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 بانک شهرخلاصه تعهدات قرارداد بیمه تکمیلی درمان 

 10/10/0011الی  10/10/0010

 سقف )ریال( عنوان تعهدات
یو اعمال جراح یبستر یها نهیپرداخت هز  

محدود یو مراکز جراح مارستانیدر ب  

 6از  ش تریب ا ب یم اریب ای مح دود در ار ر حادر ه  یو مراک ز جراح  مارس تانیدر ب یو بس تر یاعمال جراح  یهانهیجبران هز

 یدرمان یمیش (،ی)بستریهانهی، هزستون فقرات، انواع سنگ شکن سکید ،قلب یوگرافی،آنژیساعت بستر
 بدون سقف

مهم یاعمال جراح نهیهز جبران  

1 فیبا احتساب رد  

 س تون فق رات(، س کید یاس تنناه نخ اع )ب  و یو اعص اب مرک ز ، مغ زمهم مربوط به س راان یاعمال جراح یهانهیهز جبران

 1 فیمغز استخوان با احتساب رد وندیپ ه،یکل وندیپ ،کبد وندیپ ه،یر وندیپ قلب، ف،یگامانا
 بدون سقف

نیو عمل سزار یعیاب مانیزا یها نهیهز جبران  101.111.111 نیو سزار یعیاب اعم از مانیزا نهیهز جبران 

و خدمات  یکینیپارکل یها نهیجبران هز

 یشگاهیآزما

، استرس یوگرافی، اکو کاردی، انواع آندوسکوپ MRI،ی، ماموگراف، انواع اسکنیس ونوگراف :ش امل (1) یکینیپاراکل یها نهیجبران هز

،  NST ،یترمیپر ،یتریپاکم، یگراف، توپو، پنتاکمیصوت درمان ،ی، گفتار درمانی، کار درمانسنجش تراکم استخوان ،یتومتریاکو، دانس 
FALL TESTU 

 بدون سقف

، نوار ، نوار مغز، نوار عصبنوار عضله ،یست تنفست ،یانواع تست، تست آلرژ ،تست ورزش :شامل (0) یکینیپاراکل یها نهیهز جبران

 چشم یوگرافی، آنژقلب نگیتری، هولترمانیسنج ینائی، بیسنج ی، شنوائمنانه

، یوتراپیه،کرای، بخ، ختنهیریگ، گچیشکسته بند :مانند یمجاز س رپائ یهانهیجبران هز :ش امل (3) یکینیپاراکل یها نهیهز جبران

 گوش یریگشستشو و جرم ،یدرمان زری، لیتراپزریل ست،یک هیتخل ،یوبسیب پوم،یل  ونیزیاسک

 صیتشخ یهاشی(شامل آزمایچکاپ پزشک یا استنناه )ب یشگاهیخدمات آزما یها نهی:جبران هزیکینیپاراکل ریسا یهانهیهز جبران

 کیوپراکتریکا ،یوتراپیزینوارقلب،  ف ،یوگرافیکارد ، الکترویولوژیانواع راد ،یپزشک کیژنت و یشناس بیآس ای یپاتولوژ ،یپزشک

یینازا یها نهیجبران هز  IUI ،ITSC  ،ZIFT ،GIFT 101.111.111،نجکشنیکروایم IVF):شامل یو نابارور یینازا یهاو دارو ینازائ یها نهیجبران هز 

چشم یانکسار وبیرفع ع نهیهز  

(الیر 111/111/01هر چشم مبلغ  ی)برا  

 یائنیگر، جمع قدرمطلق نقص ب مهیپزشک معتمد ب صیکه به تشخ یدرموارد کیزیدوچشم و سنتول یانکس ار وبیرفع ع یهانهیهز

 سال چشم در دو هر یباشد برا شتریب ای وپترید 3( کماتیبه اضافه نصف آست ینیادوربی ینیب کیدرجه نزدهرچشم )
01.111.111 

 خاص یداروها یها نهیجبران هز
 باشد و حداکنر در سال تا یوزرات بهداشت و آموزش پزشک فیکه ابق تعر باشدیم ییخاص شامل داروها یهادارو یهانهیجبران هز

 (یروسیو ی، داروها MS، یزیالید مارانیب یداروها ت،ی، هپاتاعضا وندی، پ، ماژور سراان های، تالاسمیلیاعم از هموف) :مبلغ
 بدون سقف

 بدون سقف اورژانس نهیو جبران هز گر اول( مهیمجاز کشور صرفاً مازاد بر سهم ب ی)بر اساس فهرست داروهاو دارو  تیزیو یهانهیجبران هز اورژانس نهیو دارو و هز تیزیو یها نهیجبران هز

 10.111.111 یاب ی، لنز تماسیاب نکیع دیخر نهیهز جبران و لنز نکیع نهیهز جبران
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 فرانشیز 

 باشد. یشده م مهیب ایگذار  مهیآن بر عهده ب نیقرارداد که تأم نیو تعهد ا دییمورد تا یهای درمانهزینه درصد از 11 عبارت است از زیفرانش (1

ود، قابل پرداخت خواهد ب زیگر )ابق ضوابط قرارداد( بدون کسر فرانشمهیبه التفاوت خسارت تا سقف تعهد ب ما ند،یگر اول استفاده نما مهیب ییایش دگان از مزا مهیکه ب یدر ص ورت (0

 .دیشده تجاوز ننما انجام یها نهیهز %111حافظ از سازانهیل و شرکت آتگر اومهیب یپرداخت یهانهیجمع هز نکهیمشروط به ا

 مهیب ایگذار و  مهیعهده ب نهیسهم هز زانیم ندینما یخوددار یلیبه هر دل نهیمذکور از پرداخت هز یهاسازمان ایو  ندیگر اول استفاده ننمامهیب یایشدگان از مزامهیکه ب یدر ص ورت (3

 قرارداد خواهد بود. نیشده در جدول تعهدات ا نییتع زیشده در هر مورد معادل فرانش

 

 شدگان مهیب

 رخانواده تحت تکفل آنان شامل همس یباشد به همراه اعضا یگذار م مهی( که به اور تمام وقت در استخدام بیقرارداد -یگذار )رسم مهیش دگان عبارتند از کارکنان ش ا ل ب مهیب (1

 فرزندان، پدر و مادر . ،ی/همسران دائم

 یسال تمام )با ارائه گواه 06تا سن  یپزشک یهارشته یتمام و برا یسالگ02( تا سن  ی)دوره دانشگاه لیتمام و در صورت اشتغال به تحص یس الگ01فرزندان ذکور حداکنر تا س ن  (0

 .رندینامه قرار گ مهیب نیند تحت پوشش اتوان ی( و فرزاندان اناث تا زمان ازدواج ملیاشتغال به تحص

 .ندینما مهیقرارداد ب طیتوانند همسر و فرزندان و پدر و مادر خود را ابق شرا یم زیاناث ن نیشا ل (3

 سقف )ریال( عنوان تعهدات
 2.111.111 پزشک متخصص زیسمعک با تجو دیخر نهیهز جبران سمعک نهیهز جبران

 61.111.111 ( منوط به داشتن پوششی) ربالگرنیجن یهایناهنجار صیتشخ نهیهز ی ربالگر جبران

 آمبولانس یها نهیهز جبران
 2.111.111 در داخل شهر مارستانیدر ب یآمبولانس بشرط بستر نهیهز جبران

 11.111.111 در خارج شهر مارستانیدر ب یآمبولانس بشرط بستر نهیجبران هز

 01.111.111 بدن یعیاب یاعضا هیته نهیجبران هز بدن یعیاب یاعضا هیته نهیجبران هز

 یخدمات دندانپزشک نهیهز جبران
 یها می، ترموس  اژرو ب یری، جرمگدندان یهایجراح ،دندان دنی، کش  های، گرافتیزیو :از جمله یخدمات دندانپزش  ک هیکل جبران

 مپلنتیو ا ی، ارتودنسرابت و متحرک یها، پروتزلنه یها یجراح شه،یو درمان مجدد ر شهی، درمان ریدندان
61.111.111 

 باشد یقابل محاسبه م الیر 111/111/101به صورت شناور تا سقف  یخدمات دندانپزشک. 

 باشد. یبر اساس تعرفه وزارت بهداشت و درمان م یدندانپزشک یها نهیپرداخت هز 

http://www.atiyehsazan.ir/
http://www.rasatpa.ir/


025-31057مرکز ارتباط با مشتریان:   

www.Atiyehsazan.ir ت:ـایـوب س  

www.Rasatpa.ir :مشاهده هزینه های درمانی 
  

3 
 

از  و تیآنان )بجز معلول یها یماریب ریدرمان سا یها نهیهز نی( تامیباش ند )بدون در نرر گرفتن ش رط سن یکل یاز کارافتادگ ای یذهن تیش ده، دچار معلول مهیچنانچه فرزندان ب (0

 گر تحت پوشش خواهد بود. مهیپزشک معتمد ب دیی( با تایکارافتادگ

به اعلام  مشروط یخانواده و یخود و اعضا مهیو چنانچه بازنشسته گردد، پوشش ب یخانواده متوف یاعضا یا مهیپوشش ب دیچنانچه در اول مدت قرارداد فوت نما یش ده اص ل مهیب (2

 .ابدیتواند ادامه یم یا مهیسال ب انیتا پا مه،یگذار و پرداخت حق ب مهیبه ب یکتب

 

 گر خارج است: مهیاز شمول تعهدات ب زین ریقرارداد، موارد ز یعموم طیعلاوه بر استثنائات شرا

 بدن. یجسم یها یجبران نواقص و ناراحت یبرا یاعضاء مصنوع یها نهیهز هیکل (1

 گر(  مهیپزشک معتمد ب دیی)مگر با تا ماریو همراه ب یاتاق خصوص یها نهیهز ون،یزی: تلفن، تلولیمتفرقه از قب یها نهیهز (0

 (ری)فراگ یدمیاپ یها یماریب (3

 باشند. یخود از کارافتاده کامل و دائم م یا مهیپوشش ب خیتار یکه در ابتدا یافراد (0

 آن. میرمستقی  ایو  میاز جنگ اعم از اررات مستق یمربوط به جراحات ناش یدرمان یها نهیهز هیکل (2

 دارند، مگر با داشتن مجوز اقامت با حق کار مشخص و پروانه کار معتبر. یرانیرای  تیکه تابع یافراد (6

 چک آپ یها نهیهز (7

 باشد: یم لیدر مطب به قرار ذ رمجازی  یاعمال جراح ستیل (0

 توام باشد. یعموم یهوشیکه با ب یاعمال هیکل (9

 ه انواع فتق ها(باشد )از جمل یضرور یآن باز کردن حفره شکم یاجرا یکه برا یاعمال (11

 بدن لیبزرگ و او یاستخوان ها یرو یاعمال جراح (11

 قلب و عروق. سمیکانتر -یداخل قفسه صدر یاعمال جراح (10

 عروق مگر در مواقع اورژانس. -اعصاب -اوتار -عضلات یاعمال رو (13

 .یعیو اب یعیرابی  یها مانیو زا سیزن و مرد، گذاردن فورم یو ادرار یتناسل یداخل دستگاه ها یاعمال جراح (10

 ستوان فقرات و مغز و نخاع و جمجمه. یرو یاعمال جراج هیکل (12

 ها(. نوسیو س نیلوزت ،یفک و صورت و داخل حلق )منجمله شکاف کام و لب و لب شکر یاستخو انها عیوس یاعمال جراح (16

 .چشم سمیاستراب -حفره چشم یتومورها -هیشبک یپارگ -گلوکرم -عمل کاتارکت (17

 .رهیو   یتمپانوپلاست لیاز قب یو داخل یانیگوش م عیوس اتیعمل (10

 .نیفک یاستئوسنتز در شکستگ یعمل جراح (19
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 .نیفک یاستخوان قیعم یو تومورها ستیآوردن ک رونیب (01

 فک. ونیرزکس (01

 فک. لیکند ونیرزکس (00

 زبان. ونیرزکس (03

 .گمایباز در آرچ ز یعمل جراح (00

 .یو برداشتن  ده بزاق دنیبر (02

 .یفک -یجگاهیگ یمیقد یجا انداختن در رفتگ (06

 .یتحتان -یعصب دندان یرو یعمل جراح (07

  است. نوسیس یکه مستلزم جراح نوسیاز س یو جسم خارج یمیقد شهیآوردن ر رونیب (00
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