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سائر أنحاء العالم

مناطق التغطية

10% تأمين مشترك 
)2,000 دوالر كحد 

أقصى(

10% تأمين مشترك 
)2,000 دوالر كحد 

أقصى(

10% تأمين مشترك 
)2,000 دوالر كحد 

أقصى(

أرباح 2,000 دوالر

4000
+ فحوصات صحية 
روتينية والرعاية 

الروتينية االختيارية 
لألسنان

2500
+ العالج في العيادة 
الخارجية وإدارة 

األمراض والحاالت 
المزمنة

Pioneer خطط

ألرباح أو التأمين المشترك 
المعياري

5000
+ تغطية كاملة للعالج 
في العيادة الخارجية 
وفحوصات السمع 

والبصر

1750
تغطية كاملة لعالج 
المريض الداخلي 

ورعاية مرض السرطان 
واإلجالء الطبي في 

الحاالت الطارئة

1 يتوفر خصم السلوكيات الصحية في خطط Pioneer 4000 و5000 و+5000
.)FMU( 2 ُتطبق الرسوم على خطط االكتتاب الطبي كاملة

الراحة الرعاية االختيارسهولة االستخدام التوجيه

تقدير ذاتي
نهج مخصص لصحة وعافية العضو	 
خصم السلوكيات الصحية تصل إلى 1 %25	 
دفع األعضاء مقابل طفل واحد والحصول على تغطية مجانية لكل طفل بديل 2	 
تسهيل التسديد المباشر لرعاية المريض الداخلي والرعاية اليومية	 
 	ً شبكة تتألف من 1.1 مليون مقدم رعاية في الواليات المتحدة و165,000 عالميا
اختيار اكتتاب طبي كامل FMU واكتتاب وقف اختياري لمدة 24 شهراً	 
المساعدة والمشورة األمنية من red24 ذات قيمة مضافة	 
موقع إلكتروني وتقنية محمولة لوضع خدماتنا بين يديك طوال اليوم	 

االختيارات اإلضافية
أرباح/تأمين مشترك أعلى أو ال شيء	 
تسديد الفواتير مباشرة في العيادة الخارجية	 
رعاية األسنان الروتينية والترميمية األساسية	 
اإلخالء الطبي غير الطارئ	 
خطة أمومة إضافية	 
خطة سفر إضافية	 
خطة حوادث شخصية إضافية	 
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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

تدفع بالكامل إلى حّد الخطة الشاملة 
تدفع إلى حّد العمر

تطبق على مدة االنتظار 

وفي حال انتهاك التغطية المقدمة من أي سياسة أو ستنتهك أي من العقوبات التجارية واالقتصادية المطبقة في الواليات المتحدة أو األمم المتحدة أو االتحاد األوروبي، ستعتبر 
التغطية باطلة على الفور. على سبيل المثال، ال يمكن لشركات Aetna 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، ما لم ُيسمح بذلك بموجب بيان مقدم من مكتب إدارة المساعدات األجنبية 
http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/ يرجى زيارة ،)OFAC( ولمزيد من المعلومات عن مكتب إدارة المساعدات األجنبية .)OFAC(

.Pages/default.aspx
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 Aetna Global Benefits )ME( LLC – تسجيل رقم 5، والواقعة في الطابق 
28 في برج ميديا وان، صندوق بريد 6380، دبي، اإلمارات العربية المتحدة.


