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التعاونية ..خيارك المفضل
 شركة التأمين الرائدة في المملكة العربية السعودية بخبرة تتجاوز  30عامًا.
 حاصلة على أفضل تصنيف في سوق التأمين السعودي من استاندرد أند بورز ،والكثير من الجوائز
والتصنيفات المحلية واإلقليمية والعالمية.
 حاصلة على جائزة أفضل شركة تأمين في المملكة العربية السعودية من ارابيان بزنس.
 حاصلة على جائزة أفضل مقدم حلول تأمينية للشركات في المملكة العربية السعودية.
 توفر أكبر قائمة من برامج التأمين المتنوعة تتضمن أكثر من  60وثيقة تأمين طبي ومركبات
وممتلكات وحوادث.
 لديها أكبر شبكة مبيعات في المملكة العربية السعودية مكونة من  117مكتبًا في مختلف
المناطق.
 تتمتع بأقوى مركز مالي في قطاع التأمين يستند على أعلى رأسمال مدفوع قدره  1,250مليون ريال.
 رائدة التأمين الذكي الذي يعتمد على أحدث وسائل التقنية ليضع التعاونية بين يديك في أي وقت
ومن أي مكان.
 تتيح أسرع توقيت زمني لتسوية المطالبات عبر أرقى شبكة من مراكز التعويضات.
 تعمل في بيئة إلكترونية متطورة يديرها خبراء في مختلف مجاالت التأمين يضعون العمالء في
مركز اهتمامهم.
 أعلى معدل سعودة في قطاع التأمين السعودي يقارب .%80
 خدمات متاحة على مدار الساعة طوال أيام األسبوع عبر مركز االتصال ،والخدمات اإللكترونية.
 ربط إلكتروني فوري بمقدمي الخدمة الصحية وبالجهات الحكومية ذات العالقة.
 باقة متميزة من الخدمات المضافة والمنافع الحصرية.
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برنامج  ..360°تأمينك المتكامل
•يلبي جميع االحتياجات التأمينية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مهما اختلف حجمها ونشاطها.
•يوفر تأمينات الطبي والمركبات واألعمال من مكان واحد.
•يتيح مديرًا واحدًا إلدارة حسابك التأميني بشكل متكامل.
•متاح عبر آلية سهلة ومبسطة وتغطية تأمينية واسعة وبأسعار مناسبة.
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ما هو برنامج  360°طبي؟
•برنامج متخصص لتأمين الرعاية الصحية لمنسوبي المنشآت الصغيرة والمتوسطة وأفراد عائالتهم،
ضمن الحلول التأمينية المتكاملة التي توفرها التعاونية عبر برنامج .360°
•يمنحك أفضل مستوى من الرعاية الصحية المتوافقة مع متطلبات مجلس الضمان الصحي التعاوني.
•يوفر  9باقات تأمينية متنوعة بحدود متفاوتة من الرعاية الصحية التي تناسب احتياجاتك.
•يتيح لك قائمة من المنافع التي تمنح منسوبيك أعلى مستوى من الرعاية الصحية لدى أكبر شبكة من
مقدمي الخدمة الصحية داخل المملكة وخارجها.
•خبراء التأمين في التعاونية (أكبر شركة تأمين سعودية) يضعون بين يديك خبرة تمتد ألكثر من 30
عامًا في إدارة وثائق التأمين الطبي بكفاءة واقتدار.
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برنامج  360°طبي ..منافع مميزة
•أعلى حد تغطية تأمينية يصل إلى مليون ريال للفرد الواحد خالل السنة.
•أفضل تغطية للعالج في العيادات الخارجية والتنويم بما فيها مصاريف الحمل والوالدة وعالج األسنان
والنظر.
•يغطي جميع تكاليف التنويم والعمليات الجراحية بدون أي تحمل عليك.
•يوفر العالج لدى أكبر شبكة معتمدة من المستشفيات والمراكز الطبية داخل المملكة.
•يتحمل تكاليف عالج الحاالت الطارئة لدى المستشفيات والمراكز الطبية من خارج الشبكة المعتمدة.
•يوفر خدمة اإلخالء الطبي للحاالت الطارئة.
•يغطي الحاالت الطبية الطارئة خارج المملكة مع تقديم المساعدة الضرورية عبر شريك دولي متاح على
مدار الساعة وفي جميع أنحاء العالم.
•يغطي األمراض السابقة على التأمين والحاالت المرضية الحادة مثل تكاليف الغسيل الكلوي ،والحاالت
النفسية الحادة وتلف صمامات القلب والزهايمر والتوحد وحاالت اإلعاقة واألمراض الخلقية.
•يغطي تكاليف البرنامج الوطني للفحص المبكر لحديثي الوالدة بحد يصل إلى  100,000ريال.
•إضافة سريعة وشاملة لألعضاء الجدد بما يسمح لهم الحصول على الرعاية الالزمة.
•الرفع السريع لبيانات تأمين الموظفين على أنظمة الجوازات.
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باقات التأمين وجدول المنافع
نقدم لك مجموعة تتكون من  13فئة للتأمين الصحي بما يلبي احتياجاتك.
التغطية
الشبكة
حد التغطية األقصى للشخص في السنة
الحد األقصى لنسب التحمل للشخص في العيادات الخارجية
نسبة التحمل بالعيادات الخارجية للزيارة الواحدة

ذهبي
أ/ب/ج

فضي
أ/ب

مميز
أ/ب
الذهبية 1+ /

الذهبية 1+ /

الذهبية 1 / 1+ /

2+ / 1

 1,000,000ر.س

 800,000ر.س

 700,000ر.س

 600,000ر.س

ال يوجد

%10

ال يوجد

بالتيني
أ/ب

%20

 500ر.س

 1,000ر.س

نسبة التحمل في التنويم

تغطية النظارات الطبية

ال يوجد
غرفة خاصة

جناح عادي بحد أقصى  1,500ر.س
 5,000ر.س

 4,000ر.س

 3,000ر.س

 2,000ر.س

 1,500ر.س

 1,000ر.س

تغطية السماعات الطبية
نفقات الحمل والوالدة

 500,000ر.س

• •بحد أقصى  75ر.س لداخل شبكة الحد األدنى الموحدة (مستشفيات ومستوصفات)
• •بحد أقصى  300ر.س لخارج شبكة الحد األدنى الموحدة (المستشفيات)
• •بحد أقصى  100ر.س لخارج وداخل شبكة الحد األدنى الموحدة (باقي مزودي الخدمة)

أتعاب استشارة الطبيب

الغرفة

3/2

6/4

مغطى

الموافقة على خدمات العيادات الخارجية

تغطية عالج األسنان

برونزي
أ/ب

أساسي
أ/ب

غرفة مشتركة
 2,000ر.س
 800ر.س

 400ر.س

 6,000ر.س
 30,000ر.س

تغطية األطفال حديثي الوالدة

 25,000ر.س

 15,000ر.س

 20,000ر.س

مغطى
“تتم تغطية المواليد على وثيقة األم وبحد أقصى  30يومًا من تاريخ الوالدة
حتى تتم إضافتهم على الوثيقة بأثر رجعي من تاريخ الوالدة”.
مغطى

األطفال الخدج (المبتسرين)
مضاعفات حاالت الوالدة

مغطى

الحاالت الطارئة داخل المملكة

مغطى

العالج االختياري (غير طارئ) خارج الشبكة ،داخل أو خارج المملكة

مغطى مع مراعاة الرسوم االعتيادية والمعقولة

غير مغطى

مغطى

غير مغطى

اإلخالء في حاالت الطوارئ حول العالم من خالل UntitedHealthcare Global
عالج الحاالت الطارئة خارج المملكة

 100,000ر.س

إعادة رفات المتوفي إلى موطنه األصلي

 15,000ر.س

 75,000ر.س

 50,000ر.س

غير مغطى

 10,000ر.س

* الحاالت الطارئة :تشير إلى العالج الطبي الفوري الذي تتطلبه الحالة الطبية للشخص المؤمن عليه نتيجة تعرضه لحادث أو مرض مفاجئ بما يتطلب التدخل الطبي العاجل.

10

11

منافع مشتركة لجميع الباقات

منافع لجميع الباقات

حد التغطية
 100,000ر.س

برنامج التحصينات لفيروس األلتهاب التنفسي المخلوي ( )RSVوفق
جدول التحصينات للفيروس والصادر من وزارة الصحة.

مغطى

تشمل  5,000ر.س فقط للحاالت النفسية الغير حادة لـ ( )4جلسات مع
األدوية خالل مدة الوثيقة.

 15,000ر.س

تطعيم األطفال وفقًا لجدول وزارة الصحة

مغطى

تكاليف معالجة الصدفية

مغطى

تكاليف حاالت التلف في صمامات القلب المكتسبة

 150,000ر.س

تكاليف إجراء عملية التبرع باألعضاء “للمتبرع”

 50,000ر.س

تكاليف مرضى الزهايمر

 15,000ر.س

تكاليف الغسيل الكلوي
تكاليف الحاالت النفسية الحادة والغير حادة:

تكاليف حاالت التوحد

 50,000ر.س

تكاليف البرنامج الوطني للفحص المبكر لحديثي الوالدة

 100,000ر.س

تكاليف حاالت اإلعاقة
تكاليف ختان حديثي الوالدة (الذكور)
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منافع لجميع الباقات

حد التغطية

 100,000ر.س
 500ر.س

تكاليف حاالت تخريم اآلذان (اإلناث)

 300ر.س

تغطية عمليات جراحة معالجة السمنة المفرطة عن طريق عملية تكميم
المعدة فقط ( )Sleeveفي حال تجاوز كتلة الجسم .)BMI( 45

بحد أقصى
 20,000ر.س

وحدة الرعاية المركزة

مغطى

الحاالت الطبية القائمة مسبقًا والمزمنة

مغطى

العالج الطبيعي

مغطى

حد اإلقامة واإلعاشة اليومي للمرافق

مغطى

خدمة سيارة اإلسعاف على الطرقات المحلية

مغطى

األمراض الخلقية التي تهدد الحياة

مغطى

عالج األمراض الناتجة عن الحساسية

مغطى

تغطية حليب األطفال مجانًا للرضع المحتاجين إليه طبيًا حتى عمر 24
شهر.

مغطى

تغطية برنامج الفحص المبكر لإلعاقة السمعية وبرنامج تشوهات القلب
الخلقية الحرجة لجميع المواليد.

مغطى

13

4,000
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مزايا فريدة تستحقها
قريبين منك
مزودو الخدمة الطبية على مقربة دائمة منك عند االحتياج إليهم ،من خالل شبكتنا التي تضم أكثر من
 1,500مزود خدمة في مختلف أنحاء المملكة.
خدمة الموافقات الفورية
إصدار الموافقات الطبية بشكل فوري من خالل النظام اإللكتروني أو بتوقيت زمني يقل عن  5دقائق.

نخدمك على مدار الساعة
تتوفر خدماتنا على مدار الساعة طوال أيام األسبوع من خالل مركز االتصال والخدمات اإللكترونية
وتطبيق الهواتف الذكية.
إنعم براحة بالك
نحــن نخلصــك مــن األعبــاء المالية واإلدارية من خالل توفير الخدمات الطبية التي يحتاجها األعضاء داخل
الشــبكة ،وتحويلهم إلى أحد مقدمي الخدمة المعتمدين في الشبكات األخرى عند الحاجة.
خيارات تناسبك
تغطيات صحية مرنة وخيارات متنوعة تلبي كافة احتياجاتك.
خدمات تستحقها
فريق عمل من األطباء واألخصائيين الذين يعملون معًا لضمان حصولك على الخدمة الالزمة عند الحاجة إليها.
الحاالت الطارئة عند السفر إلى الخارج
نقدم مساعداتنا الطبية في الحاالت الطارئة عند السفر في جميع أنحاء العالم من خالل شركائنا
االستراتيجيين خارج المملكة العربية السعودية.
16
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الشروط واالستثناءات حسب وثيقة
مجلس الضمان الصحي الموحدة

 .14اختبارات الحساسية مهما كانت طبيعتها بخالف تلك المتعلقة بوصف أدوية العالج.
 .15األجهزة والوسائل والعقاقير واإلجراءات أو المعالجة بالهرمونات بهدف تنظيم النسل أو منع الحمل أو حصوله أو العقم أو العجز الجنسي أو نقص الخصوبة
أو التخصيب بواسطة األنابيب أو أية وسائل أخرى للتلقيح االصطناعي.
 .16حاالت الضعف أو التشوه الخلقي إال إذا كانت تشكل خطورة على حياة المؤمن له.

أ .وفقًا لوثيقة مجلس الضمان الصحي الموحدة ،هذا البرنامج ال يغطي الحاالت التالية:
 .1اإلصابة التي يسببها الشخص لنفسه متعمدًا.
المهدئات أو بفعل تعاطي المواد الكحولية أو المخدرات أو ما شابه ذلك.
 .2األمراض التي تنشأ بفعل إساءة استعمال بعض األدوية أو المنشطات أو
ِّ
 .3الجراحة أو المعالجة التجميلية إال إذا استدعتها إصابة جسدية عرضية غير مستثناة في هذا القسم.
 .4الفحوصات الشاملة واللقاحات أو العقاقير أو الوسائل الوقائية التي ال تتطلبها معالجة طبية منصوص عليها في هذه الوثيقة (باستثناء اإلجراءات الوقائية
التي تحددها وزارة الصحة مثل التطعيمات ورعاية األمومة والطفولة).
 .5المعالجة التي يتلقاها الشخص المؤمن له بدون مقابل.
 .6االستجمام وبرامج الصحة البدنية العامة والعالج في دور الرعاية اإلجتماعية.
 .7أي علة أو إصابة تنشأ كنتيجة مباشرة لمهنة الشخص المؤمن له.
 .8معالجة األمراض التناسلية أو التي تنتقل باإلتصال الجنسي المتعارف عليها طبيًا.
المكتسبة)
 .9مصاريف عالج الفترة الالحقة لتشخيص (فيروس نقص المناعة البشرية)  HIVأو العلل ذات الصلة بال  HIVبما فيها مرض اإليدز (نقص المناعة ُ
أو مشتقاتها أو مرادفاتها أو أشكالها األخرى.
 .10جميع التكاليف المتعلقة بزرع األسنان أو تركيب األسنان اإلصطناعية أو الجسور الثابتة أو المتحركة أو التقويم باستثناء تلك التي نتجت عن حادث.
 .11اختبارات وعمليات تصحيح النظر أو السمع والوسائل البصرية أو السمعية المساعدة.
 .12مصاريف انتقال الشخص المؤمن له داخل وبين مدن المملكة بوسائل نقل غير مرخصة.
المستعار.
 .13تساقط الشعر أو َ
الص َلع أو الشعر ُ
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 .17أي تكاليف أو مصاريف إضافية يتكبدها المرافق للمؤمن له أثناء تنويمه أو إقامته بالمستشفى عدا نفقة اإلقامة واإلعاشة في المستشفى لمرافق واحد
للمؤمن له ،كمرافقة األم لطفلها حتى سن الثانية عشرة ،أو حيثما تقتضي الضرورة الطبية ذلك حسب تقدير الطبيب المعالج.
ب الشباب).
(ح ّ
 .18معالجة البثور َ

 .19أي معالجة تتعلق بالسمنة أو البدانة ما عدا تكاليف تغطية عملية جراحة معالجة السمنة المفرطة عن طريق عملية تكميم المعدة فقط (  ) Sleeveفي
حال تجاوز كتلة الجسم  ) BMI ( 45وفق حدود المنفعة في جدول الوثيقة.
 .20حاالت زرع األعضاء المنقولة والنخاع العظمي أو زرع األعضاء االصطناعية البديلة التي تحل محل أي عضو بالجسم بشكل كلي أو جزئي.
 .21األخطار الشخصية الواردة في قسم التعريفات من هذه الوثيقة.
 .22أدوية ووسائل العالج بالطب البديل.
 .23األطراف الصناعية واألطراف المساعدة.

 .24التغيرات الطبيعية لسن اليأس للمؤمن لها ويشمل ذلك تغيرات الطمث.
ب .هذا البرنامج لن يغطي المنافع الصحية وإعادة الجثمان إلى الموطن األصلي في حالة المطالبات الناشئة مباشرة عن التالي:
 .1الحرب ،الغزو ،أعمال العدوان (األجنبي) سواء أعلنت الحرب أم لم تعلن.
 .2اإلشعاعات األيونية أو التلوث بالنشاط اإلشعاعي من أي وقود نووي أو أية نفايات نووية ناتجة عن احتراق وقود نووي.
الم َّ
شعة أو السامة أو المتفجرة أو أي خصائص خطرة أخرى ألي تجمعات نووية أو ألي من مركَّ باتها النووية.
 .3الخصائص ُ
 .4مزاولة الشخص المؤمن له أو مشاركته في خدمة القوات المسلحة أو الشرطة أو عملياتها.
 .5أعمال َ
الشغَ ب ،اإلضراب ،اإلرهاب أو ما يشابهها من أعمال.
 .6الحوادث أو التفاعالت الكيماوية أو البيولوجية أو البكتريولجية ،إذا كانت هذه الحوادث أو التفاعالت ناتجة عن إصابات عمل أو بسبب مخاطر مهنية.
19

خطوات سهلة
للحصول على البرنامج
•االتصال بأحد خبراء برنامج  360°للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وسوف يساعدك على اختيار فئة
التأمين الصحي المناسبة الحتياجاتك.
•اختر فئة التأمين الصحي المناسبة وقم بتعبئة طلب التأمين وقدمه للتعاونية مرفقًا به قائمة البيانات
الكاملة لجميع العاملين في المؤسسة وأفراد أسرهم المؤهلين.
•يتم تحديد قيمة قسط التأمين وفق التغطية التأمينية المطلوبة وعدد العاملين وأفراد أسرهم
والفئة العمرية لكل منهم والحالة الصحية والعوامل األخرى المحددة لألسعار.
•سداد القسط إما عن طريق اإليداع ،أو الحوالة البنكية أو البطاقة االئتمانية ومن ثم إصدار وثيقة التأمين.
•يتم تسليم العميل بطاقات التأمين الطبي لجميع المستفيدين وقائمة المستشفيات والمستوصفات
المعتمدة للعالج.
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ملتزمون
بخدمتكم
نحن في التعاونية ملتزمون بخدمتكم وفق استراتيجية تجعل من
عميلنا محور اهتمام جميع إداراتنا .ال تقتصر خدماتنا على المنافع
األساسية لبرامجنا ،بل نمنح العميل الكثير من الخدمات المجانية
والمزايا ذات القيم المضافة والتي تتيح له الحصول على أعلى مستوى
من الحماية واألمان .يعمل أكثر من  300موظف وموظفة بمركز االتصال
لخدمتكم على مدار الساعة .و يتأكد التزامنا بشكل خاص فيما يتعلق
بالتعويضات التي تعد المقياس األساسي ألداء شركة التأمين .لقد حازت
التعاونية على ثقة عمالئها نظرًا اللتزامها بتعويضهم ،واكتسبت
مصداقية كبيرة في هذا اإلطار ،حتى أصبح اسمها مقترنًا بالوفاء
وااللتزام.
قرارك أصبح سه ً
ال ..
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360°
360°
8004340044

360°
sme@tawuniya.com.sa

800 124 9990
www.tawuniya.com.sa
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