
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



  

  

 B Class of Insurance درجة التأمين
 Benefits and Limitations of Coverage under the Policy منافع وحدود التغطية بموجب الوثيقة
ذلك الحدود الدنيا الواردة في  ويشمل سنة الوثيقةحد المنفعة األقصى لكل شخص عن 

  هذه الوثيقة
SR. 500,000 

Maximum Annual Benefit Limit per Person include the 
minimum limits set out in this document   

   :Outpatient Treatment Expenses نفقات المعالجة بالعيادات الخارجية:

النسبة التي يدفعها المستفيد (المؤمن له) عند زيارة طبيب العيادات الخارجية شاملة جميع االقتطاع/ التحمل: 
ما يقوم به الطبيب من مشورة وما يطلبه من فحوصات مخبرية وأشعة وأدوية وأي مستلزمات عالجية 

 وكذلك زيارة المتابعة والتحويل لنفس العلة وليس لكل إجراء على حده.

Coinsurance/Deduction: the percentage paid by beneficiary (insured) when 
visiting outpatient clinic physician including all consultation, lab tests, x-rays, 
medicines and other medical necessities as well as follow-up visits and 
referral for the same illness, not every procedure separately 

لایر داخل شبكة الحد االدنى  75%) بحد أقصى 20( قيمة التحمل/ االقتطاع للعالج الخارجي
 الموحدة.

(%20) maximum 75 within minimum 
unified network. 

Out-patient Deductible 

لایر للمستشفيات خارج  300%) بحد أقصى 20(
االدنى الموحدة .شبكة الحد   

(%20) maximum 300 for hospital 
out of the minimum unified network. 

لایر لباقي مقدمي الخدمة  100%) بحد أقصى 20(
 خارج شبكة الحد االدنى الموحدة .

(%20) maximum 100 for other 
health care providers out of the 

minimum unified network. 
 :Maximum Physician's Fees  األقصى ألتعاب استشارة الطبيب:الحد 

 SR.    50 General practitioner الطبيب العام
 SR.  200 Specialist (Registrar Physicians) (طبيب نائب اول)  األخصائي

 SR.  100 Specialist (Senior Registrar Physicians) األخصائي (طبيب نائب ثانى)
 SR.  300 Consultant اإلستشاري

التخصصات ذات الندرة وما في حكمها كالقلب وجراحة المخ واألعصاب وجراحة 
األوعية الدموية والتخصصات الدقيقة حسب معايير الهيئة السعودية للتخصصات 

 الصحية
SR.  500 

Rare medical specialties and the like, such as 
cardiology, brain and neurological surgery, vascular 
surgery, and other subspecialties as per standards of the 
Saudi Commission for Health Specialties 

تتم معاينة المستفيد حسب تسلسل إجراءات تقديم الخدمة إال في حالة عدم توفر الخدمة في مركز تقديم 
 الخدمة)

 
 لتنظيم العالقة بين مقدم الخدمة وشركة التأمينويشترشد بهذة األسعار 

The beneficiary shall be examined as per sequence of service provision 
procedures except when the service is unavailable in the Service Provider 
Center. 
These fees are to guide (not impose) the relation between HCP and 
Insurer. 

 :Hospitalization Expenses نفقات التنويم بالمستشفى
 None Coinsurance/Deduction ال يوجد  ) الدفع فى المشاركة( التحمل نسبة

حد اإلقامة واإلعاشة اليومي للمريض وتشمل 
أجرة السرير وخدمات التمريض والزيارات 

واإلشراف الطبي وخدمات اإلعاشة وال يتضمن 
ذلك تكلفة األدوية والمستلزمات الطبية التي 

 تصرف بأمر الطبيب

رياال  600(بحد أقصى  غرفة مشتركة
  سعودياً/يوم)

Shared Room, Maximum of SR 
600/Day 

Limit of daily room and board for the 
patient which include charges for bed, 
nursing, medical visits and 
supervision, catering services, 
excluding cost of drugs and medical 
supplies prescribed by the physician 

 غرفة مشتركة  حد اإلقامة واإلعاشة اليومي للمرافق
  رياال سعودياً/يوم) 150بحد أقصى 

Shared Room, Maximum of SR 
150 / Day) 

Limit of daily room and board for a 
hospital sitter. 

 Maternity  نفقات الحمل والوالدة

لایر سعودي خالل مدة  15.000بحد أقصى   نفقات الحمل والوالدة                                
 الوثيقة

Maximum of SR 15,000 during the 
term of the policy. 

Pregnancy &Delivery Cost. 

 بحد المنفعة األقصى لهذه الوثيقةنفقات مضاعفات الوالدة                                              
Maximum limit of benefit under this 

policy. 
Complication of  od Delivery 

 بحد المنفعة األقصى لهذه الوثيقة  والدة األطفال المبتسرين                  
Maximum limit of benefit under this 

policy. 
Delivery of Premature Babies 

تغطية المواليد الجدد على وثيقة األم بحد أقصى 
يوماً من تاريخ الوالدة حتى يتم إضافتهم في  30

  الوثيقة بأثر رجعي من تاريخ الوالدة.
 بحد المنفعة األقصى لهذه الوثيقة

Maximum limit of benefit under this 
policy. 

The cost of infant on the mother 
policy and for Maximum 30 days 
from the date of birth up to the 
addition date on their dependent 
policy. 

 Dental and Gum treatment  تكاليف عالج األسنان 

خلع السن الطبيعي ,الحشوة البيضاء والحشو 
الغير (باألملغم ,سحب العصب, عالج اللثة 

  تجميلية)

لایر سعودي   خالل مدة  ,0002بحد أقصى 
 الوثيقة

Maximum SR 2,000 
during the term of policy 

Extraction of a natural tooth 
amalgam, composite filling root 
canal treatment & gum treatment  
(non – cosmetic) 

 ) Covered once per person per year مغطاه مرة واحدة لكل شخص خالل مدة الوثيقة تنظيف االسنان
PPPY) 

Dental cleaning 

   تكاليف النظارات الطبية
  طبى من قبل طبيب مرخص) مصحوبة بتقرير(

Cost of Spectacles 
(Prescribed by registered Ophthalmologist) 

 Maximum SR 400 during the term of policy  لایر سعودي خالل مدة الوثيقة  400 بحد أقصى
لایر 040 حد االطار  400 SAR Frame sublimit 

 Additional Benefits & Covers  منافع وتغطيات اضافية

ألف لایر سعودي خالل مدة الوثيقة100بحد أقصى  تكاليف  الغسيل الكلوي                               
Maximum SR 100,000 

during the term of policy 
Cost of Renal dialysis 

 تكاليف الحاالت النفسية الحادة و الغير حادة

لایر سعودي خالل مدة  ألف 15,000بحد أقصى 
) لایر للحاالت النفسية 5,000الوثيقة وتشتمل     (

) جلسات مع األدوية خالل مدة 4الغير حادة لـ (
 الوثيقة.

Maximum SR 15,000 during the 
term of the policy, and 5,000SR for 

chronic psychological cases of 
which include four (4) sessions 

including medicines during the term 
of the policy 

Cost of Acute & non Acute 
Psychological Disorders. 



  

  

 B Class of Insurance درجة التأمين
خالل مدة  إعادة رفات المتوفى إلى موطنه األصلي

   الوثيقة
لایر سعودي  000,10بحد أقصى   

Maximum of SR 10,000 during the 
term of policy 

Corpse Repatriation to Home 
Country 

ألف لایر سعودي خالل مدة  6,000بحد أقصى   تكاليف السماعات الطبية
 الوثيقة

Maximum SR 6,000 
during the term of policy 

Cost of Hearing Aids 

 تكاليف حاالت التلف فى صمامات القلب المكتسبة
.   

ألف لایر سعودي خالل مدة  150,000بحد أقصى 
 الوثيقة

Maximum SR 150,000 
during the term of policy 

Cost of acquired valvular heart 
disease 

 تكاليف إجراء عملية التبرع باألعضاء "
    "متبرعلل

ألف لایر سعودي خالل مدة  50,000بحد أقصى 
 الوثيقة

Maximum SR 50,000 
during the term of policy 

Cost of organ harvesting 
procedures (donor). 

   . تكاليف مرض الزهايمر
ألف لایر سعودي خالل مدة  15,000بحد أقصى 

 الوثيقة
Maximum SR 15,000 

during the term of policy Cost of Alzheimer cases. 

   . تكاليف حاالت التوحد
ألف لایر سعودي خالل مدة  50,000بحد أقصى 

 الوثيقة
Maximum SR 50,000 

during the term of policy 
Costs of Autism cases. 

تكاليف البرنامج الوطنى للفحص المبكر لحديثى 
 .الوالدة للحد من االعاقة

ألف لایر سعودي خالل مدة  100,000بحد أقصى 
 الوثيقة

Maximum SR 100,000 
during the term of policy 

Cost of the early screening 
program for hearing disable and 
the program of critical congenital 
heart disease for all newborn 

ألف لایر سعودي خالل مدة  100,000بحد أقصى     . تكاليف حاالت االعاقة
 الوثيقة

Maximum SR 100,000 
during the term of policy 

Costs of disability cases 

 تكاليف تغطية عمليات جراحة معالجة السمنة
 المفرطة عن طريق عملية تكميم المعدة فقط

(Sleeve) 45في حال تجاوز كتلة الجسم 
(BMI)  

ألف لایر سعودي خالل مدة  20,000بحد أقصى 
 الوثيقة

Maximum SR 20,000 
during the term of policy 

Cost of covering the operation of 
obesity surgery through the 
operation of gastric Sleeve only in 
the event of BMI more than (45) 
within the limits specified in the 
policy schedule. 

لایر سعودي خالل مدة الوثيقة 500بحد أقصى    . تكاليف حاالت الختان (للذكور)  
Maximum SR 500 

during the term of policy 
Costs of circumcision ( for male)  . 

لایر سعودي خالل مدة الوثيقة 300بحد أقصى    . تكاليف حاالت تخريم األذان (لألنثى)  
Maximum SR 300 

during the term of policy Cost of Earing( for female). 

 العالج الطبيعى
مغطاة وفقا لوثيقة مجلس الضمان الصحي التعاوني 

 المعدلة
Covered as per CCHI policy Physiotherapy 

 Covered 2nd Medical opinion مغطاة  رأي طبي ثاني للحالة

 Covered Pre-Existing  Conditions مغطاة      األمراض  السابقة للتأمين

 Covered Chronic Conditions مغطاة األمراض  المزمنة

 التطعيمات
مغطاة وفق برنامج وزارة الصحة المعلن في وثيقة 

الضمان الصحي المعدلةمجلس   

Covered (as per MOH schedule 
announced in the enclosed 

Endorsement – CCHI Policy ) 
Vaccinations 

حليب األطفال للرضع المحتاجين إليه طبياً حتى 
 شهر 24عمر 

 Covered مغطاة
Formula milk for newborns (in need) 
until the age of 24 months. 

 مغطاة للحاالت التي تهدد الحياة فقط  التشوه الخلقي
Covered for life threatening cases 

only. 
Congenital Illness 

 Covered Intensive Care Unit Benefit مغطاة  تكاليف وحدة العناية المركزة
 Coverage Area  نطاق التغطية                                                

  المملكة العربية السعودية
  تغطية مباشرة داخل الشبكة الطبية المعتمدة)(

Kingdom of Saudi Arabia 
(Direct Billing Basis at PPO Network) 

 :Re-imbursement Basis أساس تعويض البدل
 Inside KSA  داخل المملكة العربية السعودية

قيمة المطالبة حسب % من 100مغطاة بنسبة   الحاالت الطارئة
 األسعار المعتمدة في الشبكة لنفس الدرجة

100% subject to the: Reasonable 
Customary charges as per KSA 
price list of the same network for 

the same class 

Emergency Treatment 

 Not Covered Non-Emergency Treatment غير مغطاه  الحاالت غير الطارئة
 Outside KSA خارج المملكة العربية السعودية

   

 Not Covered Emergency Treatment غير مغطاه الحاالت الطارئة

 Not Covered Non-Emergency Treatment غير مغطاه  الحاالت غير الطارئة

  ديم المطالباتتق
يوم عمل من تاريخ  30داخل نطاق التغطية خالل 

  المعالجة
within area of cover 30 business 

days from the claims date Submission of the claims 

   
 SR Pre-approval 500 لایر 500  حد الموافقة المسبقة

 

 SAGRSME03  Network Name  الشبكة الطبية

 
Re-imbursement Note: Optical & Dental claims will not cover on re-imbursement Basis 

 تعويض البدل: مطالبات النظارات و األسنان لن تغطى على أساس تعويض البدل
 

 



  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

   



  

  

 
 C-Direct Class of Insurance درجة التأمين

 Benefits and Limitations of Coverage under the Policy منافع وحدود التغطية بموجب الوثيقة
ذلك الحدود الدنيا الواردة في  ويشمل شخص عن سنة الوثيقةحد المنفعة األقصى لكل 

  هذه الوثيقة
SR. 500,000 

Maximum Annual Benefit Limit per Person include the 
minimum limits set out in this document   

   :Outpatient Treatment Expenses نفقات المعالجة بالعيادات الخارجية:

التحمل: النسبة التي يدفعها المستفيد (المؤمن له) عند زيارة طبيب العيادات الخارجية شاملة جميع االقتطاع/ 
ما يقوم به الطبيب من مشورة وما يطلبه من فحوصات مخبرية وأشعة وأدوية وأي مستلزمات عالجية 

 وكذلك زيارة المتابعة والتحويل لنفس العلة وليس لكل إجراء على حده.

Coinsurance/Deduction: the percentage paid by beneficiary (insured) when 
visiting outpatient clinic physician including all consultation, lab tests, x-rays, 
medicines and other medical necessities as well as follow-up visits and 
referral for the same illness, not every procedure separately 

لایر داخل شبكة الحد االدنى  75%) بحد أقصى 20( قيمة التحمل/ االقتطاع للعالج الخارجي
 الموحدة.

(%20) maximum 75 within minimum 
unified network. 

Out-patient Deductible 

لایر للمستشفيات خارج  300%) بحد أقصى 20(
االدنى الموحدة .شبكة الحد   

(%20) maximum 300 for hospital 
out of the minimum unified network. 

لایر لباقي مقدمي الخدمة  100%) بحد أقصى 20(
 خارج شبكة الحد االدنى الموحدة .

(%20) maximum 100 for other 
health care providers out of the 

minimum unified network. 
 :Maximum Physician's Fees  األقصى ألتعاب استشارة الطبيب:الحد 

 SR.    50 General practitioner الطبيب العام
 SR.  200 Specialist (Registrar Physicians) (طبيب نائب اول)  األخصائي

 SR.  100 Specialist (Senior Registrar Physicians) األخصائي (طبيب نائب ثانى)
 SR.  300 Consultant اإلستشاري

التخصصات ذات الندرة وما في حكمها كالقلب وجراحة المخ واألعصاب وجراحة 
األوعية الدموية والتخصصات الدقيقة حسب معايير الهيئة السعودية للتخصصات 

 الصحية
SR.  500 

Rare medical specialties and the like, such as 
cardiology, brain and neurological surgery, vascular 
surgery, and other subspecialties as per standards of the 
Saudi Commission for Health Specialties 

تتم معاينة المستفيد حسب تسلسل إجراءات تقديم الخدمة إال في حالة عدم توفر الخدمة في مركز تقديم 
 الخدمة)

 
 لتنظيم العالقة بين مقدم الخدمة وشركة التأمينويشترشد بهذة األسعار 

The beneficiary shall be examined as per sequence of service provision 
procedures except when the service is unavailable in the Service Provider 
Center. 
These fees are to guide (not impose) the relation between HCP and 
Insurer. 

 :Hospitalization Expenses نفقات التنويم بالمستشفى
 None Coinsurance/Deduction ال يوجد  ) الدفع فى المشاركة( التحمل نسبة

حد اإلقامة واإلعاشة اليومي للمريض وتشمل 
أجرة السرير وخدمات التمريض والزيارات 

واإلشراف الطبي وخدمات اإلعاشة وال يتضمن 
ذلك تكلفة األدوية والمستلزمات الطبية التي 

 تصرف بأمر الطبيب

رياال  600(بحد أقصى  غرفة مشتركة
  سعودياً/يوم)

Shared Room, Maximum of SR 
600/Day 

Limit of daily room and board for the 
patient which include charges for bed, 
nursing, medical visits and 
supervision, catering services, 
excluding cost of drugs and medical 
supplies prescribed by the physician 

  حد اإلقامة واإلعاشة اليومي للمرافق
 غرفة مشتركة

  رياال سعودياً/يوم) 150بحد أقصى 
Shared Room, Maximum of SR 

150 / Day) 
Limit of daily room and board for a 
hospital sitter. 

 Maternity  نفقات الحمل والوالدة

لایر سعودي خالل مدة  15.000بحد أقصى   نفقات الحمل والوالدة                                
 الوثيقة

Maximum of SR 15,000 during the 
term of the policy. 

Pregnancy &Delivery Cost. 

 بحد المنفعة األقصى لهذه الوثيقةنفقات مضاعفات الوالدة                                              
Maximum limit of benefit under this 

policy. 
Complication of  od Delivery 

 بحد المنفعة األقصى لهذه الوثيقة  والدة األطفال المبتسرين                  
Maximum limit of benefit under this 

policy. Delivery of Premature Babies 

تغطية المواليد الجدد على وثيقة األم بحد أقصى 
يوماً من تاريخ الوالدة حتى يتم إضافتهم في  30

  الوثيقة بأثر رجعي من تاريخ الوالدة.
 Maximum limit of benefit under this بحد المنفعة األقصى لهذه الوثيقة

policy. 

The cost of infant on the mother 
policy and for Maximum 30 days 
from the date of birth up to the 
addition date on their dependent 
policy. 

 Dental and Gum treatment  تكاليف عالج األسنان 

خلع السن الطبيعي ,الحشوة البيضاء والحشو 
الغير (باألملغم ,سحب العصب, عالج اللثة 

  تجميلية)

لایر سعودي   خالل مدة  ,0002بحد أقصى 
 الوثيقة

Maximum SR 2,000 
during the term of policy 

Extraction of a natural tooth 
amalgam, composite filling root 
canal treatment & gum treatment  
(non – cosmetic) 

 مغطاه مرة واحدة لكل شخص خالل مدة الوثيقة تنظيف االسنان
Covered once per person per year ( 

PPPY) 
Dental cleaning 

   تكاليف النظارات الطبية
  طبى من قبل طبيب مرخص) مصحوبة بتقرير(

Cost of Spectacles 
(Prescribed by registered Ophthalmologist) 

 Maximum SR 400 during the term of policy  لایر سعودي خالل مدة الوثيقة  400 بحد أقصى
لایر 040 حد االطار  400 SAR Frame sublimit 

 Additional Benefits & Covers  منافع وتغطيات اضافية

ألف لایر سعودي خالل مدة الوثيقة100بحد أقصى  تكاليف  الغسيل الكلوي                               Maximum SR 100,000 
during the term of policy 

Cost of Renal dialysis 

 تكاليف الحاالت النفسية الحادة و الغير حادة

لایر سعودي خالل مدة  ألف 15,000بحد أقصى 
) لایر للحاالت النفسية 5,000الوثيقة وتشتمل     (

) جلسات مع األدوية خالل مدة 4الغير حادة لـ (
 الوثيقة.

Maximum SR 15,000 during the 
term of the policy, and 5,000SR for 

chronic psychological cases of 
which include four (4) sessions 

including medicines during the term 
of the policy 

Cost of Acute & non Acute 
Psychological Disorders. 



  

  

 C-Direct Class of Insurance درجة التأمين
خالل مدة  إعادة رفات المتوفى إلى موطنه األصلي

   الوثيقة
لایر سعودي  000,10بحد أقصى   

Maximum of SR 10,000 during the 
term of policy 

Corpse Repatriation to Home 
Country 

ألف لایر سعودي خالل مدة  6,000بحد أقصى   تكاليف السماعات الطبية
 الوثيقة

Maximum SR 6,000 
during the term of policy 

Cost of Hearing Aids 

 تكاليف حاالت التلف فى صمامات القلب المكتسبة
.   

ألف لایر سعودي خالل مدة  150,000بحد أقصى 
 الوثيقة

Maximum SR 150,000 
during the term of policy 

Cost of acquired valvular heart 
disease 

 تكاليف إجراء عملية التبرع باألعضاء "
    "متبرعلل

ألف لایر سعودي خالل مدة  50,000بحد أقصى 
 الوثيقة

Maximum SR 50,000 
during the term of policy 

Cost of organ harvesting 
procedures (donor). 

   . تكاليف مرض الزهايمر
ألف لایر سعودي خالل مدة  15,000بحد أقصى 

 الوثيقة
Maximum SR 15,000 

during the term of policy Cost of Alzheimer cases. 

   . تكاليف حاالت التوحد
ألف لایر سعودي خالل مدة  50,000بحد أقصى 

 الوثيقة
Maximum SR 50,000 

during the term of policy 
Costs of Autism cases. 

تكاليف البرنامج الوطنى للفحص المبكر لحديثى 
 .الوالدة للحد من االعاقة

ألف لایر سعودي خالل مدة  100,000بحد أقصى 
 الوثيقة

Maximum SR 100,000 
during the term of policy 

Cost of the early screening 
program for hearing disable and 
the program of critical congenital 
heart disease for all newborn 

ألف لایر سعودي خالل مدة  100,000بحد أقصى     . تكاليف حاالت االعاقة
 الوثيقة

Maximum SR 100,000 
during the term of policy 

Costs of disability cases 

 تكاليف تغطية عمليات جراحة معالجة السمنة
 المفرطة عن طريق عملية تكميم المعدة فقط

(Sleeve) 45في حال تجاوز كتلة الجسم 
(BMI)  

ألف لایر سعودي خالل مدة  20,000بحد أقصى 
 الوثيقة

Maximum SR 20,000 
during the term of policy 

Cost of covering the operation of 
obesity surgery through the 
operation of gastric Sleeve only in 
the event of BMI more than (45) 
within the limits specified in the 
policy schedule. 

لایر سعودي خالل مدة الوثيقة 500بحد أقصى    . تكاليف حاالت الختان (للذكور)  
Maximum SR 500 

during the term of policy 
Costs of circumcision ( for male)  . 

لایر سعودي خالل مدة الوثيقة 300بحد أقصى    . تكاليف حاالت تخريم األذان (لألنثى)  
Maximum SR 300 

during the term of policy Cost of Earing( for female). 

 العالج الطبيعى
مغطاة وفقا لوثيقة مجلس الضمان الصحي التعاوني 

 المعدلة
Covered as per CCHI policy Physiotherapy 

 Covered 2nd Medical opinion مغطاة  رأي طبي ثاني للحالة

 Covered Pre-Existing  Conditions مغطاة      األمراض  السابقة للتأمين

 Covered Chronic Conditions مغطاة األمراض  المزمنة

 التطعيمات
مغطاة وفق برنامج وزارة الصحة المعلن في وثيقة 

الضمان الصحي المعدلةمجلس   

Covered (as per MOH schedule 
announced in the enclosed 

Endorsement – CCHI Policy ) 
Vaccinations 

حليب األطفال للرضع المحتاجين إليه طبياً حتى 
 شهر 24عمر 

 Covered مغطاة
Formula milk for newborns (in need) 
until the age of 24 months. 

 مغطاة للحاالت التي تهدد الحياة فقط  التشوه الخلقي
Covered for life threatening cases 

only. 
Congenital Illness 

 Covered Intensive Care Unit Benefit مغطاة  تكاليف وحدة العناية المركزة
 Coverage Area  نطاق التغطية                                                

  المملكة العربية السعودية
  تغطية مباشرة داخل الشبكة الطبية المعتمدة)(

Kingdom of Saudi Arabia 
(Direct Billing Basis at PPO Network) 

 :Re-imbursement Basis أساس تعويض البدل
 Inside KSA  داخل المملكة العربية السعودية

قيمة المطالبة حسب % من 100مغطاة بنسبة   الحاالت الطارئة
 األسعار المعتمدة في الشبكة لنفس الدرجة

100% subject to the: Reasonable 
Customary charges as per KSA 
price list of the same network for 

the same class 

Emergency Treatment 

 Not Covered Non-Emergency Treatment غير مغطاه  الحاالت غير الطارئة
 Outside KSA خارج المملكة العربية السعودية

   

 Not Covered Emergency Treatment غير مغطاه الحاالت الطارئة

 Not Covered Non-Emergency Treatment غير مغطاه  الحاالت غير الطارئة

  ديم المطالباتتق
يوم عمل من تاريخ  30داخل نطاق التغطية خالل 

  المعالجة
within area of cover 30 business 

days from the claims date Submission of the claims 

   
 SR Pre-approval 500 لایر 500  حد الموافقة المسبقة

 

 SAGRSME04  Network Name  الشبكة الطبية

 
 

Re-imbursement Note: Optical & Dental claims will not cover on re-imbursement Basis 
 تعويض البدل: مطالبات النظارات و األسنان لن تغطى على أساس تعويض البدل

 



  

  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

   



  

  

 
 CR+ Class of Insurance درجة التأمين

 Benefits and Limitations of Coverage under the Policy منافع وحدود التغطية بموجب الوثيقة
ذلك الحدود الدنيا الواردة في  ويشمل حد المنفعة األقصى لكل شخص عن سنة الوثيقة

  هذه الوثيقة
SR. 500,000 

Maximum Annual Benefit Limit per Person include the 
minimum limits set out in this document   

   :Outpatient Treatment Expenses نفقات المعالجة بالعيادات الخارجية:

شاملة جميع االقتطاع/ التحمل: النسبة التي يدفعها المستفيد (المؤمن له) عند زيارة طبيب العيادات الخارجية 
ما يقوم به الطبيب من مشورة وما يطلبه من فحوصات مخبرية وأشعة وأدوية وأي مستلزمات عالجية 

 وكذلك زيارة المتابعة والتحويل لنفس العلة وليس لكل إجراء على حده.

Coinsurance/Deduction: the percentage paid by beneficiary (insured) when 
visiting outpatient clinic physician including all consultation, lab tests, x-rays, 
medicines and other medical necessities as well as follow-up visits and 
referral for the same illness, not every procedure separately 

 داخل شبكة الحد االدنى لایر 75%) بحد أقصى 20( قيمة التحمل/ االقتطاع للعالج الخارجي
 الموحدة.

(%20) maximum 75 within minimum 
unified network. 

Out-patient Deductible 

لایر للمستشفيات خارج  300%) بحد أقصى 20(
 شبكة الحد االدنى الموحدة .

(%20) maximum 300 for hospital 
out of the minimum unified network. 

لایر لباقي مقدمي الخدمة  100أقصى %) بحد 20(
 خارج شبكة الحد االدنى الموحدة .

(%20) maximum 100 for other 
health care providers out of the 

minimum unified network. 
 :Maximum Physician's Fees  الحد األقصى ألتعاب استشارة الطبيب:

 SR.    50 General practitioner الطبيب العام
 SR.  200 Specialist (Registrar Physicians) (طبيب نائب اول)  األخصائي

 SR.  100 Specialist (Senior Registrar Physicians) األخصائي (طبيب نائب ثانى)
 SR.  300 Consultant اإلستشاري

وجراحة التخصصات ذات الندرة وما في حكمها كالقلب وجراحة المخ واألعصاب 
األوعية الدموية والتخصصات الدقيقة حسب معايير الهيئة السعودية للتخصصات 

 الصحية
SR.  500 

Rare medical specialties and the like, such as 
cardiology, brain and neurological surgery, vascular 
surgery, and other subspecialties as per standards of the 
Saudi Commission for Health Specialties 

تتم معاينة المستفيد حسب تسلسل إجراءات تقديم الخدمة إال في حالة عدم توفر الخدمة في مركز تقديم 
 الخدمة)

 
 ويشترشد بهذة األسعار لتنظيم العالقة بين مقدم الخدمة وشركة التأمين

The beneficiary shall be examined as per sequence of service provision 
procedures except when the service is unavailable in the Service Provider 
Center. 
These fees are to guide (not impose) the relation between HCP and 
Insurer. 

 :Hospitalization Expenses نفقات التنويم بالمستشفى
 None Coinsurance/Deduction ال يوجد  ) الدفع فى المشاركة( التحمل نسبة

حد اإلقامة واإلعاشة اليومي للمريض وتشمل 
أجرة السرير وخدمات التمريض والزيارات 

واإلشراف الطبي وخدمات اإلعاشة وال يتضمن 
ذلك تكلفة األدوية والمستلزمات الطبية التي 

 تصرف بأمر الطبيب

رياال  600(بحد أقصى  غرفة مشتركة
  سعودياً/يوم)

Shared Room, Maximum of SR 
600/Day 

Limit of daily room and board for the 
patient which include charges for bed, 
nursing, medical visits and 
supervision, catering services, 
excluding cost of drugs and medical 
supplies prescribed by the physician 

  حد اإلقامة واإلعاشة اليومي للمرافق
 غرفة مشتركة

  رياال سعودياً/يوم) 150بحد أقصى 
Shared Room, Maximum of SR 

150 / Day) 
Limit of daily room and board for a 
hospital sitter. 

 Maternity  نفقات الحمل والوالدة

لایر سعودي خالل مدة  15.000بحد أقصى   نفقات الحمل والوالدة                                
 الوثيقة

Maximum of SR 15,000 during the 
term of the policy. 

Pregnancy &Delivery Cost. 

األقصى لهذه الوثيقةبحد المنفعة نفقات مضاعفات الوالدة                                                
Maximum limit of benefit under this 

policy. 
Complication of  od Delivery 

 بحد المنفعة األقصى لهذه الوثيقة  والدة األطفال المبتسرين                  
Maximum limit of benefit under this 

policy. Delivery of Premature Babies 

الجدد على وثيقة األم بحد أقصى  تغطية المواليد
يوماً من تاريخ الوالدة حتى يتم إضافتهم في  30

  الوثيقة بأثر رجعي من تاريخ الوالدة.
 Maximum limit of benefit under this بحد المنفعة األقصى لهذه الوثيقة

policy. 

The cost of infant on the mother 
policy and for Maximum 30 days 
from the date of birth up to the 
addition date on their dependent 
policy. 

 Dental and Gum treatment  تكاليف عالج األسنان 

خلع السن الطبيعي ,الحشوة البيضاء والحشو 
الغير (باألملغم ,سحب العصب, عالج اللثة 

  تجميلية)

لایر سعودي   خالل مدة  ,0002بحد أقصى 
 الوثيقة

Maximum SR 2,000 
during the term of policy 

Extraction of a natural tooth 
amalgam, composite filling root 
canal treatment & gum treatment  
(non – cosmetic) 

 مغطاه مرة واحدة لكل شخص خالل مدة الوثيقة تنظيف االسنان
Covered once per person per year ( 

PPPY) 
Dental cleaning 

   تكاليف النظارات الطبية
  طبى من قبل طبيب مرخص) مصحوبة بتقرير(

Cost of Spectacles 
(Prescribed by registered Ophthalmologist) 

 Maximum SR 400 during the term of policy  لایر سعودي خالل مدة الوثيقة  400 بحد أقصى
لایر 040 حد االطار  400 SAR Frame sublimit 

 Additional Benefits & Covers  منافع وتغطيات اضافية

ألف لایر سعودي خالل مدة الوثيقة100بحد أقصى  تكاليف  الغسيل الكلوي                               Maximum SR 100,000 
during the term of policy 

Cost of Renal dialysis 

 الحادة و الغير حادةتكاليف الحاالت النفسية 

ألف لایر سعودي خالل مدة  15,000بحد أقصى 
) لایر للحاالت النفسية 5,000الوثيقة وتشتمل     (

) جلسات مع األدوية خالل مدة 4الغير حادة لـ (
 الوثيقة.

Maximum SR 15,000 during the 
term of the policy, and 5,000SR for 

chronic psychological cases of 
which include four (4) sessions 

including medicines during the term 
of the policy 

Cost of Acute & non Acute 
Psychological Disorders. 



  

  

 CR+ Class of Insurance درجة التأمين
خالل مدة  إعادة رفات المتوفى إلى موطنه األصلي

   الوثيقة
لایر سعودي  000,10بحد أقصى   

Maximum of SR 10,000 during the 
term of policy 

Corpse Repatriation to Home 
Country 

ألف لایر سعودي خالل مدة  6,000بحد أقصى   تكاليف السماعات الطبية
 الوثيقة

Maximum SR 6,000 
during the term of policy 

Cost of Hearing Aids 

 تكاليف حاالت التلف فى صمامات القلب المكتسبة
.   

سعودي خالل مدة  ألف لایر 150,000بحد أقصى 
 الوثيقة

Maximum SR 150,000 
during the term of policy 

Cost of acquired valvular heart 
disease 

 تكاليف إجراء عملية التبرع باألعضاء "
    "متبرعلل

ألف لایر سعودي خالل مدة  50,000بحد أقصى 
 الوثيقة

Maximum SR 50,000 
during the term of policy 

Cost of organ harvesting 
procedures (donor). 

   . تكاليف مرض الزهايمر
ألف لایر سعودي خالل مدة  15,000بحد أقصى 

 الوثيقة
Maximum SR 15,000 

during the term of policy Cost of Alzheimer cases. 

   . تكاليف حاالت التوحد
ألف لایر سعودي خالل مدة  50,000بحد أقصى 

 الوثيقة
Maximum SR 50,000 

during the term of policy 
Costs of Autism cases. 

تكاليف البرنامج الوطنى للفحص المبكر لحديثى 
 .الوالدة للحد من االعاقة

ألف لایر سعودي خالل مدة  100,000بحد أقصى 
 الوثيقة

Maximum SR 100,000 
during the term of policy 

Cost of the early screening 
program for hearing disable and 
the program of critical congenital 
heart disease for all newborn 

ألف لایر سعودي خالل مدة  100,000بحد أقصى     . تكاليف حاالت االعاقة
 الوثيقة

Maximum SR 100,000 
during the term of policy 

Costs of disability cases 

تكاليف تغطية عمليات جراحة معالجة السمنة 
 المفرطة عن طريق عملية تكميم المعدة فقط

(Sleeve) 45في حال تجاوز كتلة الجسم 
(BMI)  

ألف لایر سعودي خالل مدة  20,000بحد أقصى 
 الوثيقة

Maximum SR 20,000 
during the term of policy 

Cost of covering the operation of 
obesity surgery through the 
operation of gastric Sleeve only in 
the event of BMI more than (45) 
within the limits specified in the 
policy schedule. 

لایر سعودي خالل مدة الوثيقة 500بحد أقصى    . تكاليف حاالت الختان (للذكور)  
Maximum SR 500 

during the term of policy 
Costs of circumcision ( for male)  . 

لایر سعودي خالل مدة الوثيقة 300بحد أقصى    . تكاليف حاالت تخريم األذان (لألنثى)  
Maximum SR 300 

during the term of policy Cost of Earing( for female). 

 العالج الطبيعى
مغطاة وفقا لوثيقة مجلس الضمان الصحي التعاوني 

 المعدلة
Covered as per CCHI policy Physiotherapy 

 Covered 2nd Medical opinion مغطاة  رأي طبي ثاني للحالة

 Covered Pre-Existing  Conditions مغطاة      األمراض  السابقة للتأمين

 Covered Chronic Conditions مغطاة األمراض  المزمنة

 التطعيمات
الصحة المعلن في وثيقة مغطاة وفق برنامج وزارة 

 مجلس الضمان الصحي المعدلة

Covered (as per MOH schedule 
announced in the enclosed 

Endorsement – CCHI Policy ) 
Vaccinations 

حليب األطفال للرضع المحتاجين إليه طبياً حتى 
 شهر 24عمر 

 Covered مغطاة
Formula milk for newborns (in need) 
until the age of 24 months. 

 مغطاة للحاالت التي تهدد الحياة فقط  التشوه الخلقي
Covered for life threatening cases 

only. 
Congenital Illness 

 Covered Intensive Care Unit Benefit مغطاة  تكاليف وحدة العناية المركزة
 Coverage Area  نطاق التغطية                                                

  المملكة العربية السعودية
  تغطية مباشرة داخل الشبكة الطبية المعتمدة)(

Kingdom of Saudi Arabia 
(Direct Billing Basis at PPO Network) 

 :Re-imbursement Basis أساس تعويض البدل
 Inside KSA  المملكة العربية السعوديةداخل 

% من قيمة المطالبة حسب 100مغطاة بنسبة   الحاالت الطارئة
 األسعار المعتمدة في الشبكة لنفس الدرجة

100% subject to the: Reasonable 
Customary charges as per KSA 
price list of the same network for 

the same class 

Emergency Treatment 

 Not Covered Non-Emergency Treatment غير مغطاه  الحاالت غير الطارئة
 Outside KSA خارج المملكة العربية السعودية

   

 Not Covered Emergency Treatment غير مغطاه الحاالت الطارئة

 Not Covered Non-Emergency Treatment غير مغطاه  الحاالت غير الطارئة

  ديم المطالباتتق
يوم عمل من تاريخ  30داخل نطاق التغطية خالل 

  المعالجة
within area of cover 30 business 

days from the claims date Submission of the claims 

   
 SR Pre-approval 500 لایر 500  حد الموافقة المسبقة

 

 SAGRSME05  Network Name  الشبكة الطبية

 
 

Re-imbursement Note: Optical & Dental claims will not cover on re-imbursement Basis 
 تعويض البدل: مطالبات النظارات و األسنان لن تغطى على أساس تعويض البدل

 



  

  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

   



  

  

 
 C-Rest Class of Insurance درجة التأمين

 Benefits and Limitations of Coverage under the Policy منافع وحدود التغطية بموجب الوثيقة
ذلك الحدود الدنيا الواردة في  ويشمل حد المنفعة األقصى لكل شخص عن سنة الوثيقة

  هذه الوثيقة
SR. 500,000 

Maximum Annual Benefit Limit per Person include the 
minimum limits set out in this document   

   :Outpatient Treatment Expenses نفقات المعالجة بالعيادات الخارجية:

شاملة جميع االقتطاع/ التحمل: النسبة التي يدفعها المستفيد (المؤمن له) عند زيارة طبيب العيادات الخارجية 
ما يقوم به الطبيب من مشورة وما يطلبه من فحوصات مخبرية وأشعة وأدوية وأي مستلزمات عالجية 

 وكذلك زيارة المتابعة والتحويل لنفس العلة وليس لكل إجراء على حده.

Coinsurance/Deduction: the percentage paid by beneficiary (insured) when 
visiting outpatient clinic physician including all consultation, lab tests, x-rays, 
medicines and other medical necessities as well as follow-up visits and 
referral for the same illness, not every procedure separately 

 داخل شبكة الحد االدنى لایر 75%) بحد أقصى 20( قيمة التحمل/ االقتطاع للعالج الخارجي
 الموحدة.

(%20) maximum 75 within minimum 
unified network. 

Out-patient Deductible 

لایر للمستشفيات خارج  300%) بحد أقصى 20(
 شبكة الحد االدنى الموحدة .

(%20) maximum 300 for hospital 
out of the minimum unified network. 

لایر لباقي مقدمي الخدمة  100أقصى %) بحد 20(
 خارج شبكة الحد االدنى الموحدة .

(%20) maximum 100 for other 
health care providers out of the 

minimum unified network. 
 :Maximum Physician's Fees  الحد األقصى ألتعاب استشارة الطبيب:

 SR.    50 General practitioner الطبيب العام
 SR.  200 Specialist (Registrar Physicians) (طبيب نائب اول)  األخصائي

 SR.  100 Specialist (Senior Registrar Physicians) األخصائي (طبيب نائب ثانى)
 SR.  300 Consultant اإلستشاري

وجراحة التخصصات ذات الندرة وما في حكمها كالقلب وجراحة المخ واألعصاب 
األوعية الدموية والتخصصات الدقيقة حسب معايير الهيئة السعودية للتخصصات 

 الصحية
SR.  500 

Rare medical specialties and the like, such as 
cardiology, brain and neurological surgery, vascular 
surgery, and other subspecialties as per standards of the 
Saudi Commission for Health Specialties 

تتم معاينة المستفيد حسب تسلسل إجراءات تقديم الخدمة إال في حالة عدم توفر الخدمة في مركز تقديم 
 الخدمة)

 
 ويشترشد بهذة األسعار لتنظيم العالقة بين مقدم الخدمة وشركة التأمين

The beneficiary shall be examined as per sequence of service provision 
procedures except when the service is unavailable in the Service Provider 
Center. 
These fees are to guide (not impose) the relation between HCP and 
Insurer. 

 :Hospitalization Expenses نفقات التنويم بالمستشفى
 None Coinsurance/Deduction ال يوجد  ) الدفع فى المشاركة( التحمل نسبة

حد اإلقامة واإلعاشة اليومي للمريض وتشمل 
أجرة السرير وخدمات التمريض والزيارات 

واإلشراف الطبي وخدمات اإلعاشة وال يتضمن 
ذلك تكلفة األدوية والمستلزمات الطبية التي 

 تصرف بأمر الطبيب

رياال  600(بحد أقصى  غرفة مشتركة
  سعودياً/يوم)

Shared Room, Maximum of SR 
600/Day 

Limit of daily room and board for the 
patient which include charges for bed, 
nursing, medical visits and 
supervision, catering services, 
excluding cost of drugs and medical 
supplies prescribed by the physician 

  حد اإلقامة واإلعاشة اليومي للمرافق
 غرفة مشتركة

  رياال سعودياً/يوم) 150بحد أقصى 
Shared Room, Maximum of SR 

150 / Day) 
Limit of daily room and board for a 
hospital sitter. 

 Maternity  نفقات الحمل والوالدة

لایر سعودي خالل مدة  15.000بحد أقصى   نفقات الحمل والوالدة                                
 الوثيقة

Maximum of SR 15,000 during the 
term of the policy. 

Pregnancy &Delivery Cost. 

األقصى لهذه الوثيقةبحد المنفعة نفقات مضاعفات الوالدة                                                
Maximum limit of benefit under this 

policy. 
Complication of  od Delivery 

 بحد المنفعة األقصى لهذه الوثيقة  والدة األطفال المبتسرين                  
Maximum limit of benefit under this 

policy. Delivery of Premature Babies 

الجدد على وثيقة األم بحد أقصى  تغطية المواليد
يوماً من تاريخ الوالدة حتى يتم إضافتهم في  30

  الوثيقة بأثر رجعي من تاريخ الوالدة.
 Maximum limit of benefit under this بحد المنفعة األقصى لهذه الوثيقة

policy. 

The cost of infant on the mother 
policy and for Maximum 30 days 
from the date of birth up to the 
addition date on their dependent 
policy. 

 Dental and Gum treatment  تكاليف عالج األسنان 

خلع السن الطبيعي ,الحشوة البيضاء والحشو 
الغير (باألملغم ,سحب العصب, عالج اللثة 

  تجميلية)

لایر سعودي   خالل مدة  ,0002بحد أقصى 
 الوثيقة

Maximum SR 2,000 
during the term of policy 

Extraction of a natural tooth 
amalgam, composite filling root 
canal treatment & gum treatment  
(non – cosmetic) 

 مغطاه مرة واحدة لكل شخص خالل مدة الوثيقة تنظيف االسنان
Covered once per person per year ( 

PPPY) 
Dental cleaning 

   تكاليف النظارات الطبية
  طبى من قبل طبيب مرخص) مصحوبة بتقرير(

Cost of Spectacles 
(Prescribed by registered Ophthalmologist) 

 Maximum SR 400 during the term of policy  لایر سعودي خالل مدة الوثيقة  400 بحد أقصى
لایر 040 حد االطار  400 SAR Frame sublimit 

 Additional Benefits & Covers  منافع وتغطيات اضافية

ألف لایر سعودي خالل مدة الوثيقة100بحد أقصى  تكاليف  الغسيل الكلوي                               Maximum SR 100,000 
during the term of policy 

Cost of Renal dialysis 

 الحادة و الغير حادةتكاليف الحاالت النفسية 

ألف لایر سعودي خالل مدة  15,000بحد أقصى 
) لایر للحاالت النفسية 5,000الوثيقة وتشتمل     (

) جلسات مع األدوية خالل مدة 4الغير حادة لـ (
 الوثيقة.

Maximum SR 15,000 during the 
term of the policy, and 5,000SR for 

chronic psychological cases of 
which include four (4) sessions 

including medicines during the term 
of the policy 

Cost of Acute & non Acute 
Psychological Disorders. 



  

  

 C-Rest Class of Insurance درجة التأمين
خالل مدة  إعادة رفات المتوفى إلى موطنه األصلي

   الوثيقة
لایر سعودي  000,10بحد أقصى   

Maximum of SR 10,000 during the 
term of policy 

Corpse Repatriation to Home 
Country 

ألف لایر سعودي خالل مدة  6,000بحد أقصى   تكاليف السماعات الطبية
 الوثيقة

Maximum SR 6,000 
during the term of policy 

Cost of Hearing Aids 

 تكاليف حاالت التلف فى صمامات القلب المكتسبة
.   

سعودي خالل مدة  ألف لایر 150,000بحد أقصى 
 الوثيقة

Maximum SR 150,000 
during the term of policy 

Cost of acquired valvular heart 
disease 

 تكاليف إجراء عملية التبرع باألعضاء "
    "متبرعلل

ألف لایر سعودي خالل مدة  50,000بحد أقصى 
 الوثيقة

Maximum SR 50,000 
during the term of policy 

Cost of organ harvesting 
procedures (donor). 

   . تكاليف مرض الزهايمر
ألف لایر سعودي خالل مدة  15,000بحد أقصى 

 الوثيقة
Maximum SR 15,000 

during the term of policy Cost of Alzheimer cases. 

   . تكاليف حاالت التوحد
ألف لایر سعودي خالل مدة  50,000بحد أقصى 

 الوثيقة
Maximum SR 50,000 

during the term of policy 
Costs of Autism cases. 

تكاليف البرنامج الوطنى للفحص المبكر لحديثى 
 .الوالدة للحد من االعاقة

ألف لایر سعودي خالل مدة  100,000بحد أقصى 
 الوثيقة

Maximum SR 100,000 
during the term of policy 

Cost of the early screening 
program for hearing disable and 
the program of critical congenital 
heart disease for all newborn 

ألف لایر سعودي خالل مدة  100,000بحد أقصى     . تكاليف حاالت االعاقة
 الوثيقة

Maximum SR 100,000 
during the term of policy 

Costs of disability cases 

تكاليف تغطية عمليات جراحة معالجة السمنة 
 المفرطة عن طريق عملية تكميم المعدة فقط

(Sleeve) 45في حال تجاوز كتلة الجسم 
(BMI)  

ألف لایر سعودي خالل مدة  20,000بحد أقصى 
 الوثيقة

Maximum SR 20,000 
during the term of policy 

Cost of covering the operation of 
obesity surgery through the 
operation of gastric Sleeve only in 
the event of BMI more than (45) 
within the limits specified in the 
policy schedule. 

لایر سعودي خالل مدة الوثيقة 500بحد أقصى    . تكاليف حاالت الختان (للذكور)  
Maximum SR 500 

during the term of policy 
Costs of circumcision ( for male)  . 

لایر سعودي خالل مدة الوثيقة 300بحد أقصى    . تكاليف حاالت تخريم األذان (لألنثى)  
Maximum SR 300 

during the term of policy Cost of Earing( for female). 

 العالج الطبيعى
مغطاة وفقا لوثيقة مجلس الضمان الصحي التعاوني 

 المعدلة
Covered as per CCHI policy Physiotherapy 

 Covered 2nd Medical opinion مغطاة  رأي طبي ثاني للحالة

 Covered Pre-Existing  Conditions مغطاة      األمراض  السابقة للتأمين

 Covered Chronic Conditions مغطاة األمراض  المزمنة

 التطعيمات
الصحة المعلن في وثيقة مغطاة وفق برنامج وزارة 

 مجلس الضمان الصحي المعدلة

Covered (as per MOH schedule 
announced in the enclosed 

Endorsement – CCHI Policy ) 
Vaccinations 

حليب األطفال للرضع المحتاجين إليه طبياً حتى 
 شهر 24عمر 

 Covered مغطاة
Formula milk for newborns (in need) 
until the age of 24 months. 

 مغطاة للحاالت التي تهدد الحياة فقط  التشوه الخلقي
Covered for life threatening cases 

only. 
Congenital Illness 

 Covered Intensive Care Unit Benefit مغطاة  تكاليف وحدة العناية المركزة
 Coverage Area  نطاق التغطية                                                

  المملكة العربية السعودية
  تغطية مباشرة داخل الشبكة الطبية المعتمدة)(

Kingdom of Saudi Arabia 
(Direct Billing Basis at PPO Network) 

 :Re-imbursement Basis أساس تعويض البدل
 Inside KSA  المملكة العربية السعوديةداخل 

% من قيمة المطالبة حسب 100مغطاة بنسبة   الحاالت الطارئة
 األسعار المعتمدة في الشبكة لنفس الدرجة

100% subject to the: Reasonable 
Customary charges as per KSA 
price list of the same network for 

the same class 

Emergency Treatment 

 Not Covered Non-Emergency Treatment غير مغطاه  الحاالت غير الطارئة
 Outside KSA خارج المملكة العربية السعودية

   

 Not Covered Emergency Treatment غير مغطاه الحاالت الطارئة

 Not Covered Non-Emergency Treatment غير مغطاه  الحاالت غير الطارئة

  ديم المطالباتتق
يوم عمل من تاريخ  30داخل نطاق التغطية خالل 

  المعالجة
within area of cover 30 business 

days from the claims date Submission of the claims 

   

 SR Pre-approval 500 لایر 500  حد الموافقة المسبقة

 SAGRSME06  Network Name  الشبكة الطبية
 

  
 

Re-imbursement Note: Optical & Dental claims will not cover on re-imbursement Basis 
 تعويض البدل: مطالبات النظارات و األسنان لن تغطى على أساس تعويض البدل

 


