�أبوظبي
حماية املوظفني

نقدم لك جمموعة متكاملة من منتجات الت�أمني
التي تتيح لك تغطية ت�أمينية �شاملة.

الت�أمين البحري

ملخ�ص تو�ضيحي
عن المنتج

الم�ستحقات

العقارات

الرعاية ال�صحية

ملاذا نحن؟

قد يكون من ال�صعب احل�صول على خطة ت�أمني �صحي بديلة تتميز ب�أ�سعار منخف�ضة وخدمة عمالء ممتازة .ولهذا ال�سبب قامت �شركة عمان للت�أمني ،وهي �أكرب �شركة ت�أمني
يف دولة الإمارات العربية املتحدة ،ب�إعداد خطة حماية املوظفني يف �أبوظبي  -وهي تغطية طبية مثالية للقوى العاملة يف �أبوظبي .وال ت�شمل اخلطة املعززة فقط جميع املزايا
وفق ًا للمتطلبات التنظيمية يف �أبوظبي ،بل توفر �أي� ًضا �إمكانية الو�صول �إىل مقدمي اخلدمات الطبية يف جميع �أنحاء الإمارات العربية املتحدة.

خربة وا�سعة

بو�صفنا �شركة متخ�ص�صة يف جمال الت�أمني ال�صحي ونقدم خدماتنا لأكرث من  500٫000ع�ضو ،ميكنك الت�أكد من ا�ستغاللنا خلربتنا التي اكت�سبناها على مدار  40عام ًا يف
املنطقة لنقدم لك خدمة �سريعة ودقيقة كلما احتجت �إلينا.

ا�ستقبال مثايل للعمالء

المركبات

الحياة

�سيقوم فريق اال�ستقبال املخ�ص�ص التابع لنا بدعمك لتب�سيط عملية �إعداد خطتك ،وت�شمل مهامه امل�ساعدة يف ا�ستيفاء الوثائق املطلوبة وتقدمي البطاقات الطبية لك.
مبجرد ا�ستخراج الوثيقة اخلا�صة بك ،ميكن ملوظفيك ا�ستخدام هويتهم الإماراتية لإثبات �أهليتهم واحل�صول على العالج الطبي.

•	تغطية وا�سعة النطاق يف جميع �أنحاء الإمارات العربية املتحدة .فلن تقت�صر اخلدمة املقدمة ملوظفيك على �أبوظبي فقط ،بل ميكنهم احل�صول ب�سهولة على العالج
الطبي يف جميع �أنحاء الإمارات العربية املتحدة عند الدفع املبا�شر.

وحدة خدمة عمالء متخ�ص�صة

�إن �أحد قيمنا الأ�سا�سية هي «تقدمي الرعاية»  -حيث �أننا نقدم خدماتنا بنوع من التعاطف ونعامل الب�شر ك�أفراد ولي�س �أعداد.

ات�صل بنا

�سيتابع فريق متخ�ص�ص جميع الأمور املتعلقة بوثيقتك .و�سي�ستمعون لتعليقاتك ويعملون جاهدين على حل �أي م�شكلة تواجهها بو�ضوح وفعالية .و�سيزودك فريقنا مبعلومات
حمدثة وهامة يف حينه عرب �سبل االت�صال العادية.

هاتف800 4746 :

القدرات الرقمية

www.omaninsurance.ae

�إننا نبذل الكثري مل�ساعدة عمالئنا حتى يت�سنى لهم �إنهاء معامالتهم ب�صورة �أب�سط وبوترية �أ�سرع.
• تقدمي بطاقة الهوية الإماراتية بد ًال من بطاقة الت�أمني ال�صحي لإثبات الأهلية واحل�صول على العالج.
• موافقات م�سبقة �سل�سة و�سريعة من بوابتنا الإلكرتونية اخلا�صة مبقدمي اخلدمات الطبية.
• خدمة املوافقات الفورية من ال�صيدليات التي تتيح لك تلقي موافقة فورية عرب الإنرتنت للدواء املو�صوف.
• �سهولة الو�صول �إىل قائمة �شبكة الدفع املبا�شر على موقعنا الإلكرتوين www.tameen.ae
• تطبيق الهاتف املتحرك « »myOICلعر�ض قائمة مقدمي اخلدمات الطبية امل�ؤهلني.
• البوابة الإلكرتونية « »OICareلإ�ضافة وحذف الأع�ضاء وطلب ا�ستبدال البطاقة وحتديث تفا�صيل امل�ؤمن له و�إعداد التقارير.

•

خطة متوافقة .تفي اخلطة بجميع املعايري وفقا للمتطلبات التنظيمية لإمارة �أبوظبي.

•	التغطية امل�شمولة يف اخلطة .تقدم خطة حماية املوظفني يف �أبوظبي جمموعة كبرية من املزايا التي ت�شمل الك�شف عند �أطباء التخ�ص�ص العام والإحالة �إىل
املتخ�ص�صني و�إجراء العمليات اجلراحية واالختبارات الت�شخي�صية وتلقي خدمات الطوارئ ورعاية الأمومة وتوفري غطاء ت�أميني حلديثي الوالدة والكثري من املزايا
الأخرى.
•	�أق�ساط تنا�سبية .يف حالة الإ�ضافة ،لن ت�ضطر لدفع مقابل ال�سنة بالكامل حيث يتم احت�ساب ق�سط الت�أمني على �أ�سا�س تنا�سبي .ويف حالة احلذف �أي� ًضا �سيتم رد املبلغ
على �أ�سا�س تنا�سبي مما �سيوفر التكاليف لل�شركة.
•

�أ�سعار تناف�سية .مت �إعداد اخلطة لتوفري التغطيات الت�أمينية الرئي�سية ب�أف�ضل قيمة مل�ؤ�س�ستك.

•	حلول �شاملة .ميكنك الآن التعامل مع �شركة واحدة لإعداد حل �شامل جلميع موظفيك يف امل�ؤ�س�سة .فعلى �سبيل املثال ،اجمع بني خطة حماية املوظفني يف �أبوظبي
املخ�ص�صة للعمال من ذوي الياقات الزرقاء مع اخلطة امل�صممة خ�صي� ًصا لفريق الإدارة العامل لديك من �أجل �إعداد خطة مثالية ب�أق�ساط الت�أمني الأكرث تناف�سية.
•	خدمة عمالء ممتازة .فل�سفتنا هي تقدمي اخلدمة لك كفرد مع �إ�ضافة مل�سة �شخ�صية .تدرك فرق اخلرباء متعددو اللغات العاملون لدينا ظروفك اخلا�صة ويعكفون
على درا�ستها مل�ساعدتك على اتخاذ الإجراءات ال�صحيحة يف الوقت املنا�سب.

ال�شبكة

لدينا �شبكة وا�سعة من مقدمي اخلدمات الطبية فائقي اجلودة ،من بينهم م�ست�شفيات وعيادات و�صيدليات ومراكز ت�شخي�ص منت�شرة يف جميع �أنحاء
الإمارات العربية املتحدة .ميكن للأع�ضاء احل�صول على العالج ب�سهولة من خمتلف مقدمي اخلدمات الطبية والدفع مبا�شر ًة عرب �شبكتنا.

ت�أمني �صحة عمالك من ذوي الياقات الزرقاء
�شركة عمان للت�أمني (�شركة خدمات امل�شروعات)،
ر�أ�س املال املدفوع  461.872.125درهم �إماراتي،
رقم الت�سجيل املركزي  ،41952هيئة الت�أمني رقم  9بتاريخ 1984/12/24
رقم قيد �ضريبة القيمة امل�ضافة،١٠٠٢٥٨٥٩٤٩٠٠٠٠٣ :
املكتب الرئي�سي� :صندوق بريد  ،5209دبي ،الإمارات العربية املتحدة.
الهاتفwww.omaninsurance.ae ،+971 4 ٢٣٣ ٧٧٧٧ :

2017/07

يرجى مالحظة �أن هذه املادة املطبوعة معدة لأغرا�ض عر�ض معلومات عامة فقط .قد تنطبق �أو تُعر�ض عليك بع�ض امليزات وال�شروط والفوائد املذكورة يف هذه الوثيقة وقد ال
تنطبق �أو تعر�ض عليك .يرجى الرجوع �إىل �صياغات الوثائق اخلا�صة بنا لالطالع على العرو�ض وال�شروط والأحكام واال�ستثناءات التف�صيلية .يف حالة وجود تعار�ض،
ت�سري �شروط و�أحكام وثيقتك.

�أهم املميزات

مزايا اخلطة
بنود عامة
حدود التعوي�ض

جميع املبالغ بالدرهم الإماراتي

�شبكة مقدمي الخدمات الطبية
250٫000
الإمارات العربية المتحدة

تخ�ض��ع للتغيي��رات الم�س��تمرة .متاح��ة عب��ر الإنترنت عل��ى الموقع الإلكتروني

ال�شروط المحددة م�سبق ًا (تخ�ضع لقائمة اال�ستثناءات)
تنطبق فترة االنتظار على عالج المر�ضى نزالء الم�ست�شفى فقط بالن�سبة للظروف ال�صحية التالية :مر�ض ال�سكري� ،أمرا�ض
ال�شرايين ،مر�ض االن�سداد الرئوي المزمن ،جميع حاالت ال�سرطان ،جراحة المخ والأع�صاب� ،أمرا�ض الأوعية الدموية
الدماغية ،جميع حاالت الوالدة (الوالدة)

م�شمولة بالتغطية بفترة انتظار
مدتها � 6أ�شهر.
لن تطبق فترة االنتظار في حالة
ا�ستمرار العالج كجزء من ت�أمين
قائم.

المزايا الأخرى

الحاالت المزمنة (تخ�ضع لقائمة اال�ستثناءات)

م�شمولة بالتغطية

المنطقة الأ�سا�سية للعالج االختياري والطوارئ

العالج االختياري
داخل الإمارات العربية المتحدة  /داخل ال�شبكة  -الدفع المبا�شر

م�شمولة بالتغطية

داخل الإمارات العربية المتحدة  /خارج ال�شبكة  -اال�سترداد

غير م�شمول بالتغطية

عالج حاالت الطوارئ
داخل الإمارات العربية المتحدة  /داخل ال�شبكة  -الدفع المبا�شر

م�شمولة بالتغطية

داخل الإمارات العربية المتحدة  /خارج ال�شبكة  -اال�سترداد

م�شمولة بالتغطية

مزايا المر�ضى نزالء الم�ست�شفى  -مع طلب ت�صريح م�سبق
خدمات الرعاية ال�صحية� ،شرط الح�صول على موافقة م�سبقة

م�شتركة (�أكثر من �سريرين)

الفحو�صات الت�شخي�صية (المعمل والفح�ص والأ�شعة ال�سينية) وغيرها من الإجراءات الت�شخي�صية المو�صوفة الالزمة من
الناحية الطبية .على �سبيل المثال التنظير الداخلي والت�شريح المر�ضي الن�سيجي
تكالي��ف الإقام��ة لأح��د الوالدي��ن يراف��ق طفل يبلغ م��ن العمر حتى  12عام ًا

م�ش��مولة بالتغطية

الإ�صاب��ات المتعلق��ة بح��وادث المرور على الطرق

م�ش��مولة بالتغطي��ة وفق� ًا لتعميم
هيئ��ة ال�صح��ة �أبوظبي رقم ٣٧
ل�سنة ٢٠١٠

الته��اب الكبد �أ

م�ش��مول بالتغطية

الع�لاج بالهرمون��ات البديل��ة (با�س��تثناء هرمون النم��و والحاالت الطبية الم�س��تبعدة)

م�ش��مول بالتغطية

ط��ب العي��ون :الح��االت الطبي��ة المتعلق��ة بمر�ض�/إ�صاب��ة العين با�س��تثناء الر�ؤي��ة واختبار الب�صر وخط�أ االنك�س��ار.

م�ش��مول بالتغطية

الع�لاج الطبيعي

جمي��ع الأن�ش��طة الريا�ضي��ة (بخالف الأن�ش��طة الريا�ضي��ة االحترافية والخطرة)
ف��ي حاالت الطوارئ:

م�ش��مول بالتغطية

خدمات الت�ش��خي�ص

 .١خدم��ات الت�ش��خي�ص والع�لاج لعالجات الأ�س��نان واللثة.
 .٢الم�س��اعادات ال�س��معية والب�صري��ة وت�صيحي��ح الإب�ص��ار م��ن خالل العملي��ات الجراحية والليزر.
خت��ان حديث��ي الإ�س�لام رهن ًا بما يلي:
� .١أن يك��ون الع�ض��و م�ؤمن� ًا له لدى �ش��ركة عم��ان للت�أمين.
�.٢أن يك��ون الع�ض��و ق��د �أ�ش��هر �إ�س�لامه ف��ي �إم��ارة �أبوظب��ي بما يتفق م��ع جميع الإج��راءات القانونية المن�صو���ص عليها في هذا
ال�ص��دد �إل��ى جان��ب خط��اب �صادر عن دائ��رة ق�ضائية في الإمارة.

الأجه��زة التعوي�ضي��ة الداخلي��ة المزروع��ة خ�لال العملي��ات الجراحية الم�ش��مولة بالتغطية

�أخ�صائي �أو ا�ست�ش��اري
ال�صيدلية
تكلف��ة ال��دواء الخا�ضع��ة لموافق��ة م�س��بقة م��ن �ش��ركة الت�أمي��ن للو�صفات الطبية الت��ي تتجاوز  ٥٠٠درهم �إماراتي
المنتج��ات ال��واردة ف��ي كتيب الو�صف��ات الطبية فقط (الأدوية الجني�س��ة)

 %70مع ال�س��داد الم�ش��ترك لن�سبة
 .%30رهن� ًا بالح��د الأق�صى البالغ
 1٫500دره��م �إماراتي
نعم

الفيتامين��ات المو�صوف��ة كع�لاج بدي��ل لح��االت نق���ص الفيتامين��ات المعروف��ة حتى حد الأدوي��ة ال�صيدالني��ة المو�صوفة فقط

م�ش��مولة بالتغطية

الفحو�ص��ات والإج��راءات الت�ش��خي�صية (المعم��ل والفحو�ص��ات والأ�ش��عة ال�س��ينية والتنظي��ر الداخلي وما �إلى ذلك)

م�ش��مولة بالتغطية

جراح��ات اليوم الواحد

م�ش��مولة بالتغطية

الع�لاج الطبيع��ي * 1ي�صف��ه الطبي��ب الأخ�صائ��ي المعن��ي ويقدم��ه �أخ�صائي ع�لاج طبيعي م�ؤهل

م�ش��مولة بالتغطية

الح��د الأق�ص��ى لإجمالي مبلغ الدفعة الم�ش��تركة ال�س��نوية

ال يوجد

النفق��ات الطبي��ة المتعلق��ة بالح��وادث والإ�صابات والأمرا���ض المرتبطة بالعمل

م�ش��مولة بالتغطية

بموج��ب �إحالة من الممار���س العام

الح��د الأق�ص��ى لمبلغ الدفعة الم�ش��تركة ل��كل مقابلة

ال يوجد

م�ش��مول بالتغطية

الرعاي��ة النهاري��ة بم��ا ف��ي ذل��ك العملي��ات الجراحي��ة ال�صغي��رة لمر�ضى العي��ادات الخارجية مع �إقامة تزيد عن � 6س��اعات

ممار�س عام

الت�أمين الم�ش��ترك

ال يوجد

العي��وب الخلقي��ة واال�ضطراب��ات الوراثية والح��االت الخلقية

م�ش��مولة بالتغطية

م�ش��مولة بالتغطية

حاالت/جراح��ات خدم��ات المر�ضى ن��زالء الم�ست�ش��فى والرعاية النهارية
م�ش��مول بالتغطية

�أ .الوالدة (الحدود والتغطية)

اال�ست�ش��ارات .متابع��ة الحال��ة الطبي��ة ذاته��ا ل��دى مق��دم الخدم��ات ذات��ه مجانية خالل � 7أيام من تاريخ اال�ست�ش��ارة الأولى.

�أ .داخل الإمارات العربية المتحدة  -داخل ال�شبكة

النق��ل الداخل��ي في حاالت الطوارئ عن طريق �س��يارة �إ�س��عاف

 150يومي ًا
 150يومي ًا

مزايا مر�ضى العيادات الخارجية

مقيد

م�ش��مول بالتغطية

الوالدة وحديثو الوالدة

تكالي��ف الإقام��ة لأح��د �أف��راد الأ�س��رة المرافقين في حالة وجود ح��االت طبية حرجة

الت�أمين الم�شترك  /المبلغ المقتطع

م�ش��مول بالتغطية

مر�ض��ى العيادات الخارجية
 20درهم� ًا �إماراتي ًا لكل ا�ست�ش��ارة
المبل��غ المقتطع لال�ست�ش��ارات

تتوق��ف زي��ارة الأخ�صائي على
الإحال��ة مع دف��ع مبلغ مقتطع
�إ�ضاف��ي ق��دره  ١٠دراهم �إماراتية
ال يوجد

 .1المعمل

 10دراه��م �إماراتية

 .2الأ�شعة

 10دراه��م �إماراتية

الأدوي��ة المو�صوفة
م�ش��مول بالتغطية

 .1الت�أمين الم�ش��ترك

%30

 .2الح��د الأق�ص��ى للدفع

ال يوجد

الوالدة
خدم��ات ال��والدة للمر�ضى نزالء الم�ست�ش��فى

داخ��ل الإم��ارات العربية المتحدة  -داخل ال�ش��بكة

م�ش��مولة بالتغطية

ال يوج��د (م�ش��مولة بفترة
انتظ��ار مدتها � 6أ�ش��هر ما
ل��م يكن العالج م�س��تمر ًا
كجزءٍ م��ن ت�أمين قائم)
 20درهم� ًا �إماراتي ًا لكل ا�ست�ش��ارة

ا�ست�ش��ارة م��ا قبل الوالدة

م�ش��مولة بالتغطية

فحو�ص��ات ما قبل الوالدة
م�ضاعف��ات الوالدة
(م�ضاعف��ات ال��والدة المه��ددة للحي��اة م�ش��مولة بالتغطية حتى ح��د التعوي�ض)
ال��والدة الطبيعية
الجراح��ة القي�صري��ة الالزمة طبي ًا

م�ش��مولة بالتغطية

المبل��غ المقتط��ع ال�ست�ش��ارات م��ا قب��ل الوالدة لمر�ض��ى العيادات الخارجية

م�ش��مولة بالتغطية

تتوق��ف زي��ارة الأخ�صائي على
الإحال��ة مع دف��ع مبلغ مقتطع
�إ�ضاف��ي ق��دره  ١٠دراهم �إماراتية

الت�أمي��ن الم�ش��ترك لفحو�ص��ات م��ا قب��ل الوالدة لمر�ض��ى العي��ادات الخارجي��ة

ال يوجد

م�ش��مولة بالتغطية

الأدوي��ة المو�صوف��ة لم��ا قب��ل ال��والدة لمر�ض��ى العيادات الخارجية (بم��ا ي�ش��مل فيتامينات ما قبل الوالدة)

م�ش��مولة بالتغطية

 .1الت�أمين الم�ش��ترك

%30

الإجها���ض القانوني

م�ش��مولة بالتغطية

 .2الح��د الأق�ص��ى للدف��ع

ال يوجد

داخ��ل الإم��ارات العربي��ة المتح��دة  -خ��ارج ال�ش��بكة وبالخ��ارج .الح��د المن�صو�ص علي��ه هو �إجمالي مقاب��ل جميع الخدمات
(رهن� ًا بالمبال��غ المقتطع��ة المن�صو���ص عليه��ا في الوثيقة)

غي��ر م�ش��مول بالتغطية

ح��االت الط��وارئ ف��ي الإم��ارات العربي��ة المتح��دة.

ب .تغطية حديثي الوالدة
يخ�ض��ع المول��ود حديث� ًا ف��ي الإم��ارات العربي��ة المتح��دة لفت��رة تغطي��ة حتى  30يوم ًا كجز ٍء من ت�أمين الأم وي�ش��ارك ح��د التعوي�ض ذاته.
ويخ�ض��ع ا�س��تمرار التغطي��ة لبرنام��ج مح��دد ي�س��مح ب�إ�ضاف��ة المعالي��ن بموج��ب �إخظار مدت��ه  ٣٠يوم ًا لإ�ضافة حديث ال��والدة �إلى الوثيقة

م�ش��مول بالتغطية

الت�أمي��ن الم�ش��ترك (بطل��ب ت�صريح م�س��بق �أو بدونه)
�أ�سا���س ت�س��وية المطالبات

0%
فعلي

اختي��اري ف��ي الإم��ارات العربي��ة المتح��دة�( .إذا كان العالج/الخدم��ة غي��ر متوف��رة داخ��ل ال�ش��بكة ،عندئ��ذ تك��ون التغطي��ة  %100عل��ى النفقات الفعلية �ش��رط الح�صول على موافقة م�س��بقة لطل��ب الت�صريح).

		
�إذا كان البرنام��ج ي�س��مح ب�إ�ضاف��ة المعالي��ن،
� .١س��وف ُي�س��جل حدي��ث ال��والدة بالرنام��ج م��ن تاري��خ الميالد بموج��ب الإخطار في غ�ضون  ٣٠يوم� ًا من ذلك التاريخ
.٢ف��ي حال��ة والدة الطف��ل خ��ارج الإم��ارات العربي��ة المتحدة ،ف�س��وف ُي�س��جل بالرنامج فقط بعد دخوله �إل��ى الإمارات العربية
المتح��دة ،بموج��ب ت�صري��ح دخول وختم دخ��ول �صالحين.

ب .داخل الإمارات العربية المتحدة  -خارج ال�ش��بكة (ي�س��ري الت�أمين الم�ش��ترك على ا�س��تقطاعات ال�ش��بكة)

م�ش��مول بالتغطية

الت�أمي��ن الم�ش��ترك (بطل��ب ت�صريح م�س��بق �أو بدونه)

ال يوجد

�أ�سا���س ت�س��وية المطالبات

ال يوجد

*  = PAR 1طل��ب ت�صري��ح م�س��بق ( ُيرج��ى الرج��وع �إل��ى �إجرءات الموافقة الم�س��بقة والإجراءات الإداري��ة للمطالبات)
* � 2س��يتم ت�س��وية الع�لاج ال ُمعط��ى داخ��ل ال�ش��بكة �إذا ت��م تقديم��ه عل��ى �أ�سا���س اال�س��ترداد بالتعريف��ة المتف��ق عليه��ا لمقدم الخدمات الطبي��ة ورهن ًا بالمبال��غ المقتطعة /الت�أمين الم�ش��ترك
المن�صو���ص عليه��ا ف��ي الوثيق��ة .يج��ب �أن تدع��م الوثيقة �سيا�س��ة اال�س��ترداد للمطالبات المقرر درا�س��تها.

