قرارداد بیمه درمان تکمیلی کارکنان فروشگاه های زنجیره ای رفاه در سراسر کشور
از تاریخ  1399/01/01لغایت 1399/12/29
ردیف

تعهدات

عنوان

سقف (ریال)

فرانشیز

1

بستری
فوق تخصصی

اعمال جراحی مغز خخزا( اباثزت ای جراحزی ازای دیسز ثزتو فرزرا  ،آخژیوپالثزتی قلز
کار تی زد آئززور  ،جراح زی عززر ق ب ز ر خ ی زر کار تی زد آئززور  ،جراح زی قل ز  ،پیوخززد ری زه،
پیوخد قل  ،پیوخد کبد ،گاماخایف پیوخد کلیه ،پیوخد مغ اثتخوا  ،درما جراحی ثرطا

600.000.000

کسر ثهم بیمه یایه در صور
عدم تعهد بیمه پایه %30فراخشی از
ا ی هاای مورد تأیید تعهد بیمه گر

2

بستری
عمومی

ا ی ززه اززای درمززاخی بیمارثززتاخی اعمززال جراحززی ،ش زیمی درمززاخی اثززرپایی ،بسززتری ،دار ،
رادی زوتراپی بززه شززرت بسززتری شززد در بیمارثززتا مراک ز جراح زی محززد د  Day Careابززا
بیشززتر از  6ثززاعب بسززتری در بخززغ ی زر ا رژاخزز ، ،آخژی زوگرافی قل ز  ،اعمززال جراح زی چشززم
اپیوخززد قرخیززه ،یترکتززومی دکولمززا رتززین  ،...بززه یززر از رفززع عیززوب اخکسززاری  ،ا ی ززه
جراحززی اززای دیسزز ثززتو فرززرا  ،اپاراثززکوپی ،اخززوا( ثزز ن شززکن ،کورتززاژ اتشخیصززی،
درماخی تخلیه ای  ،جبرا ا ی ه امراه افراد زیر  7ثال بااتر از  70ثال

300.000.000
از محل تعهدا
فوق تخصصی قرارداد

کسر ثهم بیمه یایه در صور
عدم تعهد بیمه پایه  %30فراخشی از
ا ی هاای مورد تأیید تعهد بیمه گر

3

زایما

ا ی ه اای زایما طبیعی عمل ث ارین

60.000.000

کسر ثهم بیمه یایه در صور
عدم تعهد بیمه پایه  %30فراخشی از
ا ی هاای مورد تأیید تعهد بیمه گر

4

خدما
پاراکلی یکیا1

اخززوا( اثززکن ،اخززوا( ث زی ت زی اثززکن ،اخززوا( ثززوخوگرافی ،اخززوا( مززاموگرافی ،اخززوا( ام آر ای ،اخززوا(
اکوکاردیوگرافی ،اخوا( آخد ثکوپی

15.000.000

5

خدما
پاراکلی یکیا2

تسب رزش ،خوارعضله ،خوارعص  ،خوارمغ ،آخژیوگرافی چشم اثپیر متری داخسیتومتری

15.000.000

6

اعمال
مجاز ثرپایی

جبززرا ا ی ززهاززای جراحزیاززای مجززاز ثززرپایی ماخ ززد شکسززت یاززا ،دررفت زیاززا ،اخززوا( گ ز -
گیری ،خت ه ،بخیه ،تخلیه کیسب ،اکسی یو لیپوم لی ر درماخی در مواقع یر زیبایی

15.000.000

7

آزمایغ-پاتولوژی

ا ی ززه خززدما آزمایشزز اای ،پززاتولوژی آثززی ش اثززی ،ژختیزز
فی یوتراپی به ج چکاپ ربال ری

رادیززوگرافی ،خززوار قلزز ،

15.000.000

8

دار ی
بیمار خا

9

دخداخپ شکی

خدما دخداخپ شکی به یر از موارد زیبایی براثاس ث دیکای بیمه گرا

10

گفتار درماخی،
کاردرماخی

گفتار درماخی ،کاردرماخی

15.000.000

ل طبی تماثی

3.000.000

11

عی

صززع العززالت طبززو تعرفززه زار بهداشززب شززامل
جبززرا ا ی ززه اززای دار ی بیمززارا خززا
ثرطا  ،MS ،دیالی ی ،تااثمی ،اموفیلی ،پیوخد کلیه

50.000.000
10.000.000

عی

ل

12

ی یب دار
خدما ا رژاخ،

13

ا رت

ا ی ه اای ا رت پ ،از جراحی به تشخی

14

لی ی

جبرا ا ی زه ای جراحزی مربزوت بزه رفزع عیزوب اخکسزاری چشزم در مزواردی کزه بزه تشزخی
پ ش معتمد بیمزه گزر درجزه خ دیز بی زی ،د ربی زی ،آثزتیکما یزا جمزع قزدر مقلزو خرز
بیماری ار چشم  3دیوپتر با بیشتر باشد

ی چشم 7.000.000
د چشم 14.000.000

جبززرا ا ی ززه آمبززواخ ،ثززایر فوریباززای پ شززکی مشززر ت بززه بستریشززد بیمززه شززده در
مراک درمزاخی یزا خرزل اخترزال بیمزار ادر زمزا بسزتری بزه ثزایر مراکز تشخیصزی درمزاخی
طبو دثتور پ ش معالج ،داخل شهری

داخل شهری 1.300.00
بین شهری800.000

15

آمبواخ،

ی یب دار

خدما ا رژاخ ،در موارد بستری
پش

معالج تائید پ ش

4.000.000
4.000.000

معتمد بیمه گر

حززداک ر تعهززد بیمززهگر در خصزززو
خد ماتی که دارای تعر فه مصزززوب در
بخغ د لتی خصززوصززی میباشزز د،
معادل تعرفه بخغ خصززوصززی د لتی
م صوب ایئب زیرا  ،پ ،از کسر ثهم
بیمه گر ا ل می باشزززد در خصزززو
خدماتی که تعرفه آخ ها ضزززریبی از K
تعیین گردیده ا ثب ،تعهد بیمهگر جهب
خد ماتی که در ک تاب ارزش خسزززبی
مراق بب اای ثزززال مب در
خد ما
جمهوری اثالمی ایرا تعرفه آ ضریبی
از  Kمی با شد ،حداک ر برا ثاس ضری
مصوب ایئب زیرا در بخغ خصوصی
اجهب بخغ خ صو صی د لتی اجهب
بخغ د لتی  ،پ ،از کسر ثهم بیمهگر
ا ل خوا اد بود در خصزززو ثزززایر
خد ما که فا قد تعر فه مشزززخ
میباشززز د ،پ ،از کسزززر %30از تعرفه
بیمهگر خوااد بود
%20

بد

فراخشی

هزینه کلیه خدمات نازایی ،ناباروری در تعهد نمی باشد
کلیه هزینه های مربوط به بیماری های روانی در تعهد نمی باشد
هزینه خدمات جدید که جنبه تحقیقاتی دارند و فاقد تایید وتعرفه از سوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی هستند قابل پرداخت نمی باشد
مهلت تحویل مدارك هزینه های درمانی بیمه شدگان در طی مدت قراردادحداکثر  6ماه از تاریخ هزینه و حداکثر سه ماه بعد از اتمام قرارداد

بیمه شدددگان محترم می توانند به صددورت آناین و بدون نیاز به دریافت معرفینامه ،در مراکز طرف قرارداد با شددرکت آتیه سددازان حاف  ،از
خدمات بیمه تکمیلی درمان بهره مند شوند.

مرکز ارتباط با مشتریان021-75013 :

وب سایتwww.Atiyehsazan.ir :

