Introduction

تمـهـيـــد
شــركة بوبيــان للت�أمــن الت�كافلــي (ش.م.ك.م) عبــارة عن
شــركة ت�أمــن تعمــل وفقــا ألحكام الشــــــريعة اإلســامية،
ا لألشــخاص المشــركني (المؤمــن لهــم)
بصفتهــا وكيــ ً
مــن أجــل إدارة عملياتهــم الت�أمينيــة وذلــك نظــر
أتعــاب وكالــة ثابتــة محــددة ،وكذلــك القيــام باســت�ثمار
أموالهــم بصفــة «المضــارب» نظـــــــر نســبة محــددة مــن
األربــاح.

الـبنــد األول
أهميـة التمهيــد -:

Boubyan Takaful Insurance Company (K.S.C) is an insurance Company working according to the Islamic
(Shari’ah) Provisions in its capacity as agent of the
contribution members (the insured) to manage their
insurance operations against fixed agency fees, and
”to invest their funds in the capacity of “Speculator
against fixed percentage of the profits.

First Article
Significance of the Introduction:-

يعتــر التمهيــد جــزء ال يتجــزأ مــن هــذه الوثيقــة وت�كملهــا كمــا
ت�كمــل أي شــروط وأي أحــكام غــر واردة فيــه.

The above Introduction is an integral part to this Plan
and complementing any other conditions or Provisions not provided herein.

الـبنــد الثاني

Second Article

تفـســيـرات -:

Explanations:-

الشـــركـة :

The Company:

تعنــي شــركة بوبيــان للت�أمــن الت�كافلــي (ش.م.ك.م) التــي
تقــوم بــإدارة عمليــات الت�أمــن بصفــة وكيــل لمجموعــة مــن
األشــخاص المشــركني (المؤمــن لهــم) وذلــك نظــر أتعــاب
متفــق عليهــا  /محــددة  ،وأيضــا تقــوم باســت�ثمار اشــراكات
الت�أمـــن بصفــة «المضــارب» نظــر نســبة متفــق عليهــا مــن
العائــدات االســت�ثمارية .

المـشـرتك :
يعنــي بــه الشــخص الــذي يســدد اشــراك الت�أمــن – حيــث يتــم
اســتخدام هــذا االشــراك مــع عائداتــه  ،لتعويــض المشــرك
 ،أو األشــخاص اآلخريــ�ن الذيــن يتعرضــون للمخاطــر العامــة ،
نتيجــة الخســائر أو األضــرار التــي تحــدث لهــم بســبب حــدوث
تلــك المخاطر،علمــ ًا بــأن صافــي الفائــض الت�أمينــي ســوف
يتــم توزيعــه بــن المشــركني بالتناســب مــع قيمــة االشــراك
المدفــوع مــن قبــل كل منهــم .

االشـــرتاك :
يعنــي المبلــغ المدفــوع مــن قبــل الشــخص المشــرك
«المؤمــن لــه» كمســاهمة لألشــخاص المعرضــن للمخاطــر
العامــة ،وذلــك نظــر أن يتــم تعويضــه عــن الخســائر أو
األضــرار التــي قــد يت�كبدهــا نتيجــة لحــدوث تلــك المخاطــر .
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)Means Boubyan Takaful Insurance Company (K.S.C
which acts as agent of the contributed members (the
insured) to manage their insurance operations against
fixed agency fees, and to invest their funds in the capacity of “Speculator” against fixed percentage of the
profits.

The Contributor:
The person who pays the insurance contribution which
is used with the proceeds to compensate the contributor or other persons who are exposed to general risks,
due to the losses or damages occurred to them. The
net insurance surplus shall be distributed among the
Contributors in proportion to their contribution value.

The Contribution:
Means the amount paid by the Insured as a contribution to the persons exposed to the general risks, in order to compensate him against the losses or damages
he had sustained due to such risks.

مـبلـغ المنفعــة (المزيـة) :
إنــه الحــد األقصــى مــن مبلــغ التعويــض المســتحق الدفــع
إلــي المشــرك عــن الخســارة أو الضــرر الــذي يت�كبــده نتيجــة
لحـــدوث المخاطــر المؤمــن ضدهــا  ،وفقــا لشــروط وأحــكام
وثيقــة الت�أمــن  .أمــا بالنســبة للت�أمــن عــن األشــخاص ،
فهــو المبلــغ المحــدد المســتحق للمشــرك نتيجــة لحــدوث
المخاطــر المؤمــن ضدهــا  ،وذلــك وفقــا لشــروط وأحــكام
وثيقــة الت�أمــن .

The benefit amount:
As for the insurance of the properties and the legal
liability, it is the max. Indemnity payable to the Contributor against the loss or damage he had sustained
due to the insured risks according to the conditions of
the Insurance Plan, whereas the Insurance of persons
is the amount due to the Contributor against the insured risks.

المخــاطـــر :

The Risk:

تعنــي الحــادث أو الحــدث الــذي يــؤدي وقوعــه أو حدوثــه
إلــي نشــوء خســارة ماليــة تســتوجب التعويــض بموجــب
هــذه الوثيقــة وذلــك تعويضــا عــن الخســارة أو الضــرر الــذي
حــدث وبحــد أقصــي ال ت�تجــاوز قيمــة مبلــغ الت�أمــن .

الـبنــد الــثـالــث
يعتــر المشــرك وبقبولــه التعامــل مــع شــركة بوبيــان
للت�أمــن الت�كافلــي (ش.م.ك.م) والمنــوه عنهــا فيمــا بعــد
بالشــركة علــي أســاس هــذه الوثيقــة ،مشــرك ًا متربعــا مــع
غــره مــن المشــركني لديهــا علــي أســاس ت�كافلــي ،وتعتــر
ا عــن المشــركني ،
الشــركة مديــر ًا لنظــام الت�أمــن ووكيــ ً
وتقــوم باســت�ثمار اشــراكات الت�أمــن كليــ ًا أو جزئيــ ًا علــي
أســاس عقــد المضاربــة نظــر حصــة شــائعة للشــركة مــن
الربــح بصفتهــا مضاربـ ًا  ،تحــدد فــي اإلعــان العــام فــي مركــز
الشــركة وفروعهــا قبيــل بدايــة كل عــام ميــادي .

Means the accidents or accident which causes a financial loss to be compensated under the Plan and in the
max amount not to exceed the insurance value

Third Article
The contributor, when he accepted dealing with Bobyan Takaful insurance Company (K.S.CC) (The Company) under this Plan is a contributor with the others on
Takaful basis. The Company acts as manager of the
insurance and agent for the contributors. The Company shall invest the insurance contributions wholly or
partially on the basis of the speculation Plan against
a Common share to the Company out of the profit , as
Speculator which shall be determined in the General
Innocent at the main office and the Company Branches each Calendar Year.

وت�تحــدد بوجــه خــاص عالقــة الشــركة بالمشــرك بشــأن
اســتحقاقات هــذا األخــر لنصيبــه مــن صافــي الفائــض
الت�أمينــي المحقــق فــي نهايــة الســنة الماليــة بموجــب
الالئحــة التــي يضعهــا مجلــس اإلدارة بالشــركة .

The relation of the Company with the contributor
shall be determined, in terms of his share in the net
insurance surplus at the end of the financial year, according to the by-laws set by the Company’s Board of
Directors.

وبمــا أن المشــرك المبــن اســمه فــي الجــدول أدنــاه  ،كان
قــد تقــدم للشــركة بطلــب خطــي  ،عبــارة عــن نمــوذج تعبئــة
طلــب ت�أمــن  ،لــذا فإنــه يشــكل مــع أيــة تصاريــ�ح أو أوراق
كتابيــة أخــري تقــدم بهـــا المشــرك  ،جــزء ال يتجــزأ مــن هــذه
الوثيقــة.

And whereas the below mentioned contributor has
applied in writing to the Company and filled the insurance application , this Form , in addition to any other
written papers by the contributor are an integral part
to this Plan.
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القسـم األول :التعــريفــات العــامـــة

حيثمــا يسمـــح المعـــنى فــي كافــة أجــزاء هـــذه الوثيقـــة،
يفهــم بالمذكـــر بأنــه يشمـــل المـــؤنث وبالمفــرد بأنــه
يشــمل الجمــع ويكــون للكلمـــات واألســماء واأللفــاظ
واالصطالحــات التاليــة المعنــى المحــدد أدنــــاه  :ـ
حــادث :
حــدث مفاجــئ وغــر منتظــر يســبب إصابــة جســدية
ونفســية ( اذا كانــت الحالــة مغطــاة ) و ناتجــة عــن
أســباب خارجيــة عنيفــة ليســت تحــت ســيطرة الضحيــة .
الـخــارج :
أي بلــد خــارج حــدود دولـة الكــويـت .
الـطلـــب :
التصري ـ�ح بالوقائــع الــذي كتبــه المشــرك ووقــع عليــه
والــذي اعتمدتــه الشــركة كأســاس لتقي�يــم أخطــار
الوثيقــة التخــاذ القــرار بقبولهــا أم ال وبأيــة مبلــغ
مســاهمة .
المـوافـقـــة :
نمــوذج تصــدره شــركة غلوب ميد كويــت إلدارة مطالبات
الت�أمــن الصحــي إلــى المرفــق الطبــي أو المشــرك أو
الشــركة لت�أكيــد أهليــه الخدمــات المطلوبــة ولضمــان
دفــع ت�كلفتهــا مــن قبــل الشــركة.
الشـبـكـة :
الئحــة مقدمــي الخدمــات الطبيــة المبينــة لــكل درجــة
فــي جــدول « الشــبكة الطبيــة « المرفــق بهــذا العقــد .
المنفعة النقدية :

First Section: Definitions

Whenever the meaning in all parts of this Plan is
provided, the masculine gender shall include the
Feminine, the single shall include the plural, and
the words and expressions shall have the following meanings:Accident:
Unexpected and sudden event causes bodily injury violent reasons beyond the control of the Victim.
Abroad:
Any Country out of the Kuwait State borders.
Application:
The statement of events written and signed by the
contributor and approved by the Company as basis
for evaluation of the Plan risks to take a decision of
acceptance or otherwise and at what amount
Approval:
This is the Form issued by TPA for Administrative
services Company to the Medical providers or the
contributor to confirm the eligibility of the required service and to ensure the payment of its
value by the Company.
Network providers:
List of Medical Services providers appeared for

مبلــغ مقطــوع يتــم دفعــه للمشــرك فــي حــال
االســتفادة مــن المرافــق الطبيــة الحكوميــة فــي دولــة
الكويــت فــي حــاالت المبيــت والعمليــات ويتــم دفعهــا
للحــاالت المغطــاة حســب شــروط ومنافــع الوثيقــة.

The card ID issued by Boubyan Company for each

البـطاقــة :

person when he contributed which shows the de-

البطاقــة الشــخصية التــي تصدرهــا بوبيــان ت�كافــل لــكل
فــرد عنــد انتســابه والتــي تبــن تفاصيــل التغطيــة  .لــن
يســتطيع الفــرد بــدون بطاقتــه التمتــع بـــ « تســهيل
الخدمــات « الــذي رتبتــه غلــوب ميــد كويــت إلدارة
مطالبــات الت�أمــن الصحــي مــع المرافــق الطبيــة .
الحاالت المزمنة :
مــرض يتطلــب عــاج متواصــل ومنتظــم لمــدة طويلــة
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each grade in the table enclosed with this Plan
Medical Insurance Card /Card ID:

tails of coverage, Without the ID member shall not
enjoy the services arranged by TPA company within the Medical providers .
Chronic cases:
Illness which cannot be cured and needs regularly
long and continuous treatment (Please refer to the
)end of 4th section for more clarification

ال تقــل عــن  6أشــهر(.برجاء االطــاع علــى التعريــف
بتفاصيــل أكــر فــي نهايــة القســم الرابــع)

The Claim Form:
This is a form prepared by TPA Company to be filled

اسـتمـارة المـطالبــة :

by the member, the Doctor and any other service

اســتمارة تعدهــا غلــوب ميــد كويــت إلدارة مطالبــات
الت�أمــن الصحــي لتعبئ�تهــا مــن قبــل الفــرد والطبيــب
وأي مقــدم خدمــات آخــر  .إن تعبئــة تلــك االســتمارة
هــي إلزاميــة عنــد تقديــم أيــة مطالبــة.

provider. The filling of this sheet is mandatory

المـشـاركــة :
النســبة المئويــة التــي تمثــل مســاهمة الفــرد فــي
دفــع المصاريــف المشــمولة بهــذه الوثيقــة وت�كــون
الشــركة مســئولة عــن الرصيــد ضمــن حــــدود الـوثيقــــة .
التـحمـــل :
مبلــغ مــن المــال مســتحق الدفــع قبــل أخــذ الخدمــة
الطبيــة علــى هيئــة مبلــغ مقتطــع يدفــع مــن قبــل
المشــرك فــي حــاالت الدفــع المباشــر أو/و التعويــض
النقــدي.
جـراحة اليـوم الـواحـــد :

when filing any claim.
Co-payment:
The percentage which represents the person’s
contribution in the payment of the expenses under this Plan, The Company shall be liable for the
balance within the Plan Limits.
Deductible/Co-insurance:
An amount of money payable before having the
medical service to be paid by the Contributor in
case of direct payment or/and cash indemnity.
One day surgery:
Known also as one day treatment which is the

المعروفــة أيضــ ًا بعــاج اليــوم الواحــد أو باستشــفاء

treatments which do not need stay at hospital but

اليــوم الواحــد هــي العــاج أو التحقيقــات التــي ال

requires medical care before and after performing

تحتــاج إلــى اإلقامــة فــي المستشــفى ولكنهــا ت�تطلــب
إشــراف طبــي متخصــص وعنايــة فــي مستشــفى قبــل
أو خــال أو بعــد إجرائهــا .
مـطالـبــــة :

Claim:
The file of documents and Receipts which prove
any medical services received by this member or
the one who acts on his behalf towards the Com-

ملــف الوثائــق واإليصــاالت الــذي يثبــت أي خدمــات طبية

pany for payment or refusal. It means also the

تلقاهــا الفــرد عندمــا يقدمهــا هــذا الفــرد أومــن ينــوب

Company’s liability for the payment of the expens-

عنــه إلــى الشــركة لمراجعتهــا بغيــة دفعهــا أو رفضهــا

es against the services received by the patient. It

 .و تعنــي هــذه الكلمــة أيضـ ًا مســؤولية الشــركة بدفــع
المصاريــف المشــمولة عــن الخدمــات التــي يكــون الفــرد
قــد تلقاهــا .
وكذلــك تعنــي أي معاملــة مــن قبــل المشــرك
باســتخدام البطاقــة داخــل الشــبكة الطبيــة لمقدمــي
الخدمــة.
تـاريـخ اإللـغـــاء :

means also any transaction performed by the insured member using the medical Insurance card
within the agreed network of healthcare providers
Date of Cancellation:
Morning time as from the day , month and year in
which the Plan was canceled and if such cancellation was by the Company or the Contributor or

الصبــاح التالــي مــن اليــوم والشــهر والســنة الــذي تــم

due to his breach of his obligations as provided in

بـــه إلغــاء هــذه الوثيقــة أو اشــراك عضــو وان كان ذلــك

the general Conditions .

اإللغــاء بطلــب مــن الشــركة أو بطلــب مــن المشــرك أو
نتيجــة إخاللــه بالتزاماتــه كمــا هــو محــدد فــي الشــروط
العامــة.
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Date of Deletion:
Morning time as from the day, month and year in

تـاريــخ االسـتبـعـــاد :
الصبــاح التالــي مــن اليــوم والشــهر والســنة الــذي يتــم
فيــه اســتبعاد اشــراك الفــرد أمــا بســبب اســتبعاده مــن
الوثيقــة بنــاء علــى طلــب المشــرك أو ألنــه لــم يعــد
ا.
ا جعلتــه مؤه ـ ً
يســتوفى الشــروط التــي أص ـ ً
الـمـــرض :

which a certain member is discharged from the
Plan upon the request of the contributor or because he is no longer satisfying the conditions of
eligibility
Disease:
A health case which prevents the contributor to

حالــة صحيــة تعيــق أداء المشــرك فــي عملــه ويصحبهــا

perform his work accompanied with high tem-

ارتفــاع فــي حــرارة الجســم أو ألــم أو عطــل فــي وظيفــة

perature, pain or failure of body function.

جســدية أو عضو جســدي .
المصـاريـف المشمـولـــة :
كافــة المصاريــف الطبيــة العائــدة لخدمــات قدمــت
إلــى المشــرك لعــاج حــاالت غــر مســت�ثناة مــن هــذه
الوثيقــة (.و طبقــا لحــدود المنافــع المتفــق عليهــا)
الحـاالت الـطارئـــة :
هــي حالــة صحيــة مصحوبــة بألــم أو ارتفــاع بالحــرارة
تســتدعي قــرار طبــي بــأن ت�أخــر العــاج الفــوري يمثــل
تهديــد ًا لحيــاة الشــخص أو لفقــدان إحــدى وظائــف أو
أعضــاء جســده .
تـاريـخ اإلضــافــــة :
اليــوم والشــهر والســنة الــذي يصبــح بــــه الضمــان
ســاري المفعــول بالنســبة لمشــرك مــا .
المـسـتـشـفـــى :
مؤسســة طبيــة مرخصــة رســمي ًا لتقديــم عــاج طبــي

Included Expenses:
All the medical expenses for services provided to
the contributor for treatment of non-excluded
case under the Plan.
Emergency Cases:
It is a health care (not maternal) accompanied
with high fever which requires a medical decision that the delay of the immediate treatment
is threatening the life of the person or the loss of
body Function.
Date of Addition:
The day, month, year in which the insurance became effective for a contributor.
The Hospital:

لألشــخاص المرضــى أو الجرحــى  .وي�جــب أن يحتــوى

A licensed medical institution for providing med-

البنــاء علــى أرجــاء منظمــة وأن يمتلــك التجهيــزات

ical treatment for the patients or wounded. The

التقنيــة والعلميــة الالزمــة للتشــخيص والجراحــة وأن

Building should include organized parts, with

يقــدم الخدمــات علــى مــدار الســاعة مــن قبــل طاقــم
مــن الموظفــن يحتــوي علــى طبيــب مقيــم واحــد علــى
األقــل وممرضــات  .ال يشــمل هــذا التعريــف العيــادات
الخارجيــة أو المصحــات أو مراكــز العــاج الطبيعــي أو
نــوادي الصحــة أو بيــوت التقاعــد أو مراكــز النقاهــة
أو أي مؤسســات أخــرى مماثلــة بمــا فيهــا تلــك
المتخصصــة بتعاطــي الكحــول والمخــدرات والمــواد
المدمنــة .
المبيت فـي المسـتشـفـــى :

technological and scientific equipment for diagnosis and surgery. Services are provided around the
clock by the staff of employees, which include at
least, one Resident Doctor and Nurses. This Definition doesn’t include the out-patient Clinics, medical Centers, physiotherapy centers, pension houses
or those concerned with alcohol or drug addiction.
Hospitalization:

إقامــة متواصلــة لليلــة واحــدة علــى األقــل فــي

Contentious stay for at least one night in the Hos-

مستشــفى لتلقــي عــاج ال يمكــن تقديمــه فــي

pital to receive a treatment which cannot be pro-

العيــادات الخارجيــة .
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vided in the out-patient Clinics

إثـبـــات الهـويــة :

Identity Proving:

بطاقــة األحــوال الشــخصية(البطاقة المدنيــة) أو جــواز

The Civil ID or Passport, The Driving License or any

الســفر .ال تقبــل إجــازة الســوق أو أي بطاقــة أخــرى

other ID shall be accepted

كإثبــات للهويــة بموجــب هــــذه الوثيقـــة .
المـعــالــيـن :

Dependents:
All members of the Plan Holder family who are liv-

كل أفــراد عائلــة المشــرك الذيــن يســكنون معــه فــي

ing in one house and depend on him in their living.

بيــت واحــد ويعتمــدون عليــه ألعاشــتهم .يدخــل ضمــن

This definition may include the wife (Wives), the

هــذا التعريــف الزوجــة (أو الزوجــات) مــع االبــن والبنــت،

son, Daughter, the non-married brother and non

كمــا هــو محــدد لــكل درجــة فــي الطلــب.
المنفعـة و/أو المـزايـــا :
الخدمــات و اإلجــراءات مســتحقة الدفــع مــن قبــل
الشــركة للمشــرك .
ضــروري طبـيـــ ًا :

married sister and the parents if they eligible.
The Benefit:
The services and procedures payable by the Company to the contributor
Medical Necessity:

خدمــة أو عــاج يكــون فــي نظــر الوكيــل اإلداري غلــوب

A service or treatment which is according to (the

ميــد كويــت إلدارة مطالبــات الت�أمــن الصحــي مالئــم

Doctors of) the TPA Company is matching with the

ومطابــق للتشــخيص وال يمكــن إغفالــه دون الت�أثــر

diagnosis and cannot be ignored without negative

ســلب ًا علــى صحــة الفــرد وفقـ ًا للعــرف الطبــي المقبــول

effects on the health of the person according to

عامــة .
الـوكـيـــل اإلداري :

the acceptable medical practice.
The Administrative Agent:

شــركة متخصصــة بــإدارة العنايــة الطبيــة تعاقــدت مــع

A company specialized in managing the medical

شــبكة كبــرة مــن المؤسســات الطبيــة وعينــت مــن قبــل

care with a group of medical providers appointed

كل مــن المتعاقــد والشــركة إلدارة جميــع المطالبــات

by the Contractors and the Company to manage

العائــدة لهــذا العقــد ومنهــا تقديــم اإلرشــادات الطبيــة

all the claims of this Plan including providing the

والعمليــة إلــى األفــراد واإلجابــة علــى استفســاراتهم

medical advice to the persons, answer their in-

 ،الت�أكــد أن الضمــان ســار وأن المصاريــف مشــمولة

quiries, ensure that the insurance is effective and

 ،إعطــاء الموافقــة المســبقة للحــاالت المطلوبــة

the expenses are included, provide advance agree-

والمالئمــة  ،الســماح بتقديــم الخدمــات المطلوبــة

ment for the required cases, allow for providing

علــى حســاب العقــد  ،تقي�يــم وتدقيــق المطالبــات قبــل

the required services under the Plan, evaluate the

أن تدفعهــا الشــركة .
المشــرتك (شـخـص) :

claims before payment by the Company.
The contributor:

حامــل الوثيقــة أو أحــد معاليــه يكــون ســنه بــن الـــ (14

The Plan Holder or one of his Dependents between

يـــوم) والـــ ( )65سـنـــة قــدم المشــرك طلبــ ًا النتســابه

the age of (14) days and (65) years for whom the

قبلتــه الشــركة (مــا لــم يتــم االتفــاق علــى غــر ذلــك

contributor applied for joining and accepted by

بالنســبة لشــرط أهليــة األعضــاء).
قـائمــة االستـثـنــاءات :
خدمــات و حــاالت طبيــة أو عرضيــة محــددة غــر مغطــاة
فــي جــدول المزايــا .
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the Company
List of exclusions:
Medical services and cases not covered in the table
of benefits.

طـبـيــب :
حامــل شــهادة بالطــب مــع ترخيــص رســمي يخولــه فحص
األشــخاص ووصــف العــاج الطبــي المناســب لهــم كمــا
هــو محــدد فــي قوانــن البلــد الــذي منحــه الرتخيــص.
الحــاالت السـابـقـــة :
الحــاالت الطبيــة التــي أظهــرت وجودهــا بموجــب
عــوارض جعلــت الفــرد يســعى للحصــول علــى مشــورة
أو عــاج طبــي قبــل تاريــ�خ انتســابه ســواء كان الفــرد
أو المتعاقــد علــى علــم بهــذه الحــاالت أم ال(. .برجــاء
االطــاع علــى التعريــف بتفاصيــل أكــر فــي نهايــة
القســم الرابــع)
مقـدمـي الخــدمـات الطـبـيـــة :
عبــارة عامة تشــمل األطبــاء والمستشــفيات والعيادات
والمراكــز الطبيــة والصيدليــات والمختــرات ومراكــز
العــاج الطبيعــي وكل مؤسســة طبيــة أو شــخص
يحمــل ترخيــص قانونــي لتقديــم الخدمــات الطبيــة إلــى
الجمهــور .
المجمــوعـة (الـمشـرتك) :
المشرتكني في برنامج ت�كافلي .
الـشـــركــة :
بــوبـيـــان للــتـأمــني التـكــافـلــي .
عــــــالج :
عبــارة عامــة تســتعمل لوصــف كافــة الخدمــات و
اإلجــراءات الضروريــة طبيــ ًا التــي يحتاجهــا الطبيــب ل
تشــخيص و معالجــة حالــة طبيــة  .و تشــمل التحاليــل –
األشــعات –األدويــة
جـــراحــة :
عمليــة تدخــل بواســطة المشــرط أو الليــزر يكــون
هدفهــا تشــخيص أو شــفاء مــرض أو عطــل وتصحيحــه .
المنظــار والكــي وتخطيــط الشــراي�ي وتفتيــت الحصــى
فــي الكليــة أو الحويصلــة المراريــة وكل مــا شــابه ذلــك
مــن إجــراءات بهــدف التشــخيص تعتــر جميعهــا جراحــة .
فــتـرة االنـتـــظار :
مــدة مــن الزمــن تبــدأ مــن تاري ـ�خ انتســاب الفــرد ويكــون
خاللهــا الغطــاء غــر مشــمول بهــذا العقــد .
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Doctor:
Holder of a University Degree in Medicine with
official License to examine people, prescribe the
treatment according to the laws of the Country.
Pre-existing cases:
The medical cases which appeared through symptoms and caused the person to seek medical advice or treatment before the inception date of the
Plan whether the person is aware of such cases or
not (Please refer to the end of 4th section for more
)clarification

Providers of Medical Services:
Includes the Doctors, Hospitals, Clinics, medical
Centers, pharmacies, labs, Centers of Physiotherapy and each medical Institution or person who
has a legal License to provide the medical service
to the Public
The Group:
The Company , Group or individuals contributed in
the Takaful Scheme.
The Company:
Boubyan Takaful Insurance.
Treatment:
A general expression used for all the medical services or procedures required by the Doctor to Diagnosis and treat a medical case including Lab tests,
radiology and medications
Surgery:
An intervention by cutter or laser aimed to diagnose or heal a disease or cure a certain failure, including endoscopy, arteries, fragmenting stones in
kidneys or gallbladder.
Waiting Period:
A period of time starts from the date of the person
affiliation during which the cover shall not be included under this Plan.

القـسـم الثاني :أهـلـيـــة األعـضــــاء
بالنسبـة لحامل الوثيقة:
إن كلمــة «حامــل الوثيقــة» تعنــي أنهــا تشــر إلــى
شــخص قــد ذو أهليــة قــم بتقديــم طلــب للتغيطــة
الت�أمينيــة وال يزيــد عمــره عــن  65ســنة عنــد الطلــب أو
خــال ســريان التغطيــة.
بالنسبـة للمعـالـيـن :
«معـــال» تعنــي أنهـــا تشــر إلــى كـــل فــرد مـــن
إن كلمــة ُ
أفــراد عائلــة حامــل الوثيقــة الذيــن يســكنون معــه فــي
بيــت واحــد ويعتمــدون عليــه ألعاشــتهم .يدخــل ضمــن
هــذا التعريــف الزوجــة  /الـــزوج ( أو الزوجــات ) مــع االبــن
والبنــت .إن أي شــخص مســتوف لتعريــف المعــال ســوف
يكــون مؤهــا للت�أمــن وفقــا لمــا نــص عليــه جــدول
الوثيقــة علــى أن يعــول ذلــك الشــخص حامــل الوثيقــة.
وعندمــا يكــون كل مــن الــزوج أو الزوجــة مقيمــن معــا
إقامــة دائمــة ويتمتعــان باالشــراك بوصفهمــا حاملــي
للوثيقــة فــإن األبنــاء ســوف يصبحــون مؤهلــن فقــط
كمعالــن مــن قبــل الــزوج.
إضــافــة مـشـرتك جـديـد و تـاريـخ بـدء االشـتـراك:
بالنسبـة لحامل الوثيقة:
يبــدأ نفــاذ التغطيــة بالنســبة لحامــل الوثيقــة اعتبــارًا من
تاريــ�خ االبتــداء المحــدد فــي جــدول الوثيقــة ،و ســوف
تقــوم الشــركة بتزويــد المشــرك ببطاقــة االشــراك
الصحــي مرفقــة بهــا جميــع البيانــات اإلرشــادية بمــدة
أقصاهــا  5أيــام عمــل مــن تاري ـ�خ اســتالم الطلــب ،ويتــم
احتســاب االشــراك بشــكل نســبي مــن تاريــ�خ بدايــة
التغطيــة وحتــى نهايــة الوثيقــة.
بالنسبـة للمـعـالـيـن :
يبــدأ نفــاذ التغطيــة بالنســبة للمعالــن من التاريـ�خ الذي
أصبــح فيــه حامــل الوثيقــة والمســئول عــن إعالتهــم
مشــرك أو فــي التاري ـ�خ الــذي اكتســبوا فيــه ألول مــرة
صفــة معالــن حيــث هـــم مـــن :
الزوجة/الزوجــات الشــرعيات لحامــل الوثيقــة أو الــزوج
الشــرعي بعقــد زواج شــرعي معــرف بــه ويقــل عمــره
عــن  65ســنة.
األطفــال الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن  14يــوم أو خــارج
المستشــفى الــذي تمــت فيــه الــوالدة أيهمــا يأتــي
الحقـًــا ،أو تحــت عمــر 18ســنة ،ويعيــش مــع حامــل الوثيقــة
فــي منــزل األســرة ،أو يغيــب لحضــور الدراســة فقــط أو
الســفر الطــارئ الــذي ال يقصــد منــه االقامــة المســتمرة.
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Second Section: Eligibility of Members
The Plan Holder
Plan Holder, means that it refers to a person who
has the capacity to apply for insurance coverage
and is not more than 65 years old upon request or
durig the coverage’s validity.
The Dependents
The Dependent, means that it refers to every
member of the policyholder’s family who live with
him in one house and depend on him for their sustenance. Included within this definition the wife
/ husband (or wives) with the son and daughter.
Any person who meets the definition of a dependent will be eligible for insurance according to
what is stipulated in the policy schedule, provided
that the person who is the holder of the policy is
dependent. And when both the husband or wife
are residents together and as policy holders, the
children will only become eligible as dependents
by the husband.
Addition of new contributor and the date of inception:
For Plan Holder:
The effective cover for the Plan Holder starts from
the inception date of the Plan table, the addition
shall be subject to the Company’s agreement.
For Dependents
The effective cover for the Dependents shall start
from the date of the contribution of the Plan Holder who is responsible for their support and on the
date in which they acquired the capacity of Dependents being:
The legal wife/wives of the Plan Holder or the legal
husband of the female Plan Holder under the age
of 65.
Children whose age are above 14 days or out of the
hospital of delivery , whichever comes later or under 18 years and lives with the Plan Holder in the
family house

أكــر مــن 18ســنة ولكــن اقــل مــن  24ســنة ويكــون طالبــا
منتظمــا بالكليــة أو الجامعــة (يلــزم إثبــات ذلــك) ولــه
نفــس مــكان إقامــة حامــل الوثيقــة.
تغطيــة منفعــة الحمــل والــوالدة لإلنــاث تحــت فئــة
األبنــاء و/أو األطفــال ( )Childغــر مشــمولة فــي
التغطيــة بغــض النظــر عــن عمــر الطفــل.
إلغـاء اشـتـراك العضـو و تاريـخ انتهـاء التغطـيــة :
تنتهــي تلقائيــا عضويــة أي مشــرك بموجــب هــذه
الوثيقــة فــي الحــاالت التاليـــة :
 - 1إذا انتهــت مــدة الوثيقــة كمــا هــي محــددة فــي
الجــدول.
 - 2فــي التاريـ�خ الــذي يصبــح فيــه عمر المشــرك خمســة
وســتني عاما.
 - 3لــدى اســتنفاد حــد المنفعــة القصــوى الــذي تنــص
عليــه الوثيقــة.
 - 4مــن التاريـ�خ المحــدد فــي طلــب اإللغــاء المرســل مــن
قبــل المشــرك.
 - 5فقــدان المعــال لصفتــه الت�كافليــة كمعــال وفقــا
للتعريــف الخــاص بالمعــال ،مثــال :حــاالت إلغــاء
االشــراك أو الطــاق أو الوفــاة.

القسم الثالث :الـشـروط الـعــامــــة
جميــع الشــروط الــواردة أدنــاه هــي شــروط غــر قابلــة
للنقــد أو التغــر مــا لــم يتفــق الطرفــان علــى تغــر أي بند
مــن البنــود و يــدون بشــكل واضــح فــي بنــد التغطيــات و
الشــروط الخاصــة سابقــ ًـا -:
إثـبــات ســريـان المفعــول :

More than 18 years but less than 23 years, who is
a regular College or University Student (should be
proved).
The maternity benefits will not be covered for females under child category regardless to age.
Delete the Member’s contribution and end of cover:
The membership of any contributors shall automatically ends under this Plan in the following
cases:
1 - If the Plan period expires as provided in the table.
2 - On the date in which the contributors reach 65
years of age.
3 - Upon exhaustion of the max benefit limit of the
Plan.
4 - From the date provided in the cancellation Form
sent by the Plan Holder
5 - If the dependent lost his eligibility as Dependent such as canceling the divorce or death.

Third Section: General Terms
All the below conditions are not subject to comment or change unless both parties agree on the
change of any of the Provisions clearly under the
covers item and the special Conditions :Effectiveness:

تمثــل هــذه الوثيقــة الحــد األساســي مــن المزايــا
الت�كافليــة المقدمــة للمشــركني .ولــن ت�كــون هــذه
الوثيقــة ســارية المفعــول مــا لــم يثبــت ذلــك بجــدول
مزايــا موقــع عليــه مــن حامــل الوثيقــة مخــول رســميا
مــن الشــركة كمــا ولــن يســري مفعــول أي إضافــة
عليهــا إال إذا أثبــت ذلــك بملحــق موقــع مــن حامــل
الوثيقــة أو مخــول رســميًا.

No addition to the Plan shall be effective unless it

إلـغــاء الـوثيقـــة :

is included in an attachment signed by Plan Holder.

يجــوز ألي طــرف إلغــاء الوثيقــة بموجــب توجيــه إخطــار
مدتــه ( )60يومــ ًا إلــى الطــرف اآلخــر ويصبــح اإللغــاء
نافــذ ًا فــي اليــوم الــذي يلــي مباشــرة آخــر يــوم مــن
مــدة اإلخطــار والــذي يصبــح تاريــ�خ اإللغــاء.
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This Plan represents the basic limit of the Takaful Benefits provided to the contributors. The Plan
shall not be effective unless it is proved so in the
table of benefits signed by an official Plan Holder.

Cancellation of Agreement:
At any time during the period of cover and base
on reasonable reason, either party may cancel the

لــن ت�كــون الشــركة مســئولة عــن أي مصاريــف م َت�كبــدة
بتاريــ�خ اإللغــاء أو بعــده حيــث يتوجــب إعــادة كافــة
البطاقــات إلــى الشــركة و يتــم اإللغــاء باحتســاب
مبلــغ االشــراكات المرتجــع علــى أســاس نســبة المــدة
المتبقيــة إلــى مــدة التغطيــة المبينــة فــي جــدول
المزايــا.
للشــركة الحــق فــي إنهــاء الوثيقــة فــي حــال اإلخــال
بتطبيــق شــروط التعاقــد والمتفــق عليهــا فــي عــروض
األسعار وخصوصـًــا عـــدد المشرتكني المتوقع دخولهم
بالتغطيــة تحــت هــــذا الربنامــج ،بشــرط إخطــار الشــركة
قبــل فســخ العقــد بأســبوعني ومنحــه مهلــة أســبوعني
إلزالــة الخلــل ،وفــي حــال عــدم التــزام بتطبيــق تلــك
التعديــات يحــق للشــركة إلغــاء الوثيقــة.
ال يتوجــب إرجــاع أي جــزء مــن مبلــغ االشــراك العائــد
إلــى أي مشــرك لــم تعــاد بطاقتــه إلــى الشــركة أو أي
مشــرك اســتفاد ســابق ًا مــن المزايــا و التغطيــات ســواء
عــن طريــ�ق اســتخدام البطاقــة بالمستشــفى أو عــن
طريــ�ق الدفــع و اإلســرداد.

Plan by 60 days notice to the other party. Cancellation shall be effective on the day which follows
the last day of notice. Refunded amount in case of
cancellation will be calculated on prorate basis.
The Company shall not be liable for any expenses sustained on the date or after cancellation because all the ID’s should be returned to the Company. Cancellation shall be effected by computing
the returned contribution amount on the basis of
the balance of the remaining period of the Coverage under table of benefits.
No refund will be applied in case that the insured
member had utilized any benefit during his eligibility within this insurance program either
through direct billing or reimbursement.

الـوكـيــل اإلداري و إدارة المطالـبــات الطـبـيــة :

The Third Party Administration / Claims management:

يوافــق الطرفــان علــى ت�كليــف غلــوب ميــد كويــت
إلدارة مطالبــات الت�أمــن الصحــي بــإدارة المطالبــات
الناشــئة عــن هــذه الوثيقــة .لهــذا الغــرض زودت غلــوب
ميــد كويــت إلدارة مطالبــات الت�أمــن الصحــي ،فمــن
أجــل الحصــول علــى أي عــاج ضمــن شــبكة مقدمــي
الخدمــات الطبيــة المحــددة فــي هــذه الوثيقــة
(والمســماة بالشــبكة) يتوجــب علــى المشــرك إظهــار
بطاقتــه مصحوبــة بإثبــات هويــة وتوقيــع اســتمارة
المطالبــة عندئــذ يتلقــى هــذا الفــرد كافــة الخدمــات
الالزمــة والمضمونــة دون أن يطلــب منــه دفــع أي
كلفــة باســت�ثناء مبلــغ التحمــل أو نســبة المشــاركة
أو المصاريــف الغــر مغطــاة إن وجــدت  .وبعــد انتهــاء
العــاج يقــوم المرفــق الطبــي بمطالبــة الشــركة
مباشــرة بواســطة غلــوب ميــد كويــت إلدارة مطالبــات
الت�أمــن الصحــي لدفــع كافــة مصاريــف العــاج مــا عــدا
مــا يكــون قــد قبضــه مــن الفــرد.

Both parties agreed to entrust GlobeMed Compa-

فــي الحــاالت الطارئــة وغــر الطارئــة تعــوض الشــركة
الفــرد كلفــة عالجــه خــارج الشــبكة بنســبة ( حســب
الجــدول  ) %مــن المصاريــف المت�كبــدة ضمــن حــدود
األســعار الســائدة فــي الشــبكة لعــاج مماثــل  ،ســواء
كان العــاج فــي بلــد اإلقامــة أو فــي الخــارج  .وفــي
جميــع األحــوال  :ـ
 	)1لــن يتعــدى مبلــغ التعويــض عــن كلفــة اإلقامــة
اليوميــة المبلــغ المبــن فــي جــدول المزايــا للكويــت
أو للخــارج حســب الحالــة ودائمــا ســوف تطبــق نســب
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ny to manage the Claims which arise out of this
Plan. For this purpose GlobeMed Company was
provided, in order to have any treatment within
the providers of medical services under this Plan
(the network). The Contributor should present his
ID and sign the claim sheet, and then he will receive all the necessary services without paying any
cost except the Deductible/Co-insurance or the
non-covered expenses if any.
In the urgent cases the Company pays the Contributor the cost of his treatment outside the network
at (as table %) of the expenses within the prevailing prices whether the treatment is in the Country
of Residence or abroad. In all cases:
1) The amount of claim shall not exceed the cost
of daily stay as mentioned in the table of Benefits for Kuwait or abroad according to the case.
The Deductible/Co-insurance shall always apply on each claim for emergency medical expenses only.

التحمــل علــى كل مطالبــة نقديــة لمصاريــف طبيــة
طارئــة فقــط .
 	)2يجــب تقديــم إثبــات خطــي بالمطالبــة إلــى الشــركة
قبــل انقضــاء ( )60يومــ ًا داخــل الكويــت و ( )90يومــ ًا
خــارج الكويــت أو قبــل تاري ـ�خ نهايــة الوثيقــة أيهمــا
أقـــرب  ،منــذ تاريــ�خ بــدء العــاج تحــت طائلــة إبطــال
المطالبــة مــا لــم يقــدم الفــرد برهان ـ ًا بأنــه لــم يكــن
ممكــن منطقيـ ًا المطالبــة ضمــن المهلــة المذكــورة
وبــأن المطالبــة قدمــت حالمــا أصبــح ممكــن منطقيـ ًا
تقديمهــا.
 )3لشــركة بوبيــان للت�أمــن الت�كافلــي الحــق بتحويــ�ل
المشــرك (المريــض) ألخــذ رأي طبــي آخــر مــن طبيــب
و مرفــق طبيــة مختلــف لغايــات الت�أكــد مــن صحــة
التشــخيص و اإلجــراء الطبــي المطلــوب لــه.
 	)4يجــب أن يحتــوي اإلثبــات بالمطالبــة علــى الفواتــر
المفصلــة وإيصــاالت الدفــع األصليــة  ،وعلــى
التقاري ـ�ر الطبيــة الكاملــة التــي تصــف بدقــة الحالــة
الطبيــة التــي اســتوجبت العــاج الطــارئ  ،وعلــى
النتيجــة األصليــة للفحوصــات كافــة  ،وعلــى وصفــة
الطبيــب لألدويــة  .إن االتصــال بـــ غلــوب ميــد كويــت
إلدارة مطالبــات الت�أمــن الصحــي عندمــا يكــون ذلــك
ممكن ـ ًا يســهل األمــور لدرجــة إرســال اســتمارة إلــى
المرفــق الطبــي إلكمالهــا والموافقــة عليهــا
بينمــا يكــون العــاج مســتمر ًا .
 	)5يتــم تصفيــة المطالبــة الطبيــة المطلــوب التعويــض
عنهــا بحســب األســعار الرائجــة و المعقولــة فــي
المرافق الطبية المعتمدة (و التي تحددها شــركة
الت�أمــن و الوكيــل اإلداري) بعــد خصــم كل مــا هــو
حــق للشــركة مــن مبلــغ التحمــل و نســب المشــاركة
بالدفــع و يكــون االســرداد بالدينــار الكويتــي فقــط
ويعتمــد ســعر صــرف العمــات بحســب أســعار الصرف
المعتمــدة مــن البنــك المركــزي الكويتــي وبشكــــل
يـومــي
 	)6ن التــزام الشــركة تحــت أي ميــزة هــو محــدود
بالمبلــغ المبــن لهــذا الغطــاء فــي جــدول المزايــا
أمــا الحــد األقصــى العــام لــكل مشــرك فــي الســنة
المبــن فــي جــدول المزايــا فهــو يمثــل الحــد
األقصــى لكامــل التــزام الشــركة عــن كل مشــرك
تحــت كل التغطيــات خــال مــدة االشــراك إذا كانــت
ســنة كاملــة ونســبي ًا إذا كانــت أقــل مــن ســنة .
توفــر غلــوب ميــد كويت إلدارة مطالبات الت�أمني الصحي
خــط هاتفــي ارضــي داخــل الكويــت لتقديــم خدمــات
المســاعدة للحصــول علــى المطالبــات واالستفســارات
العامــة  24ســاعة 7 /أيــام باألســبوع.
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A written evidence of the Claim should be submitted to the Company before 60 days out/
inside Kuwait and/or before the date of expiry
of insurance Plan, whichever is sooner before
abroad from the date of starting the treatment
under the penalty of ignoring the claim if the
member failed to provide evidence that he was
not able to claim within the agreed period.
2) The claim evidence should include the original
invoices and payment Receipts, and full medical Reports which describe the medical case
which required the urgent treatment, also
the original result of the tests, the Doctor’s
prescription. Contacting GlobeMed Company
when possible shall make things easier up to
sending the sheet by Fax to the Medical Center.
3) The Medical claim which should be compensated shall be settled according to the reasonable and customary charges (as detected by
the insurance company or TPA) in the approved
medical Centers after Deductible/Co-insurance
of any right to the Company of the bearing, and
the Percentage of contribution. Recovery is by
Kuwaiti Dinar only according to the exchange
rate of CBK.
The Company’s liability under any benefit is limited to the agreed amount of the Cover in the table of Benefits whereas the Max Limit in the year
shown in the table of Benefits represents the max,
Obligation of the Company for each Contributor
under all covers during the period of Contribution.
The Contributor and The Company Undertakes To
Pay Compensation For All Payments Regarding:
)(Expenses related to:
A. The non-eligible medical expenses and payments which exceed the limit of Plan cover
which were paid by the Contributor during his
visits to the Medical Centers.

يتعهــد المشــرك بالتعويــض عـــن كـــل مــا تــم دفعــه
بالنســبة إلــى  :ـ
*

المتعاقــد بموجــب الوثيقــة مســئول عــن جميــع
المطالبــات المدفوعــة مــن قبــل الشــركة ألي مــن
الجهــات الطبيــة عــن مراجعــة أي مــن المشــمولني
بالتغطيــة فــي الحــاالت التاليــة :الزيــادة عــن حــدود
المنافــع المقــررة للفــرد ،العــاج لحــاالت مســت�ثناة
مــن التغطيــة الت�أمينيــة ،المطالبــات مــن قبــل أعضــاء
غــر مســتحقني للتغطيــة ،االســتخدام الغــر قانوني
لبطاقــات العضويــة ،قيمــة التحمــات والمشــاركة
بالدفــع ،المطالبــات مــن قبــل أعضــاء فــي أي فــرة
ت�كــون فيهــا أقســاط الت�أمــن غــر مدفوعــة.

*

أي مطالبــة اســتخدمت فيهــا طــرق وأدوات الغــش
واالحتيــال مــن قبــل المشــرك أو أي شــخص ينــوب
عنــه لالســتفادة مــن الوثيقــة .وي�وافــق المشــرك
فــي مثــل هــذه الحــاالت على حرمان الفــرد ومعاليه
مــن « تســهيل الخدمــات « وذلــك بإعــادة بطاقاتهــم
إلــى الشــركة ويــرك القــرار عندئــذ لتقديــر المشــرك
باتخــاذ أجــراء إداري آخــر بحــق هــذا الفــرد.

الحلـول فـي الحـقــوق :
علــى المشــرك أو العضو(شــخص) أن يتعــاون ويســمح
بالقيــام ،علــى نفقــة الشــركة باألعمــال الضروريــة التي
تطلبهــا الشــركة فــي حــدود المعقــول بقصــد تعزيـ�ز أيــة
حقــوق أو مطالبــات أو تعويضــات قانونيــة مــن الغــر.
يحــق للشــركة  - ،وي�جــب أن تـــتاح لهــا الفرصــة  ، -مــن خالل
جهــة طبيــة معتمــدة  ،فحــص العضو(شــخص) الــذي
قدمــت بشــأنه مطالبــة عــن نفقــات قابلــة لالســتعاضة
علــى حســابها بحــد أقصــى قــدره مرتــان  ،وذلــك خــال
ســتني يومــا مــن تاري ـ�خ تســلم المطالبــة .
سقوط الحق في المطالبة :
يســقط الحــق فــي المطالبــة المرفوضــة اذا لــم يتــم
رفــع دعــوى خــال  3أشــهر مــن تاريــ�خ رفضهــا.
اخـتـيـار القــوانـيـن :
تخضــع هــذه الوثيقــة للقانــون المتبــع بدولــة الكويــت و
بمــا ال يخالــف أحــكام الشــريعة اإلســامية .
تغـيـيــر القـوانـيــن :
تحتفــظ الشــركة بحقهــا بالمفاوضــة علــى شــروط
الوثيقــة إذا صــدر خــال مــدة التغطيــة أي تعديــل فــي
القانــون أوجــد تضارب ـ ًا فــي المصالــح عنــد تطبيــق تلــك
الشــروط .
الضـرائـب والـرســوم :
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B. Any Claim which utilized fraudulence and deception acts by the Contributor to have the
benefits of the Plan. In such cases the Contributor agrees to deprive the person from the
“Services” by handing back their Cards to the
Company.
Rights Subrogation:
The Contributor should Cooperate and allow, at
the Company’s expense to carry out the necessary
works required by the Company within the reasonable limits to enhance any rights, claims or legal
compensations.
The company may, and it should avail the chance,
through an approved medical entity to examine
the Member for whom the Claim was submitted
for two times during 60 days from the date of receiving the Claim.
Time Prescription:
The right in the rejected claim shall elapse if it was
not transferred to arbitration within 3 months of
rejecting it .
Selection of Laws:
The Company reserves the right to negotiate the
conditions of the Plan if, during the period of Cover, any law was issued which may be in conflict of
the interests when applying the Conditions.
Taxes and Fees:
If any Taxes or Fees imposed by the government
or the regulator, it would be added on the premium and the company has the right to collect these
fees retroactively if needed
Renewal of Contributions:
The Company reserves the right to increase the
amount of contributions upon renewal /amending the Plan terms or non-renewal.

فــي حــال إقــرار أي نــوع مــن الرســوم أو الضرائــب مــن
قبــل الحكومــة أو المشــرعني ســيتم إضافتهــا للقســط ،
و للشــركة الحــق فــي تحصيــل هذه الرســوم أو الضرائب
بأثــر رجعــي إذا لــزم األمــر
تجـديد االشـرتاكـات عـند التجـديـد :
للشــركة الحــق فــي رفــع قيمــة مبلــغ االشــراكات عنــد
التجديــد و /أو تعديــل بنــود الوثيقــة شــريطة موافقــة
المشــرك خطيــا علــى ذلــك  ،أمــا فيمــا يخص عــدم تجديد
الوثيقــة فيجــب علــى شــركة الت�أمــن إعــام المشــرك
خطيـ ًا قبــل  30يــوم مــن تاريـ�خ انتهــاء العقــد .

Medical Mistakes (Malpractice Cases):
The company shall not be liable for any willful or
non-willful medical mistake or omission by the
Doctor, Nurse, pharmacy or the approved medical
Utility or those out of the network.
The Eligible Medical Expenses:
The Company’s liability is to cover the benefits of
the medical services during the effective period of
the Plan as provided in the table of Benefits, there-

األخــطاء الطـبـيــة :

fore any amounts paid or received by the contrib-

الشــركة لـــــن ت�كــون مســئولة عــن أي خطــأ طبــي
مقصــود أو غــر مقصــود أو إهمــال ناتــج عــن طبيــب
معالــج  ،ممــرض  ،صيدليــة أو مرفــق طبــي ســواء فــي
المرافــق الطبيــة المعتمــدة أو خــارج الشــبكة فــي أي
حـــال مــــن األحــــوال .

utor whether in the approved medical Clinics or
outside, which are not covered or exceeds the limits of the covered services should be paid by the
contributor.

النفـقات الطبـيـة القابلـة للتعـويـض :
مســؤولية الشــركة تقتضــي تغطيــة المزايــا للخدمــات
الطبيــة المغطــاة خــال فــرة ســريان الوثيقــة المحــدد
فــي جــدول المزايــا  ،أي نفقــات تدفــع أو تؤخــذ مــن قبل
المشــرك ســواء فــي المرافــق الطبيــة المعتمــدة أو
خارجهــا و ت�كــون غــر مغطــاة أو زادت عــن حــدود المزايــا
المغطــاة لــه خــال مــدة ســريان الوثيقــة فإنهــا واجبــة
الدفــع مــن قبــل المشــرك و لشــركة الـتـأمـــن الحــــق
فـــي المـطالبــة .

القسم الرابع :شـروط المنافع
أنــت مشــمول بالمزايــا المطبقــة علــى الوثيقــة التــي
اخرتتهــا .تخضــع هــذه المزايــا لشــروط واســت�ثناءات
الوثيقــة .يرجــى قــراءة مــا يلــي بعنايــة.
شروط المنافع:
ســوف تقــوم الشــركة بدفــع الت�كاليــف حتــى المبلــغ
المحــدد فــي جــدول المزايــا فــي حالــة تعــرض الشــخص
المشــرك إلصابــة جســدية عرضيــة أو مــرض مغطــى
خــال ســريان الوثيقة فيما يتعلــق بالنفقات المعقولة
والمتعــارف عليهــا والتــي يتــم ت�كبدهــا بالضــرورة
للعــاج ،وذلــك حتــى تاري ـ�خ إنتهــاء تغطيــة الوثيقــة و /
أو حــذف األشــخاص المشــركني مــن الوثيقــة.
مــا لــم يكــن المشــرك فــي المستشــفى ويتلقــى
العــاج الــازم ،حتــى الخــروج مــن المستشــفى أو بحــد
أقصــى أســبوعني .مــع مراعــاة الحــد األقصــى اإلجمالــي
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Forth Section: Benefits Terms
You are covered for the benefits applicable to your
chosen policy. These benefits are subject to Policy
Conditions, Benefit Terms and Benefit Exclusions.
Please read the following carefully.
Benefit terms:
We will pay costs up to the amount specified in the
Table of Benefits in the event of an insured person
sustaining accidental bodily injury or contracting
illness during the policy year in respect of expenses
which are reasonable, customary and necessarily
incurred for treatment but our liability in respect
of all claims will cease immediately upon termination of cover of the policy and/ or the deletion of
insured persons from the policy.

كمــا هــو محــدد فــي جــدول المزايــا لــكل مشــرك،
وتقتصــر حــدود المزايــا المتاحــة خــال ســريان الوثيقــة
علــى جــدول المزايــا المتفــق عليــه.

Unless if the insured member is hospitalized, then
it is our liability till discharge or max. 2 weeks
which is even les

ش.م 1-يجــب أن يتــم تقديــم جميــع الخدمــات الطبيــة
والعالجــات مــن قبــل الممارســن الطبيــ�ي
أو المتخصصــن أو االستشــاري�ي أو أطبــاء
األســنان لغــرض وحيــد هــو عــاج الحــاالت
الطبيــة أو تخفيفهــا بشــكل فعــال أو
جوهــري.

Subject to an overall maximum as specified in the
Table of Benefits per insured person, benefits available during the policy year under this policy shall
be limited to the agreed Table of Benefits.

ش.م 2-يقتصــر غطــاء اإلقامــة داخــل مقــدم الرعايــة
الطبيــة علــى غرفــة خاصــة عاديــة ،بمــا فــي
ذلــك توفــر الســري�ر ووجبــات والخدمــات
العامــة للغرفــة .ال تُدفــع رســوم األغــراض
الشــخصية مثــل المكالمــات الهاتفيــة أو
الصحــف أو وجبــات الضيــوف أو مســتحضرات
التجميــل.
ش.م 3-مرافقــة الوالديــن :تقــوم الشــركة بدفــع
ت�كاليــف اإلقامــة فــي المستشــفى لشــخص
بالــغ (الوالــد  /الوصــي) الــذي يرافــق
مشــرك قاصــرًا أقــل مــن  16عامً ــا ،أثنــاء
إقامــة المريــض فــي المستشــفى فيمــا
يتعلــق بعــاج طبــي مغطــى.
ش.م 4-المنافــع النقديــة لمنفعــة العيــادات الداخليــة:
تقــوم الشــركة بدفــع المصاريــف المت�كبــدة
النقديــة لمرضــى العيــادات الداخليــة علــى
أســاس يومــي إذا اختــار المشــرك الحصــول
علــى عــاج بالعيــادات الداخليــة مــن أي
مــن المستشــفيات الحكوميــة فــي دولــة
الكويــت مقابــل عــاج طبــي مغطــى ،ولــم
تدفــع شــركة بوبيــان للت�أمــن الت�كافلــي أي
فاتــورة متعلقــة بهــذا العــاج.
ش.م 5-تشــمل تغطيــة األســنان الخلــع ،والحشــوات،
وعــاج أقنيــة الجــذور ،وعــاج اللثــة،
واسـت�ئصال األعصاب ،واألشــعة السينية ذات
الصلــة ،واألدويــة الموصوفــة ،والنظيــف
(مــرة واحــدة فــي الســنة).
ش.م 6-األدويــة والعقاقــر والضمــادات الموصوفــة:
تُدفــع الرســوم الطبيــة مقابــل خدمــات
التمريــض واألدويــة والضمــادات الجراحيــة
كجــزء مــن العــاج الــذي تغطيــه شــروط هــذه
الوثيقــة وي�وصــي بــه الطبيــب المعالــج
فقــط.
ش.م 7-رســوم غرفــة العمليــات والعنايــة المركــزة:
يجــب دفــع الرســوم مقابــل اســتخدام غرفــة
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All treatment must be given by medical
practitioners, specialists, consultants or
Dentists for the sole purpose of curing or
actively or substantially relieving medical
conditions.
Medical provider accommodation cover is
limited to a Standard private room, including the provision of a medical provider bed,
meals and house-keeping. Charges for personal items such as telephone calls, newspapers, guest meals or cosmetics shall not
be payable.
Parent Accommodation: The Company
shall pay for the hospital accommodation
for an adult (parent/guardian) who is accompanying a minor below the age limit
of 16 years, during inpatient stay related to
a covered medical treatment.
Inpatient Hospital Cash Benefits: The Company shall pay Inpatient Cash benefit on a
daily basis if the insured members opt to
obtain Inpatient treatment from any of the
Government Hospitals in Kuwait for a covered medical treatment and which Boubyan Takaful Insurance Company didn’t pay
any invoice related to that treatment.
Dental coverage includes Extraction, Filling,
Root Canal treatments, Gum treatment,
Neurectomy, related X-rays, prescribed
medicines and Scaling and Polishing (once
per year).
Prescribed medicines, Drugs & Dressings:
Medical charges shall be payable for nursing services, drugs and surgical dressings
as part of treatment which is covered by
the conditions of this policy and recommended by the treating physician only.

BT1-

BT2-

BT3-

BT4-

BT5-

BT6-

العمليــات لعــاج حــاالت العيــادات الداخليــة
المشــمولني بالتغطيــة .تقــوم الشــركة
بدفــع رســوم المستشــفى للعنايــة المركــزة
فــي وحــدة العنايــة المركزة أو وحــدة العالج
المكثــف أو وحــدة االعتمــاد العالــي أو وحدة
العنايــة بالقلــب إذا كانــت المستشــفى التــي
ت�تلقــى فيهــا عالجــك مجهــزة بمثــل هــذه
الوحــدة وإذا كانــت العنايــة المركــزة لضــرورة
طبيــة بســبب الظــروف غــر المتوقعــة
الناشــئة عــن العــاج الــذي ال يتطلــب بشــكل
روتينــي العنايــة المركــزة.
ش.م 8-االختبــارات الباثولوجيــة واألشــعة الســينية
والتشــخيص :يتــم تغطيــة الفحوصــات
المخربيــة والتصويــ�ر الشــعاعي فقــط إذا
كانــت متعلقــة بالعــاج المغطــى.
ش.م 9-العــاج الطبيعــي :تُدفــع الرســوم مقابــل
العــاج الطبيعــي الــذي يقدمــه المعالجــون،
أثنــاء وجودهــم فــي المستشــفى ،إذا كان
ذلــك ضرور ًيــا وكجــزء مــن عــاج المرضــى في
العيــادات الداخليــة .يجــب أن ت�تــم تغطيــة
العــاج الطبيعــي الــذي يتــم إجــراؤه كعــاج
للمرضــى فــي العيــادات الخارجيــة فقــط بنــاءً
علــى إحالــة مــن ممــارس طبــي.
ش.م 10-مصاريــف النقــل بســيارة اإلســعاف فــي
حــاالت الطــوارئ :يتــم دفــع رســوم
اإلســعاف الطــارئ علــى الطــرق المحليــة،
مقابــل العالجــات المغطــاة ،عندمــا يكــون
مــن الضــروري مــن الناحيــة الطبيــة النقــل
بواســطة ســيارة اإلســعاف المحليــة.
ش.م 11-الحــاالت الطبيــة الطارئــة :يتــم تغطيــة العــاج
خــارج دولــة الكويــت للحــاالت الطبيــة الطارئــة
أثنــاء رحلــة العمــل أو اإلجــازة الســنوية لمدة
ال تزيــد عــن  60يومً ــا فــي كل ســنة ت�أمينيــة
وفقً ــا لشــروط واس ـت�ثناءات الوثيقــة.
ش.م 12-الحــاالت االختياريــة غــر الطارئــة :يشــمل عــاج
الحــاالت االختياريــة خــارج دولــة الكويــت
الشــرطني التاليــ�ي:
أ -عندمــا ال يكــون هــذا العــاج متاحً ــا داخــل
دولــة الكويــت  /بلــد اإلقامــة ويكــون
مؤكــد مــن قبــل أي مستشــفي�ي
معتمديــن داخــل الشــبكة الطبيــة
المعتمــدة (مقدمــو خدمــة  )TPAأو أي
مستشــفي�ي فــي بلــد اإلقامــة إذا لــم
يكــن ذلــك داخــل دولــة الكويــت.
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Theatre Charges and Intensive Care:
Charges shall be payable for using an operation theatre for in-patient treatment covered by your membership. The Company
shall pay hospital charges for intensive care
in an intensive care unit, intensive therapy
unit, high dependency unit or cardiac care
unit if the hospital in which you receive
your in-patient treatment is equipped with
such a unit and if intensive care is medically essential due to unexpected circumstances arising from treatment that does
not routinely require intensive care.

BT7-

Pathology, X-rays & Diagnostic Tests: Laboratory and Radiographic tests shall be covered only if related to the covered treatment.

BT8-

Physiotherapy: Charges shall be payable
for physiotherapy treatment provided by
therapists, while confined in a hospital, if
it is needed as part of inpatient treatment.
Physiotherapy carried out as an outpatient
treatment must be covered only upon a referral from medical practitioner.

BT9-

Emergency Road Ambulance: Charges for
emergency local road ambulance shall be
payable, for covered treatments, when it is
medically necessary to travel by local road
ambulance.

BT10-

Emergency Medical Cases: Treatment outside the State of Kuwait is covered for Emergency Medical Cases during business trip
or annual leave for not more than 60 days
each insurance year subject to the terms,
conditions & limitations of the Policy.

BT11-

Non-Emergency Elective Cases: Treatment
for Elective cases outside the State of Kuwait shall be covered subject to the following two conditions:
a) When such treatment is not available
within the State of Kuwait/ country of
residence as testified by any two approved hospitals within our network
(TPA service providers) or any two hospitals in the country of residence if not
Kuwait.

BT12-

ب  -يتــم الحصــول علــى موافقــة مســبقة
مــن الشــركة لــكل حالــة قبــل أي عــاج.
(يجــب تقديــم اســم البلــد والمستشــفى
حيــث ســيتم تلقــي العــاج والت�كلفــة
التقديريــة وتقريــ�ر طبــي مفصــل إلــى
الشــركة للموافقــة المســبقة).
يتــم دفــع المصــراف الطبيــة وذلــك وفقــا
لألســعار الرائجــة والمعقولــة أو المت�كبــدة
(أيهمــا أقــل) لإلجــراءات الطبيــة المماثلــة
داخــل شــبكة المرافقــة الطبيــة المعتمــدة
بدولــة الكويــت.
ش.م 13-الحــاالت الطبيــة الطارئــة :يتــم تغطيــة العــاج
خــارج دولــة الكويــت للحــاالت الطبيــة الطارئــة
أثنــاء رحلــة العمــل أو اإلجــازة الســنوية لمدة
ال تزيــد عــن  60يومً ــا فــي كل ســنة ت�أمينيــة
وفقً ــا لشــروط واسـت�ثناءات الوثيقــة.

b) Pre-approval is obtained from the Company for each case, prior to any treatment. (Name of the Country and hospital where treatment would be received,
the estimated cost and a detailed medical report should be provided to the
Company for pre-approval).
Benefits shall be payable as per the usual,
customary, and reasonable charges prevailing the country of treatment (whichever is
less) for a similar or comparable treatment
Emergency Medical Cases: Treatment outside the State of Kuwait is covered for Emergency Medical Cases during business trip
or annual leave for not more than 60 days
each insurance year subject to the terms,
conditions & limitations of the Policy.

BT13-

ش.م 14-منفعــة الحمــل والــوالدة :لــن يتــم تغطيــة
منفعــة الحمــل والــوالدة إال اذا تــم ذكرهــا
فــي جــدول المنافــع وذلــك لإلنــاث مــن ســن
 18وحتــى  45ســنة .لمعرفــة فــرة االنتظــار
لتغيطــة المنفعــة يرجــى الرجــوع لجــدول
المنافــع.

Maternity/Pregnancy: Pregnancy and maternity cases shall be covered only if mentioned in you TOB for female members
between 18-45 years old. for the waiting
period condition please refer to your TOB.

BT14-

ش.م 15-االستشــارة بالعيــادات الخارجيــة :تدفــع
النفقــات المعقولــة التــي يتــم ت�كبدهــا
ويتــم تغطيتهــا بموجــب شــروط الوثيقــة
بنــاءً علــى استشــارة طبيــب ممــارس مؤهــل
ومعتمــد لعالــج الحالــة.

Out-patient Consultation: Reasonable expenses incurred and covered under the
conditions of the Policy on the advice of an
authorized and qualified medical practitioner treating the case.

BT15-

ش.م 16-التمريــض المنزلــي :يتــم دفــع رســوم
التمريــض المنزلــي بعــد العــاج المغطــى
بالعيــادات الداخليــة فقــط ،وإذا كان:

Home Nursing: The Company shall pay for
home nursing Charges following an in-patient covered treatment only, and if:

BT16-

أ -مطلــوب ألســباب طبيــة يحددهــا الطبيــب
(بمعنــى آخــر ليــس كخدمــة منزليــة أو
ألســباب اجتماعيــة)

A) it is needed for medical reasons assigned by a doctor (in other words not
for domestics or social reasons).

ب -لضــروري طبيــة (بمعنــى آخــر بدونــه
ســيضطر المشــرك إلــى البقــاء فــي
المستشــفى)؛ و

B) it is necessary (in other word without it,
insured would have to remain in hospital); and

ت -يبــدأ فــورًا بعــد مغــادرة المشــرك
المستشــفى؛ و

C) it starts immediately after insured
leave the hospital, and

ث -يتــم توفــره مــن قبــل ممرضــن
مؤهلــن ،فــي منــزل المشــرك ،ويتــم
ت�تحــت إشــراف طبيــب معتمــد.

D) it is provided by a qualified nurse, in
insured’s own home, and is carried out
under the supervision of a doctor.
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القسم الخامس :االســتـثـنــاءات الـعـــامــة
يســت�ثني مــن العقــد العالجــات ،البنــود ،الحــاالت
والنشــاطات ومــا ت�تعلــق بهــا والمصاريــف المرتتبــة
عليهــا وال تعتــر الشــركة مســئولة قانونيــا عمــا يلــي
(مــا لــم يذكــر خــاف ذلــك بجــدول المنافــع أو المالحظات
الخاصــة):
-1

الحــاالت المرضيــة الســابقة لتاريــ�خ االنتســاب
للت�أ مــن *

-2

االمــراض

المزمنــة

والعالجــات

المســتمرة

و مضا عفا تهــا * *
-3

الت�أهيــل الطبــي والــذي يشــمل الخدمــات أو
العــاج الــذي يقــدم فــي أي منتجــع أو بيــت أو
عيــادة مائيــة أو مصحــة أو أماكــن العــاج الطويـ�ل
وال يعتــر مستشــفى.

-4

الفحــوص الطبيــة الروتينيــة والمراجعــات ،الكشــف
الــدوري الســنوي ،الفحوصــات الروتينية لألســنان
او للعــن او االذن ،التطعيــم ،الشــهادات الطبيــة،
الفحــص الطبــي عنــد التوظيــف او الســفر.

-5

ت�كلفــه النظــارة الطبيــة ،العدســات الالصقــة،
الفحــص الروتينــي للعــن وفحــص النظــر ،كشــف
النظــارة ،العــاج بالليــزر او الليــزك ومــا شــابهه
واي فحــوص متعلقــة بهــا وتصحيــح النظــر،
الحــول ،عمليــات تصحيــح القرنيــة التــي لهــا عالقــة
بقــوة اإلبصــار.

-6

حــاالت تســاقط الشــعر ،الثعلبــة ،حــاالت ظهــور

Chronic & continuous treatment and its con)**( sequences

)2

Rehabilitation including services or treatment
in any home, spa, hydro-clinic, sanatorium or
long-term care facility that is not a hospital as
defined.

)3

Routine medical examinations or check-ups,
routine dental or eye or ear examinations,
vaccinations, medical certificates, examinations for employment or travel.
The cost of optical glasses, contact lenses,
routine eye checkup and eye sight checkup,
examination for optical glasses, treatment
using laser or Lasik and the alike and any examination in connection there in. Also Eye
Sight Correction, Squint and any treatment
)related to keratectomy(Corneal Surgeries
which are related to visual strength or refractive error.

و التصبغــات الجلديــة.

Elective cosmetic surgery However, and for
exceptional reasons, the company will cover
cosmetic surgeries due to accidents only to
restore the body figure to its previous state
before the accident. On the condition that
the accident occurrence and the surgery are
both carried out during the membership of
the insured person limited by the maximum
sublimit.

،الجــدرة  ،الندبــات ،المليساء،الشــامة ،الزوائــد
الجلديــة و األكيــاس الدهنيــة و الث�آليــل و البهــاق
الجراحــات التجميلية االختيارية وبشــكل اسـت�ثنائي
ســتقوم الشــركة بتغطيــة الجراحــات التجميليــة
الناتجــة عــن حــادث فقــط و ذلــك إلعــادة المظهــر
الخارجــي الــي ســابق عهــده قبــل وقــوع الحــادث
بشــرط وقوعــه و عمــل الجراحــة التجميليــة اثنــاء
ســريان عضويــه المومــن عليــه مــع االلتــزام
بالحــدود القصــوى للتغطيــات الممنوحــة.
الطهــارة والختــان لحديثــي الــوالدة او كبار الســن،
خــرم األذنــن.
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)*( Any pre-existing condition

)1

الشــعر فــي أماكــن مختلفــة بالجســم ،الشــعر
و التهابــات بصيــات الشــعر(طفح الحمــام)

-8

The following treatment items, conditions, activities and their related or consequential expenses are excluded from the policy and the company shall not be liable for the following otherwise
mentioned in the schedule of benefits or\& special
notes:

hair fall, alopecia, hairsutism, wigs, acne,
hidradenitis suppurativa, Folliculitis ,Keloid
,scars miasma, Moles, nevus, skin tags, Lipoma & warts , Also Vitiligo & pigmented /Depigmented skin.

المســتعار ،حــب الشــباب،التهابات الغــدد العرقيــة

-7

Fifth Section: General Exclusions
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Circumcision for males or females regardless
the age and ear piercing.

)4

)5

)6

)7

)8

العــاج الطبيعــي مــا لــم يكــن ضروريــا لعــاج حالــه

Physiotherapy unless necessary as a result of
accident.

-9

 - 10اجهــزه التقويــم واجهــزه التصحيــح واألجهــزة

All prostheses, all implants(whether temporary or permanent), all corrective devices and
medical appliances like: cardiac stent, screws,
blades, medical socks, medical shoes, crutches, wheel chairs, hearing aid devices.

ناتجــه عــن حــادث.
التعويضيــة واألجــزاء المزروعــة داخــل الجســم
(ســواء بصفــه مؤقتــه او دائمــة) واألجهــزة
الطبيــة مثــل دعامــات القلــب والمســامري
والشــرائح والجــوارب الطبيــة واألحذيــة الطبيــة،
العــكاز ،الكرســي المتحــرك واألجهــزة الســمعية
المســاعدة.
- 11

أجور النقل باست�ثناء خدمات اإلسعاف المحلية.

 - 12الفحوصــات

والعالجــات

المتعلقــة

بالعقــم

وموانــع الحمــل مــن ادويــه واجهــزه وفحوصــات
وأطفــال االنابيــب والضعــف او العجــز الجنســي
او االختــال الوظيفــي ،عــاج ت�كيــس المبايــض
واألورام الليفيــة بالرحــم ودوالــي الخصيــه
التــي لهــا عالقــة بالحمــل واالخصــاب واالمــراض
المنقولــة جنســيا وفحوصاتهــا وعمليــات التحــول
الجنســي.
 - 13حــاالت اإلجهــاض التــي تجــري ألســباب نفســيه او
اجتماعيــه وتبعاتهــا.

Transportation costs, except local ambulance
services.
All examinations and treatments related to
infertility, PCO, ovarian cysts, uterine fibroids,
& varicocele which is related to pregnancy
fertility, contraceptives, impotent, IUF, sexual
disorders, sexually transmitted diseases &its
Screening Tests and sexual transformation
surgeries.

)12

Any abortion performed due to psychological
or social reasons and consequences thereof.

)13

All conditions related to slow learners, behavioral therapy, or mental or physical retardation.

)14

Hormonal therapy for any osteoarthritis dis-

 - 14حــاالت مصاعــب التعلــم والســلوك والنطــق
والتطــور وبــطء النمــو ســواء كان جســديا أو

All sleeping disorder due to sleep apnea,

 - 15عالجات تقويه العظام بالهرمون.
 - 16اضطرابــات النمــو الناتجــة عــن انقطــاع التنفــس
اثنــاء النــوم ،الشــخري او ايــه اضطرابات اخــري اثناء
النــوم واعوجــاج الحاجــز األنفــي ومضاعفاتــه.
 - 17جميــع الت�كاليــف المتعلقــة بعمليــات نقــل األعضــاء
وتغيــ�ي المفاصــل والرتقيــع ،والنقــل مــن متــرع
الــي متلقــي لقرنيــه ،نخــاع ،عضو او نســيج بشــري،
عضلــي او خــاص بالهيــكل العظمــي ،دعامــات
القلــب ومــا شــابه مــن ذلــك.

All costs relating to cornea, bone marrow,
transplant from a donor, joints Replacement,
Grafting and cardiac stents and all that’s
alike.
Any treatment or test in connection with ac-

)18

quired immune deficiency syndrome (AIDS),
and any AIDS\HIV-related conditions or diseases and All Types of hepatitis except Hepa-

المناعــة المكتســبة (االيــدز) وأي حاالت او امراض
متعلقــة باإليــدز او فــروس النقــص المناعــي

drug addiction or abuse, and treatment of

البشــري (اتــش أي فــي) وجميــع أنــواع االلتهــاب

mental illness and psychiatric disorders and

ما عدا السهو والخطأ ـــ .E. & O. E

)17

muscular, skeletal or human organ or tissue

Self-inflicted injury, suicide, abuse of alcohol,

18

)16

Nasal Septum and its Complications.

 - 18أي عــاج او فحــص يتعلــق بمتالزمــه ضعــف
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)15

snoring or any other causes , Also Deviated

titis A.

الكبــدي ماعــدا االلتهــاب الكبــدي .A

)10

)11

orders.

عقليــا .

)9

all types of epilepsy.

)19

 - 19تعمــد أصابــه العضــو المؤمــن عليــه نفســه،
االنتحــار ،اإلدمــان على الكحــول ،تعاطي المخدرات
وعالجــات

االمــراض

العقليــة

واالضطرابــات

النفســية وكافــة أنــواع الصــرع.

20) Injuries resulted from taking part in races of
any type and those related to types of sport
such as but not limited to:

 - 20إلصابــات الناتجــة عــن المشــاركة فــي الســباقات

Any type of aviation whether light plane,
aerostat, parachuting or Free Jumping.

مــن أي نــوع واإلصابــات المرتتبــة علــى كافــة

Winter sport such as ice skiing, Hockey.

*

Water sports such as jet boats, water
skating and diving.

*

أنــواع الرياضــة علــى ســبيل المثــال ال الحصــر:
*

أي شــكل مــن أشــكال الطــران الشــراعي،
ســواء فــي طائــرة شــراعية خفيفــة أو
منطــاد أو القفــز المظلــي أو قفــزة البنجــي.

*

الرياضــات الشــتوية مثــل التزلــج علــى الجليــد
الرياضــات المائيــة مثــل القــوارب النفاثــة

Any type of car racing.

*

Violent sports and all fighting such as
Judo, Karate, Boxing and wrestling.

*

Only Professional playing of Football ,
volleyball , Basketball …etc

*

والتزلــج علــى المــاء والغطــس.
*

رياضــات ركــوب الخيــل مثــل الصيــد وقفــز
الحواجــز

*

جميــع

البولــو.

ورياضــة
النشــاطات

برياضــة

المتعلقــة

التســلق مثــل تســلق الجبــال والصخــور.

و ا لمصا رعــة .

22) Congenital anomalies, hereditary disease,
genetic disorder and birth defects and developmental abnormalities related to Growth or
Learning and also Bone deformities {congenital (from birth) or developmental (from abnormal growth during childhood)}.

*
*

الرياضــات العنيفــة وجميــع فنــون القتــال
مثــل

الجــودو

والكاراتيــه

والمالكمــة

كــرة القــدم ،كــرة الطائــرة ،كــرة الســلة
وغريهــا مــن رياضــات الكــرة الممارســة
بشــكل احرتافــي فقــط.

 - 21العــاج الناشــئ عــن االشــراك فــي الحــروب او
الثــورات او االنقالبــات او أي عمــل غــر قانونــي
بمــا فيــه الحبــس المســبب واإلصابــة او المــرض
الناتــج عــن الخدمــة بالجيــش والشــرطة.
 - 22التشــوهات

الخلقيــة

واالمــراض

الوراثيــة

واالمــراض الخلقيــة بمــا فيهــا بطــيء النمــو
والتعليــم وكذلــك التشــوهات العظميــة بســبب
خلقــي أو بســبب النمــو بشــكل خاطــئ وقــت
الطفولــة ماعــدا بســبب اإلصابــات الجســدية.
 - 23جميــع التقنيــات التــي تســتعمل لعــاج االنــواع
المختلفــة مــن األلــم العصبــي والعضلــي
والديســك مثــال علــي ذلــك وليــس حصريــا االبــر
الموضعيــة بالعمــود الفقــري ســواد بالليــزر او
غــره مثــل الذبذبــات اإلشــعاعية او الكهربائيــة او
19

*

Treatment resulting from participating in
war, riot, civil commotion, or any illegal act,
including resultant imprisonment and injury
or illness while serving as a full-time member
of a police or military unit.

أي شكل من أشكال سباق السيارات.

*

*

All activities related to climbing mountains or rocks.

وهوكــي الجليــد ...إلــخ.
*

Horse riding such hunting, fencing and
polo.

*
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)21

23) All procedures/operations/treatment related
to different kind of pain management either
muscular, neural or disc(dorsapathies) as an
example and not limited to epidural injection,
radio frequency, thermal treatment, chemical, electrical & radiological, facet block, and
all similar consequences.
24) Injury or illness caused by nuclear fission, nuclear fusion or radioactive, chemical or biological contamination.
Treatment by a family member, and treatment that is not scientifically recognized by
FDA Standards and Experimental Treatment ,
Also homeopathy, acupuncture, acupressure,

)25

الحراريــة او الكيميائيــة او مــا شــابه ذلــك.
 - 24االمــراض او اإلصابــات الناشــئة عــن االنشــطار
او االنفجــار النــووي او التلــوث االشــعاعي او
الكيميائــي او البيولوجــي.
 - 25العــاج المقــدم مــن قبــل أحــد أعضــاء العائلــة،
والعــاج غــر المعــرف بــه علميــا مــن منظمــة
إدارة الغــذاء والــدواء األمريكيــة والعالجــات
التجري�بيــة وكذلــك العــاج باألعشــاب واالبــر
الصينيــة والعــاج باالستنشــاق وعــاج العظــام

aroma therapy, osteopathy and the like. Complementary medicine such as herbal, Chinese,
Indian therapy (Ayurveda) and PRP injections
and its alike & Botox for Migrain.
26) All preventive medicines and the related
medicines that are not registered by ministry of public health in Kuwait. Vitamins, food
supplements, and other pharmaceutical
products that are not approved by ministry of
health.

بمعرفــه غــر األطبــاء والعــاج الت�كميلــي
والصينــي والهنــدي وحقــن البالزمــا (بــي أر بــي)
ومثيالتهــا وكذلــك اســتخدام مــادة البوت�كــس
لعــاج الصــداع النصفــي.
 - 26العــاج الوقائــي واألدويــة الخاصــة بــه التــي
ال تــدرج تحــت قائمــه األدويــة المعتمــدة مــن
قبــل وزاره الصحــة والفيتامينــات والمكمــات
الغذائيــة ،والمســتحضرات األخــرى الغــر معــرف
بهــا لــدي وزاره الصحــة ،ماعــدا:
*
*

Except:
Vitamin D test if Medically necessitated.

*

Vitamins ‘s Supplements as mentioned

*

(Iron for Anemia) ,(Vit. D incase of deficiency) , ( Vit. B in case of Diabetes /Neu)ritis) , ( Pregnancy Vitamines
Fees of visiting doctor which is ordered by the
choice of the patient and we will pay the com-

فحــوص الفيتامــن الخاصــة ب فيتامــن د

parable fees of the resident doctor of treating

إذا اســتدعت الضــرورة الطبيــة.

hospital. This also applies for doctor’s visit

أدويــة الفيتامينــات (الحديــد فــي حــاالت
األنيميــا)( ،فيتامــن د فــي حــاالت النقــص)،
(فيتامــن ب لمرضــى الســكر وااللتهابــات
العصبيــة)( ،فيتامينــات الحمــل)

outside normal working hours.
28) Hormonal therapy and tests except for Thyroid Dysfunction.
29) Entry fees to any government clinics or hospi-

 - 27ت�كاليــف اتعــاب الطبيــب الزائــر مــن داخــل او خــارج

tals. File opening and registration fees in pri-

الكويــت وانمــا يتــم صــرف مــا يعــادل اتعــاب

vate hospitals/clinics.

الطبيــب المقيــم فــي المستشــفى ويطبــق
هــذا علــى ت�كاليــف اتعــاب الطبيــب خــارج ســاعات
الــدوام الرســمي.
 - 28عــاج الخلــل الهرمونــي وفحوصــات الهرمونــات
ماعــدا أمــراض الغــدة الدرقيــة.

30) All obesity, under-weight treatments &/or operations including but not limited to loss of
appetite and the like and all related devices
and treatment
Gastric bypass, sleeve gastrectomy, gastric

 - 29رســوم دخــول أي مســتوصف او مستشــفى

band ligation, …etc. or any other bariatric pro-

حكومــي او فتــح ملــف مــن المستشــفيات الخاصــة

cedure and for any reason.

ورســوم التســجيل.
 - 30عــاج و/او عمليــات الخاصــة بالســمنة ،النحافــة
وفقــدان الشــهية وكافــة األجهــزة والمــواد
والمســتحضرات والنفقــات المتعلقــة بذلــك.
 - 31عمليــات ت�كميــم ،تدبيــس ،تصغــر ،قــص ،تحويــ�ل
مســار المعــدة باســتخدام أي وســيله او طريقــه
وألي ســبب ،وعــاج زيــادة او نقــص الــوزن.
20
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)27

)Cancer – Tumors (Unless mentioned within TOB

)31

)32

33) Dental treatment:
)(Unless mentioned within TOB.

*

Routine conventional dental treatment

*

)(extraction, filling and RCT
Crowns, bridges, orthodontic treatment.

*

*

General anesthesia for dental extraction

 الســرطان –األورام (مالــم يذكــر خــاف ذلــك فــي- 32

or other non-emergency conditions.
*

Fluoride, Prophylactic treatment, Restoration

*

.)جــدول المنافــع
 االســنان (مالــم يذكــر خــاف ذلــك فــي جــدول- 33
:)المنافــع

Orthognathic Surgeries related to De-

 عالج العصب، الحشو،خلع األسنان

*

.التيجان والجسور والتقويم

*

34) Maternity benefit including: antenatal care,

التخديــر العــام لخلــع األســنان أو الحــاالت غــر

*

delivery, abortion or any complications relat-

.الطارئــة

formity as TMJ , Malocculsion , Orthodontic

Problems.

ed to pregnancy, delivery and postnatal care.
(Unless mentioned within TOB.)
4D ultrasound scan & panorama scan related
to pregnancy are not covered.
35)

Allergy preventive test, food allergy test, aero

 الحمــل والــوالدة (مالــم يذكــر خــاف ذلــك فــي- 34
:)جــدول المنافــع
الســونار رباعــي األبعــاد والبانورامــا ســكان
.والمتعلقــة بالحمــل غــر مغطــاة
. اختبارات الحساسية- 35

allergy test…etc.

. امراض إصابات العمل- 36

36) Injuries and diseases occurred because of
work and work related diseases
37)

 غســيل الكلــي (مالــم يذكــر خــاف ذلــك فــي جــدول- 37
.)المنافــع

Kidney / Renal dialysis (Unless mentioned
within TOB).

38) Diseases defined by the world health organization (WHO) as epidemic.
39) Non-medical materials such as tooth paste,
brushes, throat soothing, sterilized solutions, children’s milk and diapers, hair care,
bald treatment, hair & skin care products, after-shave products, facial cleansers and vaginal douche.

*

. األوبئة طبقا لتعريف منظمة الصحة العالمية- 38
-الشــامبو- معجون االسنان: المــواد غــر الدوائية- 39
مرطبات الحالقــة ومرطبــات-فــرش االســنان
حليــب وحفاضــات األطفــال-محاليــل التعقيم-الجلد
– المســتحضرات الخاصــة بالعنايــة بالجلــد والشــعر
والغســول

الوجــه

غســول-الرأس

وفــروه
.النســائي

 عــاج وفحوصــات الحــاالت المتعلقــة بالشــيخوخة- 40

40) Treatment and tests of any conditions related

(ماعــدا العــاج التحفظــي ألمــراض هشاشــة

to senility (Except Conservative Management

وخشــونة العظــام المزمــن وأمــراض التضخــم

for Chronic Osteoarthritis , Chronic Osteopo-

الحميــد للربوســتاتا المزمــن) وكذلــك انقطــاع

rosis and Benign Prostate Hyperplasia) and

الطمــث والزهايمــر والخــرف وشــلل الرعــاش

also post menopause , Alzheimer’s disease
(AD) , Dementia, Parkinson , Multiple Sclerosis
& Lupus Erythromatosis
41)

Any Treatment /Medical Services which are

.والتصلــب اللويحــي والذئبــة الحمــراء
 أي عــاج او خدمــات طبيــة غري مصحوبة بتشــخيص- 41
.طبــي واضــح أو ت�كــون غــر مــررة طبيــا

not accompanied with a clear Medical Diag-

 أي عــاج أو خدمــة طبيــة أو إجــراء طبــي بعــد- 42

nosis, or are not medically justified, also non

انتهــاء التغطيــة الت�أمينيــة للمجموعــة ككل أو

listed medications through Kuwaiti MOH.

 مــا لــم،انتهــاء عضويــة المؤمــن أيهمــا أقــرب

42) Any treatment, medical service or medical

تجــدد الوثيقــة وتدفــع األقســاط المســتحقة

procedure after the end of the insurance cov-

.عليهــا عنــد التجديــد
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er of the group or the expiry of the insured
membership unless the Plan is renewed and
the due premiums are paid.
43) * Genetic Screening Tests /Counseling.
* Podiatrist services
* Dietician services
(*)

Pre-existing Conditions (PEC) Shall mean any
disease , illness or injury has been occurred
or mostly occurred prior to the insured enrollment Date under the policy, even if these
conditions were diagnosed or Not.
Example for Preexisting cases (waiting period applied) : Hernia , Hemorrhoids, Kidney
stones, cholecystectomy , tonsillectomy, adenoidectomy, fibroids…
(**) Chronic Conditions: Shall mean any disease, illness or injury, which has at least one
of the following components:

: العالجات المتعلقة بـ- 43
.الفحوصات واالستشارات المتعلقة بالجينات

*

.خدمات معالجي القدم

*

.خدمات متخصصي التغذية

*

:الحاالت المرضية السابقة للت�أمني
إصابــة حدثــت أو/ عــرض/  مــرض/ هــي أي حالــة
يرجــح حدوثهــا قبــل انتســاب المؤمــن لوثيقــة
.الت�أمــن ســواء تــم تشــخيصها أو لــم يتــم
أمثلــة لألمــراض الســابقة للت�أمــن التــي تطبــق
 البواســر،  الفتــق: عليهــا فــرات اإلنتظــار
اســت�ئصال،  التهــاب المــرارة، حصــوات الكلــى،
...... األورام الليفيــة، اســت�ئصال اللحميــة، اللوزتــن

 هــي المــرض أو الحالــة أو:(**)	 األمــراض المزمنــة
اإلصابــة التــي ينطبــق عليهــا علــى األقــل أحــد
:الشــروط التاليــة
.حدثت بسبب تغري في الجسم

*

.تسبب تغريات غي جسم اإلنسان

*

.غري قابلة للشفاء

*

ت�تطلــب عنايــة ومراقبــة لفــرة طويلــة ال تقــل

*

*

Occurred due to changes in the Body.

*

Causes irreversible changes to the body.

*

Has unknown cure.

*

Required long duration care and supervision not less than 6 months.

6 ت�تطلــب عــاج لفــرة طويلــة ال تقــل عــن

*

Required Treatment for long duration
not less than 6 months.

 حدوثهــا مــرة أخــرى بعــد/ عرضــة لت�كرارهــا

*

Recurrent.

*

Leads to permanent Disability.

- Examples of Chronic Diseases But not limited to the following:
Chronic Inflammatory Diseases (Chronic Arthritis), Heart & Coronary Artery Disease ,
Cardiac Stents, Angiography , Angioplasty ,
CABG, Diabetes , Hypertension, Chronic Kidney Disease , Asthma , Auto immune Diseases
, Disc Prolapse….etc.

	)*(

. أشــهر6 عــن
*

. أ شــهر
.العــاج

*

محــاوالت

.تسبب عجزا دائما

*

 أمثلــة لألمــراض المزمنــة (علــى ســبيل المثــال ال:)الحصــر
أمــراض االلتهابــات المزمنــة (التهــاب المفاصــل
 أمــراض القلــب والشــراي�ي وتركيــب،)المزمــن
 أمــراض، مــرض الســكر،الدعامــات والقســطرة
 امــراض، الربــو، أمــراض الكلــى المزمنــة،الضغــط
 أمــراض تراكــب الفقــرات،الماعــة الذاتيــة
.والديســك المتــ�أكل بمــرور الزمــن
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Sixth Section: Table of Benefits

القسم السادس :جدول المنافع

برنامج الت�أمني الصحي الت�كافلي لألفراد  /العائالت – صحة
Family / Individual Medical Insurance Quote Product – SEHA
خطة التغطية
الحد األقصى للتغطية

Plan C

Plan B

Plan A

KD 3,000

KD 5,000

KD 10,000

Plan of Cover
)Maximum Annual Limit (PPPY

داخل دولة الكويت داخل شبكة المرافق الطبية
فقط
(مطالبات الدفع المباشر)
Kuwait – Inside Network Only

الحاالت
غري طارئة
الحدود
الجغرافية

Elective cases

()Direct Billing Basis

()Non –Emergency
Territorial
scope

دول مجلس التعاون ،الشرق األوسط وشمال إفريقيا،
وجنوب شرق آسيا (مطالبات الدفع واالسرتداد)
)GCC, MENA, SE.ASIA (Reimbursement Basis
جميع دول العالم ماعدا أمريكا وكندا
حاالت
الطوارئ

(مطالبات الدفع واالسرتداد)
World-wide excluding USA and Canada.(Reim)bursement Basis

Emergency cases

منفعة التنويم واإلقامة في المستشفى
In-Patient Benefit
الحد األقصى للتغطية

KD 3,000

KD 5,000

غرفة خاصة قياسية ورسوم
التمريض و الرعاية بحد
أقصى للغرفة:

بحد
أقصى

بحد أقصى

(على أن يكون بقاء المريض
في المستشفى لمدة تزيد
على  24ساعة و لمدة ال
تزيد عن  60يوم خالل السنة
الت�أمينية)
أتعاب الطبيب أو االستشاري
أو الجراح و طبيب التخدير/
ت�كلفة غرفة العمليات و
الكادر التمريضي.
الفحوصات المختربية و
األشعة السينية ،الرنني
المغناطيسي و األشعة
المقطعية و األدوية
الموصوفة
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Up to

KD70

KD80

بحد
أقصى
Up to

KD100

مغطاة

مغطاة

مغطاة

Covered

Covered

Covered

مغطاة

مغطاة

مغطاة

Covered

Covered

Covered
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Up to

KD
10,000

Annual Limit

& Standard Private Room
nursing fees per room (Subject to patient stay for more
than 24 hours and Maximum
)allowed 60 days per year

Treating Doctor or consultant,anesthetist and surgeon
fees

Lab tests, X-rays, MRI, CT scan
andprescribed medicine

Intensive care Unit
Local Ambulance charges
(when it is medically indicated)
Home Nursing after surgeries
max. 30 days per year – limit
per day up to

Cash benefits in case of inpatient stay at government hospital per day (Max.30 days)
Parent Accommodation Accompanied parents for Inpatient- Admission for child
below Age 16/-per night Max.
30 days per year

مغطاة

مغطاة

مغطاة

Covered

Covered

Covered

مغطاة

مغطاة

مغطاة

Covered

Covered

Covered

KD 30

KD 25

KD 20

اإلسعاف الربي المحلي في
حال وجود ضرورة طبية له
التمريض المنزلي الذي يلي
- العمليات الجراحية

KD 20

KD 20

KD 20

/ غرفة الرعاية الفائقة
المركزة

KD 20

 يوم – الحد30 بحد أقصى
األقصى لليوم الواحد

KD 20

البدل النقدي ( بحد أقصى
 يوم ) عندما يتلقى30
المريض الداخلي العالج
–بالمستشفيات الحكومية
الحد األقصى لليلة الواحده

KD 20

مرافقة المريض إذا كان أقل
 عاما بحد أقصى ت�كلفة16 من
30 الليلة الواحدة – أقصى
يوم

منفعة العالج بالعيادات الخارجية و الرعاية اليومية
Out-Patient & Day Care Benefits
Annual Limit
Consultation limit
Allowed number of visits
Lab. tests, X-rays, diagnostic
tests
CT scan and MRI
Minor Urgent procedures such
as suturing, fractures, injuries,
burns, etc.

Day care procedures (such us
endoscopies, tonsillectomy and
Varicose veins….etc.)

KD 1,700

KD 1,200

KD 850

KD 40

KD 35

KD 30

15

12

12

مغطاة

مغطاة

مغطاة

Covered

Covered

Covered

مغطاة

مغطاة

مغطاة

Covered

Covered

Covered

مغطاة

مغطاة

مغطاة

Covered

Covered

Covered

مغطاة بحد
أقصى

مغطاة بحد
أقصى

مغطاة بحد
أقصى

Covered up to

Covered up to

Covered up to

KD 500

KD 400

KD 300

الحد األقصى للتغطية
الحد األقصى للكشف
الطبي
عدد الزيارات
) (االستشارات الطبية
الفحوصات المختربية
و األشعة السينية
والمسح
األشعة المقطعية و
الرنني المغناطيسي
الحاالت الطارئة مثل
خياطة الجروح و
الحروق وتجبري الكسور
 الخ........
عالجات و جراحات اليوم
،الواحد ( مثل المناظري
، است�ئصال اللوزتني
) الخ....الدوالي

Prepared by Technical Dept. – Medical
.E. & O. E ما عدا السهو والخطأ ـــ

24

العالج الطبيعي
Physiotherapy
Annual Limit
(Upon Doctor Recommendation
after Accident or Surgeries)

 جلسات بحد10
أقصى

 جلسات بحد8
أقصى

 جلسات بحد6
أقصى

Sessions 10

Sessions 8

Sessions 6

KD 200

KD 150

KD 100

Optional Benefits

:مغطاة حتى
(بناء على توصية
الطبيب بعد العمليات
)الجراحية والحوادث

المنافع االخـتيارية

األمراض المزمنة واألمراض السابقة لبدء الت�أمني
Chronic & Pre-Existing Conditions
Annual Limit

KD 400

KD 300

KD 200

 شهور3

Waiting period Conditions

الحد األقصى للتغطية
فرتة انتظار

Months 3

منفعة الحمل والوالدة
Maternity Care
Annual Limit
Normal delivery, C-section, Complications Such as ectopic pregnancy, miscarriage and legal
abortion

Standard Private Room

ANC & PNC visits
Routine 2D sonar

KD 1300

KD 1100

KD 750

مغطاة

مغطاة

مغطاة

Covered

Covered

Covered

مغطاة

مغطاة

مغطاة

Covered

Covered

Covered

 زيارات10

 زيارات9

 زيارات9

visits 10

visits 9

visits 9

5

4

3

الوالدة الطبيعية أو
 كل مضاعفات، القيصرية
و مشاكل الحمل و
 الحمل خارج، الوالدة
الرحم و اإلجهاض
.القانوني
غرفة قياسية
المتابعات أثناء و بعد
الحمل
 سونار الحمل2D
الروتيني

 أشهر10

Waiting period Conditions

الحد األقصى للتغطية

فرتة انتظار

Months 10

عالج األسنان
Dental Care
Annual Sub limit

KD 500

KD 400

KD 300

الحدود السنوية (دينار
:كويتي) ويغطي
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– خلع السن الطبيعي
الحشوات غري التجميلية
– عالج العصب والجذور
– عالج التهاب اللثة
الناتج عن الخراج –عالج
األسنان بعد حادث

Extraction – non cosmetic Fill�)
ings – Roots Canal Treatment
– Gum treatment due the abscess- Accidental Dental Surgical
.Treatment

KD 400

KD 300

KD 200

Investigations, blood tests and
Panoramic X-ray

KD 50

KD 50

KD 50

التحاليل و االشعة و
أشعة البانوراما

KD 50

األدوية الموصوفة
و التخدير العام ( عند
وجود ضرورة طبية
)فقط

Prescribed Medicines and General Anesthesia (if medically
.)necessary

KD 50

KD 50

Extraction of teeth for children
Under 12 years

خلع األسنان لألطفال
 سنة غري12 تحت سن الـ
مغطاة

غري مغطاة

Except the emergency cases,(
under doctor recommendation

Not Covered

(ما عدا الحاالت الحرجة
والطارئة والتي يقرها
)الطبيب

 شهور3

Waiting period Conditions

فرتة انتظار

Months 3

التحـمـالت
Policy Deductibles
Plan A

Plan B

Plan
C

10%

10%

10%

Consultation

KD 5

KD 5

KD 5

االستشارة
الطبية

Other Services

10%

10%

10%

الخدمات
األخرى

Dental Care

10%

15%

15%

األسنان

Maternity Care

10%

15%

15%

الحمل و الوالدة

MRI & CT Scan

25%

25%

25%

األشعة المقطعية و الرنني
المغناطيسي

20%

مطالبات الدفع و االسرتداد
(خارج الكويت و داخل
المستشفيات الكويتية
)الحكومية فقط

Plan of Cover
In-Patient

Out-Patient

Reimbursement of Claims
Outside Kuwait & inside Kuwaiti gov�)
)ernmental hospitals only

20%

20%

نوع المنفعة
التنويم و اإلقامة في
المستشفى
العيادات
الخارجية
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Cash Claims reimbursement outside Kuwait or
within Kuwait governmental Hospital
This cover is effective if it is listed with its Form No. in the
First page of this Plan , then it exclusively applies on the
grades which show positive value , and subject to the following conditions and documents :
1- Original invoices paid against the medical services.
2- Copy of the medical reports, results of analysis and Hospital discharge report.
3- Copy of the Civil ID or Passport.
4- Copy of the Medical insurance Card.
5- Filing the claim Form of the cash compensation attested
by the Doctor.
6- For claims from abroad, copy of the exit and entry seals
on the passport.
- In the emergency cases the Company pays the Contributor
the cost of his treatment outside the network at (as table
%) of the expenses within the reasonable and customary
charges prices whether the treatment is in the Country of
Residence or abroad. In all cases:
- The amount of Compensation shall not exceed the cost of
daily stay as papered in the table of Benefits for Kuwait or
abroad according to the case. The Deductible/Co-insurance
shall always apply on each claim for urgent medical expenses only and within 21 working days from the date of
submission of the claim.
- A written evidence of the Claim should be submitted to the
Company before 60 days inside Kuwait, 90 days outside Kuwait abroad from the date of starting the treatment under
the penalty of canceling the claim if the person failed to
provide evidence that he was not able to claim within the
staid period.
- The claim evidence should include the original invoices and
payment Receipts, and full medical Reports which describe
the medical case which required the urgent treatment, also
the original result of the tests, the Doctor’s prescription.
- Contacting GlobeMed Company when possible shall make
things easier and avoid paying the medical expenses up to
sending the sheet by Fax or by email to the Medical Center.
- The Medical claim which should be compensated shall be
settled according to the reasonable and customary charges
(detected by the insurance company or TPA) in the approved
medical Centers after Deductible/Co-insurance of any right
to the Company of the bearing, and the Percentage of contribution. Recovery is by Kuwaiti Dinar only according to the
exchange rate of CBK.
- The Company’s liability under any benefit is limited to the
said amount of the Cover in the table of Benefits whereas
the Max Limit in the year shown in the table of Benefits
represents the max, Obligation of the Company for each
Contributor under all covers during the period of Contribution.
Reimbursement mode is activated for treatment within
Governmental Kuwaiti Hospital or outside Kuwait and not
allowed outside the agreed network of healthcare providers
in Kuwait

العالج داخل المستشفيات الحكومية الكويتية أو
خارج دولة الكويت
يســري مفعــول هــذا الغطــاء إذا كان مدرجــ ًا مــع رقــم
نموذجــه فــي الصفحــة األولــى لهــذا العقــد وعندئــذ يطبــق
حصريـ ًا علــى الدرجــات التــي يبــن لهــا جــدول الوثيقــة قيمة
: إي�جابيــة و ت�كــون خاضعــة للشــروط و المســتندات التاليــة
. أصل الفواتري المدفوعة مقابل الخدمات الطبية- 1
 صــورة مــن التقاريــ�ر الطبيــة و نتائــج التحاليــل و تقريــ�ر- 2
.الخــروج مــن المستشــفى فــي حــاالت التنويــم
.و صورة جواز السفر/ صورة من البطاقة المدنية أو- 3
. صورة من بطاقة الـت�أمني الصحي- 4
 تعبئــة نمــوذج المطالبــة للتعويــض النقــدي مصدقــة- 5
.مــن قبــل الطبيــب المعالــج او جهــة العــاج
 صــورة مــن، للمطالبــات التــي مــن خــارج دولــة الكويــت- 6
.الجــواز بختــم الخــروج و الدخــول مــن و الــى الكويــت
: مالحظات هامة
يتــم تصفيــة جميــع المطالبــات بســعر صرف الدينــار الكويتي
 بعــد خصــم مبالــغ التحمــل حســب ورودهــا فــي،الحالــي
جــدول المنافــع و بحســب األســعار الرائجــة و المعقولــة
فــي المرافــق الطبيــة المعتمــدة داخــل دولــة الكويــت ( و
21 التــي تحددهــا شــركة الت�أمــن و الوكيــل اإلداري) و خــال
.يــوم عمــل مــن تاري ـ�خ تقديــم طلــب التعويــض
يســري هــذا النظــام فقــط إذا كان العــاج داخــل
المستشــفيات الحكوميــة الكويتيــة أو خــارج دولــة الكويــت
وال يســمح بهــا خــارج نطــاق شــبكة مــزودي الخدمــة الطبيــة
بالكويــت
يجــب تقديــم الطلــب بجميــع مرفقاتــه إلــى مكاتــب الشــركة يــوم مــن تاري ـ�خ الحــادث أو المطالبــة داخــل دولــة60خــال
 يــوم خــارج دولــة الكويــت و فــي حــال توريدها90الكويــت و
بعــد انقضــاء المــدة المتفــق عليهــا يســقط حــق المشــرك
.فــي المطالبــة
كل التعويضــات النقديــة عــن المصاريــف الطبيــة ســوف يتــم
تعويضهــا بنــاءا علــى شــروط و اسـت�ثناءات الوثيقــة وي�جــب
أن ت�كــون مثبتــة التغطيــة فــي كل منافــع التغطيــة كل على
.حــده و بحســب الحــدود القصــوى لــكل منفعــة

List of Medical Providers

قائمة المرافق الطبية

As per Attached

كما هو مرفق
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