1. Can I insure one member under Bupa Aa’elat Al Saudia?

 هل يمكنني تأمين فرد واحد تحت بوبا العائالت السعودية؟.١

The head of a household can apply for Bupa Aa’elat for all family members
in the same Family Card. All members in the Card must be covered.
The conditions in which members could be excluded from the family
coverage are if a family member:

✓
✓
✓

يستطيع رب األسرة التقديم على بوبا العائالت السعودية لتغطية أفراد
 يجب تغطية جميع أفراد األسرة.األسرة المدرجين في بطاقة العائلة
.المدرجين
:يمكن استبعاد األعضاء من التغطية إذا استوفوا أحد هذه الشروط

Has an active insurance policy with Bupa or any other company.
Is living abroad.
Is married or a male dependent above the age of 25.

2. Can I insure a member older than 65?

. لديهم وثيقة تأمين في بوبا العربية أو أي شركة تأمين أخرى
.يعيش في الخارج
. سنة٢٥  أو الذكور فوق سن، متزوج

✓
✓
✓

 سنة؟٦٥  هل يمكنني تأمين فرد أكبر من.٢

Yes, if they are included in your family card.

. إذا كان هذا الفرد مدرجا في بطاقة العائلة،نعم
 هل يمكنني الحصول على بوليصة تأمين تغطي الحمل.٣
والوالدة فقط؟

3. Can I get an insurance policy that only covers maternity?
The maternity benefit is a part of the overall Bupa Aa’elat Al Saudia
package that has been carefully designed to ensure you and your family
health and peace of mind.
4. How can I know the price of Bupa Aa’elat Al Saudia?

ميزة الحمل و الوالدة جزءا ال يتجزأ من خطة بوبا العائالت السعودية التي
.تم تصميمها بعناية لضمان صحتك و راحة البال لك ولعائلتك
 كيف يمكنني أعرف تكلفة بوبا العائالت السعودية؟.٤

We have set up for you an estimated price calculator on our website page.
Just select your desired scheme and enter the number of family members
and their ages.
Please note the following points:
✓ This price does not include VAT.
✓ This price does not include all the medical cases.
✓ This is an estimate price and it might change based on the correct
information and medical declaration provided upon submitting the
order.

.لقد قمنا بإعداد حاسبة لتقدير الكلفة على صفحة موقعنا
ما عليك سوى اختيار الخطة التي تريدها و إدخال عدد أفراد األسرة
.وأعمارهم
:الرجاء مالحظة النقاط التالية
.✓ هذا السعر اليشمل ضريبة القيمة المضافة
✓ هذا السعر اليشمل جميع الحاالت الطبية بما في ذلك الحمل
.المسبق
✓ هذا السعر تقريبي وقد تختلف عند تقديم الطلب وذلك بنائا
.على صحة المعلومات واإلفصاح الطبي

5. Is the Sleeve Gastrectomy Surgery covered under Bupa Aa’elat
Al Saudia?

 هل جراحة تكميم المعدة مغطى لدى بوبا العائالت.٥
السعودية؟

Sleeve Gastrectomy Surgery is not covered. You can refer to the complete
list of exclusions on our website page.

 يمكنك الرجوع إلى القائمة الكاملة.جراحة تكميم المعدة غير مغطاة
.لإلستثناءات في موقعنا اإللكتروني
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 ما هي اإلستثناءات لبوبا العائالت.٦
السعودية؟

6. What are the exclusions under Bupa Aa’elat Al Saudia?

يمكنك مراجعة القائمة الكاملة لإلستثناءات على صفحة موقعنا
.اإللكتروني

You can review the full list of exclusions on our website page.

 هل يمكنني الحصول على بوبا العائالت السعودية عن طريق.٧
فروعكم؟

7. Can I get Bupa Aa’elat Al Saudia through your branches?
No, Bupa Aa’elat Al Saudia is exclusively sold on our website and we will
be happy to serve you online.
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 بوبا عائالت السعودية متوفرة حصريا على موقعنا اإللكتروني و,ال
.سنكون سعداء بخدمتكم عبر الموقع ذاته

