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 المرضى بدون تأمين صحي هولندي أو معالجات ال يغطيها التأمين األساسي  
 

الخارجية لتلقى معالجة وليس لك تأمين صحي  Lingepoliأو عيادة  Beatrixziekenhuisهل تذهب عما قريب إلى مستشفى 
هولندي؟ أو حضرت من أجل معالجة ال يغطيها التأمين األساسي؟ تقرأ في هذا المنشور حول سياستنا المتعلقة بـ"المرضى غير 

 المؤمنين عليهم" وما معناه بالنسبة لك.

 

ن صحي )التأمين األساسي(. تعوض شركات التأمين الصحي يتعين على كل َمن يسكن أو يعمل في هولندا قانونيًا أن يكون له تأمي
 عن جزء كبير من تكاليف الرعاية في المستشفى. مع ذلك تدفع دائما مسؤولية شخصية إجبارية.

 

ال يغطيها التأمين األساسي يجب عليك دفع الفاتورة بنفسك. يتعلق بالتأمين اإلضافي الخاص بك ما طبية إذا كنت بحاجة إلى رعاية 
 التأمين الصحي عن )جزء من( هذه التكاليف فيما بعد. ضكيعو إن

 

كما أنه من الممكن أن يجب عليك دفع جزء من التكاليف بنفسك في حالة عدم إبرام شركة تأمينك اتفاقية مع مستشفى 
Beatrixziekenhuis وينطبق ذلك أيضاً على عيادة ،Lingepoli  الخارجية. تجد على موقعنا

www.beatrixziekenhuis.nl تما هي شركات التأمين الصحي التي أبرم Beatrixziekenhuis .معها اتفاقيات 

 

 بدون تأمين صحي
بتقدير تكاليف  Beatrixziekenhuisقوم مستشفى تإذا لم يكن لديك تأمين صحي هولندي يجب عليك دفع تكاليف الرعاية مقدًما. 

غ الذي قد تم من المبلالطبية رة الدفع المسبق لهذا الغرض. من الممكن أن تختلف فاتورة الرعاية معالجتك. يعد قسم إدارة المدينين فاتو
دفعه. في هذه الحالة تتلقى في وقت الحق فاتورة رعاية تكميلية وفيها المبلغ الباقي الذي ما يزال يجب عليك دفعه أو ستسترد المبلغ 

 الزائد.

 

 يغطيها التأمين األساسيالتكاليف الصحية التي ال 
بتقدير تكاليف  Beatrixziekenhuisقوم مستشفى تيجب عليك دفع جميع التكاليف الصحية التي ال يغطيها التأمين األساسي مسبقاً. 

عت فمعالجتك من قبل. يعد قسم إدارة المدينين فاتورة الدفع المسبق لهذا الغرض. سيتم تخطيط الموعد الخاص بمعالجتك فقط بعد أن د
مبلغ فاتورة الدفع المسبق. من الممكن أن تختلف فاتورة الرعاية من المبلغ الذي قد تم دفعه. في هذه الحالة تتلقى في وقت الحق 

 فاتورة رعاية تكميلية وفيها المبلغ الباقي الذي ما يزال يجب عليك دفعه أو ستسترد المبلغ الزائد.

 

 (EHIC) بطاقة التأمين الصحي األوروبية
المفعول أو بطاقة التأمين  ةساري E-111/نموذج EHICإذا كان لديك تأمين أجنبي )داخل أوروبا( يجب أن تكون في حوزتك بطاقة  

الحصول على الرعاية  EHIC. يحق لك بناء على بطاقة Beatrixziekenhuisلتلقي تعويض عن تكاليف الرعاية في مستشفى 
يرجى  EHICالمؤقتة. تتم معالجة التسوية المالية مباشرة من قبلنا. إذا كانت لديك أسئلة حول بطاقة  الطبية الالزمة أثناء اإلقامة

 .factuurvragen@rivas.nlاالتصال بقسم إدارة المدينين عبر رقم الهاتف الموجود أسفله أو عبر 

 

 (OOM/AON)مثال لي أو تأمين السفر الدولي تأمين الطالب الدو

معالجة في مستشفى ل ك ستخضعإذا كان لديك تأمين طالب دولي أو تأمين سفر دولي يجب عليك إخبار التأمين الصحي أن
Beatrixziekenhuis. 
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ي من المبلغ الذي قد تم . من الممكن أن يختلف المبلغ النهائBeatrixziekenhuisكما أنه يجب عليك سداد دفع مسبق إلى مستشفى 
دفعه. في هذه الحالة تتلقى عند نهاية المعالجة فاتورة رعاية تكميلية وفيها المبلغ الباقي الذي ما يزال يجب عليك دفعه أو ستسترد 

 المبلغ الزائد. يمكن تقديم فاتورة الرعاية هذه إلى شركة التأمين الخاصة بك باستخدام استئمارة طلب التعويض.

 

 بدون بطاقة شخصية صالحة
يجب عليك دفع تكاليف الرعاية  Beatrixziekenhuisإذا تعذر عليك تقديم بطاقة شخصية صالحة عند زيارتك إلى مستشفى 

 مسبقاً. حتى ولو كان لك تأمين صحي. ستسترد الدفع المسبق بمجرد أن تتمكن من تقديم بطاقة شخصية صالحة.

 

مؤقتة بمناسبة زيارتهم األولى. ثم تكون لديك بصفتك أحد الوالدين ثالثة أشهر لترتيب بطاقة شخصية صالحة يتلقى الولدان بطاقة 
 لطفلك. بعد ذلك يُعمل بالقواعد الموصوفة أعاله.

 

 األشخاص المعترضون ألسباب خلقية
ب د التكاليف الصحية بسبب عقيدته. يجب عليك طليهدف نظام األشخاص المعترضون ألسباب خلقية إلى من ال يريد التأمين عليه ض

. إذا SVB(. تتلقي بناء على ذلك شهادة اإلعفاء من SVBتسجيلك كشخص معترض ألسباب خلقية لدى بنك التأمينات االجتماعية )
 بقاً.دفع تكاليف الرعاية مس Beatrixziekenhuisتعذر عليك تقديم شهادة اإلعفاء يجب عليك عند زيارتك إلى مستشفى 

 

 المعالجة لالحقة
يتم التقدير من جديد ما إن دفعت ما يكفي من المال أو كان من  Beatrixziekenhuisمستشفى  دخولفي حالة المعالجة الالحقة أو 

 الضروري دفع مبلغ إضافي. يجب أن يكون هذا الدفع مسدداً خالل اإلقامة أو قبل الموعد الالحق.

المبلغ النهائي من المبلغ الذي قد تم دفعه. في هذه الحالة تتلقى في وقت الحق فاتورة رعاية تكميلية وفيها المبلغ من الممكن أن يختلف 
 الباقي الذي ما يزال يجب عليك دفعه أو ستسترد المبلغ الزائد.

 

 الطبية عاجز عن دفع فاتورة الرعاية
 اً يمكن التوصل إلى تسوية الدفع. يتم االتفاق عليه مع قسم إدارة المدينين.إذا تعذر عليك دفع فاتورة الرعاية فوراً ومسبق

 

 قسم الطوارئ
للرعاية وكنت غير قادر على دفع تكاليف الرعاية مقدًما فسيتم إعداد فاتورة الرعاية بعد ذلك واستردادها  مستعجلإذا كان لديك طلب 

 أو إذا حضرت إلى قسم الطوارئ. Beatrixziekenhuisمستشفى منك. من الممكن أن يحدث ذلك إذا دخلت في 

 إذا لم يكن طلب الرعاية حادّاً يجب عليك وفقاً للمعلومات الموجودة أعاله دفع تكاليف الرعاية المقدرة بنفسك مسبقاً.

 

 فاتورة الدفع المسبق مبلغ
المارة لدينا، راجع موقعنا على الويب لمرضى على معدل بناء  يتم حسابهافأما المعالجة و/أو الرعاية التي يغطيها التأمين اإلضافي 

www.beatrixziekenhuis.nl.راجع المرفق فيما يخص أسعار فواتير الدفع المسبق األخرى . 
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 بيانات االتصال
 Beatrixziekenhuis  44 44 64 (0183)مستشفى

 (0183) 64 35 86قسم إدارة المدينين 

  factuurvragen@rivas.nlعنوان البريد اإللكتروني: 

 www.dezorgnota.nlتجد معلومات حول فاتورة الرعاية على موقع 

 

 

 التأمين األساسيمرفق المريض غير المؤمن عليه أو المريض الحامل لتأمين أجنبي أو المعالجات التي ال يغطيها 

 

 2019و 2018األسعار وفواتير الدفع المسبق 

 قسم الطوارئفي  -,500 €بدءاً من تعريفة ال تحسب •

 .-,1.000 €يبلغ الدفع المسبق للمعالجة القلبية أو العصبية الطبية في قسم الطوارئ  •

المارة المرضى ذلك يتم التقدير بناء على معدل . بعد 350,00 €يبلغ الدفع المسبق للزيارة األولى إلى العيادة الخارجية  •
  www.beatrixziekenhuis.nlلدينا، راجع موقعنا على الويب 

المرضى بعد ذلك يتم التقدير بناء على معدل . السريري لدى الدخول في القسم -,1.000 €بدءاً من تعريفة ال تحسب •
  www.beatrixziekenhuis.nlالمارة، راجع موقعنا على الويب 

المارة لدينا، راجع موقعنا على الويب المرضى المعالجة الصحية التي يغطيها التأمين اإلضافي هي بناء على معدل  •
www.beatrixziekenhuis.nl  

 .-,385 € 2019و 2018المسؤولية الشخصية القانونية للتأمين الصحي سنتي مبلغ بلغ ي •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


