
 بسمه تعالی

 1304/1/6/1401شماره رارداد درمان تکمیلی ق

 نجفی (مجدالدین دانشگاه صنعتی اصفهان) به نمایندگی از جناب آقای دکتر  :بیمه گذار 

 حدود تعهدات بیمه گر

برای بیمه گر متعهد است در ازا انجام وظایف و تعهدات بیمه گذار مازاد هزینه های پزشکی موضوع این قرارداد را 

 یکسال بیمه ای بشرح تعهدات زیر جبران نماید:

 سقف تعهدات  پوشش ها

هزینه های 

 بیمارستانی

. در DAY CAREجبرررران هزینررره هرررای بسرررتری  جرا ررری و  

 بیمارستان یا مراکز جرا ی محدود 

هزینرره همرررام بیمرره شرردگان بسررتری در بیمارسررتان کرره سررن 

 سال باشد. 70سال یا بیشتر از  10کمتر از 

هزینرره بمبرروونس و سررایر هوریررت هررا ی پزشررکی مشرررو  برره 

بسررتری شرردن بیمرره شرردم در مراکررز درمررانی و یررا انتقررال بیمررار 

درمررانی قبرر   -بسررتری شرردم برره سررایر مراکررز تش ی رری

 دستور پزشک معالج 

700.000.000 

شرریمی درمررانی  رادیرروتراپی  ا مررال جبررران هزینرره هررای 

جرا رری مرررتب  بررا سرررقان  قوررع  م ررز و ا  ررا  مرکررزی و 

ن رراع  دیسررک و سررتون هقرررات  گامانررایف  پیونررد ریرره  پیونررد 

کبررد  پیونرررد کویررره  پیونررد م رررز اسرررت وان و بن یوپ سرررتی 

 ررروک کرونررر و  ررروک دا ررب م ررز   بررا ا تسررا  بسررتری 

دماتی  درمررانی و  پردا ررت کویرره هزینرره هررای  رر مررومی   

دارویرری    مررومی و ت   رری   بیمرراری هررای  ررا  و  ررعع 

العررر ا ماننرررد : تاوسرررمی هموهیوی دیالیز ام ا  بررره شرررر  

 داشتن کد بیماران  ا 

و ت ررت و اترراک  VIPپردا ررت مابرره الت رراوت هزینرره هررای 

   و ی با تجویز پزشک مت  ص

1.000.000.000 

 200.000.000  زایمان  قبیعی و سزارین

جبررران هزینرره هررای مربررو  برره درمرران نررازایی و نابرراروری شررامب ا مررال 

سرررایر   میکررررو اینجکشرررن و  IVF  IUI ،ZIFT,GIFT جرا ررری مررررتب 

  دمات ناباروری

200.000.000 

سررونوگراهی  مرراموگراهی و انررواع  انررواعجبررران هزینرره هررای انررواع رادیرروگراهی   

اسرررکن  ام بر بی  پزشرررکی هسرررته ای  شرررامب اسرررکن هسرررته ای و درمررران 

رادیوایزوترررو    دانسررریتومتری   جبرررران هزینررره هرررای انرررواع بندوسرررکوپی  

ردیوگراهی  انرررواع  ررردمات تش ی ررری قوبررری و  روقررری شرررامب انرررواع الکتروکرررا

 اکوکاردیوگراهی

200.000.000 



  تیوررت  EECPانررواع هررولتر مانتیورینرر   تسررت ورزز  بنررالیز پرریس میکررر  

    ررردمات PFTتسرررت   ررردمات تش ی ررری تن سررری شرررامب  اسررر یرومتری و 

 نررروار (   NCV  نررروار   رررع  تش ی ررری الکترومیوررروگراهی و هررردایت   ررربی

    ررررردمات تش ی ررررری EEG    الکتروانسررررر الوگراهی   EMG   ضررررروه

 رردمات تش ی رری و پرتررو پزشررکی دشرر  ماننررد  یورودینامیررک  نرروار م(انرره  

  پنترراک   شررنوایی سررنجی  انررواع ادیررومتری   اپتررومتری  پریمتررری  بیررومتری

کوونوسررررکوپی مانومتری کورتاش و شستشرررروی گرررروز در بن یرررروگراهی دشرررر   

 تست تیویت استر  اکومطع 

مات بزمررایش هررای تش ی رری پزشررکی جبررران هزینرره هررای انررواع  ررد

 بزمررایش هررای شنتیررک پزشررکی  تسررت هررای بلرشیکب پرراتولوشی  شررام

IGG  وIGM  هزینرره تسررت هررای تشرر یص کرونررا در  ررورت م(بررت یررا 

جبررران هزینرره هررای تسررت من رری بررودن جرروا  برراتجویز پزشررک مت  ررص  

هررای بربررالجری جنررین شررامب مارکرهررای جنینرری و بزمایشررات شنتیررک 

 جنین

   ST   گ تاردرمرررررانی PT جبرررررران هزینررررره هرررررای هیزیررررروتراپی

 مجنرررت تراپی شرررار ویوتراپی کایروپراکتیرررک لیزر کررر   OT کاردرمرررانی

 توان و پرتوان

جبررران هزینرره هررای بسررتری برررای درمرران بیمرراری هررای روان پررریش و 

 مشاورم های بالینی   ا   از ویزیت دارو و    مشاورم  

شنتیک جبران هزینه تست های بربالجری جنین شامب مارکرهای جنینی و بزمایشات 

 جنین

جبررران هزینرره هررای ا مررال مجرراز سرررپایی ماننررد شکسررتجی هررا   گرر  

گیررری   تنرره  ب یرره  کرایرروتراپی  اکسرریزیون لی رروم  بیوپسرری  ت ویرره 

  برداشتن  ال و زگیب باست(ناء موارد زیباییکیست و لیزر درمانی

50.000.000 

جبررران هزینرره رهرر   یررو  انکسرراری دشرر  در مررواردی کرره برره تشرر یص 

پزشررک معتمررد بیمرره گررر درجرره نزدیررک بینرری  دوربینرری  بسررتیجمات یررا 

دیرروپتر یررا بیشررتر باشررد  3مجمرروع قرردرمطو  نقررص بینررایی هررر دشرر  

 . دودش   

80.000.000 

جبررران هزینرره ویزیررت و دارو  براسررا  ههرسررت داروهررای مجرراز کشررور 

مررازاد بررر سرره  بیمرره گررر اول   و  رردمات اورشانررس و در مرروارد  رررها  

ویزیررت شررامب ویزیررت تمررامی پزشررکان و پیراپزشررکان  بیررر بسررتری 

باسرررت(ناء ویزیرررت قرررع سرررنتی میباشرررد و ویزیرررت مشررراور هقررر  

روان زشررک کرره بررا تاییررد پزشررک معتمررد بیمرره گررر قابررب پردا ررت اسررت. 

روهررای ایرانرری و هزینرره دارو شررامب همرره مرروارد دارولرری از جمورره دا

 ررارجی  تقررویتی و داروهررای پوسررتی  بررا شرررای  ایررب قابررب پردا ررت 

 میباشد :

داروهررای تقررویتی و مکمررب بررا توجرره برره شرررای  بیمرره شرردم و تجررویز   

پزشرررک مت  رررص و تاییرررد پزشرررک معتمرررد بیمررره گرررر قابرررب پردا رررت 

 جنبرره هقرر  و نداشررته زیبررایی جنبرره  ررورتیکه در  اسررت.داروهای پوسررتی

80.000.000 



درمررانی داشررته باشررد بررا تاییررد پزشررک معتمررد بیمرره گررر قابررب پردا ررت 

 است.

جبررران هزینرره هررای سرررپایی یررا بسررتری مربررو  برره  رردمات دندان زشررکی 

 بر اسا  تعرهه و دستورالعمب ب ش   و یو جرا ی ل(ه 

جبرررران هزینررره هرررای ایم ونت ارتودنسررری پروتز و دسرررت دنررردان  هزینررره 

رت کامررب در موقرر  ایم ونت هزینرره ارتودنسرری در هررر هررای ایم ونررت ب ررو

مر ورره بررا گررزارز پزشررک و دسررت دنرردان پررس از سررا ت پردا ررت 

 میشود 

100.000.000 

جبررران هزینرره هررای مربررو  برره  ریررد  ینررک قبرری و لنررز تمررا  قبرری بررا 

 تجویز پزشک یا اپتومتریست

10.000.000 

پزشررک در  ررورت تجررویز جبررران هزینرره مربررو  برره  ریررد سررمعک 

 مت  ص گوز

50.000.000 

جبررران هزینرره اروتررز کرره ب ها رروه بعررد از  مررب جرا رری برره تشرر یص 

  قبرر  پزشررک معررالج و تاییررد پزشررک معتمررد بیمرره گررر مررورد نیرراز باشررد 

 تعریف وزارت بهداشت  

100.000.000 

 بدون سقف جبران هزینه تهیه ا ضای قبیعی بدن 
 

تش یص پزشک معالج بیمه شدم و تایید پزشک معتمد بیمه گر  جنبه درمانی   سایر موارد پاراکوینیکی که به  

 قابب پردا ت میباشد     داشته و نیاز به انجام دادن بن میباشد  در گروم های پاراکوینیکی یک تا سه


