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 ردیف
 سقف تعهدات

 برای هرنفر
 فرانشیز موارد مورد تعهد
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 تخصصي فوق بستري
و خدمات سرپایي و بستري 

 هاي خاص و بیماري

 صعب العالج
 سقف تا

 ریال230.000.000

 ستون دیسک  بجز ) فقرات ستون هاي جراحي .واعصاب مغز. عروق و قلب جراحي :شامل تخصصي فوق و تخصصي جراحي اعمال از ناشي بیمارستان در بستري هاي هزینه 
 مغزاستخوان پیوند .پیوند ریه. پیوند کبد. کلیه پیوند .هاي بدنبرخي از اعمال جراحي گرانقیمت دستگاه .زانو مفصل و فمور .ران مفصل و لگن جراحي اعمال از برخي و (فقرات

 .العالج صعب و خاص هايبیماري  جراحي اعمال و طبي بستري هايهزینه و

 پزشک تجویز حسب سرطان  به مبتال بیماران درماني شیمي ايهدارو دارویي عوارض و العالج صعب وهاي خاص جانبي بیماري عوارض درمان داروهاي و تخصصي داروهاي 
 .IVIG  ،BCGتزریق و پزشکي  آموزش و درمان بهداشت وزارت تائید مورد ایران داروهاي رسمي فهرست در مندرج پایه بیمه غیرشمول و شمول از اعم متخصص معالج

 ،العالج صعب و خاص هايبیماري با مرتبط سرپایي خدمات سایر و يوژرادیول.آزمایش ویزیت. 

 مزمن دیالیزي .هموفیلي .ماژور تاالسمي به مبتال بیماران: عبارتنداز قرارداد العالج صعب و خاص هاي بیماري.MS. پیوند .پیوند ریه ،.پیوند کبد .پیوندکلیه .آلزایمر .پارکینسون 
 ..(،و . پمفیگوس .لوپوس. روماتوئید آرتریت جمله از ) ایمني خود هايبیماري. (... و دوشن. میوزیت پولي .ALS.MLSازجمله) عضله و عصب ضعف هايبیماري .استخوان مغز

 .(ها )کانسر ها و پري کانسربدخیمي انواع و نوروپاتي بیماریهاي و پسوریازیس بیماري

 پایه بیمه تعهد عدم
 قرارداد غیرطرف

 %  30پایه بیمه

 پایه بیمه یاکسرسهم
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 بستري عمومي
تعهدات فوق تخصصي محل از

 هاي خاص و و بیماري
 صعب العالج قرارداد

 ریال 115.000.000تا سقف 

 تي سي. کاروتید و مغز و قلب عروق آنژیوگرافي. فقرات ستون دیسک جراحي .  Day Care خدمات .جراحي اعمال سایر. طبي درمان از ناشي بیمارستان در بستري هايهزینه
و  701375تاا  701235 کدهاي)و  ( 701050تا  701030طي و دیجیتال )کدهاي آنژیوگرافي هاي بعضي از عروق محی و ( 702490و 702485)کدهاي  مالتي دتکتور آنژیوگرافي

داخال ویتاره  تزریق ماده فارماکولوژیک)لیزر گلوکوم(.  SLT .(لیزر یاگ .ضایعات شبکیه نظیار) چشام لایزرتاراپاي همچنین .(کتاب ارزش نسبي خدمات  709106و  709105
 از RF از اساتفاده همچناین و آن ساوزن و بدن مختلف نقاط RF .چشم(  TTT ،PRP ،PDT،  (UVX) )کراسلینگ .آیال و سایر موارد مشابه( .لوسنتیس .مانند )آوستین

 آسپیراسایون و سوزني بیوپسي .گامانایف.اسکن PET .کولونوسکوپي و آندوسکوپي انواع .اندوسونوگرافي، انواع .گذاري استنت با توام یا و تنهایي به ERCP .آندوسکوپ طریق
پساتان و ساایر ماوارد . )پروساتات هاي مختلف بدن به وسیله سوزن نظیاراز ارگان بردارينمونه و شکن سنگ .یابستري و سرپائي بصورت تراپيبراکي سوزن .تواماً استخوان مغز

 .تصویربرداري تحت هدایت مشابه(

عدم تعهد بیمه پایه، غیرطرف 
%  30قرارداد بیمه پایه

 یاکسرسهم بیمه پایه
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 يوگرافیخدمات راد

 الیر 2.000.000سقف  تا
 700666 يال 700005 يکد ها يوگرافیخدمات راد نهیهز

 باشد( يم يسرپائ يدرمان يصیکه در سقف خدمات تشخ يو انواع ماموگراف ي) به جز فلوروسکپ
 هیپا مهیکسرسهم ب
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 خدمات تشخیصي،

 درماني سرپایي
 ریال 8.500.000تا سقف 

 اناواع .انواع سي تاي اساکن .سونوگرافي انواع .آنژیوگرافي استخوان، سایر انواع تراکم سنجش .انواع ماموگرافي. جمله فلوروسکپي از سرپائي درماني. تشخیصي خدمات هايهزینه
MRI .خدمات )کتاب ارزش نسبي  706070تا  706000خدمات تشخیصي چشم کدهاي . اسکن و انواع اي هسته پزشکيOCT ، اسکن کان فوکال، UBM. ECC . پااکي
 EOG چشام ناوار .ICG مثاناه، ناوار ماانومتري، ، IOL Master،ارگان هاي مختلف بادن، هولترمانیتوریناگ FNA،  (...و GDX  ،HTR .پنتاکم.توپوگرافي.متري

 تسات .قلاب ناوار .ASI .اکوکاردیوگرافي .(302365)کد   PRPاسمیار، پااپ  پلتیسموگرافي، ، تنفسي هاي تسات. (آستوگرافي) متااکاولیان تسات.ERG .Body boxو
 تساتمغز.  نوار عصب. نوار عضله. نوار تراپي. اوزون کبد. اسکن فیبرو ،Fall test  .میکر پیس آنالیز .میکر پیس ارزیابي هاي تست .تیلت تست .میکر پیس پروگرامینگ .ورزش

 تمپاانومتري. .شنوائي عصب بررسي بینائي. عصب بررسي .پریمتري اتوماتیک. اودیومتري. اپتومتري. مگنتوتراپي کایروپراکتیک، خدماتلیزرفیزیوتراپي.  و فیزیوتراپياورودینامیک. 
 .رومترياسپی

 .باشد مي 8139 سال در  دولتي غیر عمومي هاي نهاد و خصوصي بخش براي مصوب هاي تعرفه سقف تا مذکور هاي هزینه محاسبه مالک

 سهم بیمه پایه کسر
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 خدمات آزمایشگاهي
 ریال 4.000.000تا سقف

 جز خدمات پزشکيب )
قانوني و خدمات آزمایشگاهي 

 ناباروري(

 هورماون اختصاصاي، شایمي باالیني، بالیني شیمي ادرار، تجزیه گیري، نمونه و پذیرش جمله از شناسي آسیب و طبي تشخیص آزمایشات از اعم آزمایشگاهي خدمات هاي هزینه
مولکولي، تست هاي غربالگري، تشخیص  ژنتیک آزمایشات هاي متفرقه،شناسي، آزمایش میکروب ایمنولوژي،و  سرولوژي خون، بانک انعقاد، شناسي، خون مارکرها، تومور شناسي،

 .یر موارد، آسیب شناسي تشریحي ،گلوبال خدمات ژنتیک و ساپیش از تولد بیماري هاي ژنتیک، سیتو پاتولوژي
 آسیب شناسي تشریحي   هايتعرفه مطابق شود مي انجام درماني مراکز سایر یا مطب در سرپایي بصورت که برداري نمونه موارد تمامي به پاتولوژي مربوط هزینه

 .باشد مي پرداخت قابل  گربیمه عمل مورد

 کسرسهم بیمه پایه



 ردیف
 سقف تعهدات

 برای هرنفر
 فرانشیز موارد مورد تعهد
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 اعمال مجاز سرپایي

 ریال .00.00064تا سقف 

 آتل (،رادیولوژي هاي هزینه بهمراه )گیري گچ انواع ، ها رفتگي در ، ها شکستگي قبیل از سالمت خدمات نسبي ارزش کتاب در مندرج سرپایي مجاز اعمال به مربوط هاي هزینه
 بیناي، خاونریزي کنتارل و درماان  ، ناخن کشیدن ، نرم نسج در رفته فرو ناخن جراحي ، میخچه اکسیزیون ، خیم خوش تومورهاي اکسیزیون ، خارجي جسم اکسیزیون ، گذاري

 .بیني و گوش از خارجي جسم آوردن در، ( LP ) نخاعي مغزي مایع پونکسیون ، چشم ناخنک ، شاالزیون ، آبسه اکسیزیون
 کسرسهم بیمه پایه
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 داخل شهري آمبوالنس
 ریال 950.000 هر نوبت

 بین شهري آمبوالنس/هواپیما
 ریال 3.400.000 هر نوبت

)در سقف تعهدات بستري 
 عمومي یا فوق تخصصي(

 مراکاز ساایر باه بساتري مادت آمبوالنس درطاول با بیمار انتقال صورت در یا و گردد مي بیمار شدن بستري به منجر که اورژانس موارد در آمبوالنس با بیمار انتقال هاي هزینه
 بیمار مداواي امکان که مواقعي همچنین در وبراي هر بیمه شده در طول مدت قرارداد ( محدودیت در تعداد دفعات بدون) شهري داخل درموارد )رفت و برگشت( درماني تشخیصي

 باه آمباوالناس یا هواپیما تاوساط در موارد بین شهري )رفت(بیمارفقط انتقال  مبدا ، بیمارستان پزشک معالج یا توسط مورد تأئید با نباشد فراهم وي اقامت محل بیمارستانهاي در
 د در سقف تعهدات بستري )عمومي یا فوق تخصصي(قراردا مدت درطولبراي هر بیمه شده ( حداکثر چهار نوبت)درماني در تعهد مي باشد مراکز

 درماني )در موارد داخل شهري( رفت و برگشت یک نوبت محسوب مي شود.تبصره: در صورت انتقال بیمار با آمبوالنس در طول مدت بستري به سایر مراکز 

 ندارد

 


