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Cooperative Health Insurance Coverage Benefits Schedule 

 تغطية التأمين الصحي التعاوني منافعجدول 

Territorial Limits: KSA & Worldwide While on 
Business Trip or Vacation 60 days maximum 

: المملكة العربية السعودية وجميع أنحاء العالم  التغطية الجغرافيا Coveredمغطى 

 يوما 60للحاالت الطارئة أثناء رحالت العمل أو اإلجازات بحد أقصى 

VIP+ VIP A B C Class –  الفئة C B A VIP VVIP 

AICC 

0222 

AICC 

0222 

AICC 

0222 

AICC 

0222 

AICC 

CVT 

C0333 

 

الشبكة الطبية 

Providers NW 

AICC 

CVT 

C0333 

 

AICC 

0222 

AICC 

0222 

AICC 

0222 

AICC 

0222 

SAR 

500,000 

SAR 

500,000 
SAR 

500,000 
SAR 

500,000 
SAR 

500,000 
 الحد األعلى للتغطية

Annual Limit 

SAR 

500,000 

SAR 

500,000 
SAR 

500,000 
SAR 

500,000 

SAR 

500,000 

Pre-Existing & Chronic Condition  مغطى- Covered  السابقة و المزمنةاإلمراض  

In - Patient Treatment  التنويم داخل المستشفى 

Standard 

Suite 
Standard 

Suite 
Shared 

Room 

Shared 

Room 

Shared 

Room 

 درجة الغرفة

Room Grade 
غرفة 

 مشتركة

غرفة 

 مشتركة

غرفة 

 خاصة
 جناح جناح

SAR 

1200 
SAR 

1200 
SAR 

800 

SAR 

600 

SAR 

600 
 

SAR 

600 

SAR  

600 

SAR 

800 
SAR 

1200 
SAR 

1200 
In-Patient Benefits: Intensive Care Unit, Surgery 
expenses, Room & Board, Consultation Fees, X-Rays, 
Pharmaceutical, Physiotherapy, Chemotherapy, 
Radiation Therapy, Nursing, Companion Expenses, 
Ambulance Expenses, Blood products, Morgue 
expenses. 
Nil Deductible % (participation in payment) for 
hospitalization expenses  

غطى للحد األعلى م

 للتغطية

Covered Up to 

the Annual 

Limit 

وحدة العناية المركزة و أجور العمليات  خدمات التنويم بالمستشفى :

الجراحية و اإلقامة والطعام اليومي و الصور اإلشعاعية والعقاقير 

والمواد الصيدالنية و العالج الكيميائي و العالج اإلشعاعي 

والتمريض و مصاريف المرافق و تكاليف سيارة اإلسعاف و نقل الدم 

تعاب الطبية ومشتقات الدم و مصاريف ثالجة الموتى و األ

  واالستشارات

عن نفقات التنويم  )الدفع في المشاركة( تحمل  ال يوجد نسبة

 بالمستشفى  

Daily room and board for a hospital Companion. SAR 150 حد االقامة واالعاشة اليومي للمرافق بحد اقصى 

Repatriation of mortal remains to home  country SAR 10,000 الرفات إلى الوطن األم نقل 

 Out Patient Services   لعيادات الخارجيةاخدمات 
 
Out-Patient Treatment :  X-Rays, Laboratories, 

ECG, Echocardiography, Stress Test, CT Scan 

Endoscopies, Biopsy, MRI, & Medicines as Per 

Doctor’s Prescription 

الخارجية :  الصور اإلشعاعية، المختبرات، تخطيط العالج بالعيادات  

القلب، إيكو، اختبار الجهد، التنظير الباطني، الخز عات، الرنين 

المغناطيسي، التصوير الطبقي المحوري و  العقاقير والمواد 

 الصيدالنية بحسب وصفة الطبيب

Maximum Physician's Fees  بالحد األقصى ألتعاب استشارة الطبي 

General Practitioner       SAR 50 الطبيب العام 

Specialist Secondary Doctor  SAR 100 )االخصائي )طبيب نائب ثاني 

Specialist Senior Doctor SAR 200 )االخصائي )طبيب نائب اول 

Consultant    SAR 300 االستشاري 

Rare medical specialties and the like, such as 

cardiology, brain and neurological surgery, 

vascular surgery, and other subspecialties as per 

standards of the Saudi commission for health 

specialties. 
The beneficiary shall be examined as per sequence of 

service provision procedures except when the service is 

unavailable in the Service Provider Center. 

 

 

 

SAR 500 

التخصصات ذات الندرة وما في حكمها كالقلب وجراحة المخ 

واألعصاب وجراحة األوعية الدموية والتخصصات الدقيقة حسب 

 الصحية. معايير الهيئة السعودية للتخصصات

الخدمة إال في حالة  )تتم معاينة المستفيد حسب تسلسل إجراءات تقديم

 األسعار بهذه عدم توفر الخدمة في مركز تقديم الخدمة( ويسترشد

 الخدمة و شركة التأمين مقدم بين العالقة لتنظيم
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VVIP VIP A B C Class – الفئة C B A VIP VVIP 
Max. Co-Insurance & Deductible For Each Doctor’s Consultation  إستشارة طبية عن كل الحد األقصى للمشاركة والتحمل 

20% 20% 20% 20% 20%  20%  20%  20%  20%  20%  

NIL  
SAR 100 
Hospitals  

SAR 100 
Hospitals  

SAR 100 
Hospitals  

SAR 100 
Hospitals  

الحد االدنى شبكة خارج  
Out Of Min. NW 

لاير  100
 للمستشفيات

لاير  100
 للمستشفيات

لاير  100
 للمستشفيات

لاير  100
 للمستشفيات

لاير  0
 للمستشفيات

NIL  
SAR 100 

Other 
Providers 

SAR 100 
Other 

Providers 

SAR 100 
Other 

Providers 

SAR 100 
Other 

Providers 

لاير  100
لباقي مقدمي 

 الخدمة 

لاير  100
لباقي مقدمي 

 الخدمة 

لاير  100
لباقي مقدمي 

 الخدمة 

لاير  100
لباقي مقدمي 

 الخدمة 

لاير لباقي  0
مقدمي 
 الخدمة 

NIL  SAR 75  SAR 75  SAR 75  SAR 75  
الحد االدنى داخل شبكة      

 Inside Min. NW 75  لاير  0  لاير  75  لاير  75  لاير  75  لاير  

Renal dialysis  SAR 100,000 ويغسيل الكلال 

Hearing Aids SAR 6,000  مساعدات السمع 

Acute Psychological Cases, including SAR 
5,000 for Non Acute cases 4 sessions with 
Medicines 

SAR 15,000 
 الغير للحاالت النفسية لاير 5,000 وتشتملالحاالت النفسية الحادة 

 األدوية مع جلسات 4 ل حادة

Ear Piercing ( Females )  SAR 300 لألناث (األذن  تخريم ( 

Circumcision ( Males )  SAR 500 للذكور ( الختان ( 

Premature Babies 
 بحد المنفعة األقصى
Up to Annual 

Limit 
 والدة األطفال المبتسرين

Vaccination(as per ministry of health plan) 
 Covered -مغطى 

التطعيمات حسب جدول التطعيمات المقرر من وزارة الصحة 
 لالطفال

Acquired Damage Heart Valves SAR 150,000 المكتسبة القلب صمامات في التلف حاالت 

Organ donation procedure for "donor" SAR 50,000 للمتبرع " باألعضاء التبرع عملية إجراء " 

Alzheimer 's Illness SAR 15,000 الزهايمر مرض 

Autism cases SAR 50,000 التوحد حاالت 

National Program for Early Neonatal Testing to 
Reduce Disability " 

SAR 100,000 
 "االعاقة من الوالدة للحد لحديثي المبكر للفحص الوطني البرنامج

Disability cases SAR 100,000 االعاقة حاالت 

Obesity surgery stomach sleeve only if the body 
mass exceeds 45 (BMI) SAR 20,000 

 عملية عن طريق المفرطة السمنة معالجة جراحة عمليات تغطية
 ) 45 الجسم تجاوز كتلة حال في ) Sleeve ( فقط المعدة تكميم
BMI 

Dental Coverage: Tooth extraction, X-Rays, 

amalgam filling, composite filling, root canal 

treatment & gum treatment Scaling & Polishing. 
 

 ،الصور االشعاعية ، يغطي خلع األسنان :منافع تغطية عالج األسنان
، عالج اللثة ،سحب و معالجة و حشو العصب  ،الحشو العادي

 وتنظيف األسنان.

SAR 
4,000 

SAR 
3,000 

SAR 
2,000 

SAR 
2,000 

SAR 
2,000 

 
SAR 
2,000 

SAR 
2,000 

SAR 
2,000 

SAR 
3,000 

SAR 
4,000 

Optical Coverage: Cost of Spectacles 
(Contact lenses not covered). 

 
 تكاليف النظارات الطبيةمنافع تغطية تكاليف النظارات الطبية: 

 )ال يغطي التأمين العدسات الالصقة(

SAR 
1000 

SAR 
750 

SAR 
400 

SAR 
400 

SAR 
400 

 
SAR 
400 

SAR 
400 

SAR 
400 

SAR 
1000 

SAR 
1500 

Maternity Care and Delivery Coverage  منافع تغطية الحمل و الوالدة 

SAR 
25,000 

SAR 
15,000 

SAR 
15,000 

SAR 
15,000 

SAR 
15,000 

 
SAR 

15,000 
SAR 

15,000 
SAR 

15,000 
SAR 

15,000 
SAR 

25,000 

Maternity Complications 
 بحد المنفعة األقصى
Up to Annual 

Limit 
 والوالدةمضاعفات الحمل 

New born babies are covered by the mother’s insurance 
coverage maximum 30 days from date of birth, or until they 
are added to the policy retroactive from date of birth. 

 بحد المنفعة األقصى
Up to Annual 

Limit 

يوم من تاريخ  30أقصى  المواليد الجدد مغطى على وثيقة األم وبحد
 الوالدة حتى يتم إضافتهم على الوثيقة بأثر رجعي من تاريخ الوالدة

http://www.aicc.com.sa/
http://www.aicc.com.sa/


 HO-20-129رقم المرجع:    الهيئة السعودية للمقلولينالسادة / 

- 

 

 1010243302 سجل تجاري  - النقد العربي السعوديخاضعة لرقابة وإشراف مؤسسة و - 20086/ 15/ ن م ت ترخيص رقم - لاير سعودي 265,000,000رأس المال  -شركة مساهمة سعودية 

 المملكة العربية السعودية 4453 – 12252 الرياض 6 رقم وحدة حي الورود ، الفرعي العزيز عبد الملك طريق 7110 خدمة واصل -11323 الرياض 286555 ب ص.
Saudi Joint Stock Company - Capital (SR) 265,000,000 - License No.  20086/ 15/ ن م تUnder SAMA’s Control & Supervision - C.R. 1010243302 

P.O. Box 286555 Riyadh 11323- WASEL 7110 King Abdulaziz Road, Al Wurud Area Unit No. 6 Riyadh 12252– 4453 KSA 

www.aicc.com.sa920005002          

Page     10 of 19 

 

Cooperative Health Insurance Coverage Benefits Schedule 

تغطية التأمين الصحي التعاوني جدول منافع  
 
 
Emergency treatment in non-network (inside 
or outside KSA) covered  100%  as per 
customary charges at an appointment 
provider within assigned KSA NW 

 

مغطى طبقاً لشروط 

وأحكام وثيقة الضمان 

 الصحي التعاوني

Covered As Per 

CCHI Rules & 

Regulations 

 
 

% في 100تغطية مصاريف العالج للحاالت الطارئة 
او خارج المملكة المراكز الطبية الغير المعتمدة )داخل 

العربية السعودية(بحسب اسعار المراكز الطبية المعتمدة في 
 الشبكه

 
Non-Emergency treatment in non-network 
(inside or outside KSA )  80% covered based 
on the reasonable & customary cost of the 
same medical service in a network provider in 
KSA   

 

مغطى طبقاً لشروط 

وأحكام وثيقة الضمان 

 الصحي التعاوني

Covered As Per 

CCHI Rules & 

Regulations 

 
% في 80تغطية مصاريف العالج للحاالت الغير الطارئة 

المراكز غير المعتمدة) داخل او خارج المملكة العربية 
السعودية (بحسب المصاريف الطبية المعقوله والمعتادة 

 بية المعتمدة في الشبكة .للمراكز الط

The geographical coverage  extended to 
receive medical treatment services upon 
presenting Arabia Insurance Cooperative 
Company issued card to include the GCC 
countries, Lebanon, Jordan and Egypt through 
direct payment of the two categories (VIP & A) 
within health service providers network at 
those specific countries 

شبكة مزودي 

الخدمات الصحية 

 المعتمدة للشركة.

As Per AICC 

Appointed 

Medical 

Providers NW 

للخدمات الصحية عند  يمتد نطاق التغطيـــة الجغرافية
شركة الحاجة للعالج بموجب بطاقة التأمين الصادرة من 

دول مجلس كل من  شمــــــلتل التأمين العربية التعاونية
عن طريق الدفع  ومصر لبنان، األردن،التعاون الخليجي، 
مزودي شبكة ضمن ( A و VIPالمباشر للفئتين )

 الخدمات الصحية في تلك الدول المحددة 
 

All the supplements listed in the Cooperative 
Health Insurance Policy: 
 
Preventive measures approved by the M OH. 
 
• Basic immunization schedule issued by   
  MOH. 
 
• Schedule of examinations National program    
   for early screening of newborns to reduce   
   Disability. 
 
• Services for autistic patients. 
 
• Controls the need to dispense infant formula  
  for infants in need of medical treatment up to  
  the age of 24 months. 
 
•Table of vaccinations for RSV approved by 

the Ministry of Health. 
 
• Minimum network of health service  
  Providers. 

مغطى طبقاً لشروط 

وأحكام وثيقة الضمان 

 الصحي التعاوني

 

Covered As Per 

CCHI Rules & 

Regulations 

الضمان الصحي جميع المالحق المذكورة ضمن وثيقة 

 التعاوني:

 

 الصحة. وزارة من المعتمدة الوقائية اإلجراءات 
 

 وزارة عن الصادر األساسية التطعيمات جدول 
 الصحة.

 

 للفحص الوطني البرنامج الفحوصات جدول 
 اإلعاقة. من للحد الوالدة لحديثي المبكر

 
 

 التوحد. لمرضى المقدمة الخدمات 
 

 للرضع األطفال حليب لصرف اإلحتياج ضوابط 
 شهر. 24 عمر حتى طبيا إليه المحتاجين

  

 المخلوي التنفسي الفيروس تحصينات جدول 
 الصحة. وزارة عن الصادر المعتمدة

 
 الصحية الخدمة مقدمي لشبكة األدنى الحد. 
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