الصندوق التعاضدي ألعضاء نقابة املمرضات واملمرضني قرار رقم 1/17ت

امللخص لربنامج تقديم تعويضات لدخول املستشفى
أو يف حاالت الوالدة للصندوق التعاضدي
الصندوق التعاضدي لنقابة املمرضات واملمرضني يف لبنان يتضمن عدد من املنافع التأمينية ألعضاء
النقابة من املشرتكني العاملني واملتعاقدين  .وقد تم تأسيس الصندوق مبوجب القوانني النافذة يف لبنان.
ان خدمة الصندوق املقدمة ال تهدف اىل تقديم حل شامل تأميني للنفقات الطبية ،خاصة للممرضات
واملمرضني الذين تخطوا سن التقاعد القانوين ،امنا يتوخى تقديم تعويضات محددة القيمة تساهم يف
تخفيف العبء املايل عىل املشاركني لدى اضطرارهم لدخول املستشفى أو يف حاالت الوالدة.

		 ينطوي الربنامج عىل عدد من الحسنات ،أهمها:

•
•
•
•
•

كونه مبني عىل عوامل مرنة مبا يسهل امكانيات تعديلها مستقبالً للتتناسب مع حاجات
املشرتكني مع الحفاظ عىل السالمة املالية للصندوق.
تضمينه تحديدات لسقف املنافع وهو من العوامل املساهمة يف درء املخاطر التأمينية.
كون قيمة للتحديدات السنوية معقولة.
ان عملية إدارة وتسديد املنافع غري معقدة.
اعفاء كافة املشرتكني ما فوق سن التقاعد القانوين من االشرتاك السنوي.

املنافع

املستفيدين

القيمة

التحديدات

مبلغ تعويض يومي يف حاالت دخول
املستشفى لعملية جراحية تستدعي
املكوث ليلة واحدة عىل االقل

كافة املشرتكني
دون سن التقاعد
القانني

 $١٠٠لليوم للواحد

الحد االقىص هو
 ١٠أيام سنوياً

مبلغ تعويض يومي يف
حاالت دخول املستشفى مبا
يستدعي املكوث ليلة
واحدة عىل األقل

كافة املشرتكني
ما فوق سن
التقاعد القانوين

 ١٠٠$لليوم الواحد إذا كانت
فرتة االشرتاك من  10اىل  14سنة

الحد االقىص هو
 ١٠أيام سنوياً

الوالدات

كافة األعضاء
املنتسبني
للصندوق

 ٣٠٠$لليوم الواحد إذا كانت
فرتة االشرتاك من  15اىل  19سنة
 ٤٠٠$لليوم الواحد إذا كانت
فرتة االشرتاك اكرب من  19سنة

-

 ٢٠٠$لكل والدة
 ٤٠٠$لحاالت التوائم

الحد األقىص هو
 ٤٠٠$للوالدة
الواحدة

يتم استثناء الجراحات التجميلية من الجدول أعاله بشكل عام.
تبلغ قيمة االشرتاك السنوي  100،00ل.ل.
يف حال التزوير أو البالغ الخاطىء ،يصار اىل الغاء االشرتاكات وال يجوز للمنتسب أي تعويض.
ملزيد من املعلومات االتصال بالسيدة لينا شويري  03/ 936 488والسيدة عايدة غانم 03/494 059

