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نــــــــــــــوع التــــأمــني: داخل وخارج املستشفى (خيار)
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تــاريخ بـــــــدء التأمني:
تــاريخ انتهــاء التأمني:

رقــــــــــــــم الـــعــــقـــد:
الــمتــعـــاقـــــــــــــــــــد:

عنوان الـمتعاقــــد:
رقم الهاتف :

املؤمن عليهم:
القسط السنوي:

طريقة الدفع:

عقد التأمني الصحي العائلي
(Wellness) (صحة)

تتعهد شركة الضامنون العرب للـتأمني م.ع.م"املسماة فيما بعد بالشركة" دفع النفقات الطبية التي يتكبدها 
املتعاقد و/ أو املؤمن عليه وذلك طبقًا لشروط وحتديدات هذا الـعـقــد: (يتألف هذا العقد من ١٠ صفحات)
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جدول  املنافع 

اخلياراملنافع

12,00010,0007,500

1,000750500
1,500850750
500400300

 (JD)احلد األقصى للعالج لكل منتفع سنويا
املنطقه اجلغرافيه 

 (JD)احلد األقصى للحاله الواحدة سنويا
االقامه والعناية احلثيثة والعمليات 

اتعاب الطبيب االستشاري، الطبيب اجلراح، 
طبيب التخدير واجور االشراف الطبي

الفحوصات الطبية، االدوية، االجراءات 
التشخيصية، التصوير الطبقي، الرنني 
املغناطيسي والعالج باالشعة السينية 

املرافق للطفل دون سن ١٣ سنة 
سيارة االسعاف 

شبكة القلب 

(JD) الوالدة الطبيعية
(JD) الوالدة القيصرية

(JD) االجهاض املشروع

تغطيات داخل املستشفى 

الوالدة (ال تشمل مراجعات احلمل)

غير محدد
داخل وخارج االردن 

تغطية كاملة ١٠٠٪ 

1

اخليار الثالثاخليار الثانياخليار األول
درجة التأمني (أولى)
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(حسب احلد األدنى ألسعار نقابة االطباء االردنية لعام ٢٠٠٨ واألسعار املعتمدة محليا من قبل وزارة الصحة األردنية ومؤسسة الغذاء 
والدواء األردنية ) على ان يتم ارفاق منوذج عالج طبي بكل مطالبة للعالج خارج املستشفى يتم تقدميها للصرف. 

التغطيات خارج املستشفى

 12 منوذج

 8 جلسة /منتفع سنويا 10 جلسة /منتفع سنويا 12 جلسة /منتفع سنويا

 10 مناذج

 % 100  % 90 

 % 50 

 % 50 

 % 80 

 % 100 

عدد مناذج العالج للمنتفع سنويا  8 مناذج

كشفية الطبيب 
االجراءات التشخيصية مبا فيها املختبرات واألشعة 

واالدوية املوصوفة
العالج الطبيعي 

نسبة التعويض للمعاجلة خارج الشبكة 

نسبة التعويض للمعاجلة خارج الشبكة للصيدليات 

التغطية خارج الشبكة الطبية املعتمدة (مبوجب فواتيرمدفوعة مسبقا)

جدول  املنافع 

اخليار الثالثاخليار الثانياخليار األولاخلياراملنافع
درجة التأمني (أولى)



البواسير ,النواسير والشق الشرجي 
استئصال اللوزتني, اجليوب والزوائد اللحمية

الفتق (ضمنها تغطية الشبكة املستخدمة كمستلزم طبي ) 
اضطرابات الهرمونات غير املتعلقة بالعقم 

دوالي االوردة القيلة (اكياس مائية ) دوالي اخلصية 
انحراف الوتيرة األنفية غير التجميلة 

احلمل ويشمل الوالدة واالجهاض واحلمل الهاجر وتثبيت 
احلمل ومراجعاتها 

الديسك واالنزالق الغضرويف, جراحة واالم الظهر
االم وجراحة وتنظير الركبة 

األورام الليفية والبيطانية الرحمية, بطانة الرحم, 
استئصال و/أواصالح الرحم 

الساد وارتفاع ضغط العينومن ضمنها تغطية العدسات
االمراض املزمنة مثل (الضغط,السكري,الدهنيات...)

  ٦ أشهر 
٦ أشهر
٦ أشهر
٦ أشهر
١٢ شهر
١٢ شهر
١٢ شهر

١٢ شهر
١٢ شهر
١٢ شهر

١٢ شهر
٢٤ شهر

تطبق فترات االنتظار أدناه على كافة املنتسبني عند تاريخ بداية العقد واملنتسبني اجلدد بعد تاريخ بداية العقد كل حسب تاريخ 
انتسابه للتأمني.

فترة اإلنتظاراحلالة الطبية
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كافة اخلدمات املذكورة  يف اطار املنافع االضافية تكون مغطاة وال تخضع لالستثناءات العامة.
•  تغطية طبية داخل املستشفى لكافة أفراد العائلة املشتركني بالتأمني.

•  استشارات طبية على مدار ٢٤ ساعة.
•  شبكة طبية معتمدة و موزعة جغرافيا تغطي جميع املناطق من الشمال إلى اجلنوب. 

•  تغطية أمراض القلب والشرايني (فحوصات, عالجات و عمليات).
•  تغطية أمراض اجلهاز التنفسي.

•  تغطية أمراض العمود الفقري والديسك.
•  تغطية الساد وارتفاع ضغط العني.

•  تغطية دوالي اخلصية.
•  تغطية انحراف الوتيرة األنفية.

•  يغطي التأمني اجلراحة التجميلية إذا كانت ناجتة عن حادث وقع بعد االنضمام للتأمني.
•  يغطي التأمني تفتيت احلصى بواسطة الليزر أو اجلراحة ويغطي التداخل اجلراحي إلزالة احلصى.

•  يغطي التأمني الدوالي غير املتعلقة بالعقم واخلصوبة بعد تطبيف فترات االنتظار.
•  يغطي التأمني انحراف الوتيرة غير التجميلية وللحاالت املشمولة بالتأمني بعد تطبيق فترات االنتظار.

•  يغطي التأمني الكسور ومتزق األربطة والغضاريف والعضالت غير الناجتة عن إصابات عمل أو ممارسة الرياضة.
•  يغطي التأمني التنظير بأنواعه.

•  يغطي التأمني األدوية املهدئة لعالج حالة مرضية مشمولة بالتأمني.
•  يغطي التأمني تكاليف إقامة املرافق للطفل دون عمر ١٣ سنة.

•  يغطي التأمني األورام احلميدة الناشئة بعد تاريخ بدء التأمني والعالجات املتعلقة بها.
•  يغطي التأمني البواسير والنواسير والشق الشرجي للحاالت املشمولة بالتأمني بعد تطبيق فترات االنتظار.

•  يغطي التأمني األورام الليفية واستئصال البيطانة الرحمية وإزالة الرحم على أن ال تكون حالة سابقة للتأمني وضمن فترة االنتظار املعتمدة.
•  يغطي التأمني حاالت اللوزتني واجليوب والزوائد اللحمية والعمليات الروتينية للحاالت املشمولة بالتأمني بعد تطبيق فترات االنتظار.

•  يغطي التأمني القيلة ودوالي األوردة ودوالي اخلصية غير املتعلقة باخلصوبة أو العقم.
•  يغطي التأمني اجللطات الدماغية ومضاعفاتها.

•  يغطي التأمني أمراض الديسك وعالجاته ومضاعفاته للحاالت املشمولة بالتأمني بعد تطبيق فترات االنتظار.
•  يغطي التأمني العالج الطبيعي.

•  يغطي التأمني أمراض العيون واجلراحات الروتينية غير املتعلقة بحدة اإلبصار، تصحيح النظر، القرنية املخروطية والتقدم بالعمر.
•  يغطي التأمني الساد (املاء األزرق) واملاء األبيض واألسود وارتفاع ضغط العني والعدسة املتعلقة بها طاملا ال يتعلق بالتقدم بالعمر.

•  تغطية أكثر من علبة دواء واحدة يف حال مت وصفها من قبل طبيب أخصائي معالج حلالة مرضية مشمولة بالتأمني.
•  يغطي التأمني األمراض السابقة املشمولة بالتأمني واملصرح عنها.

املنافع االضافية
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•  تغطية فحص احلمل االيجابي. 
•  يتم منح 9 مناذج اضافية للمرأة احلامل الستخدامها ملراجعات احلمل.

•  تغطية كافة فيتامينات احلمل سواء اخلاضعة أو غير اخلاضعة لضريبة 16 %. 
•  تغطية الكالسيوم واحلديد للحامل.

•  تغطية املواليد اجلدد اعتبارا من اليوم األول للوالدة شريطة خلوهم من األمراض والشتوهات اخللقية والوراثية (شريطة أن يتم 
اضافة املولود اجلديد الى عقد التأمني خالل شهر واحد من تاريخ الوالدة ). 

•  تغطية طهور األطفال. 
•  تغطية حاالت اخلداج للمواليد اجلدد بسقف 2,000 دينار سنويا للحالة ( شريطة أن يتم اضافة املولود اجلديد الى عقد 

التأمني خالل شهر واحد من تاريخ الوالدة ).  
•  تغطية حاالت االصفرار (اليرقان) حلديثي الوالدة. 

•  تغطية مطاعيم األطفال حسب البرنامج الوطني لوزارة الصحة بسقف 100 دينار. 
•  تغطية الفيتامينات غيراخلاضعة لضريبة املبيعات 16 % (فحص وعالج ) وذلك للحاالت املرضية املشمولة بالتأمني وبوصفة من 

 .vit D و b12 الطبيب االخصائي مبا فيها فيتامني
•  تغطية الهرمونات (فحوصات وعالجات ) غير املتعلقة  باخلصوبة واملشمولة ضمن التغطية التأمينية.

•  تغطية األمراض اجللدية غير التجميلية واملشمولة ضمن التغطية التأمينية.
•  تغطية حاالت هشاشة العظام من فحوصات وعالجات باستثناء العالجات اخلاضعة ل 16 % ضريبة مبيعات.

•  تغطية أمراض العيون غير املتعلقة بحدة االبصار , التقدم بالعمر أو تصحيح النظر. 
•  تغطية حاالت تفتيت احلصى. 

•  تغطية األورام احلميدة. 
•  تغطية فحص املاموغرام للحاالت املشمولة بالتأمني. 

•  تغطية الفحوصات التشخيصية (صور أشعة,تصوير طبقي,الرنني املغناطيسي,مختبرات الخ ...) وذلك للحاالت املشمولة بالتأمني 
فقط . 

•  تغطية حاالت الفشل الكلوي باستثناء غسيل الكلى. 
•  تغطية االدوية املهدئة املوصوفة لعالج احلاالت املشمولة بعقد التأمني . 

 . B&C وفحوصات تشخيص التهاب الكبد الوبائي A تغطية التهاب الكبد الوبائي  •
•  تغطية اجلدري ما لم يكن وباء. 

•  تغطية منفعة السرطان بسقف سنوي 50,000 دينار للحالة الواحدة مقابل قسط اضايف. 
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•  تغطية فحص احلمل االيجابي.
•  يتم منح 7 مناذج اضافية للمرأة احلامل الستخدامها ملراجعات احلمل.

•  تغطية كافة فيتامينات احلمل سواء اخلاضعة أو غير اخلاضعة لضريبة املبيعات 16%. 
•  تغطية املواليد  اجلدد اعتبارا من اليوم األول للوالدة شريطة خلوهم من األمراض والتشوهات اخللقية والوراثية (شريطة أن يتم 

اضافة املولود اجلديد الى عقد التأمني خالل شهر واحد من تاريخ الوالدة ). 
•  تغطية طهور األطفال.  

•  تغطية حاالت االصفرار (اليرقان ) حلديثي الوالدة.
•  تغطية الفيتامينات غير اخلاضعة لضريبة املبيعات %16 (فحص وعالج) وذلك للحاالت املرضية املشمولة بالتأمني وبوصفة من 

 .b12 الطبيب االخصائي مبا فيها فيتامني
•  تغطية الهرمونات (فحوصات وعالجات) غير املتعلقة باخلصوبة واملشمولة ضمن التغطية التأمينية.

•  تغطية األمراض اجللدية غير التجميلية واملشمولة ضمن التغطية التأمينية. 
•  تغطية حاالت هشاشة العظام من فحوصات وعالجات باستثناء العالجات اخلاضعة ل %16 ضريبة مبيعات. 

•  تغطية أمراض العيون غير املتعلقة بحدة االبصار, التقدم بالعمر أو تصحيح النظر. 
•  تغطية حاالت تفتيت احلصى. 

•  تغطية األورام احلميدة.
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باستثناء ما نص عليه صراحة يف بند التغطيات و/أو املنافع االضافية من وثيقة التأمني, فانه يبقى من املفهوم واملتفق عليه صراحة أن 
الشركة ال تعوض عن أية معاجلة و/أو فحص اكتشاف و/أو مضاعفات ناجتة عن: 

احلوادث واالصابات 
•  االنتحار و/أو محاولة االنتحار عن اختيار أو ادراك أو ارادة, إيذاء الذات املتعمد, ارتكاب أو محاولة ارتكاب جرم أو االشتراك يف فتنة أو 

مشاجرة أو حوادث السير (احلاالت القضائية بجميع أنواعها).
•  احلاالت الناجتة عن احلروب واالضطرابات وأعمال الشغب, االعتداءات, العمليات شبه احلربية, األعمال العسكرية, احلرب األهلية, 

التمرد, الثورة, األحكام العرفية, أعمال االرهاب واملشاجرات. 
•  الكوارث الطبيعية (مثال: الزالزل, الفيضانات, ثوران البراكني, االجنرافات االرضية,...الخ), التلوث االشعاعي, التلوث النووي, املفاعالت 

الذرية, املخلفات للمعدات العسكرية, املخلفات للمواد النووية, التلوث الكيماوي.
•  احلوادث واحلاالت الناجمة عن الرياضات, الهوايات, النشاطات اخلطرة مثل ركوب املنطاد, سباق السيارت, تسلق اجلبال أو ركوب 

البالون الخ..., ركوب الطائرة ما لم يكن املؤمن عليه راكبا بأجر يف طائرات جتارية مرخص لها.

األمراض 
•  إدمان, تعاطي الكحول واملخدرات و/أو أية مواد محظورة, جرعات االدوية الزائدة. األمراض السارية واملعدية و/أو االصابات العامة 

و/أو األوبئة العامة (التي تستلزم العزل واحلجر الطبي مثل البكتيرية, اجلدري, السل, احلصبة, السارس, الكوليرا, انفلونزا اخلنازير 
والطيورالخ ...) وأية أمور تكون مسؤولية  السلطات احلكومية, االصابة أو املرض القابل للتعويض ملوجب أي قانون أو تشريع أو أي نظام 

آخر مبا فيها اصابات العمل و أمراض املهنة املشمولة مبوجب قانون الضمان االجتماعي.
•  أمراض السرطان وكافة الفحوصات والعالجات املتعلقة بها .

•  األمراض اجلنسية (السيالن, الزهري وااليدز...الخ) ,حاالت العقم واخلصوبة, العجز اجلنسي, اضطرابات الهرمونات واالمراض املتعلقة 
بالنمو وقصر القامة. 

•  تكاليف املرافق و خدمات الكفتيريا و الهاتف و كافة املستلزمات غير الطبية.
•  مرض النهام, السمنة املفرطة, عمليات ربط املعدة, فقدان الشهية العضالي, غسيل الكلى, الفشل الكلوي وفشل الكبد,   واليرقان بكافة 

أنواعه, التهاب الكبد الوبائي. 
•  معاجلة احلاالت املستعصية الطويلة األمد كالفالج أو الكساح أو الشلل اجلزئي أو الكلي أو العمى...الخ, والرعاش, الصرع.

•  أمراض العامود الفقري والنخاع الشوكي. 
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•  تغطية فحص احلمل االيجابي.

•  يتم منح 5 مناذج اضافية للمرأة احلامل الستخدامها ملراجعات احلمل.

•  تغطية كافة فيتامينات احلمل سواء اخلاضعة أو غير اخلاضعة لضريبة املبيعات 16%. 

•  تغطية املواليد اجلدد اعتبارا من اليوم األول للوالدة شريطة خلوهم من األمراض والتشوهات اخللقية والوراثية (شريطة أن يتم 

اضافة املولود اجلديد الى عقد التأمني خالل شهر واحد من تاريخ الوالدة ). 

•  تغطية طهور األطفال. 

•  تغطية حاالت االصفرار (اليرقان ) حلديثي الوالدة.

•  تغطية األمراض اجللدية غير التجميلية واملشمولة ضمن التغطية التأمينية. 

•  تغطية أمراض العيون غير املتعلقة بحدة االبصار, التقدم بالعمر أو تصحيح النظر. 
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باستثناء ما نص عليه صراحة يف بند التغطيات و/أو املنافع االضافية من وثيقة التأمني, فانه يبقى من املفهوم واملتفق عليه صراحة أن 
الشركة ال تعوض عن أية معاجلة و/أو فحص اكتشاف و/أو مضاعفات ناجتة عن: 

احلوادث واالصابات 
•  االنتحار و/أو محاولة االنتحار عن اختيار أو ادراك أو ارادة, إيذاء الذات املتعمد, ارتكاب أو محاولة ارتكاب جرم أو االشتراك يف فتنة أو 

مشاجرة أو حوادث السير (احلاالت القضائية بجميع أنواعها).
•  احلاالت الناجتة عن احلروب واالضطرابات وأعمال الشغب, االعتداءات, العمليات شبه احلربية, األعمال العسكرية, احلرب األهلية, 

التمرد, الثورة, األحكام العرفية, أعمال االرهاب واملشاجرات. 
•  الكوارث الطبيعية (مثال: الزالزل, الفيضانات, ثوران البراكني, االجنرافات االرضية,...الخ), التلوث االشعاعي, التلوث النووي, املفاعالت 

الذرية, املخلفات للمعدات العسكرية, املخلفات للمواد النووية, التلوث الكيماوي.
•  احلوادث واحلاالت الناجمة عن الرياضات, الهوايات, النشاطات اخلطرة مثل ركوب املنطاد, سباق السيارت, تسلق اجلبال أو ركوب 

البالون الخ..., ركوب الطائرة ما لم يكن املؤمن عليه راكبا بأجر يف طائرات جتارية مرخص لها.

األمراض 
•  إدمان, تعاطي الكحول واملخدرات و/أو أية مواد محظورة, جرعات االدوية الزائدة. األمراض السارية واملعدية و/أو االصابات العامة 

و/أو األوبئة العامة (التي تستلزم العزل واحلجر الطبي مثل البكتيرية, اجلدري, السل, احلصبة, السارس, الكوليرا, انفلونزا اخلنازير 
والطيورالخ ...) وأية أمور تكون مسؤولية  السلطات احلكومية, االصابة أو املرض القابل للتعويض ملوجب أي قانون أو تشريع أو أي نظام 

آخر مبا فيها اصابات العمل و أمراض املهنة املشمولة مبوجب قانون الضمان االجتماعي.
•  أمراض السرطان وكافة الفحوصات والعالجات املتعلقة بها .

•  األمراض اجلنسية (السيالن, الزهري وااليدز...الخ) ,حاالت العقم واخلصوبة, العجز اجلنسي, اضطرابات الهرمونات واالمراض املتعلقة 
بالنمو وقصر القامة. 

•  تكاليف املرافق و خدمات الكفتيريا و الهاتف و كافة املستلزمات غير الطبية.
•  مرض النهام, السمنة املفرطة, عمليات ربط املعدة, فقدان الشهية العضالي, غسيل الكلى, الفشل الكلوي وفشل الكبد,   واليرقان بكافة 

أنواعه, التهاب الكبد الوبائي. 
•  معاجلة احلاالت املستعصية الطويلة األمد كالفالج أو الكساح أو الشلل اجلزئي أو الكلي أو العمى...الخ, والرعاش, الصرع.

•  أمراض العامود الفقري والنخاع الشوكي. 
                   

اإلستثناءات العامة
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احلمل والوالدة /أمراض االطفال 
•  موانع احلمل, فحص اكتشاف احلمل السلبي.

•  كافة احلاالت واألمراض املتعلقة باالطفال حديثي الوالدة واألمراض و التشوهات اخللقية و الوراثية و الوالدية (الفتق لغاية عمر سنتني 
,اخلصبة الهاجرة, ... الخ).
•  نقص اخلصوبة والعقم.

•  احلمل ومراجعاته, الوالدة, االجهاض واحلمل الهاجر. 
.(Epidural) ابرة الظهر  •

•  التلقيح الصناعي وكل ما يتعلق به من اجراءات ومراجعات.
        

األمراض العصبية /االضطرابات النفسية  
•  اخللل واألمراض العقلية,واألمراض النفسية ,األدوية املهدئة والعصبية.

•  الصرع,الشيخوخة(الكهل),الزهامير( اخلرف).
•  عالج ذوي االحتياجات اخلاصة.

األجهزة واألدوات الطبية املساعدة 
•  كلفة تركيب وثمن األجهزة و املوارد الطبية املساعدة مثل (األجهزة املساندة للقلب منظم القلب, الصمامات الصناعية للقلب ,اجهزة 
املعاجلة النفسية, املشدات, الوصالت اجلراحية لالوردة  والشرايني, البراغي واربطة املفاصل, االقفاص الصناعية يف عالج الدسك, 

البالون, الكراسي املتحركة, املفاصل الصناعية,العكازات, شبكات القلب الذائبة, البراغي والصفائح للكسور, فلتر األوعية الدموية... الخ ).
•  املشدات واألربطة.

•  اخللع الوركي واجلهاز املتعلق به, الزراعة اجلراحية واألطراف الصناعية وزراعة األعضاء.
.(Extra focus palpitation) و (Renal Artery Denervation) قسطرة األوعية الدموية والعصبية باستخدام الكي  •

النظر والسمع واألمراض املرتبطة بهم 
•  فحص واصالح النظر, احلول, طول أو قصر النظر االنحراف االطارات و عدسات العيون, احلاالت املتعلقة بأمراض القرنية 

ومضاعفاتها (اال اذا مت ذكرهم صراحة ضمن جدول املنافع أو املنافع االضافية ).
•  النظارات (اطارات وعدسات), العدسات اللالصقة. 

•  اآلالت املساعدة على السمع, وفقدان السمع اجلزئي والكلي.
•  كافة االجهزة واالكسسوارات املتعلقة بالسمع والنظر.
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األسنان 
•  طب وجراحة األسنان و اللثة, تركيب اجلسور و األسنان و التيجان و كل ما يتعلق بها اال اذا كانت ناجتة عن حادث مشمول حصل أثناء 

سريان وثيقة التأمني.
•  منفعة األسنان (اال اذا مت ذكرهم صراحة ضمن جدول املنافع أو املنافع االضافية ). 

األدوية /العالجات التجميلية 
•  املعاجلة واجلراحة التجميلية بأنواعها اال اذا كانت نتيجة حادث مشمول حصل أثناء سريان مفعول التأمني.

•  املواد الغذائية, املقويات و الفيتامينات و املهدئات, وكرميات و مستحضرات التجميل والشامبو والصابون بأنواعه, العالجات من غير 
وصفة طبية.

•  املستحضرات واملواد و اللوازم غير املسجلة رسميا كدواء لدى وزارة الصحة األردنية و/أو اخلاضعة لضريبة املبيعات 16%. 
•  األمراض اجللدية املزمنة (الثعلبة, الصدفية, البهاق, حب الشباب, التهاب بصيالت الشعر والتلون اجللدي...الخ).

•  املطاعيم .
•  أكثر من عبوة دواء واحدة باستثناء املضادات احليوية , مضادات الفطريات, و مضادات الطفليات.

•  االدوية البيولوجية.
 

استثناءات اضافية 
•  الفحوصات العامة غير املتعلقة بعرض أو مرض معني (General Checkup), و النقاهة, والعالجات الوقائية. 

•  كافة احلاالت السابقة للتأمني سواء املصرح عنها أو غير املصرح عنها :أي علة أو مرض كان موجودا قبل بدء سريان مفعول التأمني 
و/أو خالل فترة االنتظار, األمراض املزمنة (الضغط, القلب, الشرايني واألوردة, السكري , القرحة, ارتفاع ضغط العني, الصداع النصفي 

واحلساسية...الخ), باستثناء احلاالت التي متت املوافقة على تغطيتها من قبل شضركة األردن الدولية للتأمني.
 .TORCH دراسات وفحوصات النوم, فحص , Telemedicine استخدام  •
•  تكاليف املرافق خدمات الكفتيريا والهاتف وكافة املستلزمات غير الطبية .

•  كافة احلاالت احملولة الى املستشفى ليس من قبل الطبيب باستثناء احلالت الطارئة ,وكافة العالجات املتعاطاه دون وصفة طبية .
•  أي اجراء أو فحص أو عالج داخل املستشفى وباالمكان اجراؤه خارج املستشفى دون تعريض صحة املؤمن عليه للخطر.

•  العالج الطبيعي.
•  احلدب, اجلنف وانحراف العمود الفقري.
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املنتفع من 1 يوم وحتى 17 عاما 
املنتفع من 18 عاما وحتى 40 عاما 
املنتفع من 41 عاما وحتى 45 عاما 
املنتفع من 46 عاما وحتى 50 عاما 
املنتفع من 51 عاما وحتى 55 عاما 
املنتفع من 56 عاما وحتى 60 عاما 
املنتفع من 61 عاما وحتى 65 عاما 

310
410
492
590
650
780
940

260
360
430
515
565
680
820

180
220
270
320
433
540
650

القسط السنوي لكل منتفع (بالدينار األردني)
درجة التأمني (أولى)

اخليار الثالثاخليار الثانياخليار األولالفئات العمرية

املنتفع من 1 يوم وحتى 17 عاما 
املنتفع من 18 عاما وحتى 40 عاما 
املنتفع من 41 عاما وحتى 45 عاما 
املنتفع من 46 عاما وحتى 50 عاما 
املنتفع من 51 عاما وحتى 55 عاما 
املنتفع من 56 عاما وحتى 60 عاما 
املنتفع من 61 عاما وحتى 65 عاما 

60
120
140
200
300
380
425

القسط السنوي لكل منتفع – إستشفاء (بالدينار األردني)
درجة التأمني (أولى)

الفئات العمرية

•  يضاف الى جميع األسعار أعاله طوابع واردات أقساط تأمني بنسبة 1 % وبدل خدمة اصدار وثيقة تأمني 6 % .
•  االسعار أعاله خاضعة للشروط اإلكتتاب الفردي.

•  االسعار والشروط أعاله قابلة للتغيير بناء على احلاالت املرضية املصرح عنها يف طلبات التأمني بشرط احلصول على موافقة حامل العقد.
•  يتم تفعيل التأمني بعد استيفاء أقساط التأمني كاملة واستالم بطاقات التأمني

إستشفاء داخل املستشفى فقط
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شرط التحكيم
يف حال إذا حصل خالف على حتديد قيمة الضرر أو اخلسارة يُحال هذا اخلالف للتحكيم (بغض النظر عن أية مسائل أخرى) بواسطة ُمحكم 
يُعينه خطياً الفريقان املتنازعان، وإذا عجر الفريقان عن اإلتفاق على ُمحكم فرد يحال اخلالف إلى ُمحكمني حياديني يُعني كل من الفريقني 
إحداهما خطياً وذلك خالل شهرين من تسليم أحد الفريقني أحدهما طلباً خطياً بهذا املعنى من اآلخر، وإذا رفض أو عجز أحد الفريقني 
عن تعيني ُمحكم خالل شهرين من تسلمه طلب تعيني اُحملكم من الفريق اآلخر، يكون للفريق اآلخر محض احلرية يف تعيني ُمحكم فرد، وإذا 
حصل اختالف بني احملكمني يحال األمر إلى (الفيصل) يكون احملكمان قد عيناه خطياً قبل شروعها يف درس اخلالف احلاصل، ويجلس هذا 

الفيصل مع اَحلكمني ويترأس جلستهما.       
ملحق تعليمات مكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب

التأمني)  أنشطة  يف  اإلرهاب  ومتويل  األموال  غسيل  مكافحة  (تعليمات  بها  الالحقة  والتعديالت   2016 لسنة   (2) رقم  لتعليمات  استناداً 
والصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين/ إدارة التأمني، فإنه يحق لشركة الضامنون العرب للتأمني العمل بكافة اإلجراءات للتعرف 

على هوية املؤمن له و/أو املستفيد منها ونشاطه والتحقق منها.      
 

لألحكام  وفقاً  خطياً  بذلك  له  املؤمن  وإخطار  التأمني  عقد  فسخ  للتأمني  العرب  الضامنون  لشركة  يحق  ذلك  من  التمكن  عدم  حال  ويف 
والتعليمات الصادرة بهذا اخلصوص، ويف جميع األحوال ال يتم دفع أي تعويض كما ال يحق للمؤمن له و/أو املستفيد ممارسة أي من احلقوق 

املمنوحة له مبوجب بنود وثيقة التأمني       
Endorsement for Anti Money Laundering and Terrorism Funding Regulation
According to the regulation No.(2) for the year 2016 and its amendments (Regulation of Anti Money 
Laundering and Terrorism Funding in insurance activities) issued by Ministry of Industry and Trade/ Insurance 
Administration, the Arab Assurers Insurance Co. has the right to take all necessary actions to identify the policy 
holder and/ or beneficiary and his activities and verify it. 
In case the company inability to do so, the Arab Assurers Insurance Co. has the right to terminate the contract 
and cancel the insurance policy and inform the insured in writing according to the rules and instruction issued, 
at any case no claim should be paid and the policy holder and/ or the beneficiary has no right any of his rights 
according to the contract or insurance policy.    



شركة الضامنون العرب للتأمين. م.ع.م.

تأمين
المركبات
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الحرائق

تأمين
القروض

تأمين
نقل البضائع
التأمين البحري

تأمين
الوافدين
والخدم

Tel.:  +962 6 51 000 81

Fax.:  +962 6 51 000 82

Email:  info@arabassurers.jo

P.O.Box :  926269 Amman 11190 Jordan

Queen Rania St. Building No.32

هـــــاتف  :81 000 51 6 962+

فاكس : 82 000 51 6 962+

E-mail : info@arabassurers.jo : بريد االلكتروني
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