
نحن في الخدمة...
مهما كان عمرك، Sm@rtcare يؤمن لك العناية الصحية المناسبة على 

أيدي أفضل األخصائيين. 
تواصل معنا  على الرقم 1570 أو 77 77 72 )4 961+(

 contactus@banqueaudi.com أو راسلنا على

Sm@rtcare 
الطريقة الذكية لتعتني 

بصحتك
اعتن بصحتك وبصحة من تحب عبر برنامج 

Sm@rtcare من إعداد عوده لخدمات التأمين 
وليا للتأمين ش.م.ل. باالشتراك مع المجموعة 

الطبية المتحدة، الممثل الحصري في لبنان 
لبرنامج Healthinvest الذي يجمع بين الخدمات 

العالية الجودة واألسعار المدروسة.

www.banqueaudi.com مجموعة عوده سرادار
بنك عوده بالزا

باب ادريس
ص.ب. 2560-11 رياض الصلح

بيروت 2808 1107 لبنان
contactus@banqueaudi.com

www.banqueaudi.com
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المنافع 
ال تحديد للعمر  

ال فحص طبي مسبق  
ال انقطاع في توفير الخدمات  

ال تحديد لعدد الزيارات  
ال وقت ضائع، فال زيارات بدون مواعيد   

ال عناء في المعامالت وفي تحصيل أموالك  
ال تحديد لعدد مواعيد طبيب العائلة  

تصبح التغطية نافذة بعد 72 ساعة من االنتساب   

األقساط
 

Sm@rtcare مع العناية باألسنان: شهرًيا 12.5 د.أ أو سنوًيا 150 د.أ.    
Sm@rtcare من دون العناية باألسنان: شهرًيا 10 د.أ أو سنوًيا 120 د.أ.   

التغطيات
 

الفحص العام السنوي المجاني:   
تعداد  )يتضمن  للدم  فحص  العائلة,  طبيب  يجريه  طبًيا  كشًفا    يشمل 
الترايغليسرايد، األس جي  الكولسترول،  السكر،  الكرياتينين،  كامل،  دم 
صورة  البول،  تحليل  الدم(،  تثقل  وسرعة  تي  أو  جي  األس  تي،  بي 
شعاعية للصدر والجمجمة والحالب والكلية، تخطيط القلب، تصوير الثدي 

باألشعة، وقياس كثافة العظم لدى النساء.

Sm@rtcare 
الطريقة الذكية 
لتعتني بصحتك

عدد غير محدد من معاينات طبيب الرعاية الصحية األولية   
  -  طبيب اختصاصي 5000 ل.ل. مع إحالة من طبيب الرعاية الصحية األولية.
  -  طبيب اختصاصي 10000 ل.ل. من دون إحالة من طبيب الرعاية الصحية 

األولية.
العناية باألسنان )اختياري(  

- إزالة الجير مرة واحدة في السنة  
- حشوة أسنان )من دون سحب العصب(  

- قلع غير جراحي  
- صورة شعاعية  

الفحوص المخبرية )وفق جدول محّدد(  
1 د.أ. عن الفحص الواحد  

اإلجراءات اإلشعاعية )وفق جدول محّدد(  
3 د.أ. عن الفحص الواحد  

اإلجراءات ذات سعر خاص  
3 د.أ. عن كل تخطيط للقلب  

تغطية جزئية   
- كشف عيون عام روتيني بدون انكسار   

 CT Scan 50 من تعرفة الضمان على% -  
- %30 من تعرفة الضمان للفحوص المخبرية والشعاعية غير المغطاة  

   حسومات إضافية )وفق جدول محّدد(
-  حسم لغاية %15 على العناية بالجلد والبشرة، والجراحة التجميلية،   

والعالج الفيزيائي، وطب األسنان )غير تغطية األسنان االختيارية(
 

ما هي االجراءات عند زيارة العيادة؟  
- يعاينك الطبيب  

- يقّيم حالتك المرضية  
-   اذا كانت حالتك المرضية مغطاة بعقد الضمان، سيضع الطبيب خطة   

عالجية ويطلب الفحوصات الالزمة أو سيحّولك في حال استدعت حالتك 
الصحية، إلى طبيب أخصائي من مراكز المجموعة الطبية المتحدة وفق 

االختصاصات المغطاة.

  عنوان عيادة المجموعة الطبية المتحدة:
- بناية المباني، شارع عبد العزيز، الحمرا  

- تتميز هذه العيادات بعصريتها وأجهزتها الطبية ذات التقنية العالية.  

المعلومات الموجودة في هذا الكتّيب صحيحة حتى تاريخ الطباعة )نيسان 2013( وهي قابلة للتعديل بدون سابق إنذار.


