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 نیرووزارت خلاصه تعهدات قرارداد بیمه تکمیلی درمان 

 10/10/0011الی  10/10/0010

 

 فرانشیز بازنشستگان فرانشیزكاركنان شاغل سقف )ریال(  عنوان تعهدات

تعهدات 

 بستري

قلب و  یمپلاستیقلب،آخژ، مغز و اعصرا  و خاا  یاعمال جراح ،میبدخ يسرراانتتمممراا یدرمان جراح

مغز  مخدیو پ هیکل مخدیپ قلب، مخدیپ ه،یر مخدیپ و...(، آئمرت و دیتکروخر و کاروتیطیعروق مح ،یمپلاسرتیآخژ

 و ستمن فقرات و سکید ،کاخال خاا  یگتن ،و مفصل زاخمر فمم ،لگن یاعمال جراح هیاستامان و کبد و کل

 يتمممراا یتمرتبط با جراح فیگاماخا، خاص( مارانیدرمان سراان تب پروتز اعمال مذکمر، ياانهیجبران از

ااي ، کلیه ازینهیمتراپی(، اخما  رادییو سرررپا ياعم از بسررتر تیدرماخ یمیشرر ياانهیاز نیتأم (میبدخ

آممزش  رمان وداسرا  تعاریف رسرمی وزارت بهداشو و  تبر صرعب العلا  ااي خاص ومربمط به بیماري

 ،MS،یپره لمسررم مارانیو ب يزیالید ،یلی، اممفماژور ی، تالاسررمسررراان ياايماریب ( شرراملپزشرر ی

 هیکل مخدیدرمان پ يو دارواا...(و دوشن و ویمزیم ی، پملMLS،ALSازجملتعف عصب و عضلهض ياايماریب

، یپمسررت ياايماریب، گم یلمپم  پمف، دیروماتمئ ویآرت، نسررمنیپارک، مغز اسررتامان مخدیو کبرد و پ

 يپر ،یخمروپات CF-SMA-PPH--اوتیسم، ايبال پرواخهااي متابملیکبیماري، ایدز ،اپاتیو، سیازیپسرمر

 یدرماخ يااکروخا ازینه يماریخدمات ب هی، کلIVIG،BCG قیکاخسر،تزر يپر س،یتمبرو  اس لروز،یلمسم

با  تDay Care  محدود یو مراکز جراح مارستانیشدن در ب يبه شررط بستر یاحو اعمال جر یمارسرتاخیب

 خدمیتپ چشم ،رینقلب، زایمان ابیعی، سزا یمگرافیاورژاخس(، آخژ ریدر باش غ يساعو بستر 6 از شتریب

سنگ  ا اخم ،فیگاماخا ی(، لاپاراس مپياخ سار م یاز رفع ع ریو ...، به غ نیدکملمان رت و یترکتممیو ه،یقرخ

 .، کاشو حلزونتتشایصی، درماخی و تالیه اي(ش ن، کمرتاژ

 بدون سقف

 فراخشیز 

 جراحی قلب و مغز

 ممارد سایر ودرصد  01 

 درصد 01

 

 درصد 51

 شیآزما

 يپاتملمژ
 درصد 51 درصد 01 بدون سقف آزمایشات ژختیک، غربالگري جنین ،يو اخما  پاتملمژ شیاخما  آزما

 کیزیل
 بالاتر باشد و مپترید 3چشم  شماره ار ن هیچشم به شرط ا ياخ سار م یرفع ع

 گر( مهیب پزشک معتمد دییتبا تأ
 درصد 51 درصد 01 0101110111چشم  ار

 درصد51 درصد 01 بدون سقف ازینه داروااي داخلی و خارجی دارو
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 فرانشیز بازنشستگان فرانشیزكاركنان شاغل سقف )ریال(  عنوان تعهدات

خدمات 

 ی ینیپاراکل

خدمات  و

 یصیتشا

 یدرماخ

 ییسرپا

 یت یاخما  س ...(، وBT، ازجمله اس ن سه بعدي دخدانت ، اخما  اس نیمگرافیآخژ یت یو س یگرافمیاخما  آخژ

م،  استر  اک ،یمگرافیاخما  اکمکارد ،ياخما  ام آر ا ،يملمژیاخما  راد ،یاخما  ماممگراف ،يتممتریاس ن، داخس

 ، یمپرکتمس  ،ینمس مپی، ر، اس ن کف پایآخال سمخمگراف(، آخدونهیو س دییرویتت  FNA ،يا استه یپزش 

RF ی، اوزون تراپ، گفتاردرماخیکاردرماخی ک،یروپراکتیخدمات کا ،یخقراط ماتلف بدن، اخما  سررمخمگراف، 

خمارعضله، خمارعصب، خمارمغز،  د:تسو ورزش، خمارخگاري تماخنو  یمتراپیزیف زریل ،یمتراپیزیف ،یمگنو تراپ

 دانیم يریگچشم تاخدازه يمتریقلب، پر نگیتمریممخ ، املترV.E.P خمارقلب، خمار چشم و خمار مثاخه(، تسو

سو ، تیسممگرافی(، پلت ، متاکملین و ...DELCOبادي باکس،  ،يرومتریااي تنفسری تاسرپ(، تسرویینایب

ثاخه، م یمگرافیال تروم ک،ینامیتسو اورود لمخمسر مپی،کم آخدوسرمخمگرافی، اخما  آخدوسر مپی، آلرژي،

 ،یینایعصب ب یبررس ،ییعصب شنما یسرنيی، بررسربینایی ،يرومتریارگماسرپ ،يتمپاخممتر ،يممتریاد

Brain Mapping چشررم،  ی، تمپمگرافORB SCAN ،ICG ،IOLMASTER ،OCT ،GDX ،ERGيمتر، ماخم، 

 .ممارد مشابه ریو سا  HRTپنتاکم،

 درصد 51 درصد 01 سقف نبدو

اعمال مياز 

 ییسرپا

 منیزیاکسرر ،یمتراپیکرا ه،ی: ختنه، باماخند يو بدون بسررتر ییمياز سرررپا ياایجراح يااجبران ازینه

چشم(  ياخ سار م یرفع ع يبه استثنا نیو امچن ییبایز ریتدر ممارد غ یدرماخ زریو ل سویک هیتال پمم،یل

  ياادر کتا  تعرفه و اعلام شده به سازمان مندر  ییمياز سرپا یاعمال جراح هیمربمط به کل ياانهیو از

 ،ياا، آتل گذاریرفتگ اا، در ی: ش ستگماخند یخدمات درماخ مهیب یعاليشمرا رخاخهیگر تمسرط دب مهیب

 لیزرتراپی خاخن، فمخدوس مپی، دنیگمشو، کش رفته در فرو یآوردن جسرم خارج رونیب ،يریگاخما  گچ

شامل سمزاخدن و تامپمخمان، ش افتن آبسه کف داان،  ینیب يزیخمخر چشم، کاخفماس ن، اخترپیمن، درمان

در داخل  قیتزر ،ینیگمش و ب از یآوردن جسررم خارج رونیکمتر، خاخنک چشررم، ب ،یمپسرریب من،یشررالاز

 .ممارد مشابه  ریو ...( ، پاخسمان و سا قیدارو، تزر و،یزیتو يبستر ریغ مفاصل، خدمات اورژاخس در ممارد

 درصد 51 درصد 01 بدون سقف

و  ویزیو

 مشاوره
 درصد51 درصد 01 بدون سقف جبران ازینه ویزیو و مشاوره

ازینه ااي 

 درمان خازایی

 IVF-IUI-GIFT-ZIFT( خاباروري تاولیه وثاخمیه ازینه درمان خازایی وتامین 

 و ازینه ااي دارویی براي اریک از زوجین
 درصد51 درصد 01 01101110111
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 مهم : نکته 

 یه هایامضا الحاق لیتعهدات هر شركت به دلگردد، اما  یتوسط ستاد وزارت خانه اعلام م رویتابعه وزارت ن یهادرمان شركت مهیقرارداد ب تعهدات

  .باشد یقرارداد متفاوت م محتوای، مازاد بر تعهدات

 شركت آتیه سازان حافظ در استان، دریافت نمایند.تان ها، خلاصه تعهدات خود را از شعب ساست بیمه شدگان شهرخواهشمند 

 

 فرانشیز بازنشستگان فرانشیزكاركنان شاغل سقف )ریال(  عنوان تعهدات

 ااي وسایل کمک پزش ی و ارتزجبران ازینه رتز و پروتزا
 برابر تعرفه 3حداکثر تا 

 گر پایهااي بیمهاعلامی سازمان
 بدون فراخشیز بدون فراخشیز

 عینک

 (م، لنز تماسییفر عینک ابی تشیشه و
 0101110111 شاغلین

 701110111 بازخشستگان
 درصد51 درصد 01

 دو دید معمملیعینک 
 0301110111  شاغلین

 003110111  بازخشستگان
 درصد51 درصد 01

 کشیدن، ترمیم، جراحی لثه، ارتمدخسی، ایمپلنو دخداخپزش ی

 6101110111  شاغلین

 ریال 3101110111  بازخشستگان

 ارخاخماده( ت

 درصد51 درصد 01

اعضاء 

 ابیعی
 درصد51 درصد 01 0011101110111 قلب، ریه، قرخیه ، کبد،کلیه

 آمبملاخس
ل و قیا خ ااي پزش ی که منير به بستري در بیمارستان و بین شهري براي فمریو آمبملاخس داخل شهري  و

 ماخی ابق دستمر پزشک شمد.در ( به سایر مراکز تشایصی وريدر زمان بست اختقال بیمار ت

 داخل شهري

 0101110111ممرد تا سقف  ار در

 بین شهري

 3101110111 تا سقفدر ار ممرد 

 بدون فراخشیز بدون فراخشیز
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 هاضرب الاجل تسلیم اسناد هزینه
گر و یا پزشک معتمد وي ااي دخداخپزشر ی که قبل از اخقضاء این قرارداد ار  درمان آن به تأیید بیمهگر در ممرد ازینهااي درماخی به بیمهحداکثر مهلو تحمیل اسرناد ازینه

 ماه از تاریخ اتمام بررسی و پرداخو سهم بیمه گر پایه می باشد.  1ماه و در ممرد ازینه ااي بیمارستاخی  3پاراکلینی ی ااي ارینهرسیده باشد و امچنین ارائه 

بیمارستاخی در صمرت ممجه ااي گر تعهدي خسبو به پرداخو خسارت در قبال مدارك ارائه شده خامااد داشو. لی ن در ممرد ازینهبدیهی اسرو بعد از اخقضاي این مدت، بیمه

 ماه ممرد پذیرش خمااد بمد.  6الذکر تا مدت گر در امل مدت تعیین شده فمقگذار به بیمهبمدن تأخیر به شرط اعلام بیمه

 باشدگر خارج میموارد زیر از شمول تعهدات بیمه
گر جنبه درماخی داشته و بیمه شده حداقل ی سال سابقه د پزشک متاص  معتمد بیمهاز بین بردن عیم  مادرزادي، مگر در مماردي که با تشرای  پزشرک معالو و با تأیی (0

 باشد.اي از بدو تملد خیازي به یک سال سابقه خمیگر داشته باشد در خصمص خمزادان در صمرت داشتن پمشش بیمهاي خزد بیمهبیمه

 اي قراردادااي درماخی وزارت خیرو. ترمیمی خاشی از سمختگی ای پمشش بیمه اعمال جراحی که به منظمر زیبائی اخيام پذیرد مگر ازینه اعمال جراحی (5

 گردد بيز بیماران بستريمی اتاق خصمصی تیک خفره(: ازینه اتاق بیماران بر اسا  خرخ مصم  مراجع ذیصلا  قاخمخی در ممرد اتاق دو تاته بیمارستان محل درمان پرداخو (3

 شمد. پزشک معالو حداکثر برابر اتاق یک تاته براسا  خرخ مصم  مراجع ذیصلا  قاخمخی پرداخو میدر اتاق ایزوله که در صمرت تأیید 

 اي.حمادث خاشی از آتشفشان و فعل و اخفعالات استه (0

مگر در مماردي که در  ااي بهداشتی وزارت بهداشو، درمان و آممزش پزش ی اسوااي واکسریناسریمن و سرایر خدمات بهداشرتی و پیشگیري که از و ایف شب هازینه (1

 صمرتحسا  بیمارستان منع س باشد.

 .TLسازي ماخند وازکتممی و ااي مربمط به عقیمازینه (6

قاخمن تأمین اجتماعی(، صابمن، شامپم، خمیر دخدان، ش م بند و خظایر  60ااي مربمط به تهیه لمازم آرایشری و متفرقه از قبیل شریر خشک ت به جز ممارد مشممل ماده ازینه (7

 برسد(.گر آن تمگر مماردي که جنبه درماخی داشته و ضرورت مصرف آن تمسط پزشک معالو با ذکر خم  بیماري قید شده و به تأیید پزشک معتمد بیمه

 شمد.استثنائات خمیشمد و یا جزء ملزومات درماخی اسو مشممل ااي مربمط به لمازم مصرفی که در اتاق عمل مراکز درماخی ارف قرارداد استفاده میکلیه ازینه 

 ااي ترك اعتیاد. ازینه (8

 باشد(.اا به عهده کارفرما میاي ت برابر قاخمن کار، این ازینهار خم  چک آپ و آزمایشات دوره (0

 .ااي پزش ی که در مراحل تحقیقاتی بمده و تعرفه آن از سمي وزارت بهداشو، درمان و آممزش پزش ی تدوین و اعلام خگردیده اسوکلیه ازینه (01

 شده باشد.ااي درمان خاشی از حمادث عمدي در خزا  و درگیري فردي و گروای که عامل، بیمهازینه (00

 ااي بستري( جنمن تبه جز ازینه (05
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