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 پرداخت هزینه هاي درمان وبیمارستانی واعمال جراحی

 

 

40,000,000 

هزینه هاي بستري و اعمال جراحی عمومی در بیمارستان و مراکـزجراحــی محدود 
Day Care  ساعت بستري ) ، آنژیوگرافی قلب ، هزینــه عمل  6( با بیشتر از

دیسک ستون فقرات ، انواع سنگ شکن * رادیوتراپی ، ، شیمی درمانی ( بستري و 
 سال به جززایمان70سال وباالي 7،هزینه همراه زیزسرپایی )

اعصاب ( باستثناء دیسک ستون فقرات) و پیوند کلیه و مغز مغز و  -شامل قلب 80,000,000 جبران هزینه چهار عمل جراحی مهم (اصلی) 2/8
 میباشد. 1/8تعهدات این بند با احتساب بند  ،گامانایف  ،استخوان

 جبران هزینه هاي زایمان طبیعی و عمل سزارین 3/8

 

 تعهد بیمه گر براي هزینه زایمان شامل فقط فرزند اول الی سوم بیمه شده میباشد . 20,000,000

–ســـونوگرافی –ماموگرافی -انواع سی تی اسکن –شامل :انواع اسکن  5,000,000 )1هزینه هاي پاراکلینیکی( 4/8

-استرس اکو -انواع آندوسکوپی و اکوکاردیوگرافی –ام آرآي  –رادیــــوتراپی
 انواع آنژیوگرافی(بجزقلب وچشم )-دانسیتومتري

 -شامل تست ورزش ، نوار عضله ، نوار عصب ، نوار مغز ، آنژیوگرافی چشم 2,500,000 )2هزینه هاي پاراکلینیکی( 5/8
شنوائی -بینائی سنجی  -فیزیوتراپی –پزشکی هسته اي بیوپسی ها  -رادیولوژي

-تست تنفس-هولترمانیتورینگ قلب-آنژیوگرافی چشم-تست آلرژي-سنجی
 -نوارمثانه-نوارمغز

اکسیزیون لیپــوم  –کرایوتراپی  –بخیه  –ختنه  –گچ گیري  –مانند شکستگیها  2,500,000 هزینه جراحیهاي مجاز سرپایی وبدون بستري 6/8
 بیوپسی -تخلیه کیست و لیزردرمانــی (باستثناء رفع عیوب دیـــد چشم ) –

معتمدبیمه گر (قبل از عمل) ً سه چنانچه نقص بینائی هرچشم به تشخیص پزشک  8,000,000 هزینه رفع عیوب انکساري دید چشم براي هردو چشم  7/8
 دیوپتر ً یا بیشتر باشد

 جبران هزینه هاي آمبوالنس 8/8

 داخل شهر

 خارج شهر

 

800,000 

1,300,000 

و سایر فوریتهاي پزشکی که نهایتاً منجر به بستري شدن بیمه شده در بیمارستان 
 میگردد. 

 میباشد. 1/8تعهدات این بند از محل تعهدات بند 

 600,000 ولنزتماس طبیعینک  9/8
 

 ومیکرواینجکشنGIFT-IU-IVF,-ITSC-ZIFTشامل اعمال جراحی مربوط 20,000,000 هزینه هاي نازائی وناباروري 11/8

شامل آزمایشهاي تشخیص پزشکی،پاتولوژي یاآسیب  به غیر از چکاب 4,000,000 هزینه هاي آزمایشگاهی 12/8
 شناسی،ژنتیک پزشکی،انواع رادیوگرافی،نوارقلب وفیزیوتراپی

 وداروهاي مجازشرکت به شرط پرداخت بیمه گراول طبق تعرفه وزارت بهداشت 2,000,000 وداروهزینه هاي ویزیت  13/8

 طبق برندتجویزشده پزشک متخصص 2,000,000 سمعک 14/8

 حق بیمه به صورت ماهیانه وبراي هرنفردرماه  (ریال)مبلغ حق بیمه


