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 :دليل المشترك
 

 : عزيزي المشترك
 لى اإلحاطةلمساعدتك ع فإنا نضع بين يديك هذا الدليل البنكلتقديم خدمة التأمين الصحي لمنتسبي إتاحة الفرصة لنا بمنا  ا  اعتزاز

 . حةبمزايا ومنافع برنامج التأميني الخاص بك والطرق الواجب إتباعها لالستفادة من الخدمات الطبية المتا

 

 الشبكة الطبية المعتمدة :

برز بتغطية أ باختيار مرافق طبية متميزة ، وتوخت في اختيارها الكفاءة الطبية والتوزيع الجغرافي، ابتداء   ( (MISقامت 

 دلياتصيو باءأطة من مستشفيات وعيادات الالزمالمحافظات، مع السعي )بإذن هللا( لتغطية كافة المحافظات بالمرافق الطبية 

  ، عالج طبيعي، وبصريات، وغيرها.أشعةبرات ومراكز ومخت

حديث تأنه يتم  اةع مراعمالمعتمدة ، الشبكة الطبية  ومنافعك التأمينية تتيح لك حرية االختيار بين كافة مقدمي الخدمة الواردين ضمن

  .الخدمات المتعاقد معهم بصفة مستمرة مقدميقائمة 

 

 : طلب التأمين الصحي

لطلب لموجودة في االمعلومات ا و المقدم لك مع تحري تعبئة كافة البيانات طلب التأمين الصحيتعبئة  توجب عليكعزيزي المشترك ي

ونها ستصبح أساسا  كاألمراض السابقة أو العمليات التي أجريتها،  , أوبما في ذلك التصريح عن األمراض التي تعاني منها حاليا  

 لتعرضك لتحم اطئة قدمن الخدمات الطبية التي تتعلق بالحاالت السابقة , و أية معلومات خلملفك الطبي وحتى تتمكن من االستفادة 

 .مسئوليتها المالية والطبية والقانونية

 

 بطاقة التأمين الصحي :

ه تخولو تع بهاتمي إضافة إلى تفاصيل التغطية التأمينية التيعنه،  أساسيةبطاقة تأمين لكل مشترك تحوي معلومات  إصداريتم 

هذه وللمشترك،  ة الطبيةالجهات الطبية الرعاين تقدم البطاقة ل هذهالحصول على الرعاية الطبية من الجهات الطبية المعتمدة, وبدون 

–ليك توجب عيكما  هي بطاقة شخصية، غير قابلة للتحويل أو االستخدام من قبل الغيرفالبطاقة على درجة عالية من األهمية، 

  .لمعلومات على كال البطاقتينعلى حمل بطاقتك الشخصية، وذلك لمقارنة ا الحرص -عزيزي المشترك

ودة ولكي المفق وعند فقدانك لبطاقتك فيجب عليك إشعار شركة التأمين فورا  حتى نتعاون في تحاشي حدوث سوء استعمال لبطاقتك

 ك.جهة عملتحصل على بدل فاقد فال بد من حصولك على رسالة رسمية من 

   

 

 : عن بطاقة التأمين للمشتركينصورة  
 

 

 المتخصصة للتأمين الصحي 
Medical Insurance Specialist 

 

نسبة التحمل : هي النسبة التي يدفعها المشترك 
 . الخدمة الطبية المقدمة لهن كلفة مباشرة م

: المقصود بداخل المستشفى حاالت  ملحوظة هامة
الرقود واإلدخال وبخارج المستشفى المعاينات بما 

  .فيها المعاينات في العيادات التابعة للمستشفيات

 نطاق التغطية التأمينية )داخل وخارج المستشفى(

 الخاص بكل مشترك الرقم التأميني

  ( (MISلصحيا المتخصصة للتأمين  شركة تصدر البطاقة عن
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 : مراجعة الجهات الطبيةآلية 

  االستشارات الطبية:  

 : في الحاالت العادية غير الطارئة يتوجب عليك عزيزي المشترك اتباع الخطوات التالية

صائي علم األخكنت ال ت ولشكواك، وإذاالمرضية  تكلحال والمناسب ،زيارته للمعالجة أو المستشفى الذي تنويحدد الطبيب  -

 .MISأو  أطباء العموم في أي مستشفىالمناسب لحالتك فيمكنك مراجعة أحد 

 ظهر بطاقة االشتراك.أطبيب مستشفى / أو العند زيارتك لل -

  .أدوية أو مختبر أو أشعة أو أي أجراء طبي أخرسواء   ،الطبي الالزم لك اإلجراءسيقوم الطبيب بكتابة  -

 ل من الكلفة والمحددة في بطاقتك التأمينية.قم بدفع نسبة التحم -

لم  أية خدمات ستبعادإذا طلب منك التوقيع على الفاتورة فتأكد من بنودها وأنك تلقيت كافة الخدمات أو أشعر مقدم الخدمة با -

  تتلقاها. 

 يفالعمالء  ارة خدمةمراجعة إد كوبإمكان ، المعالجة, ادفع قيمة  مينأن المرض غير مشمول في التأالطبيب ب ذا بلغكإ -

(MIS) .لمناقشة هذا اإلجراء 

 مركز األشعة وأالمختبر  فحوصات : 

 برية ،)إذا اقتضت حالتك المرضية( إلجراء الفحوصات المخ على ضوء تشخيص الحالة المرضية سيقوم الطبيب بتحويلك

 .مباشرةتلقى الخدمة  عندلهذه المراكز ويتطلب ذلك أن تظهر بطاقة االشتراك 

 األدوية : صرف 

 الطبيب من إذا كان صرف هذه األدوية من أية صيدلية معتمدةأن ت يمكنكفيقوم الطبيب بكتابة األدوية الالزمة لحالتك, عندما 

 صل معبالتوا من خارج الشبكة فعليكاألطباء المعتمدين وذلك بإبرازك لبطاقة التأمين الصحي الخاصة بك ، أما إذا كان 

(MIS) لك أي  أن الصيدلية لن تصرف كما أن عليك مراعاة، بالصرف ضمن ضوابط البرنامج التأميني لتوجيه الصيدلية

 ثر من فترةية ألكمستلزمات غير طبية أو معجون أسنان أو األدوية والمراهم التجميلية أو ما شابه كما أنها لن تصرف األدو

تكرار جنبا  لدليات محددة للتأكد من االستحقاق و ت، أو األدوية المزمنة كونها تصرف ضمن آلية متفق عليها من صي شهر

 الصرف.

 مراجعة الطوارئ في المستشفيات  :  

 : ما يلياتبع ف تعرضك لحالة طارئة في حال

 .ن استطعت(إ)واخذ النصح الطبي,  الستشارتهطبيبك المعتمد ب اتصل فورا   -1

 وارئ فورا  سيقوم قسم الط، عندها  قة االشتراكمعك بطا قرب مستشفى معتمد, مصطحبا  أطوارئ في  قسمتوجه إلى اقرب  -2

 .جراء الالزمإب

 ألساسيةإذا كنت في حالة حرجة وال توجد بجوارك مستشفى معتمد فيمكنك مراجعة أقرب مستشفى التخاذ اإلجراءات ا -3

ند إسعافك ي دفعتها عية التلاإلنقاذية وبالتالي يمكنك بعدها االنتقال إلى أحد المستشفيات المعتمدة، وعليك تقديم الفواتير األص

 لكي يتم تعويضك ووفق اآللية والضوابط الموضحة أدناه عن المعالجة خارج الشبكة الطبية.

  لمستشفىإلى ااإلدخال  : 

 .المرضية حالتكتشخيص  حاجتك لدخول المستشفى وذلك وفقطبيبك المعالج عندما يقرر  -1

ير كذلك التقروالبطاقة الشخصية، ومعك بطاقة االشتراك  مصطحبا  إلى قسم اإلدخال عند وصولك المستشفى المعتمد  توجه -2

 الطبي الذي يوضح حالتك المرضية ليتمكن المختصون من خدمتك بأسرع وقت ممكن.

 واخذ الموافقة على إدخالك.  حالتك المرضية,عن ( MIS)  المستشفى بإبالغ فيسيقوم قسم اإلدخال  -3

ال ئة الطار سعافيةاالحاالت لكن المسبقة الموافقة الالحصول على تتطلب م الواحد دخال إلى المستشفى وخدمات عالج اليواإل -4

  ساعة. 24خالل  (MIS) إخطاروستقوم المستشفى ب،  تحتاج إلى موافقة

همال أو إطالة إلمست أي  ، و إن  مستشفىمتابعة حالتك في الب( MIS) الدائرة الطبية فيقوم تس بعد دخولك إلى المستشفى -5

 المعالجة دون مبرر  أو احتجت أي مشورة طبية ال تتردد باالتصال بنا.في أمد 
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 : الموافقة المسبقة

ي أو مغناطيس مثل الرقود أو عند إجراء قسطرة أو تصوير طبقي أو رنينتتطلب بعض الخدمات المقدمة للمرضى موافقة مسبقة 

لمريض اب يبة وتجناختيار اإلجراءات المناستحديد ودة في المساعأن تقوم شركة التأمين بويقصد بذلك ، تنظير أو عالج طبيعي 

ال ف .لذي تتمتع بهفيما لو كانت تلك الخدمات مغطاة وفقا  لبرنامج التأمين الصحي التحري  وكذلك، ة غير ضروري إجراءاتأية 

حتى لو  ت الرقودبة في حاالوالموافقة المسبقة مطلو،  يعني قيام الطبيب بإجراء ما أو وصفه عالجا  بأنها خدمة صحية مغطاة

دون ستشفى ورغبت في دخول مستشفى ليس ضمن الشبكة الطبية المعتمدة، وأما في الحاالت الطارئة فال مانع من دخول أي م

ومن  ض النقديساعة من ساعة الدخول ألغراض التعوي 24خالل ( MIS)موافقة مسبقة على أن يقوم المشترك أو أقاربه بإشعار 

 الزائدة الدودية.وت الطارئة النزيف الشديد الحاد ، أمثلة الحاال

 ة المعتمدةة الطبيوبشكل عام فإن الحصول على الموافقة المسبقة تعتبر مسؤولية مقدم الخدمة وليست مسؤوليتك وذلك ضمن الشبك

 ال يتجاوز يجب أن موافقات، والوقت المطلوب للحصول على الوأقاربهأما خارج الشبكة الطبية المعتمدة فإنها مسؤولية المشترك 

الفترة فعليك  هذهمقدم الخدمة لوعند تجاوز  ساعة كحد أقصى في حاالت الرقود 24دقيقة كحد أقصى للقيام باإلجراءات و  60

 أن الحالة غير مغطاة.  أو MISبالتواصل مع خدمة العمالء فمن المحتمل أن طلب الموافقة لم يصل إلى 

 
 

 

 

 

 : االستثناءات

 اعنوع من أنوي أل تعرضتحتى ال معا  منافع واالستثناءات لا أن تعرفهم من المواستثناءات محددة , منافع و له  برنامجكل 

جابة عن أي ى أتم االستعداد لإلعل (MIS) فيإدارة خدمة العمالء اإلحراج أو عدم االستفادة من خدمة هي من حقك, و

  .الخاص بك يمينأالت برنامجالاستفسار يتعلق ب

  :  في الجوانب التاليةالخاص بجهة عملك وتتلخص االستثناءات المتعلقة بالبرنامج التأميني 

1.   

2.    

3.   

4.   

5.   

6.  

    : بالتعويض المطالبة إجراءات

ة طارئة لحالغير المعتمدة  مراجعة أي من الجهات الطبيةمشترك لعلى الرغم من اتساع الشبكة الطبية ومع ذلك فإذا اضطر ال

 لحياةلعفات مهددة , والتي قد تؤدي لمضا الحالة الطبية التي تتطلب عناية فورية و ال يمكن تأجيلها المقصود بهاالحالة الطارئة )و

ترك على المشف كة طبيةمدينة ال يوجد فيها شب (، أو إذا كان المشترك متواجدا  فيفي حالة عدم الحصول على العالج الطبي الفوري

 ن( وذلك منبالتأمي والمطالبة بالتعويض )إذا كانت الحالة مغطاةيدفع كافة المصاريف الطبية ,  مراجعة أي مقدم خدمة مناسب و

خالل مدة ( MIS) ومن ثم إرسال المطالبة إلى في جهة عملكخالل تعبئة نموذج التعويض وتسليمه إلدارة الموارد البشرية 

 داتالمستن إرفاق و، لعالج ورقم التلفون والفاكسلاسم الجهة الطبية المقدمة  المعالجة، مع إيضاح تاريخ من يوما   30أقصاها 

  : التالية

 . التواريخ مع الفواتير من األصلية النسخ .1

 .المعالج الطبيب قبل من ختومةوم ةموقع ة موجزة عن الحالةطبي إفادة .2

 تاريخ واسم المريض.فيها الظهر طبية لألدوية ويال اتوصفلل األصلية النسخ .3

 .لكافة النفقات المطلوب تعويضها )مفصلة( سندات القبض األصلية .4

 .-وجدت إن- والشعاعية المخبرية الفحوص نتائج .5

 البرنامج التأميني حكاموأ لشروط وفقا   المطلوبة بالمستندات الموثقة المالية المطالبات تعويض يتمسمراعاة ما جاء أعاله ، وعند 

 التسوية تقرير من نسخة معالمستفيد  باسم شيك ريحروبالتالي يتم ت .(MIS) قبل من المطالبة استالم تاريخ من أسبوعين خالل

يوما  كحد أقصى من  30بعض اإليضاحات أو المؤيدات فعلى المستفيد تزويد الشركة بها خالل  (MIS) وإذا طلبت .النهائية

 طلبها.

 

 :اليمنيسقف باللاير المنافع واألدول ج      
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 : واجبات 9 حقوق ويحملك 9انضمامك لبرنامج التأمين يكفل لك 

 من حقك كمشترك في هذا التأمين ما يلي : : حقوقك

 .وتقدير باحتراميتم التعامل معك أن  .1

 و السؤال بشأنها متى رغبت بذلك.وصريح أن يتم شرح المنافع التأمينية لك بشكل واضح  .2

 .بشأن المنافع والخدمات في الوقت الذي تراه مالئما  تفسار اسأي ديك إذا كان ل (MIS) أن تتصل بشركة .3

 .أن تحصل على المساعدة المناسبة وبشكل الئق .4

دمة علق بالخمع إشراكك في اتخاذ القرار المتأن يتم إبالغك عن طريق طبيبك أو مقدمي العناية الصحية بتشخيص مرضك  .5

 الصحية التي ستقدم لك.

عها ميمكنك  في حالة الن وافقتك وأن تمنح الحق في االعتراض على أي خدمة ما لم تكأن يتم تقديم الخدمات الصحية بم .6

 .التصريح بالموافقة أو الرفض بينما حالتك الصحية تستوجب التدخل السريع

لهما  أو (MIS) شركة لمقدمي الخدمة أو أي شكاوى بهذا الشأن سواء   أن تعبر عن مالحظاتك حول الخدمات الصحية وتقديم .7

 .معا  

 .زودك بها مقدمو الخدمات الصحيةي سيتالنفقات الطبية الفواتير توقع على أن  .8

 بسرية تامة. سجلك الطبي وحالتك الصحيةتم التعامل مع أن ي .9

 

 من واجبك كمشترك في هذا التأمين ما يلي : : واجباتك

 باحترام.أن تتعامل مع كافة مقدمي الخدمة  .1

 .وثيقة التأمينالخاصة بواالستثناءات التأمينية  المنافعاإللمام الكافي بأن تحرص على  .2

 معرفة كيف يمكنك تلقي الخدمات الصحية في الحاالت العادية والطارئة. .3

انت مهما ك كتبطاق السماح لغيرك باستخدامه موعدتعرض بطاقتك الصحية قبل تلقي الخدمة الصحية من الشبكة الطبية أن  .4

 .الظروف

 صحيحة عن حالتك الصحية لمقدمي الخدمة ولشركة التأمين.أن تعطي المعلومات الكاملة وال .5

 . أن تتجاوب مع الضوابط التي توضع لإلشراف على مقدمي الخدمة لضمان تقديم خدمات صحية مالئمة .6

 أن تدفع نسبة التحمل المحددة في بطاقتك التأمينية. .7

 الخدمة. بتلكاص أن تدفع نفقات الخدمات الصحية إذا كانت غير مغطاة أو تجاوزت السقف الخ .8

 بشأن سبل التخفيف من شكواك وعلتك الصحية.نصائح مقدمي الخدمة الصحية أن تتبع توجيهات و .9

 

 

 

 

 

 إدارة خدمة العمالء : 

ى جابة علوتلقي أي شكوى محتملة، واإل ،حرصا منا على تقديم أفضل مستوى ممكن من الخدمة, فقد تم تخصيص إدارة لخدمتك

لخدمات ى بخصوص افإذا كان لديك استفسار أو شكو, ساعة، إلتاحة االتصال الدائم مع المشتركينالمدار ، وتعمل على استفساراتك

وف وس, ة أدناهف المحددنرجو االتصال بإدارة خدمة العمالء على الهواتف برنامج التأمينالطبية أو الجهات الطبية أو أي منفعة ضمن 

م وإذا ل ,الءدمة العممدير إدارة خة إذا لم يكن الرد مرضيا  لك فمن حقك طلب مناقشويقوم موظف اإلدارة باإلجابة على استفسارك، 

جهة لبشرية في عبر إدارة الموارد اوإرسالها ( MIS) يتم أي إجراء لحل المشكلة فما عليك إال كتابة شكواك باسم رئيس شركة

 .ملسوف يصلكم رد عليها بكتاب رسمي خالل مدة أقصاها ثالثة أيام عو ,عملك
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( بنكالمن  تنسيقالالتأمين )ب شركةأية تعميمات أو تعديالت رسمية الحقة تصدر عن  مععند تعارض هذا الدليل :  ملحوظة هامة

  .فالمرجعية تكون للتعديالت وليس لما ورد في هذا الدليل

 تعاونكم كريم شاكرين لكم
 : نامع حتيات

 

                                                                                       
 

 

 

 : (MIS) للتأمين الصحي المتخصصة  شركة عنوان

 شارع األمم المتحدة )الدائري الغربي( أمام مدخل شارع مقديشو )صخر( صنعاء ـ

  472444     -472333     -402222        تلفون :                                                    

    11440   ص ب :           402333      : فاكس                                                  
                        

YEMEN.COMSMIWWW.                       YEMEN.COMSMI@ mail : Info-E 

   ئ :يمكنكم االتصال على أرقام الطوار خارج أوقات الدوام الرسميو  الت الطارئةللحا : أرقام خدمة العمالء

 

 العافية دوام الصحة وب لجميعمع أمنياتنا ل

 211171 11 7                    

211171 33 7                                         

211171 77 7                     

 

 المتخصصة للتأمين الصحي
Medical Insurance Specialist 

http://www.misyemen.com/

