
  

 

 

 

 

 2طرح 1طرح شرح 

1 
هزینه های 

 بیمارستانی

 ,)صرفا داروهای تزریقی( درمانی شیمی جراحی و بستری های هزینه

 انواع و گامانایف,قلب جراحی ستون فقرات ، آنژیوگرافی ,رادیوتراپی

 day care محدود و جراحی مراکز و بیمارستان در شکن سنگ

03,333,333 03,333,333 

2 
 ,برای اعمال جراحی مربوط به مغز و اعصاب مرکزی و نخاع ، قلب افزایش سقف تعهد

 ریه و مغز استخوان( ,کبد,)کلیه  پیوند
03،333،333 03،333،333 

0 

به  طجبران هزینه های مربو هزینه های زایمان اعم از طبیعی یا سزارین تا فرزند سوم

، میکرو GIFT ،ZIFT ،ITSC، IUIدرمان نازائی و ناباروری شامل اعمال جراحی مرتبط 

 IVFاینجکشن و 

11,333,333 23,333,333 

4 
– اسکن -ماموگرافی -سونو گرافی جبران هزینه های پاراکلینیکی شامل انواع:

 استرس اکوودانسیتومتری -اکو کاردیوگرافی -ام آر آی - آندوسکوپی

0,333,333 0,333,333 

1 

 ،شنوائیتنفسی، آلرژی،)ورزشجبران هزینه های مربوط به انواع :تست ها شامل 

هولتر مانیتورینگ  ,مغز و مثانه  ,عصب ,انواع نوارنگاری عضله  ,بینائی سنجی( سنجی،

 آنژیوگرافی چشم ,قلب

0 
گچ گیری به همراه مواد  ,جبران هزینه های جراحی سرپائی مانند: شکسته بندی 

 تخلیه کیست( ,بیوبسی ,اکسیزیون ,کرایوتراپی  ,بخیه,ختنه ,مصرفی)آتل بندی

0 
جبران هزینه های خدمات آزمایشگاهی )به استثنای چک آپ پزشکی( پاتولوژی ، 

 رادیوگرافی، نوار قلب، فیزیوتراپی

0 

کشیدن دندان جراحی  ,گرافی ها  ,جبران هزینه های دندانپزشکی شامل ویزیت 

پروتزهای ثابت ,جراحی لثه ,درمان ریشه ,ترمیم های دندانی  ,برساژ ,جرمگیری ,دندان

 و متحرک

- 13,333,333 

 1,333,333 1،333،333 جبران هزینه عینک برای هر خانواده 9

13 

در مواردی که به تشخیص  چشم انکساری عیوب جبران هزینه های مربوط به رفع

دیوپتر و یا بیشتر باشد جمعا 0جمع قدر مطلق بینائی هر چشم ,پزشک معتمد بیمه گر 

 هر دو چشم تا سقفبرای 

0,333,333 13,333,333 

 1,333,333 1,333,333 جبران هزینه های اروتز 11

 1,333,333 - دارو و ویزیت های هزینه جبران 12

10 
 از ریال1,333,333 مبلغ حداکثر تا استفاده بار هر در شهر  خارج در پزشکی فوریتهای سایر و آمبوالنسی های هزینه

 1 ردیف محل

14 
ریال از  133,333در هر بار استفاده حداکثر تا مبلغ  شهر  داخل در پزشکی فوریتهای سایر و آمبوالنسی های هزینه

 1محل ردیف 
 


