Benefits & Limit of coverage under the Policy

جدول المنافع وحدود التغطية لوثيقة التأمين الصحي لألفراد

Level of Cover
Geographical Area
Overall annual cover per member

مستوى التغطية
KSA

المملكة العربية السعودية

SR 055,000

 ريال0550555

In-patient / daycare treatment
Appropriate medical treatment, surgical & medical
procedures, medical supplies & services, nursing &
doctor’s fees, emergency room, Intensive Care Unit
(ICU)
Deductible
Accommodations
Room & Board limit outside APN per day
Companion charges for children up to 12 years
Out-patient treatment
Consultation, Diagnostic procedures, Prescriptions,
Laboratory tests and treatments in general.
Deductible/ Co-insurance

 العيادة الداخلية/ التنويم لمدة اليوم واحد
مغطى

0 الجراحة و األجراءت الطبية0العالج الطبي المناسب
تكلفة التمريض و الدكتور0 اللوازم الطبية و الخدمات
, وغرفة العناية الفائقة

Nil

ال يوجد

اإلقتطاع

Shared Room

غرفة مشتركة

Covered

اإلقامة

SR 600

 لاير055

حد اإلقامة و اإلعاشة خارج الشبكة لكل يوم

Covered up to SR 150

 لاير005 مغطى بحد

 سنة01 تكلفة المرافق لإلطفال بحد أقصى

Covered
20 % up to SR 100

Consultations should be done according to usual treatment procedure as follows here
under unless the needed service is not available in the medical provider.

Maximum Doctor Fees inside APN
Maximum Doctor Fees outside APN
General Practitioner
First Specialist
Second Specialist
Consultant
Rare Specialists

الحدود الجغرافية
الحد األقصى لتغطية كل فرد

مغطى
 لاير055  بحد أقصى20%

العالج بالعيادات الخارجية
 الوصفة،إجراء التشخيص، تتضمن اإلستشارة الطبية
.األشعة والعالجات الالزمة0  تحاليل المختبر،الطبية
 التحمل/اإلقتطاع

إستشارة الطبيب مغطاة وتتم المعاينة للمستفيد بحسب تسلسل إجراءات تقديم الخدمة إال في
.حالة عدم توفر الخدمة في مركز تقديم الخدمة

SR 05

 لاير05

SR 155

 لاير155

SR 055

 لاير055

SR 055

 لاير055

SR 055

 لاير055

الحد األقصى لتكاليف الطبيب داخل الشبكة
الحد األقصى لتكاليف الطبيب خارج الشبكة
الطبيب العام
)أخصائي (طبيب نائب أول
)أخصائي (طبيب نائب ثاني
االستشاري
التخصصات ذات الندره

SR 250

 لاير105

:الموافقات المسبقة مطلوبة عند تجاوز تكلفة العالج

SR 15,000

 لاير000555

Covered up to policy limit.

مغطى بالحد األقصى للوثيقة

Circumcision for male newborn babies

SR 055

 لاير055

الختان للمواليد الجدد األوالد

Ear piercing for female newborn babies

SR 055

 لاير055

تخريم األذان للمواليد الجدد البنات

Covered up to policy
limit.

مغطى بالحد األقصى للوثيقة

األطفال الخدج و التشوهات الخلقية مغطاة لألطفال الجدد
.إذا كانت منفعة الحمل و الوالده مغطاة لألم

Covered up to policy
limit.

مغطى بالحد األقصى للوثيقة

 سنوات0 التطعيمات طبقا لجدول وزارة الصحة ولغاية

Covered up to SR 100,000

مغطى بحد أقصى
 لاير0550555

SR 2,000

 لاير10555

SR 055

 لاير055

Covered

مغطى

SR 70,000

 لاير750555

Prior approval required for treatments of cost
exceeding
Maternity including normal delivery, antenatal &
postnatal care, Caesarean and legal abortion)
Maternity Complications

Premature Babies & Congenital Deformities for new
Born Babies are covered only whenever Maternity is
covered for the mother.

Vaccinations (As per Ministry of Health plan up to 6
years of age)

National program of early neonatal screening to
reduce disability.
Cost of dental treatment:
Cost of spectacles
(includes maximum cost for frame SR.400)
Life threatening congenital Deformities
Acquired heart valves deficiency
Pre-Existing and Chronic
Organ transplantation expenses for the Donor
Physiotherapy and Rehabilitation
Renal dialysis

As per CCHI

As per CCHI

Covered

مغطى

SR 50,000

 لاير050555

Covered

مغطى

SR 100,000

 لاير0550555

 بما فيها المتابعة قبل وبعد:نفقات الحمل والوالدة
 الوالدة القيصرية واإلجهاض، الوالدة الطبيعية،الحمل
القانوني
مضاعفات الحمل والوالدة

تكاليف البرنامج الوطني للفحص المبكر لحديثي لوالدة
للحد من اإلعاقة
عالج األسنان
النظارة الطبية
 لاير055 تتضمن قيمة اإليطار بحد أقصى
التشوهات الخلقية المهددة للحياة
تكاليف حاالت التلف في صمامات القلب المكتسبة
األمراض السابقة و المزمنة

"تكاليف إجراء عملية التبرع باألعضاء "للمتبرع
العالج الطبيعي و التأهيل
غسيل الكلى

Acute psychiatric

SR 15,000

 لاير000555

Autism Cases

SR 15,000

 لاير000555

تكاليف حاالت التوحد

Alzheimer Cases

SR 15,000

 لاير000555

تكاليف حاالت الزهايمر

Cost of disability cases

SR 100,000

 لاير0550555

SR 00555

 لاير00555

Covered

مغطى

SR 10,000

 لاير050555

Cost of Hearing Aids
Local Road Ambulance Covered for emergency cases
through the Red Crescent Society or a licensed ambulance

Repatriation of mortal remains to home country
Emergency Treatment

Covered in full subject to Network customary charges and
policy terms and conditions.

الحاالت النفسية الحادة

تكاليف حاالت اإلعاقة
تكاليف السماعات الطبية
اإلسعاف مغطى للحاالت الطارئة من خالل جمعية الهالل
األحمر أو إسعاف مرخص محلي

إعادة الجثمان إلى الموطن األم
عالج الحاالت الطارئة

Non-Emergency Treatment outside network

Not covered

عالج الحاالت غير الطارئة خارج الشبكة

Network of Providers

CLASSIC

شبكة المرافق

