
 /ص   2193/01/3000
28/6/1401 

 
 

 

 به نام خدا 

 كشتیرانی ، نمايندگی كشتیرانی ، خدمات بندري و ... عضو مديران محترم شركتهاي  
 

 1401بیمه درمان تكمیلی سال  قراردادموضوع: 
 با سالم؛ 

  به ذکر است میگردد . الزم    جدید جهت استحضار ایفادبیمه درمان تکمیلی    پیشنهادی   جداول،    یلیدرمان تکم  مهیقرارداد ب  خینظر به اتمام تاراحتراماً  

یکی از  انتخاب  نها یک طرح با  یستی تتعیین گردیده است که میبافرانشیز پرداختی  میزان  شیوه انتخابی با توجه به    2ول برای هر طرح  ا در انتهای جد

.  رسانده شود  دبیرخانه  به اطالع    مکتوب    ی، تقاضا  تیوبه عض  لیو در صورت تما  یخواهشمند است مراتب بررس. لذا      م های دوگانه تقاضا شودمکانیز

 میباشد .   1/7/1402مورخ    اعم از تمدید یا جدید از    اخیرو قرارداد    31/6/1401الزم به ذکرخواهد بود تاریخ انقضاء قرارداد قبلی  

 

 4طرح  3طرح  2طرح  1طرح  شرح پوشش  رديف 

1 
در بیمارستان و    Day Care هزینه های بستری ، جراحی ،  

 مراکز جراحی محدود و آمبوالنس 
 بدون سقف  بدون سقف  بدون سقف  بدون سقف 

2 

شیمی درمانی ، رادیوتراپی ، اعمال جراحی مرتبط  هزینه های  

با سرطان ، قلب ، مغز ، اعصاب مرکزی و نخاع ، دیسک ستون  

فقرات، گامانایف ، پیوند ریه ، پیوند کبد ،پیوند مغز استخوان ،  

 انژیوپالستی عروق و کرونرو عروق داخل مغز  

 (1)با احتساب ردیف  

سقف بدون   بدون سقف  بدون سقف  بدون سقف   

 80.000.000 80.000.000 70.000.000 60.000.000 هزینه های زایمان اعم از طبیعی و سزارین   3

4 
ناباروری شامل   و  نازایی  به درمان  مربوط  پوشش هزینه های 

 اینجکشن و میکرو   IVF،GIFT،ZIFT،IUIاعمال جراحی مرتبط  
20.000.000 30.000.000 50.000.000 50.000.000 

محیطی   5 عروق  انژیوگرافی   ، رادیوگرافی  انواع  های  هزینه 

،انژیوگرافی چشم ،سونوگرافی، ماموگرافی ، انواع اسکن ، ام آر  

آی، پزشکی هسته ای )شامل اسکن هسته ای و درمان رادیو  

 دانسیتومتری   ایزوتوپ(  

40.000.000 50.000.000 60.000.000 70.000.000 

و عروقی    قلبیهزینه های انواع  آندوسکپی ، خدمات تشخیص   6

انواع   الکتروکاردیوگرافی،  انواع  انواع  اکو  شامل   ، کاردیوگرافی 

 هولترمانیتورینگ، تست ورزش ،آنالیز پیس میکر، 

  EECP  شامل تنفسی  تشخیص  خدمات   ، تست  تیلت   ،

و   و    PFT)اسپیرومتری  الکترومیلوگرافی  تشخیص  خدمات   )

عص الکتروانسفالوگرافی  (NCV EMG)بیهدایت   ،    (EEG  )

،خدمات تشخیص یورودینامیک)نوار مثانه ( ، خدمات تشخیصی  

و پرتوپزشکی چشم مانند اپتومتری، پریمتری،بیومتری،پنتاگم،  

 شنوایی سنجی)انواع ادیومتری( 
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7 
خدمات آزمایش های تشخیص پزشکی شامل پاتولوژی    هزینه

 و ژنتیک پزشکی ، تست آلژیک 

    
 ( OT( کاردرمانی) ST( گفتار درمانی )PTهزینه فیزیوتراپی ) 8

9 

هزینه جراحی مجاز سرپایی مانند شکستگی و در رفتگی ،گچ 

سی ،  پ ن لیپوم ، بیویوزی، اکسیتراپگیری ،ختنه ، بخیه ، کرایو

 تخلیه کیست و لیزر درمانی 

10 
هزینه تست های غربالگری جنین شامل مارکرهای جنینی و  

 آزمایشات ژنتیک جنین
10.000.000 15.000.000 20.000.000 20.000.000 

11 

مجاز   داروهای  فهرست  اساس  )بر  دارو  و  ویزیت  های  هزینه 

اورژانس در  کشور صرفاً مازاد بر سهم بیمه گر اول( و خدمات  

 موارد غیر بستری 

10.000.000 15.000.000 20.000.000 30.000.000 

12 
هزینه های سرپایی یا بستری مربوط به خدمات دندان پزشکی  

 و جراحی لثه بدون ارتودنسی و ایمپلنت
15.000.000 20.000.000 25.000.000 50.000.000 

 30.000.000 20.000.000 15.000.000 10000.000 هزینه مربوط به خرید عینک یا لنز تماسی طبی 13

14 

چشم   انکساری  عیوب  رفع  به  مربوط  های  هزینه  در  جبران 

مواردی که به تشخیص پزشک معتمد بیمه گر درجه نزدیک  

بینی ، دوربینی ، استیگمات یا مجموع قدر مطلق نقص بینایی  

)برای هر چشم حداکثر تا  دیپومتر یا بیشتر باشد     3هر چشم  

 سقف تعهد (  50%

30.000.000 40.000.000 50.000.000 70.000.000 

15 
آمبوالنس در موارد اورژانس در  جبران هزینه انتقال بیمار با  

 ( 1داخل شهر ) از محل ردیف  
3.000.000 5.000.000 7.500.000 10.000.000 

16 
جبران هزینه  انتقال بیمار با آمبوالنس در موارد اورژانس بین  

 ( 1شهری )از محل ردیف  
4.500.000 7.500.000 10.000.000 50.000.000 

و برای همه ردیف ها    %10میزان حق بیمه ماهیانه هر نفر با فرانشیز  

 هزینه عینک با تایید پزشک متخصص با اعمال تخفیف
2.458.000 2.810.000 3.170.000 3.678.000 

و هزینه ها  برای همه ردیف    %  10حق بیمه ماهانه هر نفر با فرانشیز  

 تخفیفعینک با تایید اپتومتریست با اعمال  
2.610.000 2.998.000 3.394.000 3.966.000 

 

 قرارداد:   طي*شرا 

 نفر(   10)حتی شرکتهای کوچک زیر  گردند    یدر شروع قرارداد معرف  یا  مهیاز کل کارکنان هر شرکت عضو جهت اخذ پوشش ب  %50داقل  ح  -

 .  باشدیم  ی(در شروع قرارداد الزام  یاجتماع  نیگر اول )مانند دفترچه تام  مهیب  ستیارائه ل  -

فرزندان    فرزندان بیمه شده اصلی در صورت تحصیل با گواهی اشتغال به تحصیل و فرزندان اناث تا زمان اولین ازدواج ، مشروط به عدم اشتغال به کار-

 اعم از مذکر و مونث میتوانند تحت پوشش باشند . 

 بهداشت پرداخت میگردد . هزینه های ویزیت طبق تعرفه وزارت  -

 .  باشدیاز طرح ها م  یکیتنها مجاز به انتخاب    یمتقاض  یاز شرکتها  کیهر    -
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 مگر اینکه عضو هیات مدیره یا مدیر عامل شرکت باشند .  ستندیطرح ن  نیا  دارای حکم بازنشستگی مشمول  افراد    -

 . اضافه خواهد شد    مهیحق ب  %100سال    70  یو افراد باال  %50سال    60  یبه افراد باال  -

 .   باشدیم  %30تحت تکفل    ریغ  نیوالد  زیفرانش  -

 .   باشندینم  یدندان پزشک  مهیتحت پوشش ب  نیوالد  -

 داروهای خارجی طبق تجویز پزشک متخصص مربوطه پرداخت میگردد. -

 .   باشدیو ارزش افزوده م  اتیمبالغ فوق بدون احتساب مال  -

 باشد .   1401جدول فوق شامل شرکتهایی خواهد شد که تاریخ انقضای  بیمه نامه آنها مهر ماه  -

 

  
 
 

  

  

 


