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يشمل التغطية (داخل وخارج المستشفى درجة أولى)برنامج : ( شباب 1 )

سقف التغطية للفرد الواحد في السنة

سقف التغطية للحالة المرضية الواحدة في السنة ( ضمن سقف التغطية للفرد الواحد في السنة )

االجراءات المتعلقة بمرض السرطان لمرة واحدة مدى الحياة وبنسب تحمل خارج المستشفى   

سقف التغطية سقف التغطية البيان

 : شروط االشتراك
ً
اوال

1.   عمر المشترك من  22 عام – اقل من 30 عام. 
2.  مسدد رسوم االشتراك السنوي لعام 2022م.

 : الشروط العامة
ً
ثانيا

 :االقساط التأمينية للبرنامج ( شباب 1)
ً
رابعا

1.  البوليصة مخصصة للمهندسين والمهندسات ( بدون العائالت أو الوالدين ).
2. ال يشمل تغطية االمراض المزمنة.

3. ال يشمل تغطية مراجعات الحمل وعملية الوالدة.
4. ال يتم اعتماد الفواتير النقدية وال العالج خارج الشبكة الطبية.

 : السقوف ونسب التغطية
ً
ثالثا

 أ- سقف التغطية داخل المستشفى ( يتضمن سقف التغطية نسبة التحمــل المـدفوعــة مــن قبــل المؤمـــن حســـب
   اسعار الجهات الطبية المعتمدة للنقابة )

 ب - سقف التغطية خارج المستشفى ( يتضمن سقف التغطية نسبة التحمل المدفوعــة مــن قــبل المؤمــن حســـب
      اسعار الجهات الطبية المعتمدة للنقابة )

الذي يشمل التغطية ( داخــل وخـارج المستشفى وعلى الدرجة االولى )

تشمل ( زيارة الطبيب واألدوية الموصوفة والتحليالت المخبرية واألشعة وحاالت الطوارئ وحاالت تنظير الجهاز الهضمي ).

%90

من 22  – أقل من  30 عام
الدرجة الثانيةالفئات العمرية

140 دينار

10000 دينار

5000 دينار

1000 دينار

سقف التغطية للفرد الواحد في السنة

سقف العالج الطبيعي  (شريطة أن تكون مالزمة للمرض وحسب أسعار الحد األدنى
المعتمد وضمن الشبكة الطبية ) وضمن سقف التغطية للعالج خارج المستشفى اعاله 

نسبة التغطية لكشفية الطبيب العام أو الخاص داخل الشبكة الطبية المعتمدة ويستثنى االجراءات األخرى التي تتم
داخل العيادة حيث تغطى حسب البند اعاله

سقف التغطية سقف التغطية البيان

%80

%100

500 دينار

10 جلسات
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برنامج : ( شباب 2 )

سقف التغطية للفرد الواحد في السنة

نسبة التغطية ضمن الشبكةسقف التغطية ( دينار اردني ) البيان
الطبية المعتمدة 

 : شروط االشتراك
ً
اوال

1.   للمهندسين خريجي عام 2021 و2022.
2.  عمر المشترك من 22عام – اقل من 26عام.

3.  ان يكون المشترك مسدد رسوم االشتــــراك السنــوي لعــام 2022م ورســـوم اشتـــراك التقاعــد حتــى تاريـــخ
    تقديم الطلب.

 : الشروط العامة
ً
ثانيا

 : سقف التغطية داخل المستشفى ونسب التغطية التأمينية داخل المستشفـى
ً
ثالثا

1.   ال يشمل تغطية االمراض المزمنة.
2.  ال يشمل تغطية عمليات الوالدة.

3.  ال يتم اعتماد الفواتير النقدية وال العالج خارج الشبكة الطبية.

من  22 عام – اقل من 26 عام

الدرجة الثانيةالفئات العمرية
مجاني

2000%90

( يتضمن سقف التغطية نسبة التحمل المدفوعة من قبل المؤمن حسب اسعار الجهات الطبية المعتمدة للنقابة )

 : االقساط التأمينية لبرنامج ( شباب 2 )
ً
رابعا

والذي يشمل التغطية ( داخــل المستشفى )

يشمل التغطية (داخل المستشفى فقط / درجة أولى ).



21

برنامج : ( شباب 3 )

يشمل التغطية (داخل وخارج المستشفى ، مراجعات الحمل وعملية الوالدة ( درجة أولى))

 : شروط االشتراك
ً
اوال

1.  عمر المشترك من  22عام – اقل من 26 عام. 
2.  مسدد رسوم االشتراك السنوي لعام 2022م ورسوم اشتراك التقاعد حتى تاريخ تقديم الطلب.

 : الشروط العامة
ً
ثانيا

 : سقف التغطية داخل المستشفى ونسب التغطية التأمينية داخل المستشفـى
ً
ثالثا

1.   البوليصة مخصصة للمهندسين والمهندسات ( بدون العائالت أو الوالدين ).
2.   تغطى مراجعات الحمل وعملية الوالدة بعد مرور ( 30 يوم ) على تاريخ االشتراك بالتأمين شريطة ان يكون

      الحمل تم بعد تاريخ االشتراك بالتأمين.  
3.  ال يشمل تغطية االمراض المزمنة.

4.  ال يتم اعتماد الفواتير النقدية وال العالج خارج الشبكة الطبية المعتمدة.

( يتضمن سقف التغطية نسبة التحمل المدفوعة من قبل المؤمن حسب اسعار الجهات الطبية المعتمدة للنقابة )

سقف التغطية للفرد الواحد في السنة

سقف التغطية للحالة المرضية الواحدة في السنة 
( ضمن سقف التغطية للفرد الواحد في السنة )

نسبة التغطية ضمن الشبكةسقف التغطية ( دينار اردني ) البيان
الطبية المعتمدة 

5000

2500
%75



( يتضمن سقف التغطية نسبة التحمل المدفوعة من قبل المؤمن حسب اسعار الجهات الطبية المعتمدة للنقابة )

 : سقف التغطية خارج المستشفى ، مراجعات الحمل وعملية الوالدة
ً
رابعا

والذي يشمل التغطية ( داخــل وخارج المستشفى ، مراجعات الحمل وعملية الوالدة )
 : االقساط التأمينية لبرنامج ( شباب 3 )

ً
خامسا

* تشمل زيارة الطبيب واألدوية الموصوفة والتحليالت المخبريـــة واألشعــة وحــاالت الطـــوارئ وحـــاالت تنظيــــر الجهـــاز
   الهضمي.

* تغطى مراجعات الحمل بعد انقضاء فترة ( 30 ) يوم على تاريخ بداية االشتراك شريطة ان يكون الحمل بعد تاريـــخ
   االشتراك بالتأمين وضمن سقف التغطية للعالج خارج المستشفى.

* يشمل سقف التغطية للحمل وعملية الوالدة واالجهاض المشروع جميع مراجعات الحمل ومضاعفاته وفحوصــاتـه
   واألدوية المصوفة وعملية الوالدة أو االجهاض المشروع وفحص الطفل في المستشفى وذلك حسب التسعيــرة
   المعتمدة لدى نقابة المهندسين ولمرة واحدة في السنة فقط وضمن سقف التغطية للعالج خارج المستشفى.

من عمر 22  – أقل من 26 عام

الدرجة الثانيةالفئات العمرية
80 دينار
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سقف التغطية للفرد الواحد في السنة

سقف العالج الطبيعي  (شريطة أن تكون مالزمة للمرض وحسب أسعار الحد
األدنى المعتمد وضمن الشبكة الطبية ) وضمن سقف التغطية للعالج خارج

المستشفى اعاله

نسبة التغطية لكشفية الطبيب العام أو الخاص داخل الشبكة الطبية المعتمدة ويستثنى االجراءات األخرى
التي تتم داخل العيادة حيث تغطى حسب البند اعاله

نسبة التغطية سقف التغطية  البيان

500 دينار

10 جلسات

%100

%75
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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




