مقدمة عن الشركة
الرؤية و الرسالة و األهداف

فكرة عمل مليوكير
الجهات الطبية و كيفية اإلستفادة منها
و مميزاتة و إستخدامة
من شركائنا في النجاح
تصميم كارت الرعاية الصحية
قواعد اإلشتراك في مليوكير

شركة مليوكير للرعاية الصحية
بنظام الخصم النقدى المباشر و اإلستشارات التسويقية (ش.ذ.م.م)
تنتهج مليوكير فلسفة خاصة وتمتلك كوادر علمية وفنية متخصصة و مدربة
على أعلى مستوى وقادرة على التغلب على اى مستجدات أو متغيرات
تواجهه العميل وفى اسرع وقت وذلك يرجع للنظام الذى نؤمن و نعمل به
داخل منظومة مليوكير وهو اإلحترام الشديد لإلنسان،
و لذلك نثق فى خبرة شركائنا من مقدمى الخدمات الطبية و الذين تم
إختيارهم بعناية فائقه فى جميع التخصصات لضمان تقديم أعلى مستوى
من الخدمات الطبية و الصحية فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

رؤيـتـنـــا
تقديم أفضل الخدمات الطبية ألكبر عدد من العمالء و تطبيق أعلى
مقاييس الجودة فى مجال الرعايه الصحية .
رسالتنــا
الرعايه الصحية مع مليوكير هى الطريق للثراء.
أهدافنــا
•التكافل اإلجتماعى.
•نجعل حياة عمالء مليوكير األفضل .
•الحفاظ على تقديم أعلى مستوى من خدمات الرعاية الصحية.
•التطوير المستمر من أجل تطوير خدمات مليوكير .

فكرة عمل مليوكير للرعاية الصحية بنظام الخصم النقدى المباشر.
التعاقد مع الجهات التى تقدم خدمات الرعاية الصحية و الطبية بمختلف
التخصصات و المستويات للحفاظ على صحة اإلنسان ،و هذا التعاقد يقدم لعميل
مليوكير خصم على كل إجراء يقوم به مع هذه الجهات من خالل حصوله على
كارت يتيح له اإلستفادة من الخدمات بشكل مباشر دون الحاجه إلى أى موافقات
مسبقة أو خطابات تحويل وتصل نسب الخصم إلى  %70من أسعار الخدمات
المقدمة من الجهات كال ً حسب نسبته و تخصصه واليوجد حد أقصي لإلستخدام
وتكون مدة اإلشتراك بكارت مليوكير للرعاية الصحية عام و تجدد لمدة أو مدد
مماثلة ،كما اليوجد شروط لإلشتراك أو إستثناءات فى الخدمات المقدمة فنحن
نقبل جميع الفئات العمرية والجنسيات غير المصريين و جميع الحاالت المرضية و
ذلك ال يتعارض مع وجود أى نوع من أنواع التأمين سواء كان حكومى أو خاص،
كما ال يتعارض مع أى وظيفة أو عمل يقوم به المشترك وبهذا تكون الحرية الكاملة
للمشترك فى اإلستفادة من جميع الخدمات المقدمة ،كما يراعى التوزيع
الجغرافى للجهات المقدمة للخدمات الطبية حتى نكون األفضل واألقرب للعمالء.

فنحن نعلم أن المرض ال يستأذن ( حفظكم هللا )

يتم اإلستفادة من برنامج الرعاية الصحية في اآلتي .
المستشفيات :
و تشمل العيادات الخارجية بكل ما يتصل بها و الحجز بالمستشفيات و فتح
غرف العمليات
و العناية المركزة و الطواريء و اآلشعة و التحاليل داخل المستشفى
نسبة الخصم في العيادات الخارجية من  %10إلى  %50على الكشف
القسم الداخلي من  %10إلى  %25على اإلقامة و العمليات عدا األدوية
و المستلزمات ( .ترجع نسب الخصم حسب التعاقد مع الجهه )
األطباء :
و يشـمل الكشـف و الخدمات التي تقدم داخل العيادات و أتعاب الطبيب في
العمليات لدى كبار االستشـاريين من اسـاتذة كليـات الطـب بعياداتـهم الخاصـة
في جميع التخصصات نسب الخصم من  %20إلى  %70حسب التعاقد.

معامل التحاليل :
و تشمل إجراء كافة التحاليل المطلوبة من قبل الطبيب المعالج بنسبة خصم
تبدأ من  %20إلى  %75حسب جهة التعاقد.
وباكدج خاص في إجراء الفحص الدوري الشامل يصل إلى . %88

مراكز اآلشعة :
و تشمل إجراء كافة اآلشعات و اإلجراءات المطلوبة من الطبيب المعالج
بنسبة خصم تبدأ من  %10إلى  %55حسب جهة التعاقد.
مراكز طبية متخصصة :
( العيون  ,األسنان  ,العالج الطبيعي  ,األورام  ,الوالدة  ,التجميل ,
الجلدية  ,أمراض نفسية و إدمان  ,سمعيات  ,أجهزة تعويضية )
و تشمل الكشف في العيادات الخارجية و العمليات الخاصة بالمركز
كال ً حسب تخصصة و يوجد مراكز للرعاية الصحية في تخصصات نادرة
تنفرد بها شركة  MillioCareليستفيد بها عمالئنا األعزاء.
نسبة الخصم تبدأ من  %20إلى  %60حسب الجهة.

الصيدليات :
و تشمل صرف األدوية المحلية بنسبة خصم من  %5إلى %15
و األدوية المستوردة بنسبة خصم من  %5إلى %10
و األدوية المزمنة بنسبة خصم من  %10إلى %20
و األدوية التركيب %25
و األدوية الكيميائية من  %3إلى %5
و مستحضرات التجميل و مستلزمات العناية الشخصية من  %5إلى %15
مراكز البصريات :
و تشمل النظارات الطبية و الشمسية و العدسات الالصقة الطبية و األلوان
بنسبة خصم تبدأ من  %25إلى  %50حسب جهة التعاقد.
مراكز الجيم :
و تشمل على أحدث المراكز و كل الخدمات التي تقدم داخل المراكز
بنسبة خصم تبدأ من  %25إلى  %50حسب جهة التعاقد
البيوتي سنتر :
و تشمل أرقى مراكز التجميل في مصر مع اإلستفادة بكل ما تقدمة من خدمات
بنسبة خصم تبدأ من  %25إلى  %50حسب جهة التعاقد.
نتـقدم بالشـكـر لـلسـادة األطبـاء و المؤسـسـات الطـبيـة علـى المشـاركـة
فـي تـقديـم الخـدمـة الطـبيـة المتـميـزة لعـمـالئـنـا الكـــرام.
الهيئة الطبية قابلة للحذف و اإلضافة و التعديل

مليوكير و الرقم المختصر اإللكتروني

مميزات الرقم المختصر اإللكتروني
يقدم الرقم المختصر اإللكتروني خدمة تواصل فريدة من نوعها ,و وسيلة
حديثة لسرعة الوصول إلى ما تبحث عنه ,وسهولة التواصل مع الشركة
بعددة طرق,
فهي تعتمد على نطاقات اإلنترنت لتسمح للشركة أن تكون لها صفحة
واحدة تجتمع فيها كل بيانات و وسائل التواصل مع العمالء,
و تواصل العمالء أنفسهم من خاللها مع الشبكة الطبية بجميع التخصصات.

يوفر وقت و مجهود خدمة العمالء و ذلك لتوافر كل المعلومات المطلوبة للرد
على إستفسارات العمالء.
الدعم الفني و التحديث على مدار الساعة من خالل شركة
 eHotlineالعالمية.

مميزات الرقم المختصر اإللكتروني
خدمة دولية حيث يوفر إمكانية التواصل من أي مكان في العالم و من أي
محرك بحث على اإلنترنت.
التصفح األسهل و األخف و األسرع و ال حاجة لتثبيت برامج و شغل مساحات
أو طلب تحديثات بشكل مستمر.
يوفر خاصية ( األقرب لك ) و هي مثالية في إيجاد أقرب مكان للخدمة التي
تحتاجها لكي يوفر عليك البحث و الوقت ألن كل دقيقة بتفرق في حياتنا.
من خالله تقدر تتابع صفحات التواصل اإلجتماعي للشركة و اإلستفادة من
النصائح الطبية التي تقدم لكل فرد من أفراد أسرتك و متابعة العروض التي
تقدم من الجهات الطبية المتعاقد معها و اإلستفادة منها.

من شركائنا في النجاح

تصميم الكارت الصحي

قواعد اإلشتراك في مليوكير للرعاية الصحية -:
يحدد نوع الكارت المراد اإلشتراك به ( فردى – عائلي .) VIP -
(1
(2
(3
(4
(5

يتم ملء إستمارة اإلشتراك بالبرنامج.
صورة البطاقة الشخصية للعضو األساسي.
صورة فوتوغرافية حديثة لكل عضو فى الفردى و بدون صور للتعاقد ال VIP
سداد قيمة اإلشتراك.
مدة اإلشتراك سنة كاملة من تاريخ بدء اإلشتراك.

عـمـيـلـنـا الـعـزيـــز
 يرجى التكرم بالتعامل مع الهيئة الطبية التي تم التعاقد معها من أجلك. عند وجود أي إستفسارات أو معوقات عليك سرعة اإلتصال بنا .و نحن دائما في خدمتكم.

الشبكة الطبية الخاصة
بشركة مليوكير للرعاية
الصحية

