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دلنيا للتأمين

MED-MY HEALTH-INPATIENT-AR-09-19

نطاق التغطية

النطاق الجغرافي

السقف السنوي للتأمين

الشبكة الطبية

كافة اقاليم العراق

$100,000 

شبكة مزودي الخدمات الطبية الواسعة (غلوب ميد) التي تنتشر داخل كافة اقاليم العراق من خالل عمليات التسديد غير المباشر
 

المساعدة الطبية

الحمل و الوالدة

مساعدة السفر

 10,000$للشخص الواحد في السنة الواحدة, و                  للحالة المرضية الواحدة

اي حالة طبية كانت لديك قبل شراء هذه الوثيقة تكون خاضعة لشروط خاصة تعتمد على إجابتك على جميع األسئلة في الخلفاالمراض المزمنة و السابقة للتأمين
 

المستشفيات الخاصة (إلزامي)

مغطى حتى سقف الحالة المرضية الواحدة

لكل صمام قلبي أو شبكة قلبيةالصمامات و الشبكات $1,500

تتم تغطية نفقة العمل الجراحي فقطزرع القرنية العينية

خدمات المريض المقيم في المستشفى
 كل من الخدمات التالية التي تجري داخل المستشفى: المبيت, والدواء بوصفة الطبيب , و تكلفة العملية الجراحية, بما في ذلك
 التخدير و أجور غرفة العمليات, واجر الطبيب الجراح والمراجع, و اجور العالج الطبيعي ما بعد الجراحة, والعالج في غرفة الطوارئ 

والقسطرة , والناظور وغيرها من األجراءات الطبية للمرضى المقيمين 

الخدمات اإلضافية
سيارة إسعاف لحاالت الطوارئ فقط, التوليد, والرعاية المنزلية, مشاركة و إعادة التأهيل بعد عملية جراحية عندما تفرضها

الحاالت الطبية المشمولة في وثيقة التأمين

فترات اإلنتظار بدءًا من إنتساب المؤمن له

90 أمراض القلب و الدوران

األمراض المزمنة و السرطان

يوم365االمومةيوم

يوم730يوم365 جراحات األنف

اإلستثناءات العامة

الحاالت الخلقية

إستثناءات اخرى عامة

تغطى فقط لألطفال المولودين ضمن التغطية ألم حاملة للتأمين الصحي

 ,العالج الطبي الناتج عن الكوارث الطبيعية, الحرب, اإلرهاب, الجرائم, اإلنتحار, التسبب باألذى للنفس, تناول الكحول أو المخدرات
 العقم, األمراض المنتقلة جنسيًا, الجراحة التجميلية, األجهزة و األدوات الطبية خارجية اإلستعمال, الفحوص غير الموصوفة, العالجات

 ,غير الموصوفة, تصوير بتقنية                        مالم يكن ضروريًا بشكل حصري و نوعي بتقييم دلنيا للتأمين, فحوص الحساسية
 واي إستثناء آخر مذكور في البوليصة  

PET scan

يرجى مراجعة وثيقة الشروط العامة المدرجة على موقعنا اإللكتروني أو طلبها مباشرة من ممثلي الشركة

القسط السنوي للفرد الواحد بحسب الفئة العمرية (الدوالر األمريكي)

71-6675-6170-5665-5160-4655-4150-3645-3140-2535-1830-024  - 17الفئة العمرية
سنةسنةسنةسنةسنةسنةسنةسنةسنةسنةسنةسنة

$90$132$142$152$186$202$236$254$337$386$547$672 السعر

Inpatient

اإلستثناءات العامة


