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النشأة:
قامت النقابة بتأسيس صندوق التأمين الصحي بموجب نظام صدر عام  1987لتأمين عالج صحي
للمشتركين فيه من األعضاء وعائالتهم على مبدأ التكافل.

اإلدارة:
ً
ً
تقوم النقابة بإدارة هذا التأمين ذاتيا اعتبارا من عام (  2006م) مما إنعكس إيجابيا على حجم
ومزايا الخدمات المقدمة للزمالء وعائالتهم.

األهداف:
تأمين رعاية طبية متكاملة لألعضاء وعائالتهم ضمن شبكة طبية مميزة معتمدة.

المستفيدون من هذا البرنامج:
الوالدين للمهندسين والوالدين للمهندسات
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كلمة نقيب المهندسين األردنيين
الزميالت والزمالء ،،،
لقــد اخــذ مجلــس النقابــة علــى عاتقــه مســؤولية تحويــل التحديــات الكبيــرة التــي
يواجههــا الوطــن ونواجههــا كمهندســين الــى فــرص حقيقيــة للتقــدم والنجــاح
والتطويــر ،وعلــى رأس هــذه التحديــات التعامــل االيجابــي مــع االرتفــاع الكبيــر فــي
أعــداد الخريجيــن بمــا يفــوق حاجــة ســوق العمــل.
وقــد وضــع المجلــس خطتــه االســتراتيجية الطموحــة التــي ترتكــز علــى التأهيــل
والتطويــر والتدريــب الممنهــج المتوافــق مــع حاجــات الســوق ،وخلــق فضــاءات لفــرص
العمــل بالتعــاون مــع القطاعيــن العــام والخــاص ،والبحــث عــن اســواق عمــل جديــدة
غيــر تقليديــة ،والتحــول التكنولوجــي ،وتقديــم افضــل الخدمــات للمهندســين مــن خــال
حزمــة التأمينــات االجتماعيــة والصحيــة.
وتفخــر النقابــة بأنهــا تقــدم خدمــة تأميــن صحــي لمنتســبيها وعائالتهــم وشــركاتهم الهندســية مبنــي علــى أســاس التكافــل
االجتماعــي ،بــإدارة ذاتيــة ،وشــبكة طبيــة واســعة يتــم تحديثهــا وتوســيعها فــي كل عــام لتضــم جهــات وتخصصــات طبيــة
متميــزة.
كمــا تســتمر النقابــة فــي خدمــة تأميــن الوالديــن للزمــاء المهندســين والمهندســات وبرامــج التاميــن للمهندســين الشــباب
ســواء التأميــن المجانــي داخــل المستشــفى ،او التاميــن المدعــوم للمهندســين الشــباب حتــى عمــر  30ســنة ،كمــا تــم تجديــد
اتفاقيــة برنامــج «رعايــة» لعــاج الســرطان بالشــراكة مــع مؤسســة الحســين لعــاج الســرطان ،مــع اســتمرار تأميــن عــاج
االســنان مــع إحــدى الشــركات االردنيــة المختصــة  ،و اســتحداث الدرجــة الخاصــة مــع زيــادة ســقوف التغطيــة للعــاج خــارج
المستشــفى وخاصــة للمشــتركين ويعانــون مــن ام ـراض مزمنــة ،وتخفيــض نســب التحمــل عــن بعــض فئــات المشــتركين
لحــاالت الدخــول للمستشــفى ،باإلضافــة الــى زيــادة ســقوف التغطيــة لمراجعــات الحمــل والــوالدة للزميــات المهندســات
وزوجــات المهندســين.
كمــا ســيتم اطــاق خدمــة االشــتراك والتجديــد فــي التأميــن الصحــي عبــر تطبيــق خــاص يســهل علــى المشــتركين وصــوال الــى
الدفــع االلكترونــي مــع توفيــر دليــل الشــبكة الطبيــة مــن خــال التطبيق.
الزمالء والزميالت ،،،
اســمحوا لــي أن أتقــدم هنــا بالشــكر الجزيــل للجنــة إدارة صنــدوق التأميــن الصحــي ،والكــوادر العاملــة فــي دائــرة التأميــن
الصحــي ،وكل مــن ســاهم فــي اخ ـراج التعليمــات بهــذه الحلــة الجميلــة.
راجيا من الله أن يمتعكم وذويكم بالصحة والعافية الدائمة ،ودمتم بخير.
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نقيب المهندسين األردنيين
المهندس احمد سمارة الزعبي

لجنة إدارة صندوق التأمين الصحي
رئيس اللجنة /عضو مجلس النقابة
الدكتور المهندس مالك العمايرة

نائب الرئيس /أمين الصندوق وعضو مجلس النقابة
المهندس سمير الشيخ

األعضاء
المهندس مــــروان الـــمالــــحــــي
المهندس أســـــامــــــة عــــــمارين
المهندس ســــــاهــــر ســــلـوادي
المهندس نـــــــــــاصــــر الـــــزعبـــي
المهندس مـــــــــأمون الـــأحمــــد
المهندسة رنـــــــــــــــــدة سـنـــــــــان
المهندس ابـــــراهيــــم أبـــو زيــــد
الدكتور المهندس خلدون شطناوي
المهندس حــــــيــــدر حـــــــداديــــــــــــــــــــن
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الكادر اإلداري والطبي لدائرة التأمين الصحي
مدير التأمين الصحي:
المهندس سمير بديع الخطيب
قسم خدمات الشتركين:
السيد باسل أبو سنينة ( رئيس القسم)
األنسة نبيلة وحيد
السيد أحمد شريم
السيد عبدالله الشوابكة
القسم الطبي
الدكتور فالح الدبك (رئيس القسم)
الدكتور يوسف الفقيه
السيد ثائر رمضان
السيد علي الحسامية
السيد ليث أبو اربيحه
اآلنسة أمل أبو رمضان
السيدة نسرين خزنة
السيدة سماح الحوراني
األنسة لميس الشخشير
األنسة دالية التويمي
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برنامج التأمين أمان
*يــشمــل الـــتغــطــيـــة (داخــل و خـــارج الـــمــستشـــفـــى)
ً
اوال  :تغطيات التأمين داخل المستشفـى
أ .سقف التغطية داخل المستشفى (يتضمن سقف التغطية التأمينية نسبة التحمل المدفوعة من قبل المؤمن)
سقف التغطية ( دينار اردني )

البيان

الدرجة الخاصة

الدرجة أولى

الدرجة الثانية

سقف التغطية للفرد الواحد في السنة

10000

10000

8000

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

5000

5000

4000

سقف شبكات القلب وكافة توابعها وضمن سقف التغطية للحالة المرضية الواحدة

1600

1600

1600

االجراءات المتعلقة بتشخيص مرض السرطان لمرة واحدة مدى الحياة وبنسب تحمل خارج المستشفى

1000

1000

1000

سقف التغطية من خالل برنامج ( رعاية ) بالتعاون مع مؤسسة الحسين لعالج السرطان لمدى الحياة

10000

10000

10000

ب .نسب التغطية التأمينية داخل المستشفى(مع مراعاة سقوف التغطية في البند (أ) وجدول فترات االنتظار للحاالت المزمنة)

البيان

للمشتركين عام 2019
فما دون

نسبة التغطية داخل الشبكة الطبية المعتمدة باستثناء االمراض المزمنة

نسبة التغطية داخل الشبكة الطبية المعتمدة
لألمراض المزمنة

الدرجة الخاصة

الدرجة أولى

الدرجة الثانية

الدرجة الخاصة

الدرجة أولى

الدرجة الثانية

%85

%85

% 80

%55

%55

% 50

ج .نسبة التغطية داخل المستشفى خارج الشبكة الطبية (50

 )%حسب التسعيرة المعتمدة لنقابة المهندسين األردنيين.
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ً
ثانيا  :تغطيات التأمين خارج المستشفى
تشــمل زيــارة الطبيــب واألدويــة الموصوفــة والتحليــات المخبريــة واألشــعة وحــاالت الطــوارئ وحــاالت تنظيــر الجهــاز الهضمــي
وفحــص النوم
أ .سقف التغطية خارج المستشفى (يتضمن سقف التغطية التأمينية نسبة التحمل المدفوعة من قبل المؤمن)
سقف التغطية
البيان
الدرجة الخاصة

الدرجة أولى

الدرجة الثانية

سقف التغطية للفرد الواحد في السنة

 700دينار

 700دينار

 625دينار

سقف التغطية للفرد الواحد في السنة للمصرحين عن األمراض المزمنة

 850دينار

 850دينار

 750دينار

ســقف العــاج الطبيعــي (شــريطة أن تكــون مالزمــة للمــرض وحســب أســعار الحــد األدنــى المعتمــد وضمــن
الشــبكة الطبيــة )

 10جلسات

ســقف العــاج الطبيعــي فــي حــات الشــلل (شــريطة أن تكــون مالزمــة للمــرض وحســب أســعار الحــد األدنــى
المعتمــدة وضمــن الشــبكة الطبيــة )

 20جلسة

ب .نسبة التغطية التأمينية خارج المستشفـى
البيان
نسبة التغطية داخل الشبكة الطبية المعتمدة
نســبة التغطيــة لكشــفية الطبيــب العــام أو الخــاص داخــل الشــبكة الطبيــة المعتمــدة وتســتثنى االجــراءات
األخــرى التــي تتــم داخــل العيــادة حيــث تغطــى حســب البنــد (أ) أعــاه
نسبة التغطية خارج الشبكة الطبية المعتمدة (حسب التسعيرة المعتمدة لدى نقابة المهندسين )
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الدرجة أالخاصة

الدرجة أولى

الدرجة الثانية

%100

%75

%70

%100
%50

ً
ثالثا  :تغطيات عالج السرطان
تتــم التغطيــة فقــط مــن خــال برنامــج ( رعايــة ) لتغطيــة عــاج الســرطان بالتعــاون مــع مؤسســة الحســين للســرطان
وفــي مركــز الحســين للســرطان فقــط وضمــن الشــروط والتعليمــات وفت ـرات االنتظــار الصــادرة عــن مركــز الحســين
للســرطان فقــط وبســقف تغطيــة (  10000دينــار ) للفــرد الواحــد(وال تقبــل الفواتيــر النقديــة لتغطيــات عــاج
الســرطان) ولمــدى الحيــاة .
االقساط التأمينية لبرنامج امان والذي يشمل التغطية (داخــل وخـارج المستشفى)
الفئات العمرية

الدرجة الخاصة

درجة أولى

درجة ثانية

قسط منفعة السرطان

من  – 40أقل من 50

 585دينار

 385دينار

 325دينار

 25دينار

من  – 50أقل من 60

 660دينار

 460دينار

 380دينار

 40دينار

من  – 60أقل من 65

 745دينار

 545دينار

 440دينار

 45دينار

من  – 65أقل من 70

 780دينار

 580دينار

 475دينار

 60دينار

من  – 70أقل من 75

 820دينار

 620دينار

 520دينار

 65دينار

من  – 75أقل من 80

 880دينار

 680دينار

 570دينار

 65دينار

من  80عام فما فوق

 950دينار

 750دينار

 630دينار

 65دينار

ً
يضاف نسبة ( )%20من القسط اعاله للمشتركين الجدد البالغة اعمارهم ( )50عاما فما فوق
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مزايــا ومنــافــع إضــافــيــة
يوفــر التأميــن التغطيــة التأمينيــة والعالجيــة لالم ـراض التاليــة بعــد مــرور فت ـرات االنتظــار ادنــاه وتحســب فت ـرات
االنتظــار مــن تاريــخ بدايــة االشــتراك بالتـــأمين وتغطــى المعالجــة بعــد انقضــاء هــذه الفتــرات بنســب تحمــل
األمــراض المزمنــة الــواردة فــي البنــد (ب) مــن تغطيــات التأميــن داخــل المستشــفى
 6أشهر

امراض الجهاز التنفسي ( الربو القصبي )

 6أشهر

قرحة المعدة واالثني عشر وامراض الجهاز الهضمي المزمنة
القسطرة  ،عمليات وإجراءات القلب والضغط والشرايين

 6أشهر

الساد وزرق العين

 6أشهر

الدهنيات والكوليسترول

 6أشهر

السكري ومضاعفاته

 6أشهر

امراض الروماتيزم والمفاصل والديسك والعمود الفقري
والركبة والتصلب اللويحي

 9أشهر

الغدة الدرقية

 12شهر

الـدوالي ودوالي الخصيتين غير المتعلقة بالعقم

 12شهر

الفتق المتكرر

 6أشهر

هشاشة العظام

 9أشهر

امراض البروستات

 6أشهر

التهاب الكبد الوبائي ( ) C ، B

 12شهر

تحسب فترات االنتظار من تاريخ بداية االشتراك بالتأمين فقط
تنظير المعدة واالمعاء

 6أشهر

فحص النوم (انقطاع التنفس االنسدادي)

 12شهر

األورام

 6أشهر

استئصال اللوزتين والناميات األنفية وعمليات الجيوب األنفية

 12شهر

الفتـق

 6أشهر

الصور الطبقية

 6أشهر

الغدد الدهنية والثواليل وأكياس الشعر واكياس
المبايض

 6أشهر

البواسير الشرجية والناسور الشرجي

 6أشهر

تليفات والتصاقات الرحم /استئصال الرحم  /عملية
التنظيفات الرحمية والتنظير الرحمي والتهبيطة
الرحمية

 12شهر

االضطرابات الهرمونية

 24شهر

حصوة الكلى والمرارة

 6أشهر

الفيتامينات للفحوصات والعالج

 6أشهر

العالج الطبيعي

 9أشهر

صور الرنين وتحرير العصب والوتر وتخطيط الدماغ واالعصاب

 9أشهر
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األستثناءات
يســتثنى مــن التأميــن :مراجعــات الطبيــب  ،العالجــات  ،األعــراض  ،الحــاالت الطبيــة  ،اإلجــراءات والمصروفــات
المرتبطــة بهــا أو الناتجــة عنهــا للحــاالت التاليــة :
 .1الحــاالت الخلقيــة والوراثيــة والوالديــة علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ( تشــخيص وعــاج خلــع الــورك الــوالدي الخصيــة
الهاجــرة .. ،الــخ )
 .2األمراض السابقة للتامين غير المصرح عنها في طلب االشتراك .
 .3العالجــات الترفيهيــة  :العــاج أو الخدمــات المقدمــة فــي أي بيــت راحــة  ،منتجــع  ،عيــادة مائيــة  ،مصــح أو مؤسســة
رعايــة طويلــة األمــد والتــي ال تعتبــر مستشــفى  ،واإلقامــة فــي المستشــفى والتــي تــم ترتيبهــا بشــكل كامــل أو جزئــي
ألســباب منزليــة.
 .4الفحوصــات الطبيــة الروتينيــة أو الفحوصــات الجســمانية العامــة أو الفحوصــات غيــر المتعلقــة بشــكوى أو أعــراض
مرضيــة محــددة  ,فحــص النظــر وفحــص اآلذن الروتينــي  ،التلقيــح ضــد األمـراض  ،المطاعيــم ضــد الحساســية  ،الشــهادات
الطبيــة  ،الفحوصــات ألجــل التوظيــف أو الســفر ,ودراســة الجينــات الوراثيــة .
 .5كافــة األجهــزة المســاعدة  :علــى ســبيل المثــال ال الحصــر (األجهــزة المســاعدة علــى التنفــس  ,والســمع النظــارات
الطبيــة والعدســات  ,األط ـراف الصناعيــة واألحذيــة الطبيــة  ,الكراســي الطبيــة وجميــع لــوازم المعاقيــن والعجــزة  ... ,الــخ ) .
 .6العــاج التجميلــي أو الجراحــة التجميليــة مــا لــم تكــن للضــرورة بســبب إصابــة جســدية مــن حــادث مشــمول بالتأميــن أثنــاء
فتــرة التغطيــة.
 .7انحراف الوتيرة األنفية.
 .8جميــع الحــاالت المرتبطــة بالعقــم والخصوبــة وجميــع وســائل منــع الحمــل وأجهــزة التحكــم وتنظيــم النســل وكل مــا لــه
عالقــة بالتلقيــح الصناعــي وأطفــال األنابيــب وكل الوســائل والعمليــات المســاعدة علــى الحمــل وكذلــك جميــع الوســائل
التشــخيصية والعالجيــة ألمـراض العقــم وعــاج الضعــف الجنســي واعتــال الوظائــف الجنســية.
 .9عمليات اإلجهاض  :أي عملية إجهاض تمت ألسباب اختيارية  ،نفسية أو اجتماعية وما يتبعها من نتائج .
 .10عمليــات النقــل واالســتبدال  :األجهــزة التصحيحيــة واألدوات الطبيــة وجميــع عمليــات النقــل بمــا فيهــا نقــل الــدم
واعطائــه.
 .11الحصــول علــى العضــو الم ـراد زراعتــه وجميــع التكاليــف التــي يفرضهــا الشــخص المتبــرع بالعضــو والحصــول علــى قلــب
صناعــي ...الــخ.
 .12زراعــة األعضــاء ماعــدا القلــب والكلــى (يتــم تغطيــة أجــور العمليــة فقــط وال تغطــى التكاليــف التــي يفرضهــا الشــخص
المتبــرع بالقلــب أو الكلــى وال ثمــن العضــو المـراد زراعتــه أو المتبــرع بــه).
 .13عالج وأدوية األمراض واالضطرابات النفسية والعقلية والعصبية والصرع.
 .14الحاالت المتعلقة بصعوبات التعلم و النطق والتوحد .
 .15األمراض الجنسية  :كل ما يتعلق باألمراض الناتجة عن االتصال الجنسي مثل( السيالن ,الزهري  ..الخ)
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 .16اإليــذاء الشــخصي  :العالجــات الناتجــة عــن اإلصابــات التــي يحدثهــا الشــخص لنفســه نتيجــة ســوء الســلوك الشــخصي
والمشــاجرات  ،والشــغب ،االنتحــار  ،تعاطــي وإدمــان الكحــول والمخــدرات والحــاالت المرضيــة الناتجــة عــن نشــاطات خطــرة
َ
والحــاالت المرضيــة الناتجــة عــن الرياضــات التاليــة علــى ســبيل المثــال ال الحصــر (ركــوب الدراجــات الناريــة الطي ـران ،تســلق الجبــال
َ
الــذي يســتلزم إســتعمال الحبــال ،الرياضــات تحــت المــاء التــي تتطلــب معــدات صناعيــة ،الهبــوط بالمظــات ســباق الســيارات ،كافــة
الرياضــات الفردية،كافــة الرياضــات التــي يمارســها المشــترك بشــكل دائــم) و حــوادث الشــغب واالضطرابــات  :اإلصابــة أثنــاء الخدمــة
بــدوام كامــل كعضــو فــي الشــرطة أو الجيــش والمشــاركة فــي الحــرب واإلصابــة الناتجــة عــن انشــطار أو انصهــار نــووي أو تلــوث
إشــعاعي أو نتيجــة للحــروب الكيماويــة البيولوجية،واألعمــال اإلرهابيــة ،الشــغب  ،الفوضــى واالضطرابــات المدنيــة  ،أو أي تصرفــات
غيــر قانونيــة ويشــمل ذلــك فتــرة الســجن الناتجــة عــن مثــل هــذه األعمــال والحــاالت القضائيــة.
 .17العــاج خــارج األردن  :كافــة العالجــات واألدويــة واإلجـراءات الطبيــة التــي يتلقاهــا المشــترك خــارج األردن بمــا فــي ذلــك الحــاالت
الطارئــة.
 .18حوادث السير والعمل .
 .19حب الشباب  -الكلف و النمش  -تساقط الشعر والصلع – التصبغ ( التلون الجلدي ).
 .20كافة المستحضرات الطبية غير المسجلة في وزارة الصحة كعالجات .
 .21غسيل الكلى والديلزة وأية أمراض تغطيها الدولة.
 .22األمراض التي تستلزم حجر صحي .
 .23تصحيح حدة اإلبصار بكافة أشكاله والقرنية المخروطية والحول.
 .24كافة فحوصات سالمة الجنين وفحوصات استكشاف الحمل وفحوصات الكشف عن اسباب االجهاض .
 .25الفتق بعمر  5سنوات فما دون .
 .26التبول الليلي الالإرادي .
 .27كافــة اإلج ـراءات والعمليــات التــي ليــس لهــا تســعيرة لــدى نقابــة األطبــاء يتــم التعامــل معهــا بموجــب مــا هــو مســعر لحالــة
مشــابهة لهــا أو المماثــل لهــا كحالــة طبيــة.
 .28أيــة اجـراءات تتعلــق بمعالجــات األســنان وتشــمل الكشــفية  ،حــاالت الدخــول للمستشــفى  ،حــاالت التخديــر المعالجــة األدويــة
الموصوفــة  ،وكافــة التغطيــات المتعلقــة باألســنان .
 .29ايــة اج ـراءات أو العمليــات التــي تتعلــق بالســمنة مهمــا كانــت االســباب علــى ســبيل المثــال ال الحصــر قــص المعــدة شــفط
الدهــون  ،عمليــات ربــط المعــدة الــخ.....
 .30فحص الحساسية الشامل (. )Inhalant panel , Food Panel
 .31أي معالجــة داخــل المستشــفى أو فحوصــات وغيرهــا مــن اإلج ـراءات التــي يمكــن عملهــا خــارج المستشــفى بــدون تعريــض
صحــة المشــترك للخطــر.
 .32أي خدمات صحية أو عالجية ال تزال تحت التجربة أو الدراسة ولم تثبت فائدتها الطبية.
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الشروط العامة وتعليمات التأمين لعام  2019م
 .1يشــترط إلشــتراك الوالديــن اشــتراك المهنــدس  /المهندســة وجميــع أف ـراد عائلــة المهنــدس  /المهندســة ضمــن
برنامــج واحــد ودرجــة واحــدة وال يجــوز االشــتراك فــي برامــج مختلفــة.
 .2فــي حــال رغبــة الوالديــن باإلشــتراك بالدرجــة الخاصــة يجــب اش ـراك المهنــدس أو المهندســة وجميــع اف ـراد عائلــة
المهنــدس أو المهندســة علــى نفــس الدرجــة ببرنامــج امــان ( داخــل وخــارج المستشــفى ) .
 .3تخضع شروط التغطية بالدرجة الخاصة االضافية للتعليمات العامة لبوليصة المهندسين
 .4تعتبــر العمليــات واإلجــراءات والفحوصــات عمليــات عيــادة وإجــراء خــارج المستشــفى حتــى لــو تــم عملهــا فــي
المستشــفى ويحســب مــن ســقف خــارج المستشــفى بعــد إنقضــاء فتــرات اإلنتظــار وعلــى النحــو التالــي :
أ .تنظير المعدة واإلثنى عشر والقولون .
ب .إجراء فحص النوم (انقطاع التنفس االنسدادي).
 .5تعتبــر صــورة القلــب  CT Angiogramمشــمولة مــن ضمــن ســقف داخــل المستشــفى وعلــى نســبة تحمــل
األمــراض المزمنــة شــريطة عــدم عمــل قســطرة للشــرايين قبلهــا أو بعدهــا مــن قبــل المؤمــن.
االمراض المزمنة
 .1تغطى األمراض المزمنة ومضاعفاتها التى يصاب بها المشترك بعد اشتراكه بالتامين الصحي إذا تم التصريح
بها في طلب االشتراك ،مع مراعاة فترات االنتظار ودفع النسبة المقررة الواردة في البند ( )5ادناه حسب
التعليمات.
 .2تغطى األمراض المزمنة وعالجاتها ومضاعفاتها بعد انقضاء فترة االنتظار.

ً
 .3في حال ظهور مرض مزمن بعد االشتراك فعلى المشترك أن يقوم بالتصريح عنه فورا حيث أن األمراض
المزمنة غير المصرح عنها ومضاعفاتها ال يتم تغطيتها وإذا تبين أن المؤمن قد أخفى أية معلومة عن هذه
األمراض فإنه يترتب على ذلك عدم تغطيته للعالج داخل وخارج المستشفى
 .4كل مؤمن أو راغب في التأمين من الوالدين ولديه أمراض مزمنة يقبل طلبه شريطة اشراك المهندس
جميع أفراد عائلة المهندس على نفس البرنامج والدرجة .
 .5يضاف لألقساط التأمينية في البرامج النسبة التالية من القسط االصلي:
فئات المشتركين
للمشتركين عام  2019فما دون

نسبة التصريح عن جميع االمراض المزمنة
%50
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مواعيد االشتراك
ً
 .1تبدأ السنة التأمينية اعتبارا من 2019/1/1وحتى 2019/12/31م.
 .2يسمح باالشتراك أو تجديد االشتراك حتى تاريخ 31/3/2019م شريطة تسديد رسوم كامل العام  ،وال تغطى أية
إجراءات طبية تمت قبل تقديم طلب االشتراك أو تجديد االشتراك وتسديد الرسوم .
االشتراك بعد انقضاء التاريخ المنصوص عليه في البند الثاني أعاله وبذات الشروط على أن يدفع
 .3يسمح
بتجديد ً
ً
المشترك رسما إضافيا على قيمة المبلغ المطلوب منه لتجديد االشتراك وبنسبة اضافية على النحو التالي:
أ % 10 .من القسط حتى  2019/6/30م .
ب % 20 .من القسط من  2019/7/1م حتى نهاية العام .
 .4تبدأ التغطية التأمينية للمشتركين الجدد بعد ( 14يوم) من تاريخ االشتراك .
 .5يخضع المشترك لفترات االنتظار من تاريخ تسديده رسوم االشتراك.
 .6حق للمشترك الغاء اشتراكه في التأمين الصحي واستعادة المبلغ المدفوع فقط خالل اسبوعين من تاريخ تقديم
طلب االشتراك في التأمين الصحي شريطة عدم استخدام التامين خالل هذه الفترة .

الشروط العامة لإلشتراك
 .1احضار دفتر عائلة ساري المفعول
 .2احضار صورة شخصية ملونة وحديثة لكل مشترك بالعائلة .
 .3وجود براءة ذمة مالية من صناديق النقابة للمهندس الراغب بتأمين الوالدين .
.4يجــب قـراءة التعليمــات والشــروط وعقــد االشــتراك بدقــة وعنايــة ويتحمــل المشــترك وحــده مســؤولية عــدم معرفتــه أو
علمــه بأيــة شــروط و/أو أحــكام و/أو معلومــات و/أو تعليمــات.
 .5يتحمــل المشــترك مســؤلية متابعــة ســقف التغطيــة المتعلقــة بــه وفــق برنامــج التأميــن ويلتــزم بتســديد أيــة تجــاوزات لهــذه
الســقوف وايــة ذمــم لصالــح الصندوق.
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تعليمات بطاقة التأمين الصحي
.1يحصــل كل مشــترك علــى بطاقــة تأميــن مــرة واحــدة فــي الســنة تتــم المعالجــة بموجبهــا لــدى الشــبكة الطبيــة
المعتمــدة ،وفــي حــال فقدانهــا وطلــب إصــدار بطاقــة جديــدة يتــم دفــع مبلــغ ( )5دنانيــر.
 .2يمنع استخدام بطاقة التامين الصحي من غير صاحبها تحت طائلة المسؤولية .

تعليمات نماذج المعالجة
 .1يستخدم نموذج المعالجة الصادر عن دائرة التأمين الصحي لدى الطبيب المعتمد في الشبكة الطبية فقط.
 .2سعر نموذج المعالجة ديناران.
ً
 .3الحد االعلى للفرد الواحد في السنة (  ) 14نموذج أو سقف المعالجة خارج المستشفى أيهما يستهلك أوال.

االسعار المعتمدة للتغطية التأمينية
ّ
 .1تغطــى فروقــات تكاليــف عــاج المشــتركين ونســب التحمــل فــي أي تأميــن آخــر شــريطة أن تكــون مشــمولة
حســب تعليمــات التأميــن الصحــي.
 .2بغــض النظــر عــن أي نــص مخالــف فــإن مســؤولية النقابــة فــي تغطيــة تكاليــف العــاج للمشــتركين (حســب
التســعيرة المعتمــدة للتاميــن الصحــي) تبــدأ فقــط بعــد انتهــاء ســقف أي تأميــن آخــر ينتفــع بــه المشــترك لــدى
أي جهــة أخــرى.
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الحاالت الطارئة
 .1تعريفهــا ( :الحالــة الطارئــة هــي الحالــة التــي أي تأخيــر بعالجهــا قــد يــؤدي إلــى خطــر علــى حياة المشــترك ،وال
يمكــن تأجيلهــا أمــا الحــاالت التــي تخضــع لفتـرات إنتظــار تغطــى بمبلــغ (  ) 450دينــار فقــط ومــن ســقف داخــل
المستشفى)

 .2تعني الحالة الطارئة هي إحدى الحاالت التالية :
آالم البطن الحادة

الجروح العميقة التي تحتاج إلى تدخل جراحي

آالم الذبحة الصدرية الحادة

دخول جسم غريب لجسم اإلنسان

الكسور

الحروق

التسمم الغذائي

الحرارة المرتفعة

المغص الكلوي

الغيبوبة

 .3في الحاالت الطارئة ينصح بمراجعة الجهات الــطبية الــمعتمدة.
 .4يجب إبراز بطاقة التأمين الصحي لدى الجهة الطبية الـمعالجة.
 .5تسديد نسبة التحمل المستحقة لدى الجهة الطبية المعتمدة.
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اجراءات تقديم الخدمات
ً
اوال  :زيارة األطباء المعتمدين لدى الشبكة الطبية.
.1تم زيارة األطباء المعتمدين في الشبكة الطبية حسب نموذج المعالجة فقط.
.2النماذج الطبية المعتمدة متوفرة لدى التأمين الصحي في النقابة وفروع النقابة في المحافظات.
.3على المؤمن إبراز بطاقة التأمين الصحي الخاصة به.
.4تسديد نسبة التحمل المستحقة على االجراءات الطبية داخل العيادة.
ً
ثانيا  :صرف األدوية والفحوصات المخبرية واألشعة وجلسات العالج الطبيعي لدى
الشبكة الطبية المعتمدة :
.1إبراز نموذج الطبيب المعتمد لصرف العالج أو المختبر أو األشعة أو جلسات العالج الطبيعي.
.2إبراز بطاقة التأمين الصحي للجهات الطبية.
.3تسديد نسبة التحمل المستحقة على العالجات للجهة الطبية.
.4يتم صرف العالجات لألمراض المزمنة للمشتركين المصرحين عن االمراض المزمنة بموجب بطاقة التأمين الصحي
الصادرة عن النقابة من الصيدليات المعتمدة فقط خالل (  10ايام ) من تاريخ بداية كل شهر مع االخذ بعين االعتبار
فترات االنتظار والسقوف للمشتركين .
.5يتــم صــرف الوصفــات الطبيــة واجـراءات الفحوصــات المخبريــة واألشــعة لألمراض غيــر المزمنة للمشــتركين والمنتفعين
فقــط خــال (  7ايــام ) مــن تاريــخ تعبئــة نمــوذج المعالجــة مــن قبــل الطبيــب المعتمــد لــدى النقابــة وبعــد ذلــك التاريــخ
يفقــد المؤمــن حقــه فــي صــرف العــاج علــى حســاب صنــدوق التأميــن الصحــي.
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ً
ثالثا  :دخول المستشفى
 .1على المشتركين مراجعة المستشفيات المعتمدة في حالة التحويل من الطبيب المعتمد.
 .2إبراز بطاقة التأمين الصحي والبطاقة الشخصية.
 .3يقــوم المستشــفى بعمــل إج ـراءات الدخــول وهــذه اإلج ـراءات تســتغرق بعــض الوقــت منهــا عمــل تقريــر وإرســاله
للتأميــن الصحــي ألخــذ الموافقــة أو الرفــض .
 .4يتم إدخال المريض حسب درجة اشتراكه في التأمين الصحي بعد الحصول على الموافقة.
 .5يسدد المريض نسبة التحمل المستحقة للمستشفى مباشرة .
 .6فــي حالــة عــدم الموافقــة علــى الدخــول ألي ســبب مــن قبــل التأميــن الصحــي ينصــح المشــترك أو المنتفــع مراجعــة
قســم خدمــات المشــتركين فــي دائــرة التأميــن الصحــي لدراســة الحالة.

تعليمات تعويض الفواتير النقدية
يتم تسديد المطالبات النقدية ضمن الشروط والتعليمات التالية
ُ
 .1يجــب أن تقــدم المطالبــة النقديــة خــال  45يومــا مــن تاريــخ المعالجــة لدائــرة التأميــن لغايــة إحتســاب مبلــغ التعويــض
المســتحق للمشــترك شــريطة ان تكــون الفاتــورة االصليــة فقــط والتــي تتضمــن تقريــر الطبيــب المعالــج مــع التشــخيص
ايصــال الكشــفية  ،الوصفــة الطبيــة فاتــورة صــرف االدويــة  ،وكافــة فواتيــر المستشــفى االصليــة فــي حــاالت المعالجــة
داخــل المستشــقى مرفقــا بهــا كشــف حســاب تفصيلــي للحالــة )
 .2تعتمــد فقــط فواتيــر مراجعــات األطبــاء لالختصاصــات النــادرة وال تعتمــد الفواتيــر المصروفــة مــن المراكــز الطبيــة
والطــب العــام بحيــث تتــم المراجعــة مــن خــال الشــبكة الطبيــة المعتمــدة
 .3تصــرف الفواتيــر النقديــة ضمــن األجــور المعتمــدة وهــي الحــد األدنــى لألجــور مــن أســعار نقابــة األطبــاء للعــام
2008
تسدد الفواتير بنسبة  50%من األسعار المعتمدة لنقابة المهندسين االردنيين وضمن السقوف المحددة لبرنامج
التأمين المشترك به.
.4تقدم الفواتير خالل  45يوما من تاريخ المعالجة وبعد ذلك يفقد المؤمن حقه بالمطالبة والتعويض .
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 .5تعتبــر كافــة الفواتيــر النقديــة التــي تســدد مباشــرة مــن قبــل المؤمــن لكافــة الجهــات الطبيــة مطالبــات مــن
خــارج الشــبكة الطبيــة حتــى ولــو كانــت تلــك الجهــات الطبيــة معتمــدة ضمــن الشــبكة الطبيــة.
ـإن
 .6فــي حالــة القيــام بــأي إجـراء طبــي مــن قبــل طبيــب غيــر معتمــد باســتخدام النمــوذج الطبــي المعتمــد فـ ً
كافــة اإلجـراءات ( األدويــة  ،الفحوصــات المخبريــة  ،والصــور الشــعاعية  ) .... ،تســدد مــن قبــل المشــترك مباشــرة
وتقــدم للنقابــة لغايــات تســديد المطابــق منهــا حســب األصــول وال يحــق لــه االعتـراض علــى ذلــك.
 .7امــا إذا تمــت مراجعــة مستشــفيات ًغيــر المعتمــدة يقــوم المؤمــن بتســديد قيمــة اإلج ـراءات مباشــرة لتلــك
ـدم الفواتيــر األصليــة مرفقــا بهــا (تقريــر الطبيــب المعالــج مــع التشــخيص وكافــة فواتيــر المستشــفى
الجهــات وتقـ ً
األصليــة مرفقــا بهــا كشــف حســاب تفصيلــي للحالــة) للتأميــن الصحــي لغايــات تســديد المطابــق منهــا حســب
األصــول وحســب تعليمــات التأميــن الصحــي ويتحمــل المشــترك أو المنتفــع الفــرق وال يحــق لــه االعتـراض علــى
ذلــك.
.8فــي حالــة القيــام بــأي إجـراء طبــي مــن قبــل طبيــب غيــر معتمــد فــي مستشــفى معتمــد وتــم إعــام التأميــن
الصحــي بذلــك يتــم تســديد كامــل تكاليــف اإلج ـراءات الطبيــة للمستشــفى مــن خــال التأميــن فــي حــال كانــت
المؤمــن بتســديد أتعــاب الطبيــب غيــر المعتمــد مباشــرة ومــن ثــم
الحالــة مغطــاة حســب شــروط العقــد ويقــوم ً
تقــدم الفواتيــر األصليــة ألتعــاب الطبيــب مرفقــا بهــا (تقريــر الطبيــب المعالــج مــع التشــخيص) للتاميــن الصحــي
لغايــات تســديد المطابــق منهــا حســب األصــول وحســب تعليمــات التأميــن الصحــي ويتحمــل المشــترك أو المنتفــع
الفــرق وال يحــق لــه االعتـراض علــى ذلــك.
.9ال تقبل الفواتير بدل صرف عالج مزمن بأثر رجعي .
 .10تسدد الفواتير بعد  30يوم من نهاية كل شهر لغايات استالم كافة الفواتير مجتمعة.
 .11الفواتيــر المتعلقــة بالســقوف مثــل ( حــاالت القلــب  ,العمليــات الكبــرى المعقــدة تســدد بعــد إدخــال فواتيــر
المستشــفى وتســديدها.
 .12تســدد الفواتيــر بــدل نســب تحمــل تأميــن آخــر وضمــن الشــروط واألســعار المعتمــدة لــدى النقابــة  ,وال يتــم
تســديد فروقــات الفواتيــر فــي حــال تمــت التغطيــة  100%مــن جهــة تأمينيــة أخــرى.
 .13ينصــح المشــترك أو المنتفــع بمراجعــة التأميــن الصحــي فــي حالــة إجـراء عمليــة غيــر مشــمولة فــي التأميــن
وذلــك لوجــود إمكانيــة فــي تخفيــض كلفــة العمليــة قبــل إجـراء العمليــة ودخــول المستشــفى .
 .14ال تقبــل الفواتيــر النقديــة المتعلقــة بتغطيــات عــاج الســرطان عــاج الســرطان علــى االطــاق وال يتــم
تعويضهــا
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مزايا وخدمات التأمين الصحي
إن تأمين نقابة المهندسين األردنيين هو تأمين تكافلي تضامني  /غير ربحي
 .1االدارة الذاتية توفر للزميل وعائلته الخدمات بشكل مميز .
 .2توفير تأمين طبي داخل وخارج المستشفى ( برنامج امان ).
 .3توفير تأمين طبي داخل المستشفى فقط ( برنامج شفاء ) .
 .4اإلشتراك في التأمين الصحي يشمل جميع األعمار حتى لو تجاوز الزميل سن الـ( )65الخامسة والستين.
 .5تغطية معالجة األمراض المزمنة وبغض النظر عن عدد هذه األمراض .
 .6شبكة طبية مميزة وواسعة ومنتشرة في أرجاء المملكة .
 .7إختياريــة األشــتراك ( يحــق للزميــل أن يشــترك لوحــده أو ان يشــترك هــو وزوجتــه أو أن يشــترك هــو وزوجتــه وأبنــاؤه) لمــن
ليــس لديــه أمـراض مزمنــة .
 .8تقديم اإلستشارات الطبية على مدار الساعة .
 .9توفير تأمين لحديثي التخرج مجانا داخل المستشفى .
َ
 .10منح خصومات وحوافز تشجيعية للزمالء وعائالتهم .
 .11استحداث تامين صحي للمهندسين الشباب وباقساط منافسة .
 .12مراجعتك للجهات الطبية المعتمدة يوفر عليك ماقيمته  90% - 80%من أموالك النقدية.
 .13تغطيــة إبــر تثبيــت الحمــل والفيتامينــات العالجيــة و تغطيــة معالجــات اإلضطرابــات الهرمونيــة النســائية بعــد فتــرات
اإلنتظــار .
 .14تغطية الفتيامينات العالجية .
 .15تغطية مراجعات الحمل وعمليات الوالدة وكذلك تغطية المواليد الجدد والخداج وطهور االطفال
 .16دفع المطالبات النقدية عند المعالجة خارج الشبكة الطبية بنسبة  70%من أسعار التأمين
 .17إمكانية تقسيط مبالغ اإلشتراك بموجب شيكات بنكية أو بموجب تعهد باإلقتطاع من الراتب التقاعدي .
 .18تامين صحي خاص بالوالدين
 .19عقد شراكة مع مؤسسة الحسين للسرطان لعالج مرض السرطان في مركز الحسين للسرطان ( برنامج رعاية )
 .20توفير برنامج رعاية صحية لالسنان ( االشتراك اختياري )
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لالستفسار يرجى االتصال على
+962 6 5000 900
M +962 79 795 8801
E health@jea.org.jo
W WWW.Jea.Org.Jo
Health Insurance Department/ Jordan Engineers Association
T

F

نتمنى لكم الصحة و العافية
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