بیمه شده محترم؛
به اطالع میرساند شركت ملي خدماتي تدارك جهت حمايت و رفاا حااک راررنااح مم ار ر
هنگا بروز بيماري و يا وقوع حوا ث اح مالی مبا رت به انعقا قرار ا بيمه رماح گروهی باا شركت
بیمه البرز از طريق شركت كارگزاری توسعه فرهنگ بیمه نمو است ،راه رارخ ادمات و
سقف تعهدات آح به ازاء هر نفر و همچنين نمو اس فا از پورشهاي مذرور به ررخ مندرج ر ذيا
میبارد:
الف) نحوه بستری شدن در بیمارستانهای طرف قرارداد:
جهت بس ري ردح ر بيمارس احهاي ول ی و صوصی طرف قرار ا رما می توانيد با ارائاه مادار
زير به هر يك از رعب بيمه البرز ر سراسررشور و يا واحد مسا قر رراررت ملای ادماتی تادار
معرفینامه بيمارس انی را ر روتاه رين مدت ريافت نماييد:
 .1گواهی پزرك معالج با ذرر علت و تاريخ بس ري و نا بيمارس اح؛
 .2ف ورپی از صفمه اوک و و رناسنامه بيمار (جهت ريافت معرفینامه زايماح)؛
 .3رپی صفمه اوک ف رچه تامين اج ماعی (بيمهرد اصلی و زير مجموعه).
 .4رارت سبز رماح.
توجه :ر مواقع تعطيالت يا بعد از ساعات ا اري میتواح با ارائه رارت رماح و پس از بس ري رادح
بيمار ،ر اولين فرصت (روز ا اري بعد) جهت ريافت معرفینامه اقدا نمو .
توجه :ر موار ي ره نياز به بس ري ردح ر بيمارس احهاي رهرس احها میباراد ،باا ارائاه مادار
فوق با همرا ار ن رارت رماح میتوانيد اص معرفینامه را از رعبه راررت بيماه البارز ر همااح
رهرس اح ريافت نماييد.
مهم :به منظور رفا حاک بيمهردگاح با تعدا ي از بيمارس احهاي تراز اوک (بشارخ منادرج ر ساايت
اين رن ی رررت بيمه البرز به آ رس  )www.alborzinsurance.irقرار ا تنظيم گر يد اسات
و تأكیددد مدديگددردد بیمددهشدددگان در رددورا نیدداز خ بددا اخد معرفددينامدده جهددت
بیمارستانهای طرف قرارداد ،هزينههای بیمارستاني خود را طبق شدراي قدرارداد از
محل بیمهنامه تأمین نمايند.
ر صورتيكه بيمهردگاح به هر لي از مرارز رمانی غير طرف قرار ا اسا فا نماو و ياا ح ای ر
مرارز طرف قرار ا از معرفینامه بيماس انی اس فا ننمايند ر هنگا ارايه اسنا هزينهاي باه راررت
بيمه ،اب دا رررت بيمه هزينه انجا رد را براساس تعرفههاي طرف قارار ا او مماسابه نماو و
سپس از آح فرانشيز رسر مینمايد ره منجر به راهش ميازاح ساارت ريااف ی توسام بيماه راد
می گر ( .بطور مثاک فر ي ره به بيمارس اح رجه يك صوصی با معرفینامه رررت بيماه مراجعاه
مینمايد رليه هزينههايش بين  %05تا  %05رم ر از زمانی میبارد ره فر بطور آزا و بدوح معرفی
نامه بيمارس انی به هماح بيمارس اح مراجعه مینمايد).
توضیح :هزينههايی راه بر ای از پزراكاح جداگاناه ياا عاالو بار تعرفاه قاانونی تعرياف راد از
بيمهردگاح ريافت مینمايند تمت پورش بيمهنامه رماح تكميلی نمیبارد.
توضیح :ر صورتيكه فر تماي به اس فا از سهم بيماهگر اوک (ساازماح تايمين اج مااعی ) را ار
اب دا اسنا هزينهاي و را به ساازماح اسانا پزراكی ساازماح تايمين اج مااعی او نظيار تاامين
اج ماعی ،دمات رمانی و  ...ارايه نمو و پس از ريافت چك سازماح تيمين اج مااعی  ،رپای برابار
اص رليه مدار ارسالی به سازماح اسنا پزركی سازماح تيمين اج مااعی را باه همارا رپای چاك
سارت رياف ی از اين سازماح به رررت بيمه البرز ارايه واهد نمو  .همچنين ر صاورت ارا باو ح
هزينههاي نظير پالتين ،اس نت و  ،...ح ی ر صورت اسا فا از معرفیناماه بيمارسا انی مراجعاه باه
بيمهگر اوک و ريافت سهم مربوطه و ارايه سند واريز يا رپی چك سازماح تيمين اج ماعی باه راررت
بيمهالبرز ضروري می بارد و رررت بيمه پس از پر ا ت ساهم ساازماح تايمين اج مااعی اقادا باه
بررسی پروند و پر ا ت سارت اقدا واهد نمو  .بديهی است ر صورت عد رعايت ماوار فاوق و

ارائه پروند به رررت بيمهالبرز  ،پروند طی مراحا فوقاالراار و بادوح اقادا عاو ت ا
گر يد.

واهاد

نكته مهم:
استفاده از معرفينامه بیمارستاني خ دندانپزشكي شركت بیمه البرز از نظر اقتصدادی
برای بیمهشده مقرخن به ررفهتر خواهد بود خ اكیداً توردیه ميگدردد بیمهشددگان
جهت بستری خ انجام امور بیمارستاني خ دندانپزشكي از معرفينامه استفاده نمايند.
ب) نحوه دريافت هزينههای پرداختي در بیمارستانهای غیرطرف قرارداد:
 .1اص صورتمساب بيمارس اح ممهور به مهر بيمارس اح و صورتمساب پزركاح؛
 .2ريز صورتمساب (جوابيه آزمايش و نوار قلب ،را يولوژي و  ...و ريز ارو و لواز مصرفی؛
 .3برگه ررخ عم يا الصه پروند بيمارس انی و برگه بيهوری؛
 .4رپی صفمه اوک ف رچه تامين اج ماعی (بيمهرد اصلی و زير مجموعه).
 .0رارت سبز رماح.
توجه -رليه مدار میبايست اراي مشخصات رام بيمار بدوح م ور گی و ال گرف گی بارند.
ج) نحوه دريافت هزينههای پاراكلنیكي(3خ2خ 1طبق جداخل ضمیمه)
جهت ريافت هزينههاي پارارلنيكی ارائه مدار زير الزامی است:
 .1اص فار ور يا هزينه صورتمساب هزينه پارارلينيكی ممهور به مهر مررز رمانی
 .2تصوير س ور پزرك معالج مبنی بر انجا عم پارارلينيكی؛
 .3تصوير پاسخ يا گزارش مررز تشخيصی؛
 .4رپی صفمه اوک ف رچه تامين اج ماعی (بيمهرد اصلی و بيمار).
 .0رارت سبز رماح.
توضیح :جهت ريافت هزينه عينك ،ارائه س ور پزرك و برگه تعياين نمار چشام و اصا فاار ور
ريد الزامی است.مهر پزرك و مهر ارو انه جهت نسخ ارويی الزامی اسات .ر صاورتيكه ر قاب
ارائه رد مبلغی به عنواح ماند رج رد بارد سارت غيرقاب پر ا ت می بارد.
مهم :اعمال جراحی که نیاز به تائید قبل از عمل دارند
جهت انجا اعماک جراحی مندرج ر ذي و قبل از انجام عمل جراحي و به منظاور ا اذ تائياد از
پزشک معتمد بيمهالبرز ضمن ر ست ار ن مدار
رررت رارگزاري هماهنگی الز را انجا هيد:
جراحيهای بیني :مدار مور نياز صدور معرفینامه  +گواهی پزرك معالج مبنی بر ناوع و علات
بيماري  +رليشه و گزارش سیتیاسكن يا را يوگرافی (به اس ثناء جراحی زيبايی"رينوپالس ی")
جراحيهای ديسک ستون فقراا :مدار مور نياز صدور معرفینامه  +گواهی پزراك معاالج
مبنی بر نوع و علت بيماري  +رليشه و گزارش MRI
جراحيهای معده (جهت كاهش خزن) :مدار مور نياز صدور معرفیناماه  +گاواهی پزراك
معالج مبنی بر نوع و علت بيماري  +رليه مدار پزركی و گزارش تشخيصی قب از عم
هزينههاي زيبايی و هزينههاي مربوط به بيماريهاي اعصاب و رواح قاب پر ا ت نمیبارد.
رفع عیوب انكساری چشم (لیزيک) :مدار مور نياز صدور معرفینامه  +گواهی پزرك معاالج
مبنی بر نوع و علت بيماري  +برگه اپ وم ري با ذرر نمر چشم رامپيوتري
ر صوص جراحی اف ا گی پلك چشم ارائه مدار مور نياز جهت صدور معرفیناماه و انجاا معايناه
توسم پزرك مع مد بيمهگر الزامی میبارد.
 كلیه همكاران جديداالستخدام خ همكاراني كه ازدخاج مي نمايند حداكثر تدا يدک
مور نياز با مسئولين رررت بيمه البارز و ياا

ماه پس از استخدام يا ازدخاج مدارك خود را به شركت تدارك تحويل نمايد.
 كلیه همكاراني كه راحب فرزند مي گردند حداكثر تا دخ مداه پدس از تولدد بايدد
مدارك خود را تحويل شركت نمايد.

د) سقف تعهداا خ پوشش بیمه عمر خ حوادث گرخهي:
نوع بیمهنامه

پوشش بیمهای

بيمه حوا ث گروهی
(فوت و نقص و ازراراف ا گی ر اثر حا ثه)

 04404440444رياک
سرمايه هر نفر بيمهرد اصلی

بيمه عمر گروهی

 24404440444رياک
سرمايه هر نفر بيمهرد اصلی

ه) سقف تعهداا خ پوشش دندانپزشكي:
 .1سقف تعهدات ندانپزركی جهت هر فر  400550555رياک.
بند يك تنها مشموک افرا ي میگر ره ر رررت راغ بو و نا آناح به تنهايی تمات عناواح
بيمهرد اصلی ر ليست بيمهنامه رماح تكميلی رررت ملی دماتی تدار منظور راد اسات و
هيچ يك از اعضاي انوا وي اعم از پدر ،ما ر ،فرزنداح و يا همسر فر راغ عضو ليسات بيماه
نامه رماح تكميلی رررت نمی بارند.
 .2سقف تعهدات ندانپزركی جهت هر انوا  905550555رياک.
منظور از سقف تعهدات ندانپزركی جهت هر انوا اين است ره ر صورتيكه فر بيمهرد اصلی و
همكار رررت اقدا به بيمه نمو ح زيرمجموعه و تمت عناوين فرزند ،همسر ،پادر ياا ماا ر نماو
بارد مشموک اس فا از دمات ندانپزركی مطابق با سقف تعهدات انوا باه مبلا 905550555
رياک واهد گر يد .افرا يكه مشموک طرخ انوا میبارند فارغ از اين امر ره چند نفر از اعضاي و
را تمت پورش بيمه رماح تكميلای عضاو نماو اناد ر مجماوع  95550555ريااک بابات انجاا
هزينههاي ندانپزركی سارت ريافت واهند نمو  .بطور مثاک ر صورتيكه فار ي اقادا باه بيماه
نمو ح همسر و و فرزند و نمو بارد جمعيت تمت پورش عضو بيمهنامه رمااح تكميلای باراي
انوا ايشاح  4نفر میبارد ره مجموع  4نفر تمت پورش حدارثر تاا ساقف  905550555ريااک
میتوانند جهت جبراح هزينههاي ندانپزركی از مم بيمهنامه رماح تكميلای بهار گيرناد .تفااوت
افرا مشموک بند  2اين طرخ با بند  1اين است ره ر طرخ انوا يكی از اعضاء انوا میتواناد ر
صورت نياز به انجا هزينه ندانپزركی از سقف تعهد يگر اعضاء انوا ره مجموعاً 905550555
رياک میبارد نيز اس فا نمايد .به بياح يگر مجموع ساارت پر ا ای باه مجماوع نفارات اانوا
حدارثر تا مبل  905550555رياک واهد بو .
خ) نحوه دريافت خ يا انجام هزينههای دندانپزشكي
به منظور رفا حاک بيمهردگاح با تعدا ي از مرارز ندانپزركی ورلينيكهاي تراز اوک (بشارخ منادرج
ر سايت اين رن ی رررت بيماه البارز باه آ رس  )www.alborzinsurance.irقارار ا تنظايم
گر يد است و تيريد میگر بيمهردگاح ر صورت نياز و با ا ذ معرفینامه جهت مرارز ندانپزركی
طرف قرار ا  ،هزينههاي رمانی و را طبق رارايم قارار ا از مما بيماهناماه تايمين نمايناد .ر
صورتيكه بيمهردگاح مم ر به هر لي از مرارز رمانی غير طرف قرار ا اس فا نمو و ياا ح ای
ر مرارز طرف قرار ا از معرفینامه اس فا ننمايند ر هنگا ارايه اسنا هزيناهاي باه راررت بيماه،
اب دا رررت بيمه هزينه انجا رد را براساس تعرفههاي طرف قرار ا و مماسبه نمو و ساپس از
آح فرانشيز رسر مینمايد .بطور مثاک فر ي ره به مررز ندانپزركی طارف قارار ا باا معرفای ناماه
رررت بيمه البرز مراجعه مینمايد رليه هزينههايش بين  %05تا  %05رم ر از زمانی میبارد ره فر
بطور آزا و بدوح معرفی نامه ندانپزركی به مراجعه مینمايد.
همچنين رصورتيكه به مرارز ندانپزركی غير طرف قارار ا مراجعاه گار  ،فار میتواناد باا اراياه
مدار ذي و ر ست ار ن رارت سبز بيمه البرز به نز يك رين رعبه رررت بيمه مراجعاه نماو و
سارت و را همانند سارتهاي سرپايی و يا پارارلنيكی ريافت نمايد.
مدارك مورد نیازجهت دريافت هزينههای دندانپزشكي:
 .1گواهی پزرك معالج و رج هزينه به تفكيك نوع رماح انجا رد ؛
 .2رپی صفمه اوک ف رچه تامين اج ماعی (بيمهرد اصلی و زير مجموعه) ؛

 .3عكس را يوگرافی نداح ر صورتيكه نوع رماح انجا رد بادوح ارا باو ح عكاس را ياوگرافی
قابليت اجرا ندار ه بارد ،نظير روت راناک و ياا ماوار ي راه باه تشاخيص پزراك معاالج وجاو
را يوگرافی نداح الزامی میبارد.
 .4رارت سبز رماح.
قاب ذرر است رليه بيمهردگاح میتوانند با ر ست ار ن راارت سابز رمااح و رپای صافمه اوک
تامين اج ماعی با مراجعه به هريك از رعب بيمه البرز ر سراسر رشور نسبت به ريافت معرفای ناماه
جهت مراجعه به مرارز ندانپزركی طرف قرار ا اقدا نمايند.
ر صوص ساير موار ي ره ر اين برورور به آنها ارار نشد است ،مطابق با رارايم قارار ا بيماه
منعقد و ضوابم جاري رررت بيمهگر اقدا واهد گر يد.
ز) میزان فرانشیز:
فرانشيز رليه تعهدات مندرج رجدوک روبرو  %15میبارد.

مراکز پرداخت خسارت بیمه البرز در سطح استان تهران
نام شعبه
ارباتاح

آدرس

تلفن

جا مخصوص ررج ،رهر ارباتاح

- 44801443
44805911
- 33914582
33914359
- 44042914
44042494
- 44499429
44955188
- 4854419
4854134
- 00485304
00409095
- 44043351
44043355

خ اميرربياار ،اوک خ سااعدج جديااد،
پاساژ نمونه اميرربير
بزرگاارا حقااانی ،نرساايد بااه ميااداح
ونك ،پ 28
بلوار رشاورز ،فلسطين رمالی ،پ 29

اميرربير
ونك
فلسطين

راارج40 ،م ااري گلشااهر ،خ ا اار
ررقى ،پ 11
خ ماوند ،چهاررا اقانی

ررج
مج مع ماوند

ريلوم ر  9جا مخصوص ررج

نمونه
مج مع ارخاص

سپهبد قرنى ،نرسيد به پ رريم اح،
روچه حقيقت طلب

كارشناسان شركت توسعه فرهنگ بیمه خ بیمه البرز
داخلي 66869065-00285988/563

عنوان پوشش

حداكثر تعهد
ساالنه (ريال)

پر ا ت هزينههاي رمانی و
بيمارس انی و اعماک جراحی

12000000000

جبراح هزينه اعماک جراحی
اصلی

18000000000

جبراح هزينههاي زايماح
طبيعی و عم سزارين و
رماح نازائی

3500000000

هزينههاي پارارلينيكی ()1

هزينههاي پارارلينيكی ()2

800000000

700000000

هزينه جراحیهاي مجاز
سرپايی

7.0000000

در آدرس اينترنتي  www.alborzinsurance.irقابل دسترسي ميباشد.

قابل توجه کارکنان شرکت ملی خدماتی تدارك

به منظور رفاه حال همكاران گرامي خ ارائه خدماا بهینه،
كارشناسان بیمه البرز خ شركت توسعه فرهنگ بیمه آماده
پاسخگويي خ ارائه كلیه خدماا بیمهای به بیمه شدگان محترم
ميباشند.

عينك و لنز طبی

1.5000000

جبراح هزينههاي عينك طبی و لنز طبی

پوشش بیمهاي سالیانه براي هر نفر (ارقام به ريال)

44953251-9

آدرس خ تلفن كلیه شعب خ مراكز درماني طرف قرارداد بیمه البرز در سراسر كشور

ندانپزركی طرخ انوا

900000000

بروساژ ،جر گيري ،ترميم ،پررر ح و رماح ريشه)

هزينه رفع عيوب انكساري
يد چشم (براي و چشم)
جبراح هزينههاي آمبوالنس
ا رهر
ارج رهر
ندانپزركی طرخ انفرا ي

1000000000

100000000
200000000
4.5000000

توضیحاا
جبراح هزينههاي بس ري ،جراحای ،رايمی رماانی،
را يوتراپی ،آنژيوگرافی قلب ،گامانايف و انواع سنگ
ركن ر بيمارس اح و مرارز جراحی ممدو
رااام ساارطاح ،مغااز و اعصاااب مرراازي و نخاااع
(بهاس ثناي يسك س وح فقارات) ،گاماناايف ،قلاب،
پيوند ريه ،پيوند ربد ،پيوند رليه و پيوند مغز اس خواح.
(تعهدات اين بند با اح ساب تعهدات بند يك میبارد)
تعهد بيمهگر براي هزينه زايماح راام فقام فرزناد
اوک الی سو بيمهرد میبارد ( رماح نازائی راام
 GIFT ،ZIFT ،IUI ،IVFو ميكروانجكشن)
جبااراح هزينااههاي سااونوگرافی ،ماااموگرافی ،انااواع
اسكن ،اناواع اندوساكوپی ،ا آرآي ،اروراار يوگرافی
اس رس ارو ،انسي وم ري
رام تست ورزش ،نوار عضله ،تست اسا رس ،ناوار
عصااب ،نااوار مغااز ،نااوار مثانااه ،رنوايیساانجی،
بينايیسانجی ،هول رماني وريناگ قلااب ،آنژيااوگرافی
چشم ،ارو (بر اساس فهرست اروهاي مجااز رشاور
صرفاً مازا بر سهم بيمه گر اوک) و دمات اورژانس،
ويزيت ،انواع ارو ،پاپ اسمير ،تست رياه ،نوارگاوش،
انواع اروچشم ،آميناو سان ز ،تسات تنفسای  ،تسات
آلرژي ،تزريقات
رااام ركساا هبندي ،گچگيااري ،نااه ،بخيااه،
ررايوتراپی ،ارسيزيوح ليپو  ،بيوپسی ،تخليه ريست ،
ليزر رمانی ،جبراح هزينههاي دمات آزمايشاگاهی
رام آزمايشهاي تشخيص پزراكی ،پااتولوژي ياا
آسيبرناسی و ژن يك پزركی ،انواع را يوگرافی ،نوار
قلب ،بر ار ن اک و زگي  ،رآور ح جسم ارجی از
باادح نظياار چشاام ،ساات ،پااا و  ،...رشاايدح نااا ن
(فرورف ه ر گورت) ،تزريقات ا مفصلی ،سارشن
و رس شوي گوش ،آت گيري ،بازرر ح گچ ،رشايدح
بخيه ،روتر (سوزاندح اک ،زگليا و  ،)...فيزوتراپای
،را يولوژي
چنانچه نقص بينايی هر چشم باه تشاخيص پزراك
مع مد بيمهگر (قب از عم ) چهار ياوپ ر ياا بيشا ر
بارد( .براي هر چشم  005550555رياک)
و ساير فوريتهاي پزركی ره نهاي اً منجر به بس ري
ردح بيمهرد ر بيمارس اح میگر  .تعهادات ايان
بند از مم تعهدات بند  1میبارد.
جبراح هزينههااي ندانپزراكی (رشايدح ،روراش،

راهنماي استفاده از خدمات قرارداد اهي

بيمه ردمان ،عمر و حوادث گروهي كاركنان
شركت ملي خدماتي تدا رك

www.tfbinsur.ir

www.alborzinsurance.ir

