تعْذ ظالیاًِ

ًَع تعْذات درهاى تکویلی

( ریال )

جثراى ّسیٌِ ّای تعتری ،جراحی ،شیوی درهاًی ،رادیَ تراپی ،آًصیَگرافی قلة ،گاهاًایف ٍاًَاع ظٌگ شکي در تیوارظتاى
ٍ هراکس جراحی هحذٍد ٍ day care

تذٍى ظقف

تثصرُ :اعوال جراحی  ( day careجراحی ّایی کِ هذت زهاى هَرد ًیاز ترای هراقثت ّای تعذ از عول در هرکس درهاًی ،کوتر از یک رٍز تاشذ).

ّ -سیٌِ ّوراُ افراد زیر  7ظال ٍ تاالتر از  70ظال ( در تیوارظتاًْا ).

جثراى ّسیٌِ ّای اعوال جراحی هْن هرتَط تِ ظرطاى ،هغس ٍ اعصاب هرکسی ٍ ًخاع ( تِ اظتثٌاء دیعک ظتَى فقرات )
گاهاًایف ،قلة ،پیًَذ کلیِ ،پیًَذ کثذ ،پیًَذ ریِ ٍ پیًَذ هغس اظتخَاى

تذٍى ظقف

جثراى ّسیٌِ ّای زایواى اعن از طثیعی ٍ عول ظساریي

60،000،000

جثراى ّسیٌِ ّای ظًََگرافی ،هاهَگرافی ،اًَاع اظکي ٍ ظی تی اظکي ،اًَاع آًذٍظکَپی ،ام آر آی ،اکَ کاردیَگرافی ،اظترض اکَ ،داًعیتَهتری

تذٍى ظقف

جثراى ّسیٌِ ّای هرتَط تِ تعت ٍرزغ ،تعت آلرشی ،تعت تٌفعی (،اظپیرٍهتریًَ ) PFT -ار عضلِ ًَ ، EMGار عصة NCV
ًَارهغس ًَ ،EEGار هثاًِ(ظیعتَهتری یا ظیعتَگرام) شٌَایی ظٌجی ،تیٌایی ظٌجیَّ ،لتر هاًیتَریٌگ قلة،آًصیَگرافی چشن
جثراى ّسیٌِ ّای اعوال هجاز ظرپایی هاًٌذ شکعتگی ٍ در رفتگی ،گچ گیری ،ختٌِ ،تخیِ ،کرایَتراپی،اکعیسیَى لیپَم ،تیَپعی ،تخلیِ کیعت ٍ لیسر درهاًی

جثراى ّسیٌِ ّای خذهات آزهایشگاّی(تِ اظتثٌاء چکاج)شاهل آزهایشْای تشخیص پسشکی ،پاتَلَشی یا آظیة شٌاظی ٍ
شًتیک پسشکی اًَاع رادیَگرافیًَ ،ار قلة ٍ فیسیَتراپی
جثراى ّسیٌِ ّای هرتَط تِ رفع عیَب اًکعاری دٍ چشن در هَاردی کِ تِ تشخیص پسشک هعتوذ تیوِ گر درجِ ًسدیک تیٌی یا دٍر تیٌی

تذٍى ظقف
تذٍى ظقف
8.000.000

30.000.000

تِ عالٍُ ًصف آظتیگوات ) 3 ،دیَپتر یا تیشتر تاشذ.

ّسیٌِ آهثَالًط هشرٍط تِ تعتری شذى تیوِ شذُ در هراکس درهاًی طثق دظتَر پسشک هعالج  ،داخل شْر

1،000،000

ّسیٌِ آهثَالًط هشرٍط تِ تعتری شذى تیوِ شذُ در هراکس درهاًی طثق دظتَر پسشک هعالج  ،تیرٍى شْر

2،000،000

ٍیسیت ٍ دارٍ ٍ خذهات اٍرشاًط غیر تعتری

5،000،000

عیٌک ٍ لٌس طثی

2،000،000
10.000.000

ًازایی
حق بیمه ماهیانه سرپرست خانوار  ،هر نفر ( با احتساب حق بیمه حوادث و هزینه اشتراک سالیانه انجمن )

ریال 976، 000

حق بیمه ماهیانه افراد تبعی  ،هر نفر ( با احتساب حق بیمه حوادث )

ریال 865، 000

ًکات قاتل تَجِ:



داشته بیمٍ گز ايل ( تامیه اجتماعی ،خدمات درماوی ،بیمٍ سالمت ( ایزاویان ) ي  ) ...با حداقل اعتبار یک ماٌ الزامی است.



فزاوشیز بزای کلیٍ ردیف َا  10درصد میباشد.



افزاد  61تا  70سال  ،مشمًل  % 50اضافٍ وزخ ي افزاد باالی  71سال مشمًل  % 100اضافٍ وزخ خًاَىد بًد.



غزامت فًت بٍ علت حادثٍ َز وفز  150میلیًن ریال میباشد.



حق بیمٍ درمان تکمیلی ،حق بیمٍ حًادث ي َزیىٍ اشتزاک اوجمه بصًرت وقدی میباشد ( .در صًرت استقبال ي کثزت متقاضیان
حق بیمٍ َای مذکًر بٍ صًرت اقساط دریافت خًاَد شد).

