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حياتك ال حدود لها 
Pioneer اختر تأميناً صحياً برعاية
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استعد لخوض أعظم وأفضل 
المغامرات الصحية قريباً
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إننا مثلك تماماً نتحرى ونتطّور يومياً. نحن شركة تأمين صحية عالمية مرموقة ذات خبرة وتجربة 
استثنائية.  واألهم من هذا كله، فإنك تستحق اهتمامنا في كل ما نقوم به.

نحرص على تلقيك كل ما تحتاجه من دعم مالي وحماية ورعاية للبقاء بصحة جيدة أثناء تواجدك 
خارج الوطن. حيث يمنحك هذا النهج المرن والبسيط والمطمئن الحرية للتغلب على عالمك.

سافر بسهولة بمعرفة أننا سنساعد في المحافظة على 

سالمتك وعائلتك بتزويدك بمصادر إلدارة سالمتك 

الشخصية في الخارج، بما في ذلك المساعدة المباشرة 

أثناء االضطرابات السياسية والكوارث الطبيعية في بعض 

الخطط.

الراحة

تولّى مسؤولية صحتك مع أدوات سهلة تالئم أسلوب 

حياتك الحافل. حيث يساعدك برنامج السلوكيات 

الصحية على التمتع بالعافية واكتساب عادات صحية مع 

خصومات على أقساطك.

الرعاية

توقع األفضل من Pioneer. حيث نتخذ نهج مخصص لدعم 

صحتك وعافيتك. وال نتجاوب وحسب مع احتياجاتك الصحية، 

بل نخطط للقادم كذلك لحمايتك من المشاكل المرتقبة.

التوجيه

نحن معك أينما تواجدت في بقاع األرض. 

يمكنك االعتماد على موقعنا اإللكتروني 

والتقنية المحمولة إلبقاء خدماتنا ودعمنا بين 

يديك طوال الوقت.

تضعك Pioneer في الصدارة. ما عليك سوى اختيار 

خطة صحية من بين خطط التأمين الصحية األربع مع 

مزايا اختيارية وخطط إضافية وخيارات منطقة التغطية 

واألرباح اإلضافية والتأمين المشترك.

االختيار

صفحة
16

صفحة
14

صفحة
12

صفحة
10

صفحة
4

سهولة االستخدام

نسعى إلى طمأنتك على حياتك أثناء تواجدك خارج 
البالد

ولم نتوقف عند هذا الحد
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Choice

Pioneer 2500
لمن يرغبون الحصول على ميزة التغطية الكاملة مقابل تلقي العالج 

في المستشفى والرعاية اليومية، باإلضافة إلى تغطية العالج في 
العيادة الخارجية. كما ستستفيد من تغطية إدارة الحاالت الصحية 
المزمنة، وتقديم المساعدة لك ولعائلتك في التعامل مع األمراض 

والحاالت المزمنة، مثل السكري ومرض السرطان.

Pioneer 5000
لمن يرغبون بتغطية رعاية صحية أشمل مع حدود مزايا على 

مستوى أعلى وراحة تامة على صحتهم وعافيتهم. وتتضمن 
قائمة المزايا الشاملة تغطية كاملة للعالج في العيادة الخارجية، 

وتشمل كذلك فحوصات السمع والبصر لالطمئنان التام.

Pioneer 4000
لمن يرغبون بحدود وتغطية مزايا على مستوى عالي مقابل 

فحوصات صحية روتينية للعائلة بأكملها. وستحصل أيضاً على 
مزايا إضافية كتغطية كاملة مقابل حالة عائلية طارئة ألحد أفراد 

العائلة المقربين، وخيار تغطية عالج األسنان الروتيني.

Pioneer 1750
لمن يرغبون بخيار بتكلفة معقولة يتضمن تغطية كاملة لعالج المريض 

الداخلي ورعاية مرض السرطان واإلجالء الطبي في الحاالت الطارئة. 
حيث ستدفع في هذا الخيار مقابل الرعاية األولية ومعظم احتياجات 

العيادة الخارجية.

Choice

1 ُتطبق الرسوم على خطط االكتتاب الطبي كاملة. 
.)EU( أو االتحاد األوروبي ،)UN( أو األمم المتحدة ،).U.S( وال يفترض بها تقديم سياسة أو دفعة أو خدمة ما تخالف العقوبات التجارية أو االقتصادية في الواليات المتحدة Aetna عندما نذكر تغطية على نطاق عالمي، ُيرجى المالحظة أنه لن تتمكن

إنها رعايتك الصحية 
اجعلها مفيدة لك

االختيار

يتمثل دورنا في اتخاذ الخيار. نفضل إعطاء أعضائنا خيارات لكي تدفعوا 
مقابل ما تحتاجونه. ويبدأ الخيار بأربع خطط من Pioneer، ويمتد ليصل 

إلى خيارات تغطية إضافية لتصميم خطة مناسبة ألجلك.

اختيار الخطة

بينما تغامر في سبيل تحقيق أهدافك، تشتمل Pioneer على خطة رعاية 
صحية لدعمك أينما تأخذك الحياة. وستسعد باكتشاف أنه يقدم كل خيار 

تغطية كاملة لتلقي العالج في المستشفى ورعاية مرض السرطان واإلجالء 
الطبي في الحاالت الطارئة والعودة إلى الوطن. الِق نظرة على الخطط 

األربع لمعرفة أي من هذه الخطط األنسب الحتياجاتك وميزانيتك.

مهما كانت خطة Pioneer التي 
تختارها، كن على ثقة بأنك ستحصل 
على أقصى فائدة ألسرتك. وستحصل 
كذلك على كل طفل تدفع مقابله تغطيه 

مجانية لكل طفل بديل1
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Pioneer لمحة عن مزايا خطة

Pioneer 5000 Pioneer 4000 Pioneer 2500 Pioneer 1750

5,000,000 دوالر 4,000,000 دوالر 2,500,000 دوالر 1,750,000 دوالر حّد الخطة الشاملة
مزايا المريض الداخلي والرعاية اليومية

عالج المريض الداخلي والرعاية اليومية

إقامة أحد الوالدين في المستشفى

50,000 دوالر 30,000 دوالر 15,000 دوالر 5,000 دوالر عالج المريض الداخلي والرعاية اليومية الطارئة خارج منطقة التغطية

150,000 دوالر 150,000 دوالر 150,000 دوالر 150,000 دوالر
عالج المريض الداخلي في حاالت مزمنة للمواليد الجدد

 )حمل طبيعي( 
10,000 دوالر 5,000 دوالر العالج النفسي للمريض الداخلي )لغاية 30 يوماً(

مزايا العيادة الخارجية

عالج ما بعد الخروج من المستشفى في العيادة الخارجية )لغاية 90 يوماً(1

عمليات جراحية في العيادة الخارجية

عالج األسنان في العيادة الخارجية في حال الضرر الناتج عن حادث بعد 
اإلدخال إلى المستشفى

15,000 دوالر 5,000 دوالر استشارات وعالج وفحوصات تتضمن التصوير بالرنين المغناطيسي في العيادة 
الخارجية

2,000 دوالر 1,500 دوالر
العالج الطبيعي في العيادة الخارجية

4,000 دوالر أدوية تكميلية في العيادة الخارجية2

1,500 دوالر 750 دوالر 300 دوالر الطب الصيني التقليدي في العيادة الخارجية

10,000 دوالر 2,000 دوالر 1,000 دوالر العالج النفسي في العيادة الخارجية

500 دوالر 500 دوالر 500 دوالر العالج في عيادة الطوارئ خارج منطقة التغطية

مزايا أخرى

اإلخالء الطبي في حاالت الطوارئ والعودة إلى الوطن

سيارة اإلسعاف المحلي

رعاية مرض السرطان

عمليات زرع األعضاء

رفات المتوفى

إعادة التأهيل )من 30 إلى 120 يوماً(

استجابة فورية استجابة فورية خط المشورة خط المشورة red24 خدمات أمن السفر

2,000 دوالر 1,000 دوالر 1,000 دوالر 1,000 دوالر المعدات الطبية الدائمة

250 دوالر 250 دوالر 250 دوالر 250 دوالر تكاليف المستشفى )كل ليلة ولمدة 20 ليلة(

الرعاية في مرحلة االحتضار

مدرج مدرج مدرج إدارة األمراض والحاالت المزمنة

100,000 دوالر 50,000 دوالر 25,000 دوالر التشوهات الخلقية

15,000 دوالر 10,000 دوالر 5,000 دوالر نقص المناعة المكتسبة أو اإليدز

حالة عائلية طارئة

1,000 دوالر 500 دوالر فحوصات صحية روتينية

250 دوالر فحص السمع والبصر

مزايا اختيارية

2,000 دوالر 2,000 دوالر 2,000 دوالر 2,000 دوالر اإلخالء الطبي غير الطارئ

1,500 دوالر 750 دوالر رعاية األسنان الروتينية والترميمية األساسية

1 تتضمن تغطية العالج الطبيعي، وتخضع لحّد المزايا في Pioneer 1750 و2500 و4000.

2 تتضمن األدوية التكميلية في العيادة الخارجية طب األقدام والعالج التقويمي وتقويم العمود الفقري، عند اإلحالة إليها من الطبيب الممارس أو األخصائي.

عندما نذكر تغطية على نطاق عالمي، ُيرجى المالحظة أنه لن تتمكن Aetna وال يفترض بها تقديم سياسة أو دفعة أو خدمة ما تخالف العقوبات التجارية أو االقتصادية في 
.)EU( أو االتحاد األوروبي ،)UN( أو األمم المتحدة ،).U.S( الواليات المتحدة

.www.aetnainternational.com المتوفر في موقع Pioneer للحصول على توضيح كامل بالتغطية، ُيرجى العودة إلى جدول مزايا

االختيار

تدفع بالكامل إلى حّد الخطة الشاملة 
تدفع إلى حّد العمر

تطبق على مدة االنتظار 
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.)EU( أو االتحاد األوروبي ،)UN( أو األمم المتحدة ،).U.S( وال يفترض بها تقديم سياسة أو دفعة أو خدمة ما تخالف العقوبات التجارية أو االقتصادية في الواليات المتحدة Aetna عندما نذكر تغطية على نطاق عالمي، ُيرجى المالحظة أنه لن تتمكن

اختر منطقة التغطية

تساعدك منطقة التغطية المختارة على تشكيل خطتك واألقساط المترتبة. ويحق 
لك االختيار من ست مناطق تغطية.

المنطقة 4 تمنحك تغطية في الشرق األوسط وأفريقيا وآسيا )باستثناء الصين 	 
وهونغ كونغ( وأستراليا وأوروبا وأمريكا الالتينية ونيوزلندا.

المنطقة 3 تتضمن تغطية كافة األماكن في المنطقة 4، باإلضافة إلى الصين	 
المنطقة 2 توفر تغطية في سائر أنحاء العالم باستثناء الواليات المتحدة	 
المنطقة 1 توفر تغطية في سائر أنحاء العالم بما في ذلك الواليات المتحدة	 

.Pioneer 5000 يرجى المالحظة أنه تتوفر المنطقة 1 فقط مع

اختر خيار االكتتاب

نكتتب خططنا إما باكتتاب طبي كامل )FMU( أو على أساس وقف اختياري 
لمدة 24 شهراً.

يغطي خيار االكتتاب الطبي الكامل حاالت طبية موجودة مسبقاً. وللتقدم بطلب 
هذا الخيار، يجب عليك إرسال إقرار طبي كامل من أجل تقييمنا له. وسنوافق إما 
بقبول كافة الحاالت الطبية الموجودة أو بعض منها، وقد نتقاضى أقساط مرتفعة، 

باستثناء الحاالت الطبية الموجودة مسبقاً، أو برفض التغطية نهائياً.

كما لديك الخيار بتقديم طلب الكتتاب الوقف االختياري. ويستثني هذا الخيار 
تغطية الحاالت الموجودة مسبقة والتي ظهر فيها أعراض أو تطلبت العالج 

خالل 24 شهراً قبل تاريخ بدء الخطة.

اختر األرباح أو التأمين المشترك

تستلزم كل خطة في Pioneer أرباح أو تأمين مشترك موحد، استناداً إلى 
الخطة المختارة. وهي عبارة عن المبلغ الذي ستدفعه من أجل مطالبة مشمولة.

ويمكنك اختيار أرباح أو تأمين مشترك أعلى لالستفادة من المدخرات الوفيرة 
في خطة Pioneer. وبدالً من ذلك، يمكنك اختيار عدم الحصول على أرباح 
أو تأمين مشترك عبر دفع رسوم إضافية وبالتالي تستفد من المزايا الكاملة في 

تغطيتك.
وللحصول على توضيح كامل بخيارات التغطية، ُيرجى العودة إلى جدول مزايا Pioneer والدليل 

.www.aetnainternational.com المتوفر عبر اإلنترنت على

لصحة خالية من المتاعب

في حال تم إدخالك إلى المستشفى أو تلقيت رعاية يومية، سنتولى فواتير 
المستشفى المؤهل مباشرًة مع مقدم الرعاية الطبية بغض النظر عن خطة 

Pioneer المختارة. ال داعي للقلق من تسديد فواتير كبيرة مقدمة. كل ما عليك 
فعله هو تسديد األرباح أو التأمين المشترك، فيما لو تضمنت خطتك أي منها.

وفي حال اخترت خطة Pioneer 2500 أو 4000 أو 5000، لديك كذلك 
خيار إضافة فاتورة مباشرة لالستفادة من تسديد فواتير العيادة الخارجية إلى مقدم 

الرعاية الطبية مباشرة.

تعتبر شبكة مقدمي رعايتنا من أكبر الشبكات في العالم بما يزيد عن 1.1 مليون 
مقدم رعاية طبية في الواليات المتحدة و165.000 مقدم رعاية طبية عالمياً - 

وما زال العدد يزداد يومياً.

فيما يلي بعض المزايا في شبكتنا:

تقليل التكاليف العينية في موقع الخدمة 	 
ال داعي للمطالبة بتسديد تكاليف العيادة الخارجية	 
تسديد الفواتير الطبية مباشرًة مع مقدم الرعاية الطبية	 
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االختيار

اختر إضافة خطط اختيارية

خطة أمومة إضافية

إذا كنت تفكر في البدء أو اإلضافة إلى عائلتك، ستغطي خطة األمومة اإلضافية 
ما يلي:

فحوصات ما قبل وما بعد الوالدة	 
تكاليف الوالدة ورسوم التمريض وتكاليف اإلقامة في المستشفى	 
تكاليف رعاية المواليد الجدد الروتينية وتتضمن فحوصات روتينية وتحاليل 	 

ولقاحات
مضاعفات طبية في الحمل والوالدة	 
اإلخالء الطبي الطارئ في الحمل والوالدة	 
معالجة الحمل والوالدة الطارئة خارج منطقة التغطية	 

تطبق مدة االنتظار 12 شهراً على مزايا معينة.

خطة سفر إضافية

سواء كنت تجوب العالم أم تسافر للعمل، فإننا نوفر تأمين سفر حول العالم 
لرحالت تصل إلى 180 يوماً. وتتضمن خطة السفر اإلضافية تغطية ما يلي:

العالج الطبي	 
فقدان الودائع أو اإللغاءات أو التخفيضات	 
حاالت تأخير السفر وتفويت موعد المغادرة واالختطاف	 
األمتعة واألغراض الشخصية وفقدان النقود	 

تمنحك Pioneer حرية تحديد 
احتياجاتك وميزانيتك.

خطة إضافية للحوادث الشخصية

للراحة التامة على حياتك أثناء تواجدك خارج البالد، فإننا نقدم لك تغطية على 
نطاق العالم في حالة الموت العرضي باإلضافة إلى العجز الكلي الدائم والعجز 

الجزئي. 

وتوفر الخطة اإلضافية للحوادث الشخصية حماية مالية وحدود مزايا تصل إلى 
425.000 دوالر. تتوفر هذه التغطية فقط للمهن اإلدارية والكتابية والتنظيمية.

بينما تتوفر خطط األمومة والسفر والحوادث الشخصية اإلضافية فقط في خطة Pioneer النشطة. 
ولمزيد من المعلومات، الِق نظرة على جدول مزايا األمومة، وجدول مزايا السفر، وجدول مزايا 

.www.aetnainternational.com الحوادث الشخصية والمتوفرة على
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اشعر باألمان أينما كنت في العالم

نساعدك في حماية سالمتك الشخصية خارج البالد بتقديم مشورة أمنية 
وخدمات مساعدة معّدة لحمايتك من االضطرابات السياسية والكوارث 

 red24 الطبيعية. وللقيام بهذا، فقد تشاركنا مع خبراء في إدارة األزمات
لطمأنتك من أنك ستتلقى المساعدة في حال تهديد سالمتك، أينما كنت في 

العالم.

 Pioneer فيما يلي ما يمكنك االعتماد عليه بغض النظر عن أي خطة
تختارها:

خبراء في تقديم مشورة السالمة والمساعدة على ُبعد مكالمة هاتفية 	 
واحدة

إمكانية الوصول إلى معلومات في +230 دولة ومقاطعة و+160 	 
مدينة على مدار الساعة )24/7( 

إعداد إحاطات متعلقة بسالمة السفر خالل رحلتك	 
تنبيهات نصية وإلكترونية تزودك بمعلومات دقيقة عن االضطرابات 	 

المدنية والكوارث الطبيعية واضطرابات السفر
إيصال أخبار يومية إلى الصندوق الوارد مباشرة	 
في حال اخترت خطة Pioneer 4000 أو 5000، ستستفيد أكثر 	 

باالطمئنان كذلك من:
دعم إدارة األزمات الميداني لحاالت تؤثر على سالمتك الشخصية ولدى 	 

فقدان األمتعة
العودة إلى أرض الوطن إلبعادك عن الخطر فيما لو واجهت حالة تشكل 	 

تهديد على الحياة

سافر بثقة بمعرفة أن لديك دعم مهني لما هو غير 
متوقع

الراحة
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الرعاية

أفرادنا
نظام الدعم الشخصي

أفرادنا هم القوة المؤثرة وراء كل ما نقوم به والسبب وراء كل نجاح لنا. فهم 
من أكثر األخصائيين تفانياً واهتماماً في العالم. ال يوجد أفضل من فريق امتياز 

.)CARE( الرعاية واالستجابة

ويعتبر فريق CARE فريق داخلي من األطباء المختصين ومدراء حالة متعددي 
اللغات متوفرين طوال أيام السنة لدعمك قبل وبعد الرحلة وفي أي وقت خالل 

الرحلة. وُيجهز الفريق لتنسيق كافة جوانب الرعاية والنقل، ويؤدون ذلك بحرفية 
لم تتوقعها من فريق على مستوى عالمي.

الدعم في كل مرحلة من مراحل الصحة 

ال يكفينا أن نقدم لك رعاية استثنائية في حال واجهت حالة صحية كبيرة، ودعمك 
السترداد عافيتك. بل ركزنا أنظارنا كذلك على مساعدتك في أن تتمتع بحالة 
صحية جيدة طوال الوقت. ويعني هذا الحرص على عافيتك وتحسين صحتك 

وتفادي اإلصابة باألمراض. كما نساعدك كذلك في االعتناء أكثر بنفسك إذا كنت 
تدير حالتك.

استعد لرحلة صحية

تلقى المساعدة بالحصول على األدوية والمعدات الطبية الدائمة قبل مغادرتك 	 
أرض الوطن وبعد الوصول إليه

احصل على مساعدة في إيجاد مقدمي الرعاية في أي مكان في العالم	 
استفد من خدمات التخطيط لما قبل الرحلة الشخصية	 
تقديم يد العون للظروف الحالية	 
التواصل الفردي مع الممرضة لمناقشة حالتك المزمنة وإدارة المرض	 
إدارة احتياجاتك الصحية العامة ومخاوفك، والحصول على مواد تثقيفية 	 

خاصة بالحالة، ومعرفة كيفية فهم ومتابعة خطة العالج المقدمة من الطبيب.
إدارة حالتك والمساعدة في منع حدوث المضاعفات	 
تتبع تقدمك لمساعدتك في تحقيق أهدافك	 

نحن أكثر من شركة خدمات تأمين 
صحية. حيث نركز على مساعدتك 

في تحسين صحتك وعافيتك عموماً، 
وتزويدك بالمصادر والدعم لمساعدتك 
في الوصول إلى ذروة الصحة السليمة

المساعدة ألجل حياة أكثر صحية

دعم شامل يناسب احتياجاتك الصحية الخاصة، سواء كنت تعاني من حالة 	 
صحية في المستشفى أو في المنزل.

التواصل المباشر مع طبيب مدّرب	 
المشورة والتثقيف في مساعدتك على إدارة صحتك وتفادي حدوث 	 

المضاعفات
إجراء تقييم صحي مجاني لفهم وضعك الصحي الحالي بشكل أفضل	 

استمرارية الدعم

مواصلة تلقي الرعاية أثناء انتقالك من المستشفى إلى المنزل	 
تنسيق خطط العالج واألهداف المرجوة مع عدد من مقدمي الرعاية	 
المتابعة لضمان تلقي رعاية الحقة مالئمة 	 
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التوجيه

السلوكيات الصحية 
لمساعدتك في التحكم بعافيتك

العافية طريق لمدى الحياة، ويختلف السبيل إليه من فرد آلخر. تبدأ رحلتك في 
لحظة انشغالك في صحتك. حيث ندعمك أينما كنت في ذلك الطريق - سواء 

كنت سليماً، أو معرض لخطر اإلصابة بالمرض، أو تدير حالة مزمنة، أو تواجه 
حالة صحية مهمة، كالتعافي من عملية جراحية.

وكجزء من وعدنا لك لمساعدتك في فهم أفضل األوضاع الصحية الممكنة 
ومكافأتك عليها، قمنا بإعداد خصم السلوكيات الصحية والمتوفر في خطة 

Pioneer 4000 و5000.

كل ما عليك فعله إجراء تقييمنا الصحي إلكترونياً بمجرد شرائك خطة 
Pioneer المختارة. حيث يمنحك هذا التقييم معلومات عن احتياجاتك الصحية 

الشخصية ويساعدك على إجراء تغييرات إيجابية دائمة في حياتك. كما 
تساعدك هذه الوسيلة في فهم المخاطر الصحية المحتملة، ويزودك بخطة عملية 

ومعلومات تشجعك على اتخاذ سلوكيات صحية.

في حال خلو خطتك من المطالبات ألكثر من عام واحد في الخطة، يمكنك 
االستفادة بالحصول على خصم يصل إلى نسبة 25% في قسط تجديد الخطة. 
بينما نريد مساعدتك في البقاء بصحة جيدة، يمكنك المطالبة بإجراء فحوصات 

صحية روتينية دون خسارة الخصم.

www. ويتوفر التقييم الصحي بتسجيل الدخول في موقع األعضاء اآلمن على
.aetnainternational.com

 Pioneer للحصول على توضيح كامل بالتغطية، ُيرجى العودة إلى دليل
.www.aetnainternational.com والمتوفر في موقع

استمتع بخصم السلوكيات الصحية. 
يمكنك التوفير ما يصل إلى 25% في 
قسط التجديد في حال خلو خطتك من 

المطالبات.
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سهولة االستخدام

توفر الرعاية الصحية بسهولة 
تسخير قوة التكنولوجيا

ُيسهل موقعنا ووسائلنا المحمولة من إيجاد ما تحتاجه، ويساعدك كذلك في 
تأدية دور مستنير في رعايتك الصحية. كن مطمئناً من أنه ومع تطّور العالم 

والتكنولوجيا، فإننا نمضي قدماً مع هذا التطور.

الرعاية الصحية بين يديك

يمكنك الدخول إلى عالم من األدوات والمصادر المخصصة والتي تساعدك على 
إدارة رعايتك الصحية عبر اإلنترنت. بادر بتسجيل الدخول إلى موقع األعضاء 

اآلمن لجعل ذلك حقيقة.

يمكن استخدام موقع األعضاء اآلمن من أجل:

تقديم المطالبات	 
عرض مستندات الخطة وطلب استبدال بطاقات هوية العضو	 
البحث عن مستشفيات وأطباء إلرسال الفواتير مباشرة من حول العالم	 

وتساعدك أداة مساعد المزايا االفتراضي التفاعلي في الموقع على معرفة كيفية 
االستفادة من مزاياك. ويتضمن هذا تقديم مطالبة، واالستعداد لرحلة ما أو 

لالنتقال، أو البحث عن مقدم رعاية صحية.

أينما كنت، كن مطمئناً من أنك ستحصل 
على معلوماتك الصحية وكافة الوسائل 

الضرورية التي تساعدك في اتخاذ 
أفضل القرارات. حيث يسهل تطبيق 

مساعد األجهزة المحمولة الدولية األمر 
عليك.

تنقل بجوالك، ونحن برفقتك

يعرض تطبيق مساعد األجهزة المحمولة الدولية أهم مزايا موقع األعضاء اآلمن 
بين يديك.

ويمكنك من خالل التطبيق القيام باآلتي:

تقديم المطالبات	 
عرض تاريخ مطالباتك	 
البحث عن مقدمي خدمات طبية	 
طلب الحصول على بطاقة هوية العضو	 
التواصل معنا	 
ترتيب موعد مع الطبيب	 

ويعمل تطبيق مساعد األجهزة المحمولة الدولية بجانب تطبيقات دليل مقدمي 
الرعاية المحمولة. ويمكنك االستفادة من هذه التطبيقات دون الدخول إلى 

اإلنترنت للبحث عن مقدمي الرعاية أثناء تواجدك في أماكن بعيدة. تتوفر هذه 
التطبيقات لهواتف اآليفون واألندرويد على حد سواء وُتحّمل مجاناً.
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شركة العين األهلية بالشراكة مع 
Aetna International

15
عدد المكاتب حول العالم

165,000
مقدمي الرعاية الطبية في شبكتنا خارج الواليات 

المتحدة

1,100
موظف في Aetna International حول 

العالم

160
سنة من اإلرث

700,000
عضو في Aetna International حول 

العالم

1.1m
مقدمي الرعاية الطبية في شبكتنا في الواليات 

المتحدة

يسرنا التشارك مع شركة تأمين العين األهلية الرائدة في 
تقديم مزايا صحية على مستوى عالمي في اإلمارات العربية 

المتحدة.

العين األهلية

تفخر العين األهلية بتقديم مجموعة كبيرة من منتجات التأمين والمعّدة 
خصيصاً لألفراد واألسر والمجموعات المؤسسية في الشرق األوسط. 

وبصفتنا أحد أكبر شركات التأمين في المنطقة، تتميز شركة العين األهلية 
بسمعة كفاءتها المهنية واالستجابة السريعة وخدمة تركيز االهتمام على 

العمالء. تأسست شركة العين األهلية عام 1975، ومقرها في أبو ظبي. 
ويمكنك كعضو في العين األهلية االطمئنان من حماية أسرتك وذلك بالتزام 

الشركة بتقديم الضمان المالي والخدمة المالئمة. 

Aetna International

وكجزء من Aetna، إحدى أكبر شركات مزايا الرعاية الصحية في 
الواليات المتحدة، تتقاسم Aetna International إرث بخبرة تزيد عن 
160 سنة. وقمنا بتوسيع تلك القوة واالستقرار منذ أكثر من خمسة عقود 

حول العالم باعتبارنا أحد أكبر وأبرز مقدمي رعاية المزايا الصحية الدولية 
في العالم. 

وندعم اليوم ما يزيد عن 700,000 عضو في سائر أنحاء العالم. وللقيام 
بذلك، وظفنا أكثر من 1.100 موظف متفاني في 15 مكتب في أفريقيا 

وأوروبا والشرق األوسط والصين الكبرى وجنوب شرق آسيا والواليات 
المتحدة.

وكعضو في التأمين، ستحظى بدعم محلي من فريقنا الميداني إلى جانب 
القوة العالمية في شبكتنا العالمية. ويعني هذا بأنك ستحصل على رعاية 

استثنائية أينما كنت.
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يستند نجاح Aetna International على االبتكار وااللتزام الثابت بمساعدتك على جعل 
حياتك أكثر سهولة وصحة. طريقك إلى الصحة والعافية يبدأ من هنا.

فيما يلي بعض األدلة على نجاحنا:



أينما كنت، وأينما كانت وجهتك القادمة، 
اصطحب Pioneer معك

من وجهة نظرنا الفريدة في إدارة الرعاية الصحية على مستوى العالم، فإننا نقدم لك تأميناً ودعماً للصحة والعافية والسفر بأمان وفرصة 
.Pioneer متقدمة للحصول على خدماتنا طوال الوقت. هذه هي

وهناك الكثير لمعرفته عن Pioneer واألمان والقيمة التي نوفرها لك وألسرتك من لحظة انطالق خطتك. 
تواصل معنا مباشرة أو تحدث إلى الوسيط حاالً لمزيد من المعلومات.

رقم الهاتف: 3123000 4)0( 971+

Aetna International ابق على اتصال بـ

www.alainahlia.com أو www.aetnainternational.com تفضل بزيارة

www.twitter.com/AetnaIntl تابعنا على تويتر

www.facebook.com/AetnaInternational ضع إعجاب على صفحة الفيس بوك

 ®Aetna هي عبارة عن عالمة تجارية لشركة Aetna Inc. ومحمية حسب سجالت ومعاهدات العالمة التجارية في كافة أنحاء العالم.

ال تقدم شركة العين األهلية وAetna أو تضمن الحصول على خدمات صحية. ولن ُتغطى كافة الخدمات الصحية فيها، حيث تخضع التغطية للقوانين واألنظمة السارية، بما فيها الجزاءات االقتصادية والتجارية. توفر 
برامج المعلومات الصحية معلومات صحية عامة ليست بديالً عن التشخيص أو العالج من قبل متخصص الرعاية الصحية. راجع وثائق الخطة للحصول على وصف كامل بالمزايا واالستثناءات والقيود وشروط 

.www.AetnaInternational.com التغطية. تعتبر هذه المعلومات دقيقة اعتباراً من تاريخ نشرها، إال أنها تخضع للتغيير. وللمزيد من المعلومات، ارجع إلى

وفي حال انتهاك التغطية المقدمة من أي سياسة أو ستنتهك أي من العقوبات التجارية واالقتصادية في الواليات المتحدة )U.S.( أو األمم المتحدة )UN( أو االتحاد األوروبي )EU(، ستعتبر التغطية باطلة على 
الفور. على سبيل المثال، ال يمكن لشركات العين األهلية وAetna تسديد مبالغ مقابل رعاية صحية أو غيرها من المطالبات أو الخدمات في حال انتهاكها ألنظمة الجزاءات المالية. ويتضمن هذا عقوبات مرتبة 
بشخص أو دولة ممنوعة تخضع لعقوبات الواليات المتحدة U.S.، ما لم ُيسمح بذلك بموجب بيان مقدم من مكتب إدارة المساعدات األجنبية )OFAC(. ولمزيد من المعلومات عن مكتب إدارة المساعدات األجنبية 

.http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx يرجى زيارة ،)OFAC(

تتكفل شركة تأمين العين األهلية بالسياسات المنصوصة. )PSC(، تأسست بموجب قانون أبو ظبي من المادة 18 في عام 1975، رقم تسجيل شركة التأمين 3 في القانون رقم 6 لعام 2007 والذي يتعلق بتأسيس 
هيئة تأمين اإلمارات العربية المتحدة وأنظمتها بإدارة شركة Middle East( LLC( Aetna Global Benefits )تسجيل رقم 5(. العنوان المسجل: الطابق 28، مبنى برج ميديا وان، مدينة دبي لإلعالم، 

تيكوم، صندوق بريد 6380، دبي، اإلمارات العربية المتحدة.

هام: هذا المنتج التأميني غير خاص بالواليات المتحدة وال يمتثل لقانون حماية المريض والرعاية الميسرة )PPACA( في الواليات المتحدة. وقد ال يتأهل هذا المنتج باعتباره تغطية أساسية دنيا )MEC(، وبالتالي 
ال تستوفي الشروط، في حال انطبقت عليك وعلى المعالين، في بند المسؤولية الفردية المشتركة )التفويض الفردي( من قانون حماية المريض والرعاية الميسرة PPACA. وقد يؤدي الفشل في الحفاظ على تغطية 
أساسية دنيا MEC إلى التعرض لكشف الضرائب األمريكية. وقد ترغب في التشاور مع المستشار القانوني أو الضرائب أو غيرهم من المختصين لمزيد من المعلومات. وُيطبق هذا فقط على بعض دافعي الضرائب 

المؤهلين في الواليات المتحدة.
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