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 استثناءات التأمين الطبي

 

بالحالات غير الخاضعة للتغطية التأمينية بموجب هذه الوثيقة. فيما يلي قائمة غير شاملة 

 :زابامالما لم ُيشار إلى خلاف ذلك على وجه التحديد في جدول ُتطبق الاستثناءات التالية 

 

المواد أو السامة، المواد أو المواد المشعة، أو الإشعاع المؤين، أو التلوث الإشعاعي،  .1

 أوأو المواد الكيميائية الملوثة  المتفجرة أو غيرها من الخواص الخطرة للمواد النووية،

 الخطرة أو السامة.

هزة : الغوص باستخدام أجكمهنةممارسة الرياضات الخطرة التالية الإصابات التي تسببها  .2

تسلق الصخور، أو تسلق الجبال التي تنطوي عادة على استخدام الحبال أو  وأالتنفس، 

ي فالخيل، أو القيادة أو الركوب  ركوبالصيد على الجمال أو  وأ، الاستكشافأو المرشدين، 

 أو التزلج على الماء. ،أو القفز المظلي ،أو القفز بالمظلات ،اتأي نوع من السباق

شرية أو س نقص المناعة البنفقات العلاج أو الرعاية التي تسببها أو تتعلق بالإصابة بفيرو .3

 وأنقل الدم  إذا  تمت العدوى من خلال   فهي مشمولة بالتغطية فقط؛ ومع ذلك الإيدز 

 اوعلى النحو  ،والتهابات المكورات الرئوية ،وداء المقوسات ،العدوى الانتهازية مثل السل

 .المنافع جدول في لمفصل  

 وباء أو جائحة.ك العالمية منظمة الصحة هاأمراض تقر  .4

 سنوات(. 6التطعيمات )عدا الأطفال أقل من  .5

 فحوصات الصحة العامة والفحوصات الدورية. .6

 علاج وأدوية العقم. .7

 .بالتغطيةمشمولة الجراحة التجميلية ما لم تستدعيها حادثة أو حالة طبية  .8

جدول ح به بموجب وخارجي مقيد بالحد الأقصى المصر العلاج النفسي كمريض داخلي .9

 .المزايا

 إذا كانت الحالة الخلقية تهدد الحياة(.مشمولة  غير أنهاالتشوهات الخلقية ) .10

 ايذاء الذات سواء كان المؤمن سليم العقل او ال .11

القدرات الفكرية للمؤمن عليه عن طريق تعاطي المنشطات أو المثبطات أو عن  ضعف .12

 طريق الاستخدام غير المشروع لأي مادة صلبة أو سائلة أو غازية.

 .  أو سوء استعمال العقاقير تعاطي الكحول أو المخدراتالعلاج الناتج عن  .13

كلفة الت وأبرامج الصحة البدنية العامة، أو ، ِعناية ِوصائِيةالمصحة أو أو ، ُمعاَلجة بالرَاَحة) ةأي .14

 حاجة إلى رعاية أو مراقبة متخصصة. توجدالمتعلقة بفترات النقاهة البحتة( حيث لا 

 .جدول المزاياعلى وجه التحديد في  ُتدرجإعادة التأهيل ما لم  .15

خدمات الأسنان الروتينية وخدمات الأسنان الجراحية ذات الصلة ما لم يتم اختيارها  كافة .16

 كخطة منفصلة أو إذا كان ذلك نتيجة لحادث ضمن حدود الوثيقة.

والأدوية التجميلية  ،وزراعة الشعر  ،ر الصناعي مثل الشعر المستعار أنواع الشع كافة .17

ام وصفة طبية والمتعلقة بنظ تتطلبالمنتجات التي لا و ،ومنتجات التجميل ذات الصلة

 ومنتجات الأطفال والمطهرات. ،الحمية الغذائية أو إنقاص الوزن

ناء تكلفة اقتتم استثناء زرع أعضاء ما عدا القلب والكبد والرئة والكلى. كما  ة عملياتأي .18

 ع النفقات التي تكبدها المتبرع.وجمي الأعضاءهذه 

 الأمومة ما لم يتم اختيارها كخطة منفصلة. باستحقاقاتالخدمات المتعلقة  .19

 .أو الطفليكن ضرورة طبية لإنقاذ الأم الإجهاض ما لم  .20

 مرخص ا(. طبيبا  أي علاج للمرضى الخارجيين من قبل أفراد الأسرة )حتى لو كان  .21
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، العجزة، ودور الأمدالنفقات المتكبدة للعلاج أو الرعاية في مرافق الرعاية طويلة  .22

عقليا ، والمصابين  اقينومنتجعات الرعاية الصحية والنظام الغذائي، ومؤسسات المع

 .بالجنون

 ؛والعلاجات التي لم يصفها الطبيب الفحوصات والأدوية كافةأي علاج طبي تجريبي:  .23

 منع الحمل. ووسائلأدوية و

، والكراسي المتحركة، والعكازات، وأجهزة سماعات الأذنمثل الدائمة الأجهزة الطبية  .24

 الاستنشاق، وأجهزة تقويم العظام.

 نفقات علاج أو رعاية أي نوع من الخرف. .25

رهنا  ،تكن مشمولة بالغطاء التأميني، ما لم وثيقة التأمينالحرب والإرهاب حسب صياغة  .26

 افية.إض بأقساط

طاقم طائرة أو طاقم فردا  من إذا كان المؤمن عليه مسافرا  جوا  أو بحرا  إلا بصفته راكبا ، أو  .27

وء س يقدم مطالبة ضدالشرطة، أو أخصائي طبي بالقوات المسلحة أو ب ا  سفينة، أو فرد

 الممارسة الطبية.

 .هااستئصالوعملية دوالي الخصية  .28

وأي علاج يقدم تسكين مؤقت للألم بدلا  من علاج الحالة الطبية  الألآم تخفيفخدمات  .29

 الأساسية.

 .اختبارات الحساسية وإزالة التحسس .30

 الأمم المتحدة. لعقوباتخضع ت منطقةيتلقى العلاج في المؤمن إذا كان  .31

والإجراءات والعمليات الجراحية المتعلقة بها بما في  ،والاختبارات ،حالات اضطرابات النوم .32

 .اختبار النوم المتعددذلك 

 حوادث العمل أو الإصابات. .33

 اضطرابات النمو. .34

 الطرق. حوادث .35
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