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 تأمين و/أو إدارة: 

Cigna Health and Life Insurance Company 

 

 الملحقية الثقافية لسفارة عمان

 ملخص المزايا

 07573A#بوليصة 

 2019سبتمبر  1تاريخ بدء الخطة 

 توفر هذه الخطة الحد األدنى من التغطية الضرورية. 

 
 للمزايا التي تحصل عليها. يُرجى االطالع على كتيب الوثائق للحصول على تفاصيل المزايا واالستثناءات.بين يديك ملخص رفيع المستوى  تنبيه:

 

 Cigna إدارة خدمة العمالء الدولية بـ

 (UIFNرقم الهاتف المجاني الدولي )

 رقم الهاتف المجاني: 

 الهاتف المباشر: 

 رقم الفاكس المجاني: 

 رقم الفاكس المباشر: 

 1.800.441.2668المجاني  UIFNكود االتصاالت الدولية + رقم 

1.800.441.2668 

 )تقبل المكالمات على حساب المتلقي(  1.302.797.3100

1.800.243.6998 

001.302.797.3150 

البد من تسجيل الدخول. )راجع صندوق مساعدة األعضاء للحصول على   .www.CignaEnvoy.com الموقع اإللكتروني اآلمن:
 معلومات التسجيل.( البريد اإللكتروني اآلمن متاح في هذا الموقع. 

 Cigna Global Health Benefits عنوان البريد: 

P.O. Box 15050 

Wilmington, DE 19850-5050 U.S.A. 

Cigna Global Health Benefits 

300 Bellevue Parkway 

Wilmington, DE 19809 U.S.A 

 

 خطة الرعاية الطبية العالمية 

 
 دوليًا 

 )خارج الواليات المتحدة(

داخل الشبكة الطبية بالواليات 

 المتحدة

 خارج الشبكة الطبية بالواليات 

 المتحدة

 راجع تعريف األهلية المذكور في الوثيقة األهلية 

 بدون حد أقصى  الحد األقصى على مدى الحياة 

 المبلغ المستقطع لكل سنة تقويمية 

 $0 $0 $0 • للفرد 

 $0 $0 $0 • للعائلة

 قيمة المشاركة في التأمين 

 المغطاة التي تدفعها الخطة( )النسبة المئوية للنفقات 
%100 %100 %80 

 الحد األقصى للسداد من المال الخاص 

 • للفرد  

 

1,000 $ 

 

1,000 $ 

 

2,000 $ 

 • للعائلة

يجب أن يستنفذ أفراد العائلة مبلغ الفرد المخصص لهم للسداد من  

، إذا  100المال الخاص أواًل ثم تُغطى كل مطالباتهم بنسبة %

استنفذت العائلة مبلغ العائلة للسداد من المال الخاص قبل مبلغ الفرد  

 المخصص لهم للسداد من المال الخاص، فإن مطالباتهم تُغطى  

 . 100بنسبة %

2,000 $ 2,000 $ 10,000 $ 

 التراكم 

الحدود القصوى للسداد من المال الخاص: سيتم تجميع  وتراكم ما حددته الخطة من المبالغ المستقطعة 

وتراكم المبالغ المستقطعة والحدود القصوى للسداد من المال الخاص المسددة لكل موفري الرعاية التابعين 

الواليات المتحدة، كما سيتم دمج كل الحدود القصوى األخرى  للشبكة وغير التابعين لها ومن هم خارج 

 التي عينتها الخطة والقيم القصوى المحددة للخدمات )بالدوالر والقيمة(. 

http://www.cignaenvoy.com/
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 للخدمات المقدمة داخل الواليات المتحدة -متطلبات التصديق 
 الداخليين والمرضى الخارجيين. قد يُطلب تصديق مسبق للخدمات المقدمة في الواليات المتحدة للمرضى 

 للحصول على تصديق مسبق على الخدمات.  1.800.441.2668يجب على موفري الرعاية االتصال على رقم الهاتف المجاني لدينا،  •

 تتحمل أنت أو من تعولهم مسؤولية التأكد من أن موفري الرعاية من خارج الشبكة يحصلون على تصديق مسبق على الخدمات.  •

 لفشل في الحصول على تصديق مسبق على التكاليف التي تتحملها من مالك الخاص. قد يؤثر ا •

 هذا مجرد ملخص ويمكن الحصول على المزيد من التفاصيل في كتيب الوثائق. •
 

 خطة الرعاية الطبية العالمية

 
 عالميًا 

 )خارج الواليات المتحدة( 

داخل الشبكة الطبية بالواليات  

 المتحدة 

الطبية بالواليات  خارج الشبكة 

 المتحدة 

 خدمات األطباء 

 • زيارة عيادة الطبيب 

 

%100 

 

%100 

 

%80 

 80% 100% 100% • الجراحة التي أجريت داخل عيادة الطبيب

 80% 100% 100% • عالج الحساسية 

 الرعاية الوقائية 

 جميع األعمار  -الرعاية الوقائية الروتينية 

 جميع األعمار  -التطعيمات 

%100 %100 %100 

 تطعيمات السفر 

 )التطعيمات المطلوبة للسفر(
%100 %100 %100 

التصوير الشعاعي للثدي، المستضد البروستاتي النوعي  

(PSA) فحص عنق الرحم ،(PAP)  الكشف عن سرطان ،

 القولون والمستقيم 

 

%100 %100 %100 

 خدمات المستشفى للمرضى الداخليين 

 • المرفق 

 

%100 

 

%100 

 

%80 

 80% 100% 100% الطبيب •

 80% 100% 100% خدمات َمرافق المرضى الخارجيين 

 غرفة الطوارئ بالرعاية الطارئة 

 )راجع وثيقة التغطية واالستثناءات(
%100 

$ لكل زيارة كمبلغ  250

 مشاركة في الدفع 

 $ لكل زيارة كمبلغ  250 

 مشاركة في الدفع 

 100% 100% خدمات الرعاية الطارئة 
)ماعدا حاالت الطوارئ   %100 

 ( %80غير الحقيقية، 

 خدمات التحاليل وصور األشعة )بما يتضمن االختبار  

 السابق للقبول( 
%100 %100  %80 

 العالج التأهيلي قصير المدى لمرضى العيادات الخارجية 

 يوًما لكافة العالجات مجتمعة(  60)الحد األقصى لكل سنة تقويمية: 

التأهيل القلبي والرئوي، والتخاطب، والعالج المهني   :بما يتضمن

 واإلدراكي 

ال ينطبق الحد األقصى للعالج التأهيلي قصير المدى    مالحظة:

 على عالج حاالت التوحد و/أو حاالت الصحة العقلية. 

%100 %100  %80 

 العالج التأهيلي قصير المدى لمرضى العيادات الخارجية 

 العالج الطبيعي 
 %100 %100  %80 

 رعاية العمود الفقري 

 80%  100% 100% زيارة عيادة الطبيب 
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 خطة الرعاية الطبية العالمية

 
 عالميًا 

 )خارج الواليات المتحدة( 

داخل الشبكة الطبية بالواليات  

 المتحدة 

خارج الشبكة الطبية بالواليات  

 المتحدة 

 خدمات رعاية األمومة 

 لتأكيد الحمل • الزيارة األولى 
%100 %100  %80 

• جميع ما يليها من زيارات ما قبل الوالدة وزيارات ما بعد الوالدة  

ونفقات عملية الوضع المسددة للطبيب )أي رسوم الوضع  

 المتعارف عليها دوليًا( 

%100 %100  %80 

• زيارات عيادة الطبيب باإلضافة إلى رسوم الوضع المتعارف  

 التي أجراها طبيب نساء وتوليد أو أخصائي عليها دوليًا 
 %100 %100  %80 

 داخل مستشفى )إقامة المريضة بالمستشفى،    –• الوضع 

 مركز الوالدة( 
%100 %100  %80 

 مزايا فحص السمع 

 شهًرا   24• الفحص: مرة واحدة كل 
%100 %100  %80 

 الحد األقصى لسماعات األذن 

  3أذن مصابة بضعف كل $ لكل سماعة أذن لكل 1,000حتى 

 عاًما 24سنوات لطفل معال تحت عمر  

%100 %100  %80 

 الصحة العقلية وتعاطي المواد المخدرة

 • مستشفيات اإلقامة الداخلية 
%100 %100  %80 

 80%  100% 100% • زيارة العيادات الخارجية 
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 بوصفة طبيةمزايا األدوية المقررة 

 عالمياً  

 )خارج الواليات المتحدة( 

 100% تم شراؤها من خارج الواليات المتحدة

 تم شراؤها من داخل الواليات المتحدة فقط

 النقاط الرئيسية بشأن المزايا 
 صيدلية غير تابعة للشبكة  صيدلية تابعة للشبكة 

للتغطية في هذه الخطة، بدون مبالغ المشاركة في الدفع أو المبالغ المستقطعة، عند شرائها من إحدى الصيدليات. من ثمن أدوية الرعاية الوقائية الخاضعة   100يُدفع %

 (www.healthcare.gov )تتوفر المعلومات التفصيلية على الموقع اإللكتروني ويشترط تقديم وصفة طبية مكتوبة.

لمعرفة ما إذا كان الدواء الخاص بك مغطى، أو إذا كان يتطلب صرفه تصريح مسبق أو عالج   Cignaيمكنك إلقاء نظرة على قائمة األدوية المقررة بوصفة طبية من 

لألدوية من خالل الموقع   Cignaعلى قائمة   تجريبي، والفئة التي تندرج تحتها تُحدد ما هي قيمة مبلغ المشاركة في الدفع وقيمة المشاركة في التأمين. يمكنك االطالع

 ( من القائمة المنسدلة لألدوية. 3)فئة األداء   ”Performance 3 Tier“حدد   .www.Cigna.com/druglist  اإللكتروني

بتسديد مبلغ المشاركة في الدفع/وقيمة المشاركة في التأمين باإلضافة إلى الفرق في التكلفة بين اسم  ستقوم   -( Dispense as Written, DAWيصرف كما هو مكتوب ) 

 العالمة التجارية واألدوية المماثلة ما لم يطلب طبيبك استخدام الدواء ذو العالمة التجارية. 

 

 األدوية المقررة بوصفة طبية في صيدليات البيع بالتجزئة 

 المبلغ الذي تدفعه مقابل صرفية تكفي 

 يوًما متتاليًا في الصيدلية التابعة للشبكة  30لمدة  

صرفية تكفي  مقابلالمبلغ الذي تدفعه  

غير يوًما متتاليًا في الصيدلية  30لمدة  

 الشبكة  التابعة

 $ مبلغ المشاركة في  0ال توجد رسوم بعد سداد   األدوية المكافئة )البديلة( في قائمة األدوية المقررة بوصفة طبية – 1الفئة 

 الدفع 

وال توجد رسوم بعد سداد المبالغ   20%
 المستقطعة التي حددتها الخطة 

األدوية ذات العالمة التجارية المشار إليها باعتبارها المفضلة في   - 2الفئة 

 قائمة األدوية المقررة بوصفة طبية 
كة في  $ مبلغ المشار10ال توجد رسوم بعد سداد  

 الدفع 
%20 

األدوية ذات العالمة التجارية المشار إليها باعتبارها غير المفضلة  - 3الفئة 

 في قائمة األدوية المقررة بوصفة طبية 

$ مبلغ المشاركة في  10ال توجد رسوم بعد سداد  
 الدفع 

%20 

 

 األدوية المقررة بوصفة طبية في صيدليات البيع بالتجزئة 

 المبلغ الذي تدفعه مقابل صرفية تكفي 

 يوًما متتاليًا في الصيدلية التابعة للشبكة  90لمدة  

المبلغ الذي تدفعه مقابل صرفية تكفي 

يوًما متتاليًا في الصيدلية غير  90لمدة  

 التابعة للشبكة 

 $ مبلغ المشاركة في 0توجد رسوم بعد سداد  ال  األدوية المكافئة )البديلة( في قائمة األدوية المقررة بوصفة طبية – 1الفئة 
 الدفع 

%20 

األدوية ذات العالمة التجارية المشار إليها باعتبارها المفضلة في   - 2الفئة 

 قائمة األدوية المقررة بوصفة طبية 
$ مبلغ المشاركة في  30ال توجد رسوم بعد سداد  

 الدفع 
%20 

المشار إليها باعتبارها غير المفضلة األدوية ذات العالمة التجارية  - 3الفئة 

 في قائمة األدوية المقررة بوصفة طبية 
$ مبلغ المشاركة في  30ال توجد رسوم بعد سداد  

 الدفع 
%20 

 للمنازل  األدوية المقررة بوصفة طبية في صيدليات توفر خدمة التوصيل
 المبلغ الذي تدفعه مقابل صرفية تكفي 

 يوًما متتاليًا في الصيدلية التابعة للشبكة  90لمدة  

صرفية تكفي   مقابلالمبلغ الذي تدفعه   

يوًما متتاليًا في الصيدلية غير  90لمدة  

 التابعة للشبكة 

 $ مبلغ المشاركة في  0ال توجد رسوم بعد سداد   األدوية المكافئة )البديلة( في قائمة األدوية المقررة بوصفة طبية – 1الفئة 
 الدفع 

 التغطية داخل الشبكة فقط 

األدوية ذات العالمة التجارية المشار إليها باعتبارها المفضلة في   - 2الفئة 

 قائمة األدوية المقررة بوصفة طبية 
$ مبلغ المشاركة في  30ال توجد رسوم بعد سداد  

 الدفع 
 التغطية داخل الشبكة فقط 

األدوية ذات العالمة التجارية المشار إليها باعتبارها غير المفضلة  - 3الفئة 

 في قائمة األدوية المقررة بوصفة طبية 
$ مبلغ المشاركة في  30ال توجد رسوم بعد سداد  

 الدفع 
 التغطية للمرافق من داخل الشبكة فقط. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

http://www.healthcare.gov/
http://www.cigna.com/druglist
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 5 من 5  الصفحة
 

 

 الرعاية الدولية للعيون

 
 عالميًا 

 الواليات المتحدة( )خارج 

داخل الشبكة الطبية  

 بالواليات المتحدة 

 خارج الشبكة الطبية  

 بالواليات المتحدة 

 الفحص 

 شهًرا متتاليًا 12فحص واحد للعين كل 
%100 %100 %80 

    أجهزة البصريات

 العدسات والنظارات 

 شهًرا متتاليًا  12زوج واحد من النظارات أو العدسات الالصقة كل 
%100 %100 %100 

 الحد األقصى من المزايا 

 شهًرا   12كل  
200 $ 

 
 

 اإلخالء في حاالت الطوارئ

 1.800.441.2668 رقم الهاتف المجاني:  

 . Cignaمن النفقات المغطاة ال تخضع لسياسة المبلغ المستقطع للخدمات المعتمدة من   100% اإلخالء في حاالت الطوارئ 

 ترتيبات السفر العائلية 
رحالت السفر جوا ذهابًا وإيابًا على الدرجة االقتصادية إلى أماكن العالج لفرد واحد من أفراد األسرة لتلقي العالج بحد  

 أيام  7أقصى 

 حلة السفر جوا ذهابًا فقط على الدرجة االقتصادية إلعادة األطفال المعالين إلى بلد اإلقامة ر إعادة األطفال المعالين 

 100تغطية بنسبة % إعادة رفات الموتى 

  
 

 تأمين جماعي على الحياة ألجل محدد

 قيمة مبلغ التأمين  التصنيف 

 $ 10,000قيمة ثابتة قدرها  مزايا الموظف 

 

 (AD&D) الحوادث المؤدية إلى الوفاة أو بتر في األطرافتأمين جماعي ضد 

 قيمة أساسية  التصنيف 

 $ 10,000قيمة ثابتة قدرها  مزايا الموظف 

 

 خصومات حسب العمر

 كالتالي:  AD&Dسنة أو أكبر، فتُدفع مزايا التأمين على الحياة وتأمين    65إذا كان عمرك 

 AD&Dمن مزايا التأمين على الحياة وتأمين  65% سنة  69 - 65لذوي األعمار  

 AD&Dمن مزايا التأمين على الحياة وتأمين  50% سنة فأكبر   70لذوي األعمار  

 
 كتيب على االطالع يُرجي .التأمين شركة إلى الزائدة بالقيمة تأمين قابلية إثبات وثيقة تقديم يجب للحالة،  المعين التأمين مبلغ يفوق الموظف له المؤهل الحياة على التأمين مبلغ كان إذا

 التأمين. قابلية إثبات ةوثيق لسياسة الخضوع من للتثبت الوثائق


