
عرض تأمني طبي فردي

داخل وخارج املستشفى

كـيـور



تأمني  برنامج  "كيور"،  لك  نقدم  ومتطلباتك،  احتياجاتك  تناسب  تأمني  وبرامج  خيارات  توفري  عىل  نحرص  ألننا 
طبي فردي للعالج داخل وخارج املستشفى والذي يشمل املزايا والتغطيات التأمينية التالية:

: اململكة األردنية الهاشمية وخارجها*. أ)     منطقة التغطية  
: داخل وخارج املستشفى. ب)  التغطية املمنوحة  

: من خالل بطاقة التأمني اإللكرتونية ودون الحاجة لوجود مناذج ورقية. ج)   طريقة الحصول عىل الخدمة 
: الخاصة، األوىل، الثانية. ج)   درجة التأمني  

: سنة واحدة تبدأ من تاريخ االتفاق بني الطرفني. هـ) مدة التأمني  
: جميع األفراد بحسب دفرت العائلة. و)   األفراد املشمولني بالتأمني 
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عرض تأمني طبي فردي داخل وخارج املستشفى - كيور

أ)    الحصول عىل الخدمات الطبية من خالل أوسع شبكة طبية يف اململكة األردنية الهاشمية.
ب)  التنوع والتوزيع الجغرايف للشبكة الطبية داخل حدود اململكة األردنية الهاشمية.

ج)   شمول 5,000 مقدم للخدمة الطبية.
د)   وجود أفضل األطباء وأمهرهم ضمن شبكتنا الطبية.

هـ) وجود مكاتب ملمثيل الرشكة يف العديد من املستشفيات الرئيسية املعتمدة لدينا.

الشبكة الطبية

أ)    توفر طاقم طبي مدرب ومؤهل يزيد  عىل عرشين 20 طبيباً من ذوي الخربة التأمينية. 
ب)  تقديم الخدمة عىل مدار الساعة  وطيلة ايام االسبوع 7/24 وعىل مدار السنة.

ج)   تقديم خدمة االستشارات الطبية املجانية واالستفسارات من خالل رشكة نات هيلث.

املوافقات الطبية

أ)    إصدار كافة أنواع عقود التأمني خالل 48 ساعة عمل بعد اكتامل كافة املتطلبات.
ب)  بطاقة تأمني طبية إلكرتونية معتمدة من شبكتنا الطبية لتلقي العالج يف العيادات واملستشفيات 

والحصول عىل أدوية األمراض املزمنة دون الحاجة الستخدام النامذج الورقية.
.(NATHEALTH) ًج)   تطبيق الشبكة الطبية املعتمدة مجاين و سهل االستخدام ويتم تحديثه دوريا

خدمة اإلصدار

دفع املطالبات النقدية املغطاة تأمينياً خالل خمسة أيام عمل بعد استالم  كافة املستندات املطلوبة.

املطالبات الطبية النقدية



جدول املنافع:

الدرجة

املنطقة الجغرافية

الحد األقىص السنوي  للفرد / د.أ

داخل وخارج اململكة األردنية الهاشمية *

1,000,000

الحد األقىص السنوي  للحالة الواحدة / د.أ

اإلقامة والعالج والغذاء

العناية الحثيثة واملتوسطة

الجراحة والعمليات والتخدير

اإلجراءات التشخيصية (فحوصات شعاعية، فحوصات مخربية)

مرافق الطفل حتى عمر 12 عام

أتعاب األطباء (إرشاف، استشارة، جراحة، تخدير)

سيارة اإلسعاف (دون تحديد عدد املرات)

شبكات القلب والرشايني واألوعية الدموية ومستلزماتها

*التعويض عن املطالبات النقدية للحاالت املشمولة بالتأمني (خارج الشبكة الطبية أو خارج األردن)

الحد األقىص السنوي  للفرد ( زيارات )

الحد األقىص السنوي  ملراجعات الحمل (زيارات إضافية)

الحد األقىص السنوى للفرد  للمعالجة خارج املستشفى / د.أ 

كشفية الطبيب

اإلجراءات العالجية والتشخيصية داخل العيادة

اإلجراءات التشخيصية

 األدوية األجنبية واملحلية

األشعة 

املخترب

املعالجة بغرفة الطوارئ

أدوية األمراض املزمنة  / د.أ

جلسات العالج الطبيعي  

*التعويض عن املطالبات النقدية  للحاالت املشمولة  بالتأمني (خارج الشبكة الطبية أو خارج األردن)

الوالدة الطبيعية / د.أ

الوالدة القيرصية / د.أ

اإلجهاض القانوين  والحمل الهاجر والتنظيفات / د.أ

*التعويض عن املطالبات النقدية للحاالت املشمولة بالتأمني (خارج الشبكة الطبية أو خارج األردن)

األوىلالخاصة

تغطية كاملة %100

مغطاة بالكامل %100

مفتوح

من سقف

الحالة

20,00015,000

1,000

1,5001,000

%80%70

12,500

%90

تغطية 80%تغطية %90

1612

9

14

86

500350250

302520

%80

الثانية

%90

%80%70

تغطيات خارج املستشفى

تغطيات داخل املستشفى

الوالدة ومضاعفاتها 

* يتم التعويض عن املطالبات النقدية للحاالت املشمولة بالتأمني، من إجاميل قيمة املطالبات النقدية للحاالت املشمولة 

بالتأمني بعد تطبيق أحكام ورشوط وسقوف التغطية الواردة بالعقد وبحسب الحد األدىن ألسعار نقابة األطباء األردنية لعام 

2008 وأسعار وزارة الصحة األردنية املعتمدة محلياُ.
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1)    تغطية فحص الحمل. 
2)    تغطيـــة الفيتامينات واملعادن والكالســـيوم 
بالحمـــل  املتعلقـــة  الغذائيـــة  واملكمـــالت 
الطبيعـــي، املســـجلة وغري  املســـجلة كدواء 
لدى مؤسسة الغذاء والدواء األردنية مبا يف 

ذلك التي تخضع لرضيبة املبيعات %16. 
3)    يتـــم منح  املرأة  الحامل زيارات إضافية لغايات 
مراجعـــات الحمل حســـب مدة الحمل وبحســـب 

جدول املنافع.

.( Epi- Dural ) 4)   تغطية إبرة الظهر
.(  Anti D ) 5)   تغطية إبرة اختالف زمرة الدم

.4D / 3D  6)   فحص
.TORCH 7) فحوصات

 Glucose الحمـــل  أثنـــاء  الســـكري  فحوصـــات    (8
.Intolerance, FBS, HBA1C

9)   تغطية إبر متييع الدم أثناء الحمل.
10) تغطية إبر الحديد للمرأة الحامل.

التغطيات واملنافع األساسية:

أ)  الحمل الطبيعي والوالدة

1)    تغطية نفقات عالج املواليد الجدد (عند الوالدة) 
مـــن اليوم األول لوالدتهم من ســـقف الوالدة 

الوارد بجدول املنافع.
2)   تغطية طهور األطفال ( الختان ) من ضمن سقف 

الوالدة الوارد بجدول املنافع. 

3)   تغطية حاالت الخداج والريقان للحمل الطبيعي 
للمواليـــد الجدد بســـقف 2,500 دينار لكل حالة 

سنوياً.
4)   تغطية التشـــوهات الخلقية والوراثية للمواليد 

الجدد وبسقف 2,500 دينار لكل حالة سنوياً.

ب) املواليد الجدد 

(رشيطة أن تكون الوالدة مشمولة بالتأمني وأن تكون الوالدة متت بشكل طبيعي وإضافتهم للتأمني  خالل مدة أقصاها 14 يوماً من تاريخ الوالدة )

1)   تغطيـــة فحوصـــات الغدد الصـــامء والفحوصات 
الهرمونية ومعالجتها لحالة  مشمولة بالتأمني 

غري املتعلقة بالعقم.
2)   تغطية فحص وعـــالج Vitamin B12 بتوصية من 

قبل طبيب معتمد .
3)    تغطيـــة فحص وعـــالج Vitamin D3 بتوصية من 

قبل طبيب غدد صامء أو أعصاب أو عظام.

4)  تغطيـــة الفيتامينات العالجية املســـجلة كدواء 
لدى مؤسسة الغذاء والدواء األردنية.

5)  تغطيـــة اضطرابـــات الطمـــث غـــري املتعلقـــة 
بالخصوبة.

ج) الهرمونات والفيتامينات

.A , B, C 1)    تغطية مرض الكبد الوبايئ
2)   تغطيـــة مرض إنفلونزا الخنازيـــرH1N1 عند ثبوت 

املرض.

3)   تغطيـــة مطاعيـــم األطفال بســـقف 100 دينار/ 
طفل سنوياً.

د) األمراض الوبائية واملعدية
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1)   تغطية عمليات الفتق و البواســري و النواسري و الشق 
الرشجي. 

2)   تغطيــة انحــراف الوتــرية األنفيــة ألســباب طبيــة غري 
تجميلية. 

3)   تغطيــة اســتئصال اللوزتــني و الجيــوب و العمليــات 
الروتينية والزوائد اللحمية. 

4)   تغطية عالج الساد وارتفاع ضغط العني. 
5)   تغطيــة أمــراض العيــون باســتثناء مــا يتعلــق (بحدة 
اإلبصــار و تصحيح النظر والقرنية املخروطية والتقدم 

بالعمر).
6)   تغطية الجلطــات الدماغية والجلطات القلبية وتركيب 

الشبكات للرشايني واألوعية الدموية ومضاعفاتها. 
7)   تغطيــة جراحــة آالم الظهر وأمــراض العمود الفقري 

والركبة. 
8)   تغطيــة فحــص املاموجــرام لحالة مرضية مشــمولة  

بالتأمني. 
9)   تغطيــة هشاشــة العظــام مــن فحوصــات وعالجات 
وتغطيــة العالجــات املســجلة كدواء والتــي ال تخضع 

لرضيبة املبيعات %16.
10) تغطيــة عمليــات الدوايل غــري  املتعلقــة بالخصوبة  

و/أو  التجميلية . 
11) تغطية األورام الحميدة  ومعالجتها. 

12) تغطيــة إجــراءات التنظــري بأنواعهــا وتفتيت الحىص 
بالليزر. 

13)  تغطيــة  معالجة الحــاالت الطارئة باســتخدام بطاقة 
التأمني فقط.  

14) تغطية الجراحات التجميلية الرتميمية نتيجة حادث مغطى 
تأمينياً وليس نتيجة : حادث سري و/أو حالة قضائية .

15) تغطيــة األمــراض الجلدية  غري التجميليــة ما عدا (حب 
الشباب والتلون الجلدي والبهاق والصدفية).

16) تغطية أمراض الحساسية  وفحوصاتها ما عدا الفحص 
الشامل.

17) تغطية نوبات الربو الحادة.
18) تغطية األدوية املسجلة  كدواء واملوصوفة من قبل 

الطبيب، سواء كانت أجنبية أو محلية.
19) تغطية األدوية املهدئة لعالج حالة مرضية مشمولة 

بالتأمني.

20) تغطية أمراض جدري املاء خارج املستشفى.
21) تغطية أكرث من عبوة دواء واحدة عىل أن ال تزيد مدة 

العالج  عىل شهر واحد.
22) تغطية مطعوم اإلنفلونزا املوسمي مبوجب فواتري 

مدفوعة  مسبقاً من قبل العميل. 
23) تغطية الجلطات الدماغية والنزيف الدماغي والذبحة 

الصدرية غري املستقرة.
القطعيــة  والجــروح  بأنواعهــا  الكســور  تغطيــة   (24
الجراحــي  التقطيــب  تســتدعي  التــي  والعميقــة 

والحروق بكافة أنواعها.
25) تغطية حاالت النزيف الخارجية والداخلية.

26) تغطية حاالت التسمم غري القضائية.
27) تغطيــة حــاالت الربــو الشــديدة وحــاالت التحســس 

الشديدة.
28) تغطيــة ارتفاع درجات الحــرارة لألطفال دون عمر ثالث 

سنوات.
29) تغطية الجفاف الشــديد املرتافق بتغريات يف أمالح 

الدم و/أو العالمات الحيوية.
30) تغطية االلتهابات املعوية الشــديدة املرتافقة مع 
الحيويــة  العالمــات  و/أو  الــدم  أمــالح  يف  تغــريات 

واملغص الكلوي الحاد.
31)  تغطية حاالت فقدان الوعي.

 Suite 32) تغطية إقامة منتفعــي الدرجة الخاصة  بدرجة
أو األوىل بدرجــة ممتاز ومبا ال يتعــارض مع اتفاقيتنا 

مع املستشفى وتوفر الدرجة.
33) تغطية فحوصات ما قبل الزواج. 

34) يتــم منحكــم خصــم 20% عــىل جميع عقود الســفر  
الصادرة  عن رشكة القدس للتأمني.

35) إمكانية إضافة العاملني باملنزل.
36) يتــم منــح العميــل منفعــة إجــراء فحوصــات دورية 
(Check Up) مــن خــالل مركز جوســانتي ملــرة واحدة 

سنوياً وبشكل مجاين.
37) يف حــال وفــاة املؤمن لــه (حامل العقــد الذي يقل 
عمره عن ستون عاماً) ألي سبب، تساهم الرشكة بدفع 
مبلغ 5,000  دينار للورثــة الرشعيني بدل انقطاع  و/ أو 
فقدان الدخل لألرسة عىل أن يتم  تزويد الرشكة بكافة  

املستندات املطلوبة  خالل 30 يوماً من تاريخ الوفاة.

التغطيات واملنافع اإلضافية:

وسياسة  االنتظار  وفرتات  والخاصة  العامة  واالستثناءات  العقد،  ورشوط  أحكام  و  املنافع  جدول  مراعاة  مع  ييل  ما  تغطية  تتم 

االكتتاب الخاصة بالرشكة:
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1)   الحرب األهلية أو غـــري االهلية، الحرب املعلنة أو غري 
املعلنـــة والغـــزو واالضطرابـــات وأعـــامل الشـــغب 
واالضطرابـــات املدنية واملســـريات الســـلمية وغري 
الســـلمية واألعـــامل العدوانيـــة والتمـــرد واألعامل 
االرهابية والحاالت القضائية بجميع أنواعها، مخالفة 
القانون، ارتكاب أو محاولة ارتكاب جرم، االشرتاك يف 
فتنة أو مشاجرة، تناول املرشوبات الروحية واملواد 

والعقاقري املخدرة  بجميع أنواعها.
2)  االنتحـــار أو محاولة االنتحار، إيـــذاء النفس أو محاولة 
ذلك سواء كان املؤمن عليه صحيح العقل أو مل يكن. 
3)   الرياضات االحرتافية، الهوايات الخطرة كسباق السيارات، 
التزلج، تســـلق الجبال والغوص، ركـــوب الدراجات النارية 

واليخوت واملنطاد.
4) التلوث اإلشـــعاعي والكياموي والبيولوجي والوبايئ 
واألخطـــار الطبيعية مثل الرباكني والـــزالزل والفيضانات 

واالنجرافات االرضية. 
5)    الحالة أو الشـــكوى املرضية غري املرصح عنها بطلب 
للتأمـــني  الســـابقة  والحالـــة  للتأمـــني  االنتســـاب 

واملضاعفات املتعلقة بهام.
6)  الجراحة واملعالجة التجميلية والعقاقري املستخدمة 
لهذه الغاية، الســـمنة (زيادة الـــوزن) وعمليات ربط 

وقص املعدة.
7)   تساقط الشعر والتشعر وحب الشباب والكلف والتلون 
الجلدي والبهاق والحمى الذئابية  والنخالية الوردية 
الســـطحية ومعالجـــة  والصدفيـــة ودوايل األوردة 

الندوب واملعالجة بالبوتكس. 
8)   األمراض السارية واملعدية والوبائية التي تستدعي 
الرئـــوي  العـــزل: كالكورونـــا وااللتهـــاب  أو  الحجـــر 
الالمنطي  و(ســـارس) وإنفلونـــزا الخنازير، والكولريا 

والطاعون والسل الرئوي واملالريا ... الخ.
9) األمـــراض الخلقيـــة والجينيـــة والوراثيـــة والريقـــان 
الوالدي والخداج والخلع الوريك، تأخر النمو واإلدراك 

والتطور، صعوبات التعلم والتوحد.
10) األمـــراض العقليـــة والنفســـية واملناعيـــة والرصع 
والتصلب اللويحي وفقدان الشهية والنهام وفحص 

الحساسية الشامل.
11) املعالجـــة الوقائية واملطاعيم واألمصال والرسطان 
والعالج الكياموي واملعالجة بالجاما نايف والفشـــل 
الكلوي ونقـــص املناعة املكتســـب (اإليدز) وأمراض 
الزهاميـــر  مثـــل  بالعمـــر  والتقـــدم  الشـــيخوخة 

والباركنسون والخرف وأمراض النوم وفحوصاتها.

املســـاعدة  الطبيـــة  األجهـــزة  وتركيـــب  مثـــن   (12
واملســـتلزمات الطبية كالنظارات والعدسات الطبية 
واملشـــدات الطبيـــة واملرابـــط وأجهـــزة املعالجة 
والعـــكازات  الفكـــني  تثبيـــت  وأجهـــزة  التنفســـية 
والكرايس املتحركة وأجهزة الخلع الوريك والصفائح 
والرباغي واملســـامري الطبية وحاالت زراعة األعضاء 
الطبيعيـــة  والصناعية واألطـــراف واملفاصل والركب 
الصناعيـــة  والســـامعات الطبيـــة ومنظـــم رضبـــات  

القلب....إلخ. 
13) الفحوصـــات العامة غـــري املتعلقة مبـــرض أو َعرَْض  
(Check Up) واملعالجـــة بالطـــب البديـــل والنقاهة  

واالستشفاء واملعالجة  بالطب االتصايل.
14) عيوب الســـمع وعيوب النظر وحدة اإلبصار والقرنية 

املخروطية والحول والعمى وعمليات الليزك. 
15) معالجة األســـنان  واللثة والفكني، إّال إذا كانت ناجمة 
عـــن حـــادث مشـــمول بالتأمـــني ويف هـــذه الحالة 
تستثنى إجراءات األســـنان التجميلية وتركيب األسنان 

والجسور والتيجان وتقويم األسنان. 
16) األدويـــة والعقاقـــري املتعاطـــاة  دون وصفة طبية أو 
توصية من الطبيب املعالج وأية مضاعفات  ناجمة عنها.

17)  كافة املواد واملســـتحرضات غري املســـجلة  كدواء 
لـــدى وزارة الصحـــة األردنيـــة كالتي تخضـــع لرضيبة 
املبيعـــات 16%. اإلبـــر الوقائية واملناعيـــة والزيتية 
واألدوية البيولوجية أو التي يتم تحضريها عن طريق 

أي جهة غري نقابة الصيادلة األردنيني.
18)  املعالجـــة الناتجة عن إصابة أو مـــرض يعوض عنها 
مبوجب وثيقة تأمني أكرث تخصصاً من أي جهة تأمينية 
أخـــرى، والحاالت التي تكفلهـــا الدولة مبا يف ذلك: 
إصابـــات العمـــل وأمـــراض املهنة وحوادث الســـري 

والحوادث الشخصية.
19) األمراض الجنســـية والسلس البويل والتبول الالإرادي  
واملثانـــة العصبيـــة والحـــاالت املتعلقـــة  بالخصوبة 
واإلنجاب والتلقيح الصناعي وحمل األنابيب واملعالجات 
املتعلقة   بأســـباب اإلجهاض والعقم والعجز الجنيس 

برصف النظر عن مسبباتها وموانع الحمل.   
20)  أي معالجة داخل املستشفى أو فحوصات أو غريها 
مـــن اإلجراءات الطبيـــة التي ميكن القيـــام بها خارج 
املستشفى وال تستدعي الدخول دون  تعريض حياة 
املؤمـــن له للخطـــر والحاالت والعالجـــات واإلجراءات 
التي أدخلت إىل املستشـــفى من قبل شـــخص غري 

طبيب أو غري معتمد.

االستثناءات العامة:

تعترب جميع الخدمات والعالجات والفحوصات والعجوزات وأية مضاعفات تنتج عن الحاالت أو االصابات أو األمراض أو األسباب الواردة 

أدناه  مستثناة  تأمينياً ، ما مل يتم ذكرها رصاحًة بجدول املنافع أو املنافع اإلضافية:



فرتة االنتظارالحالة املرضية

عمليات اللوزتني والزوائد اللحمية وأمراض الجيوب وأمراض انحراف الوترية األنفية غري التجميلية

معالجة البواسري  والنواسري والشق الرشجي والفتق غري الخلقي بأنواعه 

تفتيت ومعالجة الحىص ومناظري الجهاز البويل 

عمليات املرارة والقرحة ومناظري الجهاز الهضمي 

أمراض العمود الفقري والظهر والرقبة والركبة

الحمل والوالدة 

أمراض الدوايل بأنواعها والقيلة املائية غري الخلقية

األورام الحميدة والليفية واستئصال الرحم والبطانة الرحمية

أمراض الشبكية وعمليات الساد وارتفاع ضغط العني 

السكري وارتفاع ضغط الدم وهشاشة العظام وأمراض القلب والرشايني واألوعية الدموية
وارتفاع الدهنيات يف الدم والرسطان واألمراض املزمنة

6 شهور

6 شهور

6 شهور

6 شهور

12 شهر

12 شهر

12 شهر

12 شهر

12 شهر

12 شهر

يتم تطبيق فرتات االنتظار عىل جميع املنتفعني الحاليني واملنتسبني الجدد وال تبدأ تغطيتهم التأمينية للحاالت املرضية الواردة أدناه 

داخل وخارج املستشفى إّال بعد مرور الفرتة املشار إليها ويتم احتسابها اعتباراً من تاريخ انتساب املنتفع للتأمني.

* ال يشكل هذا العرض أي التزام من طرف الرشكة إّال بعد تعبئة جميع طلبات التأمني ودراستها وإصدار العقد وتسديد العميل ألقساط العقد.

1)   تخضع األسعار أعاله  لخصم إضايف وخاص قدره 2% ألي مؤسسة و/أو رشكة يزيد عدد مشرتكيها  عىل 25 منتفع. 
2)  األسعار والتغطيات املذكورة يف هذا العرض مبنية عىل أساس أن جميع املنتفعني يتمتعون بصحه جيدة وليس لديهم أي سرية مرضية أو جراحية سابقة 

للتأمني وبعكس ذلك فإن لرشكة التأمني األحقية بتعديل األسعار والتغطيات عند استالم طلبات التأمني.
3)  إن املشمولني بالتأمني هم كافة املوظفني و/أو كافة أفراد العائلة ( الزوج، الزوجة والتابعني القانونيني لغاية عمر 18 عاماً، أو لغاية 25 عاماً إذا كانوا غري 

متزوجني وعىل مقاعد الدراسة ) وبحسب دفرت العائلة. 
4)  يستثنى من التغطية التأمينية من يزيد عمره عىل 65 عاماً.

5)  تخضع األسعار ملا نسبته 5% بدل خدمة إصدار عقد التأمني و 1% كرسوم طوابع واردة للدولة.
6)  تسديد األقساط بحسب السياسة االئتامنية املعتمدة لدى الرشكة:-

6.1  نقداً وبكامل قيمة االقساط عند اإلصدار.
6.2 خمسة شيكات بنكية متتالية مستحقة الدفع خالل أول خمسة أشهر  من إصدار العقد وبكامل قيمة األقساط.

7)  يكون ابتداء التأمني مرشوط بتسديد األقساط بحسب ما ورد أعاله. 

• إمكانية منح االستمرارية وإلغاء فرتات االنتظار باستثناء منفعة الحمل والوالدة يف حال تم  تزويد الرشكة مبا ييل:-
- إثبات تأمني سابق ال يقل عن سنتني تأمينيتني لدى أي من رشكات التأمني املحلية.

- عدم االنقطاع عن التأمني ( 30 يوم كحد أقىص ) .
- عدم وجود أي سرية مرضية أو جراحية سابقة. 

- تطبيق سياسة االكتتاب الداخلية لرشكة التأمني بعد تعبئة طلب اإلنتساب للتأمني.
تخضع هذه املنفعة ملوافقة رشكة القدس للتأمني

أحكام خاصة:

األسعار واألقساط السنوية بالدينار األردين:

من اليوم األول لغاية 17 عاماً 

من 18 عاماً لغاية 30 عاماً 

من 31 عاماً لغاية 40 عاماً 

من 41 عاماً لغاية 45 عاماً 

من 46 عاماً لغاية 50 عاماً 

من 51 عاماً لغاية 55 عاماً 

من 56 عاماً لغاية 60 عاماً 

من 61 عاماً لغاية 65 عاماً 
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فرتات االنتظار:



+962 79 1004009

+962 6 4004009

www.jerusaleminsurance.jo

Jerusalem Insurance

حّمل تطبيق القدس للتأمين
Download Jerusalem Insurance App

WITH YOU anytime, anywhere...
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