
 ***نرخ و شرایط پیشنهادی شرکت سهامی بیمه ایران مطابق با مصوبات شورای عالی بیمه***

 (سرمایه )ریال تعهدات ردیف

1  

هایبستری،جراحی،شیمیدرمانی)بستریوسرپایی(،رادیوتراپی،آنژیوگرافیقلبانووا سونششودردربیمارسوتامومرا وزهزینه

Daycareجراحیمحدود

شود همدتزمامموردنیازبرایمراقبتبعدازعملدرمرا وزدرموانی،هاییاطالقمیبهجراحیDaycareالجراحیتبصره:اعم

هابهجززایمامسالدربیمارستام77سالوباالی7 مترازیکروزباشد.هزینههمراهافرادزیر

077،777،777

2  
نخا )بهاستثنایدیسکستومفقورات(،گامانوای ،قلوب،پیونود بود،پیونودمغوزهزینهاعمالجراحیاصلیمغزواعصابمر زیو

(1وجراحیسرطام)بااحتساببنداستخوام
077،777،777

07،777،777هزینهزایمامطبیعیوعملسزاریر  3

4  
،IUI، ZIFT،GIFTبط،هووایتیخیصوی،درمووانیودارویووی(واعموالجراحوویموورت)هزینووههووایدرمووامنوازاییونابوواروریهزینوه

 IVFمیدرواینجدیرو
07،777،777

07،777،777دانسیتومتری،آرای،ا و اردیوگرافی،استرسا وپارا لینیدیشامل:سونوگرافی،ماموگرافی،انوا اسدر،انوا آندوسدوپی،ام  5

6  
تستتنفسی)اسپیرومتریهزینه تستآلرژی، تستورزش، نوارعضلهPFT–مربوطبه ،)(EMG(عصب نوار ،)NCVمغز نوار ،)

(EEGشنوایی،)سنجی،آنژیوگرافیچیمهولترمانیتورینشقلبسنجی،بینایی(،نوارمثانه)سیستومترییاسیستوگرام
17،777،777

7  
تخلیه یستو-بیوپسی-گیری،ختنه،بخیه، رایوتراپی،ا سیزیوملیپومگچ-هایمجازسرپاییشامل:شدستگیودررفتگیجراحی

لیزردرمانی)بهاستثنایرفععیوباندساریدیدچیم(
07،777،777

8  
شناسی،ژنتیکپزشدی،هایتیخیصپزشدی،پاتولوژی،آسیبغیرازچدابوغربالگری(شاملآزمایشههزینهخدماتآزماییگاهی)ب

وتراپییانوا رادیوگرافی،نوارقلبوفیز
07،777،777

9  

گردرجههایجراحیمربوطبهرفععیوباندساریچیمدرمواردی هبهتیخیصپزشکمعتمدبیمهوجبرامهزینهلیزیکدوچیم

0بینییادوربینیبهعالوهنص آسوتیگمات(قدرمطلقنقصبیناییهرچیم)درجهنزدیکبینی،دوربینی،آستیگماتیاباجمعنزدیک

دیوپتریابییترباشد.

10،777،777

11  
گراول(وخودماتاورژانو یزیت)طبقتعرفهوزارتبهداشت(وداروبراساسفهرستداروهایمجاز یور)صرفاًمازادبرسهمبیمهو

درمواردغیربستری
0،777،777

11  

هوایدندانپزشودیهایمربوطبهارتودنسی،ایمپلنت،دسوتدنودامواعموالزیبوایی(هزینوههایدندانپزشدی)بهاستثناءهزینههزینه

هوایبیموههایبیمه،تنظیموبوهشور تشود هسالیانهسندیدایبیمهگرامایرامباهماهنگیشر تایمحاسبهمیبراساستعرفه

 ند.ابالغمی

0،777،777

0،777،777هایاروتز)طبقتعری وزارتبهداشت(هزینه  12

0،777،777عینکطبیولنزتماسطبی  13

17،777،777سمعک  14

17،777،777هایجنیرهاوناهنجاریهزینهتیخیصبیماری  15

16  
انتقالبیماربوهومانیوبانقلشدهدرمرا زدرهایپزشدیمیروطبهبستریشدمبیمههایآمبوالن داخلشهروسایرفوریتهزینه

درمانیطبقدستورپزشکمعالج-سایرمرا زتیخیصی
077،777

17  
انتقالبیماربهوشدهدرمرا زدرمانیوبانقلهایپزشدیمیروطبهبستریشدمبیمههایآمبوالن خارجیشهروسایرفوریتهزینه

لجدرمانیطبقدستورپزشکمعا-سایرمرا زتیخیصی
1،077،777

1،000،0,0درصد بدون احتساب مالیات )ریال( 11حق بیمه با فرانشیز 



 

 

 توضیحات:

حق  مالیات و عوارض بر ارزش افزوده و مالیات سالمت مطابق با آخرین مصوبات سازمان امور مالیاتی کشور به -1

 گردد. های فوق اضافه می بیمه

نامه اعتبار خواهد داشت و در صورت هرگونه افزایش ضریب تعرفه  روز از تاریخ 15نرخ و شرایط اعالمی حداکثر  -2

 بیمه اعالم شده مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت. های درمانی حق هزینه

 51شده باشد و حداقل بیش از   گذار تضمین جا در ابتدای قرارداد توسط بیمه صورت یک به بیمه سالیانه  پرداخت حق -3

طور همزمان بیمه شوند )اعضای خانواده شامل: همسر، فرزندان و افراد  عضای خانواده بههمراه کلیه ا درصد اعضا به

 شوندگان( تحت تکفل بیمه

 باشد. گران پایه( می تعهدات این شرکت در بیمه درمان، مازاد بر بیمه تأمین اجتماعی و خدمات درمانی )بیمه -4

حساب براساس  ها با اصل صورت ستفاده نمایند هزینههای غیرطرف قرارداد ا شوندگان از بیمارستان چنانچه بیمه -5

 گردد. راز محاسبه میت های طرف قرارداد هم تعرفه بیمارستان

درصد بیشتر از سایر  11شدگان  تکفل، فرانشیز این گروه از بیمه  تحتغیر  در صورت ارائه پوشش برای افراد -6

 شدگان خواهد بود. بیمه

گر پایه باشند )بدیهی  های زیرمجموعه آن دارای دفترچه بیمه گذار یا شرکت یمهشوندگان به تبع ب کلیه اعضا و بیمه -7

باشد مورد  گر پایه با شرایط فوق می ای برای افراد متفرقه و افرادی که فاقد دفترچه بیمه است تقاضای پوشش بیمه

 باشد(. قبول نمی

 


