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العناية الفائقة

اال�ستعداد لما هو غير متوقع

برنامج العناية الفائقة
في ظل التقدم ال�سريع في مجال الأبحاث الطبية و�أنواع
العالج المختلف ،زادت فر�ص النجاة من حاالت مر�ضية
م�ستع�صية مثل ال�سرطان والنوبات القلبية .ومع ذلك،
فقد ارتفعت �أي�ض ًا تكاليف العالج المرتبطة بذلك ب�شكل
ملحوظ .يقدم برنامج العناية الفائقة من متاليف دعم ًا
مالي ًا متميز ًا في الأوقات الع�صيبة الناتجة عن الإ�صابة
ب�أمرا�ض م�ستع�صية ،ويمكنك �أنت و�أ�سرتك من موا�صلة
الحياة واال�ستمتاع بها.
 ماذا �سيحدث �إذا لم تعد قادر ًا على العمل
ودعم �أ�سرتك؟
 هل �إ�صابتك بمر�ض م�ستع�صي تهدد �أ�سلوب
حياتك وا�ستقرارك المالي؟
 هل ت�ستطيع تحمل النفقات الطبية والدعم
العالجي الالزم عند الإ�صابة بمر�ض
م�ستع�صي؟
يمكن �أن تتجاوز قيمة العالج قدراتك المالية ،لذلك
ف�إنه من الحكمة �أن توفر جز ًءا �صغي ًرا من مدخراتك
للح�صول على تغطية قد تحتاج �إليها �أنت ومن تحب.

حقائق و�إح�صاءات
 يعاني  1من �أ�صل � 5أ�شخا�ص من مر�ض
م�ستع�صي في مرحلة ما من حياته.
 ي�صاب  1من �أ�صل � 8أ�شخا�ص بال�سرطان قبل
بلوغ �سن الـ65
 ينجو  %80من �ضحايا النوبات القلبية
 ينجو  %70من الم�صابين بال�سكتة الدماغية
 قد تكلف جراحة القلب المفتوح �أكثر من
 50.000دوالر()2
()1

الم�صدر ( )1المجالت الطبية الدورية البريطانية )2( ،فورب�س

مزايا برنامج العناية الفائقة
الدفعة االجمالية
بعد مرور المائة والع�شرين ( )120يو ًما الأولى من فترة
انتظار وثيقة الت�أمين ،يجب �سداد المبلغ الإجمالي
المعتمد على �أ�سا�س التغطية الت�أمينية المختارة على
الفور عند ت�شخي�ص �أي من الأمرا�ض الم�ستع�صية
المدرجة �أدناه والبالغ عددها  32مر�ض ًا� .سوف ت�ساعد
هذه الدفعة االجمالية الم�ؤمن عليه في �سداد تكاليف
العالج الباهظة الثمن وحماية ا�ستقراره المالي
وا�ستقرار �أ�سرته.

هل يوجد �أي ا�ستثناءات؟
ُي�ستثنى من ذلك حاالت الإ�صابة الم�سبقة ب�أي مر�ض م�ستع�صي.
و�أي�ض ًا ،ت�سري اال�ستثناءات العادية التي تنطبق على معظم وثائق
الت�أمين ،على �سبيل المثال الحرب والإنتحار وغير ذلك.
هل توجد فترة انتظار قبل �أن �أطالب بتعوي�ض عن مر�ض
م�ستع�صي؟
ال تدخل في التغطية الت�أمينية �أي مر�ض م�ستع�صي تم ت�شخي�صه
خالل المائة والع�شرين يوم ًا الأولى التي تلي تاريخ �سريان وثيقة
الت�أمين.
هل ت�ستمر التغطية الت�أمينية�إذا انتقلت للعي�ش في دولة �أخرى؟
نعم ،تقدم وثيقة الت�أمين هذه التغطية ال�شاملة على م�ستوى العالم،
*و�سوف تبقى �سارية في حال انتقلت للعي�ش �إلى دولة �أخرى.
* مالحظة :لن تقوم ال�شركة بتوفير التغطية الت�أمينية و �/أو دفع �أي مطالبة �أو منفعة في
البلدان المدرجة تحت قوائم العقوبات الدولية

كم عدد الخيارات الخا�صة ب�سداد �أق�ساط الت�أمين التي نقدمها؟
يمكنك �سداد ق�سطك الت�أميني ب�شكل �سنوي ،ن�صف �سنوي ،ربع
�سنوي ،و ب�شكل �شهري.
لمزيد من المدخرات ،يمكن اعتماد �سداد دفعات الق�سط
الوحيد للوثيقة مدتها خم�س �سنوات.

ما هي الأمرا�ض الم�ستع�صية التي ت�شملها التغطية
الت�أمينية؟
تقدم لك تغطيتك الت�أمينية الدعم المالي الرئي�سي في حال
�إ�صابتك ب�أي من الأمرا�ض الم�ستع�صية التالية:
 -1ال�سكتة الدماغية
 -2ال�سرطان
�	-3أول نوبة قلبية
�	-4أمرا�ض ال�شريان التاجي
 -5جراحة �صمام القلب
 -6التهاب الكبد الخاطف
 -7ق�صور الكبد بمرحلته النهائية
 -8ارتفاع �ضغط الدم الرئوي (الأولي)
�	-9أمرا�ض الرئة بمرحلتها النهائية
 -10الف�شل ال ُكلوي
 -11زراعة الأع�ضاء الكبرى  /نخاع العظم
 -12فقر الدم الالت�صنعي (الال تكوني)
 -13فقد القدرة على ال�سمع
 -14فقد القدرة على النطق
� -15سوء نمو الع�ضالت
 -16مر�ض الزهايمر � /إختالل العقل الحاد
�	-17أمرا�ض الع�صب الحركي
 -18مر�ض باركن�سون
�	-19أورام الدماغ الحميدة
�	-20إ�صابات الر�أ�س البالغة
 -21التهاب ال�سحايا الجرثومي
 -22العمى (فقدان الب�صر)
 -23الغيبوبة
 -24الحروق البالغة (الكبرى)
 -25ت�صلب الأن�سجة المتعدد
 -26ال�شلل
� -27شلل الأطفال (التهاب النخاع ال�شللي)
 -28التهاب الدماغ
 -29متالزمة ()Apallic syndroms
 -30فير�س ( HIVفيرو�س نق�ص المناعة الب�شرية)
الناتج عن نقل الدم �أو المكت�سب وظيف ًيا
 -31ت�صلب الجلد الت�صاعدي
 -32ذ�أب حماوي جهازي مع ذ�أب التهاب الكلية

خدمة الطب الإت�صالي  /اال�ست�شارة الإلكترونية
خدمة تقدمها وورلد كير انترنا�شونال ت�سمح ل�صاحب الوثيقة
الت�أمينية بالح�صول على:
 �إ�ست�شارة متعلقة بالعالج �أو ر�أي طبي �آخر في �أ�شهر
المراكز الطبية في الواليات المتحدة الأمريكية
والمتخ�ص�صة في عالج الحاالت المر�ضية الم�ستع�صية
مثل جونز هوبكنز ومركز هارفارد الطبي وعيادة
كليفالند وغيرها من المراكز الطبية.
 ت�شخي�ص �صور الأ�شعة عن بعد ،وتقديم اال�ست�شارات
للمري�ض فيما يتعلق بالمر�ض والعالج
خيار الق�سط الت�أميني الثابت
فيما يتعلق بوثائق الت�أمين ال�سنوية ،يجوز لل�شخ�ص الم�ؤمن عليه
تحديد خيار الق�سط الت�أميني الثابت و�سداد نف�س قيمة الق�سط
حتى �سن  75عام ًا طالما كانت الوثيقة �سارية.
مخ�ص�صات الأموال
يمكن ا�ستخدام الأموال التي تح�صل عليها لإنفاقها ب�أ�شكال متعددة
من ال�صعب �أن تفكر فيها عندما تكون في لياقة و�صحة جيدة.

ويمكن �أن تت�ضمن هذه النفقات ما يلي:
 احتياجات العناية ال�صحية المنزلية
 التعوي�ض عن الدخل المتوقف و�سداد مقابل �أوقات عمل
زوجك �أو ُمقدمي الرعاية
 نفقات التدبير المنزلي �أو العناية بالطفل
 النفقات الطبية التي ال يغطيها الت�أمين التقليدي
 التعوي�ض عن الدخل المتوقف للناجي من مر�ض
م�ستع�صي
أسئلة متكررة
من يحق له الإلتحاق في البرنامج؟
هذا البرنامج متاح لأي �شخ�ص يتمتع ب�صحة جيدة ويتراوح عمره
بين  18و 59عام ًا ،وهي قابلة للتجديد حتى �سن  74عام ًا .وتنتهي
�صالحية الوثيقة على الفور عند بلوغ الم�ؤمن عليه  75عام ًا.
هل �أحتاج �إلى �إجراء فح�ص طبي؟
قد تر�سلك متاليف لإجراء فح�ص طبي �شامل على �أن تتحمل
هي كافة الم�صاريف الالزمة لذلك.

الق�سط الت�أميني ال�سنوي
جدول المزايا والأق�ساط الت�أمينية

100,000
150,000
200,000
250,000
دوالر �أمريكي
الق�سط الت�أميني
ال�سن
563
837
1,111
1.385
حتى 24
748
1,115
1,481
1,848
من � 25إلى 29
1,036
1,547
2,057
2,568
من � 30إلى 34
1,548
2,315
3,081
3,848
من � 35إلى 39
2,430
3,638
4,845
6,053
من � 40إلى 44
3,165
4,740
6,315
7,890
من � 45إلى 49
4,315
6,465
8,615
10,765
من � 50إلى 54
5,515
8,265
11,015
13,765
من � 55إلى 59
�سوف يتم تح�صيل ر�سم قيمته  5دوالرات �أمريكية (وثيقة ت�أمين �سنوية) مع طلب الت�أمين.

25,000

15,000

ال يوجد
198
270
398
619
803
1,090
1,390

ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
245
377
488
660
840

خطة �سداد الق�سط الت�أميني الوحيد لخم�س �سنوات
جدول المزايا والأق�ساط الت�أمينية

100,000
150,000
200,000
250,000
دوالر �أمريكي
الق�سط الت�أميني
ال�سن
968
1,418
1,868
2,318
حتى 24
1,292
1,904
2.516
3,128
من � 25إلى 29
1,868
2,768
3,668
4,568
من � 30إلى 34
3,164
4,712
6,260
7,808
من � 35إلى 39
5,378
8,033
10,688
13,343
من � 40إلى 44
9,338
13,973
18,608
23,243
من � 45إلى 49
12,533
18,765
24,998
31,230
من � 50إلى 54
20,363
30,510
40,658
50,805
من � 55إلى 59
ً
ً
�سوف يتم تح�صيل ر�سم وثيقة قيمته  15دوالرا �أمريكيا مع طلب الت�أمين.

50,000

25,000

518
680
968
1,616
2.723
4,703
6,300
10,215

ال يوجد
ال يوجد
518
842
1.395
2,385
3,184
5,141

مزايا برنامج العناية الفائقة تم تو�ضيحها ب�إيجاز هنا .للح�صول على البيانات الكاملة للتغطية الت�أمينية وال�شروط والأحكامُ ،يرجى الرجوع
�إلى وثيقة التامين الخا�صة بك.

“هذا البرنامج تتعهده ال�شركة الأمريكية للت�أمين على الحياة (متاليف) ويخ�ضع في جميع الأوقات ل�شروط البرنامج و�أحكامه والوثيقة والمالحق ال�صادرة
من متاليف ،والغر�ض من المعلومات الواردة في هذا الكتيب تقديم نبذة عامة للعمالء فقط ،وال ت�شتمل على ال�شروط الكاملة الخا�صة بالوثيقةُ .يرجى
الرجوع �إلى الوثيقة لالطالع على كافة ال�شروط والأحكام”.

�شركة متاليف �إنك (رمزها  METفي بور�صة نيويورك) من خالل فروعها وال�شركات التابعة لها (“متاليف”) ،هي
�شركة رائدة عالميا في مجال الت�أمين على الحياة ودفعات الراتب ال�سنوي والت�أمين الجماعي للموظفين و�إدارة الأ�صول،
و ت�ساعد عمالئها من الأفراد وال�شركات على الم�ضي في دروب حياتهم المتغيرة.

ت�أ�س�ست متاليف في عام  ،1868ولها عمليات في �أكثر من  40بلداً وتتبو�أ متاليف مواقع ريادية في �أ�سواق
الواليات المتحدة و اليابان و�أمريكا الالتينية و �آ�سيا و�أوروبا وال�شرق الأو�سط .لمزيد من المعلومات ،يرجى
زيارة www.metlife.com
متاليف هي �شركة رائدة في مجال الت�أمين على الحياة موجودة في منطقة الخليج منذ قرابة  65عاما .ومن خالل
الفروع التابعة لها ،تقدم �شركة متاليف ت�أمين على الحياة ،الحوادث وت�أمين �صحي  ،باال�ضافة الى برامج وخدمات
التقاعد واالدخار للأفراد وال�شركات.
لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارةwww.metlife-gulf.com :
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اميركان اليف ان�شورن�س كومباني هي �شركة تابعة لمتاليف انك

www.metlife.ae

