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 ریال( 000/961)نرخ حق بیمه ماهیانه بابت هر نفر:  : طالییطرح یک -1396-97قرارداد درمان تکمیلی سال 

 

 شرح تعهدات ردیف

واحد 

بیمه 

 شده

حداکثر 

 تعهدات
 فرانشیز)درصد(

 تحت تکفل 1طرح 
غیر تحت 

 تکفل

1  

سرپایی( به صورت  داروهای خوراکی  -جبران هزینه های بستری، جراحی، شیمی درمانی )بستری

و تزریقی، رادیوتراپی، پرداخت دارو به بیماران خاص صعب العالج شامل: ام اس، تاالسمی، 

هموفیلی، دیالیز، هورمونی، آنژیوگرافی قلب، جراحی دیسک ستون فقرات، الپراسکوپی تشخیصی، 

، تعویض مفصل، بیماران اعصاب و روان به غیر از پارانوئید، انواع سنگ شکن در تست خواب

)به جراحی هایی اطالق می شود که مدت زمان   DAY CAREبیمارستان و مراکز جراحی محدود 

مورد نیاز برای مراقبت های بعد از عمل در مراکز درمانی کمتر از یک روز باشد و پرداخت هزینه 

 سال ( 70سال و باالی  7زیر  های همراه افراد

 10 نامحدود نفر

2  
مغز و اعصاب مرکزی، نخاع، گامانایف، قلب، پیوند کبد، پیوند ریه،  -هزینه اعمال جراحی اصلی

 پیوند کلیه، پیوند مغز استخوان و جراحی سرطان )با احتساب بند یک( و تزریق سلولهای بنیادی
 10 نامحدود نفر

 10 000/000/40 نفر و سزارین هزینه های زایمان طبیعی  3

4  

هزینه پاراکلینیکی شامل: انواع سونوگرافی، ماموگرافی، فوندوسکوپی، معاینه چشم، انتروپیون، انواع 

اسکن، انواع ام آر آی، اکو کاردیوگرافی، دانسیتومتری، استرس اکو، ماموپالستی، سیستوسکوپی، 

آندوسکوپی، پاکیمتری، توپوگرافی، کانفراسکن، کوتر کتواسکن، انواع کلونوسکوپی، کولیوسکوپی، 

 و انواع رادیولوژی و ... پنتاکم، سنجش تراکم استخوان، آنژیو اسکن قلب

 10 نامحدود نفر

5  

(،  نوار عصب EMGنوار عضله)  (،PFT-هزینه های مربوط به تست ورزش، تست آلرژی، تست تنفسی )اسپیرومتری

(NCV(نوار مغز  ،)EEG شنوایی سنجی، بینایی سنجی، آنژیوگرافی چشم و ،)(، نوار مثانه )سیستومتری یا سیستو گرام

هولترمانیتورینگ قلب، شستشوی گوش، نوار قلب جنین، تزریق داخل ضایعه به جز زیبایی، تزریق داخل مفصل، هزینه 

 هولترفشارخون, اکسیژن 

 10 نامحدود نفر
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6  

شکستگی و در رفتگی، گچ گیری، ختنه، بخیه، کرایوتراپی، پاپ جراحی های مجاز سرپایی شامل: 

اسمیر، اکسزیون لیپوم، بیوپسی، تخلیه کیست ) خارج کردن جسم خارجی، در آوردن میخچه، 

برداشتن زگیل و خال، فریز کردن، سوختگی، کشیدن ناخن، لیزر درمانی )با استثنای رفع عیوب 

 انکساری دید چشم(، کاشت حلزونی و ...

 10 نامحدود نفر

7  
رمانی و یا نقل و هزینه آمبوالنس داخل شهر و سایر فوریت های پزشکی بیمه شده، در مراکز د

 1درمانی صرفا طبق دستور پزشک معالج با احتساب بند  -به سایر مراکز تشخیصی انتقال بیمار
 10 نامحدود نفر

8  
رمانی و یا نقل و شده، در مراکز دهزینه آمبوالنس خارج شهر و سایر فوریت های پزشکی بیمه 

 1درمانی صرفا طبق دستور پزشک معالج با احتساب بند  -به سایر مراکز تشخیصی انتقال بیمار
 10 نامحدود نفر

 10 000/000/10 نفر سمعک گوش برای هرگوش  9

 10 000/000/3 نفر عینک طبی و لنز و تماس طبی برای هرنفر  10

11  

ویزیت )طبق تعرفه وزارت بهداشت( دارو بر اساس فهرست  –خدمات اورژانس، ویزیت دارو 

برای بیماران دیابتی  داروهای مجاز کشور)صرفا مازاد بر سهم بیمه گر اول(هزینه نوارتست قندخون

پزشکی ومشاوره وهزینه داروهای تچویزی توسط  ناباتاییدپزشک معتمد ویزیت روانشناسی ورو

ل(هزینه های داروهای خارجی )مازادبرسهم بیمه گراوایشان براساس فهرست داروهای مجازکشور

ت تجویز پزشک متخصص ,پرداخت هزینه های گفتار درمانی ورفتاردرمانی وبیماران اوتیسم درصور

 و نوروفیدبک و تریک مغزی و خدمات اورژانسی در موارد غیر بستری 

 10 نامحدود نفر

12  

 markerr,Double,Quadruple)جنین)سونوالد وهزینه تشخیص بیماری ها و ناهنجاری های 

matker  هزینه های درمان نازایی و ناباروری، هزینه های تشخیص درمانی و دارویی و اعمال

آمینوسیتری بصورت  و میکرواینجکشن غربالگری و GIFT ،IVF ،IUI ،ZIFTجراحی مرتبط 

 سرپایی و بستری

 10 000/000/30 نفر

13  

پزشکی،   HPV Typingهزینه خدمات آزمایشگاهی )به غیر چکاپ( شامل آزمایش های تشخیص 

پاتولوژی یا آسیب شناسی، ژنتیک شناسی، نوار قلب، فیزیوتراپی، توانبخشی، طب فیزیکی، مگنت 

تراپی، انواع رادیوگرافی، انواع کایروپراکتیک، لیزر تراپی، سرم تراپی و انواع تزریقات و تست های 

 NEA,Antitpo,Anticcpتشخیص سرطانها 

 10 نامحدود نفر

14  
هزینه های دندانپزشکی شامل: ارتودنسی، ایمپلنت، دست دندان، روکش، جرم گیری، ترمیم 

بروساژ، درمان ریشه، کشیدن و پر کردن، روکش، جراحی لثه، جراحی نسج نرم و سخت و عصب 
 10 000/000/10 نفر
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گران با می شود که سالیانه سندیکای بیمه کشی و فتوگرافی... اسا س تعرفه هایی محاسبه  

هماهنگی شرکت های بیمه، تنظیم و به شرکت های بیمه ابالغ می کنند باتصویب نظام پزشکی 

 برای هرنفر

 10 000/000/100 نفر خرید اعضای طبیعی بدن  15

16  
طبی، کمربند طبی، کفی بران هزینه های تهیه  وسایل  اروتز  شامل: گردنبند طبی، زانوبند ج

طبی، جوراب واریس، ویلچر، عصا و کفش طبی جهت بیماران کالب فوت و دراپ فوت )طبق تعرفه 

 وزارت بهداشت( کپسول اکسیژن وتشک مواج

 10 000/000/10 نفر

17  

لیزیک چشم راست و جبران هزینه های مربوط به رفع عیوب انکساری چشم در مواردی که به 

ص ینی، آستیگمات یا جمع قدر مطلق نقبیمه گر درجه نزدیک بینی، دور بتشخیص پزشک معتمد 

یا دیوپتر بیشتر  3بینایی هر چشم ) درجه نزدیک بینی یا دور بینی به عالوه نصف آستیگمات( 

 باشد.

 10 000/000/10 نفر

18  

لیزیک چشم چپ و جبران هزینه های مربوط به رفع عیوب انکساری چشم در مواردی که به 

ص پزشک معتمد بیمه گر درجه نزدیک بینی، دور بینی، آستیگمات یا جمع قدر مطلق تقص تشخی

یا دیوپتر بیشتر  3بینایی هر چشم ) درجه نزدیک بینی یا دور بینی به عالوه نصف آستیگمات( 

 باشد.

 10 000/000/10 نفر

 ریال 000/961  مبلغ حق بیمه ماهیانه بابت هر نفر
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