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پشت برگه مراجعه فرمایید.

نام بیمه گذار (حقوقی  /حقوقی) ............................................................................... :
تعهدات مورد درخواست بر اساس موارد مندرج در آیین نامه شماره  74بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران
ردیف
1

شرح تعهدات

سقف تعهدات

فرانشیز

سالیانه (ریال)

()%

جبران هزینه بستری،جراحی،شیمی درمانی ،رادیوتراپی،آنژیوگرافی قلب،گامانایف و انواع سنگ شکن در
بیمارستان و مرکز جراحی محدود و . Day Care
جبران هزینه اعمال جراحی تخصصی سرطان ،مغز و اعصاب مرکزی و نخاع (به استثنای دیسک ستون

2

فقرات که فقط از محل ردیف یک قابل پرداخت می باشد) ،گامانایف ،قلب ،پیوند (ریه ،کبد ،کلیه و مغز
استخوان) (با احتساب ردیف.)1

3
4
5
6

جبران هزینههای زایمان اعم طبیعی و سزارین .
جبران هزینههای مربوط به درمان نازایی و ناباروری شامل اعمال جراحی مرتبط , GIFT, ZIFT, ICSI, IUI
میکرواینجکشن یا . IVF
جبران هزینههای پاراکلینیکی شامل انواع  :سونوگرافی ،ماموگرافی ،اسکن ،آندوسکوپی  ،ام.آر.آی،
اکوکاردیوگرافی ،استرس اکو و دانسیتومتری .
جبران هزینه های مربوط به انواع  :تست ها شامل ( ورزش ،آلرژی  ،تنفسی ،شنوایی سنجی و بینایی سنجی
) ،انواع نوارنگاری (عضله ،عصب  ،مغز و مثانه) ،هولترمانیتورینگ قلب  ،آنژیوگرافی چشم.
جبران هزینه جراحی های مجاز سرپائی مانند :شکستگی و در رفتگی ،گچ گیری به همراه مواد مصرفی ،آتل

7

بندی ،ختنه ،بخیه ،کرایوتراپی ،اکسیزیون لیپوم ،بیوپسی ،تخلیه کیست ،لیزردرمانی ،تزریق داخل چشم یا
مفصل و .....

8

جبران هزینه های خدمات آزمایشگاهی شامل  :آزمایش های تشخیص پزشکی  ،پاتولوژی یا آسیب شناسی
 ،ژنتیک پزشکی  ،انواع رادیوگرافی  ،نوار قلب و فیزیوتراپی.
جبران هزینه های دندانپزشکی بر اساس تعرفه خدمات دندانپزشکی که سندیکای بیمهه گهران ایهران بها

9

هماهنگی شرکتهای بیمه تنظیم و به شرکتهای بیمه ابالغ می نماید .شامل :ویزیهت ،گرافهی هها ،کشهیدن
دندان ،جراحی های دندان ،جرمگهیری و بروسهاژ ،ترمیم های دندانی ،درمان ریشه ,درمان مجهدد ریشهه،
جراحی های لثه ،پروتزهای ثابت و متحرک .

10

جبران هزینه های مربوط به خرید سمعک .
جبران هزینه های مربوط به رفع عیوب انکساری چشم  ،در مواردی که به تشخیص پزشک معتمد بیمه گر،

11

جمع قدر مطلق نقص بینائی هر چشم (درجه نزدیک بینی یا دوربینی به اضافه نصف آستیگمات)  3دیوپتر
یا بیشتر باشد (برای هر چشم حداکثر تا  %50سقف تعهد).

12
13

جبران هزینه تهیه اوروتز که بالفاصله بعد از عمل جراحی به تشخیص پزشک معالج و تأیید پزشک معتمد
بیمه گر مورد نیاز باشد .
جبران هزینه تشخیص بیماری ها و ناهنجاری های جنین .

سایر موارد

14

جبران هزینه تهیه اعضای طبیعی بدن  (.برای گروه های باالی  1000نفر)

جبران هزینه انتقال بیمار با آمبوالنس در موارد اورژانس  ،داخل شهر ،در هر بار استفاده حداکثر تا مبلغ  1،000،000ریال( از محل ردیف .) 1
جبران هزینه انتقال بیمار با آمبوالنس در موارد اورژانس  ،بین شهری ،در هر بار استفاده حداکثر تا مبلغ  2،000،000ریال ( از محل ردیف .) 1
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مهر و امضاء بیمه گذار ....................

تاریخ ....................

