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                                  4/32/3697 

 
 قابل توجه کلیه اعضاء محترم تحت پوشش و پرسنل شاغل در واحدهای صنفی

 بیمه درمان تکمیلی: موضوع 
 

 با سالم
                                           استحضار می رساند که مبلغ حق بیمه سالیانه  به البرزبیمه  سهامی شرکتحسب عقد قرارداد بیمه درمان تکمیلی با احتراماً 

 .بشرح ذیل می باشد( باحتساب بیمه عمر و حوادث) ریال  000/000/7 و افراد تحت تکفل برای بیمه شده اصلی
 

 .عضو جدید به لیست وجود ندارد اضافه شدن امکان حذف و یا اتمام مهلتمی باشد و پس از  9/32/3697مهلت ثبت نام تا تاریخ  -1

می باشد و پرداخت  دوم روبروی آبیاری ساختمان بیمپ طبقه -به آدرس بلوار امیرکبیر  VIPمرکزدارای  البرزبیمه  -2

 .انجام خواهد پذیرفت پس از تشکیل پرونده حداکثر دو هفتهخسارات در 

 .می باشد ماه 2ر به مدت از تاریخ صدو VIPز مهلت ارائه فاکتور خسارات به مرک -3

 .می باشد طرف قرارداد کلیه بیمارستانهای پیوست بیمه مذکور -4

در وجه    و  ( 20/2/3698)   - (20/3/3698)  – 36/32/3697)به تاریخ های  سه قسطپرداخت مبلغ حق بیمه در  -0

 .می باشد شرکت بیمه البرز

 

 :ه پرداخت اقساط بشرح ذیل می باشد بنابراین نحو

 : و افراد تحت تکفل شده اصلی بیمه 
 ریال  000/700/2     قسط اول

 ریال 000/400/2قسط دوم     

 ( شرکت بیمه البرز: چک های صادره در وجه )      ریال 000/400/2قسط سوم    
 
 
 

 کپی کارت ملی  –کپی صفحه اول شناسنامه : مدارک الزم جهت ثبت نام  -6

% 100سال با  70حق بیمه اضافی و افراد باالی % 00سال با  66تا  60سال می باشد و افراد با سن  69 تا سنحق بیمه اعالم شده برای افراد  -7
 .دارای بیمه عمر و حوادث نخواهند بود (سال به باال  60) حق بیمه اضافی تحت پوشش قرار خواهند گرفت و این افراد 

  .ل در واحدهای صنفی آنها و افراد تحت تکفل این دو دسته باشندمتقاضیان بایستی از اعضاء تحت پوشش اتحادیه یا کارکنان شاغ -8

می باشد افرادی که در سال قبل جز لیست بیمه درمان تکمیلی اتحادیه بوده اند  3/32/3697با توجه به اینکه تاریخ شروع قرارداد از  -6
 .مشمول دوره انتظار نمی باشند

 .میباشد ماه 6و برای سایر پوشش های درمانی  ماه 9ی بوده که برای پوشش زایمان الزام متقاضیان جدیدسپری شدن دوره انتظار برای  -10

 .می باشد% 30پوشش ها کلیه فرانشیز میزان  -11
 
 
 

 با تقدیم احترام                                                                                                 

 اداری و رایانه شیراز رییس اتحادیه صنف ماشینهای

  ناصر مهرتاش                                                                                                                          

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 جدول تعهدات بیمه درمان تکمیلی
 
 

 مبلغ تعهد وع تعهداتــن ردیف

3 

، رادیوتراپی ، آنژیوگرافی قلب ، گامانایف و انواع  ، شیمی درمانیجراحی  ی،جبران هزینه های بستر
 day careسنگ شکن در بیمارستان و مراکز جراحی محدود و 

به جراحی هایی اطالق می شود که مدت زمان مورد نیاز برای  Day careاعمال جراحی : تبصره
 .وز باشدمراقبت های بعد از عمل در مرکز درمانی، کمتر از یک ر

 (در بیمارستان ها)سال  70سال و باالی  7هزینه همراه افراد زیر 
هزینه آمبوالنس مشروط به بستری شدن بیمه شده در مراکز درمانی و یا نقل و انتقال بیمار به سایر 

ریال و خارج از شهر  000/000درمانی طبق دستور پزشک معالج، داخل شهر  -مراکز تشخیصی
 ریال 000/000/1

 ریال 000/000/300

2 
به استثناء ) سرطان ، مغز و اعصاب مرکزی و نخاع مهم مربوط به جبران هزینه های اعمال جراحی 

 گامانایف ، قلب ، پیوند کلیه ، کبد ، ریه و مغز استخوان (دیسک ستون فقرات 
 ریال 000/000/200

 الری 000/000/60 طبیعی و سزاریناعم از زایمان هزینه های جبران  6

4 
 انواع اسکن ، انواع آندوسکوپی ، ام آر آی–ماموگرافی–سونوگرافی جبران هزینه های

 اکو ، دانسیتومتری استرس یوگرافیداکوکار
 ریال 000/000/30

6 

نوار  - (PFT-اسپیرومتری)تست تنفسی –تست آلرژی  –هزینه های تست ورزش جبران 
 (سیستومتری یا سیستوگرام)نوار مثانه -(EGG)نوار مغز  – (EMG)ٍنوار عضله –(NCV)عصب

 آنژیوگرافی چشم -هولتر مانیتورینگ قلب  –بینایی سنجی  –شنوایی سنجی  –
 ریال 000/000/30

3 
  بخیه  –ختنه  –کچ گیری  – و در رفتگیشکستگی  مانندمجاز سرپایی  جبران هزینه های اعمال

  لیزر درمانی تخلیه کیست و، بیوپسی ،  اکسیزیون لیپوم –کرایوتراپی
 ریال 000/000/4

8 
شامل آزمایش های تشخیص پزشکی ، ( به استثناء چک آپ) ات آزمایشگاهی جبران هزینه خدم

 ، نوار قلب و فیزیوتراپیاسی ، و تشخیص ناهنجاری جنین، انواع رادیولوژیپاتولوژی یا آسیب شن
 ریال 000/000/30

9 

معتمد بیمه گر رای هر دو چشم ، به تشخیص پزشک جبران هزینه های مربوط به عیوب انکساری ب
درجه نزدیک بینی یا ) ، آستیگمات یا جمع قدرمطلق نقص بینایی هر چشم ، درجه نزدیک بینی

 .دیوپتر یا بیشتر باشد 3( دوربینی به عالوه نصف آستیگمات 
 ریال 000/000/36

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


