
جدول المزايا
برامج Allianz Care للرعاية الصحية العالمية الخاصة 

بجمهورية مصر العربية

ساري اعتباراً من األول من تموز / يوليو 2020



ثقافة تتمحور حول الرعاية واالهتامم
ونفتخر باللمسة الشخصية، والتعاطف والتصميم التي نضفيها للرعاية الصحية 

العاملية

لدينا برامج تناسبكم

خطط وبرامج مرنة وبسيطة حيث ميكن 

تصميمها أو دمجها بشكل يتناسب مع 

االحتياجات وامليزانيات املختلفة

خدمة تسوية مبارشة بسيطة

التسوية املبارشة  مع مقدمي الخدمات 

الطبية ملعظم العالجات داخل املستشفى 

أو العيادات الداخلية

رسعة  وكفاءة

تناول رسيع للمطالبات الطبية

نفي ما نوعد - راحتكم هي جل َهِمنا
نوفر لكم  خدمات رعاية صحية ذات جودة عالية من خالل الدعم الدائم يف كل 

زمان. نجد حلوالً، ونضعها حيز التنفيذ

تبسيط األمور

تجديد تلقايئ لوثائق التأمني وبدون أي 

عناء لكم أو لعائلتكم *

 * تخضع لرشوط البوليصة مبا يف ذلك  ما هو منصوص 

عليه يف فقرة  “أسباب انهاء عضويتكم” من دليل املزايا.

نهج إنساين للخدمات

خط مساعدة وخدمات مساعدة الطوارئ 

متعددة اللغات واملتوفرة عىل مدار الساعة

برامج وحلول مرنة لكل مرحلة من مراحل حياتكم  



Digital solutions 

MyHealth Digital 
Services- to give you 
easy and convenient 
access to your cover 

حلول تقنية ورقمية

الخدمات الرقمية MyHealth  لتسهيل 

وصولكم اىل وثائق تأمينكم يف أي مكان 

وزمان

نعمل لتوفري جودة حياة أفضل
قمنا بتصميم خدمات لتساعدكم عىل االستمتاع بحياة مديدة ملؤها الصحة

فلتعتنوا بصحتكم

امكانية الوصول  ملزايا الصحة والعافية 

مبا فيها تطبيق الصحة الرقمي وذلك 

ملساعدتكم عىل البقاء بصحة جيدة

تغطية شاملة

تغطية شاملة للعالج يف العيادات 

الخارجية )تغطية كاملة لرسوم االختصايص 

والفحوصات التشخيصية وتغطية سخية 

للعالج البديل والعالج الطبيعي(

أقرب إليكم
ضامن وصولكم للرعاية املناسبة

شبكة عاملية

شبكة كربى تزيد عن 900 ألف مقدم 

خدمات طبية 

 



الربامج االساسية

مزايا الربامج األساسية
Essential Individual 

Direct (Egypt)
Classic Individual 

Direct (Egypt)
Club Individual 
Direct (Egypt)

Premier Individual 
Direct (Egypt)

3,037,500$2,025,000$1,518,750$675,000$الحد األقىص للمزايا بالدوالر األمرييك $

تتطلب املزايا والتكاليف املشار إليها بالرمز )*(  الحصول عىل املوافقة املسبقة وذلك عن طريق تقديم استامرة ضامن العالج / الترصيح املسبق.

مزايا العالج الداخيل باملستشفى / يف العيادات الداخلية

غرفة خاصةغرفة خاصةغرفة خاصةغرفة خاصةاإلقامة باملستشفى*

aaaaالعناية املكثفة*

األدوية واملعدات العالجية التي يصفها الطبيب*  
)العالج الداخيل باملستشفى وعالج الرعاية النهارية فقط(

aaaa

رسوم العمليات الجراحية متضمنة رسوم غرفة 
aaaaالعمليات والتخدير*

رسوم الطبيب واملعالج*
)العالج الداخيل باملستشفى وعالج الرعاية النهارية فقط(

aaaa

aaaaاألدوات الجراحية واألطراف االصطناعية *

الفحوصات التشخيصية *
)العالج الداخيل باملستشفى وعالج الرعاية النهارية فقط(

aaaa

13,500aaa$زراعة األعضاء*

الطب النفيس والعالج النفيس*
)العالج الداخيل باملستشفى وعالج الرعاية النهارية فقط(

 )تطبق فرتة انتظار 10 شهور(

$6,750$6,750$8,100a

نفقات اإلقامة باملستشفى ألحد والدي الطفل 
aaaaاملؤمن عليه تحت سن الـ18 *

عالج الحاالت الطارئة لألسنان باملستشفى /
aaaaالعيادات الداخلية

مزايا اخرى 

aaaaعالج الرعاية النهارية*

aaaaغسيل الكىل*

aaaaالجراحة بالعيادات الخارجية*

التمريض يف املنزل أو التمريض بأحد دور النقاهة *
)مبارشة بعد أو بدالً من العالج باملستشفى(

$3,375$3,375$3,820$5,740

رشوط وأحكام البوليصة

تم تصميم  جدول املزايا هذا ألغراض تسويقية  حيث يوفر ملحة عامة للتغطية التي يتم توفريها بحسب كل خطة. وترسي جميع حدود املزايا لكل عضو ولكل سنة تأمينية ما مل ينص عىل 

www.allianzcare.com/egypt :خالف ذلك. تخضع التغطية لرشوط وأحكام وثيقة التأمني كام تم رشحها تفصيالً يف دليل املزايا واملوجود عىل صفحتنا اإللكرتونية



مزايا الربامج األساسية
Essential Individual 

Direct (Egypt)
Classic Individual 

Direct (Egypt)
Club Individual 
Direct (Egypt)

Premier Individual 
Direct (Egypt)

إعادة التأهيل*
)داخل املستشفى، ويف الرعاية النهارية والعيادات الخارجية، وحيث 

يبدأ العالج خالل 14 يوم من انتهاء العالج الطبي الجراحي و/

أو الحاد(

$2,700$3,375$4,050$5,970

675aaa$اإلسعاف املحيل

عالج الحاالت الطارئة خارج نطاق املنطقة 
الجغرافية للتغطية  

)ملدة أقصاها )6( ستة أسابيع للرحلة الواحدة(

بحد اقىص $13,500
ملدة 42 يوم

 a 
ملدة 42 يوم

 a 
ملدة 42 يوم

 a 
ملدة 42 يوم

aaaaاإلخالء الطبي*

عندما يكون العالج الالزم/الرضوري غري متوافر محلياً سيتم ترحيل   •

aaaaالشخص املؤمن عليه إىل أقرب مركز طبي مناسب *

تتم تغطية تكاليف اإلقامة يف الفندق يف حال كون استمرار العالج   •

aaaaرضورياً*

اإلخالء الطبي يف حال عدم توفر الدم الصالح/ النقي *  •aaaa

إذا منعت الرضورة الطبية الشخص املؤمن عليه من القيام برحلة   •

العودة عقب الخروج من املستشفى/املركز الطبي، سيتم تغطية 

نفقات اإلقامة بفندق *
بحد أقىص 7 أيامبحد أقىص 7 أيامبحد أقىص 7 أيامبحد أقىص 7 أيام

نفقات مرافق واحد للشخص املؤمن عليه الذي 
تم إخالؤه *

$4,050$4,050$4,050$4,050

تكاليف سفر أفراد األرسة املؤمن عليهم يف حالة 
اإلخالء *

2,700$ للحدث الواحد2,700$ للحدث الواحد2,700$ للحدث الواحد2,700$ للحدث الواحد

13,500$13,500$13,500$13,500$إعادة جثامن املتوىف إىل موطنه *

تكاليف سفر أفراد أرسة الشخص املؤمن عليه يف 
حالة إعادة جثامن املتوىف اىل  موطنه *

2,700$ للحدث الواحد2,700$ للحدث الواحد2,700$ للحدث الواحد2,700$ للحدث الواحد

األشعة املقطعية (CT) * والرنني املغناطييس 
*(MRI)

)العالج الداخيل باملستشفى والعالج بالعيادات الخارجية  فقط(

aaaa

* (PET) التصوير باالنبعاث البوزيرتوين
والتصوير املقطعي باالنبعاث البوزيرتوين 

*(CT-PET)
)العالج الداخيل باملستشفى والعالج بالعيادات الخارجية  فقط(

aaaa

عالج األورام*
)العالج الداخيل باملستشفى وعالج الرعاية النهارية والعالج بالعيادات 

الخارجية (
aaaa

تكاليف رشاء شعر مستعار )باروكة(، أو حاملة الصدر االصطناعية   •

أو غريها من األجهزة االصطناعية الخارجية ألغراض تجميلية
270$ مدى الحياة270$ مدى الحياة270$ مدى الحياة270$ مدى الحياة

مضاعفات الحمل*
)العالج الداخيل باملستشفى والعالج بالعيادات الخارجية  فقط( 

)تطبق فرتة انتظار 10 شهور(

aaaغري متوفر

عالج العيون بالليزر
)مرة واحدة مدى الحياة(

1,350$ طوال العمر675$ طوال العمر  غري متوفر غري متوفر

ميزة الدفع النقدي للمريض املقيم يف املستشفى 
)لكل ليلة(

)حيث تم تلقي العالج دون رسوم(

$205
بحد أقىص 25 ليلة

$205
بحد أقىص 25 ليلة

$205
بحد أقىص 25 ليلة 

$205
بحد أقىص 25 ليلة

عالج الحاالت الطارئة بالعيادات الخارجية
)يف حال بلوغ املبلغ األقىص املحدد لهذه التغطية يتم تعويض أي 

مبلغ إضايف ضمن أحكام أي خطة منفصلة لتغطية العالج يف العيادات 

الخارجية(

750$500$250$غري متوفر

عالج الحاالت الطارئة لألسنان بالعيادات الخارجية
)يف حال بلوغ املبلغ األقىص املحدد لهذه التغطية سيتم تعويض أي 

مبلغ إضايف ضمن أحكام أي خطة منفصلة لتغطية األسنان(

750$500$غري متوفرغري متوفر



مزايا الربامج األساسية
Essential Individual 

Direct (Egypt)
Classic Individual 

Direct (Egypt)
Club Individual 
Direct (Egypt)

Premier Individual 
Direct (Egypt)

aaaaالرعاية التلطيفية*

الرعاية طويلة املدى*
بحد أقىص 90 يوم طوال 

العمر  
بحد أقىص 90 يوم طوال 

العمر  
بحد أقىص 90 يوم طوال 

العمر  
بحد أقىص 90 يوم طوال 

العمر  

الوفاة نتيجة حادث 
)االشخاص املؤمن عليهم من عمر 18 – 70 عام(

13,500$غري متوفرغري متوفرغري متوفر

تتم تغطية املزايا املشار إليها بالرمز ) a ( تغطية كاملة ضمن الحد األقىص للمزايا.

خدمات الربنامج األسايس

aaaa

*HealthSteps App تطبيق خطوات الصحة

aaaa   MyHealth الخدمات الرقمية
إدارة وثائق التأمني من خالل البوابة االلكرتونية يف أي مكان   •

وزمان، مع وبدون االنرتنت.

تقديم املطالبات وتتبعها.  •

الوصول لوثائق التأمني والخدمات الصحية وخدمات أخرى.  •

 AWP Health & Life Services Limited يتم توفري هذه الخدمة من قبل طرف ثالث، وهي مرشوطة مبوافقتكم للرشوط واألحكام الخاصة بنا. كام تخضع كذلك لرشوط رشكة    *
بحسب ما هي مدرجة يف تطبيق HealthSteps. من املهم فهم وقبول أن رشكة أليانز للتأمني - مرص أو رشكائها من معيدي التأمني أو مديري التأمني غري مسؤولني عن أي مطالبة 

أو عطل أو خسارة ناجمة بشكل مبارش أو غري مبارش عن استخدام هذه الخدمة. 

مبالغ التحمل الخاصة بالربنامج االسايس

إذا اردتم تخفيض قسط الربنامج االسايس الخاص بكم، فيمكنكم ذلك بسهولة عن طريق اختيار مبلغ تحمل اختياري من القامئة ادناه، والتي توضح نسبة الخصم املمنوح عىل القسم 
املقابل ملبلغ التحمل املختار. وتعتمد نسبة الخصم عىل ما إذا كنتم قد اخرتتم برنامج رعاية االم. يرجى مالحظة انه ميكن اختيار مبلغ تحمل عىل مزايا الربنامج االسايس أو عىل برامج 

العيادات الخارجية ) تتبع التفاصيل(. يطبق مبلغ التحمل الخاص بالربنامج االسايس لكل شخص مؤمن عليه خالل سنة التأمني. علامً بان االقساط مدرجة باألعداد الصحيحة )بدون سنتا أو 
بنس الخ(، وبالتايل قد تكون النسب أعىل قليال أو أقل من تلك املذكورة أدناه.

مبلغ التحمل االختياري الخاص بالربنامج االسايس
نسبة الخصم يف حالة اختيار برنامج الرعاية 

لالم
نسبة الخصم يف حالة عدم اختيار برنامج 

الرعاية لالم

0% خصم من القسط0% خصم من القسط ال يوجد مبلغ تحمل 

5% خصم من القسط2.5% خصم من القسط 610$ مبلغ تحمل 

10% خصم من القسط5% خصم من القسط1,015$ مبلغ تحمل 

20% خصم من القسط10% خصم من القسط2,025$ مبلغ تحمل 

35% خصم من القسط17.5% خصم من القسط 4,050$ مبلغ تحمل 

50% خصم من القسط25% خصم من القسط8,100$ مبلغ تحمل 

60% خصم من القسط30% خصم من القسط 13,500$ مبلغ تحمل 



برامج العيادات الخارجية 

يوفر برنامج العيادات الخارجية التغطية للتكاليف الطبية اليومية. ميكن الحصول عىل احدى برامج العيادات الخارجية التالية مع 

أي من الربامج األساسية لدينا، علامً بانه ال ميكن رشاؤها بشكل مستقل.

مزايا برنامج العيادات الخارجية
Crystal Individual

Direct (Egypt)
Bronze Individual

Direct (Egypt)
Silver Individual 

Direct (Egypt)
Gold Individual 
Direct (Egypt)

ال يوجد حد للتغطية25,000$7,425$3,375$الحد األقىص السنوي بالدوالر األمرييك $

5,000aa$1,350$رسوم الطبيب املامرس ورسوم األخصايئ

675$األدوية التي يصفها الطبيب*
تغطية %80

حتى $2,000
تغطية %80

حتى $5,000
تغطية %80

aaaaالفحوصات التشخيصية*

aaaغري متوفر التطعيم

املعالجة اليدوية لتقويم العمود الفقري، وتقويم 
العظام، والعالج التامثيل، وطب األعشاب الصينية، 

واإلبر الصينية
)بحد أقىص 12 جلسة لكل حالة للعالج اليدوي لتقويم العمود 

الفقري و12 جلسة لكل حالة عالج عظام وفقاً لحدود املزايا(

$675$1,520aa

العالج الطبيعي املوصوف* 
)يقترص مبدئياً عيل 12 جلسة لكل حالة(

$675$1,520aa

عالج اضطرابات النطق، املعالج عالج لحركة العني 
واملعالج عالج الوظيفي املوصوف * 

$675$1,520aa

عالج العقم
)تطبق فرتة انتظار 18 شهر(

غري متوفر غري متوفر 
$16,200,
طوال العمر

$16,200,
طوال العمر

الطب النفيس والعالج النفيس
)تطبق فرتة انتظار 18 شهر(

30 زيارة 20 زيارة غري متوفر غري متوفر 

3,375a$غري متوفر غري متوفر االجهزة الطبية املساعدة املوصوفة 

برامج العيادات الخارجية ومبالغ التحمل
إذا اردتم تخفيض قسط برنامج العيادات الخارجية الخاص بكم، فيمكنكم ذلك بسهولة عن طريق اختيار مبلغ تحمل اختياري من القامئة ادناه، والتي توضح نسبة الخصم املمنوح عىل 

القسم املقابل ملبلغ التحمل املختار. علامً بان االقساط مدرجة باألعداد الصحيحة )بدون سنتا أو بنس الخ(، وبالتايل قد تكون النسب أعىل قليال أو أقل من تلك املذكورة أدناه.
يطبق مبلغ التحمل لكل شخص مؤمن عليه لكل استشارة بالعيادات الخارجية.

 • استشارات الطبيب املامرس 
 • استشارات األخصايئ

 • استشارات الطب النفيس والعالج النفيس 
• االستشارات الخاصة بالفحوصات الطبي

 • استشارات عالج العقم 
• استشارات عمليات التطعيم 

نسبة الخصممبلغ التحمل االختياري الخاص بربنامج العيادات الخارجية

0% خصم من القسطال يوجد مبلغ تحمل 

1% خصم من القسط5$ مبلغ تحمل 

2% خصم من القسط10$ مبلغ تحمل

4% خصم من القسط15$ مبلغ تحمل 



برامج رعاية االم  
 Premier Individual Direct لرعاية االم فقط مع الربنامج االسايس Premier Direct ميكن رشاء برنامج

كام ميكن رشاء برنامج  Club Direct لرعاية االم فقط مع الربنامج االسايس Club Individual Direct. يرجى 
مالحظة أنه يجب اختيار برنامج العيادات الخارجية مع برنامج رعاية االم. برنامج رعاية االم متوفر لألزواج والعائالت 

لذلك يجب أن يكون الزوج / الرشيك مؤمن عليه يف الوثيقة عند اختيار برنامج رعاية االم.

مزايا برنامج رعاية االم
Club Direct Maternity  

(Egypt)
Premier Direct Maternity 

(Egypt)

الرعاية العادية لألم / تغطية الحمل والوالدة الطبيعية*
)العالج الداخيل باملستشفى والعيادات الخارجية( 

)تطبق فرتة انتظار 10 أشهر(

$6,750
للحمل الواحد

$10,125
للحمل الواحد

مضاعفات الوالدة *
)العالج الداخيل باملستشفى( 

)تطبق فرتة انتظار 10 أشهر(

$13,500
للحمل الواحد

$20,250
للحمل الواحد

برامج الصحة والعافية  

ميكن رشاء برنامج الصحة والعافية التالية مع أي من الربامج االساسية، وال ميكن رشاؤها عىل حدة. يرجى مالحظة أنه يتم توفري 

برامج الصحة والعافية عىل أساس التعويض فقط، حيث يقوم العضو بتسديد كلفة الفحوصات ومن ثم تقديم استامرة مطالبة 

للحصول عىل تعويض التكاليف املستحقة.  

مزايا برنامج الصحة والعافية
Bronze Health, 

Wellbeing & Optical 
Plan (Egypt)

Silver Health, 
Wellbeing & Optical 

Plan (Egypt)

Gold Health, 
Wellbeing & Optical 

Plan (Egypt)

120$120$120$النظارات والعدسات الالصقة املوصوفة متضمنة فحص العني

الفحوصات الطبية ومن بينها املسح الشامل للكشف املبكر عن األمراض أو العلل. 
تقترص الفحوصات عىل:

• الفحص البدين

•  تحاليل وفحوصات الدم )عد الدم الكامل، االختبارات املرتبطة بالكيمياء الحيوية، تحليل الدهون، فحص وظيفة 

الغدة الدرقية، فحص  وظائف الكبد، فحص وظائف الكىل(.

•  فحص القلب واألوعية الدموية )الفحص البدين، تخطيط القلب، ضغط الدم(.

•  فحص الجهاز العصبي )الفحص البدين(.

•  مسح/الكشف عن األورام والرسطان:

    - املسح السنوي للكشف عن رسطان عنق الرحم.

   -  تصوير الثدي باألشعة )كل سنتني للنساء التي تزيد أعامرهن عن 45، وما دون ذلك يف حال وجود تاريخ طبي 

عائيل(.

   -  مسح الربوستاتة )سنوياً للرجال الذين تزيد أعامرهم عن  50، وما دون ذلك يف حال وجود تاريخ طبي عائيل(. 

   -  منظار القولون –األمعاء الغليظة- )كل خمس سنوات لألشخاص الذين تزيد أعامرهم عن 50 سنة، أو 40 سنة 

يف حالة وجود تاريخ طبي عائيل(. 

   - الفحص السنوي للدم الخفي يف الرباز.

•  قياس الكثافة العظمية  )كل خمس سنوات للنساء ممن تزيد أعامرهن عن 50 سنة(. 

•  فحص سالمة الطفل (لألطفال حتى سن )6( ست سنوات، بحد أقىص 15 مرة طيلة حياتهم(.

• فحوصات الجينات الوراثية BRCA1 و BRCA2 )يف حالة وجود تاريخ طبي عائيل مبارش وذلك للربنامج 

الذهبي الفردي فقط(.

$400

غري متوفر 

$810

غري متوفر 

$1,080



برامج االسنان  
ميكن رشاء برنامج االسنان )1( فقط يف حال اختيار الربنامج االسايس Premier Individual Direct وبرنامج العيادات الخارجية

Gold Individual Direct. كام ميكن رشاء برنامج االسنان 2 أو 3 مع أي من الربامج االساسية. علامً بانه ال ميكن رشاء اي من برامج االسنان 
بشكل منفصل.

قامئة عالج األسنان
Dental 3 Individual 

Direct (Egypt)
Dental 2 Individual 

Direct (Egypt)
Dental 1 Individual 

Direct (Egypt)

ال يوجد حد للتغطية2,770$700$الحد األقىص السنوي بالدوالر األمرييك $

تغطية 100%تغطية 80%تغطية 80%عالج األسنان*

تغطية 100%تغطية 80%تغطية 80%جراحة األسنان 

تغطية 80%تغطية 80%تغطية 80%عالج األنسجة الرابطة لألسنان

تقويم األسنان واألسنان االصطناعية
)تطبق فرتة انتظار 10 أشهر(

تغطية 50%تغطية %50
تغطية %65

 حتى $6,750 

برنامج االعادة اىل الوطن  
ميكن رشاء برنامج االعادة اىل الوطن مع أي من الربامج االساسية. علامً بانه ال ميكن رشاء الربنامج بشكل منفصل.

مزايا برنامج االعادة اىل الوطن

اإلعادة الطبية إىل املوطن األصيل *

يف حالة ما إذا كان العالج الالزم/الرضوري غري متوافر محليا، فيمكن اختيار أن يتم الرتحيل الطبي إىل املوطن األصيل لتلقي العالج، بدال من أقرب مركز طبي   •

aمناسب. وينطبق ذلك فقط عندما يكون موطنكم من ضمن منطقة التغطية الجغرافية *

تتم تغطية تكاليف اإلقامة يف الفندق يف حال كون استمرار العالج رضورياً*  •a

االخالء يف حالة عدم توافر الدم الصالح/ النقي  *  •a

بحد أقىص 7 أيام•  إذا منعت الرضورة الطبية الشخص املؤمن عليه من القيام برحلة العودة عقب الخروج من املستشفى /املركز الطبي، سيتم تغطية نفقات اإلقامة بفندق *

4,050$نفقات مرافق واحد إلخالء/إعادة شخص مؤمن عليه *

2,700$ للحدث الواحدتكاليف سفر أفراد أرسة الشخص املؤمن عليه يف حالة االخالء/ اإلعادة إىل الوطن *

 2,025$ طوال العمرتكاليف سفر الشخص املؤمن عليه ليكون مع أحد أفراد األرسة الذي أوشك عىل املوت أو الذي تويف *



1النطاق الجغرايف للتغطية  

يتم توفري ثالث خيارات للنطاق الجغرايف للتغطية:

افريقيا فقطجميع انحاء العامل باستثناء الواليات املتحدة جميع انحاء العامل

يخضع النطاق الجغرايف لجميع الرشوط واألحكام املدرجة يف دليل املزايا.
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ال ترتددوا يف االتصال بنا – من دواعي رسورنا خدمتكم
إذا كان لديكم أي استفسار، ال ترتددوا يف االتصال بنا:

+202 2322 3390  رقم الهاتف  املحيل:     
+353 1 630 1301 رقم خط املساعدة الدويل:    

sales@allianzworldwidecare.com الربيد اإللكرتوين:     

www.allianzcare.com/egypt


