
 
 
 
 
 

صنعت  شرکت  نمایندگی بیمه  پویا  

 تجارت

 ( 6610کد البرز شریف ) 

 

 

 " 1400-1401 "بیمه درمان تکمیلی سازمان نظام پزشکی  تعهدات

 01/11/1401 الی 01/11/1400 تاریخ قرارداد

": 

 

h 

ف 
ردی

 

 طرح بتعهدات  تعهدات طرح الف عنوان پوشش

1 
 نگس انواع و قلب ، دیسک و ستون فقرات  آنژیوگرافی محدود جراحی مراکز و بیمارستان در جراحی. بستری های هزینه جبران

 کرونا( بیماری به مربوط بستری های )هرینه شکن
500.000.000 1.000.000.000 

2 
 مغز پیوندو ،پیوندکبد ریه ،پیوند پیوندکلیه ، قلب (، فقرات ستون دیسک ) باستثنای اعصاب و مغز یجراح اعمال های هزینه جبران

 استخوان
1.000.000.000 2.000.000.000 

 100.000.000 70.000.000 و سزارینجبران هزینه های  زایمان اعم از طبیعی  3

4 
 فسق در مرتبط جراحی اعمال و میکروانجکشن و GIFT  ،ZIFT  ،ITSC  ،IUI  ،IVF شامل وناباروری نازائی های هزینه

 ( 3 بند ) زایمان تعهدات
70.000.000 100.000.000 

5 
%  50 حداکثر چشم هر ) چشم دو هر برای حداکثر دیوپتر یا بیشتر3 میزان به انکساری عیوب رفع به مربوط های هزینه جبران

 بند( این تعهدات
40.000.000 40.000.000 

6 

بند
 

ی
پاراکلینیک

 

  

پی ماموگرافی ،انواع اسکن ،انواع آندوسکپی ،ام آر ای،اکوکاردیوگرافی و رادیوتراجبران هزینه های سونوگرافی ، 

 بمبلغ "جمعا

30.000.000 
70،000،000 

 

م چش تست آلرژی ،تست تنفسی ،نوارعضله، نوارعصب ، نوارمغز و آنژیوگرافیجبران هزینه های  مربوط به تست ورزش ، 

 بمبلغ "جمعا

ه م ،تخلیشکسته بندی ،گچ گیری ،ختنه ،بخیه ، کرایوتراپی ، اکسیزیون لیپو جبران هزینه های  جراحی مجاز سرپایی شامل 

 بمبلغ "کیست و لیزردرمانی جمعا

7 

 جنین، های ناهنجاری ژنتیک، آزمایش و تراپی فیزیو و قلب نوار رادیولوژی انواع پاتولوژی )آزمایش آزمایشگاهی خدمات

 به مربوط وآزمایشهای

 بمبلغ "جمعا پاراکلینکی بند محل از کرونا( بیماری

30.000.000 30.000.000 

 15.000.000 10.000.000 اول گر بیمه سهم بر مازاد صرفا و کشور مجاز داروهای فهرست براساس دارو و ویزیت پوشش 8

9 
 برای هر نفرینه های مربوط به اعمال زیبایی و پوشش والدین( جبران هزینه دندانپزشکی ) به استثنای هز

 ) پرداخت هزینه ها بر اساس تعرفه مصوب سندیکای بیمه گران ایران میباشد.(

20.000.000 

 

30.000.000 

 

 4.000.000 4.000.000 عینک و لنز طبی 10

 10.000.000 5.000.000 سمعک دو گوش 11

 - 10.000.000 انی و کاردرمانیجبران هزینه های گفتار درم 12

 4.000.000 3.000.000 جبران هزینه های آمبوالنس  در داخل شهر 13

 8.000.000 5.000.000 جبران هزینه های آمبوالنس بین  شهری 14

 فرانشیز کلیه موارد 10% می باشد .

  ) بر حسب  ریال ( به تفکیک سن یکسالمبلغ حق بیمه برای 

 طرح  ب طرح  الف 

 سال به باال 71 سال  70تا  61 سال 60تا  0 سال به باال 71 سال  70تا  61 سال 60تا  0 شرح

 66.400،000 50.200،000 34،000،000 53.880،000 40.810،000 27،740،000 اصلی حق بیمه نفر

 64،800،000 48،600،000 32،400،000 52،228،000 39،210،000 26،140،000 حق بیمه سایر نفرات

 مدارک مورد نیاز ثبت نام
 بیمه دفترچه اول حهصف و کپی خدمات دریافت زمان ثبت نام و در داروسازان و پزشکان کلیه براي(  داروخانه) مطب تاسیس مجوز یا پزشکی نظام اصل و تصویر کارت ارایه  -1

ت تحت تکفل، شناسنامه نفرا و ملی کارت کپی+ اصلی نفر شناسنامه) تمام صفحات ( و ملی کارت کپی - 2،  .باشد می الزامی کارمندان و کارکنان کلیه براي گذار بیمه با مرتبط

سال  22سال تا  18 باالي تکفل تحت پسران براي دانشجویی کارت پیک -5ماره شبا حساب نفر اصلی ) جهت واریز هزینه هاي درمان(، ش - 4اصلی،  نفر 3*4 عکس قطعه یک -3

 سال 25و براي دانشجویان پزشکی تا 

ولیپ ، دیسک ستون هاي فتق ، لوزه ، گواتر ، انواع سل ، صرع ، پروستات ، پ ماه و براي بیماري 6*دوره انتظار نفرات جدید  براي بند زایمان 

وقی ، بی و عرفقرات ، انحراف بینی ، انواع کیست ،هیسترکتومی ، سیتوسل ورکتوسل ، جراحی کلیه ، ماستوئید کتومی کاتراکت ، جراحی هاي قل

 اشدبماه می  3 گردد به تائید پزشک معتمد بیمه گر ( ICU و  CCUخش دیابت ) به استثناء موارد اورژانس که منجر به بستري شدن در ب



 
 
 
 
 

صنعت  شرکت  نمایندگی بیمه  پویا  

 تجارت

 ( 6610کد البرز شریف ) 

 

 

 " 1400-1401 "بیمه درمان تکمیلی سازمان نظام پزشکی  تعهدات

 01/11/1401 الی 01/11/1400 تاریخ قرارداد

": 

 

h 

 
 

 مطب در مجاز غیر اعمال *فهرست

 باشد توام عمومی بیهوشی با که اعمالی کلیه . 

 اه فتق انواع جمله از( باشد ضروری شکمی حفره بازکردن آن اجرای برای که اعمالی( 

 نبد طویل و بزرگ های استخوان روی جراحی اعمال 

 عروق و قلب ،کاتتریسم صدری قفسه داخل جراحی اعمال 

 اورژانس مواقع در مگر عروق و ،اعصاب ،اوتار عضالت روی اعمال 

 غیر ایه زایمان و فورسپس ،گذراندن مرد و زن ادرار و تناسلی دستگاه داخل جراحی اعمال 
 طبیعی و طبیعی

 جمجمه و نخاع و مغز و فقرات ستون روی جراحی اعمال کلیه 

 ریشک لب و کام شکاف جمله از( حلق وداخل صورت و فک های استخوان وسیع جراحی اعمال 
 )ها سینوس و ،لوزتین

 طحال و کبد ، مثانه ، ها روده ، ها برونش ، ،تراشه مری داخل انساج بیوپسی . 

 چشم استرابیسم و چشم حفره ،تومورهای شبکیه ،پارگی ،گلوکوم کاتاراکت عمل . 

 و تمپاتوپالستی قبیل از داخلی و میانی گوش وسیع عملیات ... 

 (Open reduction) فکین شکستگی در استئوسنتز جراحی عمل 

 فکین استخوانی عمیق تومورهای و کیست آوردن بیرون 

 فک کسیون رز 

 فک کندیل رزکسیون 

 زیان رزکسیون 

 زیگما آرچ در باز جراحی عمل 

 بزاقی غده برداشتن و بریدن جراحی 

 فکی – گیجگاهی مفصل قدیمی رفتگی در انداختن جا 

 تحتانی – دندان عصب روی جراحی عمل 

 است سینوس جراحی مستلزم که سینوس از خارجی جسم و قدیمی ریشه آوردن بیرون . 


