عقد تأمين طبي جماعي طالب رقم ج ص. 2018/9/ 223888/

المرجو قراءة هذا العقد بكل دقه و إرجاعه حاال إلى الشركة إذا وجد ما يستوجب التعديل.

يشهد هذا العقد بأن شركة المجموعة العربية األوروبية للتأمين المساهمة العامـة
المحــدودة ( المسماه فيما بع د الشركة ) قد منحت التأمين المشروح في الجداول التالية  ،و
بأن الشركة مع التقيد بالشروط المعده في هذا العقد  ،ستدفع للمؤمن له التعويضات عن
خسائر حصلت نتيجة الصابة او لمرض و لغاية ما هو محدد و متفق عليه هنا .
صدر هذا العقد للمؤمن له مقابل دفع القسط االول و على اساس ان جميع التصريحات
الصادرة عنه و الموقعة في الطلب من قبل من يمثلة هي صحيحة و طبقا" لما يعرفة ويعتقده.
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جدول العقد
تاريخ االصدار
رقم العقد
نوع العقد
اسم المؤمن له
المؤمن عليهم
مدة التعاقد

:
:
:
:
:
:

تاريخ بدء التأمين
تاريخ انتهاء العقد

:
:

2018/09/01
ج ص . 2018/9/ 223888 /
عقد تأمين طبي جماعي
جامعة البترا
طالب جامعة البترا
سنة واحدة فقط  ،ويجوز للطرفين األتفاق على أن تكون مدة العقد ثالال
سالالنوات متتاليالالة تجالالدد السالالنة الثانيالالة والثالثالالة بالالنفس الشالالروط والتغطيالالات
واالسعارشالالريطة عالالدم تجالالاوز نسالالبة الخسالالارة العقالالد عالالن ( %95شالالامال
المصاريف االدارية) .
 2018/9/1من الدقيقه االولى بعد الساعه  12ليالً
 2019/8/31الى الدقيقه االخيره للساعه  12ليالً
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الئحة المنافع
المنتفعون
الحد االقصى للعمر
درجة االنتفاع
نوع العملة
المنطقه الجغرافيه

:

كافة الطلبه المسجلين حسب كشف الجامعه المقدم للشركه فصليا

:

غير محدد
ثانية
دينار اردنـــي
تغطية جميع محافظات و مدن المملكة

:
:
:

ثانية
الحد االقصى اللتزام الشركة للفرد  /سنويا"

50000

أ -المعالجة داخل المستشفى فقط  ( :الحاالت التي تستدعي االقامة لالستشفاء و الجراحة ):
االقامة
العناية الحثيثة
التصوير الطبقي و الرنين المغناطيسي
الفحوصاااااات المخبرياااااة و االدوياااااة وأدويالالالالة الخالالالالروج و االجاااااراءات

تغطيــة كاملـــة

التشخيصية

سيارة االسعاف فقط للحاالت التي تستدعي ذلك
اتعاب الطبيب و الطبيب االستشاري
اتعاب الجراح و طبيب التخدير

اجور االطباء ( زيارة  ،جراحه  ،تخدير )

ثانية
الحد االقصى للحالة المرضية الواحده سنويا"

10,000

ب -المعالجه خارج المستشفى ( -:كشفية الطبيب  ،االدوية  ،الفحوصات المخبرية و الشعاعية ):

ثانية
الحد االقصى لنفقات العالج للمنتفع سنويا"

1200

عدد النماذج السنوية لكل منتفع
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نسبة التعويض للمعالجه داخل الشبكة الطبية المعتمده-:
 -نسبة التعويض للمعالجه خارج المستشفى

%90

 -نسبة التعويض للمعالجه داخل المستشفى

%100

نسبة التعويض للمعالجه خارج الشبكة الطبية و المطالبات النقديه-:
 تسااوية المطالبااات التااي تقاادم الينااا فااي فتاارة ال تتجاااوز فتاارة  30يااوم عماال ماان تاااريم تقااديم كافااة الوثااائق سااواءالتقرير الطبي المفصل و الفواتير االصليه و الفحوصات الشعاعية او المخبرية او غيرها ونموذج فارغ.
 تغطيااة  %70ماان الحااد االدنااى ماان تسااعيرة نقابااة االطباااء االردنيااة لعااام  2008إلجااور االطباااء داخاال و خااارجالمستشفى وذلك فقط للحاالت الطارئة وفي حال عدم وجود بديل لجهة طبية معتمدة في نفس المنطقة الجغرافية.

تعتبر شروط عطاء التاامين الصاحي للماونفين وعاائالتهم وطلباة الجامعاة المساجلين فصاليا جازء ال
يتجزا من بنود عقد التامين وتقرا معه وتشكل وحده واحده لكافة الغايات والمقاصيد.

تغطيات اضافية -:
 .1تغ طياة االصااابات الرياضايه للطااالب المساجلين فصااليا للفارق الرياضااية اذا كانات مكلفااة باللعاب رسااميا داخاال
وخارج الجامعة.
 .2ادخاااال و اخاااراج الماااريض مااان المستشااافى للحااااالت التاااي تساااتدعي ذلاااك يكاااون حساااب رأي االخصاااائي او
االستشاري المعالج المعتمد و في حال رفض شركة التاامين اياا" مان االجارائين يجاب اباالغ المركاز الصاحي
في الجامعه خطيا" و ما عدا ذلاك يكاون رفاض االدخاال أو اساتعجال االخاراج علاى مساكولية شاركة التاامين
خطيا" ايضا" .
 .3الحاالت التي تعطى تخدير كلي و الحاالت التي يحدد لها سرير او غرفه في المستشفى و التاي تساتدعي طبياا
المبيت و االقامه ال يجوز ان تعتبر حاله يوميه ) (Day Caseفهي حاالت ادخال .
 .4الجبيره و الجبص مهما كان نوعها حسب اختيار االخصائي ماع اجاور التركياب باساتثناء اللاوازم و االجهازه
المسانده .
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 .5ثمن االجهزه و البراغي و الصفائح و اجاور التركياب مان ضامن ساقف العملياه باساتثناء اللاوازم و االجهازه
المسانده .
 .6الكشفية االولى لالخصائي للحاالت المستثناه تامينيا" مغطاه لحين اثبات التشخيص .
 .7سقف المعالجه داخل المستشفى يشمل كافة االجراءات الطبيه العالجيه و التشخيصايه التاي تساتلزمها الحالاه
المرضيه بماا فيهاا التخادير و االدوياه المصاروفه داخال المستشافى و االجاراءات الجراحياه فاي حادود ساقف
الحاله الواحده للحاالت المرضيه المشموله .
 .8تغطية األمراض الجلدية غير التجميلية (باستثناء ما ورد في االستثناءات العامة).
 .9تغطية امراض العيون (كشفية وعالجات ) والجراحات الروتينية غير المتعلقة بحدة االبصار.
 .10يتم تغطية الطالب بوثيقة تامين حياة بمبلغ  1000دينار.
 .11تلتزم الشركة بتغطية الحاالت الطارئاة لحاين اساتقرارها وحتاى لاو كانات مساتثناه مان التاامين علاى ان ياتم تاذميم
الحاالت غير المغطاة ضمن وثيقة العقد.
 .12تغطية منفعة العالج الطبيعي بحاد أقصاى  10جلساات لكال طالاب سانويا للحااالت المرضاية المشامولة تأمينياا
وبتوصية من طبيب أخصائي داخل الشبكة المعتمدة .
 .13تغطية االكياس الدهنيه .
 .14تغطية الثآليل غير التجميليه.
 استثناء الحمل والوالدة واالجهاض واالورام الليفية الرحمية واكياس المبايض للطالبات.
 االنزالق الغضروفي الحاد (الطارىء).
 الحاالت المرضية واالصابات السابقة لتاريم إنتساب الطالب للجامعة و/أو للتأمين غير مغطاة تأمينيا .
 تغطية حروق الشمس .
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فترات االنتنار -:
تطبق فترات االنتنار على جميع الطالب الجدد حسب ما يلي:

االستثناء
.1
.2
.3
.4

مدة االنتنار

البواصير و النواصير و الشق الشرجي و الفتق بأنواعه
اللوزتين و الزوائد اللحمية و الجيوب و التنظير بأنواعه
تفتيت الحصى و استئصال المراره
دوالي الخصيه و القيلة المائية الغير متعلقة بالعقم

 3أشهر
 3أشهر
 3أشهر
 3أشهر

الية عمل التامين الصحي -:
 .1اعتماد عيادة الجامعه لتقديم العالج للطالب و يتم من خاللها تحويل الطالب لعيادات االختصاص .
 .2تعتمد هوية الطالب الجامعيه كبطاقة تامين يتلقى بموجبها المنفعه المتوفره في العقد و في حاالت الطاوارىء
ال يطلااب ماان الطالااب تقااديم نمااوذج طبااي علمااا" بااأن بطاقااة الطالااب الجامعيااه و التامينيااه تصاادرها الجامعااه
فصليا" بعد تسجيله.
 .3تزويد المركز الصحي في الجامعة بقائمة تحتوي على أسماء االدوية التي ال تعتمدها وزارة الصحة كدواء.



تكون مدة االتفاقيه سنويه يكون تاريم االنتفاا للطاالب  -:منالذ أول يالوم مالن الفصالل الدراسالي
الذي تم تسجيل الطالب فيه و حتى بداية دوام الفصل الدراسي الالذي يلياله ويبالدأ العقالد التالأميني
للطلبة كما جاء في مدة االتفاقية الواردة في عقد تأمين الموظفين .



في حال انسحاب الطالب لمدة فصل اثناء سريان االتفاقياله أو كالان مسالجال" فالي الجامعاله قبالل عقالد
االتفاقيه و عاد مسجال" في فصل دراسي اخر أو الحق يعتبر تامينه ساريا" دون فترة انتظار.
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فترة التغطيه السنويه  -:يعتبر الطالالب مغطالى سالنويا" حتالى خالالل اجالازة نصالف السالنه و حتالى
اخر يوم من االجازه الصيفيه اذا كان مسجل دراسيا" حسب الفصول بإستثناء الخريجين .



الضاارائب والرسااوم :تتحمالالل الشالالركة التالالي رسالالى عليهالالا العطالالاء جميالالع أنالالواع الرسالالوم والطوابالالع
واإلصالالدار علالالى العقالالد ،وبالالذلل تكالالون الفالالاتورة المقدمالالة للالالدائرة الماليالالة خاليالالة مالالن اضالالافة الرسالالوم
والطوابع واإلصدار.

 فسم االتفاقية:
يجوز ألحد الفريقين فسم العقد في أي وقت من السنة التأمينية ،شريطة أشاعار الفرياق ارخار بواساطة تسالم
اشعار خطي باليد خالل فترة ال تقل عن ثالثة شهور من التاريم المحدد لفسم العقد.
 ينطبق على هذا العقد ما ينطبق على عقد المونفين الدرجة الثانية الموازية لدرجة الطالب مان حيا
التعريفات والنفقات واالستثناءات والشروط العامه والمالحق.
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استنادا" الى تعليمات هيئة التأمين رقم (  ) 6لسنة  ( 2010تعليمات مكافحالة غسالل االمالوال
في أنشطة التأمين ) فأنه يكون مالن المفهالوم و المتفالق علياله صالراحة و بالالرغم مالن أي نالص مخالالف
بوثيقة التأمين بأنه يحق لشركة المجموعة العربية االوروبية للتأمين م. .م .فسخ وثيقة التالامين فالي
حال عدم التمكن من الحصول على المعلومات الكامله من العميل و التي تمكنها من القيالام بمتطلبالات
التحقق من هوية و نشاط المؤمن له و/أو المستفيد.

الفريــق الثاني

الفريــق االول

توقيع و ختم المؤمن له
جامعة البترا

توقيع و ختم الشركة
شركة المجموعة العربية االوروبية للتامين

االستثناءات
من المفهوم والمتفالق علياله صالراحة أن الشالركة ال تعالوض عالن أيالة معالجالة و/أو فحالص اكتشالاف و/أو مضالاعفات ناتجالة عالن
االمالالراض و/أو االصالالابات الموضالالحة ادنالالاه (باسااتثناء مااا نااص عليااه صااراحة وتاام ذكااره فااي بنااد المنااافع االضااافية وجاادول
المنافع):
.1
.2
.3
.4
.5

االنتحار و محاولة االنتحار أو ايذاء الذات أو محاولة ذلل عمداً .
ارتكاب أو محاولة ارتكاب جرم أو االشترال في فتنه أو مشاجرة (
جميع الحاالت الناتجة عن الحرب  ،الغزو  ،أعمال العدو االجنبي  ،االعتالداءات أو العمليالات شالبه الحربيالة ( االعمالال العسالكرية  ،سالواء
أكانت حرب معلنة أو ال ) الحرب االهلية  ،التمرد  ،الثورة  ،االحكام العرفية  ،اعمال االرهاب  ،باالضافة الى اعمال الشغب .
الحواد و الحاالت المرضية الناتجة عن نشاطات رياضية خطيرة كسباق السيارات  ،تسلق الجبال  ،ركوب الالدراجات الناريالة .....الالخ
،
جميع الحاالت الناتجة عن ادمان الكحول و المخدرات و المواد التي تحد الهلوسة .
الحاالت القضائية بجميع انواعها ) .
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.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24

التلو االشعاعي و النووي و الكيماوي  ،المفاعالت الذرية  ،المخلفات للمعدات العسكرية المخلفات للمالواد النوويالة  ،التلالو الكيمالاوي،
الزال زل  ،الفيضانات  ،ثوران البراكين  ،االنجرافات االرضية و االخطار الطبيعية االخر
جميع الحاالت السابقة للتامين غير المصرح عنها بطلب االنتساب .
مالالرض النهالالام والسالالمنة وفقالالدان الشالالهيه العضالالالي  ،الفشالالل الكلالالوي و غسالاليل الكلالالى مالالرض نقالالص المناعالالة ) (AIDSو جميالالع الحالالاالت
المرضية و الفحوصات الطبية ذات العالقه به  ،الشيخوخه ( الكهل )  ،الزهايمر ( الخرف )  ،االمراض العقلية  ،مشاكل النوم ،
الجراحة التجميلية و المعالجة التجميلية و االدوية الخاصة بها  ،و انحراف الوتيره االنفية  ،اال اذا كانت ناجمالة عالن حالاد مشالمول بهالذا
التامين .
حب الشباب التهاب بصيالت الشعر  ،الكلف  ،تساقط الشعر  ،الهرمونات، ،الفيتامينات ( باستثناء المتعلقه بالحمل ) و الصالدفية البهالاق ،
التلون الجلدي و الحرق الناتجه عن اشعة الشمس .
الحمل و مراجعاته  ،و الوالده  ،و االجهالاض و الحمالل الهالاجر مالا لالم تكالن فالي جالدول المنالافع  ،موانالع الحمالل  ،فحالص اكتشالاف الحمالل
السلبي والخداج.
العناية بالمنتجعات  ،العالج الطبيعي ،الحجالر الصالحي  ،المطالاعيم و االمصالال  ،الختالان  ،االمالراض الجنسالية  ،موانالع الحمالل  ،الطالب
االتصالي و كالل مالا يتعلالق بالهرمونالات و الخصالوبة الفحالص الروتينالي و الفحوصالات غيالر المرتبطالة بتشالخيص محالدد او حالالة مرضالية
محددة ( ،( Check upفحص ). (TORCH
أية امور تكون من مسؤولية السلطات الحكومية  ،االصابة او المرض القابل للتعويض بموجب اي قانون او تشريع او اي نظام اخالر بمالا
فيها اصابات العمل و امراض المهنة المشمولة بموجب قانون الضمان االجتماعي و حواد السير من قبل الجهة المسببة للحالة .
الحاالت من اجل تصحيح السمع و النظر (الليزر و الليزل )  ،االجهزة المساعده للسمع و النظر اال اذا كانت ناتجاله عالن حالاد مشالمول
بمقتضى عقد التامين .
جراحة االسنان و الفكين  ،اللثه اال اذا كانت ناتجه عن حاد مشمول في التامين و في هذه الحاله يستثنى تركيب الجسور و االسنان .
الخلل العقلي و النفسي ( االمراض العقلية و النفسية ) و االدوية المهدئاله و العصالبية  ،امالراض الصالرع  ،االمالراض الخلقيالة و الوراثيالة
و الحول حاالت السلس البولي و التبول الالرادي .
تركيب االطراف الصناعية و زراعة االعضاء و االجهالزة الطبيالة المسالاعده مثالل  :مالنظم القلالب  ،الصالمامات الصالناعية للقلالب  ،شالبكات
القلب الممتصة  Absorpentالعدسات الالصقه  ،الركبه الصناعية.
االمالالراض السالالارية  ،المعديالالة و الوبائيالالة و امالالراض المناعالالة و السالالرطان و االورام وفحالالص االنسالالجة  ،التهالالاب الكبالالد الفيروسالالي  ،حمالالى البحالالر
االبيض المتوسط  ،معالجة هشاشة العظام  ،و االلتهاب الرئوي الالنمطي ) (SARSو االمراض التي تكفلها الدولة .
أي معالجالة داخالل المستشالفى أو فحوصالات أو غيرهالا مالن االجالراءات الطبيالة التالي يمكالن القيالام بهالا خالارج المستشالفى دون تعالريض حيالاة
المؤمن له للخطر .
النظر و منافع االسنان ما لم ترد ضمن جدول المنافع او ضمن التغطيات االضافيه .
االمراض المزمنة ( الضغط  ،القلب  ،الشرايين و االورده  ،السكري  ،القرحه  ...الخ ).
جميالالع العالجالالات غيالالر المسالالجله بالالوزارة الصالالحة كالالدواء ،العالجالالات الغيالالر متالالوفرة بالصالاليدليات ،واكثالالر مالالن عبالالوة دواء واحالالدة باسالالتثناء
المضادات الحيوية و الفطرية و الطفيليه.
امراض العمود الفقري وانحرافه والديسل وجراحة وتنظير الركبة والكتف .
المعالجه بالجاما نايف  ،نتائج المعالجات الكيماويه  ،فحص الحساسيه الشامل )  ( Allergic Testوالطب النووي.

الفريــق الثاني

الفريــق االول

توقيع و ختم المؤمن له
جامعة البترا

توقيع و ختم الشركة
شركة المجموعة العربية االوروبية للتامين

مقدمـــــــة
توافق شركة المجموعة العربية األوروبية للتأمين و تضمن مقابل دفع االقساط المالذكورة فالي جالدول العقالد و اسالتنادا" الالى التصالريحات التالي
صرح بها حامل العقد  /المؤمن له في طلب التأمين و و فقا" لشروط واحكام عقد التامين و اية مرفقالات تشالكل جالزءا مناله بالان تقالدم الالى
حامل العقد منافع و خدمات العناية الطبية و ما يتعلق بها من نفقات تكبدها المؤمن عليه وذلل بموجب نطاق التغطية الموضح في العقد .
تعريفات عامة  :يكون للكلمات و العبارات و المصطلحات المستخدمة في عقد التامين التفسيرات المخصصة لها ادناه .
الشركة  :شركة المجموعة العربية األوروبية للتأمين.
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المكمن لاه  :الشالخص الالذي تقالدم بطلالب للحصالول علالى عقالد التالامين بصالفتة الشخصالية أو بالنيابالة عالن و باسالم العالاملين لدياله و تالابعيهم
القانونيين و تم قبول طلبه رسميا" من قبل شركة التامين و الذي تعهد بتسديد اية مبالغ تستحق بموجب عقد التامين .
عقااد التااامين  :العقالالد ( كمالالا هالالو معالالروف فالالي المالالادة  ] 1مالالن الشالالروط العامالالة ) الالالذي تضالالمن شااركة المجموعاااة العربيااة األوروبياااة
للتأمينبموجبه وفقا" لالحكام و الشروط و التحديدات و االستثناءات و غيرها من الشالروط الالوارده هنالا دفالع نفقالات المنالافع المالذكورة فالي
جدول العقد و مالحقه و مرفقاته ( و المسماه فيما بعد جدول العقد ) .
فرد يشملة التأمين  :تعني الموظف و أي معال (ذكر أو انثى ) مؤمن عليه بموجب هذا العقد شرط أن يكون القسط المتوجب علياله دفالع
من قبل المؤمن له .
المعال  :تعني زوجة المؤمن عليه المقيمة معه و كل ولد ( أو بنت ) غير متزوج و يعتمد على المؤمن عليه في مصاريفه الرئيسية و في
اعالة نفسة شرط ان يكون هذا الولد أو البنت -:
دون سن الثامنة عشر من العمر
-1
متفرغا" كليا" لدراستة إذا تجاوز سن الثامنة عشر ولم يتجاوز الرابعة و العشرين سنة ( إن كلمة ولد تعني هنا أي ولد طبيعي غير
-2
معاق )
المكمن عليه  :كل فرد يشمله عقد التأمين .
تاريم بدء سريان مفعول عقد التأمين  :من الدقيقه واحد من صباح يوم سريان العقد بحسب التوقيت المحلي من اليوم و الشهر و السالنة
المحددين في جدول العقد ألول مرة و لد كل تجديد الحق له .
تاريم انتهاء سريان مفعول عقد التامين  :الساعة الثانية عشرة مساء يوم انتهاء العقد بحسب التوقيت المحلي من اليوم و الشهر و السنة
المحددين في جدول العقد .
الجهات الطبية  :يصدر من الشركة كتيب بالجهات المعتمدة لمعالجة المنتفعين و يشمل االطباء و المستشالفيات المختبالرات و الصاليدليات
واية جهة طبية اخر و ال تلتزم الشركة باية نفقات طبية ما لم تكن صادرة عن جهة طبية معتمالدة باسالتثناء الحالاالت المرضالية الطارئالة
والمستعجلة و التي ال تسمح بالتأجيل.
مستشفى  :تعني مؤسسة مسجلة قانونا و مرخص لها كمستشفى  ،تفتح طوال الوقت  ،مهمتها االساسية القيام بعناية و معالجة المرضالى
و المصابين المقيمين فيها  ،و التي يكون لديها فريق مكون على االقل مالن طبيالب مالرخص و متأهالب للعمالل فالي أي وقالت  ،و التالي تقالدم
يوميا" ( اربعة وعشرون ساعة ) خدمات التمريض بواسطة ممرضين مسالجلين قانونالا  ،و التالي تكالون مجهالزة بمختبالر  ،عيالادة اشالعة و
بغرفة عمليات يعطى البنج فيها تحت اشالراف طبالي صالحيح كمالا تجالري فيهالا العمليالات الجراحيالة مالن قبالل جالراحين مرخصالين  ،و التالي
ليست بصفة اساسية عيادة أو بيتا للنقاهه او للراحة او للتمريض او أي مؤسسة مماثلة او أي مكان لمعالجة مدمني الكحول و المخالدرات
او مستشفى عسكري او بيتا للجندي او أي مؤسسة مجانية ال تتقاضى حسب القانون أي بدل عن الخدمات التي تؤديها .
خدمات المستشفى  :تعني اية خدمات يقدمها المستشالفى خالالل ايالة اقامالة يشالملها التالامين و المقدمالة بانتظالام مالن قبالل المستشالفى باسالتثناء
اج ور العمليات الجراحية ( اخصائي الجراحة  ،اخصائي التخدير ) و زيالارات الطبيالب ( استشالارة و اشالراف ) و تكالاليف اجالور الغرفالة
اليومية .
اقامة  /المعالجة داخل المستشفى  :تعني المعالجة للحاالت التي ال يمكن معالجتها لالد العيالادات الخارجيالة و المكالو داخالل المستشالفى
لمدة ال تق ل عن اربع و عشرين ساعة  ،كما انة و الغراض هذا العقد  ،تعتبر اقامتان او اكثر في

المستشفى كاقامة واحدة اال اذا كانت اسباب هذه االقامات مختلفة و ال تعتبر المعالجة لد العيادات الخارجية او الطوار ء معالجة داخل
المستشفى .
الطبيب  :تعني الطبيب العام أو االختصاص المؤهل و المرخص قانونيا علاى ان يكاون غيار الماكمن علياة شخصايا او زوجتاة او احاد
فروعة او اصوله حتى الدرجة الثانية .
المختبرات الطبية و االشعة  :تعني المصاريف المتكبدة من قبل المؤمن عليه عن الفحوصات المخبرية و الصالور الشالعاعية سالواء تمالت
تلل التحاليل ا و الصور داخل المستشفى او في أي مختبالر او عيالادة مالرخص لهالا و المحولالة فقالط مالن قبالل الطبيالب المعالال و التالي تكالون
بالضرورة لنفس الحالة المرضية على أن ال تزيد تكاليف تلالل التحاليالل و  /أو صالور االشالعة عالن المبلالغ المحالدد فالي الئحالة المنالافع لهالذا
العقد .
العمر  :يحق لكل منتفع اال نضمام الى برنامج التامين الصحي حتى بلوغه سن الخامسه والستين بالنسبة للموظف  /الموظفة أو الالزوج و
االبناء حسب تحديدات العقد .
10

اصابة او حاد  :تعني أي اصابة جسدية طارئة عرضية و غير متوقعة و خارجية حصلت للمؤمن علية و غير مسالتثناه خالالل سالريان
العقد .
مرض  :يعني مرض المؤمن علية غير المستثنى و الذي يبدأ عندما يكون هذا العقد ال زال ساري المفعول .
المرض المزمن  :هو المرض طويل االمد الذي يظهر في أي وقت و ان اختفت اعراضة ( نتيجالة تلقالي عالالج لالذلل المالرض أو التبالاع
نمط معين في حياة المريض و اناله فالي حالال توقالف المالريض عالن تنالا ول ذلالل العالالج أو اذا عالاد الالى ممارسالة حياتالة الطبيعيالة فالان ذات
المرض سوف يعاوده مرة ثانية ) .أي ان المريض يحتاج الى عالج مد الحياة .
الحااالت االضاطرارية  :تعنالي الحالاالت المرضالية الناتجالالة عالن مالرض او اصالابة جسالدية غيالالر مسالتثناه تتطلالب عنايالة مشالروعة مالالن ذوي
االختصاص نظرا لو جود اعتالل جسدي جساليم يتطلالب معالجالة طبيالة أو جراحيالة يجالب اجراؤهالا فالي مكالان حالدو االصالابة و ال يمكالن
تأخيرها و تستدعي االقامة في غرفة الطوار ء في مستشالفى سالواء تبعهالا او لالم يتبعهالا استشالفاء و التالي ال يمكالن معالجتهالا فالي العيالادات
الخارجية .
التسعيرة  :تعني التسعيرة المعتمدة و المقررة من قبل الجهات الرسمية االردنية و المتفق عليها ضمن شروط العقد .
التكاليف اليومية للغرفة والغداء  :لغاية حدود خدمات المستشالفى كمالا هالو مبالين فالي الئحالة المنالافع لهالذا العقالد و للمالدة التالي يكالون خاللهالا
المؤمن عليه أو أي فرد يشمله التأمين مقيما في المستشفى .
مصاريف الجراحة :تعني المبالغ المخصصة للدرجة المحددة في الئحة المنافع لهذا العقد و حسب تسعيرة نقابة االطباء وأي اجراء
جراحي يجري في المستشفى على ان يكون قد تم من قبل طبيب مرخص له اجراء مثل تلل الجراحة .
العقاقير و االدوية  :تعني المصاريف المتكبدة من قبل المؤمن عليه عن العقاقير واالدوية ( المسجلة رسميا كدواء فقط ) التي توصف
من قبل الطبيب المعالج واستعمالها مسموح به لنفس المرض على ان ال تزيد تكاليفه عن المبلغ المحدد في الئحة المنافع لهذا العقد .
المعالجة خارج المستشفى  :ويقصد بها الخدمات التي يمكن ان تقدم بموجب عقد التامين فيما يتعلق باستشارات الطبيب واالدوية
الموصوفه والفحوصات المخبرية والشعاعية والتي ال يتطلب اداؤها أي استشفاء او عالج داخل المستشفى ( وتعتبر غرفة الطوار ء
في المستشفى وكل ما يتعلق بها من اشعه ومختبر وصيدلية من سقف العالج خارج المستشفى) .
حالة مرضية سابقة للتامين  :أي حالة مرضية مشخصة ومعروفة للمؤمن عليه او اية حالة نتجت عن اصابة او مرض وتم عالجها
بواسطة االدوية او الجراحة او تم اعطاء نصيحة طبية بشانها قبل تاريخ التحاق المؤمن عليه بعقد التامين .
فترة االنتظار  :الفترة التي تبدأ من تاريخ التحاق المؤمن عليه وال يتم خاللها تغطية الحاالت المرضية المغطاه بموجب عقد التامين
والتي تم االتفاق عليها .
حدود التعويض  :اذا اقام المؤمن عليه في مستشفى مرخص ( خارج الشبكة الطبية ) خالل سريان مفعول العقد نتيجة الصابة او
لمرض مشمول وبناء على توصية وتصديق طبيب تدفع الشركة للمؤمن عليه مع التقيد بالنصوص والشروط والتحديدات الواردة في
العقد او التي يمكن ان تلحق به وبعد استالمها لالدلة الثبوتية الالزمة تكاليف الخدمات التالية المؤداة خالل أي اقامة واحدة يشملها التامين
والمقدمة من قبل تلل المستشفى :
 استعمال غرفة العمليات وغرف المعالجة وخدمات التمريض والتجهيزات العقاقير واالدوية الموصوفة من قبل الطبيب المعالج الضمادات والواح التجبير وقوالب الجبصين العادية فحوصات المختبر -التخطيطات الكهربائية للقلب

 فحص قوة االستحالة البنج واالكسجين مع ما تستلزمه من تدابير العطائها الفحوصات باشعة اكس وما يماثلها من فحوصات المحاليل والحقن في الوريد اعطاء الدم او البالزما سيارة االسعاف من او الى المستشفى االشراف الطبي في المستشفى ويتضمن زيارة الطبيب المعتمد لذلل المريض يوميا ( وبحد اقصى زيارة واحدةيوميا ) وال يحق للطبيب المشرف المعتمد ان يتقاضى اية اجور في حالة عدم زيارته للمريض في ذلل اليوم .
 االشراف الطبي قبل اجراء عملية جراحية يكون مجانا ً ولمدة ثالثة ايام واذا زاد يحسب للطبيب اشراف عادي االشراف الطبي بعد العملية ولمدة اسبوعين تحسب من ضمن اجور عملية واذا زاد االشراف عن اسبوعين يضافللطبيب بدل أشراف يومي عن المدة االضافية .
 -اذا قام الجراح باجراء عمليتين او اكثر في غرفة العمليات لنفس المريض وفي ذات المرة تحسب االجور كما يلي -:
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أ-
ب-
ت-

تدفع االجور كاملة ( ) %100عن العملية ذات االتعاب االكثر والمحسوبة بحسب الئحة االجور الصادرة عن نقابة
االطباء ويضاف اليها ( ) %50من اجور العملية التي تليها في االتعاب ويكون لها مبرر طبي أي ( سبب مرض )
سواء في نفس الجرح او في جرح اخر .
ال تحسب االتعاب على اكثر من عمليتين يجريهما الجراح نفسه في نفس الجرح ونفس الجلسة .
تحسب اجور العمليات بكافة انواعها ( صغر متوسطة او كبر ) بحسب الئحة االجور الصادرة عن نقابة
االطباء وحسب شروط العقد والعمليات التي لم يرد ذكرها في الئحة االجور تقاس على مثيالتها .
الشروط العامة

المادة ( )1عقد التامين :
ان نموذج طلب التامين المقدم من حامل العقد والبيانات عن طالب التامين والمقدمه والتعريفات والشروط العامة ونطاق التغطية المعتمد
بجميع تحديداته واستثناءاته وجدول العقد واي تظهير ( تظهيرات ) او ملحق ( مالحق ) الي مما ذكر اعاله تشكل جميعا العقد الكلي
بين االطراف المتعاقدة والمشار اليه فيما بعد بعقد التامين ان أي تعديل او اضافة على عقد التامين لن يكون ساري المفعول اال اذا حرر
خطيا وامهر بتوقيع وختم شركة المجموعه العربية االوروبية للتامين وليس الي شخص أخر صالحية تعديل هذا العقد او التنازل عن
أي من شروطه واحكامه ويتحمل حامل العقد اية رسوم او ضرائب او طوابع تفرض على عقد التامين وملحقاته .
المادة ( )2صنف المونف :
تسري احكام هذا التامين على الموظفين المثبتين في الخدمه ويتم تزويد الشركة بكشوفات الموظفين او نسخة من كتب تعيينهم ودرجات
تامينهم عند بداية اشتراكهم وال يجوز تعديل درجة الموظف اال عند تجديد العقد لسنة تامينية جديده .
المادة ( )3نطاق التغطية المعتمد :
ان نطاق التغطية المعتمد الخاص باي مؤمن عليه هي مجموعه منافع العناية الطبية بتحديداتها وتغطياتها واستثناءاتها أي البرنامج الذي
اختاره حامل العقد وقبلته شركة التامين ويخضع منح هذه المنافع ل -:
 الشروط واالحكام واالستثناءات العامة لعقد التامين لالستثناءات والشروط الخاصة ( ان وجدت ) الي مستو من الخدمة او المنفعه ) ان نطاق التغطية المعتمد لكل مؤمن عليه مبين في جدول عقد التامين ويبين جدول العقد التغطيات الممنوحه للمؤمن عليهويحدد اساس التعويض والدرجات والسقوف والمشاركة واية شروط خاصة تتعلق بمستو الخدمه او المنفعه وذلل حسب طبيعة
الخدمات الطبية ومقدم الخدمة المعتمد .
المادة ( )4شمول الزوج  /الزوجة بالتامين :
اذا تزوجت الموظفة ولم يتم اشرال زوجها بالتامين فيستمر شمولها بهذا التامين وبالشروط المطبقة عليها كعزباء ما لم يكن مؤمن
/مؤمنه لد تامين صحي اخر.

المادة ( )5اشتراك افراد العائلة -:
يكون اشترال افراد اسر الموظفين ( زوجة واحدة واوالده منها) في التامين الصحي وفقا للمعايير والتحديدات التالية -:

-

يمكن اشترال افراد اسرة الموظف الواحد عند بدء عقد التامين فقط وفي نفس الدرجة ( وال يجوز ذلل اثناء سريان السنة
التامينية ) ما عدا حاالت الزواج والوالدة الجديدة وذلل بموجب ملحق صادر عن الشركة .
ال يجوز الفراد اسرة الموظف الواحد االنسحاب من عقد التامين طوال السنة التامينية
يتم اشترال جميع عائلة الموظف الواحد علالى اسالاس دفتالر العائلالة وال يكالون الزاميالا ً لجميالع افالراد العائلالة وحسالب تعريالف
المعال الوارد سابقا

-

الزامية اشترال مال يقل عن تسعين بالمئة من اسر الموظفين المتزوجين العاملين لد المؤمن له بتاريخ بدء التامين

-

 تقدم كافة التغطيات المذكورة في العقد لكل موظف عينه المؤمن له بعد بدء التامين وطلب اضافته اعتبارا من تاريخ تعيينهوقبلت الشركة طلب اضافته .
 يشطب اسم المؤمن عليه ( افراد اسرته ان وجدت ) فقط عند انتهاء خدمته لد المؤمن له الي سبب كان .المادة ( )6الزامية التامين :
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يكون التامين الزاميا لجميع موظفي ومستخدمي المؤمن له دون استثناء فيما عدا الموظفين المنتفعين من جهات رسمية اخر تشمل
التغطية كافة الموظفين/الموظفات لغاية سن ستين عاما وما يجاوز ذلل يصدر به قرار من الشركة .
المادة ( )7المنطقة الجغرافية :
تقتصر نفقات العالج الطبي واالستشفاء واجور المختبرات والفحوصات بانواعها الخاصة بموظفي او موظفات المؤمن له والمنصوص
عليها في هذا التامين على المعالجة داخل المملكة فقط ما لم يرد اية تغطيات لمناطق جغرافية اخر في بنود العقد.
المادة ( )8االقساط -:
تدفع االقساط المستحقة على حامل العقد مقدما كما هي محددة في جدول العقد او حسب طريقة الدفع المتفق عليها بين حامل العقد
وال شركة وال تبدأ التغطية التامينية الممنوحة من قبل الشركة وفق عقد التامين اال بعد دفع القسط االول بالكامل وفي حالة عدم دفع أي
قسط تامين في تاريخ استحقاق يتم الغاء العقد بعد منح المؤمن له مهلة مدتها  30يوما من تاريخ االستحقاق ويكون حامل العقد مسؤوال
عن دفع الق سط المستحق لغاية تاريخ االلغاء وكذلل اية مبالغ مترتبه عليه ويتم اثبات دفع القسط باصدار ايصال فقط من ممثل مفوض
قانونا من الشركة وليس باية طريقة اخر
المادة ( )9االستثناءات :
تستثنى الحاالت ( المذكورة في قائمة االستثناءات المرفقة ) المرضية والمعالجات والنفقات المترتبة عليها من احكام هذا التامين وال
تعتبر الشركة مسكولة عنها ما لم ينص عليها صراحة في العقد .
المادة ( )10انهاء خدمات المونف :
اذا انتهت خدمة الموظف  /الموظفة من العمل لد المؤمن له الي سبب كان فال تكون الشركة ملزمة بدفع اية معالجة يتقدم بها بعد
تاريخ انفصاله عن العمل
المادة ( )11اساءة استخدام عقد التامين :
اذا ثبت ان المؤمن عليه قد اساء استخدام الخدمة التامينية باي شكل من االشكال وكذلل اذا ثبت انه سمح الشخاص اخرين باالستفادة
منها بشكل مخالف للعقد يحرم الموظف /الموظفة من التامين لمدة تقررها الشركة  ،اذا زور المؤمن عليه حاالت طبية وترتب على ذلل
نفقة الزمت بها الشركة يكون حامل العقد /المؤمن له مسؤوال عن تسديدها للشركة مع حق الشركة بالرجوع على المنتفع شخصيا .

المادة ( )12انهاء عقد التامين -:

يحق الي من الفريقين انهاء هذه االتفا قيه الي سبب كان شريطة اشعار الفريق االخر بااللغاء و  /أو الرغبه بفسم هذه
االتفاقيه قبل مدة  90يوم من تاريم االلغاء أو الرغبه بفسم العقد .
و بناء عليه يستحق للفريق الثاني ( المؤمن له ) باقي اقساط عقد التامين لد الفريق االول في حال طلبه الغاء عقد التامين
و تحتسب باقي االقساط اعتبارا من تاريخ االلغاء وحتى انتهاء سريان مفعول عقد التامين بحي يتم احتساب اقساط المدة
القصيرة االجل على النحو التالي -:
مدة التامين

االسترداد

من 300يوم واكثر
من  270الى  299يوم

%0
%10

مدة التامين

من 150الى 179
من  120الى  149يوم
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االسترداد

%30
% 35

من  240الى  269يوم
من 210الى  239يوم
من  180الى  209يوم

من90الى  119يوم
من  60الى  89يوم
من 30الى  59يوم

%15
%20
% 25

%40
%45
% 50

و يستحق للمؤمن له في حال انهاء عقد التامين من قبل الشركه اسالترداد جالزء مالن القسالط يتناسالب مالع المالدة الباقيالة مالن العقالد
ويستمر تحمل مصاريف كافة الحاالت السابقة و حتى تاريخ انتهاء مدة االشعار البالغه  30يوما".
المادة ( )13اإلضافة  /اإللغاء -:
-1

يتم احتساب اقساط االضافه للمؤمن عليهم كل حسب تاريخ انتسابه او الغائه من التامين و بما يتناسب مع المده الباقيه من العقد .

 -2يتم احتساب اقساط اإللغاء للمؤمن عليهم كل حسب تاريخ الغائه من التامين و بما يتناسب مع المده الباقيه من العقد
بإستثناء من تجاوز نسبة إستهالكه  %50ألي من سقوف المعالجة الواردة في عقد التأمين و/أو تم اإلستفادة من
منفعة المعالجة داخل المستشفى فال يكون هناك أي إستراد لألقساط.

-

المادة (  ) 14الوثائق المطلوبة لصرف معالجات الحاالت المشمولة( خارج الشبكة الطبية) -:
يلتزم المؤمن عليه بتزويد الشركة خالل مدة خمسة عشر يوما على االكثر من تاريخ المعالجة باصول المستندات التالية -:
تقرير طبي موضحا به الشكو وطبيعة المرض .
ايصال باتعاب الطبيب المقبوضه .
و صفة الطبيب لألدوية والفحوصات المخبرية والشعاعية وفاتورة الصيدلية والمختبرات واالشعة ( اذا تم اجراء أي منها ) مع
النتائج
فانورة المستشفى ا لتفصيلية عن أي اجراء او اية ادوية صرفت خالل مدة االقامة و/او اية تقارير تطلبها شركة التامين
اذا لم يقم المؤمن عليه بااللتزامات المنصوص عليها اعاله وتاخر في القيام بها سقط حقه في أي تعويض بمقتضى هذا العقد
في جميع االحوال ال يعتبر استالم الشركة الية مطالبة قرينة على اقرارها باستحقاق التعويض .
المادة ( )15سقوط الحق في التعويض :
تسقط كافة الحقوق المؤمن عليه في التعويض بموجب هذا العقد في الحاالت التالية -:
اذا انطوت المطالبة على الغش على أي نحو كان .
اذا قدمت او استعملت اية بيانات مزورة او مظللة تعزيزا للمطالبة او لقبول تامينه .
اذا اخفيت أي بيانات كان يجب تقديمها .
اذا سلل المؤمن عليه او من بنوب عنه طرقا او اساليب احتيالية بغية الحصول على اية منفعه بموجب هذا العقد .
.المادة ( )16الفحوصات الطبية :
للشركة الحق ان تقوم بفحص المؤمن عليه في االوقات وعدد المرات المعقولة التي تطلبها .

المادة ( )17االجراءات القانونيه :
يعتبر هذا العقد صادرا في المملكه االردنيه الهاشميه و بالتالي فان صالحية النظر باي خالف ينشأ عنه يتم تطبيق
القانون االردني و يكون االختصاص لمحاكم عمان قصر العدل.

المادة (  ) 18تفسير العقد -:
في حالة عدم وضوح أي فقرة او نص في هذا العقد على المؤمن له االتفاق مع الشركة على المعنى المقصود من أي مادة او فقرة غير
واضحة و مد انطباقها على الحاالت التي تتطلب تفسيرا" و يوثق ذلل التفسير من قبل الطرفين .
المادة (  ) 19التحويل -:
يمنع تحويل أي تعويض بموجب هذا العقد بمعنى انه ال يقبل تحويل اية حقوق مادية "تعويضات" من منتفع الى أي كان  ،فمسؤولية
الشركة تنحصر في صرف التعويضات الى المنتفعين من خالل المؤمن له ( حامل العقد ).
المادة (  ) 20االخطارات -:
تكون جميع األخطارات و االتصاالت التي تتطلبها احكام هذا العقد تحريرية و توجة الى العنوان المذكور فيها لكل من الشركة و المؤمن
له .
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المادة (  ) 21شرط التعويض -:
ال يجوز ان يكون التامين على أي حال من االحوال مصدر ربح المؤمن عليه و امنا الغرض الوحيد منه و هو تعويض المؤمن علية عن
االضرار التي لحقت به بحسب قيمتها الحقيقية و حسب شروط العقد .
المادة (  ) 22السهو و  /أو الكتمان و  /التصريح الخاطىء في اية بيانات تتعلق بالمكمن عليه -:
اذا وقع سهو او كتمان او تصريح خاطىء من جانب المؤمن له أو المؤمن علياله  ،و كالان هالذا السالهو أو الكتمالان او التصالريح الخالاطىء
سببا في قبول التامين فان حقه في التعويض يسالقط نهائيالا" و يحالق للشالركة اسالترداد ايالة مبالالغ تالم انفاقهالا علالى معالجالة المالؤمن علياله مالع
االحتفاظ بحق الشركة ان تطل أي تعديل او فسخ العقد او حذف المؤمن عليه بدون ارجاع االقساط .
و على حامل العقد اعالم شركة التامين بصورة فورية عن أي تغيير يطرأ اثناء سريان عقد التالامين او عنالد تالاريخ التجديالد علالى مهنالة و
نشاط و مكان اقامة المؤمن عليه المغطى بموجب عقد التامين و تحتفظ شركة التامين نتيجة ذلل بحق اعادة النظر في شروط و احكام و
اقساط عقد التامين بما في ذلل حذف المؤمن عليه من التامين ايضا" .
المادة (  ) 23امكانية تغيير القسط -:
يحق للشركة باالتفاق مع المؤمن له تعديل القسط شريطة ان ترسل للمؤمن له اشعار خطي بذلل قبالل أي تالاريخ اسالتحقاق بثالثالين يومالا"
على االقل  ،و يحق للشركة عدم تجديد العقد عند انتهاء مدته .
الماده (  ) 24مهلة التاخير المسموح بها -:
ان عدم دفع أي قسط غير القسط االول بتاريخ استحقاقه يعتبر تخلفا" عن الدفع و تمنح الشركة مهلة اقصاها ثالثين يوما" لدفع مثل هذه
االقساط و تطبق المادة (  ) 8في حال االستمرار بعدم التسديد .
المادة (  ) 25انتهاء العقد -:
ينتهي مفعول التامين بموجب هذا العقد تلقائيا" اذا بقي القسط المتأخر غير مدفوع اعتبارا" من تاريخ نهاية مهلة التاخير المسالموح بهالا و
 /أو حال اكتشاف حاالت اساءة استخدام النظام التامين من قبالل أي فالرد يشالملة التالامين وفقالا" لمالا ذكالر بالمالاده  ، 11كمالا ينتهالي مفعالول
التأمين بالنسبة الي فرد يشملة التأمين في :
 تاريخ انتهاء التامين بموجب العقد  ( .أو ) . التاريخ الذي ال يعود فية مثل هذا الفرد " معال " كما هو محدد انفا  ( .أو ) . طلب الغاء التامين الذي يطلب فيه المؤمن له انهاء التامين بالنسبة الى االفراد اللذين يشملهم التأمين . بلوغ المؤمن علية سن الخامسه الستين . -انهاء خدمات المؤمن علية الي سبب كان .
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المادة (  ) 26آلية عمل ننام الجهات الطبية المعتمدة -:
يكون من المفهوم و المتفق علية صراحة ان الية عمل التامين الصالحي تعمالل و فقالا لنظالام الجهالات الطبيالة المعتمالده لالد الشالركة و التالي
تتلخص فيما يلي -:
-

-

اعتماد اطباء مختصين في كافة المجاالت الطبية و عامين لزيارتهم من قبل المنتفعين في مناطق جغرافية مختلفة .
اعتماد صيدليات  ،مختبرات و عيادات اشعة في مناطق جغرافية مختلفة
تحويل المنتفعين الى المستشفيات المعتمده من قبل الطبيب االخصائي المعتمد فقط .
ال تدفع الشركة اية نفقالات طبيالة مالا لالم تكالن صالادرة مالن جهالات طبيالة معتمالدة مالن مستشالفيات و  /أو اطبالاء فالي كافالة المجالاالت الطبيالة
لزيالارتهم مالن قبالل المنتفعالين علالى ان يالتم صالرف الالدواء الموصالوف مالن طبيالب معتمالد و مالن صاليدليات معتمالدة و اجالراء الفحوصالات
المخبرية و المجهرية و الصور الشعاعية المطلوبة من قبل الطبيب المعتمد لالد مختبالرات و عيالادات االشالعة المعتمالدة ويشالترط لالدفع
النفقات الطبية الصادرة عالن جهالة طبيالة غيالر معتمالدة ثبالوت تعالذر مراجعالة الجهالات الطبيالة المعتمالدة تعالذرا" كليالا" و ذلالل حسالب الحالد
االدنى لالسعار المعتمدة و حسب شروط العقد .
يقوم المنتفع فالي الحالاالت االضالطرارية او االسالتثنائية ( و التالي يتالرل تقالديرها للشالركة ) التالي تسالتوجب الالذهاب الالى جهالة طبيالة غيالر
معتمدة الدفع مباشرة الى تلل الجهات و مالن ثالم ارسالال الفالواتير االصاللية الالى الشالركة للتعالويض عنهالا حسالب الحالد االدنالى لالسالعار و
حسب المادة (  ) 13و حسب نسبة التعويض المذكورة في الئحة المنافع .
اذا اضطر الموظف لزيارة بيت الطبيب ليال" او الستدعاء الطبيب نهارا او ليال الى منزل الموظف في ايام العمالل االعتياديالة او اثنالاء
ايام العمل االسبوعية الرسمية يعوض عنها حسب الحد االدنى لالسعار الرسمية المعتمدة .
كل ما لم يرد ذكره يكون خاضع للحد االدنى السعار نقابة االطباء االردنية و الجهات الرسمية و المتفق عليها ضمن شروط العقد .
و ال تتحمل الشركة أي مسؤولية قانونية نتيجة معالجة أي موظف او منتفع لد أي جهه طبية معتمدة وغير معتمدة .
يتم تزويد المؤمن له بكشوفات خاصة بنسبة التحمل و ذمم المعالجات للحاالت غير المشمولة بتغطيالات العقالد أو الحالاالت المعالجاله بعالد
تاريخ حذف المنتفع من التامين و يتعهد المؤمن له بسالداد هالذه المبالالغ خالالل اسالبوعين لتساللمة االشالعار احتفالاظ الشالركة بالالرجوع علالى
المنتفع شخصيا " .

***************************************
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