برنامج الخدمات الطبية و العالجية للدادة منتدبي الغرفة التجارية المصرية بالبحر األحمر
البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
قيمة اإلشتراك السنوي  059جنيو
الزوج أو الزوجة
( المشترك التابع )

الخدمات المقدمة
الحد األقصى للتغطية السنوية للفرد
50000جنية ) خمسون ألف جنية (
تقل القيمة على حسب النظام ( انظر الكشف المرفق )

مستوى اإلقامة داخل المستشفى

غرفة مفردة

درجة اإلقامة بالمستشفيات

درجة أولى

التغطية الداخلية بالمستشفيات
وتشمل:
-

أتعاب الجراح و مساعد الجراح

-

األشراف الطبي

-

التخدير

فتح غرفة العمليات

تغطية كاملة % 011

المستهلكات والفحوص الطبية
زيارات األطباء

-األدوية وأي خدمات عالجية أو طبيةأخرى يتم تقديمها

بالقسم الداخل بالمستشفيات

عناية مركزة و جراحات اليوم الواحد

تغطية كاملة % 099

الحد األقصى لتغطية الحاالت الطارئة

تغطية كاملة % 099

العالج داخل المستشفيات

تغطية كاملة % 099

العيادات الخارجية
( الخاصة )
معامل التحاليل و مراكز األشعة
األمراض المزمنة
و الحاالت الحرجة

تغطية كاملة % 099
تغطية كاملة % 099
 % 09من قيمة التعاقد

برنامج الخدمات الطبية و العالجية للدادة منتدبي الغرفة التجارية المصرية بالبحر األحمر
 % 09من المستفيدين بقيمة  599ج

خدمات البصريات
و النظارات الطبية
و تشمل :

عالج األسنان

بحد أقصى  599ج

( الكشف – الحشو العادي – الخلع – عالج اللثة –

للنظام A

عالج الجذور – سحب العصب – أشعة ) x

نسبة التحمل والحد األقصى لألدوية التى يقررىا المارس

تغطية % 09

العام واألطباء بالعيادات الخارجية بالمستشفيات
وعيادات األطباء الخاصة

سيارة اإلسعاف

تغطية كاملة

العالج الطبيعي

تغطية كاملة

الوالدة الطبيعية

 0599ج

الوالدة القيصرية

 0599ج

مصاريف إدارية

%0

م  .إصدار الكارنية

 09جنيو

بيان

المشترك األساسي

الزوج  /الزوجة

األبناء لسن  00سنة

فوق  09سنة

قيمة الخدمة سنوياً

 059جنيو

 055جنيو

 090جنيو

ضعف السعر

برنامج كارت التخفيض ( للمشترك التابع )
 059جنيو
كارت التخفيضات
Elite Card

أكبر خصومات داخل جمهورية مصر العربية  ,خصومات على أكبر مستشفيات
الجمهورية  ,معامل تحاليل  ,صيدليات  ,مراكز أشعة .
الخصومات من % 59 : %09

برنامج الخدمات الطبية و العالجية للدادة منتدبي الغرفة التجارية المصرية بالبحر األحمر
أسترداد تكاليف العالج خارج الخدمة - :

أذا اقتضت الضرورة العالج خارج شبكة اللوتس الطبية ,تلتزم اللوتس برد التكاليف المدفوعة
من قبل المشترك على النحو التالى:
الكشف:

يتم رد  80 %من قية الكشف بحد أقصى  100جنية على ان يتم تقديم أصل الروشتة

الطبية وإيصال من الطبيب بقيمة الكشف.
األدوية:

فى حالة صرف أدوية خارج الشبكة الطبية يحق للمشترك أسترداد  80 %من قيمة العالج
بعد خصم نسبة التحمل ان وجدت على ان يتم تقديم أصل الروشتة الطبية

مع فاتورة من الصيدلية بقيمة العالج.
الفحوصات:

فى حالة أجراء فحوصات معملية أو أشعات) خارج المراكز المتعاقدة مع اللوتس (يتم

أسترداد  80 %من قيمة التكلفة وطبقا ألسعار تعاقد اللوتس على ان يتم تقديم

أصل الروشتة الطبية مع فاتورة من المركز بقيمة الفحوصات.
دخول المستشفيات:

استرداد تكاليف العالج خارج الشركة

فى حالة أجراء العمليات ألجراحية أو دخول المستشفى للعالج يتم أسترداد  80 %من
التكاليف بحد أقصى أسعار العالج بنقابة أالطباء مع مراعاة قائمة الخدمات

الغير مغطاة .ويلزم تقديم تقرير طبى من الطبيب المعالج موضحا حالة المريض ومدى أحتياجة

الى العالج المقرر لو بالمستشفى وتقرير كامل من المستشفى موضحا بو

حالة المريض عند الدخول وما تم لو من أجراءات داخل المستشفى وحالتو عند الخروج.
وترفق مع ىذه األوراق أصل فاتورة المستشفى.
سيارة أالسعاف:

يقوم العميل بسداد قيمة الخدمة ويتم أستيرداد التكلفة من اللوتس بشرط تقديم فاتورة بالمبلغ
المدفوع ومرفق بها تقرير بالحالة من المستشفى التى توجة إلية المريض.
العالج الطبيعى:
يتم رد  80 %من المبالغ طبقا ألسعار تعاقد اللوتس.
النظارات الطبية:

يتم رد  80 %من قيمة المنصرف طبقا لحدود التغطية.
األسنان:

يتم رد  80 %من قيمة المنصرف طبقا لحدود التغطية

