
   %20فرانشیز :طرح نقره ای 

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

 می باشد.

 رديف
سقف تعهدات برای  تعهدات بيمه گر

 هر نفر )ريال (

 زيفرانش

 یو تبع یاصل

1 

بیمارستان و مطب(، ، جراحي، شیمي درماني)بستری و سرپايي های بستریجبران هزينه
راديوتراپي، آنژيوگرافي قلب، هزينه عمل جراحي ديسک ستون فقرات ، تعويض مفصل 
، اوزون تراپي) با درخواست پزشک متخصص مغز و اعصاب جهت جراحي کمر (، پروتز 
داخل بدن در صورتیکه جنبه درماني داشته باشد با تايید پزشک معتمد بیمه گر ) به 

شکن در بیمارستان و مراکز جراحي محدود ، کاشت حلزون و انواع سنگاستثناء زيبايي ( 
 ،  تزريق آواستین،، تست خوابDay Careو .

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

سال در بیمارستان ها به جز زايمان و هزينه بستری  70سال و باالی  7افراد زير همراه 
  ساعت 6و اورژانس کمتر از 

 

000/000/400 

 

20% 

2 

اصلي تخصصي مربوط به سرطان ،مغز و هزينه های بیمارستاني شامل  اعمال جراحي 
فقرات ( ، گامانايف ،قلب , پیوند  اعصاب مــرکزی و نخاع ) به استثنای ديسک ستون

 (1جراحي سرطان با احتساب بند) کلیه ، پیوندکبد ، پیوند ريه و پیوند مغز استخوان

 

000/000/800 

 

20% 

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

4 

ني و مرتبط هزينه های مربوط به درمان نازايي و ناباروری )هزينه های تشخیصي، درما
)در مطب Ivf، میکرواينجکشن ، IUI  ،Zift،Giftدارويي( شامل اعمال جراحي مرتبط  

 يا مراکز درماني(

000/000/50 20% 

5 

انواع آنژيوگرافي )بجز چشم و  –انواع راديوگرافي شامل  هزينه پاراكلينيكی گروه اول
اسکن ، انواع آندوسکوپي ، قلب( انواع سونوگرافي ، ماموگرافي ، انواع اسکن و سي تي 

، استرس اکو ، ام آر آی ، انواع آنژيو دانسیتومتری ) سنجش تراکم  اکو کارديوگرافي
استخوان( سي تي آنژيوگرافي ، پنتاکم، فوندوسکوپي، کانفواسکن، پاکیمتری، کلیه 

، انواع اسکوبي با يا بدون  HRT-IOL MASTER-ICGسنجي ،تستهای بینايي 
های پزشکي هسته ای، کولونسکوپي، انواع اکو ، ارب اسکن، بررسي  بیهوشي ، هزينه

 NSTيورو دينامیک، الکترومیوگرافي، انتروپیون، 

  

000/000/30 20% 

6 

گروه دوم شامل هزينه های مربوط به تست ورزش، تست آلرژی، هزينه پاراکلینیکي 
 )NCV(، نوارعصب  )EMG((، نوار قلب، نوار عضله PFT–تست تنفسي )اسپیرومتری

، گوش ،نوارمثانه )سیستومتری يا  EECP ، ، نوار چشم،)EEG(با سوزن ، نوارمغز 
سنجي، کلیه خدمات تشخیصي و پرتو کلیه تستهای شنوايي -EECسیستوگرام(،

...هولترمانیتورينگ قلب و فشارخون  پزشکي چشم مانند اپتومتری ،پريمتری، بیومتری و
 PFT، تمپانومتری، بادی باکس، پلتیسموگرافي، ارگواسپیرومتری، رينوماتومتری، تیلت 

   -،برونکوگرافي و تست متاکولین .بررسي اثر بینايي، بینايي سنجي، انژيو گرافي چشم 
 نمونه برداری پاپ اسمیر -تست و ارزيابي پیس میکر 

000/000/15 20% 

7 
هزينه جراحیهای مجازسرپائي شامل  شکستگي ها  و در رفتگي، گچ گیری ، ختنه ، 
بخیه ، آتل گذاری، کشیدن بخیه، کرايوتراپي ، اکسیزيون لیپوم ، تخلیه کیست و 

000/000/10 20% 



درماني داشته باشد )  لیزردرماني )به استثنای رفع عیوب انکساری ديد چشم( که جنبه
تشوی گوش، برداشتن خال) در صورتکي که جنبه به استثناء زيبايي( ، بیوپسي ، شس

زيبايي نداشته باشد ( ، زگیل و میخچه ، خارج نمودن جسم خارجي از بدن ، کشیدن 
ناخن، اکسیژن تراپي، اکسیژن هايپر ، پانسمان ، پالس اکسي متری ، درمان خونريزی 

در مطب و مراکز بیني و سوزاندن تامپوناد و شکافتن آبسه و درناژ و ساير موارد مشابه 
ساعت شامل : تزريقات و تعويض  6بستری اورژانس کمتر از  -بهداشتي و درماني 

پانسمان ، اف ان ای تیروئید و سینه ، بیوپسي مغز استخوان، پونکسیون مايع نخاع و 
 تزريق داخل مفصل )تزريق و دارو(  EOGکمری 

8 

هزينه های خدمات آزمايشگاهي شامل آزمايش های تشخیص پزشکي ، پاتولوژی يا 
با استثناء چکاپ(، سیتولوژی ، انواع  پزشکي و درماني)آسیب شناسي و ژنتیک 

، يدتراپي ، نوارقلب و راديولوژی، فیزيوتراپي،لیزردرماني  پاپ اسمیر، UBTراديوگرافي ، 
 و آزمايش مربوطه(، مگنت تراپي، لنفو تراپي بازتواني قلبي ، آمینو سنتز)پروسیجر

000/000/30 20% 

9 

به رفع عیوب انکساری چشم در مواردی که به تشخیص های جراحي مربوطجبران هزينه
بیني، دوربیني، آستیگمات يا گر  قبل از انجام عمل درجه نزديکپزشک معتمد بیمه

عالوه نصف  يا دوربیني به جمع قدر مطلق نقص بینايي هر چشم )درجه نزديک بیني
 ديوپتر يا بیشتر باشد برای هر چشم3(  آستیگمات

000/000/15 20% 

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

11 

آمبوالنس داخل شهری و ساير فوريتهای پزشکي که نهايتا منجر به بستری شدن بیمه 

درماني طبق  –شده در مراکز درماني و با نقل وانتقال بیمار به ساير مراکز تشخیصي 

 گردد  مي دستور پزشک معالج

000/800 20% 

12 

آمبوالنس خارج شهری  و ساير فوريتهای پزشکي که نهايتا منجر به بستری شدن بیمه 

درماني طبق  –در مراکز درماني و با نقل وانتقال بیمار به ساير مراکز تشخیصي شده  

 مي گردد دستور پزشک معالج

000/300/1 20% 

13 
بیماريها و ناهنجاريهای جنین شامل ) سونوگرافي و آزمايش ناهنجاريهای جنین و 

 با تايید کمیسون پزشکي ( CELL FREE DNAغربالگری و پرداخت آزمايش ) 

000/000/10 20% 

14 
جبران هزينه های داروی بیماری های خاص وصعب العالج طبق تعريف وزارت بهداشت 

 و درمان

000/000/100 20% 

 %20 000/000/300 تهیه اعضای طبیعي بدن طبق تعرفه انجمن مربوطه 15

16 

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

کفش و کفي -----بند،گردن بند،بعد از اعمال جراحي با تايید پزشک معتمد بیمه گر

عصا ، ويلچر ، تشک مواج و تخت طبي با  -----–طبي و پد پاشنه با ارائه اسکن پا 

جوراب واريس با تجويز -----تجويز پزشک متخصص و تايید پزشک معتمد بیمه گر 

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

000/000/10 20% 

17 

سمعک بشرط تجويز پزشک متخصص گوش  و حلق بیني و فاکتور معتبر و تايید پزشک 

 معتمد بیمه گر

000/000/10 20% 



**تبصره : در طرح نقره ای داروهای شیمي درماني از بند بستری قابل پرداخت بوده و در صورت پر شدن سقف از بند جراحي های 

 ( پرداخت مي گردد. 2تخصص بند مضاعف )بند

 

 

 

 %20  15,000,000 گفتاردرماني،کار درماني، رفتار درماني 19

20 
افزايش سقف تعهد بیمارستاني تا سقف دو برابر جهت يک درهزار جمعیت در مجموع 

 قرارداد های طاليي و نقره ای با اعالم کتبي بیمه گذار

000/000/200/1 10 % 

21 
نفر  در مجموع   15نازايي و ناباروری تا سقف دو برابر جهت تعداد افزايش سقف تعهد 

 قرارداد های طاليي و نقره ای با اعالم کتبي بیمه گذار

000/000/120 10% 

22 
جبران هزينه مربوط به بستری و سرپايي و دارويي بیماران خاص و صعب العالج )برای 

 با اعالم کتبي بیمه گذار نفر (  در مجموع قرارداد های طاليي و نقره ای 40

 0 بدون سقف


