
 

 

 اإلدارة الذاتية ب Sanedil صندوق  التوسع في خدمات 

 . المسجلين  ألعضائه   بإرادة مالية مستقلةالتي يقدمها  بتوسيع الخدمات   ةي لصحا للرعاية الوطني  Sanedilقام صندوق 

 : التعويضات التاليةعتراف ب ، يمكن اإل2022أكتوبر  1 تاريخ من بدءاإيصاالت المصروفات،  بناءا علي

 العالج الطبيعي الخاص بإعادة التأهيل 

 في العام  350,00 €الحد األقصي   : "Piano Baseاألساسية "  التأمين  خطة

 في العام  500,00 € : الحد األقصي "Piano Plus"  التأمين اإلضافية  خطة

 فقط  بوليصة التأمين  األعضاء المسجلين أصحاب المستفيدون: 

تعويض الوصف  الطبيعي    مصروفات  عن  :  التأهيل  العالج  حالة إلعادة  بها    في  المصرح  عن  مختلفة  الخطط  أمراض  في 

 . التأهيلي في العالج   متخصصينالو ني مؤهلال األخصائيينأو  طباءأمن   نفذهالم" و "UNISALUTEالصحية

 ت التخصصية والزيارا  الفحوصات     

 € في العام   200,00الحد األقصى: 

 ن ماليا وأفراد عائلتهم المعاليالمستفيدون: األعضاء المسجلين أصحاب بوليصة التأمين  

الحصول  ه الخدمة من العضو المسجل أو أحد أفراد أسرته من قبل / أو في حالة  ذفي حالة عدم إستخدام ه  يتم التعويض فقط   :الوصف 

طبية تعويضات  )  أخري  علي  عامين  آخر  األقصي    ،(2023سبتمبر    30  –  2022أكتوبر    1في  الحد  علي  بناءا  السداد  يتم  أن  علي 

أعالةذالم خ  ،كور  تجري  التي  الطبية  الفحوصات  نفقات  عن  بالتعويض  السماح  أيضا  المرخصةيتم  العيادات  شبكة   ارج 

(Convenzionata)   المرتبطة بإتفاقيات مباشرة مع صندوقSanedil  .وبحد أقصي زيارتين 

 النظارات الطبية  )شنبر( إطارزيادة الحد األقصي للتعويض عن 

شنابر    يتم زيادة الحد األقصي للتعويضات المستحقة عن نفقات شراء ،2022أكتوبر  1بناءا علي إيصاالت المصروفات وبدءا من تاريخ 

 كاآلتي:  النظارات الطبية 

   € 80,00إلي   €  40,00من   :" Piano Baseاألساسية " التأمين خطة 

 €   150,00إلي   €  80,00من  :" Piano Plusالتأمين اإلضافية "خطة  

 كيفية تقديم الطلبات

 كما يلي: يمكن تقديم الطلبات بالطريقة الموضحة 

 :الخاص بهم من خالل (Cassa Edile)  معماري صندوق الالتقديم الطلبات إلى  مقاوالت / البناء والتشييدال ات لعمال شرك يمكن 

 ;( Sportello)شباك العمال   مكتب الصندوق المعماري إلي  هابذال •

 ;البريد اإللكتروني •

 .  (Raccomandata)خطاب بريدي مسجل •



 

 

اإلنترنت  أيضا   عبر  الطلب  خالل  ستكون  طريقة  من  قريبًا    للموقع   area riservataصفحة  متاحة 

https://www.fondosanedil.it/ 

في     /https://www.fondosanedil.it   ، يرجى الرجوع إلى موقع الويبالمطلوبة    والشروط  التفاصيل حول الخدمات   مزيدا منل

 . ""خدمات اإلدارة الذاتية  “Prestazioni in autogestione”"تعليمات التشغيل" ←    “Istruzioni operative ”  صفحة 

 

https://www.fondosanedil.it/area-riservata/
https://www.fondosanedil.it/
https://www.fondosanedil.it/
https://www.fondosanedil.it/istruzioni-operative/
https://www.fondosanedil.it/istruzioni-operative-in-autogestione/

