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التسجيل

كيف أكون عضوًا في برنامج التعاونية فيتالتي؟
برنامــج «التعاونيــة فيتالتــي» هــو برنامــج حصــري ألعضــاء التعاونيــة ،إذا كنــت تملــك تأميــن طبــي لــدى شــركة التعاونيــة،

قــم باتبــاع الخطــوات أدنــاه ،وإذا لــم يكــن لديــك تأميــن ،فإنــه يســعدنا التواصــل معكــم عــن طريــق الهاتــف 920007699
لتقديــم عــروض التأميــن الصحــي والتــي تتضمــن مزايــا برنامــج التعاونيــة فيتالتــي.

خطوات التسجيل ألعضاء التعاونية فقط:
.1

قم بزيارة الرابط أدناه:

https://store.tawuniya.com.sa/en/web/store/vitalitymedical
 ..2أدخل رقم الهوية/اإلقامة ،ورقم الوثيقة وتاريخ انتهاء الوثيقة.
 ..3تأكد من صحة المعلومات الشخصية ،اختر اسمك واضغط على تفعيل.
 ..4أدخل رقم الجوال ،البريد اإللكتروني( ،اختياري :اسم البنك و رقم  ،) IBANثم اضغط على إرسال.
 ..5ســيصلك رقــم التفعيــل علــى بريــدك االلكترونــي المســجل لدينــا ،ادخــل رقــم التفعيــل واضغــط علــى تفعيــل إلتمــام
عمليــة التســجيل.
* تأكد من ادخال بريد إلكتروني نشط ليتسنى لك استالم رسالة برقم التفعيل!
بعــد االنتهــاء مــن التســجيل يتبقــى لــك خطــوة واحــدة ،ســوف يصلــك علــى بريــدك اإللكترونــي رمــز شــركة التعاونيــة وطريقــة
التســجيل فــي التطبيــق لتبــدأ رحلتــك لحيــاة أكثــر صحــة.

عند التسجيل في التطبيق يتم طلب رمز شركة التعاونية ،كيف يمكنني الحصول عليه؟
سوف يصلك رمز شركة التعاونية على بريدك االلكتروني بعد االنتهاء من التسجيل في الرابط التالي:
https://store.tawuniya.com.sa/en/web/store/vitalitymedical

هل البرنامج للموظفين فقط أم عائالتهم أيضا؟
برنامــج التعاونيــة فيتالتــي مخصــص لجميــع المشــتركين فــي التأميــن الطبــي مــن الموظفيــن وعائالتهــم واألفــراد مــن 18
ســنة فأكثــر.

كم تكلفة هذا البرنامج؟
برنامج التعاونية فيتالتي مجاني ويضاف كميزة متكاملة مع وثيقة التأمين الطبي.

		

ربط ومزامنة األجهزة

كيف يتم ربط أجهزة وتطبيقات العافية بتطبيق “التعاونية فيتالتي”؟
 .1افتح تطبيق التعاونية فيتالتي ،ثم الذهاب إلى إدارة األجهزة والتطبيقات.
 .2اختر جهاز أو تطبيق العافية ثم الضغط على اربط اآلن.

كيف يتم مزامنة الجهاز مع تطبيق التعاونية فيتالتي؟
المزامنة لجميع األجهزة مرة واحدة فقط وهي عند ربط الجهاز ،وبعد ذلك تصبح تلقائية.
ماعدا تطبيق  GoogleFitوتطبيق  AppleHealthيجب مزامنتهم على األقل مرة واحدة أسبوعيًا.

ماهي االجهزة والتطبيقات المسموحة للربط في تطبيق التعاونية فيتالتي؟
Android

iOS

)GoogleFit (App

)Apple Health (App

Fitbit

Fitbit

Garmin

Garmin

Polar

Polar

Suunto

Suunto

Withings

Withings

كيف اربط الساعة الذكية مع تطبيق التعاونية فيتالتي؟
.1

اذهب الى الملف التعريفي ثم اختر ادارة األجهزة والتطبيقات.

.2

اختر ساعتك الذكية.

.3

اضغط زر «اربط االن» واختر اوافق.

.4

قم بتسجيل الدخول في صفحة «ساعتك الذكية».

حدد «السماح» لمنح برنامج التعاونية فيتالتي حق الوصول الى بيانات ساعتك الذكية

كيف اربط ساعة هواوي مع تطبيق التعاونية فيتالتي؟
.1

تحميل برنامج  Google Fitوانشاء حساب.

.2

الذهاب الى برنامج  ، Huawei Healthفتح صفحة الملف الشخصي ،الضغط على مشاركة البيانات،
و اختيار برنامج .Google Fit

.3

ربط برنامج  Google Fitمع تطبيق التعاونية فيتالتي.

* مالحظة :بعض اصدارات اجهزة هواوي ال تدعم خدمات .Google

كيف استخدم تطبيق التعاونية فيتالتي اذا ماتوفرت ساعة ذكية؟
iOS
ربط التطبيق مع Apple Health

Android
تحميل تطبيق  GoogleFitوربطه مع برنامج التعاونية فيتالتي

		

الفئات

ما هي فئات العضوية؟
الفئة البرونزية والفضية والذهبية والبالتينية ،ويتدرج المشترك في هذه الفئات كلما يحصل على نقاط أكثر.
o

الفئة البرونزية عند االشتراك وتفعيل التطبيق

o

الفئة الفضية عند حصوله على  10االف نقطة

o

الفئة الذهبية عند حصوله على  20ألف نقطة

o

الفئة البالتينية عند حصوله على  25ألف نقطة

أظن أنه من الصعب الوصول للفئات الذهبية أو البالتينية من هذا البرنامج؟
يقــوم البرنامــج بإعطــاء المشــتركين إهــداف أســبوعية متدرجــة لحثهــم علــى النشــاط والحيويــة .وإذا اتبعت أهداف وأنشــطة
البرنامــج فيكــون مــن الســهل عليــك الوصــول إلــى الفئــة الذهبيــة والبالتينيــة ،والتمتــع بحيــاة صحيــة مليئــة بالحيويــة
والنشــاط ،وكســب المزيــد مــن المكافــآت.

		

النقاط واألهداف

متى يبدأ وينتهي الهدف األسبوعي؟
ستبدأ دورة الهدف األسبوعي من يوم األحد  00:00وتنتهي يوم السبت .23:59

ماهو أقل وأعلى نقاط للهدف األسبوعي؟
بداية الهدف األسبوعي عند
تحميل التطبيق

أقل نقاط للهدف األسبوعي

أعلى نقاط للهدف األسبوعي

 200نقطة

 150نقطة

 800نقطة

كيف يمكنني كسب نقاط فيتالتي؟
يمكنك كسب نقاط فيتالتي من خالل ممارسة األنشطة البدنية ،والفحوصات ،والتقييمات.
وللحصــول علــى مزيــد مــن المعلومــات حــول األنشــطة التــي يمكنــك القيــام بهــا لكســب النقــاط يمكنــك الرجــوع إلــى «كســب
النقــاط» فــي قســم «الحالــة» فــي تطبيــق التعاونيــة فيتالتــي.
*يرجى مالحظة أن عدد نقاط فيتالتي التي يمكن كسبها يخضع لحدود سنوية.

كيف يقوم العضو بتفعيل الهدف األسبوعي؟
يجــب علــى العضــو تفعيــل هــذه الميــزة مــن خــال صفحــة األنشــطة قــي تطبيــق التعاونيــة فيتالتــي لمــرة واحــدة فقــط عنــد
التســجيل.

كيف يتم احتساب النقاط؟
يتم احتساب النقاط األعلى التي تحققها إما عن طريق الخطوات التي تمشيها أو معدل نبضات القلب.

كيفية كسب النقاط عن طريق الخطوات:
الخطوات
7,499 – 5000

9,999 – 7,500

14,999 -10,000

 15,000أو اكثر

 0نقطة

 50نقطة

 100نقطة

 200نقطة

كيفية كسب النقاط عن طريق معدل ضربات القلب:
معدل ضربات القلب

		

 30-20دقيقة
 %60من الحد
األعلى

 60-30دقيقة
 %60من الحد
األعلى

 60-30دقيقة
 %70من الحد
األعلى

 90-60دقيقة
 %60من الحد
األعلى

 90-60دقيقة
 %70من الحد
األعلى

 90دقيقة كحد أقصى
 %60من الحد األعلى

 0نقطة

 100نقطة

 200نقطة

 200نقطة

 300نقطة

 300نقطة

المكافآت

كيف أتأهل للحصول على المكافأة التي أرغبها؟
يحــدد لــك تطبيــق التعاونيــة فيتالتــي أهدافــً أســبوعية وشــهرية تمنحــك مــن خــال النشــاط البدنــي عــددًا مســتهدفًا مــن
النقــاط التــي تحتاجهــا لكســب مكافــآت أســبوعية مثــل كــوب قهــوة مجانــي مــن دانكــن ،أو قســيمة شــراء مجانيــة بقيمــة
 20ريــال لــدى دايــت ســنتر أو تذكــرة مجانيــة لمشــاهدة فيلمــك المفضــل فــي ســينما موفــي إضافــة إلــى مكافــآت االســترداد
النقــدي لقيمــة ســاعة أبــل مــن  My storeأو جهــاز فيــت بــت للياقــة بشــرط شــرائهما عــن طريــق تطبيــق التعاونيــة فيتالتــي.

كيف أحصل على المكافأة بعد تحقيق النقاط المطلوبة؟
من صفحة المكافآت أدر العجلة لتحديد مكافأتك ،ثم احصل على المكافأة من شركاء البرنامج.

هل يمكنني تحويل مكافأتي إلى شخص آخر؟
ال ،ال يمكن تحويل المكافآت في برنامج التعاونية فيتالتي الى شخص اخر.

ما هي مدة صالحية مكافأتي؟
يوما من تاريخ منحها.
مكافأتك صالحة لمدة ً 30

هل يشترط للمشترك أن يكون لديه ساعة ذكية مرتبطة بالهاتف الذكي للحصول على المكافآت؟
ال ،بإمكانــك الحصــول علــى المكافــآت باســتخدام التطبيقــات المتاحــة فــي الهواتــف الذكيــة لحســاب الخطــوات اليوميــة فقــط
وتحقيــق النقاط.

ما هي المكافآت األسبوعية؟
مــن األمثلــة علــى الجوائــز األســبوعية كــوب قهــوة مــن دانكــن ،وجبــة بقيمــة  20ريــال مــن دايــت ســنتر ،وتذكــرة مشــاهدة
فيلــم فــي وموفــي ســينما ،وتضــاف المزيــد مــن المكافــآت فــي المرحلــة القادمــة.

		

االسترداد النقدي

الساعات الذكية غالية الثمن ،وبعض المشتركين ال يستطعون شراءها؟
يتيــح تطبيــق التعاونيــة فيتالتــي إمكانيــة شــراء الســاعات الذكيــة بنســبة خصــم للمشــتركين ،كمــا أن التطبيــق يتيــح إمكانيــة
اســتخدام بعــض األنــواع الزهيــدة مثــل ســاعة فيــت بــت بمبلــغ يبــدأ مــن  350ريــال .إضافــة إلــى ذلــك ،فــإن مــن أهــم مزايــا البرنامــج ،أنــه
يوفــر ميــزة االســترداد النقــدي لقيمــة الســاعة المشــتراة بحــد أقصــى  900ريــال خــال  24شــهرًا فــي حــال حقــق المشــترك األهــداف و
النقــاط المطلوبــة.

كيف يمكن للمشترك الحصول على االسترداد النقدي بالكامل؟
بعــد شــراء ســاعة ذكيــة مــن خــال تطبيــق التعاونيــة فيتالتــي ،علــى المشــترك أن يقــوم باألنشــطة األســبوعية بكفــاءة ،مــن ثــم الحصــول
علــى  3000نقطــة شــهريًا للحصــول علــى نســبة االســترجاع الشــهرية ،والتــي ترســل علــى حســابه البنكــي الخــاص كل شــهر.

ماذا لو حقق المشترك أقل من  3000نقطة في أحد الشهور خالل العامين؟
فــي حــال تحقيــق المشــترك أقــل مــن  3000نقطــة وأكثــر مــن  2000نقطــة فســوف يســترجع فقــط  %50مــن قيمــة االســترداد لهــذا
الشــهر ،وفــي حــال حصولــه علــى أكثــر مــن  1500نقطــة وأقــل مــن  2000نقطــة ،فســوف يســترجع فقــط  %25مــن قيمــة االســترداد لهــذا
الشــهر ،وال يحصــل المشــترك علــى قيمــة االســترداد فــي حــال تحقيقــه ألقــل مــن  1500نقطــة خــال شــهر المحاســبة فقــط.

		

الفحوصات والتقييمات

هل هناك فحوصات طبية الزمة قبل القيام باألنشطة؟
نعم يوجد فحوصات طبية ،ولكنها اختيارية.

ماهي الفحوصات الطبية المطلوبة وكيف يمكن إجراؤها؟
الفحوصــات المطلوبــة هــي :مؤشــر كتلــة الجســم ،مســتوى الســكر التراكمــي والجلوكــوز ،ضغــط الــدم ،مســتوى الكوليســترول فــي
الــدم .ويمكــن للعميــل التوجــه إلــى أحــد صيدليــات الــدواء إلجــراء الفحوصــات وفقــً لوثيقتــه التأمينيــة وحــد التغطيــة أو بمبلــغ رمــزي
قــدره  25ريــال ،وســيتم إضافــة نتائــج الفحوصــات لحســاب العميــل مــن قبــل الصيدلــي أو بإمكانــه ادخــال نتائــج الفحوصــات بنفســه مــع
ارفــاق االثبــات الكتســاب نقــاط إضافيــة تصــل الــى  15000نقطــة.

ما هو العمر الحيوي حسب مؤشر فيتالتي؟
عنــد االشــتراك بالبرنامــج وتفعيــل التطبيــق ،يمكــن للمشــترك أن يدخــل إلــى قائمــة التقييمــات الموجــودة بالتطبيق ويجيب عن األســئلة
المتنوعــة عــن عاداتــه الصحيــة ،وبنــاء علــى تلــك يحــدد البرنامــج عمــره الحيــوي حســب مؤشــر فيتالتــي والــذي يمكــن أن يكــون مختلفــً
عــن العمــر الحقيقــي وفقــً لعــادات كل شــخص واتباعــه األنشــطة الحيويــة والصحيــة.

هل المدخنون يمكنهم االشتراك في البرنامج؟
نعم يمكنهم االشتراك.

انا مريض بالسكري ،هل هناك خطورة من االشتراك في هذا البرنامج؟
ليســت هنــاك خطــورة مــن االشــتراك فــي البرنامــج ،لكــن يفضــل ألصحــاب األمــراض المزمنــة تنســيق نمطهــم الصحــي الخاص مــع الطبيب
المختــص فيمــا يخــص معــدل األنشــطة والتغذيــة .ويتيــح برنامــج فيتالتــي ألصحــاب االمــراض المزمنــة التعريــف بتاريخهــم الطبــي عبــر
التطبيــق ومــن ثــم القيــام باألنشــطة المناســبة لحالتهــم الصحيــة واســتالم المكافــآت األســبوعية.

		

عن البرنامج وكيفية االستفادة منه

هل هذا البرنامج معترف به دوليًا؟
نعــم .هــذا البرنامــج نتيجــة شــراكة بيــن التعاونيــة ومجموعــة فيتالتــي العالميــة ،والتــي بــدأت هــذا البرنامــج منــذ  1997واالن يغطــي أكثــر
مــن  24دولــة و 20مليــون مشــترك علــى مســتوى العالــم .وهــذا البرنامــج مبنــي علــى أســس وأبحــاث علميــة موثقــة .وتعــد المملكــة
العربيــة الســعودية هــي اول دولــة عربيــة تســتفيد مــن هــذا البرنامــج مــن خــال التعاونيــة التــي لهــا الحقــوق الحصريــة الســتخدام
البرنامــج.

كيف تستفيد الشركات من هذا البرنامج؟
يعــزز البرنامــج نمــط الحيــاة الصحيــة للموظفيــن وبذلــك تزيــد إنتاجيتهــم وتقــل فتــرات تغيبهــم عــن العمــل ،ويســاهم فــي تحســين
بيئــة عمــل الشــركات ،كمــا يقلــل مــن تكاليــف الرعايــة الصحيــة.

كيف يستفيد العميل من هذا البرنامج؟
يســتفيد العميــل مــن خــال رفــع المســتوى الصحــي وزيــادة النشــاط البدنــي الــذي يقيــه مــن األمــراض ويؤهلــه للحصــول علــى مكافــآت
أســبوعية وشــهرية.

****
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		 Registration
How to become a member of the Tawuniya Vitality Program?
The “Tawuniya Vitality” program is an exclusive program for Tawuniya members only. If you have a medical
insurance with Tawuniya Company, please follow the steps below, and if not, we are pleased to receive your call
on 920007699 to provide health insurance offers that include the Tawuniya Vitality program benefits.

Registration steps for Tawuniya members only:
1. Visit the link below:
https://store.tawuniya.com.sa/en/web/store/vitalitymedical
2 - Enter the ID / Iqama number, the Policy number and the Policy expiry date.
3. Review your personal information, choose the member name and click activate.
4. Enter the mobile number, e-mail address, ( Optional: bank name and IBAN number), then click on send.
5. You will receive an activation code on your e-mail, enter your activation code and click on activate.
* Make sure to enter an active email to receive a message with the activation code!
You are one step away. When you finish with the registration steps, you will receive an e-mail about the Tawuniya
Vitality mobile app registration and the insurer code to start your journey to a healthier life.

The application asked for insurer code, how can I get it?
You will receive the insurer code on your email after completing the registration process through the link below.
https://store.tawuniya.com.sa/en/web/store/vitalitymedical

Is the program only for employees or their families as well?
The Tawuniya Vitality Program is available for all medical insurance members, including employees, their
families, and individuals of 18 years and above.

How much the Tawuniya Vitality program cost?
The Tawuniya Vitality program is free and added value to our medical insurance policies.

		

Link & Sync the device

How can I link my device with the Tawuniya Vitality application?
1. Open the Tawuniya Vitality Application, go to Manage Devices and Apps
2. Choose the device and then press link.

How can I synchronize my device with the Tawuniya Vitality application?
Sync all devices once when the device is linked, after that it will be automatic.
Except GoogleFit app and AppleHealth app, should be synced at least once a week.

What devices and applications are allowed for linking with Tawuniya Vitality?
iOS

Android

Apple Health (App)

GoogleFit (App)

Fitbit

Fitbit

Garmin

Garmin

Polar

Polar

Suunto

Suunto

Withings

Withings

How I link Tawuniya Vitality app with the smart watch?
1.

Go to your profile then choose manage devices and apps.

2.

Choose your watch.

3.

Click on “Link now“ button and choose agree.

4.

Log into your “Smart watch“ page.

5.

Click on “allow“ button to give Tawuniya Vitality access to your smart watch data.

How I link Huawei watch with Tawuniya Vitality app?
1.

Download Google Fit and create account.

2.

Go to Huawei Health app, open profile, click on data sharing, and choose Google Fit.

3.

Link Google Fit with Tawuniya Vitality app.

Note: Newly released Huawei phones can’t use Google services

How I use the Tawuniya Vitality app if I don’t have a smart watch?
iOS
Link the app with Apple Health
Android
Download Google Fit and Link it with the app.

		

Status

What is the Tawuniya-Vitality status?
Tawuniya Vitality status is an indication of your progress, health, and fitness.
You can increase your status level by earning points for being active and completing assessments about your
health. Here are the Tawuniya Vitality status:
•

Bronze status: All members will start at Bronze

•

Silver status: 10K points.

•

Gold status: 20K points.

•

Platinum status: 25K points.

I think it is difficult to reach the gold or platinum status?
The program gives members weekly goals to encourage them to be active. If you follow the program, it will be
easy for you to reach the gold and platinum status and enjoy a healthy life full of vitality and activity.

		

Points and Goals

When does the weekly goal start and end?
The weekly goal will start on Sunday 00:00 and end on Saturday 23:59.

What are the minimum and maximum points for the weekly target points?
Starting points target

Minimum points target

Maximum points target

200 Points

150 Points

800 Points

How do I earn Vitality Points?
You can earn Vitality Points through physical activities, assessments, and examination.
For more information about the activities that you can do to earn points, you can refer to “Earning Points” in the
“Status” page of the Tawuniya Vitality App.
* Please note that there are points limits for activities per year.

How does a member activate the weekly goal?
The member must activate this feature through the activities page of the Tawuniya Vitality application for one
time only upon registration.

How are the points calculated?
Higher score is calculated either by steps or heart rate.

How to earn points by steps:

Steps
15,000 steps and above

14,999 – 10,000

9,999 – 7,500

7,499 – 5,000

0 Points

50 Points

100 Points

200 Points

How to earn points by heart rate:

Heart rate
60 % of your age60 % of your
60 % of your
70 % of your
70 % of your
60 % of your
related maximum
age-related
age-related
age-related
age-related
age-related
heart rate for
maximum heart maximum heart maximum heart maximum heart maximum heart
20-30 minutes
rate for
rate for
rate for
rate for
rate for
30-60 minutes 60-90 minutes 30-60 minutes 60-90 minutes
90 minutes
0 Points

		

100 Points

200 Points

200 Points

300 Points

300 Points

Rewards

How do I qualify for the rewards I want?
By reaching your weekly and monthly goals, you will earn weekly rewards such as a free cup of coffee from
Dunkin, voucher 20 riyals from Diet Center or a free ticket to watch your favorite movie in the Muvi Cinema. In
addition, monthly rewards for Apple Watch purchased from My store or Fitbit Fitness Device cashback provided
they should be bought through the Tawuniya Vitality application.

How do I get my reward after achieving the points?
From the rewards page, spin the wheel, get your weekly reward, and redeem your reward from our partners.

Can I transfer my reward to another person?
No, the rewards cannot be transferred to another person.

How long my reward valid?
Your reward is valid for 30 days.

Is it required for the member to have a smart watch linked to the smartphone to get reward?
No, you can get rewards by using the applications which available on smartphones to calculate your daily steps
only such as Apple Health & Google Fit.

What are the weekly rewards?
Here are samples of the weekly rewards: Dunkin coffee, Diet Center mail voucher and MUVI Cinema tickets.
More rewards will be added.

		 Cashback
Smart watches are expensive, and some memebrs can not afford it?
The Tawuniya Vitality application provides smart watches with a discount fo members, and the prices of watches
starting from 350 riyals. In addition, Tawuniya Vitality provides a cashback benefit for the price of the watch
with a maximum 900 riyals within 24 months if the member achieved the required points.

How can a member get the full cashback?
After purchasing a smart watch through the Tawuniya Vitality application, the member must do the weekly
activities efficiently, then earned 3000 points per month to obtain the monthly cashback, which will be
transferred to the member bank account every month.

What if the member achieved less than 3000 points in one of the months during the two years?
If the member achieved less than 3000 points and more than 2000 points, he/she will get only %50 of the
cashback amount due for this month.
If the member achieved 1500 points and less than 2000 points, he/she will get only %25 of the cashback
amount due for this month.
The member will not get cashback if her/she achieved less than 1500 points for this month.

		

Health check & Assessments

Are there any health checks required before do the activities?
Yes, but they are optional.

What are the required health checks and how can do it?
The required health checks are Body Mass Index, Glucose and HbA1c, Blood Pressure, and cholesterol.
The member can go to one of Al-Dawaa pharmacies branches to do the health check according to the medical
insurance policy he holds, and the limit, or a fee of 25 riyals.
The result of the test will be added to the member’s account by the pharmacist or entering the results of the test
by himself with proof attached to earn additional points up to 15,000 points.

What is the vitality age?
When joining and activating the application, there will be a list of assessments in the application that contain
various questions about the health habits.
Upon answering these questions, the application will determine vitality age, which may be different from the
real age according to the habits of each person and healthy activities.

Can smokers participate in the program?
Yes, they can participate in the program.

I am a diabetic, is there a risk of participating in this program?
It is preferable for people with chronic diseases to coordinate with specialist in terms of the rate of activities
and nutrition. The Tawuniya Vitality program allows chronic disease members to introduce their medical history
through the application and then carry out activities appropriate to their health condition and receive weekly
rewards.
About Tawuniya Vitality program and how to benefit from it

Is this program internationally recognized?
Yes. This program is the result of a partnership between Tawuniya and Vitality Group, which started this program
since 1997 and now covers more than 24 markets and 20M lives worldwide. This program is based on the
foundations and scientific research, and the Kingdom of Saudi Arabia is the first Arab country to benefit from
this program through Tawuniya, which has the exclusive rights to use it.

How do companies benefit from this program?
The program enhances the healthy lifestyle of employees, thereby increasing their productivity and reducing
their absenteeism from work. It also contributes to improving the work environment for companies and reduces
health care costs.

How does the member benefit from this program?
By raising the health status and receiving weekly and monthly rewards for doing activities and following a
healthy lifestyle.

****

