طزح درمان تکمیلی بیمه گذاران عمز و سزمایه گذاری

دس ساػتای تَػؼِ خذهات تیوِ ّای ػوشٍ ػشهایِ گزاسی ٍ تِ پاع ٍفاداسی تیوِ گزاساى سؿتِ ػوش ٍ ػشهایِ
گزاسی  ،ؿشکت تیوِ اهیذ جْت تکویل پَؿؾ ّای تیوِ ای خَد تشای ایي گشٍُ اص تیوِ گزاساى گاهی دیگش
تشداؿتِ اػت.
اسصؿوٌذ تشیي تخؾ کؼة ٍ کاس دس صٌؼت تیوِ جایی اػت کِ هـتشیاى  ،هتقاضی تیوِ ًاهِ ّای اختیاسی ٍ
تا قشاسدادّای تلٌذ هذت هی تاؿٌذ .ایي دػتِ اص هتقاضیاى  ،تیوِ گزاساى تالقَُ  ،هحتاط ٍ سیؼک گشیضی هی
تاؿٌذ ٍ اسائِ خذهات تِ تیوِ گزاساى هحتشم تیوِ ّای ػوش ٍ ػشهایِ گزاسی تاػث افتخاس ؿشکت ّای تیوِ گش
هی تاؿذ .ؿشکت تیوِ اهیذ ًیض تِ پاع ایي هْن ٍ دس ساػتای تکشین تیوِ گزاساى خَؽ حؼاب تیوِ ّای ػوش ٍ
ػشهایِ گزاسی  ،پَؿؾ دسهاى تکویلی سا تصَست پَؿؾ تثؼی اسائِ هی ًوایذ .
جذٍل ؿواسُ 1
سقف اوذيخته ي طبقه بیمه گذاران عمزي سزمایه گذاری
طبقه

سقف اوذيخته ریاضی بیمه وامه عمز

طزح درمان قابل ارائه

1

10تا  19میلیًن ریال

طزح  1درمان

2

20تا  29میلیًن ریال

طزح  2درمان

3

باالتز اس 30میلیًن ریال

اختیار به اوتخاب طزح  3یا 4درمان

تیوِ گزاساى هحتشم سؿتِ ػوش ٍ ػشهایِ گزاسی تشاػاع دػتِ تٌذی جذٍل ؿواسُ  1هی تَاًٌذ ًؼثت تِ صذٍس
تیوِ ًاهِ دسهاى اقذام ًوایٌذ .
عشح ّای دسهاى دس جذٍل ریل ًوایؾ دادُ ؿذُ اػت :

حذاکثز تعهذات سالیاوه بزای هز وفز (به ریال)

شزح تعهذات
طزح یک

طزح دي

طزح سه

طزح VIP

 .1جبزان هشیىه های درمان بیمارستاوی ي اعمال جزاحی
عمًمی :ؿاهل تؼتشی ؿذى دس تیواسػتاى ٍ هشاکض جشاحی
هحذٍد  day careکِ صهاى تؼتشی ؿذى کوتش اص یک سٍص تاؿذ،
ؿیوی دسهاًی ،سادیَتشاپی،آًظیَگشافی قلة ،گاهاًایفّ ،ضیٌِ ػول
دیؼک ػتَى فقشات ٍ اًَاع ػٌگ ؿکي

30.000.000

60.000.000

90.000.000

150.000.000

 .2جبزان هشیىه های اعمال جزاحی تخصصی(اصلی) :ؿاهل
ػشعاى ،هغض ٍ اػصاب هشکضی ًخاع (تاػتثٌاء دیؼک ػتَى
فقشات) گاهاًایف ،قلة ،پیًَذ سیِ،پیًَذ کلیِ ٍ پیًَذ هغض
اػتخَاى (تاحتؼاب تٌذ یک)

60.000.000

120.000.000

180.000.000

300.000.000

 .3جبزان هشیىه های سایمان طبیعی :تؼْذ تیوِ گش تشای ّضیٌِ
صایواى تیوِ ؿذُ هیثاؿذ.

7.500.000

7.500.000

10.000.000

15.000.000

 .4جبزان هشیىه های عمل سشاریه :تؼْذ تیوِ گش تشای ّضیٌِ
صایواى تیوِ ؿذُ هیثاؿذ.

15.000.000

15.000.000

20.000.000

30.000.000

 .5جبزان هشیىه های پاراکلیىیکی :1ؿاهل ػًََگشافی،
هاهَگشافی ،اًَاع اػکي ،اًَاع آًذٍػکَپی ،ام آس آی،
اکَکاسدیَگشافی ،اػتشع اکَ ،داًؼیتَهتشی
 .6جبزان هشیىه های پاراکلیىیکی : 2ؿاهل تؼت ٍسصؽ  ،تؼت
آلشطی ،تؼت ًَاس ػضلًَِ ،اس ػصةًَ ،اس هغضًَ ،اس هثاًِ ،ؿٌَایی
ػٌجیَّ ،لتشهاًیتَسیٌگ قلة ،آًظیَگشافی چـن77

2.500.000

1.000.000

3.500.000

2.000.000

4.500.000

3.000.000

6.000.000

4.000.000

 .7جبزان هشیىه های جزاحی های مجاس سزپایی ي بذين
بستزی :ؿاهل ؿکؼتگی ّا ،گچگیشی ،ختٌِ ،تخیِ ،کشایَتشاپی،
اکؼیظیَى لیپَم ،تیَپؼی ،تخلیِ کیؼت ٍ لیضس دسهاًی (تاػتثٌاء
سفغ ػیَب اًکؼاسی دیذ چـن)
 .8جبزان هشیىه های دوذان پششکی

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

-

-

-

4.000.000

 .9جبزان هشیىه يیشیت ي داري:تشاػاع فْشػت داسٍّای هجاص
-

-

-

2.000.000

درين شهزی

600.000

600.000

900.000

1.000.000

بزين شهزی

1.200.000

1.200.000

1.800.000

2.000.000

حق بیمه ماهاوه هز وفز با فزاوشیش %30

280.000

360.000

410.000

980.000

حق بیمه ساالوه

3.000.000

4.000.000

4.400.000

10.000.000

کـَس صشفا هاصاد تش ػْن تیوِ گش اٍل ٍ خذهات اٍسطاًغ دس
هَاسد غیش تؼتشی
 .10آمبًالوس

هَاسد فشاًـیض  ،دٍسُ اًتظاس ٍ ًحَُ پشداخت حق تیوِ ٍ ػایش ؿشایظ ٍفق آییي ًاهِ دسهاى ؿشکت تیوِ اهیذ هی
تاؿذ .

تا ػٌایت تِ ایٌکِ ایي پَؿؾ دس ساػتای تَػؼِ خذهت تِ تیوِ گزاساى خَؽ حؼاب ػوشٍ ػشهایِ گزاسی تشًاهِ
سیضی ؿذُ اػت  ،اص تیوِ گزاساى هحتشم خَاّـوٌذ اػت جْت تْشُ تشداسی اص ایي خذهت ً ،ؼثت تِ پشداخت
اقؼاط هؼَق اقذام فشهایٌذ تا اهکاى اتتیاع عشح دسهاى تکویلی تشای آًاى ًیض فشاّن گشدد.
جْت اعالػات تیـتش تِ ؿؼة ٍ ًوایٌذگاى تیوِ اهیذ هشاجؼِ ًوائیذ .

ػالی پَس
ػشپشػت تیوِ ّای ػوش ٍ ػشهایِ گزاسی

