باسمه تعالي

"پيشـنهاد"
پوشش بيمهاي ساليانه براي هر نفر در سال ( 9317ارقام به ريال)

عنوان پوشش

حداكثر تعهد
ساالنه (ريال)

توضيحات

پرداخت هزينههاي درماني و
بيمارستاني و اعمال جراحي

001.111.111

جبران هزينههاي بستري ،جراحي ،شييمي درمياني ،راديياپراپي ،آنژيياررايي لبي ،
رامانايف و انااع سنگ شكن در بيمارستان و مراكز جراحي محدود

جبران هزينه اعمال جراحي
اصبي

251.111.111

شامل سرطان ،مغز و اعصاب مركزي و نخياع ببيه اسيتنناي ديسيس سيتان يتيرا ،
رامانايف ،لب  ،پياند ريه ،پياند كبد ،پياند كبيه و پياند مغز استخاان .بپعهدا ايين
بند با احتساب پعهدا بند يس ميباشد

فرانشيز
(درصد)

01
01

جبران هزينههاي زايمان
طبيعي و عمل سزارين و
درمان نازائي

01.111.111

پعهد بيمه رر براي هزينه زايمان شامل يتط يرزند اول الي سام بيميهشيد مييباشيد
بدرمان نازائي شامل  GIFT ،ZIFT ،IUI ،IVFو ميكروانجكشن

01

هزينههاي پاراكبينيكي ب0

02.111.111

جبران هزينه هاي ساناررايي ،ماماررايي ،انيااع اسيكن ،انيااع اندوسيكاپي ،ام آرآي،
اكاكاردياررايي استرس اكا ،دانسيتامتري

01

هزينههاي پاراكبينيكي ب2

02.111.111

شامل پست ورزش ،ناار عضبه ،پسيت اسيترس ،نياار عصي  ،نياار مغيز ،نياار منانيه،
شنااييسنجي ،بيناييسينجي ،هالترمانيتارينيگ لبي  ،آنژيياررايي ششي  ،دارو ببير
اساس يهرست داروهاي مجاز كشار صرياً ميازاد بير سيه بيميه رير اول و خيدما
اورژانس ،ويزيت ،انااع اكا ،پاپ اسمير ،پست ريه ،نااررياش ،انيااع اكاششي  ،آمينيا
سنتز ،پست پنفسي  ،پست آلرژي ،پزريتا

هزينه جراحيهاي مجاز
سرپايي

02.111.111

شامل شكستهبندي ،رچ ريري ،ختنه ،بخيه ،كراياپراپي ،اكسييزيان ليويام ،بياپسيي،
پخبيييه كيسييت  ،ليييزر درميياني ،جبييران هزينييههيياي خييدما آزمايشييااهي شييامل
آزمايش هاي پشخيص پزشكي ،پاپالاژي يا آسيي شناسيي و ژنتييس پزشيكي ،انيااع
رادياررايي ،ناار لب  ،برداشتن خال و زريل ،درآوردن جسي خيارجي از بيدن نييير
شش  ،دست ،پا و  ،...كشيدن ناخن بيروريته در راشيت  ،پزريتيا داخيل مفصيبي،
ساكشن و شستشاي راش ،آپلريري ،بازكردن رچ ،كشيدن بخييه ،كياپر بسيازاندن
خال ،زربيل و  ، ...ييزوپراپي ،راديالاژي

هزينه ريع عياب انكساري
ديد شش ببراي دو شش

01.111.111

جبران هزينههاي آمباالنس
داخل شهر
خارج شهر

3.111.111

2.111.111

01

01

شنانچه نتص بينايي هر شش به پشخيص پزشس معتمد بيمهرير بلبيل از عميل 3
دياپتر يا بيشتر باشد .ببراي هر شش  2101110111ريال

01

و ساير ياريتهاي پزشكي كه نهايتاً منجر به بستري شدن بيميهشيد در بيمارسيتان
ميرردد .پعهدا اين بند از محل پعهدا بند  0ميباشد.

01

دندانوزشكي طرح انفرادي

01.111.111

دندانوزشكي طرح خانااد

21.111.111

جبران هزينه هاي دندانوزشكي بكشيدن ،روكش ،بروساژ ،جرمريري ،پرمي  ،پركيردن
و درمان ريشه

عينس و لنز طبي

205110111

جبران هزينههاي عينس طبي و لنز طبي

01
01

