تـاج
للرعاية الطبية

لألفراد و املجموعات
توفر لكم برامج تاج للرعاية الطبية:
 برامج متوافقه مع أحكام الشريعة اإلسالمية حرية االختيار من بني أربعة برامج مختلفة. أسعار تنافسية سقف تغطية عالي يصل إلى  100,000د.ك للفرد خالل السنة التأمينية تغطية نفقات العالج بالعيادات الداخلية واخلارجية ونفقات عالج األسنان واحلمل والوالدة تغطية احلاالت املرضية املزمنة خط ساخن يعمل على مدار  24ساعة لتقدمي املساعدة لألعضاء أثناء تواجدهم باخلارج بطاقة تاج للرعاية الطبية والتي تتيح من خاللها تسوية نفقات العالج مع أفضل املراكز الطبية في دولة الكويت تسوية نفقات العالج في اخلارج للحاالت الطارئة مباشرة من خالل أكثر من  26000مركز طبي حول العالم تغطية التمريض املنزلي ونفقات املرافق لطفل وعمليات اإلخالء الطبي والعودة إلى الوطن ومصاريف النقاهة واإلستشارات الطبيةوالعديد من التغطيات واملنافع األخرى

لإلستفسار:
هـاتف22320234 :
البريد اإللكترونيtaj@gulftakaful.com:
1820202
www.gulftakaful.com

تـاج
للرعاية الطبية

لألفراد و املجموعات
توفر لكم برامج تاج للرعاية الطبية:
 جميع البرامج متوافقه مع أحكام الشريعة اإلسالمية حرية االختيار من بني أربعة برامج مختلفة. أسعار تنافسية سقف تغطية عالي يصل إلى  100,000د.ك للفرد خالل السنة التأمينية تغطية نفقات العالج بالعيادات الداخلية واخلارجية ونفقات عالج األسنان واحلمل والوالدة تغطية احلاالت املرضية املزمنة خط ساخن يعمل على مدار  24ساعة لتقدمي املساعدة لألعضاء أثناء تواجدهم باخلارج بطاقة تاج للرعاية الطبية والتي تتيح من خاللها تسوية نفقات العالج مع أفضل املراكز الطبية في دولة الكويت تسوية نفقات العالج في اخلارج للحاالت الطارئة مباشرة من خالل أكثر من  26000مركز طبي حول العالم تغطية التمريض املنزلي ونفقات املرافق لطفل وعمليات اإلخالء الطبي والعودة إلى الوطن ومصاريفالنقاهة واإلستشارات الطبية
والعديد من التغطيات واملنافع األخرى

لإلستفسار:
هـاتف22320234 :
البريد اإللكترونيtaj@gulftakaful.com:

1820202
www.gulftakaful.com

تـاج
للرعاية الطبية

لألفراد و املجموعات
توفر لكم برامج تاج للرعاية الطبية:
 جميع البرامج متوافقه مع أحكام الشريعة اإلسالمية حرية االختيار من بني أربعة برامج مختلفة. أسعار تنافسية سقف تغطية عالي يصل إلى  100,000د.ك للفرد خالل السنة التأمينية تغطية نفقات العالج بالعيادات الداخلية واخلارجية ونفقات عالج األسنان واحلمل والوالدة تغطية احلاالت املرضية املزمنة خط ساخن يعمل على مدار  24ساعة لتقدمي املساعدة لألعضاء أثناء تواجدهم باخلارج بطاقة تاج للرعاية الطبية والتي تتيح من خاللها تسوية نفقات العالج مع أفضل املراكز الطبية في دولة الكويت تسوية نفقات العالج في اخلارج للحاالت الطارئة مباشرة من خالل أكثر من  26000مركز طبي حول العالم تغطية التمريض املنزلي ونفقات املرافق لطفل وعمليات اإلخالء الطبي والعودة إلى الوطن ومصاريفالنقاهة واإلستشارات الطبية
والعديد من التغطيات واملنافع األخرى

لإلستفسار:
هـاتف22320234 :
البريد اإللكترونيtaj@gulftakaful.com:

1820202
www.gulftakaful.com

