مديريت محترم شركت ...
باسالم
احتراماً ،پيرو مذاكرات تلفني مبني بر اعالم نرخ بيمه درمان گروهي براي پرسنل محترم آن شركت  ،حق بيمه متعلقه به شرح جدول ذيل
اعالم ميگردد:
جدول پوشش بيمه ای ،ميزان تعهدات و فرانشيز
ردیف
1
2
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5
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حداکثرتعهدات

شرح پوشش بيمه ای

فرانشيز

جبران هزینه بستری،جراحي  ،شيمي درماني  ،رادیو تراپي  ،آنژیو گرافي قلب  ،گامانایف و انواع سنگ
شکن در بيمارستان و مراکز جراحي محدود و Day Care
جبران هزینه های اعمال جراحي تخصصي سرطان ،مغزواعصاب مرکزی و نخاع (به استثنای دیسک
ستون فقرات)  ،گامانایف  ،قلب ،پيوند (ریه ،کبد ،کليه و مغز استخوان)(با احتساب بند )1
هزینه های زایمان طبيعي و سزارین
پوشش هزینه های مربوط به درمان نازایي و ناباروری شامل اعمال جراحي مرتبط ،ZIFT ،ITSC ،IUI
 ، GIFTميکرو اینجکشن  IVF ،درصورت اخذ پوشش زایمان
هزینه تشخيص بيماری ها و ناهنجاری های جنين منوط به داشتن پوشش زایمان
هزینههای پاراکلينيکي شامل :سونوگرافي ،ماموگرافي ،انواع اسکن ،انواع آندوسکوپي ام.آر.آی ،
اکوکاردیوگرافي ،استرس اکو و دانسيتومتری
هزینه های مربوط به تست ورزش ،تست آلرژی ،تست تنفسي ( اسپيرو متری  ،)PTFنوارعضله (،)EMG
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نوار عصب ( ،)NCVنوارمغز ( ،)EEGنوار مثانه (سيستومتری یا سيستوگرافي) ،شنوائي سنجي  ،بينائي
سنجي  ،هولترمانيتورینگ قلب و آنژیوگرافي چشم
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هزینه جراحي های مجاز سرپائي مانند :شکسته بندی ،گچ گيری ،ختنه ،بخيه ،کرایوتراپي ،اکسيزیون
ليپوم ،بيوپسي  ،تخليه کيست و ليزردرماني
جبران هزینه های خدمات آزمایشگاهي شامل  :آزمایش های تشخيص پزشکي  ،پاتولوژی یا آسيب
شناسي  ،ژنتيک پزشکي  ،انواع رادیوگرافي (به غير از رادیوگرافي دندان) نوار قلب و فيزیوتراپي.
جبران هزینه های ویزیت و دارو (بر اساس فهرست داروهای مجاز کشور صرفاً مازاد بر سهم بيمه گر اول)
و خدمات اورژانس در موارد غير بستری به ازای هر نفر
جبران هزینه های دندانپزشکي بر اساس تعرفه خدمات دندانپزشکي که سندیکای بيمه گران ایران با
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هماهنگي شرکت های بيمه تنظيم و به شرکت های بيمه ابالغ مي نماید .ویزیت ،گرافي ها ،کشيدن دندان،
جراحي های دندان ،جرمگيری و بروساژ  ،ترميم های دنداني ،درمان ریشه  ،درمان مجدد ریشه ،جراحي
های لثه ،پروتز های ثابت و متحرك
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جبران هزینه های مربوط به خرید عينک طبي و لنزتماس طبي با تجویز متخصص چشم
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جبران هزینه های مربوط به خرید سمعک
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جبران هزینه رفع عيوب انکساری دو چشم
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جبران هزینه انتقال بيمار با آمبوالنس داخل شهرها
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جبران هزینه انتقال بيمار با آمبوالنس بين شهرها
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جبران هزینه تهيه پروتز که بالفاصله بعد از عمل جراحي به تشخيص پزشک معالج و تایيد پزشک معتمد
بيمه گر مورد نياز باشد.
جبران هزینه تهيه اعضای طبيعي بدن ( صرفا برای گروه های باالی  1000نفر)
*کليه بيمه شدگان از خدمات شرکت کمک رسان ایران ( )sosبهره مند مي گردند.

با احترام مجدد
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