
 طرح طالیی :

 

 تعهدات بيمه گر ردیف

 

سقف تعهدات برای هر نفر 

 )ریال (

 

 فرانشيز

1 

، رادیوتراپی، آنژیوگرافی قلب، هزینه عمل جراحی دیسک ستون فقرات ، تعویض مفصل ، اوزون تراپی) با درخواست پزشک  ، جراحی، شيمی درمانی های بستری جبران هزینه
، کاشت حلزون و انواع  به استثناء زیبایی ( بيمه گر ) متخصص مغز و اعصاب جهت جراحی کمر (  ،، پروتز داخل بدن در صورتيکه جنبه درمانی داشته باشد با تایيد پزشک معتمد 

 Day Careشکن در بيمارستان و مراکز جراحی محدود و . سنگ

 به جراحی هایی اطالق می شود که مدت زمان مورد نياز برای مراقبت های بعد از عمل درمراکز درمانی , کمتر از یک روز باشدDay Care تبصره : اعمال جراحی 

 

000/000/000 

10% 

2 
نایف ،قلب , پيوند کليه ، هزینه های بيمارستانی شامل  اعمال جراحی تخصصی مربوط به سرطان ،مغز و اعصاب مــرکزی و نخاع ) به استثنای دیسک ستون فقرات ( ، گاما

 پيوندکبد ، پيوند ریه و پيوند مغز استخوان

000/000/200/1 10% 

 %10 000/000/00 سزارینجبران هزینه زایمان طبيعی و عمل  3

 Ivf 000/000/00 10%، ميکرواینجکشن ، IUI  ،Zift،Giftهزینه های مربوط به درمان نازایی و ناباروری شامل اعمال جراحی مرتبط   4

0 

کاردیوگرافی ، استرس اکو ، ام آر آی ،  هزینه پاراکلينيکی گروه اول شامل انواع سونوگرافی ، ماموگرافی ،  انواع اسکن و سی تی اسکن ، انواع آندوسکوپی ، اکو
، انواع  ICG-IOL MASTER-HRTدانسيتومتری ) سنجش تراکم استخوان( سی تی آنژیوگرافی ، پنتاکم، فوندوسکوپی، کانفواسکن، پاکيمتری، کليه تستهای بينایی سنجی ،

 اسکوبی 

000/000/00 10% 

0 

، نوارمثانه (EEG)، نوارمغز (NCV)، نوارعصب (EMG) (، نوار عضله PFT–آلرژی، تست تنفسی )اسپيرومتریهزینه پاراکلينيکی گروه دوم شامل تست ورزش، تست 
 PFTتست خواب ، تمپانومتری، بادی باکس ، پلتيسموگرافی، ارگواسپيرومتری، رینوماتومتری، تيلت  ترمانيتورینگ قلب،سنجی، هول )سيستومتری یا سيستوگرام(، شنوایی

 تست متاکولين .،برونکوگرافی و 

000/000/00 10% 

7 

نبه درمانی داشته باشد ) به استثناء هزینه جراحيهای مجازسرپائی شامل شکستگی ها ، گچ گيری ، ختنه ، بخيه ، کرایوتراپی ، اکسيزیون ليپوم ، تخليه کيست و ليزردرمانی که ج
زیبایی نداشته باشد ( ، زگيل و ميخچه ، خارج نمودن جسم خارجی از بدن ، کشيدن ناخن، اکسيژن زیبایی( ، بيوپسی ، شستشوی گوش، برداشتن خال) در صورتکی که جنبه 

ف ان ساعت شامل : تزریقات و تعویض پانسمان ، ا 0تراپی ، پانسمان ، پالس اکسی متری ، درمان خونریزی بينی و سوزاندن تامپوناد و شکافتن آبسه ، بستری اورژانس کمتر از 
 مغز استخوان، پونکسيون مایع نخاع و کمری  سينه ، بيوپسی ای تيروئيد و

000/000/00 10% 

8 
، UBTانواع رادیوگرافی ،  هزینه های خدمات آزمایشگاهی شامل آزمایش های تشخيص پزشکی ، پاتولوژی یا آسيب شناسی و ژنتيک پزشکی) با استثناء چکاپ(  ، سيتولوژی ،

 نوارقلب ، فيزیوتراپی، تست پاپ اسمير، بازتوانی قلبی ، آمينو سنتز، مگنت تراپی یدتراپی ، 

000/000/00 10% 

 % 10 000/000/20 توانبخشی –پاپ  اسمير  –کایروپراکتيک  –سرم تراپی  –سایر موارد پاراکلينيکی :صرفا شامل انواع تزریقات  9

10 
بينی، دوربينی، آستيگمات یاجمع  گر  قبل از انجام عمل درجه نزدیک انکساری چشم در مواردی که به تشخيص پزشک معتمد بيمهبه رفع عيوب  های جراحی مربوط جبران هزینه

 دیوپتر یا بيشتر باشد برای هر چشم3(  عالوه نصف آستيگمات )درجه نزدیک بينی یا دوربينی به قدر مطلق نقص بينایی هر چشم

 

000/000/30 

 

10% 

11 

و هزینه دارو  براساس فهرست داروهای مجاز کشور شامل : کارشناس تغذیه ، ماما ، کارشناس ارشد ، پزشک عمومی ، متخصص ، فوق تخصص، روان پزشک هزینه های ویزیت 

داروهایی که معادل ایرانی ندارند و دارو خارجی می مازاد بر سهم بيمه گر پایه ، پرداخت هزینه دارو طبق فارماکوپه ایران برای داروهایی که معادل ایرانی دارند و برای 

 ) به استثناء مکمل ها و ویتامين با تایيد پزشک معتمد بيمه گر(درصد فرانشيز  30باشد با کسر 

 

000/000/00 

 

10% 

12 
هماهنگی شرکتهای بيمه تنظيم و به شرکتهای بيمه ابالغ ميکند( + خدمات دندانپزشکی ) براساس تعرفه ای محاسبه و پرداخت می شود که ساليانه سندیکای بيمه گران ایران با 

 ایمپلنت ، ارتودنسی و دست دندان مصنوعی

000/000/10 10 % 

 %10 000/000/3 جبران هزینه عينک طبی ولنز تماس طبی 13

 %10 000/000/1 آمبوالنس داخل شهری و سایر فوریتهای پزشکی که نهایتا منجر به بستری شدن بيمه شده می گردد  14

 %10 000/000/2 آمبوالنس خارج شهری  و سایر فوریتهای پزشکی که نهایتا منجر به بستری شدن بيمه شده می گردد 10

 %10 000/000/00 با تایيد کميسون پزشکی ( CELL FREE DNAبيماریها و ناهنجاریهای جنين شامل ) سونوگرافی و آزمایش ناهنجاریهای جنين و غربالگری و پرداخت آزمایش )  10

 %10 000/000/200 جبران هزینه های داروی بيماری های خاص وصعب العالج طبق تعریف وزارت بهداشت و درمان  17

 %10 000/000/000 تهيه اعضای طبيعی بدن طبق تعرفه انجمن مربوطه 18

19 
ا ارائه اسکن پا ، عصا ، ویلچر ، تشک اروتز شامل : قوزبند ، مچ بند ، آرنج بند ، شصت بند ، شانه بند بعد از اعمال جراحی با تایيد پزشک معتمد بيمه گر ، کفش و کفی طبی ب

 مواج و تخت طبی با تجویز پزشک متخصص و تایيد پزشک معتمد بيمه گر 

000/000/20 10% 

 %10 000/000/10 تجویز پزشک متخصص گوش  و حلق بينی و فاکتور معتبر و تایيد پزشک معتمد بيمه گرسمعک بشرط  20

 % 10 000/000/200/1 افزایش سقف تعهد بيمارستانی تا سقف دو برابر جهت سه درهزار جمعيت  در مجموع قراردادهای طالیی و نقره ای با اعالم کتبی بيمه گذار 21

22 
و ویزیت و دارو و خدمات اورژانس،خدمات آزمایشگاهی و داروهای خارجی و  3،  2، 1نفر  با اعالم کتبی بيمه گذار  بدون سقف جهت پاراکلينيکی  10 پرداخت خسارت به

 آزاد

 % 10 بدون سقف

 %10 000/000/100 طالیی و نقره ای با اعالم کتبی بيمه گذارنفر در مجموع قراردادهای  20افزایش سقف تعهد نازایی و ناباروری و زایمان تا سقف دو برابر جهت تعداد  23

 0 بدون سقف نفر (  در مجموع قراردادهای طالیی و نقره ای  با اعالم کتبی بيمه گذار 20جبران هزینه مربوط به بستری و سرپایی و دارویی بيماران خاص و صعب العالج )برای  24


