خلاصه قرارداد بیمه تکمیلی درمان صندوق بازنشستگی کشوری
 0911/10/10لغایت 0911/01/91
تعهدات

سقف تعهدات

شرح تعهد

بستري
فوق تخصصي و
خدمات سرپایي
و بستري
بیماري هاي خاص
و صعب العلاج

برای هر نفر (ریال)

 (5اعمال جراحي تخصصي و فوق تخصصي شامل جراحي قلب و عرروق جراحري مغرز و اعصرا جراحري سرتون فرررات ( بجرز عمرل جراحري دیسر سرتون
فررات) و برخي از اعمال جراحي لگن و مفصل ران فمرور و مفصرل زا،رو برخري از اعمرال جراحري گرران قیمر دسرتگا هاي مختلر بردن ( اعمرال جراحري
مندرج در  4برگ لیس پیوس ) پیو،د کلیه پیو،د کبد پیو،د ریه پیو،رد مغرز اسرتخوان و هزینرههاي بسرتري طبري و اعمرال جراحري بیمراري هراي خراص
و صعب العلاج شیمي درما،ي و رادیوتراپي بیماران سرطا،ي (کا،سرها پري کا،سر)
 (2هزینه داروهاي تخصصي و داروهاي درمان عوارض جا،بي بیمراريهراي خراص و صرعب العلراج و عروارض دارویري داروهراي شریمي درمرا،ي بیمراران مبتلرا
به سرطان حسب تشخیص و تجویز پزش معالج تزریق BCG IVIG
تبصر  :داروهاي اصلي و تخصصي داروهاي درمران عروارض جرا،بي بیمراريهراي خراص و صرعب العلراج و عروارض دارویري داروهراي شریمي درمرا،ي بیمراران
مبتلا به سرطان که در فهرس رسمي داروهراي ایرران مريباشرد اعر از اینکره در تعهرد بیمره پایره باشرد و یرا در تعهرد بیمره پایره ،باشرد در تعهرد قررارداد
ميباشد و داروهاي خارج از فهرس مذکور در تعهد ،ميباشد.
 (7ویزی آزمایش رادیولوژي و سایر خدمات مرتبط با بیماري هاي خاص و صعب العلاج به صورت سرپایي و بستري
 (4بیماري هاي خاص و صعب العلراج قررارداد عبارتنرد از :تالاسرمي مراژور همروفیلي دیرالیزي مرزمن  MSپارکینسرون آلزایمرر پیو،رد کلیره پیو،رد کبرد
پیو،د ریه پیو،د مغز استخوان بیمراريهراي ضرع
آرتری

عصرب و عهرله (ازجملره  MLS ALSپرولي میوزیر

عدم تعهد بیمه پایه
غیرطرف قرارداد
بیمه پایه% 70
یاکسرسه بیمه پایه

و دوشرن و )....بیمراريهراي اتوایمیرون ( از جملره

روماتوئید لوپوس و پمفیگوس و  ).....بیماري پسوریازیس بیماريهاي ،وروپاتي و ا،واع بدخیميها (کا،سرها پري کا،سر).

هزینه هاي بستري در بیمارستان ،اشي از درمان طبي سایر اعمال جراحي خدمات Day Careجراحي دیس
بستري عمومي
از محل تعهدات
فوق تخصصي و
بیماري هاي خاص
و صعب العلاج
قرارداد

440.000.000

فرانشیز

ستون فررات آ،ژیوگرافي عروق قلب و مغز و کاروتید

سي تي آ،ژیوگرافي مالتي دتکتور (کدهاي  302401و 302400کتا ارزشي ،سبي خدمات) و آ،ژیوگرافيهاي بعهي از عروق محیطي و دیجیتال (کدهاي  305070تا
 305010و کدهاي  305271تا  305731و  300501و  300507کتا ارزشي ،سبي خدمات) همچنین لریزرترراپري چشر (،ظیرر ضایعات شبکیه یاگ لیزر) SLT
(لیزر گلوکوم) تزریق ماد فارماکولوژی

داخل ویتر ما،ند (آوستین لوسنتیس آیلا و سایر موارد مشابه) (کراسلینگ ) PDT PRP TTT (UVXچش ) ، RFراط

مختل بدن و سروزن آن و همچنین اسرتفاد از  RFاز طریق آ،دوسرکو ERCP ،به تنهایي و یا توام با اسرتن
کولو،وسکوپي  PETاسکن گاما،ای

گذاري ا،واع ا،دوسو،وگرافي ا،واع آ،دوسکوپي و

بیوپسي سوز،ي و آسپیراسیون مغز استخوان تواماً سوزن براکي تراپي بصورت سرپائي و یا بستري سنگ شکن و ،مو،ه برداري از

ارگا،هاي مختل بدن به وسیله سوزن ،ظیر (پروستات پستان و سایر موارد مشابه) تح

مرکز ارتباط با مشتریان025-31057 :

هدای

220.000.000

عدم تعهد بیمه پایه
غیرطرف قرارداد
بیمه پایه% 70
یاکسرسه بیمه پایه

تصویربرداري

www.Atiyehsazan.ir

سقف تعهدات

تعهدات

شرح تعهد

خدمات تشخیصي
درما،ي سرپایي

هزینه هاي خدمات تشخیصي درما،ي سرپائي از جمله فلوروسکپي ا،واع ماموگرافي سنجش تراک استخوان سایر ا،واع آ،ژیوگرافي ا،واع سو،وگرافي ا،واع سي تي
اسکن ا،واع MRIپزشکي هسته اي و ا،واع اسکن خدمات تشخیصي چش کدهاي  307000تا  307030کتا ارزش ،سبي خدمات ( OCTاسکن کان فوکال UBM
 ECCپاکي متري توپوگرافي پنتاک  HTR GDXو FNA )...ارگانهاي مختل بدن هولترما،یتورینگ  IOL Masterما،ومتري ،وار مثا،ه ، ICGوار چش
 EOGو  Body box ERGتسرر متراکرولیرن (آستوگرافي) تسر هاي تنفسي پلتیسموگرافي پرا ،اسمیرر  ( PRPکد  ) 702771اکوکاردیوگرافي ASI
،وارقلب تس ورزش پروگرامینگ پیس میکر تس تیل تس هاي ارزیابي پیس میکر آ،الیز پیسمیکر  Fall testفیبرو اسکنکبد اوزونتراپي ،وار عهله ،وار
عصب ،وار مغز تس اورودینامی فیزیوتراپي و لیزرفیزیوتراپي خدمات کایروپراکتی مگنتوتراپي اودیومتري اپتومتري پریمتري اتوماتی برر سي عصب بینائي
بررسي عصب شنوائي تمپا،ومتري اسپیررومترري

53.000.000

خدمات آزمایشگاهي

هزینه هاي خدمات آزمایشگاهي اع از آزمایشات تشخیص طبي و آسیب شناسي از جمله پذیرش و ،مو،ه گیري تجزیه ادرار شیميبالیني شیمي بالیني اختصاصي
هورمون شناسي تومور مارکرها خون شناسي ا،عراد با ،خون سرولوژي و ایمنولوژي میکرو شناسي آزمایش هاي متفرقه آزمایشات ژ،تی مولکولي تس هاي
غربالگري تشخیص پیش از تولد بیماريهاي ژ،تی سیتوپاتولوژي آسیب شناسي تشریحي گلوبال خدمات ژ،تی و سایر موارد
(به جز خدمات پزشکي قا،و،ي و خدمات آزمایشگاهي ،اباروري)

0.000.000

اعمال
مجاز سرپایي

هزینههاي مربوط به اعمال مجاز سرررپایي مندرج در کتا ارزش ،سرربي خدمات سررلام از قبیل شررکسررتگيها در رفتگيها ا،واع گچگیري (به همرا هزینههاي
رادیولوژي) آتل گذاري اکسیزیون جس خارجي اکسیزیون تومورهاي خوشخی اکسیزیون میخچه جراحي ،اخن فرو رفته در ،سج ،رم کشیدن ،اخن درمان و
کنترل خو،ریزي بیني اکسیزیون آبسه شالازیون ،اخن چش پو،کسیون مایع مغزي ،خاع ( ) LPدر آوردن جس خارجي از گوش و بیني

0.200.000

کسر سه بیمه پایه

4.000.000

کسر سه بیمه پایه

هزینه هاي ا،ترال بیمار با آمبولا،س در موارد اورژا،س که منجر به بستري شدن بیمار مي گردد و یا در صورت ا،ترال بیمار با آمبولا،س در طول مدت بستري به سایر
مراکز تشخیصي درما،ي (رف و برگش ) درموارد داخل شهري (بدون محدودی در تعداد دفعات) براي هر باز،شسته و افراد تح تکفل و وظیفه بگیر در طول مدت
قرارداد و همچنین در مواقعي که امکان مداواي بیمار در بیمارستان هاي محل اقام وي فراه ،باشد با تأئید مورد توسط پزش معالج یا رئیس بیمارستان مبدا فرط
ا،ترال بیمار(رف ) در موارد بین شهري تروسرط آمبرولا،رس یا هواپیما به مراکز درما،ي در تعهد ميباشد (حداکثر چهار ،وب ) براي هر باز،شسته و افراد تح تکفل و
وظیفه بگیر درطول مدت قرارداد
تبصر  :در صورت ا،ترال بیمار با آمبولا،س در طول مدت بستري به سایر مراکز درما،ي (در موارد داخل شهري) رف و برگش ی ،وب محسو مي شود.

داخل شهري
هر ،وب 2.000.000
آمبولا،س/هواپیما
بین شهري
هر ،وب 3.000.000

،دارد

هزینه ویزی پزشکان اع از عمومي متخصص فوق تخصص متخصص روا،پزشکي و فوق تخصص روا،پزشکي براي هر باز،شسته و افراد تح تکفل و وظیفه بگیر در
طول مدت قرارداد.

2.000.000

،دارد

2.000.000

،دارد

خدمات رادیوگرافي

آمبولا،س
(در سر تعهدات
بستري عمومي یا
فوق تخصصي)

و یز ی
عین

هزینه خدمات رادیوگرافي کدهاي  300001الي  300777کتا ارزش ،سبي خدمات (به جز فلوروسکپي و ا،واع ماموگرافي که در سر
سرپائي ميباشد)

هزینه عین

(هر سه سال ی

بار) به ازاي هر باز،شسته و افراد تح

مرکز ارتباط با مشتریان025-31057 :

تکفل و وظیفه بگیر در طول مدت قرارداد

برای هر نفر (ریال)

خدمات تشخیصي درما،ي

فرانشیز

کسر
سه بیمه پایه

کسرسه بیمه پایه

www.Atiyehsazan.ir

تعهدات

سقف تعهدات

شرح تعهد

عصا  /واکر
ویلچر

هزینه عصا  /واکر به ازاي هر باز،شسته و افراد تح
هزینه ویلچر به ازاي هر باز،شسته و افراد تح
هزینه سمع

سمع
دس د،دان
مراقب در
خا،ه سالمندان

براي هر گوش(هر پنج سال ی

تکفل و وظیفه بگیر در طول مدت قرارداد.

تکفل و وظیفه بگیر در طول مدت قرارداد.
بار) به ازاي هر باز،شسته و افراد تح

تکفل و وظیفه بگیر در طول مدت قرارداد.

هزینه دس د،دان (هر سه سال ی بار) اع از دس د،دان کامل ( هر دو ف ) ،ی دس
کبال ) بدون محدودی سني به ازاي هر باز،شسته و افراد تح تکفل و وظیفه بگیر
هزینه هاي ،گهداري و مراقب

برای هر نفر (ریال)

د،دان ( ی

ف

) پروتز پارسیل یا د،دان تکه اي ( تمام آکریلي کروم

در خا،ه هاي سالمندان داراي مجوز از سازمان بهزیستي کشور براي هر بیمه شد

مرکز ارتباط با مشتریان025-31057 :

فرانشیز

5.000.000

،دارد

50.000.000

،دارد

1.000.000

،دارد

7.000.000
تا سر  3.000.000ریال
در هر ما

،دارد
،دارد

www.Atiyehsazan.ir

