
ٌذ
ت

فراًشیس تؼْذات 

1100,000,00030%

2200.000.00030%

315,000,00030%

47,000,00030%

53,000,00030%

63,000,00030%

72,000,00030%

83,000,00030%

%800,00030داخل ضُر

%1,300,00030خارج ضُر

ریال100/000/000

ریال100/000/000

ریال200/000/000 فَت ًاشی از حادثِ

حك تیوِ ػورٍحَادث گرٍّی تا احتعاب هالیات تر ارزغ افسٍدُ هاّیاًِ ّر 
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 ماٌ از تاریخ پًضص بیمٍ ای َر یک از بیمٍ ضذگان خًاَذ بًد مطريط بٍ ایىکٍ بیمٍ ضذگان بصًرت متًالی ي مستمر قبال تحت پًضص قرارداد درمان وبًدٌ اوذ6ديرٌ اوتظار برای تعُذ زایمان بٍ مذت *

.ارسال اس ام اس َمسمان با پرداخت خسارت ازطریق باوک *

594.500

. درکلیٍ بیمارستاوُای طرف قرارداد با ارائٍ کارت ملی ي یا کارت ضىاسایی on lineصذيرمعرفی بیمارستاوی ي پاراکلیىیکی *

جبران َسیىٍ َای آمبًالوس

حق بیمٍ درمان گريَی ماَیاوٍ َروفر با احتساب مالیات برارزش 

افسيدٌ بٍ ریال

ّسیٌِ ّای آهثَالًط داخل شْرٍظایرفَریت ّای پسشکی هشرٍط تِ تعتری شذى تیوِ شذُ درهراکس 

درهاًی ٍیا ًمل ٍاًتمال تیوارتِ ظایرهراکستشخیص درهاًی طثك دظتَرپسشک هؼالح

ّسیٌِ ّای آهثَالًط خارج شْرٍظایرفَریت ّای پسشکی هشرٍط تِ تعتری شذى تیوِ شذُ درهراکس 

درهاًی ٍیا ًمل ٍاًتمال تیوارتِ ظایرهراکستشخیص درهاًی طثك دظتَرپسشک هؼالح

.ارائٍ خذمات جُت بیمٍ ضذگان در سراسرکطًر *

.اوعقاد قرارداد با اکثر بیمارستاوُا در سراسر کطًر با بُتریه تعرفٍ درماوی *

.(َمسران يفرزوذان کارکان اواث -مادر-پذر)پًضص بیمٍ جُت افراد غیرتحت تکفل *

. ريز 30-20پرداخت َسیىٍ َای پاراکلیىیکی درکمترازیک َفتٍ ي صًرتحسابُای بیمارستاوی حذاکثر باتًجٍ بٍ مبلغ صًرتحساب از*

.ياریسَسیىٍ َای درماوی بٍ ضمارٌ حساب بیمٍ ضذگان *

جبران َسیىٍ َای زایمان طبیعی ي عمل سساریه

(1)َسیىٍ َای پاراکلیىیکی 

تَضیحات
رادیَتراپی، آًصیَگرافی للة ٍ اًَاع ظٌگ شکي (تعتری ٍ ظرپایی)ّسیٌِ تعتری،خراحی،شیوی درهاًی

تِ خراحی اطالق هیشَد کِ هذت هَرد ًیاز ترای )Day  careدرتیوارظتاى ٍهراکس خراحی هحذٍد ٍ 

 70 ظال ٍ تاالتر از 7ّسیٌِ ّوراُ افراد زیر . هرالثت تؼذ از ػول در هراکس درهاًی، کوتر از یک رٍز تاشذ

در تیوارظتاى تِ خسء زایواى (ظال

ّسیٌِ زایواى طثیؼی ٍػول ظساریي

- ام آرای- اًَاع آًذٍظکَپی - اًَاع اظکي - هاهَگرافی - اًَاع ظًََگرافی : پاراکلیٌیکی شاهل

(تدس چشن ٍ للة)اًَاع آًصیَگرافی-داًعیتَهتری- اظترض اکَ- اکَکاردیَگرافی

(ضص عمل اصلی)جراحی تخصصی 

بیمه درمان تکمیلی-الف

ًَع تؼْذات تیوِ درهاى تکویلی

گاهاًایف ،للة (تِ اظتثٌای دیعک ظتَى فمرات)هغس ٍاػصاب هرکسی ٍ ًخاع - ّسیٌِ اػوال خراحی اصلی

(1تا احتعاب تٌذ  )،پیًَذ ریِ ،پیًَذ کلیِ،پیًَذ کثذ،پیًَذ هغس اظتخَاى ٍخراحی ظرطاى

َسیىٍ جراحیُای مجاز سرپایی ي بذين بستری

خذمات ازمایطگاَی

.دریافت حق بیمٍ یکسان جُت کلیٍ گريَُای سىی *

داري

پرداخت َسیىٍ َای درمان ي

بیمارستاوی ي اعمال جراحی

شٌَایی ظٌدی، تیٌایی ظٌدی،آًصیَگرافی (PFTاظپیرٍهتری)تعت ٍرزغ،تعت آلرشی،تعت تٌفعی

، ًَار (EEG)، ًَار هغس (NCV)،ًَار ػصة(EMG)چشن ٍَّلتر هاًیتَریٌگ للة،ًَار ػضلِ

(ظیعتَهتری یا ظیعتَ گرام)هثاًِ

.ارسال اس ام اس َمسمان با استفادٌ ازخذمات بیمارستاوُا يمراکسکلیىیکی طرف قرارداد *

  ریال846.746 سال جُت اعضاء محترم    70 الی 61از سه 

خثراى ّسیٌِ ّای دارٍ

خراحی ّای هدازظرپایی هاًٌذ شکعتگی ٍ در رفتگی،گچ گیری، ختٌِ، تخیِ، کرایَتراپی،اکعیسیَى 

(تاظتثٌاء رفغ ػیَب  اًکعاری دیـــذ چشن)لیپــَم،تیَپعی،تخلیِ کیعت ٍ لیسردرهاًــی 

شاهل آزهایشگاّای تشخیص پسشکی، (تِ اظتثٌاء چکاج  ٍ غرتالگری )شاهل خذهات آزهایشگاّی 

پاتَلَشی یا آظیة شٌاظی،شًتیک پسشکی،اًَاع رادیَگرافی،ًَار للة ٍ فیسیَتراپی

(2)َسیىٍ َای پاراکلیىیکی 

  ریال1.098.994 سال جُت اعضاء محترم    200 الی 71از سه 

ػور

فَت  تِ ّر ػلت

 ًمص ػضَ ًاشی از حادثِ

هحترم ًظام صٌفی خراظاى تؼْذات ًْایی ظازهاى




