
    

 :طرح طالییجدول تعهدات 

 تعهدات بيمه گر رديف

 

سقف تعهدات برای هر 

 نفر )ريال (

 

 فرانشيز

1 

عمل راديوتراپي، آنژيوگرافي قلب، هزينه ،  ) بستری و سرپايي(، جراحي، شيمي درماني های بستری جبران هزينه
جراحي ديسک ستون فقرات ، تعويض مفصل ، اوزون تراپي) با درخواست پزشک متخصص مغز و اعصاب جهت 
جراحي کمر (، پروتز داخل بدن در صورتيکه جنبه درماني داشته باشد با تاييد پزشک معتمد بيمه گر ) به 

 Day Careاحي محدود و .شکن در بيمارستان و مراکز جر استثناء زيبايي ( ، کاشت حلزون و انواع سنگ

به جراحي هايي اطالق مي شود که مدت زمان مورد نياز برای مراقبت های Day Care تبصره : اعمال جراحي 
 بعد از عمل درمراکز درماني , کمتر از يک روز باشد

 تزريق آواستين،، تست خواب

 

000/000/000 

10% 

2 

مربوط به سرطان ،مغز و اعصاب مــرکزی و نخاع ) به هزينه های بيمارستاني شامل  اعمال جراحي تخصصي 
     استثنای ديسک ستون فقرات ( ، گامانايف ،قلب , پيوند کليه ، پيوندکبد ، پيوند ريه و پيوند مغز استخوان

 (1جراحي سرطان با احتساب بند)

000/000/200/1 10% 

 %10 000/000/00 جبران هزينه زايمان طبيعي و عمل سزارين 3

4 
هزينه های مربوط به درمان نازايي و ناباروری )هزينه های تشخيصي، درماني و دارويي( شامل اعمال جراحي 

 Ivf، ميکرواينجکشن ، IUI  ،Zift،Giftمرتبط  
000/000/00 10% 

5 

هزينه پاراکلينيکي گروه اول شامل انواع سونوگرافي ، ماموگرافي ،  انواع اسکن و سي تي اسکن ، انواع 
آندوسکوپي ، اکو کارديوگرافي ، استرس اکو ، ام آر آی ، انواع آنژيو  دانسيتومتری ) سنجش تراکم استخوان( 

 ICG-IOLسي تي آنژيوگرافي ، پنتاکم، فوندوسکوپي، کانفواسکن، پاکيمتری، کليه تستهای بينايي سنجي ،

MASTER-HRT ،انواع اکو ، ارب اسکن، بررسي  ، انواع اسکوبي، هزينه های پزشکي هسته ای، کولونسکوپي
 يورو ديناميک، الکتروميوگرافي، انتروپيون

000/000/00 10% 

0 

(، نوار PFT–هزينه پاراکلينيکي گروه دوم شامل تست ورزش، تست آلرژی، تست تنفسي )اسپيرومتری
، ، نوار چشم، ، نوارمثانه )سيستومتری يا سيستوگرام(، (EEG)، نوارمغز (NCV)، نوارعصب (EMG) عضله 

سنجي، هولترمانيتورينگ قلب و فشارخون ، تمپانومتری، بادی باکس ، پلتيسموگرافي، ارگواسپيرومتری،  شنوايي
،برونکوگرافي و تست متاکولين .بررسي اثر بينايي، بينايي سنجي، انژيو گرافي چشم  PFTرينوماتومتری، تيلت 

 ه برداری پاپ اسمير نمون –

000/000/00 10% 

7 

هزينه جراحيهای مجازسرپائي شامل  شکستگي ها  و در رفتگي، گچ گيری ، ختنه ، بخيه ، آتل گذاری، کشيدن 
بخيه، کرايوتراپي ، اکسيزيون ليپوم ، تخليه کيست و ليزردرماني که جنبه درماني داشته باشد ) به استثناء 

زيبايي نداشته باشد ( ، زگيل و  زيبايي( ، بيوپسي ، شستشوی گوش، برداشتن خال) در صورتکي که جنبه
ميخچه ، خارج نمودن جسم خارجي از بدن ، کشيدن ناخن، اکسيژن تراپي، اکسيژن هايپر ، پانسمان ، پالس 
اکسي متری ،تست ارزيابي پيس ميکر، درمان خونريزی بيني و سوزاندن تامپوناد و شکافتن آبسه و درناژ و ساير 

ساعت شامل : تزريقات و تعويض  0بستری اورژانس کمتر از  -شتي و درماني موارد مشابه در مطب و مراکز بهدا
، تزريق داخل EOGپانسمان ، اف ان ای تيروئيد و سينه ، بيوپسي مغز استخوان، پونکسيون مايع نخاع و کمری 

 -مفصل )تزريق و دارو(

000/000/00 10% 

8 

هزينه های خدمات آزمايشگاهي شامل آزمايش های تشخيص پزشکي ، پاتولوژی يا آسيب شناسي و ژنتيک 
، يدتراپي ، نوارقلب و راديولوژی، UBTپزشکي) با استثناء چکاپ(  ، سيتولوژی ، انواع راديوگرافي ، 

 مايش مربوطه(، مگنت تراپي پاپ اسمير، بازتواني قلبي ، آمينو سنتز)پروسيجر و آز -فيزيوتراپي،ليزردرماني  

000/000/00 10% 

9 

گر   به رفع عيوب انکساری چشم در مواردی که به تشخيص پزشک معتمد بيمه های جراحي مربوط جبران هزينه
)درجه  بيني، دوربيني، آستيگمات ياجمع قدر مطلق نقص بينايي هر چشم قبل از انجام عمل درجه نزديک

 ديوپتر يا بيشتر باشد برای هر چشم3(  عالوه نصف آستيگمات بهنزديک بيني يا دوربيني 

 

000/000/30 

 

10% 

10 

هزينه های ويزيت شامل : کارشناس تغذيه ، ماما ، کارشناس ارشد ، پزشک عمومي ، متخصص ، فوق تخصص، 

 روان پزشک 

فهرست داروهای مجاز کشور مازاد بر براساس سرم تراپي و ... (  –) انواع تزريقات  و خدمات اورژانس هزينه دارو

، پرداخت هزينه دارو طبق فارماکوپه ايران برای به شرط تجويز در دفترچه بيمه گر پايه سهم بيمه گر پايه

 30داروهايي که معادل ايراني دارند و برای داروهايي که معادل ايراني ندارند و دارو خارجي مي باشد با کسر 

 مکمل ها و ويتامين با تاييد پزشک معتمد بيمه گر( درصد فرانشيز ) به استثناء

 

000/000/50 

 

10% 

11 
خدمات دندانپزشکي ) براساس تعرفه ای محاسبه و پرداخت مي شود که ساليانه سنديکای بيمه گران ايران با 

هماهنگي شرکتهای بيمه تنظيم و به شرکتهای بيمه ابالغ ميکند( + ايمپلنت ، ارتودنسي و دست دندان 

000/000/10 10 % 



    

پرداخت خسارت براساس تعرفه های اعالمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 

 می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصنوعي

 %10 000/000/3 جبران هزينه عينک طبي ولنز تماس طبي 12

 %10 000/000/1 آمبوالنس داخل شهری و ساير فوريتهای پزشکي که نهايتا منجر به بستری شدن بيمه شده مي گردد  13

 %10 000/000/2 بيمه شده مي گرددآمبوالنس خارج شهری  و ساير فوريتهای پزشکي که نهايتا منجر به بستری شدن  14

15 
بيماريها و ناهنجاريهای جنين شامل ) سونوگرافي و آزمايش ناهنجاريهای جنين و غربالگری و پرداخت آزمايش 

 (CELL FREE DNA ) با تاييد کميسون پزشکي 

000/000/00 10% 

 %10 000/000/300 جبران هزينه های داروی بيماری های خاص وصعب العالج طبق تعريف وزارت بهداشت و درمان  10

 %10 000/000/000 تهيه اعضای طبيعي بدن طبق تعرفه انجمن مربوطه 17

18 

شامل : قوزبند ، مچ بند ، آرنج بند ، شصت بند ، شانه بند،گردن بند،بعد از اعمال  هزينه اروتز قبل و بعد عمل 

عصا ، ويلچر  -----–کفش و کفي طبي و پد پاشنه با ارائه اسکن پا -----جراحي با تاييد پزشک معتمد بيمه گر

واريس با جوراب -----، تشک مواج و تخت طبي با تجويز پزشک متخصص و تاييد پزشک معتمد بيمه گر 

 کمر بند نرم و سخت با تجويز پزشک متخصص-----تجويز پزشک قلب و عروق 

000/000/20 10% 

 %10 000/000/15 سمعک بشرط تجويز پزشک متخصص گوش و حلق بيني و فاکتور معتبر و تاييد پزشک معتمد بيمه گر 19

 %10  30.000.000 گفتاردرماني،کار درماني، رفتار درماني 20

21 
هزار جمعيت  در مجموع قراردادهای طاليي و  در يکافزايش سقف تعهد بيمارستاني تا سقف دو برابر جهت 

 نقره ای با اعالم کتبي بيمه گذار

000/000/200/1 10 % 

22 
و ويزيت و دارو و  3،  2، 1نفر  با اعالم کتبي بيمه گذار  بدون سقف جهت پاراکلينيکي  15پرداخت خسارت به 

 اورژانس،خدمات آزمايشگاهي و داروهای خارجي و آزادخدمات 

 % 10 بدون سقف

23 
نفر در مجموع قراردادهای طاليي  15افزايش سقف تعهد نازايي و ناباروری و زايمان تا سقف دو برابر جهت تعداد 

 و نقره ای با اعالم کتبي بيمه گذار

000/000/100 10% 

24 
نفر (  در مجموع  30جبران هزينه مربوط به بستری و سرپايي و دارويي بيماران خاص و صعب العالج )برای 

 قراردادهای طاليي و نقره ای  با اعالم کتبي بيمه گذار

 0 بدون سقف



    

  طرح نقره ایجدول تعهدات 

 تعهدات بيمه گر رديف

 

سقف تعهدات 

برای هر نفر 

 )ريال (

 

 فرانشيز

1 

، راديوتراپي، آنژيوگرافي قلب، هزينه  ، جراحي، شيمي درماني) بستری و سرپايي( های بستری جبران هزينه
متخصص مغز و عمل جراحي ديسک ستون فقرات ، تعويض مفصل ، اوزون تراپي) با درخواست پزشک 

اعصاب جهت جراحي کمر (، پروتز داخل بدن در صورتيکه جنبه درماني داشته باشد با تاييد پزشک معتمد 
شکن در بيمارستان و مراکز جراحي محدود و  بيمه گر ) به استثناء زيبايي ( ، کاشت حلزون و انواع سنگ

.Day Care 

مي شود که مدت زمان مورد نياز برای مراقبت  به جراحي هايي اطالقDay Care تبصره : اعمال جراحي 
 های بعد از عمل درمراکز درماني , کمتر از يک روز باشد

 تزريق آواستين،، تست خواب

 

000/000/400 

 

20% 

2 

هزينه های بيمارستاني شامل  اعمال جراحي تخصصي مربوط به سرطان ،مغز و اعصاب مــرکزی و نخاع ) 
 ( ، گامانايف ،قلب , پيوند کليه ، پيوندکبد ، پيوند ريه و پيوند مغز استخوان به استثنای ديسک ستون فقرات

 (1جراحي سرطان با احتساب بند)    

 

000/000/800 

 

20% 

 %20 000/000/50 جبران هزينه زايمان طبيعي و عمل سزارين 3

4 
هزينه های مربوط به درمان نازايي و ناباروری )هزينه های تشخيصي، درماني و دارويي( شامل اعمال 

 Ivf، ميکرواينجکشن ، IUI  ،Zift،Giftجراحي مرتبط  
000/000/50 20% 

5 

هزينه پاراکلينيکي گروه اول شامل انواع سونوگرافي ، ماموگرافي ،  انواع اسکن و سي تي اسکن ، انواع 
آندوسکوپي ، اکو کارديوگرافي ، استرس اکو ، ام آر آی ، انواع آنژيو  دانسيتومتری ) سنجش تراکم 
استخوان( سي تي آنژيوگرافي ، پنتاکم، فوندوسکوپي، کانفواسکن، پاکيمتری، کليه تستهای بينايي سنجي 

،ICG-IOL MASTER-HRT ،انواع اکو ،  ، انواع اسکوبي، هزينه های پزشکي هسته ای، کولونسکوپي
 ارب اسکن، بررسي يورو ديناميک، الکتروميوگرافي، انتروپيون

  

000/000/30 20% 

0 

(، نوار PFT–هزينه پاراکلينيکي گروه دوم شامل تست ورزش، تست آلرژی، تست تنفسي )اسپيرومتری
، ، نوار چشم، ، نوارمثانه )سيستومتری يا (EEG)، نوارمغز (NCV)، نوارعصب (EMG) عضله 

سنجي، هولترمانيتورينگ قلب و فشارخون ، تمپانومتری، بادی باکس ، پلتيسموگرافي،  سيستوگرام(، شنوايي
،برونکوگرافي و تست متاکولين .بررسي اثر بينايي، بينايي  PFTارگواسپيرومتری، رينوماتومتری، تيلت 

 نه برداری پاپ اسميرنمو  -سنجي، انژيو گرافي چشم 

000/000/15 20% 

7 

هزينه جراحيهای مجازسرپائي شامل  شکستگي ها  و در رفتگي، گچ گيری ، ختنه ، بخيه ، آتل گذاری، 
کشيدن بخيه، کرايوتراپي ، اکسيزيون ليپوم ، تخليه کيست و ليزردرماني که جنبه درماني داشته باشد ) به 

زيبايي نداشته باشد ( ،  استثناء زيبايي( ، بيوپسي ، شستشوی گوش، برداشتن خال) در صورتکي که جنبه
زگيل و ميخچه ، خارج نمودن جسم خارجي از بدن ، کشيدن ناخن، اکسيژن تراپي، اکسيژن هايپر ، 
پانسمان ، پالس اکسي متری ، درمان خونريزی بيني و سوزاندن تامپوناد و شکافتن آبسه و درناژ و ساير 

ساعت شامل : تزريقات و  0اورژانس کمتر از بستری  -موارد مشابه در مطب و مراکز بهداشتي و درماني 
، EOGتعويض پانسمان ، اف ان ای تيروئيد و سينه ، بيوپسي مغز استخوان، پونکسيون مايع نخاع و کمری 

 تزريق داخل مفصل )تزريق و دارو(

000/000/10 20% 

8 

هزينه های خدمات آزمايشگاهي شامل آزمايش های تشخيص پزشکي ، پاتولوژی يا آسيب شناسي و ژنتيک 
، يدتراپي ، نوارقلب و راديولوژی، UBTپزشکي) با استثناء چکاپ(  ، سيتولوژی ، انواع راديوگرافي ، 

 فيزيوتراپي،ليزردرماني  پاپ اسمير، بازتواني قلبي ، آمينو سنتز)پروسيجر و آزمايش مربوطه(، مگنت تراپي 

000/000/30 20% 

9 

به رفع عيوب انکساری چشم در مواردی که به تشخيص پزشک معتمد  های جراحي مربوط جبران هزينه
بيني، دوربيني، آستيگمات ياجمع قدر مطلق نقص بينايي هر  عمل درجه نزديک گر  قبل از انجام بيمه

 ديوپتر يا بيشتر باشد برای هر چشم3(  عالوه نصف آستيگمات )درجه نزديک بيني يا دوربيني به چشم

000/000/15 20% 

 %20 000/500/1 جبران هزينه عينک طبي ولنز تماس طبي 10

 %20 000/800 آمبوالنس داخل شهری و ساير فوريتهای پزشکي که نهايتا منجر به بستری شدن بيمه شده مي گردد  11

 %20 000/300/1 آمبوالنس خارج شهری  و ساير فوريتهای پزشکي که نهايتا منجر به بستری شدن بيمه شده مي گردد 12

13 
بيماريها و ناهنجاريهای جنين شامل ) سونوگرافي و آزمايش ناهنجاريهای جنين و غربالگری و پرداخت 

 با تاييد کميسون پزشکي ( CELL FREE DNAآزمايش ) 

000/000/10 20% 



    

پرداخت خسارت براساس تعرفه های اعالمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 

  می باشد.

 %20 000/000/100 جبران هزينه های داروی بيماری های خاص وصعب العالج طبق تعريف وزارت بهداشت و درمان 14

 %20 000/000/300 تهيه اعضای طبيعي بدن طبق تعرفه انجمن مربوطه 15

10 

شامل : قوزبند ، مچ بند ، آرنج بند ، شصت بند ، شانه بند،گردن بند،بعد از  هزينه اروتز قبل و بعد عمل 

 -----–کفش و کفي طبي و پد پاشنه با ارائه اسکن پا -----اعمال جراحي با تاييد پزشک معتمد بيمه گر

-----عصا ، ويلچر ، تشک مواج و تخت طبي با تجويز پزشک متخصص و تاييد پزشک معتمد بيمه گر 

 کمر بند نرم و سخت با تجويز پزشک متخصص-----جوراب واريس با تجويز پزشک قلب و عروق 

000/000/10 20% 

17 
 %20 000/000/10 معتمد بيمه گرسمعک بشرط تجويز پزشک متخصص گوش  و حلق بيني و فاکتور معتبر و تاييد پزشک 

 %20  15.000.000 گفتاردرماني،کار درماني، رفتار درماني 19

20 
درهزار جمعيت در مجموع قرارداد های طاليي و  يکافزايش سقف تعهد بيمارستاني تا سقف دو برابر جهت 

 نقره ای با اعالم کتبي بيمه گذار

000/000/200/

1 

10 % 

21 
نفر  در مجموع قرارداد های   15ايمان تا سقف دو برابر جهت تعداد نازايي و ناباروری و زافزايش سقف تعهد 

 طاليي و نقره ای با اعالم کتبي بيمه گذار

000/000/100 10% 

22 
نفر (  در مجموع  30جبران هزينه مربوط به بستری و سرپايي و دارويي بيماران خاص و صعب العالج )برای 

 و نقره ای با اعالم کتبي بيمه گذارقرارداد های طاليي 

 0 بدون سقف



    

 :طرح همگانیتعهدات 
 

تعرفه های اعالمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی پرداخت خسارت براساس 

 می باشد.

  

 تعهدات بيمه گر رديف

سقف 

تعهداتبرای هر 

 )ريال (  نفر

 

 فرانشيز

1 

، راديوتراپي، آنژيوگرافي قلب،  )بستری و سرپايي(، جراحي، شيمي درماني  های بستری جبران هزينه
هزينه عمل جراحي ديسک ستون فقرات ، تعويض مفصل ، اوزون تراپي) با درخواست پزشک متخصص 
مغز و اعصاب جهت جراحي کمر (، پروتز داخل بدن در صورتيکه جنبه درماني داشته باشد با تاييد 

شکن در بيمارستان و مراکز  ، کاشت حلزون و انواع سنگ پزشک معتمد بيمه گر ) به استثناء زيبايي (
 Day Careجراحي محدود و .

به جراحي هايي اطالق مي شود که مدت زمان مورد نياز برای Day Care تبصره : اعمال جراحي 
 مراقبت های بعد از عمل درمراکز درماني , کمتر از يک روز باشد

 تزريق آواستين،، تست خواب

 

000/000/50 

 

30% 

2 

هزينه های بيمارستاني شامل  اعمال جراحي تخصصي مربوط به سرطان ،مغز و اعصاب مــرکزی و 
نخاع ) به استثنای ديسک ستون فقرات ( ، گامانايف ،قلب , پيوند کليه ، پيوندکبد ، پيوند ريه و پيوند 

 (1جراحي سرطان با احتساب بند)     مغز استخوان

 

000/000/100 

 

30% 

3 

پاراکلينيکي گروه اول شامل انواع سونوگرافي ، ماموگرافي ،  انواع اسکن و سي تي اسکن ، انواع  هزينه
آندوسکوپي ، اکو کارديوگرافي ، استرس اکو ، ام آر آی ، انواع آنژيو  دانسيتومتری ) سنجش تراکم 

ستهای بينايي استخوان( سي تي آنژيوگرافي ، پنتاکم، فوندوسکوپي، کانفواسکن، پاکيمتری، کليه ت
، انواع اسکوبي، هزينه های پزشکي هسته ای،  ICG-IOL MASTER-HRTسنجي ،

 کولونسکوپي، انواع اکو ، ارب اسکن، بررسي يورو ديناميک، الکتروميوگرافي، انتروپيون
  

 

 

 

 

 

 

 

 

10.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30% 

4 

(، PFT–تنفسي )اسپيرومتریهزينه پاراکلينيکي گروه دوم شامل تست ورزش، تست آلرژی، تست 
، ، نوار چشم، ، نوارمثانه )سيستومتری يا (EEG)، نوارمغز (NCV)، نوارعصب (EMG) نوار عضله 

سنجي، هولترمانيتورينگ قلب و فشارخون ، تمپانومتری، بادی باکس ،  سيستوگرام(، شنوايي
و تست متاکولين .بررسي  ،برونکوگرافي PFTپلتيسموگرافي، ارگواسپيرومتری، رينوماتومتری، تيلت 

 اثر بينايي، بينايي سنجي، انژيو گرافي چشم 

5 

هزينه جراحيهای مجازسرپائي شامل  شکستگي ها  و در رفتگي، گچ گيری ، ختنه ، بخيه ، آتل 
گذاری، کشيدن بخيه، کرايوتراپي ، اکسيزيون ليپوم ، تخليه کيست و ليزردرماني که جنبه درماني 
 داشته باشد ) به استثناء زيبايي( ، بيوپسي ، شستشوی گوش، برداشتن خال) در صورتکي که جنبه
زيبايي نداشته باشد ( ، زگيل و ميخچه ، خارج نمودن جسم خارجي از بدن ، کشيدن ناخن، اکسيژن 
تراپي، اکسيژن هايپر ، پانسمان ، پالس اکسي متری ،تست ارزيابي پيس ميکر، درمان خونريزی بيني و 

 -شتي و درماني سوزاندن تامپوناد و شکافتن آبسه و درناژ و ساير موارد مشابه در مطب و مراکز بهدا
ساعت شامل : تزريقات و تعويض پانسمان ، اف ان ای تيروئيد و سينه ،  0بستری اورژانس کمتر از 

 -، تزريق داخل مفصل )تزريق و دارو(EOGبيوپسي مغز استخوان، پونکسيون مايع نخاع و کمری 
 -نمونه برداری پاپ اسمير

0 

هزينه های خدمات آزمايشگاهي شامل آزمايش های تشخيص پزشکي ، پاتولوژی يا آسيب شناسي و 
، يدتراپي ، نوارقلب و UBTژنتيک پزشکي) با استثناء چکاپ(  ، سيتولوژی ، انواع راديوگرافي ، 

يش راديولوژی، فيزيوتراپي،ليزردرماني  پاپ اسمير، بازتواني قلبي ، آمينو سنتز)پروسيجر و آزما
 مربوطه(، مگنت تراپي

 %30 000/800 آمبوالنس داخل شهری و ساير فوريتهای پزشکي که نهايتا منجر به بستری شدن بيمه شده مي گردد  7

 %30 000/300/1 آمبوالنس خارج شهری  و ساير فوريتهای پزشکي که نهايتا منجر به بستری شدن بيمه شده مي گردد 8



    

 

 شرح خدماتي درماني ارائه شده در قالب جداول فوق به شرح ذيل مي باشد :  - 4ماده 

 : درمان طبي و ساير اعمال جراحي .1
درمان طبي و هزينه بستری در بخش مراقبتهای ويژه  -شامل اعمال جراحي  DAY CAREتامين هزينه های بيمارستاني و 

لوازم و دارو و تجهيزات مصرفي حين و بعد از عمل )پروتز و اورتز( که طبق صالحديد پزشک  و اطاق ايزوله ICU ،CCU نظير، 

ردر طول مدت قرارداد و گرف قرارداد بيمه ر در مورد اعمال جراحي و در مان طبي در مراکز درماني طگتعهد بيمه  استفاده مي شود.

ر بر اساس صورتحساب مراکزدرماني فوق و اعمال فرانشيز مربوطه گدريافت معرفي نامه از بيمه  ارائه کارت يا به دفعات در صورت

 خواهد بود .
 

عايت نمايند بدون اعمال هزينه های مربوط به مراکز درماني که تعرفه مصوب هيئت دولت در بخش دولتي را رپرداخت  -1تبصره

  فرانشيز خواهد بود.

درانجام  ... و کاتاتر آندوپگ، هندپيس، فيبرنوری، جراحي، لوازم ست جراحي، پگ به مربوط های هزينه درج درصورت - 2 تبصره

، CARM، ليگاشور دستگاه از استفاده همچنين و ارتوپدی جراحي دراعمال دريل و شارژ ابليش، در ناواکس کيت الپاروسکوپي،

 مي مراجعه قرارداد غيرطرف مراکز به که بيماراني صورتحساب در مشابه ساير موارد و وند سيستوسکوپ آرتروسکوپ، الپاروسکوپ،

 محاسبه مالک درمان محل دراستان همترازی اصل باالترين بعنوان که بيمارستانهايي با شرکت آن قرارداد در مربوط های نمايند. هزينه

  . گردد پرداخت شده بيمه به و گرديده باشند منظور مي

 پيوند و کليه پيوند کبد، پيوند ، ريه پيوند قلب، گامانايف، اعصاب ، و مغز جبران هزينه های اعمال جراحي مربوط به سرطان، جراحي.

لوازم ، دارو وتجهيزات مصرفي حين عمل )پروتز و اورتز( و اعضاء پيوندی )با تاييد انجمن حمايتي (که طبق صالحديد  استخوان ، مغز

 پزشک استفاده مي شود

تاالسمي، دياليز مزمن، پيوند کليه ( وبيماری های  ، هموفيلي، انواع در خصوص هزينه های دارويي و درماني بيماری های خاص )شامل 

، آلزايمر انواع هپاتيت، ، پارکينسون، کتونومي، ايدز، سوختگي،  MSج )شامل انواع سرطان، شيمي درماني، راديو تراپي، صعب العال

بيماريهای پوستي پسوريازيس و  ,وآرتريت روماتوئيد ALS-MLSبيماری های خود ايمني، پمفيگوس، ولوپوس و بيماريهای ضعف عضله

 اص قابل پرداخت است.... ( از همين بند تا سقف تعهدات خ

 پرداخت دارو: 

 طبق فارماکوپه ايران برای داروهايي که معادل ايراني دارند.

و پس از  معالج  برای داروهايي که معادل ايراني ندارند و يا پزشک تاکيد بر مصرف دارو ی خارجي دارد ، داروی خارجي با تاييد پزشک

 بيمه گذار پرداخت شود.درصد قابل پرداخت مي باشد. 30کسر فرانشيز 

  برای بيماريهای خاص ،شيمي درماني وصعب العالج در صورت استفاده از دفترچه مابه التفاوت کامل وبدون همترازی

 پرداخت شود .

 با تجويز پزشک متخصص  "، صرفادپرداخت هزينه داروهای مکمل، ويتامين خارجي درصورتيکه جنبه درماني داشته باش

صورت مي  مازاد بر سهم بيمه گر پايه  با شرط تهيه از داروخانه های مجاز و معتبر ،ک معتمد بيمه گرو  تاييد پزشمعالج 

 گيرد. 
 

 :و اروتز پروتز

( م بيمه پايه )مازاد بر بيمه پايهپس از دريافت سهم بيمه گر پايه و يا با کسر سه "صرفا کليه پروتز های مورد استفاده در اعمال جراحي

 باشد. قابل پرداخت مي

بصورت ساليانه پرداخت مي پزشک متخصص معالج  قبل و بعد عمل بر اساس تعرفه هالل احمر و با تاکيد استفاده توسطتز وهزينه ار

 گردد. 

.  

  



    

 )موارد غیر قابل پرداخت( استثنائات
 استثنائات درمان تکميلي :

 

 وقوع حادثه در طي مدت بيمه باشد. اعمال جراحي که به منظور زيبايي انجام مي شود، مگر اينکه ناشي از .1

عيوب مادر زادی مگر اينکه طبق تشخيص پزشک معالج و تاييد پزشک معتمد بيمه گذارو بيمه گر، رفع اين عيوب جنبه درماني  .2

 داشته باشد.

ل قبول : جراحي های قلبي وعروقي و دريچه ای و لب شکری و شکاف کام و عيوبي که جنبه درماني داشته باشد قاب 1تبصره 

 است.

 سقط جنين مگر در موارد قانوني با تشخيص پزشک معالج .3

 ترک اعتياد .4

 خودکشي و اعمال مجرمانه .5

 حوادث طبيعي مانند سيل، زلزله و آتشفشان .0

جنگ، شورش، اغتشاش، بلوا، اعتصاب، قيام، آشوب، کودتا و اقدامات احتياطي مقامات نظامي و انتظامي و عمليات خرابکارانه بنا  .7

 به تاييد مقامات ذی صالح 

 فعل و انفعاالت هسته ای .8

 هزينه اتاق خصوصي مگر در موارد ضروری به تشخيص پزشک معالج و تاييد پزشک معتمد بيمه گر .9

 سال مگر در موارد ضروری به تشخيص پزشک معالج و تاييد پزشک معتمد بيمه گر 70تا  7اه بيماران بين هزينه همر .10

 جنون .11

 جراحي لثه .12

 لوازم بهداشتي و آرايشي که جنبه دارويي ندارد. .13

 جراحي فک مگر آنکه به علت وجود تومور و يا وقوع حادثه تحت پوشش باشد. .14

تشخيص پزشک معتمد بيمه گر جمع قدر مطلق نقص بينايي هر چشم) درجه  رفع عيوب انکساری چشم در مواردی که به .15

 ديوپتر باشد. 3نزديک بيني و دور بيني به اضافه نصف آستيگمات( کمتر از 

کليه هزينه های پزشکي که در مراحل تحقيقاتي بوده و تعرفه درماني آن از سوی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي  .10

 باشد. تدوين و اعالم نشده

 مواردی که قبل از اقدام درمانی نیاز به تائید پزشک معتمد بیمه گر دارد
الزم و ضروری است قبل از انجام کلیه عمل های ذیل که به صورت الکتیو باشد تائید پزشک معتمد بیمه گر مکتوب گرفته 

یل ندارد.)در شرایط اورژانس و حاد که شود . بدیهی است در غیر این صورت بیمه گر تعهدی نسبت به پرداخت هزینه اعمال ذ
 امکان دریافت تاییده نمی باشد با تایید بیمه گزار یا حضور پزشک بیمه گر بر بالین بیمه شده خسارت قابل پرداخت است(

 ( .فتق نافی) هرنی1

 ( .جراحی کاهنده ) مامو پالستی2

 .بالن شکم 3

 ( .چاقی مفرط) اسلیو معده4

 ( پالستی.انحراف بینی) سیتو 5

 ( پتزو .افتادگی پلک چشم)6

 ( استرابیسم .انحراف چشم )7

 ( نواحی اکسپوز .برخی جراحی های مربوط به دست و صورت)8



    

 .جراحی واریس9

 .جراحی کورتاژ تخلیه ای و تشخیصی11

 .انواع ترمیم پلک و گوشه داخلی چشم11

معتمد قبل از عمل ارایه پاتولوژی جهت بررسی هزینه در صورت عدم معاینه  پزشک  .جراحی برداشتن توده های صورت)12
 الزامی میباشد (و هر گونه عملی که شبه زیبایی داشته باشد . 

 .ارتودنسی31

 .دست دندان )مصنوعی(31

 
  



    

 مدارک الزم جهت تشکیل پرونده های بیمارستانی

 اصل صورت حسابهای بيمارستاني ممهور به مهر بيمارستان و صندوق -1

 صورت حساب پزشکان ممهور به مهر بيمارستان و صندوقاصل -2

 است( الزامي عمل شرح اخذ جراحي  )در خصوص موارد اصل گواهي پزشک معالج-3

 مشاور و معالج اصل گواهي ساير پزشکان -4

 اصل گواهي بيهوشي و برگه بيهوشي اتاق عمل-5

 …سي تي اسکن و راديولوژی، آزمايشات، اصل قبوض يا ريز-0

 (نسخ دارويي،ريز لوازم مصرفي،فاکتورهای پروتزها)ممهور به مهر جراح مبني بر استفاده پروتز اصل-7

 تصوير صفحه اول دفترچه بيمار و بيمه شده اصلي-8

در موارديکه بيمه شده جهت دريافت سهم بيمه گر اوليه به تامين اجتماعي،خدمات درماني يا ساير بيمه  تبصره(

مدارک فوق ممهور به مهر بيمه گر اوليه و تصوير چک الزامي است)مشروط به پرداخت  گرها مراجعه نمايد تصوير

 (سهم بيمه گر اوليه

 .گردد درماني مدارک ضميمه واريزی مبلغ ، پرينت شده بيمه وجه به حسابدر صورت واريز *

 

 مدارک الزم جهت دریافت هزینه های پاراکلینیکی و سرپایی

 ...(  اسکن، ام آر آی و )آندوسکوپی،سونوگرافی،سی تی

 

 مهمور به مهر مرکز اصل قبض پرداختي  -

 مهر شده اصل يا تصوير درخواست پزشک معالج -

      کپي جواب-جواباصل يا تصوير  -

 

 مدارک الزم جهت دریافت هزینه آزمایش

 مهمور به مهر آزمايشگاهاصل قبض پرداختي  -

 مهر شده اصل يا تصوير درخواست پزشک معالج -

      کپي جواب-جواباصل يا تصوير  -

 

 



    

 مدارک الزم جهت دریافت هزینه فیزیوتراپی

مغر و اعصاب روی نسخه خورده  )مهر ارتوپد يا اصل يا تصوير درخواست پزشک معالج برای فيزيوتراپي -

 (شود

مدارک مثبته  ويا CT يا MRI جبران هزينه فيزيوتراپي صرفا با دستور پزشک متخصص مرتبط و ارائه گزارش -

 .مبني بر علت لزوم تجزويز فيزيوتراپي عضو مورد نظر امکان پذير مي باشد

 (ممهور به مهر فيزيوتراپي)ذکر تعداد جلسات و اندام ها الزامي مي باشد )فاکتور( اصل قبض -

 

 مدارک الزم جهت گرفتن هزینه ویزیت

 همراه تاريخ و ذکر نام بيماراصل گواهي پزشک مبني بر مبلغ دريافتي جهت ويزيت به -1

 .در مهر يا سرنسخه پزشک مي بايست مشخص شود پزشک عمومي،متخصص يا فوق تخصص است-2

 

 مدارک الزم جهت دریافت هزینه دارو
ارائه نسخه دارو ممهور به مهر داروخانه و پزشک معالج و درج قيمت توسط داروخانه/در صورت خريد داروی    -1

 يا آبي به همراه برگه پرفراژشده داروخانه ضميمه گردد.بيمه ای ارئه شده برک قرمز 

نسخه در مورد داروهای خارجي تجويز شده توسط پزشک معالج متخصص،تاييديه ضرورت مصرف آن پشت  -2

 .مربوط الزامي مي باشد

 )برگ سبز( .در صورتيکه دارو آزاد خريداری شود ارائه اصل نسخه الزامي است -3

تان يا کلنيک بيمارس مهر با تزريق گواهي ارائه(…جهت دريافت هزينه داروهای تزريق)ام اس،شيمي درماني و -4

 .معتبر الزامي است

جهت داروهای تزريقي خاص مانند داروی تزريق داخل مفاصل الزامي ارائه گواهي تزريق توسط پزشک معالج  -5

 .است

 مدارک الزم جهت دریافت هزینه عینک

 .اصل قبوض)فاکتور( عينک سازی که با سربرگ معتبر دارای آدرس،شماره تلفن چاپي آن مرکز باشد -1

 (توسط چشم پزشک يا اپتومتريستاصل يا تصوير درخواست پزشک معالج )در موارد قيد شده در توافق نامه  -2

مي چشاصل دستور پزشک )برگ سبز رنگ( ضميمه شود، اگر مهر اپتومتر زده شود بايد برگه  -3

 کامپيوتر ارائه شود.

 



    

 دریافت هزینه دندانپزشکیمدارک الزم جهت 

واحد تا 2 از بيش بريچ و کش مجدد،رو ريشه درمان به مربوط  ارائه راديوگرافي قبل و بعد از انجام کليه اعمال-1

 .واحد جراحي دندان عقل و يا نسج نرم و سخت ورزکسيون الزامي مي باشد4حداکثر 

 .واحد الزامي مي باشد 2ارائه راديوگرافي قبل و بعد از انجام روکش يا بريچ بيش از -2

اين عمل مي ” اشد،ضمناچنانچه هزينه ايمپيلنت جزء تعهدات باشد،راديوگرافي قبل و بعد از درمان الزامي مي ب-3

 .توسط متخصص لثه يا متخصص فک و صورت انجام پذيرد”بايست صرفا

چنانچه هزينه ارتودنسي جزءتعهدات باشد معاينه بيمار قبل از انجام آن توسط دندانپزشک معتمد بيمه به -4

توسط مي بايست ” اين عمل صرفا”همراه راديوگرافيهای مربوطه و قالب گچي الزامي ميباشد.ضمنا

 .متخصص)ارتودنسي( انجام پذيرد

معاينه بيمار قبل از انجام پروتز متحرک)دست دندان يک يا دو فک مصنوعي(،پالک کروم کبالت،المينت چيني -5

 .يا پرسلن و جراحي لثه)فلپ(الزامي مي باشد

ط متخصص جهت جراحي لثه،گرافي قبل و بعد از انجام الزامي مي باشد و اين عمل صرفا مي بايست توس-0

 .جراحي لثه انجامپذيرد و پس از تاييد دندانپزشک معتمد قابل پرداخت مي باشد

در صورت انجام خدمات دندانپزشکي خاص ياغير متعارف ،معاينه بيمار قبل از انجام توسط دندانپزشک معتمد -7

 .بيمه الزامي است

 .واحد دندان الزامي مي باشد 3ارائه گرافي قبل و بعد جهت ترميم يا پر کردن بيش از -8

 کشيدن دندان عکس نياز نيست.-9

10-OPG  .اصل دستور پزشک و اصل قبض پرداختي الزامي مي باشد 

 

 

 

 

 

 

 



    

 مدارک الزم جهت دریافت هزینه سمعک

 مهر شده اصل يا تصوير درخواست پزشک معالج -

 کپي گزارش شنوايي سنجي -

 اصل قبض پرداختي ممهور به مهر مرکز مربوطه جهت خريد سمعک  -

 فرم تجويز سمعک توسط پزشک معالج )فرم بايد پر شود( -

 

 مدارک الزم جهت دریافت هزینه اروتز

 طبي و........( ،زانو بندطبي ، کمربند طبيگردنبند)لوازم کمک توانبخشي همچون 

 (  برای مثال فوق تخصص ارتوپدی ) دستور پزشک ممهور به مهر پزشک مربوطهاصل -

 گزارش شرح عمل  -

 اصل قبض پرداختي  -

 اروتز در صورتي که عمل جراحي انجام شده باشد قابل پرداخت است. ( )

 

 مدارک الزم جهت دریافت هزینه رفع عیوب انکساری

 و فمتو ليزيک(ليزيک والزک )

.و تمام مـدارک  چشم ممهور به مهر پزشک مربوطهنمره صورتحساب بيمارستاني بعالوه اصل پرينت کامپيوتری  -1

 بيمارستاني.

اول دريافـت و سـپس   زاد باشد ابتدا بايد سهم بيمه گـر  مارستاني در صورتي که نوع هزينه آاصل صورتحساب بي-2

 ن تحويل نماينده بيمه تکميلي شود . کپي برابر اصل آ

 

. 

 مدارک الزم جهت صدور معرفی نامه

 درمانی/دندانپزشکی/تشخیصی تاریخ پذیرش بیمار در مرکزگواهی پزشک معالج با درج مشخصات بیمار،نوع بیماری و قید - 1

 سال بهمراه دفترجه بیمه گر پایه 18ارائه اصل شناسنامه فرزند مذکور باالی- 2

 سال 22ارائه گواهی دانشجویی بهمراه دفترچه بیمه گر پایه برای فرزندان ذکور باالی   -3

 ارائه طرح درمان در صورت در صورت استفاده از دندان پزشکان طرف قرارداد -4

 تصویر کارت درمانی یا نامه بیمه گذار -5

بیمه شدگان موظفند قبل از انجام اعمال رفع عیوب انکساری چشم مانند لیزیک،الزک،سپتوپالستی)انحراف  -6
بیمه دانا معاینه گردد در غیر این صورت بیمه دانا هیچ گونه تعهدی نسبت بینی(،استرابیسم)انحراف چشم(،توسط پزشک معتمد 

 به پرداخت هزینه ها نخواهد داشت


