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الهيئــة العامــة ل�ســـوق املــــال
قـرار
رقــم 2019/34
ب�إ�صدار منوذج الوثيقة املوحدة للت�أمني ال�صحي
ا�ستنادا �إلى قانون �شركات الت�أمني ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 79/12
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2004/90بنقل اخت�صا�صات الت�أمني من وزارة التجارة وال�صناعة
�إلى الهيئة العامة ل�سوق املال ,
و�إلى موافقة جمل�س �إدارة الهيئة العامة ل�سوق املال ,
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل بنموذج الوثيقة املوحدة للت�أمني ال�صحي  ,املرفق .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ,ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صــدر فـي  17 :من رجـــــــــب 1440هـ
املـوافـــــق  24 :من مـــــــــار�س 2019م
عبداللــه بـن �سامل بن عبداللـه ال�ساملي
الرئي�س التنفـيذي للهيئة العامة ل�سوق املال
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منوذج الوثيقة املوحدة للت�أمني ال�صحي
الف�صــل الأول
التعريفــات
فـي تطبيــق �أحكـام الوثيقة ومالحقها يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين
كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص غري ذلك :
 - 1الوثيقــة :
الوثيقة املوحدة للت�أمني ال�صحي ومالحقها .
 - 2طلب الت�أمني :
الطلب الذي يتولى امل�ؤمن له تعبئته وفق البيانات املحددة بامللحق رقم ( )2املرفق
فـي هذا النموذج .
 - 3امل�ؤمــن عليــه :
العامل �أو املعال الذي ي�ؤدي �إليه امل�ؤمن ما التزم به مبوجب �أحكام الوثيقة .
 - 4امل�ؤمــن لــه :
ال�شخ�ص الطبيعي �أو االعتباري الذي يلتزم بدفع ق�سط الت�أمني وت�صدر الوثيقة
با�سمه ل�صالح امل�ؤمن عليه .
 - 5امل�ؤمــن :
�شركة الت�أمني املرخ�ص لها مبزاولة ن�شاط الت�أمني ال�صحي فـي ال�سلطنة .
 - 6مدة الوثيقة :
الفرتة املحددة فـي الوثيقة املتفق عليها بني امل�ؤمن وامل�ؤمن له .
 - 7ق�سط الت�أمني :
مبلغ من املال يلتزم امل�ؤمن له ب�سداده مقابل التزام امل�ؤمن بتحمل تكاليف الرعاية
ال�صحية للم�ؤمن عليه مبوجب الوثيقة .
 - 8التغطية الت�أمينية :
املنافع ال�صحية الأ�سا�سية واملزايا االختيارية املتاحة واملتفق عليها تف�صيال بني امل�ؤمن
وامل�ؤمن له ل�صالح امل�ؤمن عليه مبوجب الوثيقة .
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 - 9املنافع ال�صحية الأ�سا�سية :
اخلدمات ال�صحية املتاحة من خدمات الت�أمني ال�صحي للم�ؤمن عليه وفقا للملحق
رقم ( )4املرفق فـي هذا النموذج .
 - 10الطبيب املرخ�ص :
الطبيب املرخ�ص له مبزاولة مهنة الطب من وزارة ال�صحة .
 - 11اال�ست�شــاري :
الطبيب امل�ستوفـي ل�شروط �شغل وظيفة طبيب ا�ست�شاري .
 - 12تاريخ بدء التغطية :
التاريخ املبني فـي امللحق رقم ( )1املرفق فـي هذا النموذج .
 - 13احلد الأعلى للتغطية الت�أمينية :
�إجمايل املبالغ املالية التي قد يطالب بها امل�ؤمن عليه نتيجة تلقيه العالج املنا�سب
خالل مدة الوثيقة .
 - 14العامــل :
�أي �شخ ــ�ص طبيعـ ــي ي ــزاول العم ــل فعلـ ــيا ل ــدى امل ؤ�م ــن لــه وم�سجل بتلك ال�صفة
فـي �سجالته .
 - 15املعـــال :
�أ  -كل مـن يرتبــط بعالق ــة زوجيـ ــة م ــع العام ــل  ,ويقي ــم �إقام ــة فعلي ــة وقانوني ــة
فـي ال�سلطنة  ,على �أن يكون م�سجال بهذه ال�صفة فـي �سجالت امل�ؤمن له .
ب � -أبــناء العام ــل �أو �أبن ــاء م ــن يرتب ــط به بعالق ــة زوجية ممن ال تزيد �أعمارهم
على ( )21واحد وع�شرين عاما  ,وم�سجل بهذه ال�صفة لدى امل�ؤمن له .
ج � -أي �شخ�ص �آخر ال ينتمي �إلى �أي من الفئتني (�أ) �أو (ب) ويقيـم فــي ال�سلطنــة
�إقامة فعلية وقانونية ويعتمد على العامل فـي �إعالته وم�سجل بهــذه ال�صف ــة
لدى امل�ؤمن له .
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 - 16امل�ساهمــة :
ن�سبة م�ساهمة امل�ؤمن عليه فـي تكلفة امل�صاريف الطبية وفقا للملحق رقم ( )4املرفق
فـي هذا النموذج .
 - 17مقدم اخلدمة ال�صحية :
املرفق ال�صحي املعتمد من وزارة ال�صحة  ,واملرخ�ص له وفقا للأنظمة املعمول بها
بتقدمي اخلدمات ال�صحية فـي ال�سلطنة .
� - 18شبكة مقدمي اخلدمة ال�صحية :
جمموعة مقدمي اخلدمة ال�صحية املعتمدين واملحددين من قبل امل�ؤمن لتقدمي
خدمة الرعاية ال�صحية للم�ؤمن عليه .
 - 19املــــر�ض :
احلالة ال�صحية التي يعاين منها امل�ؤمن عليه  ،وتتطلب �أن يتلقى فـيها الرعاية
ال�صحية خالل مدة الوثيقة .
 - 20احل�سا�سيــة :
حال ــة مر�ضي ــة تنتــج ع ــن حت�س ــ�س الف ــرد ب�صف ــة خا�ص ــة لأن ــواع معينـ ــة من الغــذاء
�أو الطق�س �أو غبار الطلع �أو �أي حمدثات �أخرى من النباتات  ,واحل�شرات  ,واحليوانات ,
واملعادن والكيماويات  ,والعنا�صر �أو املواد الأخرى .
 - 21احلاالت املزمنة :
املر�ض �أو الإ�صابة التي تت�سم بواحدة �أو �أكرث من اخل�صائ�ص الآتية :
�أ  -احلاجة �إلى املتابع ــة امل�ستمــرة �أو مل ــدة طويلــة مــن خــالل اال�ست�شارات والك�شف
الطبي والفح�ص .
ب  -احلاجة �إلى التحكم امل�ستمر �أو على املدى الطويل �أو تخفـيف الأعرا�ض .
ج  -احلاجة �إلى �إعادة الت�أهيل �أو التدريب على التما�شي مع املر�ض .
د  -ت�ستمر �إلى ما ال نهاية .
هـ  -قد تعود �أو من املرجح �أن تعود مرة �أخرى .
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 - 22احلالة املوجودة م�سبقا :
�أي �إ�صابة �أو مر�ض �أو حاالت مر�ضية �أو حاالت ذات �صلة ظهرت عالماتها �أو �أعرا�ضها
فـي الفرتة ال�سابقة على بدء التغطية الت�أمينية .
 - 23النفقات القابلة لال�ستعا�ضة :
امل�صاريف الطبية املعتادة وال�ضرورية التي يتكبدها امل�ؤمن عليه نظري تلقيه العالجات
الالزمة طبيا للحاالت غري امل�ستثناة  -مبوجب الف�صل الرابع من الوثيقة  -خارج
نطاق �شبكة مقدمي اخلدمة ال�صحية  ,وذلك فـي احلاالت الآتية :
أ�  -الطارئة .
ب  -عند االتفاق بني امل�ؤمن وامل�ؤمن له .
 - 24امل�ستندات امل�ؤيدة للمطالبة :
امل�ستندات التي تثبت هوية امل�ؤمن عليه  ,والتقارير الطبية  ,والفواتري  ,وتقرير
ال�شرطة � ،إن وجد .
 - 25التنويـــم :
ترقيد امل�ؤمن عليه لدى مقدم اخلدمة ال�صحية  ,مبا فـي ذلك الرتقيد فـي العناية
النهاري ــة  ,والرتقي ــد فـي �أق�س ــام احل ــوادث والط ــوارئ  ,وذلك بنـاء علــى ا�ست�شــارة
من الطبيب املرخ�ص �أو اال�ست�شاري .
 - 26عالج املري�ض الداخلي :
ترقيد امل�ؤمن عليه لدى مقدم اخلدمة ال�صحية ليلة واحدة لتلقي العالج .
 - 27املعاجلة فـي العيادات اخلارجية :
تردد امل�ؤمن عليه على العيادات اخلارجية ملقدم اخلدمة ال�صحية بغر�ض الت�شخي�ص
�أو العالج الطبي من مر�ض .
 - 28احلالة الطارئة :
حالة �صحية ت�ستدعي التدخل الطبي ال�سريع .
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 - 29العالجات الالزمة طبيا :
اخلدمة ال�صحية �أو العالج الذي يتالءم �أو يت�سق مع الت�شخي�ص وفقا للمعايري
ال�صحية من قبل الطبيب املرخ�ص �أو اال�ست�شاري .
 - 30امل�صاريف الطبية :
مبلغ مايل يدفع من قبل امل�ؤمن �إلى مقدم اخلدمة ال�صحية نظري تقدمي العالجات
الالزمة طبيا �إلى امل�ؤمن عليه وفقا ل�شروط و�أحكام الوثيقة .
 - 31م�ضاعفات احلمل �أو الوالدة :
احلاالت التي تن� أش� خالل مراحل احلمل �أو فـي �أثناء الوالدة .
 - 32الطب البديل :
جمموعة من ممار�سات الرعاية ال�صحية التي ال تندرج �ضمن نظام الرعاية ال�صحية
الرئي�سي واملعتمد من وزارة ال�صحة .
الف�صــل الثانــي
ال�شـروط والأحكـام العامـة
متهيــد :
تعتب ــر الوثيق ــة وطلــب الت�أمني عقدا واحدا  ,وكل كلمة �أو عبارة �أعطي لها معنى خا�ص
فـي �أي جزء من الوثيقة �أو طلب الت�أمني يكون لها املعنى ذاته  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص
معنى �آخر  .كما تعترب املعلومات والبيانات اجلوهرية واملمار�سات املتعارف عليها فـي عقود
الت�أمني ال�صحي واملقدمة من قبل امل�ؤمن له �أو من ينوب عنه واملتعلقة بالتغطية الت�أمينية
�أ�سا�سا لهذا العقد .
وعلى امل�ؤمن �إطالع امل�ؤمن له على الوثيقة والت�أكد من ح�صوله على التغطية الت�أمينية
املطلوبة .
 - 1بيانات طلب الت�أمني :
يجب �أن تكون البيانات املقدمة من امل�ؤمن له �صحيحة .
 - 2نطاق و�سريان الوثيقة :
متثل الوثيقة احلد الأدنى للمنافــع ال�صح ــية الأ�سا�سي ــة املقدمـ ــة للم ؤ�مـ ــن علي ـ ــه ,
ولــن تكـ ــون الوثيق ــة �أو �أي تعدي ــل الحـ ــق عليه ــا �س ــاري املفع ـ ــول ما لـ ــم يثب ــت ذلك
فـي جدول موقع عليه من الطرفـني .
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 - 3مدة الوثيقة :
تكون مدة الوثيقة �سنة ميالدية واحدة ما مل يتفق الطرفان على خالف ذلك .
 - 4ال�سجالت والتقارير :
على امل�ؤمن له �أن يحتفظ ب�سجل جلميع العاملني لديه وامل�ؤمـن عليهــم مبوجــب
الوثيقة  ,ويجب �أن يحتوي هذا ال�سجل على البيانات الآتية :
�أ  -اال�سم  ,واجلن�س  ,والعمر  ,واجلن�سية  ,واحلالة االجتماعية  ,ورقم البطاقة .
ب � -أي معلومات �أ�سا�سية �أخرى يطلب امل�ؤمن �إدراجها فـي �سجالت امل�ؤمن له .
ويلتزم امل�ؤمن له بتزويد امل�ؤمن ب�أي بيانات قد يطلبها للأ�شخا�ص امل�ؤمن عليهم ,
وال�سماح له باالطالع على هذه ال�سجالت  ,والت�أكد من �صحتها .
 - 5امل�ؤهلون للت�أمني :
يعتبــر العامــل مــن الفئــات امل�ؤهلة للت�أمني عليهم من قبل امل�ؤمــن لــه  ,كم ــا يعتب ــر
املعال  -غري العامل  -من هذه الفئات ح�سب امتيازات عقد عمل العامل املعيل .
 - 6املنافع ال�صحية الأ�سا�سية :
يحق للم�ؤمن له اختيار �أي مــن جــدول املناف ــع ال�صحي ــة الأ�سا�سيـ ــة (�أ) �أو (ب) املرفقني
فـي هذا النموذج  ,ورفع حدود التغطية ال�صحية الأ�سا�سية فـي امللحق رقم ( )4املرفق فـي
هذا النموذج  ,وبناء على ذلك يتم حتديد الق�ســط الت�أمينــي مــن قبل امل�ؤمن  ,وميكن
للم�ؤمن له �إ�ضافة �أي من املزايا االختيارية على التغطية ال�صحية الأ�سا�سية وفقا
للملحق رقم ( )3املرفق فـي هذا النموذج .
� - 7سداد ق�سط الت�أمني :
يلتزم امل�ؤمن له ب�سداد ق�سط الت�أمني خالل املواعيد املتفق عليها مع امل�ؤمن .
� - 8إ�ضافة وحذف امل�ؤمن عليه :
أ�  -يجب على امل�ؤمن له �إخطار امل�ؤمن كتابيا عند �إ�ضافــة امل�ؤم ــن علي ــه �أو حذف ــه ,
�شريطة �إثبات التحاقه بالعمل �أو تركه له  ,وعلى امل�ؤمـن له عن ــد طلـ ــب حـ ــذف
�أي من امل�ؤمن عليهم � ،إعادة بطاقة الع�ضوية و�أي م�ستندات �أخرى يطلبها امل�ؤمن
قبل تاريخ احلذف  ,وفـي حال عدم �إعادة بطاقة الع�ضوية  ،يتعني على امل�ؤمن
له تعوي�ض اخل�سارة املتكبدة من قبل امل�ؤمن فـي �أي مطالبة ت�ستجد بعد تاريخ
احلذف  ,ويكون احلذف من تاريخ موافقة امل�ؤمن على الطلب .
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ب  -يج ــب عل ــى امل�ؤمن له تقدمي ما يثبت مغادرة امل�ؤمن عليه (الأجنبي) لل�سلطنة
�إلى امل�ؤمن �إذا كان املطلوب حذف عامل من الوثيقة .
ج  -يت ــم احت�س ــاب ق�س ــط الت�أم ــني الإ�ضافـي طبقا ملا يتم االتفاق عليه بني امل�ؤمن
وامل�ؤمن له .
د  -يتم احت�ساب ق�سط الت�أمني امل�سرتجع املتعلق بامل�ؤمن عليه  ,والذي مل ينتفع
بالتغطية الت�أمينية وفقا للمعادلة الآتية :
الق�سط امل�سرتجع = ق�سط الت�أمني * الفرتة املتبقية
مــدة الوثيقــة
ويجب على امل�ؤمن رد ق�سط الت�أمني امل�سرتجــع خ ــالل م ــدة ال تزي ــد عل ــى ()30
ثالثني يوما من تاريخ املوافقة على احلذف .
 - 9تاريخ بدء التغطية :
أ�  -بالن�سبة للعامل :
اعتبارا من تاريخ بدء التغطية املحدد فـي امللحق رقم ( )1املرفق فـي هذا النموذج ,
�أو من تاريخ الإ�ضافة �إلى الوثيقة بالن�سبة للعامل الذي يلتحق بالعمل بعد ذلك .
ب  -بالن�سبة للمعال :
اعتـب ــارا م ــن التاريــخ الـذي �أ�صبح فـيه العامل املعيل م�ؤمنا عليه � ,أو من تاريخ
اكت�ساب �صفة املعال لدى امل�ؤمن له .
� - 10إلغاء الوثيقة :
يجوز للم�ؤمن له �إلغاء الوثيقة فـي �أي وقت  ,مبوجب �إخطار كتابي ير�سل للم�ؤمن
قبل ( )30ثالثني يوم عمل علـى الأق ــل م ــن تاري ــخ الرغب ــة فـي الإلغــاء � ,شريط ــة
�أن يقدم ما يثبت �إبرام وثيقة ت�أمني �أخرى تت�ضمن بدء التغطية الت�أمينية اجلديدة
من اليوم التايل لإلغاء الوثيقة ال�سابقة .
وفــي هــذه احلالــة يكون امل�ؤمن ملزما خالل مدة ال تزيد على ( )30ثالثني يوم
عمــل م ــن تاري ــخ الإلغــاء ب�أن يعيد للم ؤ�مــن له اجلزء املتبقي مــن ق�ســط الت�أمني
عــن كــل م�ؤمــن عليه مل ينتفع بالتغطية الت�أمينية  ,ويتم احت�ساب اجلزء املتبقي
من ق�سط الت�أمني وفقا للمعادلة املن�صو�ص عليها فـي البند ( )8من هذا الف�صل .
-8-
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� - 11سرية امل�ستندات امل�ؤيدة للمطالبة :
يوافق كل مــن امل�ؤم ــن لــه وامل�ؤمــن علي ــه عل ــى �إط ــالع امل�ؤم ــن �أو م ــن ين ــوب عنــه
على امل�ستندات امل�ؤيــدة للمطالبــة  ,علــى �أن يلتــزم امل�ؤمــن باحلفــاظ علــى �سريــة
املعلومات التي ت�ضمنتها امل�ستندات .
 - 12ال�شكاوى :
يحق للم�ؤمن له �أو امل�ؤمن عليه تقدمي ال�شكاوى وفقا للإجراءات التي حتددها
الهيئة العامة ل�سوق املال .
 - 13امل�صاريف الطبية :
يلتزم امل�ؤمن ب�سداد امل�صاريف الطبية �إلــى مقــدم اخلدمــة ال�صحي ــة خــالل مــدة
الوثيقة ووفقا لأحكامها  ,ويقوم امل�ؤمن بالت�أكد مما �إذا كانت تلك امل�صاريف الطبية
مت تكبدها خالل مدة الوثيقة  ,وذلك باتباع الأ�س�س املبينة فـي اجلدول الآتي :
م
1
2

اخلدمات ال�صحية
ا�ست�شارات الطبيب املرخ�ص
�أو اال�ست�شاري
املخترب والأ�شعة الت�شخي�صية

3

الأدوية ال�صيدلية

4

�إيجار غرفة التنومي

5

ر�سوم اجلراحة �أو فني التخدير
اخلدمات الطبية الأخرى
لعالج املري�ض الداخلي

6

-9-

�أ�سا�س احت�ساب
تاريخ تكبد امل�صاريف الطبية
تاريخ الزيارة الفعلية للم�ؤمن عليه
تاريخ احل�صول على اخلدمة
تاريخ �شراء الدواء
ح�سب اجلرعة املو�صوفة
من قبل الطبيب �أو اال�ست�شاري
التاريخ الفعلي لدخول امل�ست�شفى ,
واخلروج منه
تاريخ اجلراحة
التاريخ الفعلي
للح�صول على اخلدمات
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 - 14حدود التغطية الت�أمينية :
تقت�صر م�س�ؤولية امل�ؤمن على املبالغ املحددة للتغطية الت�أمينية فـي امللحق رقم ()4
املرفق فـي هذا النموذج .
 - 15نطاق �سريان الوثيقة :
ت�ســري الوثيقــة علــى امل�صاريــف الطبية املتكبدة داخل احلدود الإقليمية لل�سلطنة
ما مل يتفق الطرفان على خالف ذلك .
 - 16االخت�صا�ص الق�ضائي :
تخت�ص حماكم ال�سلطنة بالف�صل فـي املنازعات النا�شئة عن تطبيق �أحكام الوثيقة .
الف�صــل الثالــث
�إدارة املطالبـــــات
� - 1شروط �إدارة مطالبات الت�أمني ال�صحي :
أ�  -يلتزم مقدم اخلدمة ال�صحية بتقدمي �إخطار �أي مطالبــة ح�س ــب النم ــوذج املع ــد
من امل�ؤمن مرفقا به امل�ستندات الآتية :
 - 1التقارير الطبية والت�شخي�صية الكاملــة واملف ــ�صلة بو�ص ــف امل ــر�ض والـعالج
اخلا�ص به .
 - 2منوذج التفوي�ض امل�سبق للموافقة على العالج .
� - 3أي معلومات طبية �أخرى قد تعترب �ضرورية .
ب  -يجب �أن تكون كل �إخطارات املطالبة متوافقة مع �أنظمة املطالبات الإلكرتونية
املعمول بها فـي ال�سلطنة .
� - 2أ�سا�س حتمل تكلفة مراجعة اال�ست�شاري :
ال يجوز حتميل امل�ؤمن تكاليف اال�ست�شارة �أو العالج الذي يقدم بوا�سطة اال�ست�شاري
دون �أن ي�سبق ذلك قرار بالإحالة من الطبيب املرخ�ص .
 - 3التفوي�ض امل�سبق للموافقة على العالج :
يلتزم مقدم اخلدمة ال�صحية باحل�صول على التفوي�ض امل�سبق من امل�ؤمن قبل خ�ضوع
امل�ؤمن عليه لأي معاجلة وفقا للملحق رقم ( )5املرفق فـي هذا النموذج .
-10-
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 - 4النفقات القابلة لال�ستعا�ضة :
يلتزم امل�ؤمن بتعوي�ض امل�ؤمن عليه عن النفقات القابلة لال�ستعا�ضة خالل مدة ال تزيد
على ( )15خم�سة ع�شر يوم عمل م ــن تاري ــخ ا�ستكم ــال امل�ستن ــدات امل�ؤي ــدة للمطالب ــة
�إلــى امل�ؤمن � ,شريطة تزويد امل�ؤمن بامل�ستندات امل�ؤيدة للمطالبة خــالل مــدة ال تزيد
عل ــى ( )120مائــة وع�شريــن يــوم عمــل مــن تكبد تلك النفقات  ,وت�شمل هذه النفقات
الآتي :
أ�  -م�صاريف العالج فـي العيادات اخلارجية .
ب  -م�صاريف عالج املري�ض الداخلي مبا فـي ذلك العمليات اجلراحية .
ج  -م�صاريف �إعادة جثمان املتوفى �أو رفاته �إلــى موطنــه الأ�صلي املذكور فـي عقد
العم ــل ع ــدا ح ــاالت الوفــاة الناجتــة عـن الإ�صابات الواردة فـي البن ــد ()37
مــن الف�ص ــل الراب ــع من هذا النموذج .
 - 5رف�ض املطالبات :
يحق للم�ؤمن رف�ض �أو �إرجاع املطالبات املقدمة  -ح�سب الأحوال  -فـي �أي من احلاالت
الآتية :
أ�  -عدم تقدمي منوذج املطالبة الأ�صلية مكتمال .
ب  -عدم وجود توقيع وختم الطبيب املرخ�ص �أو اال�ست�شاري .
ج � -إذا كانت الفحو�صات التي �أجريت على امل�ؤمن له والعالج الذي تلقاه مل يكن
بناء على طلب �أو حتديد من الطبيب املرخ�ص �أو اال�ست�شاري .
د  -عدم �صلة الت�شخي�ص والعالج باحلالة املر�ضية .
هـ  -املطالبات املقدمة بعد ( )120مائة وع�شرين يوما من تاريخ العالج .
و  -النفقات املتجاوزة للحد الأعلى للتغطية الت�أمينية .
ز  -املعاجلات التي كانت قبل تاريخ �إ�ضافة امل�ؤمن عليه للوثيقة �أو بعد انتهاء
مدتها .
ويلتزم امل�ؤمن عند رف�ضه املطالبة املقدمة من امل�ؤمن عليه �أن ي�سلمه بيانا مكتوبا
ب�أ�سباب الرف�ض  ,وذلك خالل ( )10ع�شرة �أيام على الأكرث من تاريخ تقدمي املطالبة ,
وللم�ؤمن عليه احلق فـي اللجوء �إلى اجلهات املخت�صة للبت فـي املطالبة .
-11-
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الف�صــل الرابــع
اال�ستثنــاءات
ت�ستثنى من تطبيق �أحكام الوثيقة احلاالت الآتية :
 - 1الإ�صابة التي ي�سببها امل�ؤمن عليه لنف�سه متعمدا .
 - 2العالج التجريبي .
 - 3احلالة املوجودة م�سبقا  ,والعالج فـي العيادات اخلارجية بالن�سبة للأمرا�ض املزمنة .
 - 4الفحو�صات ال�شاملة التي ال تتطلب معاجلة طبية من�صو�صا عليها فـي الوثيقة .
� - 5أي فحو�صات �أو خدمات �صحية تتم لأغرا�ض غري طبية مثل الفح�ص الطبي
املتعلق بالتوظيف  ,وال�سفر  ,والرتخي�ص  ,والت�أمني .
 - 6املخاط ــر ال�شخ�صي ــة وه ــي الأن�شطــة ال�شخ�صية التــي تنتــج عنها خماطر عالية
للم�ؤمــن عليه �أو تعر�ضه ملر�ض �أو ح ــادث �أو تـ ـ�ؤدي �إل ــى تفاق ــم حالتـ ــه املر�ضي ــة
�أو �إ�صابته ال�سابقة .
 - 7الأمرا�ض الوبائية ح�سب ت�صنيف منظمة ال�صحة العاملية .
� - 8أدوية وو�سائل العالج بالطب البديل .
 - 9الأمرا�ض التي تن�ش�أ بفعل �إ�ساءة ا�ستعمال بع�ض الأدوية �أو املن�شطات �أو املهدئات
�أو بفعل تعاطي املواد الكحولية �أو املخدرات �أو امل�ؤثرات العقلية .
 - 10اجلراحة �أو العالج التجميلي �إال �إذا ا�ستدعتها �إ�صابة ج�سدية عر�ضية غري م�ستثناة .
 - 11اال�ستجمام وبرامج ال�صحة البدنية العامة .
 - 12معاجلة الأمرا�ض التنا�سلية التي تنتقل باالت�صال اجلن�سي املتعارف عليها طبيا .
 - 13م�صاريف عالج الفرتة الالحقة لت�شخي�ص (فـريو�س نق�ص املناعة الب�شرية) HIV
�أو العلل ذات ال�صلة بال ـ  HIVمبا فـيها مر�ض الإيـ ــدز (نق ــ�ص املناع ــة املكت�سب ــة)
�أو م�شتقاتها �أو مرادفاتها �أو �أ�شكالها الأخرى .
 - 14جميع التكاليف املتعلقة بزرع الأ�سنان �أو تركيب الأ�سنان اال�صطناعية �أو اجل�سور
الثابتة �أو املتحركة �أو التقومي غري الناجتة عن حادث .
 - 15اختبارات وعمليات ت�صحيح النظر �أو ال�سم ــع والو�سائ ــل الب�صري ــة �أو ال�سمعي ــة
امل�ساعدة غري الناجتة عن احلادث .
 - 16العالج التقوميي حلاجز الأنف وقطع حمـارة الأنـف واجلراحـة التعوي�ضية �إال �إذا
كانت لعالج حالة مر�ضية كان�سداد الأنف و�صعوبة التنف�س �أو ناجتة عن حادث .
-12-
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 - 17عالج ت�ساقط ال�شعر �أو ال�صلع �أو ال�شعر امل�ستعار .
 - 18العالج النف�سي �أو اال�ضطرابات العقلية عدا حاالت الطوارئ .
 - 19اختبارات احل�سا�سية وعالج احل�سا�سية مهما كانت طبيعتها بخالف تلك املتعلقة
باحل�سا�سية من نوع معني من الأدوية وامل�ستلزمات امل�ستخدمة فـي العالج .
� - 20أي م�صاريف ذات �صلة باملعدل املناعي والعالج املناعي .
 - 21عالج وخدمات التحول اجلن�سي والتعقيم والعقم والعجز اجلن�سي .
� - 22أي نفقات تتعلق بعالج اال�ضطرابات املتعلقة بالنوم .
 - 23العالج الناجت عن امل�شاركة فـي الريا�ضات �أو الأن�شط ــة اخلطــرة مب ــا ف ــي ذلك -
علــى �سبي ــل املث ــال ال احل�ص ــر  -الغط�س بالرئة املائية والقفز باملظالت وت�سلق
اجلبال وال�صخور وقيادة املركبات والدراجات على الكثبان .
 - 24العيب �أو الت�شوه اخللقي الذي ي�شمل اخللل الوظيفـي �أو الكيميائي �أو البنائي
الذي يكون موجودا عادة قبل الوالدة �سواء بالوراثة �أو نتيجة للعوامل البيئية .
 - 25ا�ضطرابات اجللد مثل الث�آليل  ,واجلدري  ,وحب ال�شباب .
 - 26عالجات ال�سمنة والبدانة .
 - 27حاالت زرع الأع�ضاء املنقولة والنخاع العظمي �أو زرع الأع�ضاء اال�صطناعية البديلة
التي حتل حمل �أي ع�ضو باجل�سم ب�شكل كلي �أو جزئي .
 - 28التغريات الطبيعية ل�سن الي�أ�س  ,وي�شمل ذلك ا�ضطرابات الطمث .
 - 29مطالبات اال�ضطرابات الوراثية  ,واحلفظ بالتربيد  ,زرع اخلاليا احلية �أو الأن�سجة
احلية  ,مبا فـي ذلك  -على �سبيل املثال ال احل�صر  -العالج باخلاليا اجلذعية ,
�سواء كانت ذاتية املن� أش� � ,أو مقدمة من قبل مانح .
 - 30عالج فقدان ال�شهية الع�صبي  ,وال�شره املر�ضي  ,فقدان ال�شهية وا�ضطرابات الأكل
الأخرى � ,أو �أي �شكل �آخر من املعاجلات من قبل الطبيب النف�سي .
� - 31أي تكاليف �أو م�صاريف �إ�ضافـية يتكبدها املرافق اخلا�ص للم�ؤمن عليه فـي �أثناء
تنوميه �أو �إقامته لدى مقدم اخلدمة ال�صحية عدا نفقة الإقامة والإعا�شة فـي
امل�ست�شفى ملرافق واحد للم�ؤمن عليه  ,كمرافقة الأم لطفلها ممن تقل �أعمارهم
عن (� )16ستة ع�شر عاما � ,أو حيثما تقت�ضي العالجات الالزمة طبيا ذلك  ،ح�سب
تقدير الطبيب املرخ�ص �أو اال�ست�شاري .
-13-
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 - 32النفقات املتكبدة ب�سبب امل�ضاعفـات الناجت ــة ب�شك ــل مبا�ش ــر عــن مــر�ض �أو �إ�صاب ــة
�أو عالج م�ستثنى من التغطية الت�أمينية .
 - 33كل امل�ستلزمات التي ال تعترب �أدوية  ,وت�شمل  -على �سبيل املثال ال احل�صر  -غ�سول
الفم ومعجون الأ�سنان وال�صابون واملرطبات والكري ــمات واملطه ــرات  ,و�صفات
الألبان  ,واملكمالت الغذائية  ,و�أطعمة الأطفال  ,ومنتج ــات العناي ــة باجللـ ــد ,
وم�ستلزمات الر�ضع والفـيتامينات املتعددة (ما مل تو�صف كبديل للعالج فـي حالة
نق�ص فـيتامينات معروفة) وكل املعدات التي لي�س الق�صد منها حت�سني احلالة
الطبية �أو الإ�صابة .
� - 34أي �أدوات طبية خارجية و�أجهزة ومعدات مبا فـي ذلك  -على �سبيل املثال ال احل�صر -
م�ضخات الثدي  ,ماكينات امل�ساج  ,ومعدات التمارين  ,ومقيا�س احلرارة  ,و�أدوات
قيا�س �ضغط الدم وال�سكري و�شرائط اجللوكوز .
 - 35واقيات الفم  ,وال�ضمادات  ,وجوارب الدعم واجلوارب الطويلة .
 - 36الدعامات اخلارجية من �أي نوع  ,وهي  -على �سبيل املثال ال احل�صر  -ع�صي امل�شي
واحلماالت  ,وامل�ساند  ,والرافعات  ,ودعامات الظهر  ,وم�شدات اخل�صر  ,وطوق
الرقبة  ,ودعامات املفا�صل الأخرى  ,والأحزمة والكرا�سي املتحركة  ,وم�ساند
الكعب و�أحذية جتبري العظام .
 - 37الإ�صابات النا�شئة عن احلاالت الآتية :
أ�  -العمليات الع�سكرية �أيا كان نوعها .
ب  -الكوارث الطبيعية .
ج  -الأعمال الإجرامية �أو مقاومة امل�ؤمن عليه لل�سلطات .
د  -الإ�شعاع ــات الأيونيــة �أو التلوث بالن�شاط الإ�شعاعي من �أي وقود نووي �أو �أي
نفايات نووية .
هـ  -املواد امل�شعة �أو ال�سامة �أو املتفجرة .
و � -أعمال ال�شغب  ,الإ�ضراب  ,الإرهاب .
ز  -التفاعالت الكيميائية �أو البيولوجية �أو البكرتيولوجية .
-14-
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ملحــق رقـم ( ) 1
جــدول الوثيقــة
 - 1رق ــم الوثيقــة :
 - 2ا�س ـ ــم امل�ؤمـ ـ ــن :
 - 3ن ــوع الت�أم ـ ــني :
 - 4ا�سم امل�ؤمن له :
� - 6صندوق الربيد :

 - 5العنـ ــوان :
 - 8مدة الت�أمني / :

 - 7الرمز الربيدي :
/

�إلى

م

 - 9ق�سط الت�أمني
أ�  -ق�سط الت�أمني الأ�سا�سي .
ب  -ق�سط املزايا االختيارية .
ت  -ر�سـ ـ ـ ــوم الإ�شـ ـ ـ ـ ــراف والرقاب ـ ـ ـ ـ ــة
( 6فـي الألف من �صافـي ق�سط الت�أمني) .
ث  -ر�سـ ـ ـ ــوم �صن ـ ـ ـ ـ ــدوق الط ـ ـ ـ ـ ــوارئ
( % 1من �صافـي ق�سط الت�أمني) .
ج � -إجمايل الق�سط املدفوع
توقيع امل�ؤمن له :

/

/

م

ر.ع
ر.ع
ر.ع
ر.ع
ر.ع

توقيع امل�ؤمن :
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تاريخ بدء التغطية :
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ملحــق رقـم ( ) 2
طلــب الت�أمــني
 - 1بيانات مقدم الطلب
اال�سم ح�سب البطاقة ال�شخ�صية

الأول الثاين

الثالث

القبيلة

اال�سم التجاري لل�شركة :
رق ــم ال�سج ــل التج ــاري :
العنوان الدائم :

املقر الرئي�سي لل�شركة :
الوالية :
املحافظة :
القريـة :
املدينـ ـ ـ ــة :
الربيد الإلكرتوين :
هاتف العمل :
الرمـ ـ ــز الربي ـ ـ ـ ــدي :
�صندوق الربيد :
 - 2عدد الأ�شخا�ص امل�ؤمن عليهم
اال�ســـم

العمر

اجلن�س

رقم البطاقة
املهنة ال�شخ�صية /موقع العمل
بطاقة مقيم

 - 3هل لديك ت�أمني �صحي �سابق ؟
( ) ال
( ) نعم
 - 4امل�ؤمنون ال�سابقون ؟
أ� ...................................................................................... -
.....................................................................................
ب ...................................................................................... -
.....................................................................................
ج ...................................................................................... -
.....................................................................................
التاريخ :
توقيع امل�ؤمن :
توقيع امل�ؤمن له :
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ملحــق رقـم ( ) 3
جدول املزايا االختيارية
م

تغطيات ت�أمينية �إ�ضافـية

نعم

ق�سط الت�أمني

التوقيع

 1منافع احلمل والوالدة
 2منافع الأ�سنان
 3منافع العيون
خدمات �صحة الطفل وفق املعايري
4
املعمـ ــول بهـ ــا فـ ـ ــي وزارة ال�صح ـ ـ ــة
 5عالج �إ�صابات العمل
 6منافع اختيارية �أخرى
مبلغ الق�سط املطلوب �سداده بالن�سبة
للمزايا الإ�ضافـية
توقيع امل�ؤمن له :

ريال عماين

توقيع امل�ؤمن :
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التاريخ :
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التغطية الأ�سا�سية

عالج املري�ض
الداخلي

ملحــق رقـم ( ) 4
جدول املنافع ال�صحية الأ�سا�سية
جدول املنافع الأ�سا�سية (�أ)
امل�ساهمــة
الو�صــف
�أ  -التنوي ـ ــم فـ ـ ــي امل�ست�شفـ ـ ـ ــى
�أو العناي ـ ـ ـ ـ ــة النهاري ـ ـ ـ ـ ـ ــة
( )Day careللت�شخيـ�ص
�أو للعالج �أو لإجراء اجلراحة
ب  -الإقام ــة فـي امل�ست�شفـ ــى /
�إيجار الغرفة
ج  -الإقامة والعالج فـي غرف
العناية املركزة
د  -ر�سوم الأطباء  /اال�ست�شاريني
والفئ ــات الطبيــة والطبية
امل�ساعدة
هـ  -الت�شخيـ ـ ــ�ص  /الأ�شع ـ ـ ــة /
الرنني املغناطي�سي  /الأ�شعة
املقطعي ــة  /املوج ــات ف ــوق
ال�صوتية
و  -الأدوي ــة واملحالي ــل
ز -احل ــاالت املوجـ ــودة م�سبق ــا
والأمرا�ض املزمنة
ح  -العالج والإقامة فـي غرف
الطوارئ
ط  -م�صاري ــف الإ�س ــعاف
ي � -إقامة املرافق (للمر�ضى
ممن تقل �أعمارهم عن ()16
�ستة ع�شر عاما)
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احلــدود
 احلد الأق�صىلعالج املري�ض
الداخلي ()3.000
ثالثة �آالف ريال
عماين لل�شخ�ص
امل�ؤمن عليه خالل
مدة الوثيقة

ال يوجد

 التنوميفـي امل�ست�شفى
بحد �أق�صى ()30
ثالثون يوما للمرة
الواحدة
 الإقامة فـي غرفةم�شرتكة
 نقل امل�صاب�إلى امل�ست�شفى
بحد �أق�صى ()100
مائة ريال عماين
عن كل نقلة
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تابــع  :جدول املنافع ال�صحية الأ�سا�سية (�أ)
التغطية الأ�سا�سية

املعاجلة
فـي العيادات
اخلارجية

امل�ساهمــة

الو�صــف

احلــدود

 ( )%15ل�شبكةمقدمي اخلدمة
أ�  -ر�سوم اال�ست�شارات
ال�صحية املحددين
ب  -الت�شخيـ ـ ــ�ص  /الأ�شع ـ ـ ــة  /وبحد �أق�صى
الرنـ ـ ــني املغناطي�س ـ ــي  )20( /ع�شرون
احلد الأق�صى
رياال عمانيا
للمعاجلة
الأ�شع ـ ـ ـ ــة املقطعيـ ـ ـ ـ ــة  /لكل زيارة
فـي العيادات
املوجات فوق ال�صوتي ــة
 ( )%30ل�شبكة اخلارجية ()500ج  -ر�سوم املخترب
مقدمي اخلدمة خم�سمائة ريال
ال�صحية غري عمان ــي خـ ــالل
املحددين
م ــدة الوثيقة
د  -ر�سوم ال�صيدلية (الأدوية ( )%10للأدوية
اجلني�سـ ـ ـ ــة  ،وفـ ـ ـ ــي ح ـ ــال تطبق وبحد
�أق�صى ()5
ع ــدم توفره ـ ــا ت�صـ ـ ــرف
خم�سة رياالت
الأدوي ــة الأخرى)
عمانية لكل زيارة

�إعادة جثمان ورفات م�صاريف �إعادة جثمان
املتوفى �إلى موطنه ورفات املتوفى �إلى موطنه
الأ�صلي
الأ�صلي
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ال يوجد

احل ــد الأق�ص ــى
لإع ــادة جثم ــان
ورفـ ــات املتوف ــى
ملوطنه الأ�صلي
(� )1.000ألف
ريال عماين
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جدول املنافع ال�صحية الأ�سا�سية (ب)
التغطية الأ�سا�سية

الو�صــف

عالج املري�ض
الداخلي

ك  -التنويـ ـ ـ ــم ف ـ ـ ــي امل�ست�شف ـ ـ ــى
�أو العناي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة النــهاريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
( )Day careللت�شخيـ ـ ـ ــ�ص
�أو للعالج �أو لإجراء اجلراحة
ل  -الإقامـ ـ ــة فـ ـ ــي امل�ست�شف ـ ـ ــى /
�إيجار الغرفة
م  -الإقامــة والع ـ ــالج فـ ـ ــي غ ــرف
العناية املركزة
ن  -ر�سوم الأطباء  /اال�ست�شاريني
والفئـ ــات الطبيـ ــة والطبي ــة
امل�ساعدة
�س  -الت�شخيـ ــ�ص  /الأ�شعـ ـ ــة /
الرني ــن املغناطي�سي /الأ�شعة
املقطعيـ ـ ــة  /املوجـ ـ ــات ف ـ ــوق
ال�صوتية
ع  -الأدوية واملحاليل
ف  -احل ــاالت املوج ـ ـ ــودة م�سبقـا
والأمرا�ض املزمنة
�ص  -العـالج والإقامة فـ ــي غــرف
الطوارئ
ق  -م�صاريف الإ�سعاف
ر � -إقامـ ــة املرافـ ـ ـ ــق (للمر�ضـ ــى
مم ــن تقـ ــل �أعماره ـ ــم ع ـ ـ ــن
(� )16ست ــة ع�شر عاما)
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احلــدود

 احلد الأق�صى لعالجاملري�ض الداخلي( )3.000
ثالثة �آالف ريال عماين
لل�شخ�ص امل�ؤمن عليه خالل
مدة الوثيقة
 التنومي فـي امل�ست�شف ــى بح ــد�أق�صـ ــى ( )30ثالثـ ــون يومـ ــا
للمرة الواحدة
 الإقامة فـي غرفة م�شرتكة نقل امل�صاب �إلى امل�ست�شفىبحد �أق�صى ( )100مائة ريال
عماين عن كل نقلة
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تابع  :جدول املنافع ال�صحية الأ�سا�سية (ب)
التغطية الأ�سا�سية

الو�صــف

احلــدود

هـ  -ر�سوم اال�ست�شارات
و  -الت�شخي�ص  /الأ�شعة  /الرنني
املغناطي�سي  /الأ�شعة املقطعية  /احل ـ ـ ــد الأقـ ــ�صـ ــى للمعاجلـ ـ ــة
فــي العيادات اخلارجية ()500
املعاجلة فـي العيادات
املوجات فوق ال�صوتية
اخلارجية
ز  -ر�سـ ــوم ال�صيدليـ ـ ــة (الأدويـ ــة خم�سمائ ــة ريـال عمانـي خـالل
اجلني�سـ ــة  ،وف ــي حـ ــال عـ ــدم
مدة الوثيقة
توفرها ت�صرف الأدوية الأخرى)
ح  -ر�سوم املخترب

�إعادة جثمان ورفات
املتوفى �إلى موطنه
الأ�صلي

احلــد الأق�صــى لإع ــادة
م�صاريف �إعادة جثمان ورفات جثم ــان ورفــات املتوفــى ملوطن ــه
املتوفى �إلى موطنه الأ�صلي الأ�صلــي (� )1.000ألف ريال
عماين
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ملحــق رقـم ( ) 5
التفوي�ض امل�سبق للموافقة على العالج
 - 1يجـ ــب عل ــى مق ــدم اخلدم ــة ال�صحي ــة تقدي ــم طل ــب املوافقــة على عالج امل�ؤمن عليه
فـي احلاالت الآتية :
أ�  -املعاجلة فـي العيادات اخلارجية �إذا كـان �إجمال ــي تكلف ــة اال�ست�ش ــارات �أو املختبـ ــر
�أو الت�شخي�ص �أو الأ�شعة �أو الأدوية �أو �إجراءات العالج تزيد على ( )100مائة ريال
عماين .
ب  -عالج املري�ض الداخلي والعمليات اجلراحية للحاالت غري الطارئة .
 - 2فـي احلاالت الطارئة  ,يتم البدء فـي عالج امل�ؤمن عليه مبا�شرة دون �أدنى ت�أخري  ,وبعد
ذلك يتم البدء فـي �إجراءات طلب املوافقة  ,على �أن يقدم الطلب خالل (  ) 48ثمان
و�أربعني �ساعة من دخول امل�ست�شفى .
 - 3يجب على مقدم اخلدمة ال�صحية كتابة كافة املعلومات الطبية الالزمة على منوذج
طلب املوافقة  ,وكذلك تاريخ  ,ووقت الطلب .
 - 4يجب على امل�ؤمن الرد على طلب املوافقة خالل ( )30ثالثني دقيقة من وقت ت�سلمه
للطلب وفـي حالة الرف�ض  ،يجب �أن يكون القرار م�سببا  ,ويعترب عدم الرد على املوافقة
فـي املدة املحددة موافقة �ضمنية على الطلب .
 - 5فـي حالة عدم ت�سلم مقدم اخلدمة ال�صحية الرد على طلب املوافقة فـي املدة املحددة
م ــن �إر�سالهـ ــا  ،يعتب ـ ــر �أن امل�ؤمـ ــن مواف ــق �ضمني ــا عل ــى احلال ــة  ,وذلك بع ــد الت أ�ك ــد
من �أن امل�ؤمن ت�سلم طلب املوافقة فـي �أثناء هذه املدة املحددة .
 - 6يج ــب عل ــى مق ــدم اخلدمــة ال�صحي ــة ال ــرد عل ــى ا�ستف�سـ ــارات �أو مالحظ ــات امل�ؤم ــن -
�إن وجدت  -خالل ( )30ثالثني دقيقة من وقت ت�سلم تلك اال�ستف�سارات �أو املالحظات .
 - 7يجــب عل ــى امل ؤ�مــن بع ــد ت�سلمــه لطلــب املوافقــة املر�ســل مــن مقدم اخلدمة ال�صحية ،
�أن يقوم بالرد مبا�شرة بت�أكيد الت�سلم .
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