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  تعليمات التأمين الصحي للعاملين 
  في جامعة الزرقاء

  وتعديالتها 1994لسنة ) 5( رقم 

ويعمـل بهـا  ،"تعليمـات التـأمين الصـحي للعـاملين فـي جامعـة الزرقـاء "تسمى هذه التعليمات   ):1(المادة 
   .تاريخ إقراره من مجلس األمناءذمن  اعتبارًا 

المعــاني المخصصــة لهــا  ،يــة حيثمــا وردت فــي هــذه التعليمــاتتتكــون للكلمــات والعبــارات اآل  ):2(المادة 
  :ما لم تدل القرينة على غير ذلك ،أدناه

    .جامعة الزرقاء  :ةــــالجامع
  .رئيس الجامعة  :ســــالرئي
  .الطبية والتأمين الصحيالخدمات  دائرة  : رةــــالدائ
    .الطبية والتأمين الصحيمدير الخدمات   : رــــالمدي
المعينين  مشترك بالتأمين الصحي من العاملين في الجامعة ومن كل  : ركـــالمشت

هذه  بموجب من المرجع المختص في الجامعة ومن يحق له االشتراك
  .التعليمات

المشمولون  ة المشترك وأبناؤه وبناته غير المتزوجاتزوج أو زوج  :عــــالمنتف
  .التأمين الصحي لديهاب

أي شركة تأمين تتعاقد معها الجامعة بهدف تقديم الخدمات الطبية   :شركة التأمين
  .والصحية

  

  . اللجنة الطبية المعتمدة من الجامعة  :ةـــــاللجن
الصيدليات،مراكز األشعة،أي جهة مستشفيات،المختبرات، األطباء،   :الجهـة الطبية

  .عالجية طبية أخرى ضمن الشبكة الطبية للشركة المتعاقد معها
المعالجة 

  :لطبيةا
والمعالجة  الخدمة الطبية وتشمل الفحـص السريري والمخبري والشعاعي

الفيزيائية واالختصاصية والعمليات الجراحية والوالدة واإلقامة في 
    .أو معالجة إجراءثني أي المستشفى ما لم يرد نص يست

ويـتم بنـاًء علـى طلـب خطـي  ،االشتراك بهـذا التـأمين اختيـاري للعـاملين فـي الجامعـة    .أ   ):3(المادة 
  .من هذه التعليمات )4(حسب ما جاء في المادة  للدائرة،يقدم 

كان زوجها غير مشمول بأحكام هذه  إذا ،يحق للزوجة المشتركة في التأمين    .ب   
   .أوالدها الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من أعمارهم إشراكالتعليمات 



ويغلــق بــاب  ،كــل عــامالشــهر األول مــن يبــدأ االشــتراك بالتــأمين الصــحي فــي بدايــة     .أ   ):4(المادة 
وال ينظـــر فـــي  فـــي نهايـــة الشـــهر األول مـــن نفـــس العـــام،االشـــتراك أو االنتفـــاع منـــه 

بعـد هـذا  أو طلبـات االشـتراك فـي التـأمين الصـحي ،درجـات االشـتراك تغييـر طلبات
  :يةتفي الحاالت اآل إالالتاريخ 

  .ألعضاء الهيئة التدريسية عينات الحديثةتال.1    .ب 

  .الموفد الذي يعود من بعثته ويباشر عمله في الجامعة.2

  .الموظفون الجدد وبعد ثالث شهور من تاريخ تعيينهم.3

  .الزواج الجديد.4  

  المواليد الجدد.5  

من نفس المادة، يدفع المشترك بدل االشتراك ) أ(في الحاالت المذكورة في البند     .ج   ):5(المادة 
ابتداًء من تاريخ اشتراكه بالتامين الصحي، ومن تاريخ الزواج أو الوالدة المذكورين 

  )4( من المادة ) أ ( من الفقرة) 4و 3(في البندين
أما . تنتهي فترة االشتراك بالتامين الصحي في نهاية الشهر األخير من كل عام    .د   

الذين ال يرغبون في االستمرار في التأمين الصحي، فعليهم التقدم بطلب خطي 
  . بذلك

يدفع المشترك أو المنتفع في الجامعة االشتراكات السنوية حسب ما يقرر في عقد    .ه   
  .تأمينالتأمين الصحي الموقع مع شركة ال

يخصم بدل االشتراك السنوي المستحق على المشترك والمنتفعين من عائلته على     .و   
أقساط شهرية من راتبه، وحسب النسبة المقررة في عقد وشروط التأمين الصحي 

  .من نفقات المعالجة واألدوية في أي جهة طبية
الواردة في يكون الحد األقصى لمساهمة الجامعة في أقساط التأمين الصحي     .ز   

  :عرض وعقد التأمين من شركة التأمين المتعاقد معها حسب النسب التالية
  .لمشتركي الدرجة األولى%) 40(بنسبة .1
  .لمشتركي الدرجة الثانية%) 45(بنسبة .2
  .لمشتركي الدرجة الثالثة%) 50(بنسبة .3

شـــريطة أن يـــدفع عـــنهم بــــدل  ،أســـرتهالمنتفعـــون مـــن التـــأمين الصـــحي مـــع المشــــترك أفـــراد   ):5(المادة 
  :االشتراك السنوي المقرر وهم

  .                 الزوجة أو الزوج    .أ 
  .األوالد دون سن الثامنة عشرة    .ب 



ومنتفــع مــن قبــل شــركة التــأمين المتعاقــد مشــترك لكــل تصــدر بطاقــة تــأمين صــحي   .أ   ):6(المادة 
  .معها

 تصــرف بطاقــة جديــدة بــدًال عنهــا بطلــب خطــي ،فقــدت أو تلفــت بطاقــة التــأمين إذا  .ب   
، تـدفع لشـركة التـأمين المتعاقـد معهـا حسـب فـي كـل مـرة خمسـة دنـانيرمقابـل  للدائرة

  العقد وبوليصة التأمين

ويوقف حسم أقساط التأمين  ،التأمين الصحي إلغاءسحب أو  ،أو من ينيبه ،لرئيسل  .ج   
  :إحدى الحاالتين اآلتيتين في
  .ألي سبب من األسباب من الجامعة المشترك الموظف خدمة إنهاء.1
   .التأمين الصحي استخدام إساءة.2

وفـي حالـة  ،أو مسـبب ،الحوادث القضائية التي بهـا طـرف مباشـر يشمل التأمين الصحيال   ):7(المادة 
  . مديرالللرئيس البت في الموضوع، بناء على تنسيب  ،عدم وجود طرف مباشر

  :يأتويستثنى منه ما ي ،التأمين الصحي المعالجة الطبية واألدوية الالزمة للمعالجة يشمل  ):8(المادة 
    .أ   .الجراحة التجميلية

  .ب   .معالجة العقم وموانع الحمل
  .ج   .األطراف الصناعية

    .د   .أجهزة السمع والنظر والعدسات بأنواعها
  .هـ  .األجهزة الطبية المساعدة

  .و   .زراعة األعضاء

  .ز   .المعالجة السنية

  .ح   .اللقاحات المختلفة والتطعيم

الحاالت المرضية ومضاعفاتها التي أصيب بها المشترك أو أحد المنتفعين قبل 
  .االشتراك بالتأمين الصحي

  .ط 

  .ي   .كان المشترك أو المنتفع مشتركًا في الضمان االجتماعي إذاالعمل  إصابة

  .ك   .لية والتشوهات الخلقيةعقاألمراض ال

عقد التأمين الصحي السنوي مع شركة التأمين  أي بنود أخرى ينص عليها
  .المتعاقد معها

  .ل 

  
االستفادة من الخدمات الطبية من خالل الشبكة الطبية الواردة، للمشترك أو المنتفع   .أ   ):9(المادة 

  .والمقدمة من شركة التأمين المتعاقد معها



الشبكة الطبية في حال رغبة المشترك أو المنتفع االستفادة من خدمات طبية خارج   .ب 
المعتمدة من الشركة المتعاقد معها، فإنه يخضع بذلك ألحكام عقد وبوليصة 

  .التأمين الموقعة مع شركة التأمين المتعاقد معها
ــــأمين الصــــحي الســــنوي، ملزمــــة للمشــــتركين والمنتفعــــين   ):10(المادة  ــــد الت ــــود إضــــافية يشــــملها عق أي بن

  .والمتعاقدين

  .في الحاالت التأمينية التي لم يرد بها نصيبت الرئيس   ):11(المادة 
  
  
 


