بيمه گروهي درمان تكميلي در سال 9317
 -1سطوح پوشش بيمه گروهي درمان تكميلي(رسمي ،پيماني ،قرارداد مدت معين و پيمانكاري) شرکت بيمه آرمان
رديف

1

2

نوع تعهدات

تعهدات
طرح الف

پرداخت کلیه هزینههای درمانی بیمارستانی و اعمال جراحی در بیمارستان و مراکز جراحی ،day careاقدامات اینترونشنال ،آنژیوگرافی همه عروق و قلب ،انواع سنگ شکن ،
بستری اعصاب و روان و ترك اعتیاد ،درمان سرطانها و شیمی درمانی اعم از داروهای تزریقی و خوراکی و بستری و سرپایی و رادیوتراپی و گامانایف ،جبران هزینههای
تشخیصی و درمانی مسمومیتهای دارویی ،جبران هزینه تهیه و عمل پیوند اعضا ،جبران هزینههای دارویی و تشخیصی و درمانی بیماریهای خاص و همچنین بیماریهای صعب
العالج مانند  ،MSسرطان ،پارکینسون ،هپاتیت و  ...تهیه و تامین کلیه تجهیزات ،داروها و پروتزهای مورد نیاز در حین جراحی و بستری و جبران هزینه ها و کلیه تجهیزات مصرف 000/000/000
شده حین جراحی طبق فاکتور ،جبران هزینه درمانی بیمارانی که در خارج از کشور اقدام های درمانی انجام داده اند ،پیوند اعضاء همانند پیوند ریه ،پیوند کبد ،پیوند کلیه ،پیوند مغز
استخوان و دیگر اعضاء ،تزریق سلولهای بنیادی ،الپاروسکوپی ،اطاق ایزوله ،هزینه های سوختگی(بستری و سرپایی)  ،جبران هزینه همراه با تجویز پزشك معالج مربوطه جبران
هزینه های  ICUدر منزل ،جبران هزینه های پرستاری متعاقب دستور پزشك معالج متخصص در مرکز درمانی و منزل توسط پرستار و مراقب.
هزینههای زایمان طبیعی و کورتاژ(تشخیص – درمانی) و سزارین و تولد نوزاد زودرس و هزینه های مربوط به درمان نازایی و ناباوری شامل هزینه های تشخیصی ،دارویی و درمانی
00/000/000
و اعمال جراحی مرتبط و  ،GIFT,ZIFT,IUIمیکرواینجکش ، IVF،دارویی و الپاراسکپی

تعهدات
طرح ب

حداکثر
فرانشیز
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کلیه هزینه های پاراکلینیکی :همانند جبران هزینه آزمایشات تشخیصی و انواع آزمایشات آسیب شناسی ،انواع سی تی اسکن ،استرس اکو ،پزشکی هستهای ،تست ورزش،
دانسیتومتری ،اسپیرومتری ،نوارنگاری (مانند :نوارعضله ،نوارعصب ،نوارمغز ،نوارقلب و غیره) ،آنژیوگرافی چشم ،هورمون شناسی ،تومور مارکرها ،خون شناسی ،انعقاد ،بانك
خون ،سرولوژی ،ایمنولوژی ،میکروب شناسی ،سیتوژنتیك ،سیتوپاتولوژی ،بررسی کروموزومی ،سنجش تراکم استخوان ،تمپانومتری ،تست  ،OCT ،V.E.P.Sپریمتری چشم
(اندازه گیری میدان بینایی) ،سیستوسکوپی ،رکتوسکوپی ،ادیومتری ،ارگواسپیرومتری ،بیناییسنجی ،Brain Mapping ،توپوگرافی چشم ،بیرون آوردن جسم خارجی ،کشیدن
ناخن ،جراحی ناخن فرو رفته در نسج نرم ،درمان خونریزی بینی مانند :سوزاندن و تامپونمان ،شکافتن آبسه کف دهان ،شاالزیون ،بیوپسی ،کوتر ،تزریق در داخل مفاصل ،کلیه
خدمات اورژانس در موارد غیربستری (اعم از ویزیت ،بستری ،تزریقات ،دارو و  ،)...نمونه برداری از ارگان های مختلف بدن به وسیله سوزن نظیر(پروستات ،پستان و سایر موارد
مشابه)تحت هدایت تصویربرداری ،کار درمانی ،انواع فیزیوتراپی و لیزر فیزیوتراپی ،سی تی آنژیوگرافی عروق کرونر ،نوار قلب جنین ،بیماریهای و ناهنجاری های جنین و هزینه
تشخیص بیماری ها و ناهنجاری های جنین  ،کلیه هزینه های مربوط به تست خواب (بستری ،لوازم و  ،)...طب سوزنی (اجرا ،لوازم مصرفی و  ،)...مگنتتراپی ،اودیومتری،
بیوفیدبك ،انواع رادیولوژی ،تستهای غربالگری جنین(آزمایش ،سونوگرافی و غیره) ،انواع تستهای سنجش شنوایی ،بینایی سنجی ،بررسی عصب شنوایی ،بررسی عصب بینایی،
پاکیمتری ،مامنومتری ،پنتاکم ،HRT ،لیزرتراپی چشم(نظیر ضایعات شبکیه ،یاگ لیزر) ،لیزر گلوکوم ،ترزیق ماده فارماکولوژیك داخل ویتره مانند(آوستین ،لوسنتیس ،آیال و
سایر موارد مشابه) RF ،نقاط مختلف بدن و سوزن آن و همچنین استفاده از  RFاز طریق آندوسکوپی PET ،اسکن ،بیوپیسی سوزنی و آسپیراسیون مغز استخوان تواماً ،سوزن براکی
تراپی به صورت سرپائی و یا بستری ،الکترومیوگرافی مثانه ،انواع سونوگرافی ،انواع اسکن ،انواع ام آر ای ،انواع رادیولوژی ،انواع آندوسکوپی ،انواع ماموگرافی ساده و دیجیتال،
بیومتری ،تونومتری ،ORA،اکوی چشم ،کولونسکپی ،انواع لیزر درمانی ،انواع اکوکاردیوگرافی ،هولتر مانیتورینگ  ،EKGهولتر فشارخون ،انواع تستهای آلرژی ،تست 100/000/000
اورودینامیك ،تست متاکولین ،کایروپراکتیك ،کلیه هزینه های تشخیصی ،دارویی و درمانی مربوط به بیماران اوتیسم و همچنین کلیه هزینه های مربوط به گفتار درمانی ،رفتار
درمانی ،تریك مغزی و کلیه خدمات بازتوانی و توان بخشی ،فوندوسکوپی ،کانفواسکن ،انترپیون ،پاپ اسمیر ،پلتیسموگرافی ،انواع بیوپسی ،انواع روشهای کار درمانی و همچنین
بازتوانی قلبی در بیماران ،انواع روشهای تشخیصی و درمانی پزشکی هسته ای  UBT :و یدتراپی و تمپانومتری APS ،تراپی .روش بازتوانی ، EECPجبران هزینههای درمانهای
دستی طب فیزیکی ( ،)Manipulation Therapyجبران هزینههای انواع خدمات تشخیصی چشم ،جبران هزینه آزمایشات ژنتیك  ،جبران هزینه انواع خدمات تصویربرداری
پزشکی به همراه داروهای مصرفی و ست مربوطه  ،انواع تستهای تنفس شامل (بادی پلتیسموگرافی ،ارگواسپیرومتری و رینومانومتری ،استفاده از BODY ،DLCO ،MCT
 IDACOMPACT ،SBO2 ،IOS ،RV-TIC ،UBT،PEMAX ،PIMAX ،BOXو  ) ...جبران هزینه های نوروفیدبك  ،هزینههای جراحیهای مجاز سرپایی و بدون
بستری همانند انواع درمان شکستگیها ،دررفتگی ها ،گچ گیریها ،آتل گذاری ،ختنه  ،بخیه ،کرایوتراپی ،اکسیژنتراپی ،اکسیزیون جسم خارجی ،اکسیزیون تورمورهای خوش
خیم ،اکسیزیون لیپوم ،تخلیه آبسه  ،اکسیزیون میخچه ،پونکسیون مایع مغزی نخاعی ،تخلیه کیست  ،اقدامات کمك درمانی شامل تزریقات و انواع پانسمان از جمله پانسمانهای
ویژه برای بیماران دارای زخم بستر و دیابت ،سونداژ ،ساکشن ،برداشتن زگیل و خال ،فریز کردن ،واکسن ،جبران هزینههای انواع تزریقات  ،سرم تراپی ،شکافتن ،پروگرامینك
پیس میکر ،تست تیلت ،تست های ارزیابی پیس میکر ،آنالیز پیس میکر ،فیبرو اسکن کبد ،اوزون تراپی PH ،متری  ،کشیدن بخیه  ،مونیتورینگ بیمار  ،شستشوی گوش ،پالس
اکسی متری  ،سوراخ کردن گوش  ،تشکیل پرونده بیماران مراجعه کننده به مطب و درمانگاه یا اورژانسها.
و کلیه تستهای پاراکلینیکی و روشهای درمانی و کمك درمانی دیگر که در لیست باال ذکر نشده است.
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هزینههای آمبوالنس و سایر فوریتهای پزشکی در موارد اورژانس درون شهری با یا بدون شرط بستری
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هزینههای آمبوالنس ،هواپیما و سایر فوریتهای پزشکی در موارد اورژانس بیرون شهری با یا بدون شرط بستری
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کلیه هزینههای مربوط به دندانپزشکی همانند :انواع جراحی ،پریو ،بریج ،روت کانال تراپی ،ترمیمی ،ارتودنسی ،جرم گیری ،اطفال ،انواع پروتز  ،پارسیل متحرك فلزی ،پارسیل
متحرك اکریلیك  ،ایمپلنت و ...
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هزینه های مربوط به رفع عیوب انکساری چشم هر چشم 3دیوپتر یا بیشتر (نزدیكبینی ،آستیگماتیسم و دوربینی) و اصالح پیرچشمی
جبران هزینه های مربوط به عینك (عدسی  ،فریم ) و لنز طبی.
هزینه های خرید سمعك ،عصا ،واکر ،ویلچر ،جوراب واریس ،کفش طبی(بیماران کالب فوت و دراپ فوت) ،گردن بندطبی ،زانوبند طبی ،کفی طبی ،مچ بند ،کمربند طبی،
کپسول اکسیژن و تشك مواج
هزینه ویزیت (پزشکان ،دندانپزشکان عمومی ،تخصص و فوق تخصص ،مشاوره ،تغذیه ،کارشناسان وکارشناسان ارشد پروانه دار)
جبران کلیه هزینه های داروهای عمومی و تخصصی و ایرانی و خارجی و داروهای گیاهی و پرداخت حق فنی نسخ و هزینه لوازم مصرفی درمانی مانند اسکالپ وین  ،سرنگ ،
ست سرم،آب مقطر ،آنژیوکت ،گچ ،انواع باند و غیره.
هزینه های داروهای مکمل و انواع ویتامین ها که جنبه درمانی دارد و هزینه های داروهای هورمون رشد

برآورد بار مالی حق بیمه (ماهانه به ازاء هر نفر)
 -2متقاضيان بيمه ،مدت و تعهدات بيمهگر و بيمهگزار :

 )2-1كاركنان شاغل مذكر :همسر يا همسران دائمي و فرزندان وي(تكفل و عدم تكفل) ،والدين(تكفل و عدم تكفل) و خواهر و برادر(تكفل و عدم تكفل«مجرد ،فاقدد شد ل و دردمدد») بددون مدددويس یدني و داراي
حق بيمه يكسان ميباشد.
 )2-2كاركنان شاغل مونث :همسر و فرزندان (تكفل و عدم تكفل) ،والدين(تكفل و عدم تكفل) و خواهر و برادر(تكفل و عدم تكفل«مجرد ،فاقد ش ل و دردمد») بدون مددويس یني و داراي حق بيمه يكسان ميباشد.
 )2-3فرزندان معلول ذهني و جسمي (تكفل و عدم تكفل) بدون مددويس یني تدس پوشش خواهند بود و هزينههاي مربوط به معلوليس ذهني وجسمي هم شامل مي باشد.
 )2-4اين قرارداد شامل كاركنان قرارداد مدت موقس و خانواده تكفل دنها نميباشند.
)2-5كاركنان قرارداد مدت موقس فقط خانواده غيرتكفل خود را با پرداخس كامل حق بيمه ميتوانند ثبس نام نمايند.
)2-6مدت قرارداد از تاريخ  1331/66/22ل ايس  1331/66/21مي باشد.
 )2-1دوره انتظار جهس گروه متقاضيان بيمه حذف ميباشد.
 )2-1معاينات پزشكي قبل از صدوربيمه نامه حذف ميباشد.
 )2-3مدت تدويل ایناد تا  5ماه پس از قرارداد انجام ميپذيرد.
 )2-16مهلس تدويل ایناد تویط بيمه شدگان در طول مدت قرارداد  1ماه از تاريخ انجام هزينه مي باشد.
 )2-11كليه اعضاء يك خانواده در قالب يك طرح بيمه خواهند شد.
 )2-12امكان جابجايي در طرحها پس از اعالم و ثبس ایامي وجود نخواهد داشس.
 )2-13در صورت تدويل اصل مدارک به بيمه گر اول؛ مدارک كپي برابر اصل مورد قبول بيمهگر خواهد بود(با ذكر هزينه بيمه گر اول).
)2-14بدون در نظر گرفتن بيمهگر اول ثبسنام انجام ميشود.
 )2-15بدون در نظر گرفتن بيمهشده اصلي ثبس نام انجام مي شود.
 )2-16هرگونه افزايش پس از مهلس مقرر شامل مواردي مانند ایتخدام جديد ،انتقالي ،مامور و یاير افرادي كه در طول قرارداد (تكفل و عدم تكفل) بيمه شده اصلي شامل(ازدواج و نوزاد) انجام ميشود و حداكثر ظرف
مدت دو ماه بايد به بيمهگر اعالم شود و پرداخس حق بيمه مربوطه بصورت ماه شمار ،مدایبه خواهد شد.
 )2-11در صورت ایتعفا ء ،بازنشسته ،كارافتاده ،انتقالي ،انفصال از خدمس ،مرخصي بدون حقوق ،اخراجي ،مامور ،خروج از كفالس ،فوت و يا قطع هرگونه همكاري بيمه شده اصلي در طول یال بيمهاي ،حداكثر ظرف مدت
دو ماه به بيمه گر اعالم شود و از متقاضي بيمه و خانواده(تكفل و عدم تكفل) ،در صورتي كه حق بيمه پرداختي كمتر از خسارت دريافتي باشد مازاد دن تا یقف خسدارت پرداختدي دريافدس مديشدود و در صدورت
پرداخس حق بيمه متعلقه تا پايان قرارداد ،متقاضيان بيمه تدس پوشش خواهند بود.

