
 ردیف
 (6931نرخ و شرایط پوشش بیمه های تکمیلی درمان در سال )

 عنوان پوشش

حداکثر تعهدات ساالنه 

 برای هر نفر )طرح عادی(

 )ریال(

حداکثر تعهدات ساالنه 

برای هر نفر )طرح 

 )ریال( بدون سقف(

1 

هحذٍد، اًصیَگرافی للة، کلیِ ٍ ظایر عرٍق، دیعک ظتَى فمرات، ّسیٌِ عول ٍ اًَاع ظٌگ ؼکي، خثراى ّسیٌِ ّای تعتری)تؽخیصی، درهاى عثی ٍ خراحی( در تیوارظتاى ٍ هراکس خراحی 
ف، اهاًایالپاراظکَپی، َّلتر للة، اظتٌت للة، گًذی ظیتَآًصیَگرافی، اعوال خراحی دارٍّای پیَ ٍ تؽخیصی، لَازم ٍ ظَختگی، ؼیوی درهاًی ٍ رادیَ تراپی)تعتری ٍ ظرپایی(، کَرتاش تخلیِ ای 

عصاب ٍ رٍاى تِ ظال ٍ تاالی ّفتاد ظال(، اًَاع تیواریْای رٍهاتَلَشی، دارٍ ّا ٍ تدْیسات هصرفی حیي خراحی ٍ تعتری)پرٍتس ٍ تعَیض هفصل(،  تیواراى ا 7)زیر تاعری للة، ّوراُ تیوار 
 اظتثٌاء ظایکَتیک، کاؼت حلسٍى 

 تذٍى ظمف  000/000/200

2 
کثذ، کلیِ ٍ ریِ ٍ هغساظتخَاى، خراحی ظرعاى ٍ افسایػ ظمف تعْذ ظاالًِ ترای اعوال  خراحی للة ٍ عرٍق،  هغس ٍ اعصاب هرکسی ٍ ًخاع )تِ اظتثٌاء دیعک ظتَى فمرات(، گاهاًایف، پیًَذ 

 ( 1ذ صرفاً تسریك ظلَل ّای تٌیادی )تِ اظتثٌاء تسریمْای زیثایی ترای ّر ًفر در ظال تا احتعاب تٌ
 تذٍى ظمف  000/000/400

 تذٍى ظمف  000/000/50 خثراى ّسیٌِ زایواى اعن از عثیعی ٍ ظساریي  3

 گردد. خثراى ّسیٌِ آهثَالًط، اًتمال تیوار از هٌسل تِ تیوارظتاى ٍ ظایر فَریتْای پسؼکی کِ ًْایتاً هٌدر تِ تعتری ؼذى تیوار در تیوارظتاى 4

داخل ؼْری 
ترٍى ، 000/000/2

  000/000/4ؼْری 

داخل ؼْری 
، ترٍى 000/000/2

 000/000/4ؼْری 

5 
اًَاع ام آر آی، اًَاع آًذٍظکَپی، اًَاع ظًََگرافی ٍ غرتالگری، اًَاع اکَ کاردیَگرافی، تعت تراکن  هاهَ گرافی، ظیعتَظکَپی، تیَتعی،اع اظکي، ظی تی اظکي، کتَ اظکي، خثراى ّسیٌِ ّای اًَ

، داًعیتَهتری، کلٌَظکَپی،اکَ خٌیي در NCVریِ تعتاًَاع  ة، تعت کرایَ، عة ّعتِ ای،اًفَ اظکي، فًَذٍظکَپی، اًترٍپیَى، ظی تی آًصیَ گرافی، آًصیَ اظکي للاظتخَاى، پاکیوتری، ک
 ، اظپیرٍهتری  OCTاظکي کف پا، ، تیوارظتاى، ًَار للة خٌیي

 تذٍى ظمف  000/000/20

6 
)ظیعتَهتری یا ظیعتَگرام(، ؼٌَائی ظٌدی، تیٌائی ظٌدی، َّلتر هاًیتَریٌگ للة، آًصیَ گرافی چؽن،  ٍرزغ، ًَار عضلِ، ًَارعصة، ًَار هغس، ًَار هثاًِخثراى ّسیٌِ ّای تعت آلرشی، تعت 

 هتری، اپتَهتری تَپَ گرافی، تعت خَاب، تعت اظترض، گفتار درهاًی، کار درهاًی، درهاى ًاتَاًی خعوی حرکتی، پٌتاکن، پریوتری، ادیَ ؼعتؽَی گَغ،
 تذٍى ظمف  000/000/20

7 
کیعت، ٍ لیسر درهاًی ) تِ اظتثٌاء زیثایی( اًَاع  خراحی ّای هداز ظرپایی هاًٌذ ؼکعتگی ّا ، ؼکعتِ تٌذی، در رفتگی، گچ گیری، ختٌِ، تخیِ، کرایَ تراپی، اکعیسیَى لیپَم، تیَپعی، تخلیِ

 آٍردى هیخچِ، خارج کردى خعن خارخی، کؽیذى ًاخي، پاج اظویرًَذاش، ظاکؽي، اکعیصى تراتی ، درکردى گچ ، تسریك هفصلی، درهاى ظَختگی، ظپاًعواى از خولِ پاًعواى ّای زخن تعتر، تاز 
 تذٍى ظمف  000/000/15

 مفتذٍى ظ  000/000/20 دیَپتر ٍ یا تیؽتر ترای ّر چؽن در ظال  3ظمف تعْذ ّسیٌِ ّای هرتَط تِ رفع عیَب اًکعاری چؽن  8

  000/000/5 000/000/3 خثراى ّسیٌِ ّای هرتَط تِ خریذ عیٌک عثی ٍ لٌس تواض عثی ترای ّر ًفر  9

 تذٍى ظمف  000/000/10 ظاعت  6خذهات اٍرشاًط در هَارد غیر تعتری کوتر از  تسریمات، خثراى ّسیٌِ ّای هرتَط تِ ٍیسیت )ٍیسیت پسؼک ٍ رٍاى پسؼک(، دارٍ صرفاً دارٍ ّای هداز کؽَر، 10

11 
زهایػ ّای لثل ٍ حیي تارداری، آزهایػ آهیٌاظٌتس)تعییي ًارظائی ّای خٌیي(، پاتَلَشی ؼاهل آ،ّسیٌِ کلیِ آزهایؽات، غرتالگری، ات آزهایؽگاّی )تِ اظتثٌاء چکاج(خثراى ّسیٌِ ّای خذه

 ، تازتَاًی ریَی، تازتَاًی للثیرادیَ گرافی ٍ تصَیر ترداری، رادیَلَشی آزهایػ شًتیک پسؼکی، آظیة ؼٌاظی، ًَار للة، اًَاع فیسیَتراپی، کایرٍ پراکتیک ،
 تذٍى ظمف  000/000/20

12 
ریؽِ، ترهین، پرکردى، درهاى کؽیذى، خرم گیری، ترٍظاش،  ،هصٌَعیٍ ًین دظت دًذاى  هصٌَعی خراحی لثِ، دظت دًذاى ایوپلٌت، ارتَدًعی،ؼاهل ى ّسیٌِ ّای هرتَط تِ دًذاًپسؼکی خثرا

  رٍکػ
000/000/15 000/000/20 

13 
تؽک هَاج، خَراب ٍاریط، ارٍتس تالفاصلِ تعذ از عول خراحی تِ تؽخیص پسؼک هعالح ٍ تاییذ پسؼک  خثراى ّسیٌِ ّای ٍظایل کوک تَاًثخؽی از خولِ عصا، ٍاکر، ٍیلچر، کپعَل اکعیصى،

 تیوِ گر
000/000/5  000/000/10 

  000/000/20  000/000/5 خثراى ّسیٌِ ّای هرتَط تِ خریذ ظوعک  14

 تذٍى ظمف  000/000/200 خثراى ّسیٌِ ّای هرتَط تِ تْیِ اعضای عثیعی تذى 15

 تذٍى ظمف IVF 000/000/50هیکرٍایٌدکؽي ٍ   IUI ،ITSC ، ZIFT ، GIFTخثراى ّسیٌِ ّای هرتَط تِ پَؼػ ًازائی ٍ ًاتارٍری ؼاهل اعوال خراحی هرتثظ  16

 ریال 000/000/1 ریال  000/060 %10حق بیمه ماهانه هر نفر با فرانشیس 

 پرداخت می رردد. م شد  از سوی سندیکای بیمه رران ایران توجه: پرداخت هسینه های درمانی بر اساس تعرفه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پسشکی و هسینه های دندانپسشکی براساس تعرفه های اعال

 


