
 ردیف نوع تعهدات واحد حداکثر تعهدات فرانشیز)درصد(

 قرارداد تحت تکفل غیر تحت تکفل

طبی ، جراحی ، شیمی درمانی )بستری و سرپایی (، رادیو تراپی ، آنژیوگرافی  قلب و هزینه های بستری  نفر نامحدود 20 20 20

 . Day Careانواع 

در بیمارستان و مراکز جراحی محدود و جراحی هایی  به سنگ شکن Day Careجراحی  اعمالتبصره : 

اطالق می شود که مدت زمان مورد نیاز برای مراقبت های بعد از عمل در مراکز درمانی کوتاه مدت  

 هزینه های داروی بیماران خاص التفاوتباشد. پرداخت مابه 

1/8  

پیوند کلیه و مغز  –و اعصاب مغز  -هزینه شش عمل اصلی قلب-جراحی تخصصی  نفر نامحدود 20 20 20

 استخوان،کبد و ریه
2/8  

20 20 20 000/000/15 3/8 زایمان اعم از طبیعی،سزارین و سقط جنین در صورت تشخیص پزشک معالج نفر   

سونوگرافی  –مامو گرافی  –انواع سی تی اسکن  -( انواع اسکن1هزینه های پاراکلینیکی) نفر نامحدود 20 20 20

 انواع آندوسکوپی و اکو کاردیو گرافی –آی  آرام  –رادیو تراپی  –
4/8  

( شامل تست ورزش ،نوار عضله ،نوار عصب ، نوار مغز ، 2هزینه های پاراکلینیکی) نفر نامحدود 20 20 20

 آنریوگرافی چشم

5/8  

20 20 20 000/000/10 6/8 ای هر چشم دیوپتر یا بیشتر بر 2هزینه رفع عیوب انکساری دید چشم با نقص بینایی  نفر   

0 0 0 000/008 7/8 هزینه های آمبوالنس داخل شهر نفر   

0 0 0 000/500/1 8/8 هزینه های آمبوالنس خارج شهر نفر   

20 20 20 000/000/5 به صورت تجمیعی اعم از ترمیم پوسیدگی ، عصب کشی ، دندانپزشکی  جبران خدمات نفر 

ری ، درمان بیماری لثه و ارتودنسی و خارج کردن دندان )جراحی یا کشیدن ( ، جرم گی

 روکش دندان 

9/8  

خدمات آزمایشگاهی شامل آزمایشات تشخیص پزشکی ،پاتولوژی یا آسیب شناسی ،انواع  نفر نامحدود 20 20 20

گرافی ،نوار قلب ،فیزیوتراپی ،تست آلرژی ،تست تنفس ،نوار مثانه ،شنوایی  سنجی   رادیو

، کار درمانی و بینایی سنجی ،هولتر مانیتورینگ  قلب ،بخیه ، استرس اکو و دانسیتومتری

 گفتار درمانی

10/8  

نفر 2برای  نامحدود 20 20 20 11/8 خرید اعضای طبیعی بدن   

20 20 20 000/500/1 12/8 بران هزینه مربوط به رفع عیوب انکساری چشم با استفاده از عینک به صورت تجمیعیج نفر   

13/8 هزینه دارو ، ملزومات دارویی ، ویزیت و هزینه تشخیص نفر نامحدود 20 20 20  

نفر 10برای  نامحدود 20 20 20 انه مورد پرداخت هزینه های پروتز بدن شامل وسایلی که برای تقویت یکی از حواس پنجگ 

استفاده قرار می گیرد و جایگزین یک قسمت از دست رفته بدن می شود شامل دندان 

 مصنوعی و مواردی که با تشخیص و تجویز پزشک کاربرد دارد.

14/8  

20 20 20 000/000/5 پرداخت هزینه های اروتز شامل سمعک ،زانو بند ،عصا، بریس ،واکر ،صندلی چرخدار  نفر 

ته از وسایل کمک پزشکی که برای بازگرداندن سالمت  بیمار یا تشخیص ،شکم بند  و آن دس

 و تجویز پزشک کاربرد دارد.

15/8  

20 20 20 000/000/4 هزینه جراحی های مجاز سرپایی)شکستگیها،گچ گیری ،ختنه،بخیه،کرایوتراپی،اکسیزیوم  نفر 

 (و پاپ اسمیر بیوپسی ،لیپون، تخلیه کیست ، لیزر درمانی 

16/8  

17/8 هزینه درمان ناشی از سوختگی نفر نامحدود 20 20 20  

هزینه درمان بیماریهای خاص)تالسمی ماژور، دیالیز مزمن،انواع سرطان،ام اس  نفر نامحدود 20 20 20

 ،هپاتیت،ایدز،پارکینسون ،آلزایمر و رادیوتراپی(

18/8  

 

 


