
STUDENTBLUE
Student Health Insurance from Blue Cross and Blue Shield of Nebraska

Student Blue ن الصحي مقدم رعاية خارج الشبكةمقدم رعاية داخل الشبكة التأم�ي

ن*( قابل للخصم )ُمَضمَّ
• فرد	
• أرسة	

500 دوالر
1000 دوالر

1000 دوالر
2000 دوالر

ك ن مش�رت تأم�ي
• مدفوعات الشخص المغطى	
• مدفوعات الخطة	

%20
%80

%50
%50

حد الدفع من الجيب )مضمن*(
كة( ك، والمدفوعات المش�رت ن المش�رت )يشمل القابل للخصم، والتأم�ي

• فرد	
• أرسة	

2500 دوالر
5000 دوالر

5000 دوالر
10000 دوالر

اكم  ي عام االستفادة. ت�رت
بمجرد أن يتم الوصول إىل الحد السنوي للدفع من الجيب، تصبح أغلب الخدمات المغطاة قابلة للدفع من ِقَبل الخطة بنسبة 100% لبا�رت

اكم تداخلًيا كافة الحدود االأخرى )االأيام، الزيارات، الجلسات، مبالغ  تداخلًيا حدود الدفع من الجيب والدفع القابل للخصم داخل الشبكة وخارج الشبكة. ت�رت
ن داخل الشبكة وخارج الشبكة، ما لم يُشار إىل خالف ذلك. الدوالرات، إلخ( ب�ي

يفاء بمبالغ حدود الدفع القابل للخصم الفردي والدفع من الجيب. إن كانت  ي القابل للخصم مضمن أنه إن كانت لديك تغطية فردية، فال تحتاج إال إىل االإ
*يع�ن

يفاء بمبالغ الدفع القابل للخصم والدفع من  ي االأرسة بأك�رث من مبلغ الفرد. يمكن الأفراد االأرسة أن يدمجوا نفقاتهم المغطاة لالإ
لديك تغطية أرسة، فال يساهم فرد �ن

الجيب المطلوبة من االأرسة.

 خطة الدواء
 صيدلية المركز الصحي 
اسكا-لينكون لجامعة ن�رب

 مقدم رعاية 
داخل الشبكة

مقدم رعاية خارج الشبكة

يدي  التجزئة والطلب ال�رب
)كل 30 يوم إمداد(

•  االأدوية الجنيسة	

•  أدوية أسماء العالمات التجارية الوصفات	

•  أدوية أسماء العالمات التجارية غ�ي 	
الوصفات

ك 5 دوالر دفع مش�رت

ك 30 دوالر دفع مش�رت

ك 80 دوالر دفع مش�رت

ك 10 دوالر دفع مش�رت

ك 40 دوالر دفع مش�رت

ك 80 دوالر دفع مش�رت

 مستوى المزايا داخل الشبكة 
+ 25% غرامة

 مستوى المزايا داخل الشبكة 
+ 25% غرامة

 مستوى المزايا داخل الشبكة 
+ 25% غرامة

كة. ي شبكة إمداد ممتدة يخضع لثالث مدفوعات مش�رت
ي صيدلية تجزئة �ن

ملحوظة: يتوفر إمداد 90 يوم �ن

أدوية التخصص
اء أدوية التخصص من خالل  )يجب أن يتم رسرث
ن من مرات  صيدلية تخصص محددة بعد اثن�ي

كيب( ال�رت

ك ك100 دوالر دفع مش�رت غ�ي مغطى100 دوالر دفع مش�رت

وسائل منع الحمل
• الوصفة	

جنيسة −
عالمة تجارية −

مدفوعات الخطة %100
مدفوعات الخطة %100

مدفوعات الخطة %100
مدفوعات الخطة %100

25% غرامة
25% غرامة

• غ�ي الوصفة	
جنيسة −
عالمة تجارية −

مثل أي دواء جنيس آخر
مثل أي دواء اسم عالمة تجارية غ�ي وصفة آخر

ي StudentBlue؟ لماذا تش�رت

مع هذه الخطة: 

ي  ة تغطية( لكامل تأمينك الط�رب تدفع واحد ممتاز )عن كل ف�رت
 BCBSNE ي وطب االأسنان لدى

والدوا�أ

ي الخدمات الصحية لجامعة 
الخدمات الطبية المغطاة �ن

اسكا أوماها مدفوعة بنسبة %100 -   ن�رب
ي ذلك الُحَقن، ونفقات الفحص السنوي، وبعض 

بما �ن
ية الخدمات المخت�رب

ن من فحوص الفم الصحية لدى أي مقدم  تحصل عىل اثن�ي
رعاية طب أسنان داخل الشبكة

ما هي مزايا StudentBlue؟ 
ي بعض 

ى كيف تفيد مدفوعات BCBSNE �ن يُرجى فحص الجداول ل�رت
االأنواع الشائعة من النفقات. 

كيفية التسجيل
 .nebraskablue.com/studentblue قم بزيارة

ة تغطية )خريف وربيع/صيف(. ي كل ف�رت
يجب أن تعيد التسجيل �ن

ن أمثالك، يمكن لبلو  كطالب جامعي، فإن حياتك مليئة بالكث�ي من االأمور المهمة. مع StudentBlue، تغطية الرعاية الصحية للطالب الجامعي�ي
ن عىل مستقبلك!  ك�ي صابة - ح�رت تتمكن من ال�رت ي حمايتك من التكاليف غ�ي المتوقعة للمرض أو االإ

اسكا أن تساعد �ن كروس وبلو شيلد ن�رب

ي وطب أسنان للطالب 
ي ودوا�أ ن ط�رب اسكا )BCBSNE( عىل توف�ي خطة تأم�ي اسكا أوماها )UNO( مع بلو كروس وبلو شيلد ن�رب تعاونت جامعة ن�رب

 . ن اسكا أوماها. تتوفر التغطية أيًضا للمعال�ي ن بجامعة ن�رب الملتحق�ي

ن أو إذا كان تأمينك الحاىلي ال:  ي هذه الخطة إذا لم يكن لديك تأم�ي
فكر �ن

• اسكا أوماها 	 ي الخدمات الصحية لجامعة ن�رب
تغطي الخدمات المقدمة �ن

• يوفر تغطية إذا قللت من ساعات ائتمانك	
• يوفر تغطية بسبب قيود السن	
• يوفر مزايا مناسبة	

عَبتُي

التغطية الطبية والدوائية 
وتغطية طب الأسنان

 لطالب جامعة 
اسكا أوماها  ن�رب

السنة االأكاديمية 2016-2015



اسكا. هذا ليس عقًدا. فهو مخصص كنظرة عامة فقط. وال يحوي كامل تفاصيل هذه  اسكا المقدمة لطالب جامعة ن�رب عالنية بنظرة عامة عىل التغطية الصحية والدوائية وطب االأسنان الخاصة ببلو كروس وبلو شيلد ن�رب ة االإ تزودك هذه الن�رث
وط العقد سوف تحكم.  ن هذه الوثيقة والعقد، فإن بنود ورسرث ي حال وجود تناقضات ب�ي

. �ن ي ذلك المزايا واالستثناءات وقيود التعاقد، يُرجى الرجوع إىل شهادة التغطية أو عقد المجموعة الرئيسي
التغطية. لمعلومات أك�رث اكتماالً عن خطتك، بما �ن

 .StudentBlue ص له مستقل من جمعية بلو كروس وبلو شيلد. *تغطية مساعدة السفر والوفاة الناتجة عن حادث وب�رت طرف منفصلة عن اسكا ُمرخَّ بلو كروس وبلو شيلد ن�رب

اسكا أوماها الخدمات الصحية لجامعة ن�رب
 2374-554-402 )لالأسئلة المتعلقة بمواعيد العيادات، 

) ، والفوات�ي ن والتأم�ي
HPER 1st Floor

unohealth@unomaha.edu

ي السفر والوفاة الناتجة عن حادث وب�رت طرف )AD&D(* بدون تكلفة إضافية عليك عند 
اسكا تغطية للمساعدة �ن ن طالب جامعة ن�رب توفر أيًضا خطة تأم�ي

 .StudentBlue ي
التسجيل �ن

اسكا أوماها لمزيد من التفاصيل.  اتصل بالخدمات الصحية لجامعة ن�رب

االأسئلة؟ 

اسكا بلو كروس وبلو شيلد ن�رب
888-592-8962

nebraskablue.com/studentblue

الأسئلة المتعلقة بالفوات�ي والتسجيل
التريس ستابس

402-554-2374
الخدمات الصحية

HPER 1st Floor
lnstubbs@unomaha.edu

مقدم رعاية خارج الشبكةمقدم رعاية داخل الشبكة تغطية طب الأسنان

القابل للخصم 
• فرد	
• أرسة	

ي سنة االستفادة
القابل للخصم �ن

0 دوالر
0 دوالر

غ�ي منطبق

0 دوالر
0 دوالر

غ�ي منطبق

ي السنة 
 1000 دوالر أقىص استفادة �ن

تنطبق عىل التغطية أ و ب
 1000 دوالر

تنطبق عىل التغطية أ و ب

ك  ن مش�رت تأم�ي
التغطية أ

التغطية ب*
التيجان )تدفع الخطة %30(•
• كافة الخدمات االأخرى المغطاة	

التغطية ج
التغطية د

%0

%70
%20

ال تغطية
ال تغطية

%40

%70
%50

ال تغطية
ال تغطية

ي تتجاوز المبلغ المتعاقد عليه.
اسكا-لينكون أن يصدروا فوات�ي بالمبالغ ال�رت ي جامعة ن�رب

*ترميمات الُمَركَّب - يمكن لمقدمي رعاية عيادة أسنان طالب الجامعة �ن

فصول الربيع/الصيففصل الخريف

1055.53 دوالر753.95 دوالرالطالب

يك السكن 1108.38 دوالر791.70 دوالرالزوج/رسرث

791.70 دوالر565.50 دوالركل طفل

ما هو الممتاز؟

ة تغطية من ِقَبل الجامعة.  ي كل ف�رت
ملحوظة: سوف يتم تحصيل 10 دوالر إضافية أتعاب عن كل شخص مغطى �ن

تواريخ فعالية التغطية

فصل الخريف: من 14 أغسطس 2015 إىل 31 ديسم�رب 2015

فصول الربيع/الصيف: من 1 يناير 2016 إىل 31 يوليو 2016

 UNO – )04-30-15( 42-068-5


