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«وحدة التأمني» حتسم وثيقة وافدي الـ ٦٠.. بـ ٥٠٣٫٥ دنانير
أحمد مغربي - علي إبراهيم

حددت وحدة تنظيم التأمني 
قيمــة وثيقة التأمني الصـــحي 
لـوافـــدي الـ ٦٠ بـ ٥٠٣٫٥ دينار 
ســنويا، متضمنــة ٥٠٠ دينار 
القسط السنوي للفرد باإلضافة 
إلى ٢٫٥ دينار مصاريف الوثيقة، 
ودينار مصاريف إشراف ورقابة، 
فيما أتاح القرار للوحدة تعديل 
قيمة الوثيقة وفقا للمتغيرات 
التي تطرأ على الوثيقة. وتغطي 
الوثيقة تكاليف عالج إجمالية 
ســنويا بقيمــة ١٠ آالف دينار، 
ويبلــغ احلــد األقصــى ملنفعة 
العالج واإلقامة داخل املستشفى، 
منها ٨ آالف دينار، باإلضافة إلى 
١٥٠٠ دينار للعالج في العيادات 
اخلارجية، و٥٠٠ احلد األقصى 
ملنفعة العالج العادي لألسنان. 
وأنهــى القــرار الــذي أصدرته 
الوحــدة حتت رقــم (٢٠٢٠/٢) 
بشأن قواعد إصدار وثيقة التأمني 
الصحــي للعمالة الوافدة داخل 
القطاع األهلي ممن بلغ عمر الـ 
٦٠ عاما فما فوق من حملة شهادة 
املرحلة الثانوية فما دون، والذي 
حصلت «األنباء» على نســخة 
منه، إشكالية حصر اإلصدار في 
الـ ٨ شــركات املدرجة ببورصة 
الكويت فقط، لتصبح متاحة في 
أكثر من ٢٠ شركة تأمني بالسوق 
احمللي سيتم الكشف عنها ضمن 
قائمة معتمدة من وحدة التأمني 
الحقا. وأكد القرار أن أي وثيقة 
تأمني صحي ســتصدر من غير 
الشركات املعتمدة من قبل الوحدة 
إلصدار ذلك النوع من الوثائق 
لن يعتد بها لتجديد إذن العمل 
أو حتويله داخل القطاع األهلي، 
كما ال يجوز سداد قيمة الوثيقة 
نقدا ويقتصر سدادها من خالل 
وســائل الدفــع اإللكترونية أو 
التحويل البنكي أو الشــيكات. 
وحدد القرار الشــروط الواجب 
توافرها في الشــركات املؤهلة 
للقائمة املعتمدة، بأن تكون شركة 
مساهمة كويتية مرخصا لها من 
الوحدة مبزاولة أعمال التأمني، 
والتــي ســتحددها الوحدة في 
تعميم يصدر الحقا، فيما حددت 
شروط التأهيل إلصدار الوثيقة 

في التالي:
١- القدرة على إدارة املطالبات 

املختصة، تعميم ونشر القائمة 
املعتمدة لديها فور صدورها واي 
حتديث يطــرأ عليها، وذلك من 
خالل املواقع اإللكترونية الرسمية 
وحسابات التواصل االجتماعي او 
اي وسائل اخرى تراها الوحدة.

إصدار وثيقة التأمني

املادة اخلامسة: يحظر اصدار او 
منح او تســويق وثيقة التأمني 
لصالح املؤمن له (املشــترك)، 
ما لم تكن الشركة املصدرة لها 
مؤهلة مبوجب القائمة املعتمدة 
واي حتديــث يطــرأ عليها، مع 

مراعاة االلتزامات التالية:
١ـ  تلتزم الشركة املؤهلة بإصدار 
وثيقة التأمني لصالح املؤمن له 
(املشــترك) من خالل مباشــرة 
فقط وفق احلد االدنى للمنافع 
املبينة  التأمينية  والتغطيــات 

بامللحق رقم ١ من هذا القرار.
٢ ـ تلتزم الشــركة املؤهلة عند 
التأمني وعند  اصدارها لوثيقة 
تعاملها مع العمالء بأن متارس 
اعمالهــا وفقــا ملبــادئ التأمني 
وخاصــة مبــدأ منتهى حســن 
النية واعتمادها مبدأ االفصاح 
والشــفافية وتقدمي املعلومات 
الواضحــة والدقيقــة لطالبــي 
التأمني واملؤمن لهم (املشتركني).

شروط تأهيل الشركات إلصدار 
وثيقة التأمني

املادة السادسة: يتعني إلضافة 

قيمة القســط (االشتراك) وفق 
املتغيــرات التــي تطــرأ علــى 

الوثيقة.
التزامات الشركة املؤهلة

يتعــني على  املــادة الثامنة: 
الشركة املؤهلة االلتزام باآلتي:
١ـ  عدم إصدار وثيقة التأمني إال 

من خاللها مباشرة.
٢ ـ عدم حتصيــل اي مبلغ من 
املؤمن له (املشترك) يقل او يزيد 
على السعر احملدد لقيمة وثيقة 
التأمني في املادة ٧ من هذا القرار.

٣ـ  ال يجوز بأي شكل من االشكال 
االعالن عــن وثيقة التأمني مبا 
يتضمــن بيانات غير صحيحة 

او مضللة.
٤ـ  عدم قبول سداد قيمة وثيقة 
التأمني من املؤمن له (املشترك) 
نقدا، ويقتصر اســتيفاء قيمة 
وثيقة التأمني من خالل وسائل 
الدفع االلكترونية او التحويل 

البنكي او الشيكات.
٥ ـ التأكد من استالم املؤمن له 
(املشــترك) لسند قبض بقيمة 
وثيقة التأمني املصدرة مرفقا به 
نسخة عن وثيقة التأمني وايصال 

يوضح عملية قبول الدفع.
٦ ـ يحظر على الشركة املؤهلة 
حتصيل اي مبالغ متعلقة بوثيقة 
التأمني قبل اصدارها للعميل، كما 
يحظر عليهــا منح اي عموالت 
او أتعاب بشكل مباشر او غير 

مباشر نظير اصدارها.

وال يعتد بإلغاء الوثيقة في حال 
كان خارج هذا املسار.

١٠ ـ منح املؤمن له (املشــترك) 
بطاقة تأمني صحي حتتوي على 
بياناته وبيانات الوثيقة موضحا 
بها اسم الشركة املختصة بإدارة 

املطالبة الصحية.
على شــركة  املادة التاســعة: 
التأمني االلتــزام بإصدار وثيقة 
تأمني صحي (فردي) ألفراد الفئة 
املستهدفة ولكل فرد على حدة، 
وتكون مــدة ســريان تغطيتها 

الشــركة املؤهلــة الــى القائمة 
املعتمدة التقدم بطلب الى الوحدة 
بذلك مع اقرار بتوافر الشروط 

التالية:
١ ـ ان تكــون شــركة مســاهمة 
كويتية مرخص لها من الوحدة 
مبزاولــة اعمــال التأمــني ذات 
العالقة مبوضوع وثيقة التأمني.
٢ ـ ان يكــون لديها القدرة على 
ادارة املطالبات الصحية من خالل 
شبكاتها اخلاصة وتقدمي ما يثبت 
ذلك للوحدة، او ان تكون متعاقدة 
مع احدى شركات ادارة مطالبات 

التأمني (الصحي).
٣ ـ ان تكــون مســددة جلميــع 
النهائيــة  االحــكام القضائيــة 
الواجبة التنفيذ ضدها ســدادا 
نهائيا كامال ما لم تكن االحكام 

موقوفة قضائيا.
٤ ـ ان تكون ملتزمة بسداد كل 
االلتزامات املالية لشركة ادارة 
املطالبــات الصحيــة وشــبكة 

مقدمي اخلدمات الصحية.
٥ ـ اي شــروط اخــرى تقررها 
الوحــدة. وللوحــدة احلق في 
إلغاء إدراج الشركة من القائمة 
املعتمــدة في حــال ثبوت عدم 
توافر اي من الشروط السابقة.
املادة الســابعة: يتوجب على 
الشــركات املؤهلــة عند اصدار 
وثيقة التأمني االلتزام بالسعر 
احملدد لقيمة قسط (االشتراك) 
وثيقــة التأمني وهو ٥٠٠ دينار 
تعديــل  وللوحــدة  كويتــي، 

٧ـ  منــح املؤمن له (املشــترك) 
شهادة تفيد حصوله على وثيقة 
التأمني لتقدميها للجهة املختصة 
وفق امللحق رقم ٢ بهذا القرار.

٨ ـ تزويد املؤمن له (املشترك) 
ببيان الشــبكة الصحية والذي 
يشمل على بيانات املستشفيات 
واملراكــز الصحيــة والعيادات 
والصيدليات الداخلة في نطاقها 

واي حتديث يطرأ عليها.
٩ـ  عــدم إلغــاء الوثيقة إال بعد 
موافقة اجلهة املختصة كتابيا، 

متوافقة مع مدة إذن العمل الصادر 
عن اجلهة املختصة. وفي جميع 
االحــوال، يحظر اصــدار وثيقة 
تأمني صحي (جماعي) تشــتمل 
على احد افراد الفئة املستهدفة.
يترتب على  املادة العاشــرة: 
مخالفــة شــركة التأمــني لهــذا 
القرار اســتبعادها مــن القائمة 
املعتمدة فورا، وقيام مسؤوليتها 
القانونية املنصوص عليها في 
القانون والئحته التنفيذية، وذلك 
دون االخالل بالقوانني االخرى.

تغطيتها اإلجمالية ١٠ آالف دينار منها ٨ آالف للمستشفيات و١٥٠٠ للعيادات اخلارجية و٥٠٠ لألسنان

الصحيــة مــن خالل شــبكتها 
اخلاصة، وتقدمي ما يثبت ذلك 

لوحدة التأمني.
٢- أن تكــون مســددة جلميع 
النهائيــة  األحــكام القضائيــة 

واجبة التنفيذ.
٣- ملتزمة بسداد كل االلتزامات 
املاليــة. وفيما يلــي نص قرار 
وحدة التأمني بعد أن اشــتملت 
املــادة األولــى علــى تعريفات 
املصطلحات الواردة في القرار.

الشركات املؤهلة إلصدار
 وثيقة التأمني

وجاء في املادة الثانية: تنشأ بقرار 
من الوحدة قائمة معتمدة تتضمن 
بيانات الشركات املؤهلة إلصدار 
وثيقــة التأمــني، علــى ان يتم 
حتديث هذه القائمة عند صدور 
اي قرارات تنظيمية من الوحدة 
تتعلق بإصــدار الترخيص، او 
وقفه، او الغائه، او عدم جتديده 
ألي شركة تأمني خاضعة ألحكام 

املادة ٢ من القانون.
املــادة الثالثة: تعتمــد اجلهة 
املختصة قرار الوحدة باالمتناع 
عــن منح او جتديــد او حتويل 
اذونــات العمــل داخــل القطاع 
االهلي، في حــال تلقيها وثيقة 
تأمني صادرة عن شركة تأمني غير 
مؤهلة مبوجب القائمة املعتمدة 

وما يطرأ عليها من حتديث.
يجــوز للوحدة  املادة الرابعة: 
منفــردة او بالتعاون مع اجلهة 

احلد األدنى للمنافع والتغطيات التأمينية لوثيقة التأمني الصحي للمقيمني الوافدين ـ عمر ٦٠ سنة فما فوق
١٠٠٠٠ دينارمجموع احلد األقصى السنوي املسموح به لكل مؤمن عليه خالل السنة التأمينية

٨٠٠٠ دينارمنفعة اإلقامة داخل املستشفى
٭ رسوم فتح امللف الطبي.

٭ جميع اخلدمات التشخيصية ومصاريف االستشارات الطبية الضرورية قبل 
دخول املستشفى واملرتبطة مباشرة بحالة الدخول.

٭ أجور الطبيب املعالج وطبيب التخدير والعناية التمريضية.
٭ الفحوصات املخبرية واألشعة التشخيصية واألشعة التداخلية وحتاليل األنسجة.

٭ اإلقامة بغرفة عادية وأجور غرفة العمليات وغرفة العناية املركزة.
٭ األدوية املوصوفة واملعدات الطبية الالزمة للعالج.

٭ أجور سيارة اإلسعاف للحاالت الطارئة املتبوعة بدخول املستشفى.
٭ األمراض املزمنة.

مغطى

١٫٥٠٠ دينارمنفعة العالج في العيادات اخلارجية
٭ رسوم فتح امللف الطبي.

٭ أجور األطباء.
٭ الفحوصات املخبرية واألشعة التشخيصية واألشعة التداخلية وحتاليل األنسجة.

٭ األدوية املوصوفة واملعدات الطبية الالزمة لعالج احلاالت املرضية.
٭ عمليات اليوم الواحد.

٭ الفحص الروتيني للسمع والبصر ملرة واحدة بالسنة.
٭ األمراض املزمنة.

٭ اإلجراءات الطبية خارج املستشفى.

احلد األقصى 
ألدوية األمراض 
املزمنة ٣٠٠ دينار

٥٠٠ دينارمنفعة العالج العادي لألسنان
٭ فتح امللف الطبي.

٭ أجور األطباء.
٭ الفحوصات املخبرية واألشعة التشخيصية واألدوية املوصوفة.

٭ خلع األسنان مبا فيه اخللع اجلراحي.
٭ حشوات األسنان الدائمة واملؤقتة.

٭ عالج اللثة وعالج أقنية اجلذور ونزع العصب.

مغطى

التحميل و/أو نسبة املساهمة عن كل مطالبة
ال يوجدالعالج داخل املستشفى

١٠٪ وبحد أدنى ٥ زيارة الطبيب ـ العيادات اخلارجية
دنانير عن كل مطالبة

١٠٪الفحوصات التشخيصية ـ العيادات اخلارجية
١٠٪األدوية ـ العيادات اخلارجية

١٠٪ وبحد أدنى ٥ عالج األسنان
دنانير عن كل مطالبة

قسط التأمني بحسب ما هو مذكور في شهادة التأمني الصحي

بدء جتديد إذن العمل 
آليًا .. والقوى العاملة» 

حتدد اخلطوات
بشرى شعبان

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة عن 
خطــوات جتديد إذن عمل ملن بلغ عمر ٦٠ 
عامــا فما فوق من حملة شــهادة الثانوية 
العامة فما دون وما يعادلها من شــهادات، 
وبالتالي أصبــح جتديد إذن العمل متاحا 

وفق اخلطوات التي حددتها الهيئة.


