ردیف

1
2

تعهدات بیمه تکمیلی البرز ( ابتدای آذر  99لغایت پایان آبان )1400
جبران هزینه های بستری  ،جراحی  ،شیمی درمانی  ،رادیوتراپی  ،آنژیوتراپی قلب ،گامانایف و
انواع سنگ شکن در بیمارستان و مراکز جراحی محدود و  day careبه استثنای زایمان
جبران هزینه های اعمال جراحی سرطان ،قلب ،مغزو اعصاب مرکزی و نخاع(به استثنای دیسک
ستون فقرات) ،پیوند کلیه ،کبد ،ریه ،مغز و استخوان با احتساب ردیف 1

3
4
5

زایمان(سزارین-طبیعی)

سقف تعهدات
(ریال)

100،000،000
160،000،000
40،000،000

رفع عیوب انکساری دو چشم (لیزیک) نقص بینایی هرچشم به تشخیص پزشک معتمد بیمه گر
(قبل از عمل) می بایست  3دیوپتر یا بیشتر باشد
هزینه پاراکلینیکی گروه اول شامل سونوگرافی ،ماموگرافی ،انواع اسکن ،انواع آندوسکوپی ،ام
آر ای ،اکوکاردیوگرافی ،استرس اکو ،دانسیتومتری.

6،000،000
10،000،000

هزینه پاراکلینیکی گروه دوم شامل تست ورزش ،تست آلرژی ،تست تنفس ،نوار عضله ،نوار
6

عصب ،نوار مغز ،نوار مثانه ،شنوایی سنجی ،بینایی سنجی ،هولترمانیتورینگ قلب ،آنژیوگرافی

6،000،000

چشم
7

پاراکلینیکی گروه سوم شامل هزینه های جراحی مجاز سرپایی شامل شکستگی و گچ گیری ،
ختنه ،بخیه ،کرایوتراپی ،اکسیزیون لیپوم ،بیوپسی ،لیزردرمانی و تخلیه کیست

7،000،000

8

جبران هزینه های آمبوالنس در داخل شهر به شرط بستری شدن

700،000

9

جبران هزینه های آمبوالنس بین شهر به شرط بستری شدن

1،000،000

10

هزینه های آزمایش (به استثنای چکاب) ،پاتولوژی ،رادیولوژی ،نوار قلب ،فیزیوتراپی

8،000،000

11

جبران هزینه دندانپزشکی باستثنای اورتودنسی ،ایمپلنت،دندان مصنوعی و دندانپزشکی والدین

15،000،000

جبران هزینه های خدمات اورژانس کمتراز 6ساعت و ویزیت ودارو براساس تعرفه وزارت
12

بهداشت وفهرست داروهای مجازکشور صرفا مازاد برسهم بیمه گر در قالب پاراکلینیکی گروه

3،000،000

اول
13

4،000،000

هزینه عینک و لنز طبی

890.000

حق بیمه بیمه شدگان زیر  60سال با فرانشیز کلیه تعهدات %20

بیمه عمر و حوادث گروهی
ردیف

تعهدات

حق بیمه

سرمایه بیمه شده(ریال)

حق بیمه سالیانه (ریال)

200.000.000

555.900

46.325

200.000.000

412.020

34.335

ماهیانه(ریال)
1
2

فوت و نقص عضو همسران کارکنان تا 70
سال
فوت و نقص عضو فرزندان کارکنان 4
سال به باال(به شرط کفالت)

