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االستثناءات

يستثنى من التأمين: مراجعات الطبيب ، العالجات ، األعراض ، الحاالت الطبية ، اإلجراءات والمصروفات المرتبطة بها 
أو الناتجة عنها للحاالت التالية :

الحاالت الوراثية والخلقية والوالدية على سبيل المثال ال الحصر ) مرض التفول ، حمى البحر االبيض المتوسط ، . 	
الخصية الهاجرة ، ....الخ (

األمراض السابقة للتامين غير المصرح عنها .. 	
: العالج أو الخدمات المقدمة في أي بيت راحة ، منتجع ، عيادة مائية ، مصح أو مؤسسة . 	 العالجات الترفيهية 

رعاية طويلة األمد والتي ال تعتبر مستشفى ، واإلقامة في المستشفى والتي تم ترتيبها بشكل كامل أو جزئي 
غير  الفحوصات  أو  العامة  الجسمانية  الفحوصات  أو   )Check up( الروتينية  الطبية  الفحوصات  منزلية،  ألسباب 
المتعلقة بشكوى أو أعراض مرضية محددة , فحص النظر وفحص اآلذن الروتيني ، التلقيح ضد األمراض  المطاعيم 

ضد الحساسية ، الشهادات الطبية ، الفحوصات ألجل التوظيف أو السفر ودراسة الجينات الوراثية 
النظارات . 	 والسمع    ، التنفس  على  المساعدة  )األجهزة  الحصر  ال  المثال  سبيل  على   : المساعدة  األجهزة  كافة 

الطبية والعدسات ، األطراف الصناعية واألحذية الطبية ، الكراسي الطبية وجميع لوازم ذوي االحتياجات الخاصة 
والعجزة , ... الخ ( .

العالج التجميلي أو الجراحة التجميلية ما لم تكن للضرورة بسبب إصابة جسدية من حادث مشمول بالتأمين أثناء . 	
فترة التغطية.

جميع الحاالت المرتبطة بالعقم والخصوبة وجميع وسائل منع الحمل وأجهزة التحكم وتنظيم النسل وكل ما له . 	
عالقة بالتلقيح الصناعي وأطفال األنابيب وكل الوسائل والعمليات المساعدة على الحمل وكذلك جميع الوسائل 

التشخيصية والعالجية ألمراض العقم وعالج الضعف الجنسي واعتالل الوظائف الجنسية.
عمليات اإلجهاض: أي عملية إجهاض تمت ألسباب اختيارية، نفسية أو اجتماعية وما يتبعها من نتائج .. 	
الدم . 	 نقل  فيها  بما  النقل  عمليات  وجميع  الطبية  واألدوات  التصحيحية  األجهزة  واالستبدال:  النقل  عمليات 

واعطائه.
زراعة األعضاء: الحصول على العضو المراد زراعته وجميع التكاليف التي يفرضها الشخص المتبرع بالعضو والحصول . 	

على قلب صناعي ...الخ ماعدا القلب والكلى )يتم تغطية أجور العملية فقط وال تغطى التكاليف التي يفرضها 
الشخص المتبرع بالقلب أو الكلى وال ثمن العضو المراد زراعته أو المتبرع به(.
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عالج وأدوية األمراض واالضطرابات النفسية، والعقلية، والعصبية ، والصرع.. 		
الحاالت المتعلقة بصعوبات التعلم والنطق والتوحد.. 		
األمراض الجنسية: كل ما يتعلق باألمراض الناتجة عن االتصال الجنسي مثل )السيالن، الزهري.. الخ( . 		
اإليذاء الشخصي : العالجات الناتجة عن اإلصابات التي يحدثها الشخص لنفسه نتيجة سوء السلوك الشخصي . 		

والمشاجرات ، والشغب، االنتحار ، تعاطي وإدمان الكحول والمخدرات والحاالت المرضية الناتجة عن نشاطات خطرة 
والحاالت المرضية الناتجة عن الرياضات التالية على سبيل المثال ال الحصر )ركوب الَدراجات النارية ، الطيران، تسلق 
بالمظالت  الهبوط   ، تتطلب معَدات صناعية  التي  الماء  الرياضات تحت   ، الحبال  الذي يستلزم استعمال  الجبال 
سباق السيارات، كافة الرياضات الفردية، كافة الرياضات التي يمارسها المشترك بشكل دائم(  و حوادث  الشغب 
واالضطرابات ، اإلصابة أثناء الخدمة بدوام كامل كعضو في الشرطة أو الجيش والمشاركة في الحرب واإلصابة 
الناتجة عن انشطار أو انصهار نووي أو تلوث إشعاعي أو نتيجة للحروب الكيماوية البيولوجية واألعمال اإلرهابية 
،الشغب  الفوضى واالضطرابات المدنية ، أو أي تصرفات غير قانونية ويشمل ذلك فترة السجن الناتجة عن مثل 

هذه األعمال والحاالت القضائية.
العالج خارج األردن: كافة العالجات واألدوية واإلجراءات الطبية التي يتلقاها المشترك خارج األردن بما في ذلك . 		

الحاالت الطارئة. 
حوادث السير والعمل.. 		
الكلف و النمش - تساقط الشعر والصلع – التصبغ ) التلون الجلدي (.. 		
كافة المستحضرات الطبية غير المسجلة في وزارة الصحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء كعالجات باستثناء . 		

االدوية التي ال يوجد لها بدائل طبية بموافقة مجلس النقابة.
غسيل الكلى والديلزة وأية أمراض تغطيها الدولة.. 		
األمراض التي تستلزم حجر صحي .. 		
تصحيح حدة اإلبصار  بكافة أشكاله والقرنية المخروطية والحول.. 		
كافة فحوصات سالمة الجنين وفحوصات استكشاف الحمل وفحوصات الكشف عن اسباب االجهاض وفحص . 		

الجنين بتقنية ثالثي االبعاد أو رباعي االبعاد .
الفتق بعمر  5 سنوات فما دون .. 		
فحص وعالج مرض الكورونا. 		
التبول الالإرادي .. 		
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كافة اإلجراءات والعمليات التي ليس لها تسعيرة لدى نقابة األطباء يتم التعامل معها بموجب  ما هو مسعر . 		
لحالة مشابهة لها أو المماثل لها  كحالة طبية.

أية اجراءات تتعلق بمعالجات األسنان وتشمل الكشفية ، حاالت الدخول للمستشفى ، حاالت التخدير  المعالجة  . 		
األدوية الموصوفة ، وكافة التغطيات المتعلقة باألسنان .

اية اجراءات أو العمليات التي تتعلق بالسمنة مهما كانت االسباب على سبيل المثال ال الحصر قص المعدة  شفط . 		
الدهون ، عمليات ربط المعدة الخ.....

		 ..  )Inhalant panel , food panel( فحص الحساسية الشامل
بدون . 		 المستشفى  يمكن عملها خارج  التي  االجراءات  أو فحوصات وغيرها من  المستشفى  اي معالجة داخل 

للخطر  المشترك  صحة  تعريض 
أي خدمات صحية أو عالجية ال تزال تحت التجربة أو الدراسة ولم يثبت فائدتها الطبية .. 		




