
 

 

 قرارداد بیمه درمـان تکمیلی 

  تهراندانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
 
 

 افراد ٍاخذ شرایط ثبت ًام در طرح طالیی ایثارگراى :

 

، ٍالذیيشاهل ) آى ّا بِ ّوراُ خاًَادُ تحت تکفل( با ّر درطذیُ شاغل در داًشگاُ )خاًباز تعییي درطذ شذ .1

 ( ّوسر ٍ فرزًذاى

 

 ( ، ّوسر ٍ فرزًذاىشاهل ٍالذیيآى ّا ) بِ ّوراُ خاًَادُ تحت تکفلآزادگاى شاغل درداًشگاُ  .2

 

 ی، در طَرت اشتغال بِ کار در هدوَعِ داًشگاُ علَم پسشکی ٍ خذهات بْذاشت، ّوسر ٍ فرزًذاى شْذاٍالذیي .3

 درهاًی تْراى 

 

تَسط  (، هادر ٍ ّوسر شْذا، پذررزًذاىف بِ استثٌای خاًَادُ تحت تکفل)حق بیوِ ایثارگراى هعسز 

 داًشگاُ پرداخت هی گردد.

 

سال ٍ در طَرتی کِ بِ تحظیل توام ٍقت  22: فرزًذاى رکَر هدرد  تحت تکفل کارکٌاى ایثارگر تا سي  1تبظرُ 

 .سال 30، با ارائِ گَاّی اشتغال بِ تحظیل تا سي ت آهَزش عالی اشتغال داشتِ باشٌذدر داًشگاُ ٍ هَسسا

 

ایل بِ بیوِ ، در طَرت تو(ٍ فرزًذاى شْذای شاغل در داًشگاُ، ّوسر ، هادرپذر: خاًَادُ شْذا ) 2تبظرُ 

، فرزًذ ٍ ّوسر ( هی بایست ّسیٌِ بیوِ هکول آى ّا رابِ طَرت هاّیاًِ پرداخت ، هادرپذرًوَدى خاًَادُ خَد )

 .  ًوایٌذ ٍ داًشگاُ در ایي خظَص ّیچ تعْذی ًذارد

 

، بسیح ، برادر ٍ خاّر شْیذ شاهل طرح ایثارگراى ًبَدُ ٍ هی بایست در طرح عادی : ّوکاراى رزهٌذُ 3تبظرُ 

 ثبت ًام ًوایٌذ . 

 

 قابل تَخِ ّوکاراى گراهی :

، افراد تحت تکفلی کِ هراحلی قاًًَی تکفل را طی ًٌوَدُ اًذ شاهل ادر ، دختراى عقذ یا ازدٍاج کردُخَاّر ، بر

در طَرت ثبت ًام حق بیوِ آى ّا عَدت دادُ ًخَاّذ شذ ٍ در  ،ت بیوِ هرکسیی شًَذ ٍ طبق هقررابیوِ ًو

  ِ خَاّذ شذ .، ّسیٌِ آى ّا بازپس گرفتَرت دریافت ّر گًَِ ّسیٌِ درهاًیط

  

 

 

 

 

 



 

 

 قرارداد بیمه درمـان تکمیلی 

  تهراندانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
 
 

 حذٍد تعْذات بیوِ گر
ای  بیمه گز متعهد است در اساء اوجام يظایف ي تعهدات بیمه گذار ماساد هشیىه های پششکی مًضًع ایه قزارداد را بزای یکسال بیمه

 :بشزح تعهدات سیز جبزان وماید

 
 

 )طرح طالیی  ) ایثارگراى 

 

 

 .طرح طالیی برای ایثارگراى بذٍى فراًشیس اعوال خَاّذ شذ  

 

 فراًشیس ٍ تَضیحات سقف تعْذات برای ّر بیوِ شذُ تعْذات

ّسیٌِ ّای 

 بیوارستاًی

 طبق تعزفه يسارت بهداشت-ودارد بذٍى سقف خراحی ّای تخظظی

 طبق تعزفه يسارت بهداشت-ودارد بذٍى سقف درهاى طبی ٍ سایر اعوال خراحی

 طبق تعزفه يسارت بهداشت-ودارد ریال  000/000/30 زایواى)طبیعی ،سساریي ( 

ًازایی ٍ ًابارٍری ) ّسیٌِ ّای تشخیظی، ّسیٌِ ّای درهاى 

 درهاًی ٍ دارٍیی(برای ّریك از زٍخیي

 طبق تعزفه يسارت بهداشت-ودارد ریال 000/000/20

ّسیٌِ ّای پاراکلیٌیکی)توام هَارد با احتساب دارٍ ٍ ٍیسیت 

 ٍخذهات اٍرشاًس(

 طبق تعزفه يسارت بهداشت-ودارد بذٍى سقف

 با تائید اوجمه حمایتی مزبًطه -ودارد بذٍى سقف پیًَذی ّسیٌِ ّای تْیِ اعضاء طبیعی

ّسیٌِ رفع عیَب اًکساری چشن با حذاقل درخِ ًقض 

 دیَپتر برای ّر چشن 3بیٌایی

 طبق تعزفه يسارت بهداشت-ودارد ریال 000/200/7

 الیر 000/000/1 داخل شْر  آهبَالًس

 ریال 000/000/1خارج شْر 

 بهداشتطبق تعزفه يسارت -ودارد

 هز سال یکبار -ودارد ریال000/000/1 عیٌك ٍلٌس طبی 

 ودارد بذٍى سقف ارٍتس ٍ پرٍتس

 طبق تعزفه سىدیکا-ودارد ریال 000/000/8 خذهات دًذاى پسشکی


