
7981-89جدول تعهدات طرح طالیی و نقره ای قرارداد بیمه درمان تکمیلی   
بیمه همگانی مراجعه نمایید.( )جهت مشاهده جدول تعهدات طرح بیمه همگانی به لینک توضیحات مربوط به طرح  

 

 فرانشیز طرح نقره ای فرانشیز طرح طالیی شرح ردیف

ّايتعتري،خراحي،ؼيويدرهاًي)تعتريٍظرپايي(،ّسيٌِ 1
راديَتراپي،آًصيَگرافيللةاًَاعظٌگؼكيدرتيوارظتاى

تثفرُ:اػوالخراحيDaycareٍهراكسخراحيهحذٍد

Daycareؼَدكِهذتزهاىهَردّايياعالقهيتِخراحي
ًيازترايهرالثتتؼذازػولدرهراكسدرهاًي،كوترازيكرٍز

ظالدر77ظالٍتاالي7تاؼذ.ّسيٌِّوراُافرادزير
 ّاتِخسزايواىتيوارظتاى

1،777،777،777
ريال

17%  1،777،777،777
 ريال

27%  

هغسٍاػفابهركسيًٍخاع)تِّسيٌِاػوالخراحياـلي، 2
اظتثٌايديعكظتَىفمرات(،گاهاًايف،للة،پيًَذكثذ،پيًَذ

 (1تااحتعابتٌذهغساظتخَاىٍخراحيظرعاى)

2،777،777،777
ريال

17%  2،777،777،777
 ريال

27%  

57،777،777 ّسيٌِزايواىعثيؼيٍػولظساريي 3
ريال

17%  57،777،777
 ريال

27%  

ّسيٌِّايدرهاىًازاييًٍاتارٍري)ّسيٌِّايتؽخيفي 4
هيكرٍ-درهاًيٍدارٍيي(ٍاػوالخراحيهرتثظ-

 ايٌدكؽيٍ

IVF  IUI - ZIFT – GIFT 

57،777،777
ريال

17%  57،777،777
 ريال

27%  

-ظًََغرتالگري-اًَاعظًََگرافيؼاهل: 1 پاراكليٌيكي 5
-رايامآ-اًَاعآًذٍظكَپي-اًَاعاظكي-هاهَگرافي

اًَاعآًصيَگرافي)تدسچؽن-اظترضاكَ-اكَكارديَگرافي
ظيتي-ّسيٌِّايپسؼكيّعتِاي-ٍللة(

-كاًفَاظكي-فًَذظكَپي-پٌتاكن - آًصيَگرافي
- - پاكيوتريٍكليِتعتْايتيٌاييظٌدي-اًترٍپيَى

ICG- IOL master –HRTاًَاعاظكَتيتاياتذٍى

 —تيَْؼي

277،777،777
ريال

17%  277،777،777
 ريال

27%  

ّسيٌِّايهرتَطتِتعتٍرزغ،ؼاهل:2پاراكليٌيكي 6

،(PFT -تعتآلرشي،تعتتٌفعي)اظپيرٍهتري
،(EEG)،ًَارهغس (NCV)،ًَارػفة (EMG)ًَارػضلِ

ؼٌَاييظٌدي،ًَارهثاًِ)ظيعتَهتريياظيعتَگرام(،
-تيٌاييظٌدي،آًصيَگرافيچؽنٍَّلترهاًيتَريٌگللة

تاديتاكط-توپاًَهتري-تعتخَابداًعتيَهتري  –

ريٌَهاتَهتري-ارگَاظپيرٍهتري-پلتيعوَگرافي تيلت

ترًٍكَگرافيٍتعتهتاكَلي-  – PFT 










 

177،777،777
ريال

17%  177،777،777
 ريال

27%  
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 فرانشیز طرح نقره ای فرانشیز طالیی طرح شرح ردیف

گچ-ٍدررفتگيؼكعتگيّايهدازظرپاييؼاهل:خراحي 7
اكعيسيَى-كرايَتراپي-تخيٍِكؽيذىتخيِ-ختٌِ-گيري
اظتثٌايتِ)ٍليسردرهاًيكيعتتخليِ-تيَپعي-ليپَم
تسريك-ًاخيكؽيذى-(ديذچؽناًكعاريػيَبرفغ
درهاىخًَريسيتيٌيٍظَزاًذى-پاجاظوير-هففلداخل

تاهپًَادٍؼكافتيآتعٍِظايرهَاردهؽاتِدرهغةٍ
ظاػت6تعترياٍرشاًطكوتراز-هراكستْذاؼتي

افاىايتيرٍئيذٍ-ؼاهل:تسريماتٍتؼَيضپاًعواى
تسريكآٍظتييٍپًَكعيَى-تيَپعيهغساظتخَاى–ظيٌِ

تعتّايارزياتيپيط-َلَشيهايغًخاعٍكوريظيت
 )پرٍظيدر(آهًَيَظٌتس-هيكر

177،777،777
ريال

17%  177،777،777
 ريال

27%  

(ٍشًتيكّسيٌِتوامخذهاتآزهايؽگاّي)تِاظتثٌاچكاج 8
ًَارللةٍٍاًَاعراديَگرافي-آُظيةؼٌاظي-پاتَلَشي

ٍآزهايؽْايغرتالگري-ّسيٌِّايراديَلَشي
 آهًَيَظٌتس

87،777،777
ريال

17%  87،777،777
 ريال

27%  

ّايخراحيهرتَطتِرفغػيَبليسيكدٍچؽنٍخثراىّسيٌِ 9
گراًكعاريچؽندرهَارديكِتِتؽخيؿپسؼكهؼتوذتيوِ

تيٌي،دٍرتيٌي،آظتيگواتياتاخوغلذرهغلكدرخًِسديك
يادٍرتيٌيتِػالٍُتيٌيًمؿتيٌاييّرچؽن)درخًِسديك

 ديَپترياتيؽترتاؼذ3ًففآظتيگوات(

27،777،777
ريال

17%  27،777،777
 ريال

27%  

خثراىّسيٌٍِيسيتٍخذهاتاٍرشاًطدرهَاردغيرتعتريٍ 17
 )لغفاتَضيحاتتكويليدرپاياىخذٍلهغالؼِؼَد(دارٍ

57،777،777
ريال

17% تحتپَؼػًوي 
 تاؼذ

 

27،777،777 گفتاردرهاًي،كاردرهاًيٍرفتاردرهاًي 11
ريال

17%  27،777،777
 ريال

27%  

ًذاىتِدّسيٌِدًذاًپسؼكي)ايوپلٌتٍارتَدًعيٍدظت 12
اظتثٌاّسيٌِّاياػوالزيثايي(ّسيٌِّايدًذاًپسؼكي
تراظاضتؼرفِايهحاظثِهيؼَدكِظالياًِظٌذيكاي

تٌظينٍ-ّواٌّگيؼركتّايتيوِتيوِگراىايراىتا
 تِؼركتّايتيوِاتالؽهيكٌذ

 

%17ريال6،777،777 تحتپَؼػًوي 
 تاؼذ

 

%17ريال1،777،777 ػيٌكعثيٍلٌستواضعثي 13 %27ريال1،777،777 

13،777،777 ظوؼك 14
ريال

17%  13،777،777
 ريال

27%  

درپاياىخذٍل)لغفاتَضيحاتتكويليّسيٌِّايارٍتس 15
هغالؼِؼَد(

27،777،777
ريال

17%  27،777،777
 ريال

27%  
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 توضیحات تکمیلی

 پرداختدارٍ: 

 دارٍّاييكِهؼادلايراًيدارًذعثكفارهاكَپِايراىتراي. 

 ٍترايدارٍّاييكِهؼادلايراًيًذارًذٍياپسؼكتائيذترهفرفدارٍيخارخيدارد،دارٍيخارخيتاتائيذپسؼكهؼالح

درـذلاتلپرداختاظت.37پطازكعرفراًؽيس

 اًيٍـؼةالؼالجٍّرهَىرؼذدرـَرتاظتفادُازدفترچِهاتِالتفاٍتكاهلٍتذٍىترايتيواريّايخاؾ،ؼيويدره

ؼَد.ّوترازيپرداختهي

 ارٍتسٍپرٍتس: 

 .كليِپرٍتسّايهَرداظتفادُدراػوالخراحيپطازدريافتظْنتيوِگرپايِلاتلپرداختهيتاؼذ

 حاللاّورٍتاتاكيذاظتفادُتَظظهتخفؿهغسٍاػفابٍارتَپذپرداختهيلثلٍتؼذازػولتراظاضتؼرفِّسيٌِارٍتس

 گردد.

 ِخَرابٍاريطكَتاٍُتلٌذ)تاتؽخيؿپسؼكللةٍػرٍق(،كورتٌذًرمظخت،اًَاعكفيكفػعثيٍپذپاؼٌِتاارائ

عارٍتسّايكوريپؽتيهيلِايتيحركتكٌٌذُاظكيكفپا،گردىتٌذ،ؼاًِتٌذ،لَزتٌذ،ارًحتٌذ،هچتٌذ،ؼفتتٌذ،اًَا

 زاًَ(

 

 فرانشیز طرح نقره ای فرانشیز طرح طالیی شرح ردیف

اًَاعتازتَاًيللثياًَاعفيسيَتراپيٍكايرٍپراكتيك 16  27،777،777
ريال

17%  27،777،777
ريال

27%  

1،777،777،777 تْيِاػضايعثيؼيتذى 17
ريال

%17  1،777،777،777
 ريال

27%  

تيواراىـؼة-ّسيٌِّايدرهاًيٍدارٍتيواريْايخاؾ 18

ؼيويدرهاًي-الؼالج اماضٍتيواريْايخاؾ: - 
دياليسهسهي-اًَاعتاالظوي-ؼاهلّوَفيلي پيًَذ - 

پاركيٌعَى-راديَتراپي-ؼيويدرهاًي-ظرعاى-كليِ

كتًََهي– اًَاعّپاتيت-ظَختگي-ايذز -   

1،777،777،777
ريال

17% تحتپَؼػًوي 
 تاؼذ.

27%  

ّايپسؼكيّايآهثَالًطداخلؼْرٍظايرفَريتّسيٌِ 19
هؽرٍطتِتعتريؼذىتيوِؼذُدرهراكسدرهاًيٍتاًملٍ

درهاًيعثكدظتَرپسؼك-اًتمالتيوارتِظايرهراكستؽخيفي
 هؼالح

%17ريال1،777،777 %27ريال1،777،777   

ّايپسؼكيّايآهثَالًطخارجازؼْرٍظايرفَريتّسيٌِ 27
هؽرٍطتِتعتريؼذىتيوِؼذُدرهراكسدرهاًيٍتاًملٍ

درهاًيعثكدظتَرپسؼك-اًتمالتيوارتِظايرهراكستؽخيفي
 هؼالح

%17ريال1،777،777 %27 ريال1،777،777   


