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 کشور یستیدرمان مکمل سازمان بهز مهیقرارداد ب خلاصه 

 90/10/0011لغایت  10/10/0911

 شرح تعهد تعهدات
 سقف تعهدات

 برای هر نفر )ریال( 
 فرانشیز

  بستري

 تخصصي فوق

 و عمومي

 

تومورهاي بدخيم(، اعمال جراحي مغز و نخاع، قلب، پيوند ریه، پيوند کبد، گامانایف، پيوند کليه، پيوند مغز استخوان و خریدد  درمان جراحي سرطان )جراحي

کز جراحي محدود اعضاي طبيعي پيوندي )مانند : کليه و ...(، جبران هزینه هاي درمان و بيمارستاني و اعمال جراحي به شرط بستري شدن در بيمارستان و مرا

(Day Care(، آنژیوگرافي قلب، اعمال جراحي چشم )پيوند قرنيه، ویترکتومي، دکولمان رتين، قوز قرنيه و ... به استثناي جراحي هاي رفع عيوب انكسا ،)ري

هاي رواني نظير افسردگي و سدایكوز،  هزینه عمل دیسک ستون فقرات، لاپاراسكوپي، گامانایف، انواع سنگ شكن، جبران هزینه هاي بستري فاز حاد بيماري

داروهاي خاص از قبيل کوليت معده و روده، رماتيسدم، شديمي درمداني، رادیوتراپي )پرتو درماني(، تأمين هزینه هاي شيمي درماني )دارو، بستري، سرپائي(، 

MS،طبي صعب العلاج طبق تعریف وزارت بهداشت صرع، هزینه بستري بيماران اعصاب و روان، درمان تالاسمي،هموفيلي،، دیابت، قلبي و عروقي 

 بدون سقف
 کسر سهم بيمه گر اول

 %50و یا اعمال فرانشيز 

 

 

خدمات تشخيصي، 

 درماني سرپایي

 

اع هاي پاراکلينيكي مانند : انواع اسكن، انواع سي تي اسكن، اندواع مداموگرافي، اندواع رادیدوگرافي، اندواع اآ آر آي، اندواع آندوسدكوپي، اندوجبران هزینه

 ، پاکيمتري،GDXنقاط مختلف بدن،  RF، هولتر مونيتورینگ،FNAاکوکاردیوگرافي، سيستوسكوپي، خدمات مكمل بر اقدامات تشخيصي، پزشكي هسته اي، 

ري، اندواع مانومتري، توپوگرافي، پلتيسموگرافي، انواع سونوگرافي )غربالگري و غيره(، الكتروميوگرافي مثانه، پزشكي هسدته اي، تسدت ورز ، اسدويرومت

ار قلب و غيره(، آنژیوگرافي چشم، آزمایش )غربالگري، ژنتيک و غيره(، فيزیوتراپي )ليزر فيزیوتراپي و ...(، نوارنگاري )مانند: نوار عضله، نوار عصب، نوار مغز، نو

تست بينایي(، تست آلرژي، رکتوسكوپي، ، پریمتري چشم )اندازه گيري ميدانV.E.P.S ،OCTدانسيتومتري )سنجش تراکم استخوان(، تموانومتري، تست 

، توپوگرافي Brain Mappingت متاکولين(، سنجي، بررسي عصب شنوایي، آستوگرافي )تساورودیناميک، ادیومتري، تموانومتري، ارگواسويرومتري، بينایي

هاي مجاز سرپایي و بدون بستري مانند: ختنه، بخيه، کرایوتراپي، ليووآ، تخليه کيست و ليزر  آنژیوگرافي، هماتولوژي، جبران هزینه جراحي CTچشم، انواع 

هاي مربوط به کليه اعمال جراحي مجاز سرپایي مندرج در کتاب تعرفه درماني )در موارد غير زیبایي و همچنين به استثناي رفع عيوب انكساري چشم( و هزینه

گذاري، انواع گچ گيدري، بيدرون آوردن جسدم ها،آتل شكستگيعالي بيمه خدمات درماني مانند:گر توسط دبيرخانه شورايهاي بيمهو اعلاآ شده به سازمان

نترپيون، اکتروپيون، درمان خونریزي بيني شامل سوزاندن و تاموونمان، شكافتن آبسه خارجي فرورفته در گوشت، کشيدن ناخن، فوندوسكوپي، کانفواسكن، ا

کف دهان، شالازیون، بيوپسي، کوتر، ناخنک چشم، بيرون آوردن جسم خدارجي از گدو  و بيندي، بيوفيددبک، نوروفيددبک، فصدد خدون، اندواع تزریدق، 

 ، پانسمان و تزریقات و سایر خدمات واکسيناسيون، خدمات اورژانس در موارد غير بستري، طب سوزني

 بدون سقف
 کسر سهم بيمه گر اول

 %50و یا اعمال فرانشيز 
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 شرح تعهد تعهدات
 سقف تعهدات

 برای هر نفر )ریال( 
 فرانشیز

 بدون سقف درماني و یاتخليه اي محصول حاملگي –سزارین( و کورتاژ تشخيصي –جبران هزینه هاي مربوط به زایمان )طبيعي زایمان
 کسر سهم بيمه گر اول

 %50و یا اعمال فرانشيز 

 بدون سقف ،IVF، ميكرواینجكشن و  IUI ،GIFT ،ZIFTجبران هزینه هاي سرپایي و بيمارستاني مربوط به نازایي و ناباروري و اعمال جراحي مرتبط از قبيل نازایي
 کسر سهم بيمه گر اول

 %50و یا اعمال فرانشيز 

 آمبولانس  

 بين شهريو  داخل شهري

به سایر مراکدز )در زمان بستري( انتقال بيمار  وشده در مراکز درماني و یا نقلشدن بيمهبه بستريهاي پزشكي مشروط هزینه آمبولانس و سایر فوریتجبران 

 معالج درماني طبق دستور پزشکو  تشخيصي
 ندارد بدون سقف

 ویزیت و دارو
تامين هزینه داروهداي در ، تزریق هورمون رشد و داروهاي ایراني و خارجي )داروهاي خارجي با تائيد پزشک متخصص( و جبران هزینه هاي  ویزیت و مشاوره

 تعهد بيمه پایه، غير بيمه اي و ملزومات دارویي
 بدون سقف

 کسر سهم بيمه گر اول

 %50و یا اعمال فرانشيز 

 بدون سقف گفتار درماني و توانبخشيهاي کاردرماني ، هزینه پرداخت  گفتاردرمانيکار درماني، 
 کسر سهم بيمه گر اول

 %50و یا اعمال فرانشيز 

 رفع عيوب انكساري براي 
بيني، دوربيني، آستيگمات هدر گر درجه نزدیکهاي جراحي مربوط به رفع عيوب انكساري چشم در مواردي که به تشخيص پزشک معتمد بيمهجبران هزینه

 ددیوپتر یا بيشتر باش 7چشم 

دو چشم تا سقف 

000000000 

 کسر سهم بيمه گر اول

 %50و یا اعمال فرانشيز 

 اورتز و پروتز 
د، انواع آتل، واکر، جبران هزینه هاي اورتز و پروتز شامل عصا، ویلچر،انواع کمر بند، شكم بند، جوراب واریس، کفش طبي، کفي طبي، گردنبند، مچ بند، زانو بن

 در صورت ارائه گواهي از پزشک متخصص و پزشک معتمد بيمه گر مي باشد( جبران هزینه هاي سمعکتشک مواج )تعهدات این بند 
2000000000 

 کسر سهم بيمه گر اول

 %50و یا اعمال فرانشيز 

 پرداخت هزینه هاي دندانوزشكي با احتساب ایمولنت،ارتودنسي، دندان مصنوعي و .. دندانوزشكي 
5000000000  

 )به صورت شناور(

 کسر سهم بيمه گر اول

 %50و یا اعمال فرانشيز 

 200000000 و لنز طبي تماسي عينکجبران هزینه  عينک و لنز طبي
 کسر سهم بيمه گر اول

 %50و یا اعمال فرانشيز 
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 خارج می باشد)شرکت آتیه سازان حافظ( تعهدات بیمه گر موارد زیر از شمول 
 گر برسد. از عمل به تأیيد پزشک معتمد بيمهجنبه درمان الزامي داشته باشد و قبل واردي که با تشخيص پزشک معالج ،رفع عيوب مادرزادي، مگر در م 

 حت پوشش در طي مدت قرارداد باشد.، مگر اینكه ناشي از وقوع حوادث تمنظور زیبایي انجاآ مي شود و یا همراه با اعمال زیبایي مي باشنده اعمال جراحي، که ب 

  نوني و با ارائه مستندات مربوطه، تأیيد مراجع قابا تشخيص پزشک معالج، مگر در موارد قانوني سقط جنين. 

 هاي فراگير )اپيدمي و ...( ن بيماري ایدز و بيماريدرما 

 هزینه آزمایشات دوره اي که بر طبق قوانين کار به عهده کارفرما مي باشد. 

 ترك اعتياد 

 مانند : سيل ، زلزله و آتشفشان حوادث طبيعي 

  فعل و انفعالات هسته اي 

 ح گرآ و سرد تحت هر عنوان و قياآ، آشوب، کودتا، اقدامات احتياطي مقامات نظامي و انتظامي و عمليات خرابكارانه و هرگونه آسيب ناشي از سلا بلوا، اعتصاب، نگ، شور ، اغتشا ، نزاع،ج

 علت.

  صورت با گواهي پزشک با تخصص  قرارداد جزو تعهدات باشد و در این 50این که با توجه به ماده مگر شاموو ، صابون، خميردندان و ...( ، )مانند :  که جنبه دارویي ندارندلوازآ بهداشتي و آرایشي

 مرتبط و تأیيد پزشک معتمد بيمه گر قابل پرداخت خواهد بود .

  و نيز کاشت اجزاء اعضاي بدنکاشت حلزون و پيوند اعضا 

 مد بيمه شده در تحقق خطر ع 

  هاي داخل شكم انجاآ شود(. ر جراحيعنوان عمل دوآ ده اعمال جراحي عقيم سازي در آقایان و بستن لوله ها در خانم ها )بجز در مواردي که ب 

  قتل، جنایتو اعمال مجرمانه بيمه شدهخودکشي ، 
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  مبني بر باز پرداخت هزینه هاي درماني به بيمه گر  گذارتامين خسارات بدني مي باشد. مگر با تعهد کتبي بيمهکليه هزینه هاي مربوط به تصادفات رانندگي که بر عهده بيمه شخص ثالث و صندوق

 . گذارظرف مدت حداکثر یكماه از اعلاآ کتبي بيمه گر به بيمه

 بيني یا دوربيني به  آستيگمات یا جمع قدر مطلق نقص بينایي هر چشم )درجه نزدیکبيني، دوربيني،  گر درجه نزدیکرفع عيوب انكساري چشم در مواردي که به تشخيص پزشک معتمد بيمه

 . دیوپتر باشد 7اضافه نصف آستيگمات( کمتر از 

 هاي پزشكي که در مراحل تحقيقاتي بوده و تعرفه درماني آن ازسوي وزارت بهداشت، درمان و آموز  پزشكي تدوین و اعلاآ نگردیده استکليه هزینه. 

  : اعمال جراحي روي ، ها(کردن حفره شكمي ضروري باشد )از جمله انواع فتقاعمالي که براي اجراي آن باز، کليه اعمالي که با بيهوشي عمومي توأآ باشداعمال غيرمجاز سرپایي در مطب مانند

 اعمال جراحي داخل دستگاه(، مگر در مواقع اورژانس)، اعصاب و عروق تاندونها روي عضلات، اعمال، اعمال جراحي داخل قفسه صدري، کاتتریسم قلب و عروق، استخوانهاي بزرگ و طویل بدن

هاي فک و صورت و اعمال جراحي وسيع استخوان، کليه اعمال جراحي روي ستون فقرات و مغز و نخاع و جمجمه، هاي غيرطبيعي و طبيعيلي و ادرار زن و مرد، گذاردن فورسوس و زایماناستن

عمل کاتاراکت، گلوکوآ، پارگي شبكيه، تومورهاي ،  ها، مثانه، کبد و طحالها، رودهبيوپسي انساج داخل مري، تراشه، برونش،  ها(حلق )از جمله شكاف کاآ و لب شكري، لوزتين و سينوسداخل 

آوردن کيست و بيرون،  (Open Reductionستئوسنتز در شكستگي فكين )ااحي عمل جر، عمليات وسيع گو  مياني و داخلي ازقبيل تموانوپلاستي و... ،حفره چشم و استرابيسم چشم

جا انداختن دررفتگي قدیمي مفصل ، جراحي بریدن و برداشتن غده بزاقي، عمل جراحي باز در آرچ زایگما، رزکسيون زبان، رزکسيون کندیل فک، رزکسيون فک، تومورهاي عميق استخواني فكين

 . آوردن ریشه قدیمي و جسم خارجي از سينوس که مستلزآ جراحي سينوس استبيرون، تحتاني -روي عصب دندانيعمل جراحي ، فكي-گيجگاهي

 و تأیيد پزشک معتمد بيمه گر جمعال پزشک و تشخيص ضرورت ، مگر بنا بهآپ چک مربوط به پزشكي هايهزینه کليه 

 ليازکارافتادگي کبه معلوليت ذهني و  هاي مربوطهزینه 

  قيد نگردیده است فوق تعهداتجدول سایر خدمات پزشكي که در. 

 


