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 ) ریال (تعهدات  عنوان پوشش

 ز جراحیجبران هزینه های بستری ، جراحی ، شیمی درمانی ، رادیوتراپی ، آنژیوگرافی قلب ، گامانایف و انواع سنگ شکن در بیمارستان  و مراک 1

 ، الپاراسکوپی و سیستوسکوپی day careمحدود و 

500.000.000 

 25.000.000 دیوپتر یابیشتر حداکثر برای هردوچشم  3انکساری هر  چشم  جبران هزینه های مربوط به رفع عیوب 2

پیوند  ،ند کبد جبران هزینه های اعمال جراحی مربوط به سرطان ، مغزواعصاب مرکزی و نخاع )به استثناء دیسک ستون فقرات ( ، قلب ، پیوند ریه ، پیو 3

 کلیه و پیوند مغز استخوان ، دیالیز
1.000.000.000 

 100.000.000 جبران هزینه های زایمان اعم از زایمان طبیعی و سزارین و هزینه های مریوط به نازایی و ناباروری 4

 30.000.000 جبران هزینه سونوگرافی ، ماموگرافی ، انواع اسکن ، انواع آندوسکوپی ، ام ار آی ، اکوکاردیوگرافی ، استرس اکو، دانسیتومتری 5

م, یستوگراسورزش ، تست آلرژی ، تست تنفسی ، اسپیرومتری,نوار عضله ، نوار عصب ، نوازمغز ، نوار مثانه ،اسیستومتری با  جبران هزینه های تست 6

 شنوایی سنجی ، بینایی سنجی ، هولتر مانیتورینگ قلب ، آنژیوگرافی چشم
15.000.000 

یزر یست و لکختنه ، بخیه ، کرایوتراپی ، اکسیژن لیپوم ، بیوپسی ، تخلیه  جبران هزینه های ، اعمال مجاز سرپائی شامل شکسته بندی ، گچ گیری ، 7

 درمانی
15.000.000 

 3.000.000 هزینه عینک و لنز طبی 8

 شامل آزمایش های تشخیص پزشکی,پاتولوژی,آسیب شناسی ,ژنتیک پزشکی,انواع رادیوگرافی,نوار قلب,فیزیوتراپی در سقف خدمات آزمایشگاهی 9

 راکلینیکیتعهدات پا
8.000.000 

ن یمه گرابهزینه های دندانپزشکی به استثنا هزینه های مربوط به ارتودنسی,ایمپلنت,دست دندان,اعمال زیبایی و والدین بر اساس تعرفه سندیکای  10

 برای هر نفر
8.000.000 

رد غیر ازاد بر سهم بیمه گر اول ( خدمات اورژانس در مواویزیت طبق تعرفه وزارت بهداشت و دارو بر اساس فهرست داروهای مجاز کشور )صرفا م 11

 بستری برای هر نفر
10.000.000 

 9.000.000 پوشش هزینه های مربوط به آزمایشات کرونا و سی تی اسکن در سقف تعهدات پاراکلینیکی 12

 3.000.000 هزینه انتقال بیمار با آمبوالنس در موارد اورژانس داخل شهری 13

 4.000.000 هزینه انتقال بیمار با آمبوالنس در موارد اورژانس بین شهری 14

 فرانشیز کلیه موارد 10% می باشد .

 مالیات و ارزش افزوده %9با احتساب  ) بر حسب  ریال ( به تفکیک سن یکسالمبلغ حق بیمه برای 

 سال به باال 70 سال 70تا  60 سال 60تا  0 شرح

 48،500،000 36،500،000 24،500،000 اصلی حق بیمه نفر

 48،000،000 36،000،000 24،000،000 حق بیمه سایر نفرات

 مدارک مورد نیاز ثبت نام                                                                                        
 -4 ؛      اصلی نفر 3*4 عکس قطعه یک -3؛   شناسنامه نفرات تحت تکفل و ملی کارت +کپی اصلی نفر شناسنامه) تمام صفحات ( و ملی کارت کپی -2؛      مهندسی نظام سازمان  عضویت کارت کپی - 1

 اول صفحه کپی- 6 ؛    سال 25زشکی تا سال و برای دانشجویان پ 22سال تا  18 باالی تکفل تحت پسران برای دانشجویی کارت کپی -5؛     شماره شبا حساب نفر اصلی ) جهت واریز هزینه های درمان(

ه کلیه نفرات ) درصورت بیمه پای دفترچه اول صفحه کپی -7؛    مهندسی  تعاونی مهندسان و شرکت ها و دفاتر مهندسی   نظام کارمندان و کارکنان شاغل در سازمان  برای اجتماعی تامین سازمان دفترچه

 وجود (


