
  بیمه مکمل درمان معلوالن +

 تیوِ آتیِ ػاصاى حافظ ٍاتؼتِ تِ تیوِ خذهات دسهاًی ، عشح تیوِ هکول دسهاًی تعی تَافقٌاهِ ای هیاى ػاصهاى تْضیؼتی ٍ ؿشک
  .تشای افشاد تحت پَؿؾ ػاصهاى تْضیؼتی تِ اخشا دسهی آیذ

ػاصهاى تْضیؼتی کـَس تِ هٌظَس اسائِ خذهات تیوِ  ّوکاسی خَس سا تا( 1387)ؿشکت آتیِ ػاصاى حافظ افتخاس داسد دس ػال خاسی 
  .اعالم ًوایذ ُ هعلَالىهکول دسهاى ب

ػالوٌذاى ٍ تیواساى سٍاًی هضهي ( کن تیٌا ٍ ًا تیٌا خؼوی حشکتی، رٌّی، کن ؿٌَا، ًاؿٌَا،)افشاد تحت پَؿؾ قشاسداد ؿاهل هعلَالى 
  .هی تاؿٌذ کِ داسای دفتشچِ تیوِ پایِ تاؿٌذ تحت پَؿؾ ػاصهاى تْضیؼتی

 

  :مدارک الزم جهت صدور کارت بیمه تکمیلی

 

  (3*4)قغعِ عکغ تیوِ ؿذُ  یک

 

  (خذهات دسهاًی، تاهیي اختواعی، ًیشٍّای هؼلح ٍ یا ػایش ؿشکتْا ٍ ػاصهاًْای تیوِ گش)اصل ؿٌاػٌاهِ ٍ دفتشچِ تیوِ پایِ 

 

  (هَقت یا دائن)تصَیش کاست هلی 

 

ٍػظ تْضیؼتی اػتاى تِ ؿشکت آتیِ اػاهی ایـاى ت کاست تیوِ تکویلی خْت آى دػتِ اص هعلَالى تحت پَؿؾ صادس هی ؿَد کِ قثال
  .ػاصاى حافظ اعالم ؿذُ اػت

 

 

  : تعهدات بیمه مکمل معلوالن

 

پضؿکی هَضَع ایي قشاسداد سا تشای یکؼال تیوِ ای  تیوِ گش هتعْذ اػت دس اصاء اًدام ٍظایف ٍ تعْذات تیوِ گزاس هاصاد ّضیٌِ ّای
  سیال 000/000/20 تشای ّش تیوِ ؿذُ تا ػقف

 

  :یل خثشاى ًوایذتـشح ر

 

پیًَذ قشًیِ، )، قلة، چـن ( اػتثٌاء دیؼک ػتَى فقشات تِ)خثشاى ّضیٌِ ّای تیواسػتاًی ؿاهل اعوال خشاحی هغض ٍ اعصاب  -1-10
  سیال 000/000/20، پیًَذ کلیِ ٍ هغض اػتخَاى تا ػقف (ستیي ٍیتشکتَهی ٍ دکَلواى

 

الپاساػکَپی، ػٌگ ؿکي ٍ آًظیَگشافی عشٍق کشًٍش  ساحی دیؼک ػتَى فقشات،تأهیي ّضیٌِ ّای هشتَط تِ ؿیوی دسهاًی، ج -2-10
  سیال 000/500/7دسهاى عثی دس تیواسػتاى ٍ هشاکض خشاحی هحذٍد تا ػقف  ٍ ػایش اعوال خشاحی عوَهی ٍ

 

ٍپی، سکتَػکَپی، اًَاع آًذٍػکَپی، ػیؼتَػک ، MRIػًََگشافی، سادیَتشاپی، : ؿاهل  1ّضیٌِ ّای خذهات پاساکلیٌیک  -3-10
غیش قلثی تدض چـن حذاکثش تا  ٍ آًظیَگشافی عشٍق IVP اکَکاسدیَگشافی، سادیَگشافی ّای تا هادُ حاخة هثل اًَاع اػکي، هاهَگشافی،

  سیال 000/500ػقف 

 



ا ػقف حذاکثش ت EEGتؼت ٍسصؽ، ًَاس عضلِ ٍ عصة، ػٌدؾ تشاکن اػتخَاى، : ؿاهل  2ّضیٌِ ّای خذهات پاساکلیٌیک  -4-10
  سیال 000/500

 

گچ گیشی، ختٌِ، تخیِ، کشایَتشاپی، تخلیِ  ّضیٌِ ّای هشتَط تِ اعوال هداص ػشپایی هاًٌذ ؿکؼتگی ّا ٍ دسسفتگی ّا ، -5-10
  سیال 000/500حذاکثش تا ػقف ( دس هَاسد غیش صیثایی)چؼن ٍ لیضسدسهاًی  کیؼت، اکؼیضیَى لیپَم، آًظیَگشافی

 

  خثشاى ّضیٌِ ّای آهثَالًغ تشای فَسیتْای پضؿکی کِ هٌدش تِ تؼتشی تیوِ ؿذُ دس تیواسػتاى -6-10

 

  سیال 000/000/1سیال ٍ تیي ؿْشی  000/500هی ؿَد، داخل ؿْشی تا ػقف 

 

  سیال 000/600ّضیٌِ ػوعک، عصا، ٍاکش خْت یک دس ّضاس خوعیت تا : تْیِ ٍػایل کوک تَاًثخـی ؿاهل  -7-10

 

  سیال 000/600خثشاى ّضیٌِ اٍستض، کشػت عثی، کوشتٌذ عثی، گشدًثٌذ عثی، کفؾ عثی خْت یک دس ّضاس خوعیت تا ػقف  -8-10

 

تشتیت ؿٌیذاسی ٍ آصهًَْای الکتشٍفیضیَلَطی، ؿٌَایی  کاسدسهاًی، گفتاسدسهاًی، سٍاى دسهاًی،: خثشاى ّضیٌِ تَاًثخـی ؿاهل  -9-10
  سیال 000/600تا ػقف  خوعیت ػٌدی خْت ؿؾ دس ّضاس

 

 000/600خثشاى ّضیٌِ فشاًـیض تؼتشی اعصاب ٍ سٍاى دس تخؾ دٍلتی ٍ داًـگاّی خْت پٌح دس ّضاس خوعیت تا ػقف  -10-10
  سیال اص هحل تعْذات

 

ّضاس  تشاػاع تعشفِ تیوِ ّوگاًی خْت پٌح دس خثشاى ّضیٌِ فشاًـیض داسٍّای ام اع ٍ ؿیوی دسهاًی تیواساى ػشعاًی -11-10
  10-2خوعیت اص هحل تعْذات 

 

  سیال 000/000/5خثشاى ّضیٌِ ًاصایی ٍ ًاتاسٍسی خْت یک دس ّضاس خوعیت تا ػقف  -12-10

 

  سیال 000/500خثشاى ّضیٌِ سادیَلَطی تا ػقف  -13-10

 

  سیال 000/500/1خثشاى ّضیٌِ فیضیَتشاپی تا ػقف  -14-10

 


