مدیرعامل محترم شرکت

موضوع  :طرح ویژۀ تمرکز خدمات مازاد درمان گروهی و خانواده های تحت تکفل) sos

(

باسالم ؛
احتراماً  ،بدینوسیله به اطالع می رساند براساس پیگیری و تقاضای اعضای انجمن  ،طرح ویژه قرارداد تامین مازاد درمان گروهیی از تیاری
 97/03/01با شرایط وتعهدات شرح زیر تمدید خواهد شد .لذا خواهشمند است در صورت موافقت لیست کارکنان وافراد تحیت تفلیآ انیان را
حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 97/03/31به انجمن صنلی تولید کنندگان ارسال فرمائید .ضمنا هرگونه نقطه نظر و پیشینهاد ههیت تقوییت
طرح فوق قابآ بررسی و اعمال خواهد بود .


افراد  61سال به باال دارای  %50افزایش نرخ و  71سال به باال  %100افزایش حق بیمه خواهند داشت .

پوشش های مورد تعهد:
 : 1تامین مازاد درمان گروهی شامل تعهدات زیر :

ردیف

عنوان پوشش

تعهدات ساالنه (ریال)
طرح 1

طرح 2

طرح3

طرح 4

 جبران هزینه های بستری ،جراحی ،شیمیدرمانی ،رادیوتراپی ،آنژیوگرافی قلب ،گامانایف و
انواع سنگ شکن در بیمارستان و مراکز جراحی
محدود و Day Care

1

تبصره :اعمال جراحی  Day Careبه جراحی هایی
اطالق می شود که مدت زمان مورد نیاز برای
مراقبت های بعد از عمل در مرکز درمانی ،کمتر از
یک روز باشد.
 هزینه همراه افراد زیر  7سال و باالتر از  70سال(در بیمارستان ها)

50،000،000

60،000،000

100.000.000

150،000،000

 هزینه آمبوالنس مشروط به بستری شدن بیمهشده در مراکز درمانی و یا نقل و انتقال بیمار به
سایر مراکز تشخیصی -درمانی طبق دستور پزشک
معالج
داخل شهر  500.000ریال و خارج شهر
 1.000.000ریال
جبران هزینه های اعمال جراحی مهم مربوط به
سرطان ،مغز و اعصاب مرکزی و نخاع (باستثنای
دیسک ستون فقرات) ،گامانایف ،قلب ،پیوند ریه،
کبد ،کلیه و مغز استخوان

100،000،000

120،000،000

150.000.000

250.000.000

3

جبران هزینه های زایمان اعم از طبیعی و سزارین

10،000،000

40،000،000

50.000.000

60.000.000

4

جبران هزینه های سونوگرافی ،ماموگرافی ،انواع
اسکن ،انواع آندوسکوپی ،ام آر آی ،اکوکاردیوگرافی،

8،000،000

2

استرس اکو ،دانسیتومتری(پاراکلینیفی )1

15،000،000

10.000.000

10.000.000

5

جبران هزینه های مربوط به تست ورزش ،تست
آلرژی ،تست تنفسی (اسپیرومتری –  ،)PFTنوار
عضله  ،EMGنوار عصب ، NCVنوار مغز ،EEG
نوار مثانه (سیستومتری یا سیستوگرام) ،شنوایی
سنجی ،بینایی سنجی ،هولتر مانیتورینگ قلب،

10،000،000

4،000،000

10.000.000

10.000.000

آنژیوگرافی چشم ( پاراکلینیفی )2

6

جبران هزینه های اعمال مجاز سرپایی مانند
شکستگی و در رفتگی ،گچ گیری ،ختنه ،بخیه،
کرایوتراپی ،اکسیزیون لیپوم ،بیوپسی ،تخلیه کیست

10،000،000

4،000،000

5.000.000

5.000.000

و لیزر درمانی( پاراکلینیفی )3
جبران هزینه های جراحی مربوط به رفع عیوب
انکساری دو چشم در مواردی که به تشخیص
7

پزشک معتمد بیمه گر درجه نزدیک بینی،
آستیگمات یا جمع قدر مطلق نقص بینایی هر چشم
(درجه نزدیک بینی یا دوربینی به عالوه نصف

10،000،000

20،000،000

20.000.000

20.000.000

آستیگمات)  3 ،دیوپتر یا بیشتر باشد

8

جبران هزینه های خدمات آزمایشگاهی شامل
آزمایش های تشخیص پزشکی ،پاتولوژی یا آسیب
شناسی و ژنتیک پزشکی ،انواع رادیوگرافی ،نوار قلب
و فیزیوتراپی

9

جبران هزینه های ویزیت و دارو (بر اساس فهرست
داروهای مجاز کشور  ،صرفاً مازاد بر سهم بیمه گر
اول) و خدمات اورژانس (غیر بستری)

 (2،500،000از

(15،000،000از

محآ

محآ

پاراکلینیفی

پاراکلینیفی

)1

)1

10.000.000

10.000.000

2،000،000

5،000،000

5.000.000

5.000.000

10

جبران هزینه های عینک یا لنز طبی

......

1،000،000

2.000.000

2،500.00

11

جبران هزینه های دندان پزشکی (به جز ایمپلنت،
ارتودنسی ،دندان مصنوعی و جراحی لثه)

......

5،000،000

5.000.000

5.000.000

(10،000،000از

(40،000،000از

12

جبران هزینه های درمان نازایی و ناباروری

محآ تعهدات

محآ تعهدات

زایمان)

زایمان)

 (4،000،000از

 (10،000،000از

13

جبران هزینه سمعک

محآ

محآ

پاراکلینیفی

پاراکلینیفی

)3

)3

میزان فرانشیز

 10درصد

50.000.000

2.500.000

50.000.000

2.500.000

حق بیمه ماهانه خالص ماهانه برای هر نلر
طرح 1

طرح 2

طرح 3

طرح 4

465،000
ریال

790،000
ریال

900.000
ریال

1.100.000
ریال

 : 6نحوۀ اخذ خدمات وجبران خسارات اعضاء :

 .1عضو می تواند به هر مر کز پزشکی که مایل باشد مراجعه و پس از دریافت خدمات  ،رسید هزینه های پرداختی همراه با تصویر مدارک پزشکی مربوطه را از
طریق نماینده مستقر در انجمن صنفی جهت جبران خسارت ارسال نماید.
 .2عضو می تواند با ارائه کارت عضویت جهت اخذ کلیه خدمات سرپایی و دریافت معرفی نامه جهت اخذ خدمات بستری به مراکز و بیمارستانهای طرف قرارداد
مراجعه و تا سقف تعهدات فوق االشاره ( بدون پرداخت وجه ) اقدام نماید.
 .3کلیۀ هزینه های پزشکی کارکنان وافراد تحت تکفل آنان پس از وصول مدارک ،حداکثر ظرف مدت حداکثر  18روزکاری به شماره حساب شخصیی عضیو
اصلی واریز وگزارش گردش مالی به محل اشتغال عضو اعالم خواهدشد.
 :7مدارک الزم جهت ثبت نام :

 .1تکمیل فرم اطالعات بیمه ای همراه با امضای مدیرعامل و مهر شرکت
 .2تصویر صفحات اول و دوم شناسنامۀ عضو اصلی و افراد تحت تکفل
 .3تصویر دفترچۀ بیمه گر اول ( خدمات درمانی  ،تامین اجتماعی و) ...
 .4اسناد فوق همراه با لیست تائید شده شرکت مربوطه وشماره شبای شخصی هریک از کارکنان  ،ارسال گردد.
 .5ارائه چک و مبالغ پرداختی در هنگام ثبت نام الزامی می باشد.
برای اخذ اطالعات بیشتر با شماره تلفن  8-44607997تماس حاصل فرمایند.

کارگروه تخصصی امور بیمه انجمن صنفی تولیدکنندگان آسانسور

