بسم الله الرحمن الرحيم

رابطة الجامعيين  /محافظة الخليل
جامعة بوليتكنك فلسطين
النظام الداخلي لصندوق التأمين الصحي

مادة (-: )1
يسمى هذا النظام نظام التأمين الصحي للعاملين في مؤسسات رابطة الجامعيين.
مادة (-: )2
تعريفات ،يكون لللفواو لالاروارات الوناري فوي هوذا النظوام المعواني المحولي ليوا يلموا اللوي،

يلت القرينه على غير لك.

ا

الرابطة  :رابطة الجامعيين في محافظة الخليل

الصنللق  :صنللق التأمين الصحي للعاملين في مؤسسات رابطة الجامعيين بمحافظة الخليل

المشووتر : :وول يووخم التقوولم بطلووف لايووترا :فووي الصوونللق ليعموول فووي اربطووة الجووامعيين علووى

أساس التفرغ سناء ا مصنفا ال غير مصنف ال براتف للافقت على طلرة لجنة الصنللق.
المنتفع  :زلجة أل زلجات أل أبناء العضن المشتر :المسؤلل عن عالتيم يرعا.

اللجنة  :لجنة صنللق التأمين الصحي في رابطة الجامعيين بمحافظة الخليل.

مادة (-: )3
النشئ العواملن فوي مؤسسوات رابطوة الجوامعيين صونللتام للتوأمين يسومى صونللق التوأمين الصوحي
للع وواملين ف ووي رابط ووة الج ووامعيين لمؤسس وواتيا ،بي وولص تةطل ووة نفق ووات الخ وولمات الص ووحلة لالط ل ووة

للمشتر ين لالمنتفعين بالصنللق لبشكل خاص الخلمات التاللة -:

أ -شفلة الط يف العام لالخاص

ب -تكلفة ا ستطراب لالعمللات الجراحلة الخفلفة التي يجرييا الط يف في علايته
ج -تكلفة الفحنص الط لة

ي -ثمن األيلية لالعاجات
هو -تكلفة صنر األيعة

ل -تكلفة التحاليل المخ رية

ز -تكلفة اإلتامة في المستشفلات لالعمللات الجراحلة على اختاص أنناعيا بما فييا الن ي
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ح -معالجة األسنا تقتصر على شفلة الط يف لثمن األيلية لخلع األسنا لأمراض اللثة.

وار مون لموة الفواتنر للون ي الط لالوة ،ليولفع لموة
خ -يساهم الصونللق بم لو(  )05خمسون يالن ا

الفاتنر ا انت اتل من مسواهمة الصونللق للون ي الط لالوة أموا الون ي ال لصورية فتعامول رواتي

العمللات الجراحلة.
مادة (-: )4
الحل األعلى للنفقات التي يةطييا الصنللق خال سنة هي ما اللي -:
أ -عن العضن المشتر )0055 :يالنار أريني.

ب -عن زلجة العضن المشتر )0055 :يالنار أريني.
ج -عن ل طفل من أطفال المشتر )0055 :يالنار أريني.

ي -على أ

تزيل النفقات التي يةطييا الصنللق مجتمعة عن العضن المشوتر :لالمنتفعوين لحول

أعلى خمسة آ ص لسرع مائه لخمسن يالنا ار  )0505يالنار.

مادة (-: )5
تسط ا يترا :السنني في الصنللق هن ما اللي -:

أ -عن العضن المشتر 055 :يالنار.

ب -عن زلجة العضن المشتر 055 :يالنار لكل زلجة.

ج -عن ل طفل من أطفال العضن المشتر 55 :يالنار.

مادة (-: )6
أ -يجنز للمنظفة تأمين زلجيا لأطفاليا علوى أ تولفع األتسواا املوة حسوف مواي رتوم  )0يل
مساهمة الرابطة.

ب -يجنز للمنظفة تأمين ال يها الذالن تزيل أعمارهم عن  )00عام غير المتزلجين لالطلرة فقط
بقسط سنني تلر  )055مئة يالنا امر

غير بلل مساهمة الرابطة.

مادة (-: )7
الرايات صنللق التأمين الصحي - :

أ -يساهم المشتر :بنسرة  )%05من لمة الم ل( عن نفسه لالمنتفعين.

ب -تساهم الرابطة في الصنللق عن المشتر :لالمنتفعين بنسرة .)%05

ج -آية الرايات أخرى تق ليا لجنة الصنللق.
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مادة (-: )8
يساهم المنتفعن -:

 % 00 -Iمن لمة ل لصفة ط لة.

ب %00 -من الفحنصات ألمخ ريه لاأليعة لالعاج الط لعي.

ج % 05 -من لمة اإلتامة لالعاج لالعمللات الجراحلة في المستشفلات باللرجة األللى.

ي % 00 -من لمة اإلتامة لالعاج لالعمللات الجراحلة في المستشفلات باللرجة الثانلة لالثالثة.
مادة (-: )9
تلفع أتساا ا يترا :عن األعضاء المشتر ين لالمنتفعين لمساهمة الرابطة على أتساا ييرية.
مادة (-: )11
أ -ا رغف العضن المشتر :بإضافة ابنائة لى صنللق التوأمين اللوزم بإضوافة جملوع األبنواء يل
سن الثامنة

عشر .

ب -اللزم المشتر :بتامين جملع زلجاته

ا متزلجوام ألثثور مون لاحولع لتعامول الزلجوة الثانلوة

فأثثر لفق ماي رتم  )0بنل ب) للكن بلل مساهمه الرابطة .

مادة (-: )11
المنظف الجلالل لالمنلني الجلالل لالزلجة الجلالل تستحق عنيم أتساا التأمين ما اللي -:

 -0المنظف الجلالل من تاريخ تعيينه.
 -0المنلني الجلالل من تاريخ ل يته.
 -3الزلجة من تاريخ الزلاج.

مادة (-: )12
ت لأ السنة التأمينلة من  0/0من ل عام لتنتيي في  00/30ل يحوق للمنظوف القوليم ا يوترا:
في التأمين

من بلاية فتر التأمين .يستثنى من لك المنظف المعين حلالثام على أ يقنم بلفع

األتساا ما اللي -:

 )0ألل ثاثة ايير من بلاية التأمين اللفع القسط امام.

 )0ا ايتر :بعل ثاثة ايير للةاية تسعة ايير اللفع  %55من القسط.
 )3آخر ثاث ايير  %05من القسط.
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 )0ا رغووف المنظووف بإضووافة زلجتووه بعوول س وريا التووأمين الصووحي الوولفع القسووط السوونني ووامام
لتستفيل الزلجة من الخلمات التي يقلميا الصنللق حسف النظام ما لري في ماي رتم ""00
نقطة رتم ". "00
مادة (-: )13
عن وول ح ووللث عج ووز م ووالي ف ووي الص وونللق ال ووتم تنزي ووع العج ووز عل ووى األعض وواء المش ووتر ين بنس ووف
اسوتفايتيم لاسوتفاي المنتفعووين التوابعين ليوم موون الصونللق لفووي حالوة حوللث فووائد فوي الصوونللق

يجيوور الرصوويل لووى السوونة الماللووة التاللووة للنظوور فووي تنسوولع الخوولمات الصووحلة لصووال األعضوواء

المشتر ين لالمنتفعين في الصنللق.

مادة (-: )14
تكوون اإلتامووة فووي المستشووفلات بمنجووف تحنيوول موون ط يووف مخووتم معتموول أل أطروواء الطونار فووي
المستشفلات.
مادة (-: )15
ا عجزت المستشوفلات بالضوفة الةربلوة لتطوا غوز عون معالجوة حالوة مشومنلة فوي النظوام لبنواء

عل ووى تحني وول تعتم وولع لجن ووة الص وونللق يلج وونز معالج ووة المش ووتر :أل المنتف ووع ف ووي خ ووارج الض ووفة أل

القطووا ليوولفع الصوونللق فووي هووذع الحالووة النفقووات الصووحلة ضوومن الحوول األعلووى لتأمينووه الوناري فووي
الموواي الرابعووة موون هووذا النظووام أل عموول تووأمين صووحي حكوونمي علووى نفقووة اللجنووة الووؤمن لووه العوواج

المطلنب لبشكل ممتاز.
مادة (: )16
يعت وور المشووتر :المسووافر لموول
بتسلالل لمة الفناتير الرسملة له.

تزيوول عوون يووير مشوومن م بيووذا التووأمين أالنمووا لجوول ليقوونم الصوونللق

مادة (-: )17
يسووري مفعوونل التووأمين بالنسوورة ألسوور العضوون المشووتر :للمنفوول فووي بعثووة ي ارسوولة لالمجوواز ي ارسوولا

لالمجاز بلل راتف لالمعوار لالمنتولب حتوى نيايوة سونة التوأمين علوى أ يسولي األتسواا المسوتحقة

علله.
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مادة (-: )18
في حالة تر :المشتر :الخلمة في الرابطوة التنتوف التوأمين لتصور بطاتوة التوأمين الصواير
ل تحصل منه األتساا المتر لة ،ما

يحق له استرياي األتساا التي يفعيا.

لوة

مادة (-: )19
فووي حالووة لفووا المشووتر :يسووتمر المنتفعووين موون أف وراي أس ورته با سووتفاي موون الصوونللق حتووى نيايووة

السنة على أ تسلي جملع األتساا المستحقة علييم للصنللق.

مادة (-: )21
في حالة لام المشتر :أل أحل المنتفعين باستعمال الرطاتوة بشوكل مخوالف ليوذا النظوام لالتعللموات
الصاير بمقتضاع تحصل جملوع األتسواا المفرلضوة عللوه لعلوى المنتفعوين التوابعين لوه عون المول

الرا لة ليمنع من ا ستفاي هن لالمنتفعين التابعين له مون الصونللق ،لللجنوة الصونللق الحوق فوي

اتخا ما تراع مناسرام بحقه لتعنيد الصونللق عون الضورر النوات عون سونء ا سوتخلام ،موا يحوق
للجنة اتتطا المطلنب من راتره أل مستحقاته األخرى بعل منافقة مجلس الرابطة.
مادة (-: )21
يار الصنللق  :تتنلى يار الصنللق لجنة تضم خمسة أعضاء مؤلفة من نائف الرئلس للشوؤل

اإلياريووة لجامع ووة بنليتكن ووك فلس ووطين رئلسو وام) ،الموولالر الم ووالي لرابط ووة الج ووامعيين أمينو وام لص وونللق
اللجنة ،ليننب عن الرئلس في حالة لابه) لملالر يؤل المنظفين مقر امر لعضونا مون العواملين

التم اختلارهم أل انتخابيم من ت ل األعضاء المشتر ين في الصنللق سننيام ،ليحق لعضن مجلوس

الرابطة رئلس اللجنة الصحلة أل من النيره ) حضنر الجلسات لالمناتشة لالتصنيت.
مادة (-: )22
تتنلى اللجنة الصاحلات لالمسؤلللات التاللة-:

أ -تحلالل طريقة ا ستفاي من خلمات الصنللق لتنظلميا.

ب -ت نل طلرات ا يترا :في الصنللق.

ج -تحلال وول األطر وواء لالص وولايلة لالمخت و ورات لالمستش ووفلات ال ووذالن س وويتم التعام وول معي ووم ل يج وونز
التعامل مع غيرهم.

ي -لضووع التعللمووات الضوورلرية لتسوويير أعمووال الصوونللق لنيارتووه بمووا النسووجم مووع مووا لري فووي هووذا
النظام.
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ه -صوولار العقنبووات بحووق األعضوواء المشووتر ين الووذالن يخووالفن هووذا النظووام لالتعللمووات الصوواير

عن اللجنة لالذالن يسيئن استخلام بطاتات التأمين سوناء واننا هوم أنفسويم أل المنتفعوين مون أفوراي

أسرهم.

ل -رفو ووع التنصو وولات المناسو وورة بخصو وونص أتسو وواا ا يو ووترا :لالخو وولمات الصو ووحلة التو ووي يةطييو ووا

الصنللق لرفعيا لى مجلس الرابطة.

ى -علاي التقرير السنني عن أعمال الصنللق لعرضه على الييئة العامة للصنللق.
مادة (-: )23
تعقل اللجنة اجتماعاتيا مر ل أس نعين أل بناء علوى يعون مون رئولس اللجنوة ا يعوت الضورلر

لذلك ،لتصلر اللجنة ت ارراتيا باألغل لة النس لة لعنل تسالي األصنات الرج الجانف الذي يصنت

معه الرئلس .

مادة (-: )24
تلل ت اررات اللجنة في سجل خاص النتع عللة األعضاء ليحفظ عنل رئلس اللجنة.
مادة (-: )25
عنوول لة وواء الص وونللق ألي سو و ف ووا تح وونل أمنالووه لمنج وونيا تو وه لحقنت ووه ل ووى ص وونللق الطال ووف

المحتاج في جامعة بنليتكنك فلسطين.

مادة (-: )26
ما لم الري نصوه فوي هوذا النظوام أل عنول حوللث اخوتاص فوي التط يوق أل التفسوير فلجنوة الصونللق
هي الجية المخنلة لل ت في لك ،ليجنز ا ستئناص لمجلس الرابطة.

مادة (-: )27
يج وونز تةيي وور أل تع وولالل أي م وواي أل بن وول ف ووي ه ووذا النظ ووام

مجلس الرابطة على التعلالل.
مادة (-: )28
ا ستثناءات الحا ت التي

يةطييا التأمين) -:

 -0حنايث السير لنصابات العمل بجملع أيكاليا.
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بمنافق ووة الييئ ووة العام ووة لمص ووايتة

 -0تكاللف األطراص الصناعلة لاألجيز الط لوة المسواعل لالنظوارات الط لوة لالعلسوات الاصوقة
لأجيز السمع لالعين الصناعلة لما لى لك.

 -3تر يف األسنا لالتقنيم لزراعة األسنا لالحشنات بأنناعيا.
 -0تكاللف استلعاء األطراء للمنازل.

 -0تكو وواللف م ارفو ووق الم و وريد فو ووي المستشو ووفى ل و ووذلك الخو وولمات الط لو ووة الفنل لو ووة مثو وول التلفو وون
لالتلفزين )

 -6اإلجيوواض أل اإلسووقاا غيوور المشوورل لجملووع لسووائل منووع الحموول لنلووف،ح نب ،ابوور) لغوورز
عنق الرحم.

 -5الفحنصات الللرية لاطمئنا على الصحة مالم تكن بتنصلة من الط يف المعتمل.
 -0أم وراض العقووم لعمللووات التل وول الصووناعي ال أطفووال األنابيووف خاصووة الفحنصووات المتطوونر
لتشخلم س ف العقم).

 -9مرض نقم المناعة المكتسرة اإلاللز)
 -05األمراض النفسلة لالعص لة

 -00معالجة اإليما على المخلرات لالمشرلبات الرلحلة
 -00معالجووة األم وراض ال العلوول ال العاهووات الناجمووة عوون محاللووة ا نتحووار ال تع وريد الوونفس
للخطر يل م رر

في حالة نقا رلح بشرية.

 -03أم و وراض الفشو وول الكلو ووني لاأللرام الخ يثو ووة بمختلو ووف أنناعيو ووا لتةطو ووى بعمو وول تو ووأمين حكو وونمي
للمصاب نفسة على نفقة اللجنة.

 -00ابر األنسنلين

 -00جراحة لمستحضرات التجميل لح نب الشراب أل ما يابه .
 -06المناي الةذائلة مثل حليف لأغذية األطفال)

 -05تكاللف العاج الط لعوي موا عولا المحنلوة مون ط يوف عظوام ال أعصواب لبحول أتصوى 05
جلسات)

 -00العمللوات الجراحلووة الطارئووة تةطووى موون بلايووة التووامين أمووا غيوور الطارئووة لالوون ي فتةطووى بعوول
مرلر ثاثة ايير على بلاية التأمين للمنظفين الجلي على أ

 -09الحاضنة ما علا ألل أربعة أيام

تكن ضمن ا ستثناءات.

 -05التشنهات لاألمراض الخل لة بما في لك أمراض لراثلة أل خلل أل عاهة نتلجة الن ي
 -00آية مصاريف بعل انتياء السنة التأمينلة عن أي مرض
 -00ا مو وراض السو ووابقة للت ووامين

ا تم تجلالل العقل

تةطو ووى ا فو ووي حال ووة ايو ووتراثه لس وونتين متت ووالتين ت و وول السووونة

التأمينلة.
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