
 89-89قرارداد  -توضیحات مربوط به عرح بیمه همگانی 

ثْشُ هٌذی وبسوٌبى )اػن اص ّیئت ػلوی، سػوی، پیوبًی، لشاسدادی ٍ عشحی( اص خذهبت  تعریف عرح بیمه همگانی:

تب ػمف تؼْذات  ٍ ّبی تبثؼِ داًـگبُ ثِ صَست سایگبى ثیوبسػتبىثِ اػتثٌبی هَاسد صیجبیی( دس )تـخیصی ٍ دسهبًی 

  .لشاسداد

 

اص هحل ػشاًِ اهىبًبت سفبّی  سیبل ثبثت توبم وبسوٌبى هزوَس، 001،111حك ثیوِ ایي عشح ثِ هجلغ مبلغ حق بیمه: 

 .بسوٌبى ثِ صَست سایگبى خَاّذ ثَدداًـگبُ پشداخت خَاّذ گشدیذ ٍ ثْشُ هٌذی اص پَؿؾ ّبی ایي عشح ثشای و

ثْشُ هٌذی اص پَؿؾ ّبی عشح عالیی ٍ ًمشُ ای ّوبًٌذ ػٌَات گزؿتِ، هجلغ  خْتدس صَست توبیل وبسوٌبى داًـگبُ 

ى ثِ اخت هبثمی آسیبل( اص حك ثیوِ لبثل پشاخت ثیوِ ؿذُ اصلی وؼش خَاّذ گشدیذ ٍ پشد 001،111ایي ػشاًِ سفبّی ) 

 ػْذُ وبسوٌبى خَاّذ ثَد. 

 عجك خذٍل ریل هی ثبؿذ: 97-98هجلغ حك ثیوِ لشاسداد 

حق بیمٍ بیمٍ شدگان تبعی تماما بٍ عُدٌ پرسىل می باشد ي سراوٍ رفاَی تىُا بٍ خًد کارکىان تعلق خًاَد *

 گرفت. 

 

 

 

 وًع طرح
 افراد تحت پًشش

 مبلغ حق بیمٍ  
مبلغ پرداختی از محل سراوٍ 

 رفاَی

مبلغ پرداختی کارمىد بٍ 

 ازای َر ماٌ 

 طرح طالیی
 ریال 17111،،07 سیبل 001،111 سیبل 0،911،111 ثیوِ ؿذُ اصلی) وبسوٌبى(

 ریال 070117111 1 سیبل 0،911،111 ثیوِ ؿذُ تجؼی

 طرح وقرٌ ای
 ریال 0017111 سیبل 001،111 سیبل 091،111 ثیوِ ؿذُ اصلی)وبسوٌبى(

 ریال 0017111 1 سیبل 091،111 ثیوِ ؿذُ تجؼی

 طرح َمگاوی
 1 سیبل 001،111 سیبل 001،111 ثیوِ ؿذُ اصلی)وبسوٌبى(

 ریال 0017111 1 سیبل 001،111 ثیوِ ؿذُ تجؼی



ّبی  ّضیٌِ ،ػلَم پضؿىی تْشاى هشاوض دسهبًی داًـگبُ ّب ٍ  ثیوبسػتبى دس صَست هشاخؼِ ثِمراکز قابل استفاده: 

 .( ثِ صَست سایگبى خَاّذ ثَدّبی پبیِ یوِاػتفبدُ اص ث )دس صَست ثیوِ ؿذُ تحت پَؿؾدسهبًی 

هی ثبیؼت تَػظ ٍی  دسهبًی ّبی ّضیٌِ ثِ هشاوض دسهبًی خصَصی، ثیوِ ؿذُ عشح ّوگبًی دس صَست هشاخؼِ 

هحبػجِ  تؼشفِ دٍلتیوشد عجك  پشداخت ؿَد ٍ ثب اسائِ هذاسن ّضیٌِ ّبی پشداخت ؿذُ ثِ ؿشوت ثیوِ دی؛ هجلغ ّضیٌِ

 خَاّذ ؿذ.  ثبصپشداختٍ ثِ ثیوِ ؿذُ 

 

 :افراد واجد شرایظ عضویت در عرح بیمه همگانی 

 تىفل ثِ ّوشاُ افشاد تحت عشحی( ٍ یلشاسدادی، وبًیپی، سػوّیئت ػلوی، ) ؿبغل )خبًن یب آلب( وبسوٌبى ِیول .0
 .آًْب )ّوؼش، فشصًذاى، پذس ٍ هبدس(

سیبل، توبهب ثِ ػْذُ خَد  001،111)پشداخت حك ثیوِ افشاد تجؼی ثِ اصای ّش ًفش دس ّش هبُ هجلغ 
 پشػٌل هی ثبؿذ (

 دسهبى ثیوِ دس ػضَیت اهىبى(  هؼلح ًیشٍّبی ٍ دسهبًی خذهبت اختوبػی، تبهیي)  پبیِ ثیوِ فبلذ افشاد: تجصشُ
 .ًذاسًذ سا تىویلی

ثِ ػضَیت دس عشح ّوگبًی، پشداخت  Kدس صَست توبیل ًیشٍّبی ؿشوتی، پضؿه خبًَادُ ٍ ضشیت  .2
 ثبؿذ.  توبهب ثِ ػْذُ خَد ثیوِ ؿذُ هی ثیوِ حك

 ؿشط ثِ ٍ ثبؿٌذ پذس یب اصلی ؿذُ ثیوِ تىفل تحت پبیِ ثیوِ دفتشچِ داسای وِ) تىفل تحت روَس فشصًذاى .0

 ػبلی هَػؼبت یب داًـگبُ دس ٍلت توبم تحصیل ثِ صَستیىِ دس ٍ ػبل 22 ػي تب وبسوٌبى( ّوؼش ًذاؿتي

  .ػبل 01 تب تحصیل ثِ اؿتغبل گَاّی اسائِ ثب ثبؿٌذ، داؿتِ اؿتغبل

  ِپَؿؾ ثیوِ ای فشصًذاى روَس وِ دس ؿشٍع لشاسداد هـوَل ثیوِ ؿذُ اًذ تب پبیبى ػبل لشاسداد اداه
 .داؿت خَاّذ

 هؼتٌذات ٍ هؼتجش هذاسن اسائِ ٍ گزاس ثیوِ هؼتوذ پضؿه تـخیص ثِ( ولی ٍ خضئی) دائن افتبدُ وبس اص فشصًذاى .0

 .هشتجظ

یب  اصلی ؿذُ ثیوِ تىفل تحت پبیِ ثیوِ دفتشچِ ٍ ّوؼش ًذاؿتي ثِ هـشٍط وبسوٌبى )دختش( اًبث فشصًذاى   .2
 (ثبؿذ پذس

 .وبسوٌبى هبدس پذس ٍ .6
 .تَلذ اص ثذًٍَصاداى وبسوٌبى  .7
 وِیث ذییثب تب ؛ًبى ثبؿٌذآوِ لبًًَب تحت تىفل  )ثیوِ ؿذُ اصلی( وبسوٌبى یخؼو ٍ یفشصاًذاى هؼلَل رٌّ .8

 ثَد. تحت پَؿؾ خَاٌّذ یػٌ تیهحذٍدثذٍى ، گزاس

 

در َر از زمان قرارداد7 کٍ خالف ایه مًارد اثبات شًد7 پًشش بیمٍ ای بیمٍ شدٌ لغً ي حق بیمٍ 

شًد؛ َمچىیه خسارت َای دریافتی در طًل ایه مدت می  پرداختی بٍ يی عًدت دادٌ ومی

 بیمٍ شدٌ بٍ شرکت بیمٍ عًدت دادٌ شًد. بایست تًسط



 تعهدات عرح همگانیجدول 

 

 

 

 

 فرانشیز همگانیعرح  شرح ردیف

0 

ّبی ثؼتشی، خشاحی، ؿیوی دسهبًی )ثؼتشی ٍ ػشپبیی(، سادیَتشاپی، آًظیَگشافی للت  اًَاع ػٌگ ؿىي دس  ّضیٌِ

ؿَد وِ  ّبیی اعالق هی ثِ خشاحی Daycareتجصشُ: اػوبل خشاحی  Daycareثیوبسػتبى ٍهشاوض خشاحی هحذٍد 
ػبل  7هذت صهبى هَسد ًیبص ثشای هشالجت ثؼذ اص ػول دس هشاوض دسهبًی، ووتش اص یه سٍص ثبؿذ. ّضیٌِ ّوشاُ افشاد صیش 

 ّب ثِ خض صایوبى ػبل دس ثیوبسػتبى 71ٍ ثبالی 

%01 سیبل 011،111،111  

2 
) ثِ اػتثٌبی دیؼه ػتَى فمشات(،گبهبًبیف، للت، پیًَذ ّضیٌِ اػوبل خشاحی اصلی، هغض ٍ اػصبة هشوضی ٍ ًخبع 

 (0ثب احتؼبة ثٌذ  وجذ، پیًَذ هغض اػتخَاى ٍ خشاحی ػشعبى )
%01 سیبل 211،111،111  

0 

 -اًَاع آًذٍػىَپی  -اًَاع اػىي  -هبهَگشافی  - ػًََ غشثبلگشی-اًَاع ػًََگشافیؿبهل :   1 پبساولیٌیىی
ّضیٌِ ّبی پضؿىی ّؼتِ  -اًَاع آًظیَگشافی)ثدض چـن ٍ للت( -اػتشع اوَ -اوَوبسدیَگشافی -ام آسای

پبویوتشی ٍ ولیِ تؼتْبی  -اًتشٍپیَى  -وبًفَاػىي  -فًَذػىَپی  -پٌتبون  - ػی تی آًظیَگشافی -ای 
 —اًَاع اػىَثی ثب یب ثذٍى ثیَْؿیICG- IOL master –HRT- - ثیٌبیی ػٌدی

 سیبل 01،111،111
 
 

01%  

 

0 

ّضیٌِ ّبی هشثَط ثِ تؼت ٍسصؽ ، تؼت آلشطی، تؼت تٌفؼی)اػپیشٍهتشیؿبهل: 2پبساولیٌیىی  - PFT) ،

، ًَاسهثبًِ )ػیؼتَهتشی یبػیؼتَگشام (، ؿٌَایی (EEG)،ًَاسهغض (NCV)، ًَاسػصت (EMG)ًَاسػضلِ

 -تؼت خَاة داًؼتیَهتشی  -ػٌدی ، آًظیَگشافی چـن ٍَّلتشهبًیتَسیٌگ للت ػٌدی ، ثیٌبیی 

ثبدی ثبوغ -توپبًَهتشی  ثشًٍىَگشافی ٍ  -سیٌَ هبتَهتشی  -اسگَاػپیشٍ هتشی  -پلتیؼوَگشافی  تیلت – 

 PFT – تؼت هتبوَلی

2 

-وشایَتشاپی-ثخیِثخیِ ٍ وـیذى -ختٌِ-گیشی گچ-ٍدسسفتگی ؿىؼتگیّبی هدبص ػشپبیی ؿبهل:  خشاحی
 -( دیذچـن اًىؼبسی ػیَة سفغ اػتثٌبی ثِ) ٍلیضسدسهبًی ویؼت تخلیِ - ثیَپؼی -لیپَم اوؼیضیَى

دسهبى خًَشیضی ثیٌی ٍ ػَصاًذى تبهپًَبد ٍ ؿىبفتي -پبح اػویش-هفصل داخل تضسیك - ًبخي وـیذى
ػبػت ؿبهل:تضسیمبت ٍ  6ص ثؼتشی اٍسطاًغ ووتش ا-آثؼِ ٍ ػبیش هَاسد هـبثِ دس هغت ٍ هشاوض ثْذاؿتی

تضسیك آٍػتیي ٍ پًَىؼیَى هبیغ -ثیَپؼی هغض اػتخَاى –اف اى ای تیشٍئیذ ٍ ػیٌِ -تؼَیض پبًؼوبى
 )پشٍػیدش(آهًَیَػٌتض -تؼت ّبی اسصیبثی پیغ هیىش-ًخبع ٍ ووشی ػیتَلَطی

6 

اًَاع سادیَگشافی  -آُػیت ؿٌبػی  -( پبتَلَطی ٍ طًتیه ّضیٌِ توبم خذهبت آصهبیـگبّی )ثِ اػتثٌب چىبح

ٍ آهًَیَػٌتض  آصهبیـْبی غشثبلگشی -ًَاس للت ٍ ّضیٌِ ّبی سادیَلَطی ٍ   

7 
ّبی پضؿىی هـشٍط ثِ ثؼتشی ؿذى ثیوِ ؿذُ دس هشاوض دسهبًی ٍ ثب  ّبی آهجَالًغ داخل ؿْش ٍ ػبیش فَسیت ّضیٌِ

 دسهبًی عجك دػتَس پضؿه هؼبلح-تـخیصیًمل ٍ اًتمبل ثیوبس ثِ ػبیش هشاوض 
%01 سیبل 0،111،111  

8 
ّبی پضؿىی هـشٍط ثِ ثؼتشی ؿذى ثیوِ ؿذُ دس هشاوض دسهبًی ٍ  ّبی آهجَالًغ خبسج اص ؿْش ٍ ػبیش فَسیت ّضیٌِ

 دسهبًی عجك دػتَس پضؿه هؼبلح-ثب ًمل ٍ اًتمبل ثیوبس ثِ ػبیش هشاوض تـخیصی
%01 سیبل 0،111،111  



  :استثنائات

 اػوبل خشاحی وِ ثِ هٌظَس صیجبیی اًدبم هی ؿَد، هگش ایٌىِ ًبؿی اص ٍلَع حبدثِ دس عی هذت ثیوِ ثبؿذ. .0
ػیَة هبدس صادی هگش ایٌىِ عجك تـخیص پضؿه هؼبلح ٍ تبییذ پضؿه هؼتوذ ثیوِ گزاسٍ ثیوِ گش، سفغ ایي  .2

 ػیَة خٌجِ دسهبًی داؿتِ ثبؿذ.

ٍػشٍلی ٍ دسیچِ ای ٍ لت ؿىشی ٍ ؿىبف وبم ٍ ػیَثی وِ خٌجِ دسهبًی داؿتِ : خشاحی ّبی للجی  0تجصشُ 
 ثبؿذ لبثل لجَل اػت.

 .ػمظ خٌیي هگش دس هَاسد لبًًَی ثب تـخیص پضؿه هؼبلح .0
 .تشن اػتیبد .0
 .خَدوـی ٍ اػوبل هدشهبًِ .2
 .حَادث عجیؼی هبًٌذ ػیل، صلضلِ ٍ آتـفـبى .6
ة، وَدتب ٍ الذاهبت احتیبعی همبهبت ًظبهی ٍ اًتظبهی ٍ خٌگ، ؿَسؽ، اغتـبؽ، ثلَا، اػتصبة، لیبم، آؿَ .7

  .ػولیبت خشاثىبساًِ ثٌب ثِ تبییذ همبهبت ری صالح
 .فؼل ٍ اًفؼبالت ّؼتِ ای .8
 .ّضیٌِ اتبق خصَصی هگش دس هَاسد ضشٍسی ثِ تـخیص پضؿه هؼبلح ٍ تبییذ پضؿه هؼتوذ ثیوِ گش .9

ضشٍسی ثِ تـخیص پضؿه هؼبلح ٍ تبییذ پضؿه هؼتوذ  ػبل هگش دس هَاسد 71تب  7ّضیٌِ ّوشاُ ثیوبساى ثیي  .01
 .ثیوِ گش

 .خٌَى .00
 .خشاحی لثِ .02
 لَاصم ثْذاؿتی ٍ آسایـی وِ خٌجِ داسٍیی ًذاسد. .00
 خشاحی فه هگش آًىِ ثِ ػلت ٍخَد تَهَس ٍ یب ٍلَع حبدثِ تحت پَؿؾ ثبؿذ. .00
، دسهبى ٍ ٍصاست ثْذاؿتِ دسهبًی آى اص ػَی ولیِ ّضیٌِ ّبی پضؿىی وِ دس هشاحل تحمیمبتی ثَدُ ٍ تؼشف .02

 آهَصؽ پضؿىی تذٍیي ٍ اػالم ًـذُ ثبؿذ.

 
 


