا ه. و جهزة السم الالص ة 

و الالالالالالالذلك ت ظيالالالالالالالف  ااسالالالالالالال ان،والت الالالالالالالويم وزماعالالالالالالالة  االصالالالالالالال  اعيةتم يالالالالالالالب ااسالالالالالالال ان  - 3

 ااس ان والحيوات التجميلية.

 ت اليف استدعاء اا  اء للم ازال إال إذا  ا ت الحالة  امئة. - 4

اإلجهالالالالالالاض  و االسالالالالالال ا  غيالالالالالالم الميالالالالالالمو  وجميالالالالالال  وسالالالالالالائال م الالالالالال  الحمالالالالالالال  وضالالالالالال   - 5

 ح وب وإ م . م ي ات، هممو ات، لولب،

 علت الصحة والت ايم. لال مئ انحوصات الدومية الف - 6

 اا ا يب. مماض الا م وعمليات التل يح الص اعي  و   فاال   - 7

 ماالجة اإلدمان علت المخدمات والميمو ات الموحية. -8

ااو ئالالالالالالالالة الاامالالالالالالالالة  الالالالالالالالال وليما وال الالالالالالالالاعون ومالالالالالالالالمض االيالالالالالالالالدز وااو ئالالالالالالالالة الاامالالالالالالالالة  -13

 دا الحالة فمدية فتتم تغ يتها.السحايا واليمقان وما يا ه ذلك ما ع 

ماالجالالالالالالالة اامالالالالالالالماض  و الالالالالالالالالال  و الااهالالالالالالالات ال اجمالالالالالالالة عالالالالالالالن محاولالالالالالالالة اال تحالالالالالالالام  و  -11

 تاميض ال فس للخ م دون م مم  ال في حالة إ  اذ موح  يمية.

 جماحة التجميال ومستحضمات التجميال. -12



 

اظالالالالالالاتهم المالالالالالالواد الغذائيالالالالالالة مأالالالالالالال  حليالالالالالالب و غذيالالالالالالة اا فالالالالالالاال  و لاالالالالالالاب اا فالالالالالالاال وحف -13

 والفيتامي ات التي ال توصف لاالج الحاالت الممضية.

إال إذا تالالالالالم تجديالالالالالد  مالالالالالمض، يالالالالالة مصالالالالالاميف  االالالالالد ا تهالالالالالاء السالالالالال ة الت مي يالالالالالة عالالالالالن  ي  -14

الا الالالالالد  مالالالالالا عالالالالالدا اإلقامالالالالالة فالالالالالي المستيالالالالالفت فت  الالالالالت التغ يالالالالالة سالالالالالامية حتالالالالالت خالالالالالموج 

 المؤمن من المستيفت .

 

 
 فريق ثاني فريق أول

 النجاح الوطنيةجامعة  للتأمين شركة ترست
 

 


