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الشروط العامة
يخضع هذا العقد للمرسوم رقم  07-95المؤرخ  25يناير 1995
المتعلق بالتأمين ،المعدل والمتمم بالقانون رقم  04-06المؤرخ
 20فيفري  ،2006باإلضافة إلى الشروط العامة والخاصة التالية.

المادة  1موضوع العقد
ً
مقدما بما
مبلغا جزافيا يُدفع
يهدف الضمان اإلضافي  MyM Santé +الى دفع للمؤمن عليه
ً
يعادل نسبة مئوية من مخصصات الوفاة المحددة في الشروط الخاصة  ،في حالة ما إذا أصيب
المؤمن عليه ،خالل فترة التغطية ،بأحد األمراض التالية  ،كما هو محدد في الملحق  1أدناه:
السرطان الذي يهدد الحياة ،والسكتة الدماغية ،ومرض الشريان التاجي ،واحتشاء عضلة
القلب ،وزرع األعضاء ،والفشل الكلوي في نهاية المرحلة ،لويحات التصلب المتعدد،
والحثل العضلي ،وباركنسون ،وورم الدماغ الحميد ،والمرحلة النهائية من فشل الكبد،
فقدان البصر التام.
سيتم الشروع في دفع رأس مال واحد لألمراض الحرجة ،بغض النظر عما إذا كانت األحداث
المختلفة (األمراض أو اإلجراءات الجراحية) التي تمت تغطيتها و التي تحدث على التوالي أو في
وقت واحد.
ينهي دفع رأس المال المضمون اثر مرض خطير الضمان.MyM Santé +

المادة  2شروط االشتراك
يتم االشتراك في الضمان MyM Santé +وفق الشروط التالية :
 العضوية اإلجبارية لجميع الموظفين، أي موظف جديد يستفيد من هذا الضمان  ،في التاريخ الفعلي لتوليه الخدمة، الحد األدنى لسن االشتراك  18سنة والحد األقصى لسن االشتراك  64سنة، سينتهي الضمان  MyM Santé +في موعد ال يتجاوز السن  65للمؤمن عليه، قد يتم طلب اختيار طبي، تصريح من صاحب العمل بالتواجد الفعلي في العمل، السداد السنوي والدفع المسبق للقسط ذي الصلة ،بغض النظر عن شروط دفع قسط التأميناآلخر  ،ما لم يتم االتفاق على خالف ذلك.

المادة  3رأسمال المؤمن عليه
سيتم ترك المبلغ المؤمن عليه الختيار مقدم الطلب في وقت االشتراك.
ومع ذلك  ،ال يمكن أن تتجاوز  ٪20من رأس المال المنصوص عليه بالنسبة للضمان األساسي
للوفاة كل األسباب.
سيتحدد الحد األقصى لرأس المال المؤمن عليه بموجب الضمان  MyM Santé +بمبلغ
الم َؤ ِّمن والتي
 4 000 000دينار جزائري لكل مؤمن عليه  ،يتراكم العقود الجماعية الصادرة عن ُ
تغطي نفس المؤمن عليه.
دفــع رأس المــال فــي حالــة اإلصابــة بأمــراض خطيــرة يقلــل مــن مقــدار التغطيــة األساســية
(الوفــاة .)IAD -

المادة  4فترة االنتظار
تنطبق فترة انتظار على اول اشتراك .يقصد بفترة االنتظار الفترة التي تلي االشتراك والتي ال
يوما ،ما لم
يكون فيها المؤمن عليه مستفيدا من التغطية .تم تحديد هذه الفترة بـ ً 90
يتم االتفاق على خالف ذلك.
صفحة 4
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ناتجا عن سبب عرضي.
ال تسري فترة االنتظار إذا كان المرض المخشي منه ً

المادة  5االستثناءات
مستثناة على وجه التحديد من الضمان : MyM Santé +
 - 1 - 5استثناءات عامة
 عواقب تعاطي الكحول أو المخدرات؛ عدم إتباع النصائح الطبية؛ اإليدز أو فيروس نقص المناعة البشرية (فيروس نقص المناعة البشرية)؛عمد ا سواء كان عاق ً
ال أم ال؛
 اإلصابات الناتجة عن فعل المؤمن عليهً
 مشاكل عقلية أو أمراض الجهاز العصبي؛ تلوث نووي؛ المرض أو اإلصابة الجسدية المتلقاة نتيجة ألي شكل من أشكال الحرب أو الحرباألهلية أو التي تنتج عن المشاركة المتعمدة في أعمال العنف  ،بما في ذلك الشغب أو
االضطرابات المدنية أو العصيان أو اإلرهاب أو اغتصاب السلطة أو أي عمل مكافئ لمثل
هذه مشاركة؛
 عمل إجرامي أو احتيالي. - 2 - 5االستثناءات من شروط الوجود المسبق
ال يوجد ضمان مستحق الدفع لمرض مخيف قد تم تشخيصه قبل تاريخ الدخول في التأمين.
يتم التعامل مع األمراض المخيفة التالية التي تصيب القلب واألوعية الدموية على أنها واحدة ألنها
مرتبطة بما يلي  :احتساء عضلة القلب  ،المجازة التاجية  ،رأب األوعية  ،زرع القلب و  /أو السكتة
الدماغية .إذا كان لدى المؤمن عليه أحد هذه الشروط قبل تاريخ سريان وثيقة التأمين  ،فلن يتم
دفع أي استحقاق في حالة حدوث واحد أو أكثر من هذه األمراض المخيفة.
ال توجد تغطية مستحقة الدفع لمرض خطير الذي من أجله كان المؤمن عليه قد تلقى العالج  ،أو
كان يعاني من أعراضه  ،أو استشار طبيبا أو كان على علم بوجوده في ذلك الوقت أو قبل دخوله
في التأمين.

المادة  6دفع االستحقاق
يوما (فترة البقاء
يُدفع مبلغ االستحقاق فقط إذا بقي المؤمن عليه على قيد الحياة لمدة ً 28
على قيد الحياة) فو ًرا بعد تاريخ تشخيص المرض المغطى  ،وبشرط أن يظل التشخيص دون
تغيير طوال هذه الفترة.
يقصد بالتشخيص النتائج السريرية وشبه السريرية التي يحددها طبيب معتمد.

المادة  7الخروج من التأمين
سينتهي الضمان  MyM Santé +تلقائ ًيا عند وقوع أحد األحداث التالية :
 التاريخ الذي يتوقف فيه المنخرط من االنتماء إلى اليد العاملة المؤمن عليها ؛ تاريخ استحقاق أي قسط لم يتم دفعه ؛ تاريخ عيد ميالده الخامس والستين ؛صفحة 5
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 تاريخ وفاة المؤمن عليه ؛ تاريخ دفع رأس المال في حالة مرض مخيف ؛الم َؤ ِّمن أو المشترك لعقد التأمين الجماعي.
 -تاريخ اإلنهاء من قبل ُ

المادة  8التصريح بالضرر
يوما من تشخيص
يجب أن يصرح المؤمن عليه عن أي ضرر األمراض المخيف في غضون ً 15
المرض المخيف أو  ،في حالة التدخل الجراحي المغطى  ،و خروجه من المستشفى.
الم َؤ ِّمن في أسرع وقت
يتعهد المؤمن عليه بإرسال جميع المستندات الداعمة للضرر إلى ُ
ممكن .
الم َؤ ِّمن بالحق في أن يطلب من المؤمن عليه أي مستندات داعمة قد يحتاجها
يحتفظ ُ
أو أن يقوم طبيب من اختياره بتقييم الحالة الصحية للمؤمن عليه في تاريخ الخروج من
التأمين.

المادة  9القسط
مقدما سنو ًيا  ،ما لم
تُدفع األقساط أو المخصصات المستحقة بموجب ضمانات هذا العقد
ً
ينص على خالف ذلك في الشروط الخاصة.

المادة  10عدم دفع القسط
ً
وفقا للمادة  16من األمر رقم  07-95المؤرخ  25جانفي  ، 1995المعدل والمتمم بالقانون
رقم  04-06المؤرخ في  20فيفري  ، 2006في حالة عدم دفع قسط في تاريخ استحقاقه  ،فإنه
يوما من اإلشعار
يتم إيقاف أثر التأمين بحكم القانون لجميع المؤمن عليهم بعد ثالثين (ً )30
الرسمي المنصوص عليه في المادة المذكورة أعاله.
بعد عشرة ( )10أيام من انتهاء هذه الفترة  ،إذا لم يتم دفع قسط التأمين والتكاليف  ،يحق
للم َؤ ِّمن إنهاء العقد عن طريق إخطار المشترك بذلك بموجب رسالة موصى عليها مع إشعار
ُ
باالستالم.
في حالة اإلنهاء ،يتوقف جميع المؤمن عليهم عن االستفادة من الضمانات و يخرجون من
التأمين  ،اعتبا ًرا من تاريخ القسط األول المتبقي غير المسدد.

المادة  11التحكيم
في حالة وجود صعوبة في تطبيق العقد  ،يتعهد الطرفان المتعاقدان بالرجوع إلى القرار الصادر
عن محكمين اثنين يختارهما كل منهما على التوالي.
في حالة عدم تمكن المحكمين من االتفاق على الحكم الذي سيتم إصداره  ،س ُيطلب منهما
اختيار محكم ثالث ليقرر بينهما.
بناء على
في حالة عدم وجود اتفاق على اختياره  ،يتم التعيين من قبل المحكمة المختصة ً ،
طلب الطرف األكثر اجتهادا ً يمتنع الطرفان عن اللجوء إلى اإلجراءات القانونية حتى صدور قرار
صفحة 6
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التحكيم.
يعد قرار المحكم الثالث ملزما للطرفين .يتحمل كل من الطرفين أتعابه وجميع التكاليف
المتعلقة بتعيينه مناصفة .

Page
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الملحق  : 1التعريفات الخاصة باألمراض المغطاة
 .1 . 4السرطان مع تشخيص حيوي
تعريف السرطان :
أي ورم يتطور بشكل غير منظم يتخطى حدود أنسجته األصلية وكذلك األنسجة المجاورة والذي
يمكنه أم ينشر النقائل عن بعد.
األورام المكونة للدم  ،وسرطان الدم  ،واألورام اللمفاوية  ،ومرض هودجكين  ،ومرض كاهلر  ،إلخ.
تقع ضمن نطاق هذا التعريف  ،باستثناء بعض األشكال المحددة (انظر قسم «االستثناء»)
ً
وفقا
تندرج األورام الميالنينية الخبيثة في نطاق هذا التعريف  ،إذا تم تصنيف الورم في  pT2أو أكثر
للتصنيف الدولي  ، TNMأي على التوالي مؤشر كالرك من المستوى الثالث  ،مع مؤشر بريسلو أكبر
من  0.75مم في السماكة الرأسية.
فقط الفحص التشريحي المرضي النهائي يمكنه تأكيد خبث الورم.
فقط تاريخ الفحص التشريحي المرضي النهائي يجعل من الممكن تحديد تاريخ التشخيص.
مستثناة من هذا التعريف :
• أورام حميدة أو قبل سرطانية،
• األورام قبل الغازية و األورام المسماة «الموضعية» ( )Tisأو األورام غير الغازية،
• النمو الشاذ للعنق ،CIN-III
• سرطان المثانة المرحلة ،*Ta
• سرطان الغدة الدرقية الحليمي وسرطان الغدة الدرقية الجريبي ،تم تشخيصهم نسيجي ًا
على أنهم ( *T1aورم بحجم  1سم في أكبر أبعاده) ما لم يكن هناك غزو محلي منطقي و /
أو نقائل عن بعد ،
• سرطان الدم الليمفاوي المزمن (، )LLC
أي أورام جلدية غير مذكورة في قسم «التعريف» أعاله،
أي أورام خبيثة مرتبطة بعدوى فيروس نقص المناعة البشرية أو اإليدز،
يتم تشخيص سرطان البروستاتا تشريحيا على أنه ،*T1
* حسب التصنيف الدولي ،TNM
 .2 . 4السكتة الدماغية
أي نوبة من اإلقفار  ،بسبب تمزق أو تجلط  ،في الشريان الدماغي يؤدي إلى عقابيل عصبية دائمة.
ال يتم تغطية النوبات اإلقفارية العابرة .يجب أن يتم تأكيد استمرارية الضرر العصبي من قبل
طبيب أعصاب مؤهل  ،في أقرب وقت بعد شهر واحد من الحدث.
 .3. 4أمراض الشرايين التاجية
أي مرض تاجي يتطلب جراحة في الصدر لفتح انسداد الشرايين التاجية المتضيقة أو تجاوزها
يوما بعد توقيع العقد.
سيتم تطبيق فترة انتظار مدتها ً 60
 . 4. 4احتشاء عضلة القلب
موت جزء متغير من عضلة القلب بسبب فقر الدم (نقص التروية الكلي) .لتأكيد هذا النخر  ،من
الضروري أن يتوفر ما يلي :
 . 1تأكيد من طبيب قلب مؤهل لوجود عدم الحركة أو خلل الحركة في تخطيط صدى القلب
أو غيرها من تصوير القلب المعاصرة المعترف بها ،
 . 2وفي نفس الوقت التحقق من واحد على األقل من المقترحات الثالثة التالية :
صفحة 8
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 1 . 2تطويـر موجـة مرضيـة  Qعلـى اثنين على األقل من خيوط تتبـع مخطط القلب الكهربائي
(  Qيفوق أو يساوي  0,04أو  Qيفوق  % 25من اتساع الموجة ) R
 2. 2عالمات تخطيط كهربية القلب غير النوعية المرتبطة بتغيرات مهمة في العالمات
البيوكيميائية)  CPK MBو التروبونين )
 3 . 2األعراض األخيرة الحتشاء عضلة القلب المرتبطة بتغيرات كبيرة في العالمات
البيوكيميائية ( CPK MBو التروبونين )
يتم ً
أيضا تغطية الحاالت التي تستوفي التعريف أعاله جزئ ًيا فقط إذا كان المؤمن عليه قد تم
عالجه بسبب طريق تخثر الدم عن طريق الوريد أو عن طريق رأب الوعاء التاجي الطارئ (سيتم
إرفاق تقارير االستشفاء مع التصريح بالضرر) وأن التشخيص تم تأكيده من قبل طبيب قلب
مؤهل.
يجب أن يؤكد طبيب القلب المؤهل التشخيص ً
وفقا للتعريفات المذكورة أعاله.
 .5 . 4زرع العضو
أي عملية زرع أو تسجيل في قائمة انتظار زراعة األعضاء الرسمية (القلب  ،الرئة  ،الكلى  ،الكبد ،
البنكرياس) .تتم تغطية الطعم النخاع المكون للدم لإلصابات غير الخبيثة.
 .6 . 4الفشل الكلوي المرحلة النهائية
أي خلل نهائي ال رجعة فيه في وظائف الكلى يتطلب غسيل الكلى خارج الجسم أو زرع الكلى أو
كليهما على التوالي .يجب أن تكون الحاجة إلى غسيل الكلى المستمر معتمدة من قبل طبيب
كلى مؤهل.
 .7 . 4التصلب الصفيحي
إصابة الجهاز العصبي المركزي تتطور بفعل الدفعات .يؤدي اإلزالة التدريجية للميالين للخاليا
العصبية إلى اضطرابات عصبية دائمة مسببة لإلعاقة على المدى الطويل .يجب أن يقوم طبيب
األعصاب المؤهل بالمصادقة على التشخيص وكذلك العواقب الدائمة .يجب أن تكون درجة
المريض على السلك  EDSSأكبر من أو تساوي .5
 .8 . 4ضمور العضالت
يشير الضمور العضلي إلى اعتالل عضلي تنكسي من أصل وراثي  ،يتميز بضعف العضالت وضمورها
دون أي مسببات تتعلق بالجهاز العصبي (مركزي أو محيطي).
يجب تأكيد تشخيص الضمور العضلي من قبل طبيب أعصاب مؤهل ولن يتم قبول األضرار إال
إذا أدى المرض إلى عدم القدرة على أداء ثالثة من أعمال الحياة اليومية ( )AVQعلى األقل دون
مساعدة AVQ .هي :االغتسال  ،وارتداء المالبس  ،واألكل  ،والحركة (النهوض أو االستلقاء) من
السرير أو الكرسي.
 .9 . 4الباركينسون
مرض تنكسي في جزء من الدماغ (لوكوس نيجر) يؤدي إلى فقدان الناقل العصبي المسمى
الدوبامين.
سريريا يتجلى من خالل:
 خلل الحركة أو حتى عدم الحركة، فرط التوتر العضلي، رعاش عند الراحة.ويزداد الضعف الذي ينجم عنه .يجب على طبيب أعصاب مؤهل تأكيد التشخيص وتحديد ثنائية
األعراض باإلضافة إلى الحاجة إلى عالج محدد.
يتم تغطية مرض إال باركنسون مجهول السبب.
 .10 . 4ورم حميد في الدماغ
ورم دماغي حميد ومهدد للحياة وال يمكن جراحته.
يجب تأكيد وجود الورم وعدم قابلية جراحته من قبل طبيب أعصاب مؤهل.
صفحة 9
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ال يتم تغطية الخراجات واألورام الحبيبية والتشوهات الوعائية واألورام الدموية والغدة النخامية
وأورام العمود الفقري.
 .11 . 4فشل الكبد في المرحلة النهائية
مرض الكبد في مراحله األخيرة  ،ويستوفي جميع الشروط التالية:
 اليرقان الدائم، ارتفاع ضغط الدم البابي الال تعويضي، اعتالل الدماغ الكبدي،ال يتم تغطية فشل الكبد الناتج عن تعاطي المخدرات أو الكحول.
 .12 . 4الفقدان الكلي للبصر
فقدان البصر بشكل ثنائي وكامل وال يمكن تداركه نتيجة مرض أو حادث .يجب أن يكون العمى
مؤكدا عليه من قبل طبيب عيون مؤهل.
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