
سقف تعهدات

(2) طرح

سقف تعهدات

(1) طرح 
، رادیوتراپی، انژیوگرافی قلب، انواع (عمومی و تخصصی)جبران هزینه های بستری،جراحی

ام اس،  )داروهای خاص - day careسنگ شکن در بیمارستان و مراکز جراحی عمومی، 

(... تاالسمی، هموفیلی و 

800,000,000600,000,000بستری

به استثنای دیسک ستون فقرات که از سقف بستری  )اعمال جراحی مغز و اعصاب

، شیمی درمانی(مغز استخوان-کبد-کلیه) ، قلب، ریه، پیوند(پرداخت می شود
1,200,000,0001,000,000,000جراحی تخصصی

بستری(با تأیید پزشک معتمد بیمه )اتاق خصوصی و همراه بیمار 

150,000,000100,000,000زایمانجبران هزینه های زایمان اعم از طبیعی و سزارین
درمان نازایی و ناباروری شامل اعمال جراحی مرتبط - داروهای های نازایی 

IUI.ITSC.ZIFT.GIFT. میکرواینجکشن وIVF
200,000,000100,000,000نازایی

(داخلی، خارجی، مکمل، تقویتی به جز آرایشی و زیبایی و بهداشتی )ویزیت، انواع دارو

جبران هزینه های پاراکلینیکی شامل انواع سونوگرافی، ماموگرافی،انواع اسکن، ،آندوسکوپی، ام ار آی 

، اکوکاردیوگرافی،استرس اکو، انواع آنژیوگرافی، دانسیتومتری،خدمات آزمایشگاهی شامل تشخیص 

، شست و شوی گوش، پاتولوژی، انواع رادیوگرافی،نوار قلب، هولترمانیتورینگ قلب، PRPپزشکی، 

دانسیتومتری، اوزون تراپی،کایروپراکتیک، آسیب شناسی ژنتیکی، فیزیوتراپی، کاردرمانی و 

گفتاردرمانی،  انواع آزمایش و  سونوگرافی ناهنجاری های جنین و غربالگری جنین

ورزش،آلرژی، شنوایی سنجی تمپانومتری، ،تمام تست  )جبران هزینه های مربوط به انواع تست ها 

های بینایی سنجی، پاکیمتری، تنفسی، ارگواسپیرومتری، برونکوسکپی، بادی باکس، تیلت 

 و EEG، مغز NCV،عصب EMGعضله ) ، انواع نوار نگاری (پلتیسموگرافی، مانومتری، تست متاکولین

،هولتر مانیتورینگ و انژیو گرافی چشم( NST)، نوار قلب جنین(مثانه سیستومتری

2100,000,00080,000,000پاراکلینیکی 

جبران هزینه های جراحی های مجاز سرپایی مانند شکستگی ها، دررفتگی و گچ گیری و باز کردن 

گچ، ختنه، بخیه، پانسمان، میخچه، کرایوتراپی، اکسزیون لیپیوم، بیوپسی،تخلیه کیست، لیزر درمانی، 

، خدمات IVIGتزریق داخل چشم یا مفصل، سمعک، سرم تراپی، تزریق عضالنی و وریدی، تزریق 

اورژانس

380,000,00050,000,000پاراکلینیکی 

20,000,00010,000,000عینکخرید عینک طبی و لنز تماس طبی

جبران هزینه رفع عیوب انکساری دو چشم در مواردی که به تشخیص پزشک معتمد بیمه 

 دیوپتر یا بیشتر باشد3گر جمع قدر مطلق بینایی هر چشم 

(درجه نزدیک بینی یا دوربینی بعالوه نصف آستیگمات )

80,000,00060,000,000عیوب انکساری 

8,000,0006,000,000(به شرط بستری )داخل شهری

20,000,00015,000,000(به شرط بستری )بین شهری

3,300,0002,400,000

39,600,00028,800,000

1پاراکلینیکی 

4280نمایندگی  - 1401 - 1402تعهدات بیمه درمان تکمیلی  بیمه معلم سال 

تعهدات

از محل تعهدات بستری قابل پرداخت می باشد

جبران هزینه های

 آمبوالنس

100,000,00080,000,000

 درصد10برای هر نفر با فرانشیز  (ریال)ماهانهحق بیمه 

 درصد10برای هر نفر با فرانشیز  (ریال)ساالنهحق بیمه 


