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 الرقابة المالیة تجتمع برؤساء شركات التامین وٌتلزمهم بالمساهمة في تغطیة تكالیف عالج المصابین من حملة وثائق التأمین بفیروس
 كورونا

 
 د. عمران: إعالء المصلحة الوطنیة وتقلیل التباین بین تغطیات شركات التامین مع إلزامهم بالمساهمة فى تغطیة تكالیف العالج عند

 اإلصابة بالفیروس
 

 د.عمران: 71% من عمالء التأمین الطبي سوف یتمتعون بتغطیة تكالیف العالج لفیروس كورونا المستجد كاملة و29 % سوف یتمتعون
  بتغطیة تكالیف متطلبات التشخیص حتى یتم تحدید إیجابیة أو سلبیة اإلصابة بفیروس كورونا

 
 اجتمع الدكتور محمد عمران رئیس الهیئة العامة للرقابة المالیة ونائبه المستشار رضا عبد المعطى مع رؤساء  شركات التأمین لمناقشة
 مستجدات التعامل مع الظروف الحالیة ومنها موقف وثائق التأمین الطبي من تغطیة نفقات العالج من اإلصابة بفیروس كورونا المستجد
 لحملة وثائق التأمین الطبى، وتبین خالل االجتماع -الذى تم عبر آلیة الفیدیو كونفرس -اختالف طبیعة التغطیة من شركة ألخرى حسب
 شروط الوثائق والتغطیات المتاحة والتغطیات المستثناة، حیث یوجد تباین بین وجود وثائق تغطي تكالیف العالج من اإلصابة بالفیروس

  ووثائق تستثني تلك التغطیة
 

 وأوضح الدكتور عمران بأن االجتماع مع شركات التأمین كان إیجابیًا وفعاال للغایة حیث أكد على أن الشركات التي تستحوذ على %71
 من عمالء التأمین الطبي في السوق ملتزمة بتوفیر التغطیة العالجیة لمصابي فیروس كورونا من المؤمن علیهم لدیها بصورة كاملة وذلك

  وفقًا لتعاقداتها مع المستشفیات
 

 وأضاف رئیس الهیئة بأنه انطالقا من المسئولیة المجتمعیة لشركات التأمین وتفعیًال لدورها في تغطیة المخاطر التي تواجه المجتمع فإن
 باقي الشركات التي تستحوذ على 29% من عمالء التأمین الطبي في السوق والتي ال تغطى وثائقهم التأمینیة األوبئة قد أبدت مرونة

 كبیرة في إعادة التغطیة التأمینیة لعمالئها (المؤمن علیهم) وسداد تكالیف متطلبات التشخیص حتى یتم تحدید مدى إیجابیة أو سلبیة
 اإلصابة بفیروس كورونا، مع إمكانیة إستفادة هؤالء العمالء - حال رغبتهم بإستكمال العالج على نفقتهم - بأسعار شركة التأمین مع

  المستشفى المتعاقد معها
 

 والجدیر بالذكر أن 50% من التعاقدات الطبیة في مصر تتم من خالل شركات أخرى بخالف شركات التأمین مثل مدیري الشبكات
 ویستهدف قانون التأمین الموحد – الجدید-ضم تلك الكیانات لقطاع التأمین وخضوعها ،(HMO)الطبیة، وشركات إدارة الرعایة الصحیة

  لرقابة واشراف الهیئة العامة للرقابة المالیة
 


