"طرح های بیمه تکمیلی انفرادی و خانوادگی سال " 1399
طرح ویژه

طرح شمیم

طرح جامع

طرح وصال

طرح ممتاز

طرح عقیق

تعهدات
بیمارستانی

80,000,000

80,000,000

150,000,000

150,000,00

375,000,000

375,000,000

اعمال جراحی

160,000,00

160,000,000

300,000,000

300,000,000

750,000,000

750,000,000

پاراکلینیکی گروه اول

8,000,000

8,000,000

15,000,000

15,000,00

20,000,000

20,000,000

پاراکلینیکی گروه دوم

4,000,000

4,000,000

7,500,000

7,500,000

10,000,000

10,000,000

خدمات آزمایشگاهی

5,000,000

5,000,000

7,500,000

7,500,000

10,000,000

10,000,000

ویزیت و دارو

5,000,000

5,000,000

8,000,000

8,000,000

10,000,000

10,000,000

دندانپزشکی

5,000,000

5,000,000

10,000,00

10,000,000

10,000,000

10,000,000

زایمان

30,000,000

30,000,000

50,000,000

50,000,000

50,000,000

50,000,000

جراحی مجازسرپایی

5,000,000

5,000,000

10,000,000

10,000,000

20,000,000

20,000,000

هزینه آمبوالنس

4,000,000

4,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

نازایی

----------

30,000,000

------------

50,000,000

------------

50,000,000

رفع عیوب انکساری

----------

16,000,000

-------------

20,000,000

-------------

30,000,000

سمعک

----------

4,000,000

------------

6,000,000

-------------

10,000,000

جدول حق بیمه سالیانه (ریال)
سن

طرح ویژه

طرح شمیم

طرح جامع

طرح وصال

طرح ممتاز

طرح عقیق

( 0-15سال)

7,793,000,0

8,388,000,0

9,706,000,0

10,584,000,0

11,194,000,0

12,285,000,0

(16-50سال)

15,587,000,0

16,777,000,0

19,412,000,0

21,169,000,0

22,388,000,0

24,570,000,0

(51-60سال)

18,704,000,0

20,132,000,0

23,295,000,0

25,403,000,0

26,866,000,0

29,484,000,0

(61-70سال)

23,380,000,0

25,165,000,0

29,119,000,0

31,754,000,0

33,582,000,0

36,856,000,0

تعهدات
پوشش ها

عنوان
هزینه های بستری ,جراحی ,بیمارستانی و مراکز درمانی

بیمارستانی

جبران هزینه های جراحی تخصصی با احتساب بند یک شامل جراحی های مربوط سرطان ,مغز و اعصاب مرکزی و نخاع (به استثنای
دیسک ستون فقرات)  ,گامانایف  ,قلب  ,پیوند ریه  ,پیوند کلیه و پیوند مغز استخوان

اعمال جراحی
پاراکلینیکی گروه اول

جبران هزینه های سونوگرافی  ,ماموگرافی ,انواع اسکن ,انواع آندوسکوپی ,ام آر آی  ,آکوکاردیوگرافی ,استرس اکو ,دانسیتومتری

پاراکلینیکی گروه دوم

جبران هزینه های مربوط به تست ورزش,تست آلرژی ,تست تنفسی ,نوارعضله  ,نوارعصب  ,نوار مغز  ,نوار مثانه نوار قلب  ,شنوایی
سنجی  ,بینایی سنجی  ,هولتر مانیتورینگ قلب  ,آنژیوگرافی چشم

خدمات آزمایشگاهی

جبران هزینه های خدمات آزمایشگاهی شامل آزمایش های تشخیص پزشکی  ,پاتولوژی  ,فیزیوتراپی  ,رادیولوژی  ,نوار قلب

ویزیت و دارو

جبران هزینه های ویزیت و دارو( بر اساس فهرست داروهای مجاز کشور ,صرفاً مازاد بر سهم بیمه گر اول ) و خدمات اورژانس (غیر
بستری )

دندانپزشکی

کلیه خدمات دندان پزشکی( به جز ایمپلنت,ارتودنسی,جراحی لثه,دندان مصنوعی)
جبران هزینه های زایمان اعم از طبیعی و سزارین

زایمان
جراحی مجازسرپایی
هزینه آمبوالنس

هزینه آمبوالنس مشروط به بستری شدن درون شهری و برون شهری

نازایی

جبران هزینه های درمان نازایی و نا باروری

رفع عیوب انکساری
سمعک

هزینه های جراحی مجاز سرپایی مانند شکستگی ها  ,کچ گیری  ,ختنه  ,بخیه  ,کرایوتراپی  ,اکسیزیون نلیپوم  ,بیوپسی  ,تخلیه
کیست و لیزر درمانی

جبرای هزینه های جراحی مربوط به رفع عیوب انکساری هر دو چشم(هر چشم  3دیوپتر یا بیشترباشد)
جبران هزینه های مربوط به خرید سمعک

نکته :فرانشیز تمامی طرح ها 10درصد می باشد وهمچنین دوره انتظاراعمال جراحی  3ماه و زایمان  9ماه می باشد

