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دستورالعمل نحوه استفاده از خدمات قرار داد بیمه تکمیل درمان کانون نشر و ترویج فرهنگ اسالمی 

 3131ل درسا وشرکتهاوموسسات وابسته حسنات اصفهان جهت صندوقهای قرض الحسنه

 3/11331/153/3131شماره قرارداد:

 

 جهت ارایه فاکتورهای بیمه تکمیل درمان توجه به موارد ذیل ضروریست:

 طراحهی شهده   ایهرا   توسط شرکت بیمهه راکه  ینمونه پیوستفرم  میبایست (هرخانوادهسرپرست  )اصلی  یمه شدهب 

 درفهرم واعضای تحهت تفلهخ خهویا را   کلیه هزینه های خود تهیه نموده وwww.hasanat.irازطریق سایت 

ازدرفترچهه راهنمها بهه تلضهیخ     .)مدارک موردنیفرم نماید. به ترتیب ضمیمهنیزمدارک موردنیازرا نموده ومذکور درج 

 شرح داده شده است.(

  ازصحت کامخ بود  مهدارک وتببهق باتدههدان منهدرج      مدارک واطمینا  ازکنترل نهاییبیمه شده اصلی بایدپس

 هلتهه دریفهی ازروزههای   را اسناد،پس ازکنترل مجدد ایشا  داده تا تحویخ نماینده صندوقمدارک فوق را،درقرارداد

 تحویخ نماید.حسنان مستقردرکانو   درما  دفتربیمه تفمیخبه  صورن حضوری به ظهر21تا9ازساعت 

       افهرادی کهه برهورن حیرحضهوری     دفتربیمه مستقر درکانو  هیچگونهه مسهووتیتی درقبهال ملقودشهد  احتمهاتی

 مدارکشا  راارسال میفنندنخواهدداشت.ضمن آنفه بهمدارک ناقص ترتیب اثری داده نخواهدشد.

 .می گرددبرای هرصندوق ارسال  جمع آوری اسناد ومدارکچه راهنماویک فرم نمونه دفترتددادی : توجه

الزم است درقسهمت بهاالی   ا  برای هربارارسال مدارک ازفرم فوق کپی تهیه نمایند.گالزم است بیمه شد

فرم اطالعان بیمه شده اصلی به صورن دقیق تفمیخ ودرقسمت پائین تیست هزینه های اعضای خانواده 

 وبه همین ترتیب ضمیمه گردد. درج اسناد تیببه تر

سهه نوبهت   در تحویهخ داده شهده انهد،    به صورن حضوری ی که هیچگونه کسری مدارک ندارندوفرمها -

ایهرا    تحویخ کارشناس بررسی اسناد درما  شرکت بیمهه ، مستقردرکانو بیمه توسط نماینده  درطول ماه

پس ازکنترل نهایی مبلغ ورداخت خسارن ادامه می یابدپس ازبررسی اسنادوثبت درسیستم مراحخ پ وشده 

حساب هایی که هنگام ثبت نام بیمه شده اصلی اعهالم نمهوده   های قبدی شده به صورن نرم افزاری به 

به کارشناس بررسی اسناددرما  روزازتاریخ تحویخ 03تا21این زما  ممفن است بین است واریز می گردد.

 به طول بیانجامد.

 :الن شما عزیزا  خواهد بود.اپاسخگوی احتماتی سئوصبح21تا9همه روزه ازساعت:60113123تللن 

     توسهط یفهی   صندوقهایی که درشهرستانها واقع شده اند باهماهنگی های انجام شده خسارن درهمها  شهرسهتا

 ازنمایندگا  بیمه ایرا  رسیدگی وپرداخت خواهد شد.
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 ش امکان پذیر می باشد:استفاده از خدمات بیمه تکمیل درمان به دو رو

 بستری و جراحی صرفابرای هزینه های اتف( ارائه مدارک جهت دریافت مدرفینامه 

 ب( ارائه فاکتور به شرکت و دریافت  وجه 

 الف( ارائه مدارک جهت دریافت معرفینامه بستری  و جراحی:

بیمه ایرا  و به منظور عدم پرداخت جهت بستری شد  و یا انجام عمخ جراحی در یفی از بیمارستا  های طرف قرارداد 

.) دریافت مدرفی ، ارائه مدارک ذیخ برای دریافت مدرفی نامه اتزامی است تاسقف تدهدان بیمه ایرا  هزینه در بیمارستا 

 نامه باید قبخ از بستری شد  و یا حین بستری و قبخ از ترخیص صورن گیرد (

 مدارک الزم جهت بستری:

  بیماراصخ و کپی دفترچه بیمه  

 .کپی دستور پزشک ، که در آ  نام بیمارستا  ، تاریخ و علّت بستری ذکر شده باشد 

 )  سال21وفرزندا  باالی اصخ شناسنامه و کپی صلحه اوّل و دوّم شناسنامه مادر ) فقط جهت زایما  

 مدرفینامه کانو  حسنان 

 محل صدورمعرفی نامه:

را به آدرس  اشاره شدبدا  که درباال یرا به انضمام مدارک فتی ازکانو  حسنانمدرفی نامه دریابیمه گزارا  گرامی می بایست 

بیمهه ایهرا    ساختما  محتشم کاشانی،روبروی ام آر آی اصلها ، خیابا  ،ابتدایامینخیابا  حفیم نظامی ،چهارراه اصلها  :

مدرفینامهه دریافهت کننهد.)مهلت اعتبهار      ه ونمودارائه  واحد صدورمدرفی نامه ،اداره درما  مجتمع اصلها  واقع درطبقه دوم

 می باشد(. روز1مدرفی نامه از زما  صدور،

 : درصورتی که بیمه شده نیاز به مدرفی نامه کانو  جهت ارائه به بیمهه بهرای صهدورمدرفینامه بهه بیمارسهتا       توجه

ل آ  بهه صهورن   ارائه گرددجهت سهوتت امفا  ارسها  ظهر21صبح تا9داشته باشد.چنانچه این درخواست ازساعت 

 نمابر به صندوق وجود داردتا نیاز به مراجده حضوری به دفتر بیمه تفمیلی نباشد.

 :ومهدارک موردنیهاز   باارائهه مدرفینامهه کهانو     یااستانهای دیگرصدورمدرفینامه درشدب بیمه ایرا  درشهرستانهاتذکر 

 نیزامفا  پذیرمی باشد.

 تذکرات مهم

 یمارستا  مورد نظر،طرف قرارداد بیمه ایهرا  باشند.)تیسهت مراکهز پزشهفی شهامخ      برای استلاده از مدرفینامه،باید ب

توانید با مراجده به وب سهایت شهرکت سههامی بیمهه ایهرا  بهه        بیمارستا  ها،کلینیک ها،آزمایشگاه ها و ... را می

ده در بخا مراجع درمانی طرف قرارداد مشاه خدمان اتفترونیفیدر قسمت www.iraninsurance.irآدرس

 نمائید.(

 ،ودرصورتی کهه مرکزنیزطهرف    تا حدّاکثر سقف تدهداندر صورن ارائه مدرفینامه به مراکز بیمارستانی طرف قرارداد

)تباس وتهوازم یفبارمرهرف   به حیهر از مهوارد مرهرفی   به جزهزینه های )،باشد وعمخ درتدهد آ  قراردادبیمه گراول



 3 

حیر بیمه ای که نقداً وجه آ  دریافهت مهی شهود(هیچگونه     همراه،اتاق خروصی،حذای اضافی و سایر موارد،بخا(

 درحیراینرورن فرانشیزقرارداد به عهده بیمه شده می باشد. ،وجه دیگری دریافت نخواهد شد

     بیمه گزارا  محترم حتماً،جهت بستری و یا عمخ جراحی از مدرفینامه در بیمارستا  های طرف قرارداد بیمهه ایهرا

رورن هزینه هابراساس اصخ همترازی وتدرفه های موردعمهخ بیمهه ایهرا  محاسهبه ومابهه      درحیرایناستلاده کنند.

 اتتلاون به عهده بیمه شده می باشد.

 

 ب( ارائه فاکتور به شرکت و دریافت وجه:

ابتدا هزینه ها را پرداخت و سپس  بیمه شدهحیر بستری،جهت استلاده از خدمان تفمیخ درما  می بایست، بستری ودر موارد

مربوطه  پس ازتفمیخ فرمجمع آوری نموده وکه دردفترراهنما بدا  اشاره شده است رامدارک الزم جهت دریافت هزینه ها را 

دریفی ازروزههای  تحویخ نماینده صندوق داده تانماینده صندوق دراوتین فرصت به همراه اسناد هزینه دیگرکارکنا  صندوق 

نماینده مسهتقردرکانو  حسهنان   فوق راتحویخ مدارک  ه صورن حضوریبظهر21صبح تا9به صورن حضوری ازساعت  هلته

تحویهخ اسهناددرما  بیمهه شهده گها  کهانو        دفتر دومواقع درخیابا  چهارباغ عباسی کوچه کازرونی ساختما  کانو  طبقه 

 تحویخ نماید. حسنان

 مهلت ارائه اسناد:

بیمهه   تررخی   دو ماه بعد ازحداکثر ظرف مهدن   مهلت تحویخ مدارک بیمارستانی جهت تسویه هزینه های انجام شده

 باشد و در مورد هزینه های پاراکلینیفی حداکثر یک دریافت چک بیمه گر اول می از بیمارستا  و حداکثر یفماه پس از شده

 ماه بدد از انجام آ  خواهد بود .

نامه قبل از بستری شدن و یا مدارک الزم جهت دریافت هزینه های بستری در بیمارستان در صورت عدم اخذ معرفی 

 بستری در بیمارستان های غیر طرف قرارداد

 الف(زمانیکه تحت عمل جراحی قرار گرفته باشد:

 . اصخ صورتحساب بیمارستانی ممهور به مهر حسابداری بیمارستا 

 دارک شامخ )کپی برابراصخ کلیه م فتوکپی برابر با اصخ برگ شرح عمخ و برگ شرح بیهوشی و برگ شرح بستری

توجه :درصورتی که هزینه هادرتعهد بیمه ،ریزداروها وتجهیزان(بیمارستا  ازجمله آزمایشها،رادیوتوژی ها

 اصل مدارک تحویل بیمه ایران شود.گراول نباشد باید 

 .فتوکپی صلحه اوّل دفترچه درمانی بیمار 

   دستورپزشک مبتنی برانجام عمخ دربیمارستا 
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 (:ونیازبه عمل جراحی نباشد ساعت 6شده باشد)فقط بستری های باالی  ریبیمار فقط بستب(زمانیکه  

 .اصخ صورتحساب بیمارستانی ممهور به مهر حسابداری،بانضمام قبض پرداخت مبلغ 

  شامخ )اصخ ریزدستوران پزشک مداتج،مشاوره های انجام  ویاخالصه پروندهبیمار شرح حالبرگ کپی برابربااصخ

 زان وآزمایشهاشده وداروها،توازم،وتجهی

 .فتوکپی صلحه اوّل دفترچه درمانی بیمار 

 موارد قابل توجه درخصوص پرداخت هزینه های زایمان 

  هلته .  13زایما  یدنی خروج محروالن حاملگی بدد از 

  . هزینه زایما  طبیدی در منزل و مبب حیر قابخ محاسبه است 

 طول مدن بستری تا زایمها    و هلته 13حاملگی بیا از سن وناشی از بارداری که منجر به زایما   های بستریدر

 پرداخت خواهد شد.هلته باشد ، تدهدان زایما   از محخ تدهدان بیمارستانی  1

  هلته سقط تلقی شده و هزینه آ  از محخ تدهدان بیمارستانی قابخ بررسی است 13ختم حاملگی قبخ از. 

 ودفتربیمه مادر ضروری  کپی صلحه اوّل و دوّم شناسنامهن،ارائه جهت دریافت هزینه زایما ،اعمّ از طبیدی یا سزاری

 .است(

 بیمه شده اصلی می باید پس ازاخذ شهماره ملهی ودفترچهه بیمهه تهامین اجتمهاعی بهه دفتربیمهه         ،هنگام توتد نوزاد

ده گا  فرزند جدید رابه تیست بیمه ش،مستقردرکانو  مراجده وباارائه کپی صلحان اول ودوم شناسنامه خود وهمسر

باپرداخت حق بیمه درماههای باقیمانده ازقرارداد اضافه نماید.بدیهی است درحیراینرورن پرداخت هزینه های بددی 

 ازتاریخ توتد خواهد بود. پسروز03تا نخواهد بودومهلت اضافه شد  فرزندنوزاد امفا  پذیر 

 مدارک الزم جهت پرداخت هزینه های نازائی

نسبت به تشفیخ پرونده ابتدا بیمه شده باید ائئ وناباروری تاسقف تدهدان مندرج درقراردادجهت دریافت هزینه های ناز

 اقدام نماید.جهت تشفیخ پرونده ارائه مدارک زیراتزامی است. دراداره درما  بیمه ایرا 

 دستورپزشک مبنی برعلت ناباروری 
 اصخ وکپی صلحه اول ودوم شناسنامه بیمه شده 

 وکپی مدارک وپرونده های تشفیخ شده درمراکزناباروری  یا نشا  دهنده علت ناباروریجواب سونوگرافی یاآزما
 واقدامان درمانی انجام شده

 هزینه های مربوط به ناباروری صرفا درخروص فرزند اول قابخ پرداخت می باشد.تذکر: 
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 ها مدارک الزم جهت دریافت هزینه

 پاراکلینیکی وخدمات آزمایشگاهی  هزینه های 

  .اصخ فیا یا فاکتور پرداخت وجه،همراه با مهر 

  و پزشک. مرکزدستور پزشک با مهر برگه کپی جواب و 
 فتوکپی صلحه اوّل دفترچه درمانی بیمار 

 )ارائه ترویرام آرآی ،سی تی اسفن،ورادیوتوژی هنگام تحویخ مدارک)فقط رویت می شود 

  بددی درتدهد شرکت بیمه نمی باشد.2بددی و0هزینه آزمایشان حرباتگری)تست سالمت جنین(سونوگرافی 

 

 فیزیوتراپی

  فیزیوتراپی ممهور به مهر پزشک جلسان نسخه پزشک مداتج مبنی بر نوع، محخ، تدداد 

 صورتحساب مرکز فیزیوتراپی ممهور به مهر مرکز و فیزیوتراپ 

 گزارش تاریخ انجام جلسان فیزیوتراپی. 

 جراحی های مجاز سرپائی : هزینه های 

 فیا یا فاکتور پرداخت وجه،ممهور به مهر مرکز مربوطه. اصخ 

  ارائه شدهفتوکپی جواب خدمان 

  .فتوکپی صلحه اوّل دفترچه درمانی بیمار 

 .اصخ دستور پزشک 

 هزینه های ویزیت ودارو:

  دفترچه بیمهصلحه اول کپی 

 مهموربه مهرداروخانه روخانه کامپیوتری ریزداروها ازدا+مهرداروخانه یافاکتور برگ دفترچه به همراه محاسبان 

  به همراه مهرپزشک دفترچهسوم یاکپی نسخه برگه فاکتورویزیت وبرای دریافت مبلغ ویزیت ارائه 

 هزینه داروبراساس فهرست داروهای مجازکشور)صرفامازادبرسهم بیمه گراول ودرخروص ویزیت طبق :توجه

 تدرفه وزارن بهداشت عمخ خواهد شد.

 یاهی ،پوستی )زیبایی(،تقویتی ومفمخ ویاهرداروئی که به صورن آزاد تهیه شده باشد هزینه داروهای گ:تذکر

 جزتدهدان بیمه گرنمی باشد.

 عینكهزینه 

  ممهور به مهرمتخرص+مهرفروشگاه عینک نسخه پزشک مداتجاصخ  

  تدیین دید کامپیوتری 

 بامهرعینک ساز اصخ فاکتور خرید عینک 
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 لیزیك چشمهزینه 

گر، درجه نزدیک بینی  مواردی که به تشخیص پزشک مدتمد بیمه انفساری چشم در  به رفع عیوب ای مربوط ه ا  هزینهجبر

به اضافهه نرف آسهتیگمان  ینیادوربی ینیب کیجمع قدر مبلق نقص بینایی هههر چشهم )درجه نزد ای گمانی، دوربینی،آست

 خواهد بود. قابخ پرداخت شده ی هر بیمه یا بیشتر باشد برا وپتردیهه 0( 

 ارائه پرینت کامپیوتری از چشم در هما  هلته بامهروامضای پزشک 

 فرم مداینان قبخ ازعمخ تیزیک مهمور به پزشک جراح ومرکز 

 وتائیدپزشک مدتمدیااپتومتریست مدتمدقبخ ازعمخ دستوربستری پزشک مبتنی برانجام عمخ تیزیک 

 + نیکپی برابراصخ پرونده باتی اصخ صورتحساب بیمارستا 

 ماریب یصلحه اوّل دفترچه درمان یفتوکپ 

 مبلهغ  ههر چشهم    یبهرا  ( شهتر یب ای وپترید 0هر چشم  یینای) با نقص بدو چشم  دید یانفسار وبیرفع ع نهیهز :نفته 

 چشم راست وچپ  کیزیت الیر3333330

 مهّم: موارد

  باشد.)در صهورن   می اتزامی درقراردادمباتده دقیق دستور اتدمخ نحوه استلاده از خدمان بیمه ایرا  و موارد مندرج

 عدم رعایت موارد فوق اتذکر،شرکت تدهّدی در قبال عدم پرداخت هزینه ها نخواهد داشت(.

   در صورن ازدواج دختر و یا فارغ اتتحریخ شد  پسر،مراتب باید سریداً به صورن مفتوب به نماینده مستقردرکانو

ا  از تیست بیمه ایرا  اقهدام گهردد.در حیهر اینرهورن هزینهه بیمهه       حسنان  ارائه گردد تا نسبت به حذف نام ایش

 پرداخت شده قابخ برگشت نخواهد بود

     ذکر این نفته ضروری است که،اشخاص به هیچ وجه نمی توانند جهت دریافت وجه خود به صهورن حضهوری بهه

 تحویخ دهند.ود را بیمه ایرا  مراجده نمایند و می بایستی از طریق نماینده مستقردرکانو   مدارک خ

     مهلت تحویخ مدارک بیمارستانی جهت تسویه هزینه های انجام شده حداکثر ظرف مدن دو مهاه بدهد از تهرخیص

ماه پس ازدریافت چهک بیمهه گهر اول  مهی باشهد و در مهورد هزینهه ههای          بیمه شده از بیمارستا  و حداکثر یک

 .از انجام آ  خواهد بود یک ماه بددپاراکلینیفی حداکثر 

  در صورن اضافه شد  افراد تحت تفلّخ)ازدواج و متوتّد شد  فرزند( و یا اضافه شد  پرسنخ جدید اتورود،در صورن

اقدام  نماینده مستقردرکانو  حسناناه باید نسبت به ارائه مدارک به در هما  متمایخ به عضویت بیمه نلران جدید 

 خواهد گرفت.گردد.در حیر این صورن،ثبت نام از متقاضیا  انجام ن

 03( انجام شده باشد بها کسهر   یاجتماع نیگر اوّل)تأم مهیاستلاده از ب بدو  فهیموارد قابخ پرداخت در صورت یتمام 

 پرداخت خواهد شد. زیدرصد فرانش

 و نهوع   مارسهتا  یها،بر اساس نوع ب یو بستر یپزشک در اعمال جراح یزیم ریو ز یمارستانیب یها نهیهز پرداخت

 یاعالم نمود تهذا متهذکّر مه    یتوا  تدرفه ا یبا توجّه به تنوع آ  نم نیاست.بنابرا ریمتغ وع پزشکون یعمخ جراح

 را یه ا مهه یب نامهیحتماً از مدرفاقدام  هقبخ از هرگون مارستا یدر ب یعاد یبستر یحت ایو  یاعمال جراح یشود برا

 چیه تاسقف تدهدان مندرج درقراردادونده و ...پر خی، همراه ، تشف یمررف خیوسا یها نهیاز هز ریاستلاده شود تا ح

 پرداخت نشود. ماریتوسط ب یگرید نهیگونه هز
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 االمفها  از   ی( حته وتدهدادی ازمراکزجراحهی محهدود    هیریخ یمارستانهایو ب مهیب نیتوجّه به عدم اندقاد قرارداد ب با

 .دینمائ یخوددار مارستانهایب نیشد  در ا یبستر

 

 تکمیل درمان صندوقهای قرض الحسنهمفاد اصلی قرارداد بیمه 
 

 :کانون نشروترویج فرهنگ اسالمی حسنات اصفهانبیمه گزار

، جراحهی ناشهی از بیمهاری و حهوادس و سهایر       های بیمارستانی هزینه که جبرا  شرکت سهامی بیمه ایران :بیمه گر

 . دگیر می هعهد نامه به  طبق شرایط مقرر در این بیمه های تحت پوشا را هزینه
 که طبق ، سازما  تأمین اجتماعی و هایی از قبیخ سازما  بیمه خدمان درمانی  سازما   :گر پایه بیمه-  هتبصر ... 

ً بیمه گر اول  بنابر این بیمه گرهای پایه  . ندمی باش ، موظف به ارائه خدمان درما  پایه قانو  بیمه درما  همگانی
 .  دنمحسوب میشویرا  ً بیمه گر دوم ً ً و شرکت سهامی بیمه ا

 بیمه شدگان  
واعضای خانواده شا  که بیمه گزاربه عنوا  اعضهای اصهلی گهروه    گذار  بیمه ، پیمانی یا قراردادی کارکنا  رسمیعبارتند از 

 %آنهابایدهمزما  تحت پوشا بیمه قرارگیرند.13مدرفی نموده است وحداقخ 

که به تبهع   شدگا  است مادر و افراد تحت تفلخ بیمه ندا ، پدر،؛ شامخ همسر، فرز منظور از اعضای خانواده - تبصره یك

 .  میباشند بیمه گر پایهبیمه شده اصلی دارای دفترچه 

  دانشگاهی  صورن اشتغهههال به تحریخ تمام وقت و دربیست سال تمام فههرزندا  ذکور تا سن  -تبصره دو

 .  بیمه میباشند اج و یا اشتغال به کارهنگام ازدو تافرزندا  اناس  و بیست و پنج سال تمامسن  تا

 بیمه میشوند بیست و شش سال تمام دانشجویا  رشته پزشفی تا سن  . 

  . پوشا بیمه ای فرزندا  ذکور که در شروع قرارداد مشمول بیمه شده اند تا پایا  سال قرارداد ادامه خواهد داشت 

 موضوع بیمه 
شهدگا    بیمهه  های اضافی درمانی  ، حادثه و سایر پوشا احی ناشی از بیماریهای بیمارستانی و جر ه ینهز جبرا  بخشی از

  . تقرار گرفته اس گر نامه در تدهد بیمه  گر پایه نیست و طی این بیمه است که در تدهد بیمه

 ه شده اتلاق افتاده و منجر ب بیمهقرد و اراده   نی ناشی از یک عامخ خارجی که بدوواقده ناگها : هر حادثه 

 شده گردد  همبی ادگی و یا فونفتکارا ، از ، نقص عضو جرح . 

 . جهاز مختلف بد  طبق تشخیص پزشک است هرگونه عارضه جسمی و اختالل در اعمال طبیدی و : بیماری 

 

 ارذوظایف و تعهدات بیمه گ

 

افرادجدیداالسهتخدام،کارکنا   : شدگا  اضافه شهوند عبارتنهد از   افرادی که درطول مدن قرارداد میتوانند به عداد بیمه  -( 1

انتقاتی،همسرتحت تفلخ کارکنانی که ازدواج نموده اندوافرادی که دراثنای سال بیمه ای تحت تفلخ بیمه شده اصلی قرارمی 
بهرای شهروع پوشها بیمهه ای      ( . تاریخ مؤثر و ازدواج ار حداکثر ظرف یفماه پس از کلاتتذمنوط به اعالم بیمه گ ) گیرند.

 .  ار خواهد بودذاز اعهالم کتبی بیمه گ از اولین روز ماه بعد  نامبردگا

اعالم  ماه پس از توتد به بیمه گر یکار تیست آنا  را حداکثر تا ذمه می باشند منوط به آنفه بیمه گنوزادا  از بدو توتد بی( 2

 .  نماید

میباشد موارد حذف  وی تاریخ دریافت نامهاز  ار وذکتبی بیمه گ تاریخ مؤثر برای حذف بیمه شدگا  مستند به اعالم(1

  می باشد . خروج از کلاتت و یا  از فون شدگا  بیمه شدگا  عبارن
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اصهلی  شهده   ای سایر اعضهای خهانواده بیمهه    بیمه پوشا ، در طول مدن بیمه فون کنداصلی شده  که بیمه صورتی در -( 4

  . داشت خواهد ای قرارداد ادامه پایا  سال بیمه صرفاً تا ، بیمه شرط پرداخت حق  متوفی به

بیمه گذار مفلف است در طول مدن قرارداد تغییران ماهانه ناشی از افزایا و کاها تدهداد بیمهه شهدگا  را بها اضهافه      (5

  . برای بیمه گر ارسال نماید -وضدیت بیمه شده  -تاریخ تغییر وضدیت  -نمود  علت تغییر وضدیت 

  لیسرت اسرامی اولیره     دریک از اعضای خانواده شا   ران آنا  و هراسامی و مشخ اعضایی که -تبصره ، 

 قهرار  بیمهه شهدگا  ایهن قهرارداد     نمیتواننهد در عداد ً از قلم افتادگی ًدرج نباشد باستناد بند شماره یک موضوع 

 واقع گردد .  مورد تائید بیمه گر دالیخ موجهی ارائه و ارذبیمه گ . مگر بگیرند

 میزان حق بیمه 
گهر موکهول بهه پرداخهت      بیمهه  انجام تدههدان  وگر بپردازد  در مقابخ تدهدان بیمه دگذار بای وجهی است که بیمههق بیمه حه
 گا شهد  بیمهه با توجههه به تدهدان بیمهه گر ، حههق بیمه ماهانه هههر یک از که  استدر این بیمه نامه تدیین شده  هبیم حق

ریهال  1219111درهرماه ومبلغ  ریال 136602قرض اتحسنه درسبح استا  مبلغ  باارائه تخلیف ویژه به کارکنا  صندوقهای
 .درطول سال می باشد

وتغییردرسهقف تدههدان تیزیهک چشهم     ریال 136602ریال به113333باتوجه به کاها حق بیمه درتحظان آخرازمبلغ :توجه
تفمیلی نسبت به دریافت مبهاتغ مهازاد اقهدام     چنانچه صندوقهائی مباتغ بیشتری واریزنموده اند.بامراجده حضوری به دفتربیمه

 نمایند.
 * 

 ترتیب پرداخت حق بیمه 
پایا   درکه میبایست  گردد یمافزایا و کاها ( که بوسیله اتحاقی تدیین  حق بیمه مربوط به تغییران ماهانه بیمه شدگا  )

 .  وجه بیمه گر پرداخت گرددهما  ماه در 
 : تدداد بیمهه شدگا  کاها یا افزایاحق بیمه مربوط به 

 3) . در مورد افزایا تدداد بیمهه شدگا  حق بیمه کسر مههاه یک ماه تمام محاسبه میشود 

 2)باشد . در مورد کاها تدداد بیمه شدگا  حق بیمه ماه مورد عمخ قابخ برگشت نمی 

 

 شرایط و میزان تعهدات بیمه گر
 

 عنوان پوشش ردیف
 مبلغ تعهدات ساالنه 

      لریاه ارقام ب
 واحد

 درصد فرانشیز

 تحت تکفل بیمه شده اصلی

3 

شریمی درمرانی ) بسرتری و    ،  ، جراحری   هرای بسرتری   جبران هزینه

شرکن در   انرواع سرنگ   ، آنژیروگرافی قلرب و   ، رادیوتراپی  سرپایی (

  Day-Care محرررردود و  جراحرررری مراکررررز  وبیمارسررررتان 

شرود   طالق مری ا هایی به جراحی Day Care : اعمال جراحی تبصره

هرای بعرد از عمرل در مراکرز      که مدت زمان مورد نیاز برای مراقبرت 

 . کمتر از یك روز باشد،  درمانی

 

  11 نفر 11111111

2 

 اصلی  ال جراحیعماهزینه 

،  ( استثنای دیسك ستون فقرات به مغز و اعصاب مرکزی و نخاع )* 

ه و پیونرد مغرز   ، پیونرد کلیر   ، پیوند کبرد  پیوند ریه ، ، قلب گامانایف

 3باحتساب بند وجراحی سرطان استخوان

  11 نفر 61111111

  11 نفر 35111111  هزینه زایمان طبیعی و عمل سزارین 1
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4 

)هزینه های تشخیصی ، درمرانی   هزینه های درمان نازایی و ناباروری

 IUI، ITSC ، ZIFT ، GIFT  ، اعمال جراحی مرتبط و و دارویی(

بره  معادل سقف تعهرد زایمران و    حداکثر  IVFاینجکشن و ، میکرو

 .یك پوشش مستقل از آن مجاز است صورت 

  11 نفر 35111111

5 
، انرواع   ، مراموگرافی  سرونوگرافی شرامل :   هزینه های پراراکلینیکی 

 استرس اکو ، ، اکوکاردیوگرافی  ، ام آرآی اندوسکوپی ، انواع کنراس

 ، دانسیتومتری

  11 نفر 4111111

6 

 ، تسرت تنفسری   تسرت آلرر ی   ، به تست ورزش های مربوط هزینه

،  (NCV) ، نروار عصرب   (EMG)، نوار عضله (PFT) اسپیرومتری،

،  )سیسررتومتری یاسیسررتوگرام( ، نرروار مثانه (EEG)نرروار مغررز 

هولترمانیتورینرگ  و ، آنژیوگرافی چشم  بینائی سنجی، سنجی شنوایی

  قلب

  11 نفر 2111111

7 

 شکستگی ودررفتگیشامل  :سرپائی هزینه جراحیهای مجاز

 ، ، بیوپسی ، اکسیزیون لیپوم ، کرایوتراپی بخیه ، ، ختنه گیری گچ

)به استثنای رفع عیوب انکساری درمانی تخلیه کیست و لیزر

 دیدچشم(

  11 نفر 2111111

3 

 1نایی هر چشم ) با نق  بی هزینه رفع عیوب انکساری دید دو چشم

 هرچشم ر چشم نصف سقف مندرجبرای ه دیوپتر یا بیشتر (

هرای   جبرران هزینره  لیزیك چشم راست وچپ  ریال1111111 مبلغ

عیوب انکساری چشم در مرواردی کره بره تشرخی       به رفع  مربوط

 ،آسرتیگمات یرا  دوربینی ،بینری   گر، درجه نزدیرك  پزشك معتمد بیمه

درجره نزدیرك بینری    ) بینرایی هرررر چشررم    جمع قدر مطلق نق 

 بیشرتر باشرد   ادیرروپتر ی 1(  تیگماتره نصف آسرفبه اضا یادوربینی

   .شده  بیمه برای هر

  11 نفر 6111111

3 

بره    هرای پزشرکی مشرروط    آمبروالن  و سرایر فوریرت   های هزینه 

انتقرال بیمرار بره      و  شده در مراکز درمانی و یا نقل بیمه شدن بستری

 .  طبق دستور پزشك معالج درمانی -سایر مراکز تشخیصی
 

 الیر511111:  یداخل شهر

 ریال3111111خارج شهری :   

31 
 ) بغیر از چکاپ (  هزینه مربوط خدمات آزمایشگاهی

یب شناسی رتشخی  پزشکی ، پاتولو ی ، آس های زمایشآ* شامل 

 ونوارقلب ،  نتیك پزشکی ، انواع رادیوگرافی و فیزیوتراپی

  11 نفر 1111111

  11 نفر 611111 عینك طبی و لنز تماس طبی 33

  11 نفر 3511111 سمعك 32

31 
براسرراس فهرسررت )دارو)طبق تعرفرره وزارت بهداشررت(وویزیررت

(وخدمات اور ان  رفامازادبرسهم بیمه گراولداروهای مجازکشور)ص

 درمواردغیربستری

  11 نفر 3511111

  

بیمه گر تدهدی به عهده نخواهد داشت  ب ، اعمال در مب که در خروص انجام اینگونه(  در مبب مجاز سرپایی ) فهرست اعمال حیر -تبصره 

 به شرح زیر است.
 مبب در مجاز حیر اعمال فهرست
  درما  بیمه های عمومی شرایط آیین نامه 0 ماده ب ندب( 1) جزء پیوست

 باشد توأم عمومی بیهوشی با که اعماتی کلیه. 

 ها فتق انواع جمله از) باشد ضروری شفمی حلره کرد  باز آ  اجرای برای که اعماتی 

 بد  طویخ و بزرگ های استخوا  روی جراحی اعمال 

 روقع و قلب کاتتریسم صدری، قلسه داخخ جراحی اعمال 

 اورژانس مواقع در مگر عروق و اعراب اوتار، عضالن، روی اعمال 
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 طبیدی و حیرطبیدی های زایما  و فورسپس گذارد  مرد، و ز  ادرار و تناسلی  دستگاه داخخ جراحی اعمال 

 جمجمه و نخاع و مغز و فقران ستو  روی جراحی اعمال کلیه 

 و تهوزتین  شهفری،  تهب  و کهام  شهفاف  جملهه  از) لهق ح داخهخ  و صورن و فک های استخوا  وسیع جراحی اعمال 
 ها سینوس

 طحال و کبد مثانه، ها، روده ها، برونا تراشه، مری، داخخ انساج بیوپسی 

 چشم استرابیسم و چشم حلره تومورهای شبفیه، پارگی گلوکوم، کاتاراکت، عمخ 

 و تمپانوپالستی قبیخ از داخلی و میانی گوش وسیع عملیان... 

 ففین شفستگی در وسنتزاستئ جراحی عمخ (Open reduction) 

  ففین استخوانی عمیق تومورهای و کیست آورد  بیرو 

  فک رزکسیو 

  فک کندیخ رزکسیو 

  زبا  رزکسیو 

  زیگما آرچ در باز جراحی 

 بزاقی حده برداشتن و برید  جراحی 

 ففی – گیجگاهی ملرخ قدیمی دررفتگی انداختن جا 

 انیتحت – دندانی عرب روی جراحی عمخ 

  است سینوس جراحی مستلزم که سینوس از خارجی جسم و قدیمی ریشه آورد  بیرو. 

 دوره انتظار

 گر تدهدی به جبرا  خسارن ندارد زمانی است که در طول آ  بیمه : مدن دوره انتظار .  
 انتظاروجودندارد.ره که دراین قرارداد دو.  گردد  حذف می دوره انتظار ، بیا از هزار نلرتدداد بیمه شدگا  * براساس 

 فرانشیز

 باشد .  می %03قرارداد  تدهدان اینفرانشیز که گذار از خسارن است  شده یا بیمه  یمهب فرانشیز سهم 
فرانشیز تدیین شده در قرارداد و در حیر حداقخ  مدادلفرانشیز ،  پایهسهم بیمه گر  ازاستلاده   در صورن عدمشایا  ذکر است 

 . خواهد بود یمه گر پایه این صورن مدادل سهم ب
 گر خارج است:  موارد از شمول تدهدان بیمه نای هزینه:استثنائات  

 2.شود، مگر اینفه ناشی از وقوع حادثه در طی مدن بیمه باشد. انجام می ییمنظور زیبا اعمال جراحی که به 

 1.ر، رفهع ایهن عیهوب جنبهه     گه  عیوب مادرزادی مگر اینفه طبق تشخیص پزشک مداتج و تأیید پزشک مدتمد بیمه
 درمانی داشته باشد.

 0..سقط جنین مگر در موارد قانونی با تشخیص پزشک مداتج 

 2..ترک اعتیاد 

 1.خودکشی و اعمال مجرمانه بیمه شده 

 6.. حوادس طبیدی مانند سیخ، زتزته و آتشلشا 

 1.   مهان نظهامی و انتظهامی و    جنگ، شورش، احتشاش، بلوا، اعتراب، قیام، آشوب، کودتها و اقهدامان احتیهاطی مقا
 صالح. عملیان خرابفارانه بنا به تأیید مقامان ذی

 3.ای. فدخ و انلداالن هسته 

 9.گر. هزینه اتاق خروصی مگر در موارد ضروری به تشخیص پزشک مداتج و تأیید پزشک مدتمد بیمه 
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 23. مدهاتج و تأییهد پزشهک    سال مگر در موارد ضروری به تشخیص پزشهک   13سال تا 1هزینه همراه بیمارا  بین
 گر. مدتمد بیمه

 22.. جنو 

 21..جراحی تثه 

 20.گر ندارند. مگر به تشخیص پزشک مدتمد بیمه ییتوازم بهداشتی و آرایشی که جنبه دارو 

 22.علت وجود تومور و یا وقوع حادثه تحت پوشا باشد. جراحی فک مگر آنفه به 

 21.ی کلی.به مدلوتیت ذهنی و ازکارافتادگ های مربوط هزینه 

 26.  بینهی، دوربینهی،    گهر درجهه نزدیهک    رفع عیوب انفساری چشم در مواردی که به تشخیص پزشک مدتمهد بیمهه
کمتر بینی یا دوربینی به اضافه نرف آستیگمان(  آستیگمان یا جمع قدر مبلق نقص بینایی هر چشم )درجه نزدیک

 .دیوپتر باشد 0از 

 21.اتی بوده و تدرفهه درمهانی آ  ازسهوی وزارن بهداشهت، درمها  و      های پزشفی که در مراحخ تحقیق کلیه هزینه
 آموزش پزشفی تدوین و اعالم نگردیده است.

 بیمهه اضهافی، قابهخ     این مهاده بها پرداخهت حهق     22و 21، 23، 9، 1، 6مندرج در بندهای  یموارد استثنا -تبصره

 شد  است. بیمه

 

 ترتیب بستری شدن بیمه شدگان 
  غیر طرف قرارداددر بیمارستانهای  (بستری3

  ار به بیمهه گهر اطهالع داده    ذاز زما  بستری در بیمارستا  ، مراتب از طریق بیمه گ روز پنجظرف مدت حداکثر

 د . شو

 پیا پرداخت و هزینه های بیمارستانی را راساً تامین نمایند . 
 علت بیماری و شرح  اصخ مدارک و صورتحسابهای بیمارستانی بانضمام نظریه پزشک یا پزشفا  مداتج درخروص

گهر   ار و نماینهههههده وی جهت محاسبه هزینه ههای مربوطهه بهرای بیمهه    ذمداتجان انجام شده را از طریق بیمه گ
 .  ارسال نمایند

  سهازما  خهدمان   بیمه گهر اول ماننهد   بیمه شدگا  می بایست ابتدا نسبت به دریافت سهم خود از  -تبصره یك

هدام و سپس با ارائه کپی برابههههر اصخ مدارک بیمارستانی و کپی چک دریافتی از درمانی یا تامیهههن اجتماعی اقه
 د .به بیمه گر ارائه نماینار به بیمه گر ، هزینه های انجام شده را ذسازمانهای فوق اتذکر ، از طریق نماینده بیمه گ

  دو مراه  اکثر ظرف مهدن  مهلت تحویخ مدارک بیمارستانی جهت تسویه هزینه های انجام شده حد -دو تبصره

دریافت چک بیمه گر اول میباشد و در مورد هزینه  از بیمارستا  و حداکثر یفماه پس از بیمه شده ترخی  بعد از

 های پاراکلینیفی حداکثر یفماه بدد از انجام آ  خواهد بود . 

  مهی   گهر  بیمهطرف قرارداد با هزینه های بیمارستانی ، براساس تدرفه بیمارستا  یا مراکز درمانی هم درجه محاسبه
. در صورن عدم تدیین حق اتدمخ جراح در صورتحساب بیمارستا  این هزینه حداکثر مدادل پنج برابر تدرفهه  باشد 

 خدمان درمانی محاسبه و پرداخت خواهد شد .

   آمهوزش   محاسبه هزینه های پاراکلینیفی و سرپایی ، براساس تدرفه اعالم شده توسط وزارن بهداشهت و درمها  و
 پزشفی برای بخا دوتتی و خروصی و یا حداکثر تدرفه های اعالم شده از طرف بیمه ایرا  می باشد . 

  می گردد.03مشمول فرانشیزاستلاده نمی نمایددرمواردی که بیمه شده ازمزایای پوشا بیمه ای بیمه گراول% 

 گر بهه   بیمه شده و با تأیید زشک مداتج بیمهامفا  مداتجه در داخخ کشور با تشخیص پ  علت عدم به شدگانی که بیمه
های پزشفی نیاز به تشخیص و مداتجهه   فوریت دتیخ گردند و یا هنگام مسافرن به خارج از کشور به خارج اعزام می

ههای   ، صورتحسهاب  کنسوتگری جمهوری اسالمی ایرا  در کشهور مربوطهه   کنند در صورتی که سلارن یا پیدا می
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پرداخهت  د گر مندرج در قراردا های مورد تدهد بیمه ارستانی آنا  را تأیید کند تا سقف هزینهبیم های پزشفی و هزینه
) یدنی موارد فاقد تاییدیه از سوی پزشک مداتج و بیمه گر یا  یک از موارد فوق احراز هر  . در صورن عدم خواهد شد

توجهه بهه     بها ،  در کشهور مربوطهه  .ا ا.جکنسهوتگری   تأیید سلارن یها  حسب شده های انجام ، هزینهحیر اورژانسی ( 
 . شود می گر محاسبه و پرداخت طرف قرارداد بیمه باالترین تدرفه مراکز درمانی

 اسهالمی ایهرا  در زمها  تهرخیص از     شده توسط بانهک مرکهزی جمههوری    میزا  خسارن براساس نرخ ارز اعالم : تبصره

 . بیمارستا  محاسبه خواهد شد
  طرف قراردادای در بیمارستانه (بستری2 

     با ارائهههه دستور پزشک مداتج مبنی بر تزوم بستری در بیمارستا  طرف قرارداد به ضمیمه درخواسهت کتبهی بیمهه
 .  ار نسبت به اخذ مدرفینامه از بیمه گر اقدام نمایندذگ

  ار بهه بیمهه   ذاز زما  بستری شد  بیمه شده در بیمارستا  ، مراتب از طریق بیمه گ روز پنجظرف مدت حداکثر

 گر اطالع داده شود . 

 ار میباشد . اینگونه هزینه هها از تهاریخ اعهالم    ذهزینه های خارج از تدهد و خارج از سقف بدهده بیمه شده و بیمه گ
 .  بایست در وجه بیمه گر پرداخت شود ار حداکثر ظرف مدن یفماه میذکتبی به بیمه گ

 نحوه محاسبه هزینه های بستری

 مربهوط بایهد    هههای داخهخ کشهور آزاد اسهت و پهس از پرداخهت هزینه         نتخاب هریک از بیمارستا شده در ا  بیمه
خروص علت بیماری و شرح مداتجهان  رانضمام نظریه پزشک یا پزشفا  مداتج د  حساب مرکز درمانی را به صورن
 .  گر تسلیم کند ار به بیمهذشده دریافت و از طریق بیمه گ انجام

 حسهاب مرکهز    صهورن  ، گر از مراکز درمانی طرف قهرارداد اسهتلاده کنهد    نامه بیمه ه با مدرفیشد که بیمه در مواردی
چنانچه بیمه شده بدو  اخذمدرفی نامهه بهه مراکزدرمهانی    . های مورد تدهد خواهد بود درمانی اساس محاسبه هزینه

ادبیمه گربامراکزدرمانی مربهوط  طرف قرارداد بیمه گرمراجده نمایدهزینه های مربوطه حداکثرتاتدرفه مندرج درقرارد
پرداخت خواهد شد.درصورتی که بیمه شده به مراکزحیرطهرف قهرارداد بیمهه گرمراجدهه نمایدهزینهه ههای مربهوط        

 براساس باالترین تدرفه مندرج درقراردادبیمه گربامراکزدرمانی هم درجه محاسبه وپرداخت خواهد شد.
 موارد قابل توجه:

 رائه مدارک نادرست اقهدام بهه دریافهت وجهوهی     ا وسیله اظهاران کاذب و یا ه عمداً بهشد هرگاه ثابت شود که بیمه
شهدگا  وابسهته بهه وی از     شده و بیمهه  حاتت نام بیمه این ، در کرده است شدگا  وابسته به خود برای خود و یا بیمه
بابت  ا  از ابتدای قراردادگهر محق به دریافت وجوهی است که تحت هر عنهو خارج شده و بیمه تیست قرارداد بیمه

ههای پرداختهی بهه     بیمه  و حق شدگا  وابسته به وی پرداخت کرده است شده و یا بیمه ههای درمانهی به بیمه هزینه
 . گر نیز مسترد نخواهد شد بیمه

     بمنظور تسریع در رسیدگی و پرداخت خسارن به بیمه شدگا  ، حق تحقیق در مورد چگهونگی درمها  و مداتجهان
 همچنین بررسی نسخ و مدارک مربوطه برای بیمه گر محلوظ میباشد .  م شده وانجا

    در صورن بروز هرگونه اشفال در تلسیر و نحوه اجرای قرارداد ، موضوع حتی االمفا  از طریق مهذاکران فیمهابین
 حخ و فرخ خواهد شد . در حیر اینرورن رای مراجع ذیرههالح نافذ میباشد . 

 مدت قرارداد 

شروع و در ساعت بیسهت و   6/3131 /13  سال تمام شمسی است که از ساعت بیست و چهار مورخ یک یمه نامهبمدن 

 . یابد خاتمه می 13/6/3134چهار مورخ 


