
How to use the service?

إمكجنجينجبدعميكمحياجاجالحلول األنسب إلنضع 

و العجلماة معجالمحلاة 



.كل مج نقوم بهرمحوعمالئنج هو رعجاةفمسجعديكمهدفنج األسجسي هو 





كافاة الحصول على الخدمه

:حجالت الطوارئ: خجرج الشبكه الطباة

.وفقا لالسعار المتعارف عليها بعد تقديم كافة المستندات المطلوبة لعمل االسترداد% 80يتم االسترداد بنسبة 

:العالج الداخلى لغار حجالت الطوارئ: خجرج الشبكه الطباة

وفقا لالسعار المتعارف عليها بعد تقديم كافة% 80ال يلزم الحصول على موافقة مسبقة و يتم االسترداد بنسبة 

.المستندات المطلوبة لعمل االسترداد

:العالج الخجراى: خجرج الشبكه الطباة

.دفع و استرداد وفقا لشروط التعاقد: الكشف و صرف العالج

يمكن الحصول على الخدمة مباشرة داخل الشبكة باصل الروشته بها التشخيص و اصل الكارنيه: االشعة و اليحجلال

.و يمكن ايضا الحصول على الخدمة عن طريق الدفع و االسترداد

.دفع و استرداد وفقا لشروط التعاقد: العالج الطباعى



اليلافونالعنواناالسمنوع مقدم الخدمةالمدانةالمحجفظه

-شارع أبو عبيده البكري روكسى 4-داخل مستشفى القاهرة التخصصي عيادة متاليف بمستشفى القاهرة التخصصيعيادة متاليفمصر الجديدهالقاهره

33044901 02بحر الغزال نهاية احمد عرابى5عيادة متاليف بمستشفى الشروق المهندسينعيادة متاليفالمهندسينالجيزة

38247247 02أكتوبر6مدينة –الحي المتميز عيادة متاليف بمستشفى دار الفؤاد عيادة متاليفالسادس من اكتوبرالجيزة

33029981 02ش سوريا متفرع من جامعة الدول العربيه3عيادة متاليف بمستشفى السالم المهندسينعيادة متاليفالمهندسينالجيزة

-داخل مستشفى السالم الدولي  كورنيش النيل  المعاديعيادة متاليف بمستشفى السالم المعادىعيادة متاليفالمعادىالقاهره

0238500921أكتوبر6مدينة الشيخ زايد  طريق مدينة عيادة متاليف بمستشفى الشيخ زايدعيادة متاليفالسادس من اكتوبرالجيزة

5916491 03ش بور سعيد ميدان سبورتنج210محمد المسيري. دطبيب متاليفسبورتنجاالسكندرية

01005371699عمارة المرسى أمام صيدلية صالح-ش األسكندريه -مرسى مطروح إبراهيم محمود على/ دطبيب متاليفمرسى مطروحمرسى مطروح

9113829 040ش شمس الدين  سكة المحله امام زجاج الحاجهد ابراهيم ربيعطبيب متاليفطنطاالغربية

01066616305بجوار مركز النخبه لألشعه-برج الحكمه -ميدان شرف العيسوي سهيل.دطبيب متاليفشبين الكومالمنوفيه

01223856534المجاوره السادسه أمام مستشفى األزهر الجامعى بجوار صيدلية عبده عبيدأشرف عبد السالم احمد مصطفى. دطبيب متاليفدمياطدمياط

0663339808المناخ–ش األمين والسواحل محمد سأسأ/ دطبيب متاليفبورسعيدبورسعيد

0643918787ش الجيش74وحيد هيصم. دطبيب متاليفاإلسماعيليةاالسماعيلية

3338360  062شارع الجالء9عيادة محمد سامح الناظر/ دطبيب متاليفالسويسالسويس

01066596067أمام مسجد الخلفاء الراشدين-13رقم -العريش -ش البحرمحمود حمدى.دطبيب متاليفالعريششمال سيناء

0653620910شارع اإلذاعة بجوار صيدلية سان جورجغطاس فخرى غطاس/ دطبيب متاليفرأس غاربالبحر األحمر

01008640600حى الكوثر ش البولينج مبنى قرطبةنور السعيد أبو الخير/ د طبيب متاليفالغردقةالبحر األحمر

01001534352داخل مستشفى برج الزهراءمحمد فكرى. دطبيب متاليفبني سويفبنى سويف

01222995346–بجوار مقهى السكرية –شارع المحطة ماجد حشمت ابراهيم. دطبيب متاليفسوهاجسوهاج

01222934807شارع السمعانية المتفرع من شارع مدرسة الصنايعمجدى مجلع. دطبيب متاليفمدينة األقصراالقصر

01223152116ش هميمى الجبالوى  عمارة المروة47ماجد ذكرى جيد. دطبيب متاليفاسواناسوان

أطبجء وعاجدات ميالاف



كار*ىآجتصادلاالنظجم إدارة 

االنيرنت يسيخدمه الصادلاة لصرف األدواة ويسهال األمر لكمبرعجتلصادلالنظجم إدارة 

والبطاقة الشخصيةلطبياالتأمينبطاقة الحاجة إلى النماذج الطبية المتعارف عليها، فقط يلزم إجراء بسيط لصرف األدوية الشهرية بدون •

السليمةاتالجرعصرف •

ستخدامإلإلساءة احدود وضع •

صرف الدواء البديل المناسب في حالة عدم توافر الدواء الموصي به•



يقدام المطجلبجت

مطجلبجت االسيرداد النقدى

:ااب ايبجع اليعلامجت اليجلاة

.يمكنك الحصول على رقم الوثيقة و رقم شهادة التأمين الفردى الخاصة بك من المتعاقد, يجب تقديم المطالبة بواسطة المتعاقد1.

.يجب االجابة على جميع االسئلة الواردة باالستمارة ال تترك اى فراغ اكتب بخط واضح2.

.يجب ترجمة اللغات االخرى لدى خبير معترف به قبل تقديمها, يجب تقديم المرفقات باللغة العربية او االنجليزية فقط3.

ً لن تصرف أى مطالبات بعد تسعين, يجب تقديم جميع المرفقات المطلوبة فى خالل مدة تسعين يوماً من تاريخ حدوث المطالبة4. .يوما

.يجب إرفاق النسخ األصلية من أى ايصاالت أو فواتير أو تقارير طبية 5.



ةبراجء كيجبة الباجنجت المطلوب

.برجاء ملىء نموذج لكل مطالبة على حدى، حيث  تفصل  المطالبات  الطبية عن مطالبات  األسنان عن الوالدة عن النظارات الطبية1.

.تفصل مطالبات الموظف عن كل من المعالين2.

يقدام المطجلبجت



خدمجت العاجدات الخجرااة 

(زاجرة الطباب ) الكشف •

ا ختم و توقيع إيصال مهن طبية بأتعاب الطبيب عليه ختم و توقيع الطبيب المعالج أو روشتة مدون عليها قيمة اتعاب الطبيب عليه

.الطبيب 

.مع روشتة الطبيب موضح عليها االسم و التاريخ و التشخيص بوضوح

الدواء•

.كمية و أسماء األدوية الموصوفة موضح الختم عليها, اسم المريض , فاتورة مفصلة من الصيدلية تظهر تاريخ الشراء 

.صورة من روشتة الطبيب مدون عليها االسم و التاريخ و التشخيص بوضوح

يقدام المطجلبجت



خدمجت العاجدات الخجرااة 

األشعجت و اليحجلال•

.موضح  عليه الختم , إيصال رسمي مفصل يذكر نوع و تكلفة كل من األشعة أو التحاليل الطبية على حدة

.التشخيص بوضوحيجب إرفاق طلب الطبيب بإجراء األشعة أو التحاليل و 

.صورة من نتائج األشعات أو التحاليل

العالج الطباعي•

.إيصال رسمي مفصل يذكر اسم المريض و التاريخ و  نوع و تكلفة الجلسات موضح عليه الختم و التوقيع

.التشخيص بوضوحيجب إرفاق طلب الطبيب بإجراء الجلسات و

.كارت بعمل الجلسات من الطبيب المعالج موضحاً به تاريخ كل جلسة و توقيع المريض بجوار كل جلسة قام باجرائها

يقدام المطجلبجت



يقدام المطجلبجت

خدمجت العاجدات الخجرااة 

:العالج كمراض داخلى

.إيصال رسمي بأتعاب الطبيب المعالج أو الجراح يظهر ختم و توقيع الطبيب•

.رسمي بالقيمة المدفوعةفاتورة مفصلة من المستشفى مرفقة بإيصال•

.التقرير الطبي المفصل عند خروج المريض من المستشفى•



شروط االسيرداد النقدى

:الشروط الخجصة بجلفوايار 

أصلية1.

.لها رقم مسلسل و رقم ضريبى و رقم السجل التجارى2.

(.ال يعتد به« خالص مع الشكر » ختم ) مختومة بختم يحمل اسم مقدم الخدمة الطبية3.

.تحتوى على اسم مقدم خدمة طبية معتمد و عنوانه الفعلى بشكل واضح و رقم التليفون 4.

.مدوٌن عليها اسم العميل و التاريخ5.

(.يجعلها غير صالحة للدفع)ال يُعتد بأى كشط أو تعديل أو إضافة بخط اليد 6.

.يجب ان تحتوى على الخدمة أو المنتج الذى تم شراؤه أو استخدامه بالفعل و ليس مجرد المنتج الذى تم التوصية عليه او حجزه7.

.يتم الرد على العميل عن طريق عيادة االهرام فى المطالبات المقدمة8.

ن عليه المستشفى 9. من المصروفات المناسبة والمتعارف عليها% 100تقوم الشركة بسداد نسبة " كحالة طارئة"في حالة دخول المؤمَّ

.ال يتم صرف العالج الشهرى إال بناءاً على روشتة طبيب يتم تجديدها مرة كل سنة10.



كافاة االيصجل بنج 

:الشروط الخجصة بجلفوايار 

( # CRT )يه بالخدمه الطبيه مع ذكر رقمك الفردي المذكور ببطاقتك الطبام اذا كان لديك أي استفسار بشأن صحة مطالبتك أو تعويضك و كيفية الحصول علي الخدمة، يرجي االتصل باالخط الساخن لشركه ميتليف قبل القي-

01227094029فى حال تقديم شكوى و لم يتم حلها برجاء التصعيد عن طريق شركة مارش -


