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يمكنكم وعائلتكم االعتماد علينا كشركتكم للتأمين الصحي العالمي ولتوفير أفضل خدمات ممكنة لكم.

من اجل توفير خدمات محلية جيدة، قمنا باختيار شركة NEXtCARE إلدارة شؤون وثيقتكم. ستقوم شركة 
NEXtCARE بالتواصل مباشرة مع شبكة مقدمي الخدمات من اجل تسوية تكاليف عالجكم المتكبدة داخل جمهورية مصر 

العربية.

وإلدارة شؤون وثيقتكم خارج جمهورية مصر العربية قمنا بالتعاون مع شركة Allianz Care )الشركة الخبيرة في شؤون 
 Allianz كال شركتينا: شركة أليانز للتأمين - مصر و شركة .)Allianz Partners التامين الصحي العالمي ضمن شركة

Care مدعمتان  بمصادر وخبرات الشركة األم Allianz SE لتوفير خدمات سريعة ومرنة موثوق بها.

يوفر هذا الدليل ملخصاً ألهم المعلومات التي قد تحتاجون بشكل منتظم. للحصول على كافة تفاصيل خطة التأمين الصحي 
العالمي الخاصة بكم، يرجى قراءة هذا الدليل مع نص الشروط واألحكام )نص الوثيقة( وجدول المزايا وشهادة الـتأمين، 

وكذلك بطاقة تأمين NEXtCARE الخاصة بكم.  

أهالً بكم 

كيفية االستفادة 
من التغطية 
الموفرة لكم



خدمات المساعدة
تؤمن شركتنا بتوفير خدمات ذات جودة عالية ترتقي بالمستوى الذي تستحقونه. 

نستعرض في الصفحات التالية كامل الخدمات التي نقدمها لألعضاء. اطلعوا على الخدمات التي يتم توفيرها لكم.

ال تترددوا في االتصال بنا – من دواعي سرورنا خدمتكم
خط المساعدة متوفر على مدار الساعة وطوال األسبوع لإلجابة عن أية استفسارات لديكم ولمساعدتكم في الحاالت الطارئة: 

19154 )داخل جمهورية مصر( الهاتف:    
353+ )خارج جمهورية مصر( 1 630 1301    

 cs@nextcare.com.eg البريد اإللكتروني:   

+202 22908220 الفاكس:   

هل تعلم... 
أن خبرة غالبية أعضائنا تشير الى أنه يتم 
التعامل مع استفساراتهم بشكل أسرع حين 

يتصلون بنا؟
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 MyHealth الخدمات الرقمية
يمكنكم الوصول الى الخدمات الرقمية التي يتم توفيرها من قبل Allianz Care بكل أريحية من كل مكان، مما يمكنكم من الوصول للمعلومات المتعلقة 

بالتغطية الموفرة لكم بغض النظر عن مكان تواجدكم أو الجهاز الذي تستعملون.

:MyHealth Online الميزات التي يتم توفيرها عبر البوابة

المطالبات My claims : تقديم المطالبات عبر خطوات بسيطة واستعراض للمطالبات السابقة  
جهات االتصال My contacts: خط مساعدة متعدد اللغات على مدار الساعة وطوال األسبوع    

وثائق التأمين My policy: وصول لوثائق وبطاقة التأمين الخاصة بكم في كل مكان  

:MyHealth Online ميزات إضافية لدى استخدام البوابة

تحديث بياناتكم )البريد اإللكتروني، رقم الهاتف، كلمة السر، العنوان )اذا كان العنوان في نفس دولة اإلقامة السابقة(، او تفضيالت التسويق...إلخ(.  •
التحقق من المبالغ المستحقة ضمن كل ميزة مدرجة في جدول المزايا  •

يتم تشفير جميع البيانات الشخصية وذلك لحماية البيانات. 

الخطوات األولى:

 REGISTER“ يرجى النقر على https://my.allianzcare.com/myhealth من على الرابط :MyHealth Online التسجيل على  .1
HERE” في أسفل الصفحة واتباع الخطوات على الشاشة.     

.MyHealth Online بعد االنتهاء من التسجيل، يمكنكم استخدام البريد اإللكتروني )اسم المستخدم( وكلمة السر للدخول الى  .2
www.allianzcare.com/en/myhealth لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع

خدمات األعضاء على الصفحة اإللكترونية
www.allianzcare.com/members يمكنكم ومن خالل صفحتنا اإللكترونية

البحث على مقدمي الخدمات الطبية. ولستم محصورين بمقدمي الخدمات المدرجين على صفحتنا اإللكترونية.  •
•  تنزيل االستمارات

 .BMI الوصول الى  حاسبة مؤشر كتلة الجسم  •
قراءة دليل الصحة  •

في حال عدم استالمكم لحزمة العضوية، يرجى زيارة الموقع my.allianzworldwidecare.com واختيار “تسجيل” “Register”، ومن ثم 
إدخال المعلومات المطلوبة. سيتم ارسال اسم المستخدم وكلمة سر مؤقتة الى عنوان البريد االلكتروني الموثق لدينا.
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 Allianz HealthSteps خطوات صحية

 الخطوات األولى نحو حياة مفعمة بالصحة

 Allianz هل تعلم أنه من خالل الحفاظ على نمط حياة صحي، يمكنك تخفيف خطر اإلصابة بالحاالت المرضية؟ تم تصميم تطبيق خطوات صحية
HealthSteps app لتوفير االرشادات والنصائح  الخاصة بكم ولمساعدتكم في الوصول ألهدافكم الصحية واللياقة البدنية. من خالل االتصال 

بالهواتف الذكية والتقنيات الملبوسة والتطبيقات األخرى، يتتبع تطبيق HeathSteps عدد الخطوات المتخذة والسعرات الحرارية التي يتم حرقها 
وساعات النوم وغيرها. يتم إدراج HealthSteps في جدول المزايا في حال تم تضمينها بخطتكم.

HealthSteps ميزات تطبيق

Google Play  أو App store  من  HealthSteps  يمكن تنزيل تطبيق 

الخطة
 اختاروا هدفاً واستعينوا بالخطة لمساعدتكم على تبني عادات صحية:

تخفيف الوزن  •
تحسين وضعية الجسد  •

النوم بشكل أفضل  •
األكل الصحي  •

الحركة والنشاط  •
االبقاء على صحة جيدة  •

تحسين هيئة وشكل الجسم  •
تخفيف التوتر والضغط  •

تخفيض ضغط الدم  •

التحديات واألنشطة الجماعية
 االشتراك يالنشاطات والتحديات الشهرية والحصول على تشجيع مستخدمي تطبيق HealthSteps اآلخرين وذلك من خالل 
المشاركة  بأدائكم والمنافسة مع اآلخرين في النشاطات الجماعية. وتستند هذه التحديات على الخطوات والسعرات الحرارية 

والمسافة.

 التقدم
 االتصال مع تطبيقات وأجهزة تتبع الخطوات والحركة الشائعة لمراقبة التقدم والتحسن مقارنة باألهداف الخاصة بكم. 

المكتبة
 الوصول لمقاالت والحصول على النصح فيما يتعلق باتباع حياة صحية. 

يتم توفير هذه الخدمة من قبل طرف ثالث، وهي 
مشروطة بموافقتكم للشروط واألحكام الخاصة 

 AWP بنا. كما تخضع كذلك لشروط شركة
Health & Life Services Limited بحسب 

ما هي مدرجة في تطبيق HealthSteps. من 
المهم فهم وقبول أن شركة أليانز للتأمين - مصر 
أو شركائها من معيدي التأمين أو مديري التأمين 
غير مسؤولين عن أي مطالبة أو عطل أو خسارة 

ناجمة بشكل مباشر أو غير مباشر عن استخدام 
هذه الخدمة.
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ما هي التغطية التي يتم توفيرها لي؟
يتم توفير التغطية لكم بحسب ما يتم تحديده في جدول المزايا الخاص بكم. الحاالت المرضية السابقة )بما في ذلك الحاالت المرضية السابقة 

المزمنة( مشمولة بالتغطية إال إذا تم ذكر غير ذلك في وثائق التأمين الخاصة بكم. يرجى مراجعة قسم “المالحظات” في جدول المزايا للتأكد 
مما إذا كانت الحاالت المرضية السابقة مشمولة بالتغطية.

أين يمكنني الحصول على العالج؟
يمكنكم الحصول على العالج في أية دولة من تلك المشمولة في نطاق التغطية الجغرافية الخاصة بكم والتي تم ذكرها في شهادة التأمين.

إذا كان العالج الطبي الالزم متوفر محليًا، إال أنكم اخترتم السفر إلى دولة أخرى مشمولة من ضمن نطاق التغطية الجغرافية؛ سنقوم عندئذ 
بتعويض جميع النفقات الطبية المناسبة المستحقة بحسب شروط وأحكام وثيقة التأمين الخاصة بكم، مستثنى من ذلك نفقات السفر. أما إذا كان 

العالج المستحق ضمن التغطية غير متوفر محلياً، وكانت ميزة اإلخالء الطبي مشمولة في التغطية الموفرة لكم، يتم حينها تغطية تكاليف السفر 
الى أقرب مركز طبي مناسب. للحصول على تعويض لتكاليف العالج والسفر المتكبدة، يجب تقديم استمارة ضمان العالج قبل السفر. 

واذا كنتم مغتربين في خارج بالدكم، يحق لكم الحصول على تعويضات للعالج الذي تم في بالدكم بشرط كون بالدكم ضمن مناطق التغطية 
الجغرافية.

ما هي حدود المزايا الموفرة؟
من الممكن أن تخضع التغطية للحد األقصى للمزايا ضمن الخطة المختارة. وهو عبارة عن أقصى قيمة تسددها شركتنا عن جميع المزايا 

المقدمة بموجب الخطة. وبالرغم من توفير التغطية الكاملة للعديد من المزايا المضمنة في جدول المزايا الخاص بكم، إال أنه يتم وضع سقف 
معين لبعض المزايا )مثالً USD 6,000(. وهذا المبلغ هو الحد األقصى الذي يتم تسديده لهذه الميزة.

لمزيد من المعلومات حول حدود المزايا يرجى مراجعة قسم “المالحظات” من جدول المزايا.

نظرة عامة على التغطية
نقدم ادناه ملخصاً لمساعدتكم على فهم نطاق تغطية التأمين الصحي الموفرة لكم.

هل تفكرون بإنشاء عائلة أو تنتظرون مولوداً جديداً؟  
أمقبلون على زواج أو تنتظرون مولوداً جديداً عما قريب؟ تهانينا الحارة!

يمكنكم إضافة معال الى وثيقة تأمينكم بكل بساطة عن طريق االتصال بخط المساعدة لدينا. 

إلضافة مولود جديد لوثيقة التأمين، يرجى ارسال بريد الكتروني الى طاقم االكتتاب والتقييم الطبي مرفقاً بشهادة الميالد. في حال طلب إضافة 
مولود جديد الى وثيقة التأمين، فيجب التقدم بالطلب خالل أربعة أسابيع من تاريخ الوالدة لضمان بدء التغطية الفعلية من تاريخ الوالدة، وعدم 

ضرورة خضوع المولود للتقييم الطبي. للمزيد من المعلومات حول آلية إضافة معالين الى التأمين، إضافةً لمعلومات حول كيفية إدراج عدة 
أطفال أو األطفال المكفولين قانوناً للوثيقة، يرجى مراجعة  الشروط واألحكام )نص الوثيقة(.

سنرسل لكم شهادة تأمين جديدة فور الموافقة على إضافة المعال لتسجيل هذه اإلضافة، وستحل هذه الشهادة الجديدة محل السابقة وسيتم 
اعتمادها من تاريخ بدء التأمين المذكور في الشهادة.

بطاقة تأمين NEXtCARE الخاصة بكم

يتم إصدار بطاقة تأمين NEXtCARE خاصة بكل شخص مؤمن عليه، والتي تحتوي على ارقام االتصال الضرورية. أي ان كل ما عليكم 
فعله هو االتصال بنا في حال احتجتم للمساعدة. ننصح باالحتفاظ بالبطاقة معكم دائماً. 

الهدف األساسي من بطاقة التأمين هو التعرف على شخصكم لدى مقدمي الخدمات الطبية، كما وتسمح لكم الوصول الى شبكة من العيادات 
والمستشفيات والصيدليات المخصصة لبرنامج الرعاية الخاص بكم. البطاقة لالستخدام الشخصي فقط وال يجوز التنازل عنها أو إعطاءها 

لشخص آخر، كما ويجب إرجاعها إلينا أو التخلص منها عند انتهاء العضوية. فعالية هذه البطاقة مرتبطة باستمرارية فترة عضويتكم. 
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ما هي المقتطعات والمدفوعات المشتركة؟
يتم تطبيق المقتطعات أو المدفوعات المشتركة أو كالهما على بعض المزايا وفي بعض الخطط. ويتم ذكر ذلك في جدول المزايا في حال تم 

تطبيقها. 

المدفوعات المشتركة هي عبارة عن النسبة المئوية  من قيمة العالج والتي يجب تسديدها من قبلكم. في المثال التالي تحتاج مريم الى عدد من 
عالجات األسنان على مدار السنة. حيث تشتمل ميزة عالج األسنان الخاصة بها على مدفوعات مشتركة بنسبة %20، مما يعني بأنه سيتم تعويضها 

عما قيمته %80 من إجمالي تكاليف العالج المستحقة. ويخضع إجمالي المبلغ الذي يتم دفعه من قبلنا الى الحد األقصى لمزايا الخطة.

يخضع إجمالي المبلغ الذي يتم دفعه من قبلنا الى الحد األقصى لمزايا الخطة.

المقتطعات أو مبلغ الخصم هي مبالغ محددة وثابتة يتعين عليكم  دفعها من تكاليف العالج وذلك عن كل شخص وعن كل زيارة للطبيب )لحظة 
تسديد تكاليف العالج وقبل  تسديدنا ألي من تكاليف العالج(. في المثال التالي يحتاج يوسف للحصول على العالج الطبي في العيادات الخارجية 

.USD15  على مدار السنة. وتشمل خطته على خصم مقداره

ما تدفعه شركة التأمين 
ما يدفعه الشخص المؤمن عليه

فاتورة العالج األولى: 

فاتورة العالج الثانية: 

مريم تدفع  
%20

ونحن ندفع 
%80

مريم تدفع  
%20

ونحن ندفع 
%80

نهاية السنة التأمينية

بدء السنة التأمينية

مريم تدفع  
%20

ونحن ندفع 
%80 فاتورة العالج الثالثة: 

:USD20 فاتورة العالج األولى قيمتها

 :USD50 فاتورة العالج الثانية قيمتها

 :USD30 فاتورة العالج الثالثة قيمتها

 :USD70 فاتورة العالج الرابعة قيمتها

يوسف يدفع 
USD15

 ونحن ندفع 
USD5

يوسف يدفع  
USD15

ونحن ندفع 
 USD35

يوسف يدفع 
USD15

يوسف يدفع  
USD15

ونحن ندفع 
USD15

ونحن ندفع 
USD55

نهاية السنة التأمينية

بدء السنة التأمينية
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هل تحتاجون للحصول على العالج؟
نتفهم مقدار التعب واإلرهاق الذي يرافق طلب العالج. باتباعكم العملية المذكورة أدناه، نقوم نحن باالهتمام 

باألمور اإلدارية المضنية وما عليكم سوى االهتمام بصحتكم.

يمكن كذلك استالم تفاصيل استمارة ضمان العالج عبر الهاتف إذا كان العالج سيتم خالل 72 ساعة.  يرجى العلم أنه يحق لنا رفض مطالبتكم في حالة عدم الحصول على ضمان 
العالج مسبقاً. التفاصيل الكاملة حول عملية ضمان العالج موجودة في قسم “شروط وأحكام التأمين” من هذه الوثيقة.

في الحاالت الطارئة:
يرجى الحصول على العالج الذي تحتاجون إليه واالتصال بنا في حال احتجتم إلى أي استشارة أو دعم.

في حال تم إدخالكم للمستشفى، ينبغي االتصال من جانبكم أو من قبل طبيبكم أو أحد المعولين لديكم أو أحد زمالئكم 
بخط المساعدة الخاص بنا )خالل 48 ساعة من وقت حدوث الحالة الطوارئ( إلعالمنا بدخول المستشفى. يمكننا 

تسجيل التفاصيل الخاصة باستمارة تصريح العالج المسبق عبر الهاتف عندما تتصلون بنا.

العالج من ضمن شبكة مقدمي الخدمات الخاصة بكم

توفر لكم وثيقة التأمين التغطية للعالج ضمن شبكة متكاملة من مقدمي الخدمات الطبية الموجودة في مصر. يتم ذكر الشبكة الخاصة بكم على 
 .www.nextcarehealth.com :بطاقة تأمينكم، ويتم ذكر التفاصيل المتعلقة بهذه الشبكة على الصفحة التالية

يرجى اتباع الخطوات التالية في حال طلب العالج ضمن شبكة مقدمي الخدمات:

يرجى تقديم بطاقة التأمين لدى زيارة مقدم خدمات من ضمن الشبكة.   .1
سيتواصل مقدم الخدمة مع شركة NEXtCARE مباشرة للحصول على التصاريح المطلوبة.  .2

ستقوم شركة NEXtCARE بتسوية فواتيركم مباشرة مع مقدمي الخدمة.  .3
4.  إذا كنتم مسؤولين عن سداد أي جزء من تكاليف العالج )مثالً المقتطعات أو المدفوعات المشتركة التي يتم تطبيقها، أو إذا تم استنزاف 

رصيد ميزة معينة(، فيجب دفع التكاليف مباشرةً لمقدمي الخدمات الطبية لحظة الحصول على العالج.

ننوه الى أن التغطية الموفرة للمزايا التالية هي على أساس إعادة التكاليف فقط، أي أنه يتوجب عليكم دفع تكاليف العالج ومن ثم استكمال 
وتقديم استمارة مطالبة:

•  الطب النفسي والمعالجة النفسية في العيادات الخارجية.
• التطعيم.

يرجى مراجعة قسم “تقديم المطالبات للعالج في العيادات الخارجية ولعالج األسنان والتكاليف األخرى” للحصول على معلومات حول آلية 
تقديم المطالبات.

العالج خارج نطاق شبكة مقدمي الخدمات أو خارج مصر

التحقق من مستوى التغطية

بدايةً، يرجى التحقق من أن البرنامج الخاص بكم يغطي العالج الذي تنشدون. يوضح “جدول المزايا”، المزايا التي يتم توفيرها لكم، ومع ذلك 
يمكنكم دائًما االتصال بخط المساعدة لدينا إذا كان لديكم أي استفسارات.  

يرجى االتصال بخط المساعدة قبل العالج للحصول على نسخة من استمارة التصريح المسبق/ ضمان العالج. تفاصيل 
االتصال موجودة في نهاية الدليل.

يجب استكمال االستمارة مع الطبيب ومن ثم ارسالها الينا قبل خمسة أيام على األقل من العالج. مسحها ضوئيًا وإرسالها 
بالبريد اإللكتروني او الفاكس او البريد )التفاصيل موجودة في االستمارة(. 

سنقوم بالتواصل مع المستشفى لتنسيق تسديد الفواتير مباشرةً حيثما أمكن ذلك.

تتطلب بعض العالجات الحصول على تصريح ضمان العالج
يستعرض جدول المزايا جميع المزايا الموفرة لكم والتي تتطلب تصريًحا مسبقًا للعالج من خالل تقديم استمارة التصريح المسبق. وهذه في 

العادة هي العالجات التي يتم تقديمها داخل المستشفى أو العالجات المكلفة. تمكننا استمارة ضمان العالج من تقييم كل حالة على حدة وتنسيق 
األمور مع المستشفى قبل وصولكم لتلقي العالج، إضافةً لتسهيل التسوية المباشرة للتكاليف مع المستشفى حيثما أمكن ذلك.

العالج داخل المستشفى

)يتطلب تصريح عالج مسبق(
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تناول سريع للمطالبات
في حالة تقديم جميع المعلومات المطلوبة يمكننا تناول مطالبتكم على وجه السرعة. نود التنويه الى أننا لن نتمكن من تناول 

مطالبتكم على وجه السرعة بدون وجود تشخيص الطبيب، حيث إننا سنضطر لطلب هذه التفاصيل منكم أو من طبيبكم. 
يرجى التأكد من تضمين التشخيص في المطالبة. سنراسلكم عبر البريد االلكتروني أو البريد العادي إلعالمكم بانتهاء معالجة 

مطالبتكم.

يرجى ارسال استمارة المطالبة والوثائق المدعمة والفواتير واإليصاالت إلينا عن طريق البريد اإللكتروني أو الفاكس او البريد )التفاصيل موجودة 
على االستمارة(.

يرجى مراجعة قسم “المطالبات الطبية” والموجودة تحت قسم شروط وأحكام البوليصة من هذا الدليل للحصول على معلومات إضافية هامة حول 
عملية المطالبات.  

تقديم المطالبات للعالج في العيادات الخارجية ولعالج األسنان والتكاليف األخرى 
في حال عدم لزوم تصريح عالج مسبق لعالجكم، يرجي تسديد التكاليف وتقديم مطالبة لنا لتعويضها. يرجى اتباع الخطوات البسيطة التالية:

الحصول على العالج الطبي ودفع التكاليف لمقدم الخدمة الطبية.

تقديم استمارة مطالبة للحصول على التعويض عن التكاليف المستحقة. يمكنكم طلب استمارة المطالبة من خط المساعدة لدينا او 
.https://my.allianzcare.com/myhealth من البوابة االلكترونية

يجب استكمال القسمين 5 و6 من استمارة المطالبة فقط في حال لم يتم إدراج هذه التفاصيل في فاتورة عالجكم.

طلب فاتورة من مقدم الخدمة. يجب أن توضح الفاتورة اسمكم وتاريخ / تواريخ العالج والتشخيص والحالة الطبية التي 
تلقيتم العالج لها وتاريخ ظهور األعراض وطبيعة العالج والرسوم المفروضة.
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عمليات اإلخالء واإلعادة إلى الوطن
مع أول داللة على الحاجة إلى إخالء طبي / إعادة إلى الوطن، يرجى االتصال بنا على خط المساعدة المتوفر على مدار الساعة وسنقوم بتدبير 

كل شيء. نظًرا لكون اإلخالء / اإلعادة إلى الوطن حالة طارئة، يُستحسن أن تتصلوا بنا هاتفياً، ومع ذلك، يمكنكم التواصل معنا عبر البريد 
اإللكتروني. لدى مراسلتنا عبر البريد اإللكتروني، يرجى تضمين العبارة “Urgent – Evacuation/Repatriation” في سطر العنوان. 

يرجى االتصال بنا قبل التحدث إلى أي مقدمي خدمات صحية بدالء، حتى وإن اتصلوا هم بكم، وذلك لتجنب تضخم الرسوم أو أية تأخيرات غير 
الضرورية في عملية اإلخالء. في حال عدم قيام شركتنا بتنظيم خدمات االعادة للوطن، يحق لنا رفض تغطية جميع النفقات المتكبدة.

+ 353 1 629 7141

medical.services@allianzworldwidecare.com
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العالج في الواليات المتحدة األمريكية

للعثور على مقدمي الخدمات الطبية:  إذا كنتم تتمتعون بتغطية “عبر العالم” يمكنكم زيارة الموقع التالي: 

www.allianzcare.com/olympus

للمعلومات أو لترتيب موعد مع مقدم خدمات طبية:  في حال وجود استفسارات لديكم بشأن مقدم خدمات طبية، أو أردتم عمل موعد ، فيرجى 
االتصال بنا.

  ) +1 ( 800 541 1983 
رقم مجاني من الواليات المتحدة األمريكية.

للوصفات الطبية:

اذا اشتملت تغطيتكم على بطاقة Caremark pharmacy للصيدليات سيتم توفيرها لكم.   •
تمكنكم البطاقة من الحصول على أدوية ومنتجات معينة دون الحاجة للدفع النقدي. لدى 
اظهار البطاقة في صيدلية Caremark، ستعلمكم الصيدلية إذا لزم األمر سداد أي مبلغ 

معين من جانبكم. 

يرجى التأكد من كون الوصفات الطبية التي تقدمون تشتمل على تاريخ ميالد صاحب   •
الوصفة الطبية. 

وبغض النظر عن كونكم  تملكون بطاقة Caremark pharmacy او ال، يمكنكم التقدم   •
بطلب للحصول على بطاقة خصومات الصيدليات والتي يمكن استعمالها في حال عدم 
تغطية وثيقتكم للوصفة الطبية المقدمة لكم. للتسجيل والحصول على بطاقة خصومات 

الصيدليات يرجى زيارة الموقع التالي:

 http://members.omhc.com/awc/prescriptions.html

 والنقر على “Print Discount Card” )طباعة بطاقة الخصومات(.

2021
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تعتبر وثيقة التأمين الخاصة بكم عقداً سنوياً بين شركة أليانز للتأمين – مصر وبين الشخص المؤمن عليه المذكور في شهادة التأمين. يتكون هذا 
العقد من التالية:

الشروط واألحكام التي تم توضيحها في نص الشروط واألحكام )نص الوثيقة(. يرجى قراءتها مع شهادة التأمين وجدول المزايا وبطاقة   •
التأمين الخاصة بكم.

دليل المزايا )هذه الوثيقة(، والذي يوفر معلومات مفيدة حول كيفية إدارة وثيقتكم وآلية الحصول على العالج ووسائل االتصال معنا.   •

شهادة التامين الخاصة بكم. وتوضح الشهادة الخطة )الخطط( المختارة، تاريخ بدء وتجديد وثيقة التأمين )والتاريخ الفعلي إلضافة معالين(،   •
أيضاً توضح نطاق التغطية الجغرافية. أية مالحق إضافية أو شروط خاصة متعلقة بالتغطية الخاصة بكم سيتم ذكرها في شهادة التأمين 
)واستمارة الحاالت الخاصة الصادرة قبل اصدار وثيقتكم تأمينكم(. نلفت انتباهكم إلى أننا سنرسل لكم شهادة تأمين جديدة في حال طلبتم 

تسجيل أية تغييرات )ووافقنا عليها( مثل إضافة معول، أو قامت الشركة بإجراء تغييرات يحق لنا إجراءها.

بطاقة تأمين NEXtCARE الخاصة بكم. وتستعرض البطاقة شبكة مقدمي الخدمات المرتبطة بتغطيتكم وتفاصيل االتصال التي تحتاجون   •
للتواصل معنا. يعتبر قبولكم واستخدامكم لبطاقة تأمين NEXtCARE قبوالً ضمنياً لجميع شروط وأحكام واستثناءات التأمين الواردة في 

هذه الوثيقة. نلفت انتباهكم إلى أننا سنرسل لكم بطاقة تأمينNEXtCARE جديدة في تاريخ تجديد وثيقة وفي حال طلبتم تسجيل أية تغييرات 
)ووافقنا عليها( مثل إضافة معول، أو قمنا بإجراء تغييرات يحق لنا إجراءها. تعتبر بطاقة NEXtCARE الجديد بديالً محل البطاقات 

القديمة التي بحوزتكم وذلك اعتباراً من تاريخ إصدار البطاقة، ويجب اتالف البطاقات القديمة.

جدول المزايا ويوضح الجدول الخطة / الخطط المختارة والمزايا المرتبطة بها التي تم توفيرها لكم. باإلضافة إلى أنه يحدد أي مزايا أو   •
عالجات تتطلب تقديم استمارة ضمان العالج. ويحدد كذلك أي من المزايا تنطبق عليها حدود معينة أو فترات انتظار أو تحمالت و/أو 

مدفوعات مشتركة.   

المعلومات التي يتم تزويدنا بها في استمارة طلب التأمين الموقعة من قبل الشخص المؤمن عليه أو من قبل ممثلين عنهم، بيان تأكيد الحالة   •
الصحية )والتي يتم االشارة اليها جميعاً باستمارة االنتساب ذات الصلة( أو أي معلومات طبية إضافية. 

ملخص لشروط وأحكام الوثيقة
يتم توضيح شروط واحكام الوثيقة بالكامل في نص الشروط واألحكام )نص الوثيقة(. فيما يلي، نقدم ملخًصا 

سريعًا عن البنود والشروط الخاصة بكم لتسهيل الرجوع إليها.

شرح للتغطية الموفرة لكم
تخضع التغطية الموفرة لكم لما يلي: 

الشروط واألحكام والتعريفات واالستثناءات )المدرجة في نص الوثيقة(  •
أية شروط أو بنود خاصة وإضافية يتم إدراجها في شهادة التأمين.   •

مدى التغطية التأمينية الموفرة والمذكورة في جدول المزايا وشهادة التأمين وأي مالحق للوثيقة التأمينية والشروط واألحكام )نص الوثيقة(  أ. 
وأية شروط / متطلبات قانونية أخرى. تقوم الشركة بتعويض التكاليف الناتجة عن ظهور الحاالت الطبية أو تدهورها وذلك وفقاً لجدول 

المزايا وشروط وأحكام الوثيقة. 

تتم تغطية العالجات واإلجراءات فقط: ب . 
التي تعتبر ضرورية ومناسبة من الناحية الطبية لحالة المريض أو إصابته أو مرضه  •

يتم إجراؤها بهدف التشخيص أو ألسباب تلطيفية وعالجية  •
والتي تتم بإشراف طبيب مرخص أو طبيب أسنان أو معالج.   •

ويتم دفع وتعويض المطالبات / التكاليف فقط في حال تناسب وتوافق التشخيص الطبي والعالج الموصوف مع المعايير الطبية المقبولة   
عامةً. ننوه هنا الى أننا نسدد التكاليف المستحقة لمقدمي الخدمات الطبية فقط إذا كانت رسومهم مناسبة وقياسية وفقًا لإلجراءات الطبية العامة 

والمقبولة. 

ال يجوز ألي شخص آخر غيركم )باستثناء ممثل معين( إجراء أو تأكيد أي تغييرات بعضويتكم بالنيابة عنكم أو تحديد عدم تنفيذ أي من  ت . 
حقوقنا. وال يتم اجراء أي تغيير على عضويتكم إال إذا تمت الموافقة عليه خطياً من قبلنا.

ال تتم تغطية أية تكاليف أو مزايا طبية ضمن هذه الوثيقة في حال كانت تغطيتها تنتهك أي عقوبات أو قوانين أو لوائح سارية لألمم المتحدة أو  ث. 
االتحاد األوروبي أو أي عقوبات أو قوانين أو لوائح اقتصادية أو تجارية أخرى سارية.

بدء سريان التغطية لكم ولمن تعيلون
يتم تأكيد قبولنا لطلب التأمين الذي تقدمتم به بمجرد إصدارنا لشهادة تأمينكم ويعتبر غطاء التأمين ساري اعتباراً من التاريخ المذكور في شهادة 
التأمين. يرجى العلم بأننا لن نسدد أي من المزايا الموفرة ضمن وثيقتكم الى ان يتم تسديد الدفعة األولى من أقساط التامين، والدفعات التالية في 

موعد استحقاقها.

في حال تمت إضافة معالين الى وثيقتكم، فان تاريخ سريان تأمينهم هو التاريخ المشار اليه في آخر شهادة تأمين تم استصدارها والتي يتم فيها 
ذكر هؤالء المعالين. وتستمر عضويتهم طوال فترة عضويتكم في برنامج المجموعة وطالما بقي األطفال المعولون دون حد العمر المعين. يمكن 

تضمين األطفال المعولين في تغطية وثيقة تأمينكم حتى بلوغهم سن الثامنة عشر؛ أو حتى بلوغهم سن الرابعة والعشرين إذا كانوا في مرحلة التعليم 
بنظام الدوام الكامل. بعد ذلك الوقت، يجوز لهم التقدم للحصول على التغطية الخاصة بهم، ان رغبوا ذلك.
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المطالبات الطبية 
بالنسبة للتعويض عن المطالبات الطبية، يرجى مالحظة ما يلي:

الموعد النهائي لتقديم المطالبات: يتعين تقديم كافة المطالبات خالل مدة ال تتجاوز ستة أشهر بعد انتهاء السنة التأمينية. يمكن تقديم المطالبات  أ. 
عن طريق البوابة االلكترونية MyHealth portal  أو بتقديم استمارة مطالبة. إذا تم إلغاء التغطية خالل السنة التأمينية، فيجب تقديم المطالبات 

خالل مدة زمنية ال تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء التغطية. وال نلتزم بتسوية المطالبات بعد هذه المدة.

تقديم المطالبات: يلزم تقديم استمارة مطالبة منفصلة لكل شخص يتقدم بمطالبة وعن كل حالة طبية.  ب. 

ت.    الوثائق وااليصاالت: وجب االحتفاظ بالمستندات الداعمة األصلية )مثل اإليصاالت الطبية( حيثما تم تقديم نسخ إلينا، حيث أننا نحتفظ بحق 
المطالبة بالمستندات الداعمة األصلية / اإليصاالت خالل فترة 12 شهًرا بعد تسوية المطالبات وذلك ألغراض تدقيق الحسابات. ننصح 

باالحتفاظ بنسخ من جميع المراسالت معنا ألننا ال نتحمل المسؤولية عن المراسالت التي لم تصل إلينا ألسباب خارجة عن سيطرتنا. 

ث .  المقتطعات: إذا كانت القيمة المطلوبة أقل من القيمة القابلة للخصم المذكورة في خطتكم، فيمكنكم إما 

تجميع كافة إيصاالت العالج في العيادة الخارجية واستمارات المطالبة إلى أن تصل إلى قدر يتجاوز القيمة القابلة للخصم المذكورة في   .1
خطتكم

2.  أو إرسال جميع استمارات المطالبة المكتملة إلينا وسنقوم بالتعويض حين تصل هذه قيمة الخصم.

يرجى ارفاق اإليصاالت / الفواتير مع المطالبات.

ج.    عملة الدفع: يرجى تحديد العملة في استمارة المطالبة التي تفضلون أن يتم السداد بها. لألسف، في بعض الحاالت النادرة، قد ال نتمكن من 
الدفع بالعملة التي طلبتم بسبب األنظمة المصرفية الدولية. في هذه الحالة، نقوم باستعراض كل حالة على حدة لتحديد خيار العملة البديلة 

المناسبة. إذا احتجنا إلى التحويل من عملة إلى أخرى، فسنستخدم سعر الصرف الساري في تاريخ صدور الفواتير أو سنستخدم سعر الصرف 
الساري في تاريخ سداد المطالبات. 

يرجى مالحظة أننا نحتفظ بالحق في اختيار سعر صرف العملة.  

التعويض: يرجى مالحظة أنه لن يتم تعويض إال النفقات المتكبدة نتيجة عالج مناسب في إطار حدود وثيقة التأمين الخاصة بكم، بعد مراعاة  ح. 
أي متطلبات لضمان او تصريح العالج. سيتم احتساب أي تحمالت أو مدفوعات مشتركة موضحة في جدول المزايا عند حساب المقدار المراد 

دفعه كتعويض. 

خ .   التكاليف المعقولة والمتعارف عليها: سنقوم فقط بسداد الرسوم المعقولة والمتعارف عليها وفقًا لإلجراءات الطبية القياسية والمقبولة عموًما. 
إذا اعتبرنا أن المطالبة غير مالئمة، فإننا نحتفظ بالحق في تقليل المبلغ الذي ندفعه.

الدفعات المقدمة: إذا تعين عليكم سداد دفعة مقدمة ألي عالج طبي، فسوف يتم تعويض التكلفة المتكبدة فقط بعد إتمام العالج. د . 

ذ .  توفير المعلومات الالزمة: يتعين موافقتكم ومن تعيلون على مساعدتنا في الحصول على كافة المعلومات الالزمة لمعالجة أي مطالبة. ولنا الحق 
في االطالع على كافة السجالت الطبية وإجراء مباحثات مباشرة مع مقدم الخدمة الطبية أو الطبيب المعالج، كما ويجوز لنا طلب إجراء فحص 
طبي، على نفقتنا الخاصة، من قبل الطاقم الطبي لدينا إذا ارتأينا أي ضرورة لذلك. ويتم التعامل مع كافة المعلومات بسرية تامة. ولنا الحق في 

حجب المزايا عنكم إذا لم تستوف هذه االلتزامات من قبلكم أو من تعيلون.

مطالبات في حال الوفاة بسبب حادث  
إذا تضمن برنامج الرعاية الصحية المحدد لكم على الميزة الموفرة في حال الوفاة نتيجة حادث، فيجب تقديم المطالبات خالل 90 يوم عمل من 

تاريخ الوفاة. ويتم ارفاق الوثائق التالية:  

استمارة مطالبة بميزة الوفاة بسبب حادث مكتملة تماًما.  •
شهادة وفاة.  •

تقرير طبي يوضح سبب الوفاة.  •
تقرير الشرطة أو بيان رسمي مكتوب يوضح تاريخ وموقع ومالبسات الحادث.  •

مستند رسمي يثبت حالة أسرة الشخص المؤمن عليه والمستفيدين من التغطية وإثبات هويتهم وكذلك إثبات قرابتهم للشخص المؤمن عليه.  •

المطالبات وتصريح 
العالج المسبق
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إذا قمتم بزيارة مستشفى / عيادة من ضمن الشبكة الطبية، يقوم مقدمو الخدمات الطبية بالتواصل مباشرةً معنا للحصول على التصريح المسبق. 
يتم توفير قائمة المستشفيات والعيادات المشمولة ضمن الشبكة التي تم اختيارتها ضمن حزمة العضوية.

في حال اخترتم العالج في عيادات / مستشفى من خارج الشبكة الطبية أو خارج مصر، وجب في هذه الحالة استكمال استمارة التصريح المسبق 
من قبلكم ومن قبل الطبيب المعالج ومن ثم تقديمها او ارسالها بالبريد او بالبريد االلكتروني الينا قبل العالج وذلك إلصدار الموافقة. ننصح 

باالتصال معنا قبل العالج بخمسة أيام على األقل لتجنب أية تأخيرات على وقت ادخالكم المستشفى. تم ادراج نسخة من استمارة تصريح العالج 
المسبق ضمن حزمة العضوية الخاصة بكم، ويمكنكم طلب نسخ إضافية من خط المساعدة لدينا.

يتم تطبيق التالي في حال عدم الحصول على التصريح المسبق قبل البدء بالعالج:

إذا تبين الحقًا أن العالج الذي تم تلقيه غير ضروريًا من الناحية الطبية، فيحق لنا رفض المطالبة التي تقدمتم بها.  •

نحتفظ بالحق في رفض المطالبة التي تقدمتم بها بالنسبة للمزايا المشار اليها في جدول المزايا بالرقم 1. وفي حال تبين الحقًا أن العالج   •
ضروري من الناحية الطبية، سنقوم بسداد 80% من قيمة الميزة المستحقة فقط.

نحتفظ بالحق في رفض المطالبة التي تقدمتم بها بالنسبة للمزايا المشار اليها في جدول المزايا بالرقم 2. وفي حال تبين الحقًا أن العالج   •
ضروري من الناحية الطبية، سنقوم بسداد 50% من قيمة الميزة المستحقة فقط.

المستفيدون هم الورثة الشرعيون أو وجود وصية واجبة موثقة قبل الحادث ما لم ينص على خالف ذلك من قبل الشخص المؤمن عليه. 
إذا كنتم ترغبون في تعيين مستفيدين آخرين من التغطية عدا هؤالء المذكورين أعاله، يرجى االتصال بنا على خط المساعدة. 

يرجى مالحظة أنه في حالة وفاة الشخص المؤمن عليه ووفاة أحد المنتفعين من التغطية أو جميعهم في نفس حادث الوفاة؛ يعد الشخص المؤمن عليه هو 
آخر متوٍف بالحادث. 

 

التصريح المسبق
تتطلب العالجات / المزايا التالية تصريًحا مسبقًا من خالل تقديم استمارة التصريح المسبق. وستم اإلشارة إليها في جدول المزايا باألرقام  1 أو 2. 

ألجل راحتكم قمنا بإدراج العالجات والمزايا التي تتطلب في العادة تصريحاً مسبقاً للعالج ادناه. يرجى مراجعة جدول المزايا الخاص بكم للتأكد من 
العالجات التي تتطلب تصريحاً مسبقاً، حيث أنها تختلف بحسب التغطية الموفرة.  

جميع مزايا اإلقامة بالمستشفى ¹ )حيث تحتاجون لإلقامة ليالً في إحدى المستشفيات(.  •
عالج الرعاية النهارية².  •

عالج األسنان² )يتم طلب الموافقة المسبقة فقط في حالة الخدمات المتعلقة بأشعة االسنان(.  •
نفقات مرافق واحد للشخص الذي تم إخالؤه أو إعادته إلى الوطن².  •

غسيل الكلى².  •
الرعاية طويلة المدى².  •

اإلخالء الطبي² )أو اإلعادة الطبية إلى الوطن²(  •
التصوير بالرنين المغناطيسيMRI(i( ، و التصوير باالنبعاث البوزيترونيi)PET( والتصوير المقطعي باالنبعاث البوزيتروني  •

.)CT-PET(  
التمريض المنزلي أو التمريض بأحد دور النقاهة².  •

العالج الوظيفي² )العالج بالعيادة الخارجية فقط يتطلب تصريًحا مسبقًا(.  •
عالج األورام ² )فقط العالج داخل المستشفى أو عالج الرعاية النهارية يتطلب تصريًحا مسبقًا(.  •

 .)duplex, isotopic, echo, intervention scans الفحوصات التشخيصية ² )يتم طلب الموافقة المسبقة فقط في  •
األدوية التي يصفها الطبيب ² )يتم طلب الموافقة المسبقة فقط في حالة الفيتامينات والهرمونات والمعادن ومضادات الفيروسات وعالجات الحاالت   •

المزمنة والوصفات الطبية التي تستمر ألكثر من اسبوعين أو تلك المتعلقة بعالج األسنان او عالج الحاالت النفسية(. 
الجراحة بالعيادات الخارجية².  •

الرعاية التلطيفية².   •
إعادة التأهيل².  •

إعادة جثمان المتوفى إلى موطنه².  •
تغطية الحمل والوالدة الطبيعية² ومضاعفات الحمل والوالدة².  •

تكاليف سفر أفراد أسرة الشخص المؤمن عليه في حالة اإلخالء² )أو اإلعادة إلى الوطن عند تغطية هذه الميزة(.  •
تكاليف سفر أفراد أسرة الشخص المؤمن عليه في حالة إعادة جثمان المتوفى إلى موطنه².  •

تمكننا استمارة تصريح العالج المسبق/الموافقة المسبقة من تقييم كل حالة على حدة مما يسهل التسوية المباشرة مع المستشفى. أو العيادة أو المرافق 

الطبية األخرى.
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إدارة وثيقة تأمينكم

تغيير المتعاقد / حامل الوثيقة
في حال تم التقدم بطلب لتغيير المتعاقد / حامل الوثيقة التأمينية خالل فترة التجديد، يتعين على المتعاقد الجديد التقدم بطلب تأمين والخضوع 

لالكتتاب والتقييم الطبي.

تغيير عنوانكم / عنوان البريد اإللكتروني
يتم إرسال جميع المراسالت الى العنوان الموجود في سجالتنا إال إذا تم طلب خالف ذلك. يجب إعالمنا بأي تغيير يطرأ على عنوان مكان إقامتكم 

أو عملكم أو عنوان بريدكم اإللكتروني في أسرع وقت ممكن، وذلك بإرسال بريد الكتروني الى: 

 client.services@allianzworldwidecare.com

المراسالت
يتم تبادل المراسالت الكتابية فيما بيننا عبر البريد اإللكتروني أو البريد العادي )مع تحمل تكاليف البريد(. علماً بأننا ال نعيد المستندات األصلية 

عادةً إليكم، إال إذا طلبتم ذلك منا على وجه التحديد في وقت ارسالها.  

أسباب انهاء عضويتكم
نذكر بأن عضويتكم وعضوية جميع األشخاص المذكورين في شهادة التأمين ستنتهي:

في حال عدم سداد أي من أقساط التأمين قبل أو في موعد استحقاقها.   •

في حال عدم سداد أقساط ضرائب أو رسوم التامين المستحقة IPT، أو أية رسوم يتوجب عليكم دفعها قبل وفي موعد استحقاقها بموجب   •
الوثيقة.

في حال وفاة حامل وثيقة التأمين/ المتعاقد.   •

إذا كان هناك دليل مقنع ومعقول بقيام حامل وثيقة التأمين/المتعاقد أو أي من المعالين بعملية تضليل أو محاولة لتضليل لنا كإعطاء معلومات   •
ملفقة، او عدم اإلفصاح عن المعلومات ذات الصلة، أو العمل مع طرف آخر ليعطينا معلومات غير صحيحة، إما عن قصد أو عن طريق 

اإلهمال، والتي قد تؤثر على قرارات يتم اتخاذها فيما يتعلق بإمكانية االنضمام إلى البرنامج أو التأمين، أو تحديد مبلغ القسط الواجب دفعه أو 
ما إذا ما كانت المطالبة مستحقة الدفع من قبلنا. 

في حال اختياركم إلغاء الوثيقة وبشرط عدم تقديم أية مطالبات وارجاع جميع بطاقات التأمين.      •

في حال انتهاء عضويتكم لسبب غير االحتيال أو عدم االفصاح عن المعلومات، سنقوم بإعادة األقساط التي سبق ودفعتموها عن فترة ما بعد انتهاء 
عضويتكم.

ننوه هنا، انه بانتهاء عضويتكم، تنتهي معها عضوية المعالين أيضاً.  
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حماية البيانات والكشف عن السجالت الطبية 

يوضح إشعار حماية البيانات كيف تقوم Allianz Care، بصفتها معيد التأمين والشركة القائمة على إدارة خدمات تأمينكم، بتوفير الحماية 
لخصوصيتكم. وهو إشعار هام يوضح  كيفية حمايتنا  للبيانات الشخصية الخاصة لكم، ويجب قراء ته قبل تقديم أية بيانات  شخصية إلينا. لالطالع 

على إشعار حماية البيانات  الخاص بنا، يرجى زيارة الرابط التالي:  

 www.allianzcare.com/en/privacy  

353+ )لدى االتصال من خارج  1 630 يمكنكم كذلك االتصال بنا على خط المساعدة المحلي 19154 )لدى االتصال من داخل مصر( أو 1301
مصر( لطلب نسخة مطبوعة من إشعار حماية البيانات. في حال وجود استفسارات لديكم تتعلق بالبيانات الشخصية واستخداماتها، يمكنكم مراسلتنا 

على البريد اإللكتروني التالي: 

AP.EU1DataPrivacyOfficer@allianz.com

إجراءات تقديم الشكاوى

في حالة وجود شكاوى لديكم، يرجى مراسلتنا على العنوان التالي مع ذكر االسم الكامل وتاريخ الميالد ورقم الوثيقة التأمينية: 

شركة أليانز للتأمين – مصر، قطعة 14B01، مبنى A1، مدينة كايرو فستيفال سيتي – التجمع الخامس، القاهرة الجديدة، مصر
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ال تترددوا في االتصال بنا – من دواعي سرورنا خدمتكم
في حالة وجود أية استفسارات لديكم، نرجو منكم عدم التردد في االتصال بنا:

داخل جمهورية مصر:
خط المساعدة الخاص بشركة NEXtCARE متوفر لخدمتكم 24 ساعة يومياً على مدار األسبوع لالستفسارات العامة والمساعدة في 

حالة الطوارئ.
 19154 الهاتف:  

+202 22908220 الفاكس:  
cs@nextcare.com.eg البريد اإللكتروني: 

خارج جمهورية مصر:
خط المساعدة الخاص بشركة Allianz Care متوفر لخدمتكم 24 ساعة يومياً على مدار األسبوع لالستفسارات العامة والمساعدة في 

حالة الطوارئ.
+353 1 630 1301 الهاتف:  
+353 1 630 1306 الفاكس:  

client.services@allianzworldwidecare.com البريد اإللكتروني: 
ننوه بأنه يتم تسجيل جميع المكالمات الواردة إلى خط المساعدة، وقد يتم مراقبتها ألغراض التدريب، أو لالرتقاء بالجودة، أو ألغراض قانونية. يُرجى مالحظة أنه يحق فقط 
لحامل الوثيقة )أو ممثل عنه تم تعيينه( أو مدير برنامج المجموعة بالقيام بتغييرات على الوثيقة. وسيتم طرح أسئلة الحماية على جميع المتصلين من أجل التحقق من هويتهم. 

العنوان:  

 شركة أليانز للتأمين – مصر
،A1 14، مبنىB01 قطعة 

 مدينة كايرو فستيفال سيتي – التجمع الخامس، 
 القاهرة الجديدة،

مصر
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