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 م696/0202ش م ت ط/إ ت ط/  المتسلسل:                   م2/2/2020 التاريخ:           
 م0/02202ش م ت ط/ إ ت / المرجع:                   هـ1441جمادى اآلخر  8

 جمعية معا التعاونية :السادة

 المحترمين ،،                       
 ورحمة اهلل وبركاته،،،السالم عليكم 

 الموضوع: عرض تأمين طبي
بهذا يسرنا في الشركة المتخصصة للتأمين الطبي)شركة التأمين االولى والوحيدة المتخصصة في البالد( أن نقدم لعنايتكم    

 -عرضنا للتأمين على موظفي مؤسستكم العامرة وأسرهم الكريمة وفق التفاصيل التالية:
 -أمينية:أواًل : التغطيات الت

 -)أ( التغطيات التأمينية األساسية: 
كل الخدمات الطبية خارج وداخل المستشفى والتي تمتد من الكشف الطبي إلى الفحوصات المعملية والتشخيصية      

واألمراض المختلفة وخدمات الدواء والطوارئ والتنويم والعمليات الجراحية والعالج الطبيعي وخدمات اإلسعاف داخل المدينة 
 المزمنة والسابقة للتأمين.

 -:)ب(التغطيات اإلختيارية 
 تغطية الحمل والوالدة: 
 وتغطي تكاليف الكشف ومتابعة الحمل والفحوصات واألدوية الالزمة والوالدة الطبيعية والقيصرية واإلجهاض القانوني.     
 تغطية األسنان : 

 الجذور وعالج اللثة .وتغطي الكشف والخلع والحشو ومعالجة         
 :النظارات الطبية 

أما تغطية النظارات الطبية فتشمل كشف النظر وعمل النظارات الطبية  _أمراض العيون تدخل في التغطية األساسية_    
 وتغيير العدسات.

 -ثانيًا : الشبكة الطبية:  
  كير/الزيتونة / البراحة/ الفيصل/ تتكون الشبكة الطبية للمتخصصة من أفضل المستشفيات الخاصة : رويال

يستبشرون/ آسيا/ الفؤاد/ الدولي/ بست كير والمعلم والعديد من المستشفيات الخاصة األخرى والمراكز التشخيصية والمعامل 
 والصيدليات بالعاصمة وجميع واليات السودان.

  الشبكة الطبية الخارجية :
 / اسبانيا ألمانيا/تركيا  / تايالند /الهند /األردن/مصر
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  -ثالثًا: )أ( سقوفات الفرد في السنة:

 VIP A B C الفئة م

 عنرب غرفة مزدوجة غرفة خاصة غرفة ممتازة درجات التنومي 1

 100,000 125,000 150,000 170,000 السقف اللكي 2

 25,000 31,250 37,500 42,500 السقف الفرعي) الامراض املزمنة والسابقة للتأ مني( 3

 20,000 25,000 30,000 34,000 سقف احلوداث املرورية 4

 20,000 25,000 30,000 34,000 سقف امحلل والوالدة 5

 10,000 12,500 15,000 17,000 سقف الاس نان 6

 5,000 6,250 7,500 8,500 سقف النظارات 7

 ))المبلغ أعاله بالجنيه السوداني  

 -الفرد في السنة: )ب(أقساط
 8,313 9,450 10,632 11,813 الاسايسالقسط  8

 1,330 1,500 1,700 1,890 قسط امحلل والوالدة 9

 792 900 1,012 1,125 قسط ال س نان 10

 395 450 506 562 قسط النظارات 11

جاميل قسط املوظف أ و االإبن أ و زوج املوظفة 12  9,500 10,800 12,150 13,500 اإ

جاميل قسط املوظفة أ و  زوجة  13  10,830 12,300 13,850 15,390 املوظف.اإ

جاميل قسط الوادل أ و الوادلة 14  12,350 14,040 15,795 17,550 اإ

جاميل قسط املؤمن الاساىس من معر 15  12,350 14,040 15,795 17,550 مفا فوق 56اإ

 -الرسوم والدمغات:)ج(
 من صافي القسط%  1 رسوم الدمغة

 , من صافي القسط %1 رسوم اإلشراف
 من صافي القسط   1.5% رسوم اإلصدار

 جنيه على الوثيقة )عدا اإلضافات واإللغاء(   5 دمغة أصحاب العمل
 -رابعًا: التحمالت واإلستثناءات:

  -تحمل حامل البطاقة: (أ)
 50%  .من قيمة األدوية 
 52 ( من قيمة كشف األخصائي.خمسجنيه )ون جنيهًا 

 -)ب(اإلستثناءات:
رتكةةاأ أو محاولةةة إرتكةةاأ أغ عمةةل عيةةر مشةةروال وجميةةع الحةةاالت المرتبطةةة yواإلصةةابات الجسةةدية المتعمةةدة، ومحاولةةة اإلنتحةةار  -1

 بإدمان الكحول أو استخدام العقاقير أو المواد المسببة للهلوسة.
 ضطراأ النفسي والعقلي بما فيها التخلف العقلي.إلحاالت ا -0
 العاهات الخلقية، واألمراض الخلقية و/أو التشوهات. -3
 جميع الحاالت الناجمة عن حرأ، أعمال شغأ، حروأ أهلية، تمرد أو عصيان أو ثورة. -4
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لتهةةاأ الرئةةةوغ إلكةةالكوليرا والجمةةةرة الخبيثةةة وا جميةةع الحةةاالت الناتجةةة عةةةن التلةةول النةةووغ والكةةوارل الطبيعيةةةة واألمةةراض الوبائيةةة -5
 الالنمطي )سارس(.

لظهةةر، مقعةةد البواسةةير، سةةاند العنةةق، والعدسةةات التجميليةةة الالصةةقة و النفقةةات األطةةراف الصةةناعية والمعةةدات واألجهةةزة مثةةل: شةةداد ا -6
 المتعلقة بهبة االعضاء.

 التلون الجلدغ، والكلف،وآثار حروق الشمس.زوال الشعر، الصلع، تساقط الشعر، القشرة، الشعر المستعار، حأ الشباأ،  -7
عةةتالل الوظةةائف الجنسةةية و الفيتامينةةات وأدويةةة إنظةةيم النسةةل أو أو فحوصةةات مةةرتبط بالخصةةوبة والتنشةةيط أو العقةةم، أو ت أغ عةةالج -8

 .الفحوصات الهرمونية وموانع الحمل وفحص اكتشاف الحمل السلبي المعادن  والكالسيوم و
 يدز{.إلختبارات المرتبطة بمرض قصور المناعة البشرية المكتسبة }اإلالحاالت وا -9

كةل األدويةة المصةنفة و  ختيارية عير المرتبطة بحةادلإل/أو جراحة التجميل االتخسيسو أعالج السمنة أو النحافة العالج التجميلي و  -12
 كمستحضرات تجميلية.

نكسةةةار البصةةةرغ والحةةةول وعيةةةر المرتبطةةةة إلبعةةةدم حةةةدة السةةةمع والنطةةةق وتقةةةويم ا ختياريةةةة واإلجةةةراءات الطبيةةةة المتعلقةةةةإلالجراحةةةات ا -11
 بحادل.

 .م والمحاليل المطهرة أو المعقمةسنان و الفألعسوالت اتقويم وتركيأ األسنان و  -10
 و عالجات هشاشة العظام. لوقائي و اللقاحات والفحص الطبي العام جميع انواال العالجا -13
 الختان إال إذا ُأجرى ألسباأ طبية. -14
 والتدليك والطأ البديل. الوخز باإلبر والمعالجة بتحريك المفاصل ، والمعالجة بالتكبيس -15
كرغ وجميع األجهزة والقياسات المختلفة مثل األشرطة وأجهزة الفحص والكشةف للسةكرغ والضةغط حبوأ وبودرة التحلية لمرضى الس -16

 والربو الشعبي و... إلخ.
 األخطاء الطبية والمهنية 17-

 -خامسًا: مايميزنا:
بين أننا الشركة األولى المتخصصة فقط في هذا النوال من التأمين وليست كإدارة في شركة تأمين تتفرال إهتماماتها  .1

 التأمين الطبي وعير الطبي.
 أننا الشركة األولى في إستخدام التقنية والتواصل اإللكتروني مع العمالء ومع مقدمي الخدمة الطبية. .0
 أننا الشركة األولى في إبتكار عدد من تغطيات التأمين الطبي التي تناسأ الشرائح المختلفة حسأ حاجتها. .3
 ة داخل وخارج السودان.أننا الشركة األولى في  الشبكة الطبي .4
 أننا الشركة األولى في سالسة وسهولة تلقى الخدمة الطبية. .5
 خدمات مشتركين على مدار الساعة. .6

 

 العرض ساري  لمدة أسبوعين من تاريخه تنويهات:
 مع خالص الشكر والتقدير

 
 

 طالل محمد أحمد سعيد
 رئيس قسم التسويق


