
 قيمة التأمين 
الصحي

أمور يجب معرفتها عن  4 
التأمين الصحي

يمكن أن تقدم بوليصات التأمين الصحي المتنوعة 1
مزايا مختلفة، وقد تحدد بعضها األطباء والمستشفيات 

ومقدمي الخدمة اآلخرين الذين يمكنك التعامل معهم.

2
قد يتعين عليك دفع مبلغ مقتطع في كل سنوية قبل 

 بدء خطة التأمين الخاصة بك في دفع مقابل ر
عايتك. على سبيل المثال، لنفترض أن المبلغ القابل 

للخصم الذي ينبغي أن تدفعه هو 200$ دوالر 
أمريكي. و لديك 1,250$ دوالراً أمريكياً مخصصة 

لزيارة غرفة الطوارئ. فستدفع أواًل مبلغ $200 
أمريكياً لتغطية المبلغ القابل للخصم، ومن ثّم تبدأ 

 خطة التأمين الخاصة بك في دفع حصتها من 
المبلغ اإلجمالي.

3
قد يتعين عليك دفع مبلغ التأمين الجزئي أو المشاركة 

في الدفع عند حصولك على الخدمات الطبية، 
مثل زيارة الطبيب وزيارات العيادات الخارجية 

للمستشفيات أو األدوية الموصوفة. وعادةً ما يكون 
مبلغ التأمين الجزئي هو مبلغ نسبي )على سبيل 

المثال، %20 من إجمالي التكلفة(. وتكون المشاركة 
في السداد عادةً من خالل مبلغ ثابت )على سبيل 

المثال قد تدفع مبلغ 10$ أمريكي أو 20$ أمريكي 
لوصفة طبية أو لزيارة طبيب(.

تتعاقد خطط التأمين الصحي مع شبكة من مستشفيات 4
وأطباء وصيدليات ومقدمي خدمات الرعاية الصحية. 
ووفقًا لنوع البوليصة المشتراة، فقد تدفع الخطة فقط 

 مقابل الرعاية الطبية التي تحصل عليها من مقدم 
خدمة ضمن شبكة الخطة، أو قد تدفع النصيب األكبر 

من الفاتورة.

يحق لك الحصول على المعلومات الخاصة بالسوق بصيغة يسهل الوصول إليها 
مثل الطباعة بحروف كبيرة أو الطباعة بطريقة برايل أو بصيغة ملف صوتي. 

يحق لك أيًضا تقديم شكوى إذا شعرت بأنك تعرضت للتمييز العنصري.
CMS.gov/about-cms/agency-information/ قم بزيارة

 aboutwebsite/cmsnondiscriminationnotice 
 أو إتصل بمركز اتصاالت السوق على الرقم 2596-318-800-1 للحصول 
على المزيد من المعلومات. ويمكن لمستخدمي الهاتف النصي TTY االتصال 

على الرقم 1-855-889-4325.
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يُساعدك التأمين الصحي في دفع التكاليف عند 
حاجتك للرعاية

ال يسعى أٌي منا إلى المرض أو التعّرض لإلصابة، لكن يحتاج معظم 
الناس إلى الرعاية الطبية في أوقات معينة. ويساعد التأمين الصحي في 

الدفع مقابل هذه التكاليف ويحميك من التكاليف الباهظة.

ما هو التأمين الصحي؟
يُعرف التأمين الصحي على أنه عقد ُمبرم بينك وبين إحدى شركات 
التأمين. عند اشتراكك في خطة تأمين صحي معينة، توافق الشركة 

على دفع جزء من تكاليف الرعاية الطبية عندما تصبح مريًضا أوعند 
تعرضك لإلصابة.

ثمة العديد من المميزات المهمة للتأمين الصحي. توفر الخطط المتاحة 
 )Health Insurance Marketplace®( في سوق التأمين الصحي

)ومعظم الخطط األخرى( الرعاية الوقائية مثل اللقاحات والفحوصات، 
كما تغطي جزًءا من تكاليف وصفات األدوية.

التأمين الصحي يساعد في دفع تكاليف الرعاية
هل تعلم أن متوسط تكلفة اإلقامة لمدة 3 أيام في مستشفى هو $30,000 

أمريكي؟ أو أن عالج ساق مكسورة قد يكلف ما يزيد عن $7,500 
أمريكي؟ من الممكن أن يساعد امتالكك لتغطية صحية على حمايتك من 

التكاليف العالية وغير المتوقعة مثل هذه.
تشتمل كل خطة تأمين على ملخص للمزايا والتغطية والذي يوضح 
أنواع الرعاية والعالجات والخدمات التي تغطيها الخطة. يشمل هذا 

المبلغ الذي ستدفعه الخطة عند حصولك على الخدمات.

ما الذي تدفعه نظير الحصول على التأمين 
الصحي؟

يتعين عليك عادةً دفع قسط تأميني شهري عن تغطية التأمين الصحي 
الخاصة بك، وقد تضطر إلى دفع مبلغ مقتطع كل عام. ويعرف المبلغ 

المقتطع على أنه المبلغ الذي تدفعه مقابل خدمات الرعاية الصحية 
المغطاة قبل بدء خطة التأمين الصحي الخاصة بك بالدفع. قد ال يطبق 

المبلغ القابل للخصم على جميع الخدمات.

ويعتمد مقدار ما تدفعه للقسط 
الشهري والمبلغ القابل للخصم 

على نوع التغطية التأمينية 
التي لديك.

يكون من المهم أيًضا معرفة مقدار النفقات الشخصية التي 
تدفعها عند حصولك على الخدمات.

وتشمل األمثلة:

n  التكاليف التي تدفعها من جيبك نظير الخدمات بعد
دفع المبلغ القابل للخصم )مبلغ المشاركة التأميني 

ومبالغ المشاركة في الدفع(

n  المبلغ اإلجمالي الذي يجب أن تدفعه من جيبك في
حال توعكك )الحد األقصى لما تدفعه من جيبك(

قد ال تغطي البوليصة ذات األقساط األرخص قيمة العديد من 
الخدمات والعالجات.

كيف يمكنني معرفة المزيد؟
لمعرفة المزيد من المعلومات عن تغطية التأمين 

الصحي المقدمة من خالل سوق التأمين الصحي أو 
عن المزايا وأوجه الحماية التي تتمتع بها، يُرجى 
زيارة الموقع اإللكتروني HealthCare.gov أو 

اتصل بمركز اتصاالت سوق التأمين الصحي على الرقم 
 .1-800-318-2596 

ويمكن لمستخدمي الهاتف النصي TTY االتصال على 
الرقم 1-855-889-4325.
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