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Family Medical Insurance

1. For family members of 1st line and below employees One spouse and 2 youngest 
	 children.		Effective	from	1.1.2015	It	is	a	voluntarily	basis	policy	and	employee	has	to			
	 pay	BD	5	per	AP	per	person	insured	to	be	deducted	from	salary.

2.	 Policy	is	Basic	Comprehensive	medical	insurance	covering:
	 Provider	-	BKIC
	 Geographical	Area	–	Bahrain	Only
	 Deductible	–	BD	5	per	visit	per	person	for	outpatient	only	

3.	 Covers
•	 Out	Patient
•	 In	Patient
•	 Chronic	and	Preexisting	condition
•	 Medicine
•	 Emergency	Medical	cover	Bahrain	and	Worldwide

4.	 Major	Exclusion	
•	 NO	DENTAL	COVER
•	 NO	MATERNITY	COVER
•	 NO	OPTICAL	COVER
•	 NO	DIRECT	PHYSIOTHERAPY	
•	 NO	ALTERNATE	TREATMENT	THERAPY

5.	 Joining	Condition:
•	 Voluntarily	with	consent	to	deduct	BD	5	per	AP	per	person	insured.
•	 After	initial	joining	only	addition	allowed	during	policy	year	is	for	newly	married	wife					
 or new born child if 2 youngest children are not already insured.
•	 Period	is	for	1.1.2015	till	31.12.2015	-	Once	joined	cannot	be	refunded	or	withdraw.
•	 Children	up	to	–	18	years.

Tel	:	1783398
Fax	:	17830484
albaunion@hotmail.com
P.O.	Box	:	570

albaunionنقابة عمال البا

+973	37778763

Alba	Labour

albaunion

Alba	Labour	union

www.albaunion.org
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Territorial	Limit	 Bahrain

Emergency	Treatment	 Worldwide

Inpatient and Day-care

Hospital	Accommodation	&	services	at 
Designated	Providers,	ICU,	Consultant’s, 
Physician’s,	Surgeon’s	&	Anesthetist’s	fees

Full refund (see note 1)

Hospital	Accommodation	&	services	at	non-	
Designated	Providers

•	Non-	Emergency	cases:
		not	covered
•	Emergency	cases:	As	per 
		reasonable	&	customary	charges	 
  of the designated network 
		providers	without	NDP
  coinsurance

Nursing	at	home,	for	recovery	and	in	lieu	of	a
hospital	stay	up	to	a	maximum	of	14	days	per
admission or procedures

Maximum	500	per	person	per	year

Ambulance	followed	by	IP	admission Maximum	of	50	per	trip

Parent	Accommodation	for	accompanying	an	insured	
child	under	18	years	of	age Maximum	of	20	per	day

Hospital	Cash	benefit	if	inpatient	treatment	is	received	
free	of	charge	in	a	Government	hospital	(limited	to		
maximum	of	60	days	per	member	per	year)

Maximum	of	30	per	day

Acute	renal	Dialysis Maximum	1000	per	person	per	year

Accommodation	type Private	room

Outpatient

Benefit	Sub-limit Full refund per person per year

Consultations	at	Designated	providers,	Diagnostics	
(x-ray,	MRI,	CT,	ultra	sound,	etc.),	Laboratory,
Medications/	Pharmaceuticals

Full refund (see note 1)
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Preexisting and Chronic Conditions care

Preexisting,	Chronic	Conditions	for	IP	and	OP,
Cancer	Conditions	for	IP	and	OP

Maximum	1000	per	person 
per year

Member’s participation/ Deductions

Coinsurance	for	treatment	other	than 
emergency	at	non-	designated	providers	within
country	of	residence,	excluding	Government	Hospital	
and health centre ( after the other 
applicable deductible and coinsurance)

100%	(see	note	3)

Notes:

1.	Full	refund	is	subject	to	annual	maximum	limit	and	sub-limits	per	person.

2.	Treatment	for	emergency	conditions	shall	not	require	re-authorization,	but	such	cases	are	to	be	 
				notified	to	the	company	within	48	hours	of	the	emergency	treatment.

3. Preferred medical providers terms & conditions: 

a.	Emergency	&	Non-emergency	treatments	at	Bahrain	Specialist	Hospital,	King	Hamad
				University	Hospital,	International	Hospital	of	Bahrain,	Dr	George	Karam	Clinic,
				Dr	Edmund	Zeitoon	Clinic,	and	Bahrain	Medical	Group	&	Change	Specialized
				Clinic	are	excluded.	

b.	Treatment	at	Joslin	(GDSC)	only	upon	referral	after	being	diagnosed	for	Diabetes	for
    future management. 

c.	Non-Emergency	cases	will	be	covered	only	when	the	treatment	availed	inside	the	 
				network.	Covering	claims	from	non-designated	providers	will	be	restricted	to	 
    Emergency cases only. 

4.	Terms	and	Conditions	are	as	per	policy	wording.

5. All treatments at BDF Cardiac centre are only covered  
    under Shared Room.
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NETWORK

List	of	approved	medical	provider’s	
(hospitals,	pharmacies	Laboratories	and	clinics)	

Kingdom	of	Bahrain

Royal	Bahrain	Hospital

Al	Kindi	Specialized	Hospital

Al	Hilal	Hospital

BDF	Hospital

American	Mission	Hospital

Al	Amal	Hospital

Al	Rayan	Hospital

International	Medical	City	Hospital

Noor	Specialist	Hospital

Hospitals

Resalah	International	Pharmacy

Leena	Pharmacy	(Ruyan	Group)

Jaffar	Pharmacy	Hoora	(Ruyan	Group)

Al	Fateh	Pharmacy	(Nasser	Pharmacy	Group)

Ibn	Nafees	Hospital	Pharmacy	(Hamad	Town	Group)

Ibn	Rushd	Hosptial	Pharmacy	(Hamad	Town	Group)

Al	Noor	Pharmacy	(Shifa	Al	Zezeera	Medical	Center)

Golden	Pharmacy

Nasser	Pharmacy	Group

Al	Bader	Pharmacy

City	Center	Pharmacy	(Nasser	Pharmacy	Group)

Salma	Pharmacy	(Kims	Bahrain	Medical	Center)

Al	Alawi	Pharmacy

Al	Kindi	Hospital	Pharmacy	(Hamad	Town	Group)

Al	Rahma	Pharmacy

Pharmacies
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Al	Salam	Pharmacy	(Hamad	Town	Group)

Ruyan	Commercial	Center	(Ruyan	Group)

National	Pharmacy	(Ruyan	Group)

City	Pharmacy	(Nasser	Pharmacy	Group)

Gulf	Pharmacy	&	General	Store

Modern	Pharmacy	(Hamad	Town	Group)

Amwaj	Pharmacy	(Nasser	Pharmacy	Group)

Arad	Pharmacy	(Gulf	Pharmacy	Group)

Ibn	Sina	Pharmacy	(Gulf	Pharmacy	Group)

Busaiten	Pharmacy	(Gulf	Pharmacy	Group)

Community	Pharmacy	(Gulf	Pharmacy	Group)

Al	Quds	Pharmacy	(Hamad	Town	Group)

Atlas	Pharmacy	(Ruyan	Branch)

Dar	Al	Salam	Pharmacy	(Hamad	Town	Group)

Enma	Pharmacy	(Nasser	Pharmacy	Group)

Hawar	Pharmacy	(Nasser	Pharmacy	Group)

Tala	Pharmacy

Exhibition	Pharmacy	(Nasser	Pharmacy	Group)

Isa	Tow	Pharmacy	(Nasser	Pharmacy	Group)

Pharmacies

Dr.	Jamal	Al	Zeera	Clinic

Elaj	Clinic

Wellmed	Wellness	Centre

Medical	Care	Centre

The	Kids	Clinic

Dr.	Abdulla	Rahman	Al	Ghareeb	Clinic

Gulf	Diabetes	Specialist	Centre

Gulf	Eye	Centre

Dar	Al	Fouad	Clinic	

Dr.	Ram	Vatwani

Clinics
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Clinics

Al	Jazeera	Medical	Centre

Al	Resalah	Medical	Centre

Dr	Habib	Clinic

Ibn	Sina	Paediatric	Clinic

Amh	Amwaj	Medical	Centre

Wellness	Medical	c]Centre

Al	Shefaa	Paediatric	Clinic

Bahrain	Eye	Clinic

Al	Sharaf	Orthopaedic	And	Spinedic	And	Paine	Specialist	Centre

Al	Mosawi	Eye	Centre

Middle	East	Medical	Centre

Bahrain	Medical	Centre

Hekma	Clinic

Al	Hekma	Paediatric	Consultation	Clinic

Dr.	Sahera	Mohd	Mahdi	Clinic

Amh	Saar	Medical	And	Dental	Centre

Al	Hilal	Multi	Speciality	Medical	Centre

Dr.	Fadhila	Al	Alaiwat	Clinic

Dr.	Ghareeb	Specialized	Medical	Centre

Rbh	Medx	Medical	Centre

Specialized	Eye	Centre

Dr.	Raouf	El	Barachawy	Centre

Kims	Bahrain	Medical	Centre

Dr.	Hasan	Haji	Clinic

Family	Clinic

Al	Hakeem	Radiology	Centre

Dr.	Mohammed	Salm’s	Centre

Balsam	Paediatric	Clinic

Dr.	Jaffar	Abbas	Clinic	(Gdsc)

Dr.	Rabaa	Al	Hajeri	Clinic	(Gdsc)

Dr.	Ahmed	Jassim	Jamal	Clinic
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Clinics

Dr.	Ali	Ebrahim	Salman	Clinic

Dr.	Ali	Mirza	Al	Qayem	Clinic

Dr.	Bassim	Ahmed	Dhaif	Clinic

Dr.	Ismail	M.Jahromi

Dr.	Mohd	Kamal	Al	Omran	Clinic

Dr.		Nabeel	Hassan	Tammam	Clinic

Dr.	Rashed	Bannay

Dr.	Shaker	Al	Mutawa	Clinic

Dr.	Mahmood	Mohammed	Al	Sindi

Dr.	Youisif	Al	Ali

Dr.	Ameen	Al	Saati	Clinic

Dr.	Fekria	E.	Mustafa	Clinic

Dr.	Haider	Bader	Clinic

Dr.	Mahmood	Abbas

Dr.	Salih	Gabani	Clinic

Paediatric	Clinic

Dr.	Ebrahim	Khamis	Yusuf	Clinic

Dr.	Mohammed	Saleh	A.	Latif	Clinic

Child	Clinic

Dr.		Bahram	Tadayyon	Clinic

Maha	Atwa	Clinic

Dr.	Mohammed	Alsaee	Clinic

Dr.	Osama	A.	Karim	Clinic

Al	Osra	Clinic

Dr.	Mohammed	Shaker	Al	Omran	Clinic

Laboratories

Bahrain	Medical	Laboratory	(Salamniya)

Bahrain	Medical	Laboratory	(Mahooz)

Gulf	Medical	Laboratory

Blossom	Medical	Laboratory

Bahrain	Medical	Laboratory	(Busaiteen)

Bahrain	Medical	Laboratory	(Riffa)

Central	Medical	Laboratory
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عيادة الدكتور علي ابراهيم سلمان

عيادة الدكتور علي ميرزا القيم

عيادة الدكتور باسم احمد ضيف

عيادة الدكتور اسماعيل الجهرومي

عيادة الدكتور محمد كمال العمران

عيادة الدكتور نبيل حسن تمام

عيادة الدكتور راشد البناي

عيادة الدكتور شاكر المطوع

عيادة الدكتور محمود محمد السندي

عيادة الدكتور يوسف العلي

عيادة الدكتور امين الساعاتي

عيادة الدكتورة فخرية مصطفى المطوع

عيادة الدكتور حيدر بدر

عيادة الدكتور محمود عباس

عيادة الدكتور صالح القباني

عيادة األطفال

عيادة الدكتور ابراهيم خميس يوسف

عيادة الدكتور محمد صالح عبد اللطيف

عيادة الطفل

عيادة الدكتور باهرام تدين

عيادة مهاعطوة

عيادة الدكتور محمد الساعي

عيادة الدكتور اسامة عبدالكريم

عيادة االسرة

عيادة الدكتور محمد شاكر العمران

العيادات المعتمدة 

مختبر البحرين الطبي )السلمانية(

مختبر البحرين الطبي )الماحوز(

مختبر الخليج الطبي

مختبر بالسوم الطبي

مختبر البحرين الطبي )البسيتين(

مختبر البحرين الطبي )الرفاع(

المختبر الطبي المركزي

المختبرات المعتمدة
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مركز الجزيرة  الطبي

مركز الرسالة الطبي

عيادة الدكتور  حبيب

عيادة ابن سينا لألطفال

مركز اإلرسالية األمريكية الطبي) أمواج(

مركز Wellness  الطبي

عيادة الشفاء لألطفال

عيادة البحرين للعيون

مركز شرف للعظام و العمود الفقري

عيادة الموسوي للعيون

مركز الشرق األوسط الطبي

عيادة الحكمة

مركز البحرين الطبي

عيادة الحكمة لألطفال

عيادة الدكتورة  ساهرة محمد مهدي

عيادة مستشفى االرسالية االمريكية ) سار(

مركز الهالل الطبي التخصصي الشامل

عيادة الدكتورة فضيلة العليوات

مركز الدكتور غريب التخصصي الطبي

عيادة مستشفى رويال البحرين

مركز العين التخصصي

مركز الدكتور رؤوف باراجوي

كركز كيمز البحريني الصحي

عيادة الدكتور حسن حاجي

عيادة العائلة

عيادة دار الحكمة لألشعة التخصصية

عيادة الدكتور محمد سالم

عيادة بلسم لألشعة

عيادة الدكتور جعفر عباس

عيادة الدكتورة ربا الهاجري

عيادةالدكتور احمد جاسم جمال

العيادات المعتمدة 
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صيدلية السالم )مجموعة مدينة حمد(

مركز  رويان التجاري )مجموعة رويان( 

الصيدلية الوطنية )مجموعة رويان( 

صيدلية الخليج 

الصيدلية الحديثة 

صيدلية أمواج )مجموعة صيدلية ناصر(

صيدلية عراد )مجموعة صيدلية الخليج(

صيدلية ابن سينا )مجموعة صيدلية الخليج(

صيدلية البسيتين )مجموعة صيدلية الخليج(

صيدلية المجتمع )مجموعة صيدلية الخليج(

صيدلية القدس )مجموعة مدينة حمد( 

صيدلية دار السالم )مجموعة مدينة حمد( 

صيدلية إنماء )مجموعة صيدلية ناصر( 

صيدلية حوار )مجموعة صيدلية ناصر( 

صيدلية تاال 

صيدلية المعارض )مجموعة صيدلية ناصر(

صيدلية مدينة عيسى )مجموعة صيدلية ناصر(

صيدلية أطلس )مجموعة رويان( 

الصيدليات المعتمدة

عيادة د. جمال الزيرة

عالج كلينك

Wellmed	Wellness  عيادة
المركز الطبي للرعاية

عيادة األطفال

عيادة د. عبد الرحمن الغريب

مركز الخليج التخصصي للسكر

مركز الخليج للعيون

عيادة دار الفؤاد

Dr.	Ram	Vatwini عيادة

العيادات المعتمدة 
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قائمة بشبكة المستشفيات و الصيدليات و العيادات المعتمدة في 
برنامج التأمين الصحي العائلي 

مملكة البحرين

المستشفيات المعتمدة

مستشفى رويال البحرين 

مستشفى الكندي التخصصي 

مستشفى الهالل 

مستشفى قوة دفاع البحرين

مستشفى اإلرسالية األمريكية

مستشفى األمل 

مستشفى الريان 

مستشفى مدينة الطب الدولية 

مستشفى النور التخصصي 

صيدلية الرسالة الدولية 

صيدلية لينا ) مجموعة رويان( 

صيدلية جعفر الحورة )مجموعة رويان(

صيدلية الفاتح )مجموعة صيدلية ناصر( 

صيدلية مستشفى ابن النفيس )مجموعة مدينة حمد( 

صيدلية مستشفى ابن الرشد )مجموعة مدينة حمد( 

صيدلية النور )مركز الشفاء الجزيرة الطبي( 

صيدلية الذهبي 

مجموعة صيدلية ناصر

صيدلية البدر 

صيدلية سيتي سنتر )مجموعة صيدلية ناصر( 

صيدلية سلمى )مركز كيمز البحرين الطبي( 

صيدلية العلوي 

صيدلية مستشفى الكندي التخصصي )مجموعة مدينة حمد( 

صيدلية الرحمة

الصيدليات المعتمدة
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األمراض المزمنة  و األمراض  الموجودة مسبقًا

1000 دينار حد أقصى لكل شخص سنويًا

عالج األمراض المزمنة للمرضى داخل المستشفى 
وخارج المستشفى و عالج حاالت السرطان للمرضى 

داخل المستشفى و خارج المستشفى ) ال يشمل العالج 
اإلشعاعي و العالج الكيمائي(

األعضاء المشاركين / الخصومات

100 %  )انظر المالحظة 3(

التأمين المشترك للعالج الغير مصنف من فئة الطوارئ 
الخارجة عن الشبكة المستشفيات المحددة ما عدا 

المستشفيات الحكومية  و المراكز الطبية. )بعد خصم 
المبالغ المطلوبة (

المالحظات : 

1.    االسترداد الكامل يخضع للحد األقصى السنوي و الحد الفرعي لكل شخص. 

 2.   عالج الحاالت الطارئة ال تحتاج إلى ترخيص مسبق، ولكن هذه الحاالت يجب إخطار  الشركة بها خالل 4٨
       ساعة  من العالج الطارئ. 

3.  البنود و الشروط للجهات الطبية المعتمدة :  

 1.   عالج الحاالت الطبية الطارئة و الغير الطارئة في مستشفى البحرين التخصصي و مستشفى الملك حمد 
      الجامعي و مستشفى البحرين الدولي وعيادة الدكتور جورج كرم و عيادة الدكتور إيدموند زيتون ، ما عدا   

     مجموعة البحرين الطبية. 

 2.  العالج في مركز الخليج التخصصي للسكر )جوسلين( فقط عند اإلحالة بعد التشخيص بمرض السكري 
      للتدبير في المستقبل. 

 3.  الحاالت الطبية الغير الطارئة ستكون مشمولة إذا كان العالج مستفاد به داخل الشبكة. تغطية المطالبات 
      خارج نطاق الشبكة الطبية المحددة سيكون محددًا للحاالت الطبية الطارئة. 

4.   البنود و الشروط لكل بوليصة مصاغة. 

 5.   جميع المعالجات في مركز القلب في مستشفى قوة دفاع البحرين ستكون شاملة فقط في 
       الغرف المشتركة. 
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الحدود اإلقليميةمملكة البحرين

عالج الحاالت الطارئةجميع أنحاء العالم

اإلقامة في المستشفى و الرعاية اليومية

)تغطية شاملة )انظر المالحظة 1
 اإلقامة داخل شبكة المستشفيات المحددة في

 برنامج التأمين، و من ضمنها وحدة العناية المركزة و
اإلستشارة و الجراحة و رسوم التخدير

عالج الحاالت الغير طارئة: غير شامل 
 عالج الحاالت الطارئة: أن يكون العالج في إطار التكلفة

 المعقولة والمعتادة داخل شبكة المستشفيات
.المحددة

 اإلقامة و اإلستشارة  في المستشفيات خارج نطاق
شبكة المستشفيات المحددة

٥00 دينار كحد أقصى لكل شخص سنويًا  التمريض داخل المنزل بدل اإلقامة في المستشفى و
لمدة أقصاها 14 يوم

٥0   دينار لكل رحلة سيارة اإلسعاف

)20 دينار ) لكل ليلة
 أقامة الوالدين كمرافق في حال إقامة أحد األطفال
 المؤمن عليهم  في المستشفى ) من هم دون سن

) الثامنة عشر

30 دينار لكل ليلة  خدمة السداد ) او التعويض( في حال أقامة المريض
)في مستشفى حكومي ) ٦0 يوم كحد أقصى سنويا

)1000 دينار كحد أقصى، لكل شحص )سنويا غسيل الكلى

غرفة خاصة نوع اإلقامة

العالج خارج المستشفيات

)إسترجاع المبلغ كامالً لكل شخص )سنويا المزايا التكميلية

إسترجاع المبلغ كامالً حسب التكلفة المعقولة
)انظر المالحظة 1(

 اإلستشارة  في شبكة المستشفيات المحددة و
 التصوير ،x-ray ، MRI، CT scanالتشخيص ) اشعة

 بالموجات الفوق صوتية( و المختبر و األدوية و
الصيدليات
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التأمين الصحي العائلي

يشمل التأمين الصحي العائلي عائلة الموظفين المدراء و ما تحتهم من موظفين:  .1
أحــد الزوجيــن،  و عــدد )2( مــن األطفــال األصغــر ســنًا.  و ســيكون التأميــن الصحــي العائلــي متوفــرًا إعتبــارًا مــن    

تاريخ 1/1/201٥   

ــار  ــًا،  فيجــب علــى الموظــف دفــع مبلــغ قــدره )٥( دين و يعــد برنامــج التأميــن الصحــي العائلــي برنامجــًا تعاوني   
لــكل شــخص مؤمــن عليــه و فــي كل فتــرة محاســبية، علــى أن ال يزيــد عــدد المؤمــن عليهــم عــن ) 3 ( أفــراد و    
ــا  ــركة الب ــق إدارة ش ــن ح ــه م ــًا بأن ــب، علم ــن الرات ــغ م ــتقطاع المبل ــيتم إس ــم. و س ــًا منه ــة إلزامن ــون الزوج تك   
حســب الضــرورة تغييــر المميــزات و الشــروط و شــبكة المستشــفيات و الصيدليــات و العيــادات الــواردة فــي برنامــج    
التغطيــة التأمينيــة العائليــة لعمــال البــا و ســوف يؤخــذ باللغــة العربيــة كنــص أساســي فــي تفســير أي مــن مــواد    

هذا التأمين الصحي العائلي.  

البنود األساسية في برنامج التأمين الصحي العائلي:   .2
ــل  ــفيات داخ ــن المستش ــي التأمي ــن )BKIC(، و يغط ــة للتأمي ــة الكويتي ــركة البحريني ــن الش ــدم م ــن مق التأمي   
مملكــة البحريــن فقــط، و يســتقطع  مبلــغ و قــدره ) ٥ دينــار(  لــكل زيــارة لجميــع العيــادات الخارجيــة فقــط لــكل    

شخص.   

يغطي التأمين:  .3
عالج المريض داخل المستشفى.  •

عالج المريض خارج المستشفى.  •
األمراض المزمنة  و األمراض  الموجودة مسبقًا.  •

األدوية.  •
عالج الحاالت الطارئة داخل و خارج البحرين.  •

ال يغطي التأمين:  .4
عالج األسنان.  •

حاالت الحمل و الوالدة.  •

أمراض العيون ) البصر(.  •
العالج الطبيعي.  •

الطب البديل أو العالج البديل.  •

شروط اإلنضمام لبرنامج التأمين الصحي:  .٥
الموافقة على خصم مبلغ و قدره ٥ دينار من كل فترة محاسبية لكل فرد مؤمن عليه.  •

بعــد الموافقــة علــى اإلنضمــام سيســمح بأضافــة أفــراد العائلــة  الجــدد وفقــًا لسياســة برنامــج التأميــن الصحــي   • 
العائلي و ذلك للمتزوجين حديثًا و لألطفال حديثي الوالدة على أن  يشمل التأمين األطفال األصغر سنًا.     

فتــرة التأميــن مــن 1.1.201٥ و لغايــة 31.12.201٥ و فــي حــال الموافقــة علــى اإلنضمــام، اليمكــن اإلنســحاب أو المطالبة   • 
بإسترجاع المبالغ.   

يغطي التأمين األطفال حتى 1٨ سنة.  •

Tel	:	1783398
Fax	:	17830484

albaunion@hotmail.com
P.O.	Box	:	570
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العائلة كيانًا
يعني المشاركة

والعناية و التواجد معًا...

في كل األوقات

التأمين الصحي العائلي
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