
  تکميلي گروھي  بيمه نامه درمان
  

و  ١٣١۶براساس قانون بيمه مصوب ارديبهشت ماه سال گروھی مازاد درمان نامه  بيمه: اساس قرارداد
بخشی از پيشنهاد كتبي . تنظيم می شود)نامه است كه جزء الینفک بيمه(گذار  به پيشنهاد كتبي بيمه

گذار اعالم  کتبی به بيمه صورت نامه به گر نيست و ھمزمان يا قبل از صدور بيمه گذار كه مورد قبول بيمه بيمه
  .شود گر محسوب نمي شده است، جزء تعهدات بيمه

  
رمان گروھي با ھدف پوشش شکاف ميان تعرفه ھاي مورد اجراي بيمه نامه مازاد د

و تعرفه ) خدمات درماني، تأمين اجتماعي و نيروھاي مسلح( سازمانهاي بيمه پايه 
ھاي مراکز خصوصي ايجاد گرديده و ھمانگونه که از نام آن برمي آيد تعهدات اين 

بنابراين بيمه . گردد را شامل مي ) پايه ( بيمه نامه مازاد بر سهم بيمه گر اول 
مي بايستي قبل از مراجعه به شرکت، سهم بيمه گر اول را اخذ " شده حتما;‘

  .نموده باشد 
چنانچه به ھر علتي بيمه شده نتواند از بيمه گر اول خسارت دريافت نمايد، : نکته

  .طبق قرارداد فرانشيز مقرر مربوط به آن نوع خسارت اعمال خواھد گرديد 
  
  
  .سازماني است که متعهد  به پرداخت حق بيمه مي باشد : بيمه گذار 

 

بيمـه   نامه ذكر شده و متعهد بـه پرداخـت حـق    شخصي است كه مشخصات وي در بيمه

  .است

  
   ) :پايه( بيمه گر اول 

سازماني است که طبق قانون بيمه درمان ھمگاني متعهد به جبران خسارت ھزينه 
 تعرفه ھاي بخش دولتيھاي درماني و تشخيصي بيمه شدگان خود در سقف 

سازمان بيمه خدمات درماني، سازمان تأمين اجتماعي : از قبيل . مي باشد 
  ..........و

  :بيمه گر تکميلي 
بيمه شده مازاد بر  یرت درماني و تشخيصشرکتي که متعهد به جبران خسا 

  . سقف تعرفه ھاي بخش دولتي مي باشد 
  

  :ھزينه ھاي بيمارستاني
عبارتند از خسارتهاي بيمارستاني و اعمال جراحي ناشي از حادثه و بيماري که در 

  :بيمارستان يا مراکز جراحي محدود انجام مي شود و شامل موارد زير مي گردد
جراحي در بيمارستان و مراکز جراحي محدود و آنژيوگرافي  ھزينه ھاي بستري و -

 .يدرمان يميف شيگامانا يوتراپي، رادقلب و انواع سنگ شکن
 مغز و اعصابمربوط به سرطان ،  يجراح: شامل   ھزينه جراحي تخصصي -

 ر، قلب باز و آنژيوپالستي عروق کرون) سک ستون فقراتيبه استثناي د( يمرکز
 ،پيوند کليه ، پيوند ريه ، پيوند کبد ، پيوند مغز استخوان ،



-  
 ھزينه ھاي زايمان اعم از طبيعي و سزارين  -
 )ليزيک(جبران ھزينه ھاي مربوط به رفع عيوب انکساري چشم  -
در صورت بستري شدن در  ؛ھزينه انتقال بيمار با آمبوالنس در داخل شهر -

 .بيمارستان 
سال کـه در بيمارسـتانها بسـتری مـی      ٧٠سال و بيشتر از  ٧از ھزینه ھمراه بيماران کمتر  -

 .باشند

-  
به خارج شهر در صورت بستري  ؛ھزينه انتقال بيمار با آمبوالنس بين شهري -

 .شدن در بيمارستان 
 

 :ھزينه ھاي پارا کلينيکي  -

 

عبارت است از ھزينه ھاي درماني و تشخيصي که بصورت سرپايي و بدون   -

بستري شدن در بيمارستان انجام مي گردد و در دوازده گروه به صورت جدول 

 .زير دسته بندي مي گردد 

سي تي اسکن  -انواع اسکن  -ماموگرافي   - سونوگرافي  :١پاراکلينيکي گروه  -

 يومتريدانست - اکوکارديوگرافي –M.R.I - آندوسکوپي  –

آنژيوگرافي  -نوار مغز -نوار عضله و عصب  -تست ورزش:  ٢پاراکلينيکي گروه  -

 ينائيب  -  يسنج ييشنوا –نوار مثانه  – يتست تنفس  - يتست آلرژ  –چشم

 ھولتر قلب – يسنج

 -ختنه –گچ گيري  -شکستگي :نظير :  )جراحي ھاي مجاز سرپايي( ٣گروه  -

 يوپسيب–ليزر درماني  -تخليه کيست  -پوم ياکسيزيون ل –وتراپي کراي –بخيه 

  يصيتشخ يش ھايشامل آزما يشيخدمات آزما ينه ھايجبران ھز:  ٤گروه -

،  يوگرافي، انواع راد يک پزشکيو ژنت يب شناسيا آسي ي، پاتولوژ يپزشک

 يوتراپيزينوارقلب ، ف

 اورژانست ، دارو ، خدمات يزيو  ينه ھايجبران ھز:  ۵ گروه -

 يدندان پزشک ينه ھايجبران ھز:  ۶ گروه -

 يطب ينک و لنز تماسيد عيخر ينه ھايجبران ھز:  ٧گروه -

 د سمعکيمربوط به خر ينه ھايجبران ھز:  ٨ گروه -

 چشم يوب انکساريمربوط به رفع ع ينه ھايجبران ھز:  ٩ گروه -

 بدن يعيطب يه اعضاينه تهيجبران ھز: ١٠گروه -

 اوروتزه ينه تهيھز: ١١گروه -



منوط به  ينيجن يھا يھا و نا ھنجار يماريص بيتشخ ينه ھايھز:  ١٢گروه  -

 مانيداشتن پوشش زا

  
  

  
ممکن است در برخي از بيمه نامه ھاي درمان تکميلي گروھي ، خدماتي : تبصره

اضافي تحت پوشش قرار گيرد که در اينصورت با توافق بيمه گر و بيمه گذار خدمات 
  .طبقه بندي مي گردد) جدول(گروھهاي پاراکلينيکي مذکور در يکي از 

   :تعرفه 
مي باشد که بسته به ) ھزينه ( مبلغ قابل قبول بيمه گر بابت ھر عنوان خسارت 

 مورد با توجه به مصوبات و بخش نامه ھاي سازمانهاي ذيربط، کتاب تعرفه کاليفرنيا
رماني و تشخيصي، ، قراردادھاي شرکت بيمه گر با مراکز دو ارزش نسبی خدمات

  .اصل ھم طرازي و حداکثر عرف استاني مشخص مي گردد 
  :تعرفه گلوبال

جهت تسريع و تسهيل در محاسبه خسارت گروھي از اعمال جراحي که به صورت  
روتين و معمول در بيمارستانهاي طرف قرارداد با سازمانهاي بيمه پايه انجام مي 

مورد جراحي شايع  ٦٠استخراج تعرفه گيرند، وزارت بهداشت و درمان اقدام به 
نموده است که ھرساله بر اساس ضرايبي تعيين و ) گلوبال ( بصورت سرجمع 
در خصوص تعرفه ھاي گلوبال نياز به درخواست مستندات از قبيل . اعالم مي گردد 

ريز دارو و لوازم، جواب آزمايش و غيره نبوده و اصل صورتحساب و تصوير برگ شرح 
اخيرا براي برخي اعمال نظير آنژيوگرافي و . ه پرونده کفايت مي نمايد عمل و خالص

  .کاتاراکت، در بخش خصوصي نيز گلوبال سازي انجام گرديده است
   :بيمه شدگان 

کارکنان رسمي، پيماني يا قراردادي بيمه گذار که به اتفاق کليه اعضاي خانواده 
  .ميشوندشان از طرف بيمه گذار بعنوان بيمه شده معرفي 

  ):بيمه مازاد درمان تکميلي(موضوع بيمه
از ھزينه ھاي بيمارستاني و جراحي ناشي از  بخشيعبارت است از جبران  

بيماري يا حادثه و ساير پوششهاي اضافي درماني بيمه شدگان که در تعهد بيمه 
  .گر پايه نبوده و طي بيمه نامه در تعهد بيمه گر قرار گرفته است 

  :حادثه 
 بدون قصد و اراده بيمه شدهکه  عامل خارجيقعه ناگهاني ناشي از يک ھر وا

  .اتفاق افتاده و منجر به جرح، نقص عضو، از کار افتادگي و يا فوت بيمه شده گردد 
  : بيماري 

طبق ھرگونه عارضه جسمي و اختالل در اعمال طبيعي و جهاز مختلف بدن 
  تشخيص پزشک

   :حق بيمه 



از طريق بيمه گذار در مقابل تعهدات بيمه گر مي پردازد وجهي است که بيمه شده 
.  

  :دوره انتظار 
مدت زماني است که در طول آن بيمه گر تعهدي به جبران خسارت ندارد و  

  :بيماريهاي مشمول دوره انتظار عبارتند از 
کاتاراکت، استرابيسم، پوليپ و انحراف بيني، جراحي سينوس، لوزه، جراحي قلب  

يي مزمن کليه، ديسک ستون فقرات، جراحي پروستات، واريکوسل، باز، نارسا
- طبيعي( ميومکتومي و ھيسترکتومي، سيتوسل، رکتوسل و انتروسل، زايمان 

ماه از  ٩نفر   ٢۵٠ر يز يگروه ھا ين بند برايدوره انتظار جهت  پوشش ا)سزارين 
  .نفر فاقد دوره انتظار است ١٠٠٠ يباال يگروه ھا يماه و برا ۶نفر ،  ٢۵٠ - ١٠٠٠
در موارديکه مداخله طبي ضروري و  اورژانسي باشد، دوره انتظار اعمال  :نکته

يا ھيسترکتومي در بيماري  CCUبراي مثال بستري شدن بيمار قلبي در . نمي گردد
تشخيص اورژانسي بودن اقدام طبي بر عهده . (که خونريزي شديد داشته باشد

 .)ت مي باشد پزشک معتمد شرک
  

  :فرانشيز و  انواع آن 
  :فرانشيز 

در مورد ھر بيمه . ميزاني از خسارت يا ھزينه که بر عهده بيمه شده مي باشد 
  .گذار رقم مربوط  در متن قرارداد مشخص گرديده است 

  : فرانشيز دولتي 
 اين. ميزاني از خسارت يا ھزينه که در مراکز دولتي بر عهده بيمه شده مي باشد 

  .در موارد بستري مي باشد % ١٠در موارد سرپايي و % ٣٠ميزان در حال حاضر 
  :فرانشيز خصوصي 

ميزاني از خسارت يا ھزينه که در مراکز خصوصي يا غير دولتي برعهده بيمه شده  
  :روش محاسبه فرانشيز خصوصي به شکل زير است . مي باشد 

تعرفه بخش   -تعرفه دولتي % ٧٠=فرانشيز خصوصي  
  سرپايي:  صوصي خ

تعرفه دولتي % ١٠= فرانشيز خصوصي                                                         
  بستري:  تعرفه بخش خصوصي   -

در صورت استفاده بيمه شده از دفترچه بيمه گر اول، فرانشيز اخذ شده از بيمه 
  .در تعهد شرکت ميباشد ) دولتي يا خصوصي ( شده 

يمه شده به ھر علتي ازدفترچه بيمه خود استفاده ننمايد پرداختي چنانچه ب
  . براساس تعرفه ھاي مورد قبول بيمه گر بااعمال فرانشيز خواھد بود

  : Day Care خدمات
خدماتي که نيازمند امکانات و تجهيزات بيمارستاني يا مراکز تخصصي بوده ولي 

  .ساعت مي باشد  ٦مدت اقامت بيمار در بيمارستان يا مرکز کمتر از 
    :معرفي نامه 



برگه اي است که جهت شناسايي بيمه شدگان تحت پوشش شرکت در 

طرف قرارداد و اعالم سقف تعهد  شرکت در قبال  بيمه شده  يبيمارستانها

بابت بيماري مشخص شده توسط پزشک معالج بعنوان علت بستري ، توسط 

 .گردد  يبيمه گر صادر م

  :طرف قرارداد  يجهت مراکز درمانانواع  معرفينامه 

  مارستانيرش بينامه جهت پذ يمعرف.١
  ير برداريرش مراکز تصوينامه جهت پذ يمعرف.٢
  ينامه جهت مراکز دندانپزشک يمعرف.٣
  يوتراپيزينامه جهت مراکز ف يمعرف.٤
  نکيد عينامه جهت مراکز خر يمعرف.٥

  :مزاياي صدور معرفي نامه  
نظير : کنترلهاي اوليه توسط بيمه گر قبل از وقوع ھزينه امکان انجام برخي  -١

تأييد در تعهد بودن عمل ليزيک، بررسي انحراف بيني، اعمال جراحي معده 

 در افراد چاق

 توسط بيمارستان ؛اخذ ھزينه موارد در تعهد بيمه شده -٢

عدم تحميل ھزينه به بيمه شده به دليل اعمال ھم طرازي يا اعمال کدھاي  -٣

 .........اشتباه و 

 قطع ارتباط پولي پزشک و بيمارستان با بيمه شده -٤

 کاھش زمان کارشناسي سند توسط بيمه گر -٥

   :مرکز طرف قرارداد 

ارايه خدمات خود به بيمه شدگان شرکت بيمه طبق تعرفه  يمرکزي است که براپ

تعرفه ھا ي مورد توافق نبايد . مشخص، با آن شرکت ،قرارداد منعقد مي نمايد

  .از تعرفه ھاي مقرر در  بخشنامه ھاي مراجع ذيصالح تعرفه گذاري باالتر باشد

يکي از نقش ھاي عمده شرکت ھاي بيمه تکميلي اينست که بعنوان :نکته 

خريداران عمده خدمات تشخيصي و درماني عمل نموده و تاثير به سزايي در 

تخفيف ھاي گروھي که در . کنترل ھزينه ھاي خدمات اين حوزه ايفا مي نمايند

عقد قراردادبا مراکز مختلف تشخيصي و درماني اعمال مي گردد نقش به 

از طرف . دسزايي در کاھش نرخ حق بيمه و کاھش سهم بيمار از ھزينه ھا دار

ديگراستفاده بيمه شده از معرفي نامه موجب تسهيل در امر بهره مندي از 

مزاياي بيمه نامه مي گردد و نيازي به اخذ مدارک مختلف جهت اخذ خسارت 

بنابراين توسعه منطقي تعداد مراکز طرف قرارداد از وظايف عمده ھر . نمي باشد

  .بيمه گر درمان تکميلي مي باشد

  :ي بيمارستان درجه ارزشياب



ھر سال توسط اداره  ؛ھر بيمارستان بر اساس امکانات وتجهيزات موجود در آن
وزارت بهداشت تحت ارزشيابي در  يبيمارستانها ينظارت بر درمان و اعتبار بخش

اين سه بخش مستقل از .  ICU  ،CCU، )عمومي(کلي: سه بخش قرارميگيرد 
با  ICUمي تواند داراي  ٣ارزشيابي  يکديگر مي باشند و يک بيمارستان با درجه

  .باشد  ١درجه 
جديداالحداث در سال اول  CCUو   ICUکليه بيمارستانها و بخشهاي  : ١نکته 

  . ارزشيابي مي شوند  ١بعنوان درجه 
چنانچه بيمارستاني يا بخش ويژه اي در ارزشيابي ھا فاقد شرايط احراز  : ٢نکته

مورد ارزشيابي ساالنه قرار نگيرد  بعنوان بيمارستان يا " درجه باشد يا اينکه اصال
% ٨٠طبقه بندي شده و ارزش خدمات آن )  ٤يا درجه ( بخش ويژه فاقد درجه 

  .محاسبه مي گردد  ٣ارزش درجه 
  

  : اصل ھم طرازي 
براساس متن قرارداد بيمه ھاي تکميلي چنانچه بيمه شده به مراکز غير طرف 

پرداخت خسارت بر اساس قرارداد با مراکز طرف ؛قرارداد با بيمه گر مراجعه نمايد 
  .قرارداد بيمه گر خواھد بود

پروتزھا وسايلي ھستند که به صورت موقت يا دائم در بدن فرد به صورت :  پروتز  
نظير لنز داخل چشمي در جراحي کاتاراکت يا پيچ و . اري مي شوند داخلي کارگذ

  .پالک در جراحي شکستگي ساعد 
  

  : نحوه ارزش گذاري خدمات تشخيص و درماني 
مرجع ارزش گذاري خدمات تشخيصي و درماني کتاب تعرفه ھاي تشخيصي و 

مي باشد که توسط وزارت بهداشت، درمان و ) موسوم به کتاب کاليفرنيا ( درماني 
  . آموزش پزشکي تهيه و توزيع گرديده است

جهت تسهيل در امر ارزش گذاري، کتابچه تعرفه ھاي خدمات ھر ساله به ھمت 
و درمان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي چاپ مي گردد  معاونت امور دارو

  :که مشتمل است بر
مصوبه ھيأت دولت مربوط به تعرفه ھاي بخش دولتي در ھمان سال،تعرفه خدمات  

راديولوژي، آنژيو گرافي غير تهاجمي، آنژيو گرافي ديجيتال، ( پرتوپزشکي 
، خدمات )، پزشکي ھسته اي، راديو تراپي  MRIسونوگرافي، سي تي اسکن، 

شيمي باليني، سيتو پاتولوژي، ھورمونها، تومور مارکرھا، خون (  آزمايشگاھي 
شناسي، انعقاد خون، سرولوژي و ايمونولوژي، ميکروب شناسي و آسيب 

مورد  ٦٠، تعرفه ھاي گلوبال )شناسي تشريحي، ژنتيک پزشکي و پزشک قانوني 
  .فه خدمات دندان پزشکي در بخش دولتيدر بخش دولتي، تعر

ھر ساله از طريق وزارت بهداشت   بخش خصوصيتعرفه مربوط به موارد فوق در 
  .و درمان يا  سازمان نظام پزشکي ابالغ مي گردد 

بنابراين مالک محاسبه سازمانهاي بيمه گر در خصوص خدمات فوق الذکر تعرفه  
  .ود خواھد ب مراجع ذيصالحھاي اعالم شده از 



  
  نامه ينکات قابل توجه در صدور معرف

تعهدآور است دقت در ) شرکت ( با توجه به اينکه  اين برگ براي صادرکننده  �

  .صدور آن و مراقبت توسط بيمه شده الزامي است 

در صدور معرفي نامه نام بيمار، تاريخ اعتبار، علت بستري و ميزان تعهد  �

  .ثبت گردد بايستي " شرکت و فرانشيز خسارت الزاما

 . بايد به صراحت در برگ بستري قيد شده باشد  علت بستري �
  .الزامي است  فرانشيزدرج صحيح رقم  �
نظريه "،خودکشيشک به ":گزارش نيروي انتظامي"،در موارد شک به نزاع  �

در موارد .(اخذ گردد  "کروکي حادثه  "،تصادفوشک به ":پزشک معالج
اضطراري که امکان ارايه برگه ھاي مذکور وجود ندارد اخذ تعهدنامه کتبي 

  .)مبني بر عودت ھزينه ھاي خارج از تعهد به شرکت الزامي است 
  .روز از زمان صدور مي باشد  ١٠اعتبار معرفي نامه " معموال �

  .بررسي دوره انتظار براي بيماريهاي مزمن الزامي است  �
عيوب مادرزادي . (بررسي بيماريهاي مادرزادي بر اساس تعهدات قرارداد  �

در موارديکه عمل جنبه درماني داشته است در تعهد مي باشد مثل " صرفا

 .)عمل جراحي قلب در نوزادان يا کودکان 

 -٢چاقي مفرط    -١:    الزامی است نياز به معاينه قبل از عملدر موارد ذيل  �

   )لوچی(استرابيسم  -٤  )انحراف بينی(سپتوپالستي  -٣عيوب انکساري   

 جراحي فک  - ٥

  .به شرکت جهت ابطال بايد عودت گردد " معرفي نامه استفاده نشده حتما �

  .جهت اصالح يا تمديد معرفي نامه، ارائه معرفي نامه قبلي الزامي است  �

  
  :ر مجاز در مطب يفهرست اعمال غ

  )يمرکزمه يب ٧۴ن نامه شماره ييآطبق (

 

 .توأم باشد يعموم يهوشيکه با ب يه اعماليکل - ١

ازجمله انواع (باشد يضرور يآنباز کردن حفره شکم ياجرا يکه برا ياعمال - ٢

 )فتق ھا

 ل بدنيبزرگ و طو ياستخوان ھا يرو ياعمال جراح - ٣

 سم قلب وعروقيکاتر –يداخل قفسه صدر ياعمال جراح - ۴

 عروق مگر در مواقع اورژانس –اعصاب  –اوتار  –عضالت  ياعمال رو - ۵

  يمانهايزن و مرد، و زا يو ادرار يتناسل يداخل دستگاه ھا ياعمال جراح - ۶

 يعيوطب يعير طبيغ



 ستون فقرات ومغز ونخاع و جمجمه يرو يه اعمال جراحيکل - ٧

منجمله (فک وصورت و داخل حلق  يع استخوان ھايوس ياعمال جراح - ٨

 )نوسهاين و سي، لوزت يشکاف کام و لب شکر

 –کبد  –مثانه  –روده ھا  –برونش ھا  –تراشه  –يداخلمربيوپسی نسوج  - ٩

 طحال

 –حفره چشم  يتومورھا –ه يشبک يپارگ –گلوکوم  –عمل کاتاراکت  -١٠

 سم چشمياستراب

 رهيو غ يستل تمپانوپالياز قب يو خارج يانيع گوش ميات وسيعمل -١١

 )open reduction(نيفک ياستئوسنتز در شکستگ يعمل جراح  -١٢

 نيفک يق استخوانيعم يست و تومورھايرون آوردن کيب -١٣

 ون فکيرزکس -١۴

 ل فکيون کنديرزکس -١۵

 ون زبانيرزکس -١۶

 گمايباز در آرچ ز يعمل جراح -١٧

 يدن و برداشتن غده بزاقيبر يجراح -١٨

 يفک –يجگاھيمفصل گ يميقد يجاانداختن دررفتگ -١٩

 يتحتان –يعصب دندان يرو يجراحعمل  -٢٠

 ينوس  که مستلزم جراحيازس يو جسم خارج يميشه قديرون آوردن ريب -٢١

 .نوس استيس

  

  
  
  
  

  :انواع بيمارستانها 
  

  : بيمارستانهاي خصوصي غير طرف قرارداد با بيمه گر اول
  .بيمارستانهايي که با ھيچ گونه بيمه گر اوليه قرارداد ندارند  

  :  خصوصي طرف قرارداد با بيمه گر اولبيمارستانهاي 
بيمارستانهايي که با بيمه گر اوليه طرف قرار داد مي باشند ولي تمام ھزينه 

تنها قسمتي از سهم تعهد بيمه گر . پرداختي در تعهد بيمه گر اوليه نمي باشد 
  .اول را پرداخت مي کنند
  :  بيمارستانهاي دولتي



تامين اجتماعي ، نيروھاي (بيمه گر اوليه  بيمارستانهايي که کامًال تحت پوشش
از ھزينه ھاي بيمار توسط % ٩٠قرار دارند و تقريبًا ... ) مسلح ، خدمات درماني  و 

از ھزينه ھا که ھمان فرانشيز مي باشد % ١٠بيمه گر اوليه پرداخت شده و فقط 
اين بيمارستانها زير نظر دانشگاھهاي علوم . توسط بيمار پرداخت مي شود 

  .پزشکي و خدمات بهداشتي درماني قرار دارند
  :بيمارستانهاي گروه ساير

ن گروه از يا.... . شامل بيمارستانهاي خيريه ، تامين اجتماعي ، سپاه ، ارتش و  
  ) يو نه خصوص ينه دولت. (کنند ياستفاده م ينينابيب يتعرفه ھا

  
مدارک جهت روند انجام خدمات درماني توسط بيمه شده و نحوه ارسال 

  :کارشناسي و پرداخت خسارت
  :انواع حالت ھاي ممکن براي ھزينه ھاي بستري 

  )خسارت متفرقه ( مراجعه به مرکز درماني بدون اخذ معرفي نامه  -الف 
 مراجعه  به مرکز غير طرف قرارداد با شرکت  -١

 

 :مرکز با بيمه گر اول قرارداد دارد  �

با مراکز طرف پرداخت مابه التفاوت در سقف ھم طراز 

 .رديگ يقراردادانجام م

تعهد از کليه ھزينه ھاي آزاد که بيمه گر اول : نکته          

فرانشيز کسر گردد  نداشته ولي در تعهد شرکت مي باشد بايد 

       .  

 :مرکز با بيمه گر اول قرارداد ندارد  �
راھنمايي بيمه شده جهت دريافت سهم بيمه گر اول  و      

ه خسارت بر اساس ھم طرازي و پرداخت با سپس محاسب

در صورت عدم تعهد بيمه گر اول، ( کسر سهم بيمه گر اول  

  )کسر فرانشيز از ھزينه ھاي قابل پرداخت 

  
 :مراجعه به مرکز طرف قرارداد با شرکت بدون معرفي نامه  -٢

محاسبه  خسارت بر اساس قرارداد با مرکز درماني و            

يعني مابه التفاوت خسارت (خصوصي بستري پرداخت فرانشيز 

  )محاسبه شده و سهم بيمه گر اول 

  

  

  :نامه  يمراجعه به مرکز طرف قرارداد با اخذ معرف -ب



شعب / بيمه شده با دريافت معرفي نامه از اداره صدور و خسارت بيمه ھاي درمان
درماني و يا  باجه ھا ،  به مراکز درماني طرف قرارداد جهت انجام خدمات 

پس از پذيرش بيمار با معرفي نامه توسط مراکز .بيمارستاني مراجعه مي نمايد
درماني و ترخيص بيمار ، مرکز درماني اصل کليه مدارک درماني را به ھمراه نامه 

شعبه /اداره صدور و خسارت بيمه ھاي درمان(اي به آدرس مندرج در معرفي نامه
  .ارسال مي نمايد) باجه داراي مجوز پرداخت خسارت/مربوطه

  
  :يمدارک مورد نياز جهت دريافت معرفي نامه بستر

  کپي صفحه اول دفترچه بيمار - ١
در (کپي کارت درماني در صورت صدور يا نامه از طرف بيمه گذاريا نماينده  - ٢

 .)صورتيکه بيمه گذار به واسطه نماينده بيمه شده باشد
  کپي دستور پزشک معالج - ٣
  

  

  :پذيرش اسناد نکاتي در خصوص 

  :گونه اند  ٢اسناد ارائه شده بر 

، گواھي حق الزحمه ......)پروتز، دارو و(صورتحساب، فاکتورھا : اسناد مالي  -١

  ) بدون قلم خوردگي و الک گرفتگي" حتما( پزشکان معالج 

 .....شرح عمل، ريز دارو و لوازم و :  مستندات  تأييد کننده  -٢

  .بايد اصل باشند " الزاما  ياسناد مال

در موارديکه بيمه گر اول به صورت خسارت متفرقه سهم خود را پرداخت : نکته 

نمايد، پذيرش تصوير برابر اصل شده توسط بيمه گر اول  به ھمراه تصوير چک 

  .بالمانع است 

  .در خصوص مستندات دريافت کپي برابر اصل بالمانع است 

شکان معالج چنانچه در صورتحساب قيد نشده حق الزحمه دريافتي توسط پز

  .باشد، مي بايستي توسط پزشک معالج بصورت مکتوب اعالم شود 

 
  مدارک مورد نياز جهت بررسي اسناد بيمارستاني

اصل صورتحساب بيمارستان ممهور به مهر بيمارستان يا حسابداري ، بدون  �

 )بايد تاييد شود" در صورت ھرگونه خط خوردگي مجددا(خدشه 

در صورت دريافت ھزينه از سوي بيمه گر پايه کپي برابر اصل اسناد :نکته 

 ازسوي سازمان

 اصل ريز داروھا ممهوربه مهر داروخانه بيمارستان �



، M.R.Iاصل قبوض رسيد و رونوشت جواب راديوگرافي، آزمايشگاه،  �
سي تي اسكن، اكو، تست ورزش،سونوگرافي، ماموگرافي، 

 مانيتورينگ،آنژيوگرافي و 
  گواھي از پزشك مشاور مبني بر تعداد مشاوره صورت گرفته با مهر  �
گواھي تعداد  جلسات فيزيوتراپي تاريخ آنها و اقدامات انجام شده  �

  .در ھر جلسه 
ابر اصل چک در صورت دريافت ھزينه از سوي بيمه گر پايه کپي بر �

 دريافتي از سوي سازمان
  

  :در صورت انجام درمان طبي 
 ارائه برگه سير بيماري  �
 گواھي از پزشك مبني بر تعداد ويزيت صورت گرفته با مهر  �

 
  :در صورت عمل جراحي 

  ارائه برگه شرح عمل جراحي �
 اصل گواھي جراح ممهور به مهر پزشك جراح  �
 اصل گواھي بيهوشي ممهور به مهر پزشك بيهوشي  �
 اصل گواھي كمك جراح ممهور به مهر پزشك  �
اصل ريز داروھا و وسايل مصرفي اتاق عمل ممهوربه مهر  �

 داروخانه بيمارستان
  گواھي از پزشك مبني بر تعداد مشاوره صورت گرفته با مهر �
  

  :در صورت بستري در بيمارستانهاي دولتي 
  ب بيمارستان ممهور به مهر بيمارستاناصل صورتحسا�
  اصل ريز کليه مابه التفاوتها ممهوربه مهر بيمارستان�
  

  

  

  :نکات مهم در خصوص برخی ھزينه ھا 
  
  

  :پرداخت ھزينه آمبوالنس 
  :در موارد زير قابل  پرداخت است 

 مار گردديشدن ب يکه منجر به بستر يپزشک يت ھايموارد اورژانس و فور -١
ھزينه آمبوالنس جهت انتقال بيمار به مراکز تشخيصي يا درماني ديگر و  -٢

در طول ھمان بستري و با دستورپزشک ( برگشت به بيمارستان اوليه 



به مرکز ديگري اعزام و   MRIبيمار جهت انجام دياليز يا  " ، مثال) معالج
 .سپس برگردانده مي شود 

درماني مجهزتر جهت ادامه  ھزينه آمبوالنس جهت انتقال بيمار به مرکز -٣
 .درمان با دستور پزشک معالج 

  .در ساير موارد ھزينه آمبوالنس در تعهد نمي باشد 
  

مقرر در قرارداد بابت  فرانشيزبايد توجه شود که از مبلغ دريافت شده  :تذکر 

  .تعهدات بستري کسر گردد 
عتر به يسرمار ھر چه يھستند که اگر ب يموارد اورژانس حالتهائ:  تذکر 

  ر قابل جبران گردديا بروز عوارض غيمارسان منتقل نشود منجر به مرگ يب
  
  
  

  :پروتزھا  پرداخت ھزينه
. در صورت پرداخت توسط بيمه گر اول مابقي طبق صورتحساب قابل پرداخت است 

در صورت عدم تعهد بيمه گر اول، ھزينه ھا پس از کسر فرانشيز تعهدات بستري 
  .پرداخت مي گردد 

  
  :مشخصات فاکتور 

فاکتور بايد در سربرگ مخصوص فروشنده که داراي اسم، آدرس دقيق و  - ١
 .شماره تماس و شماره مجوز يا کد اقتصادي مي باشد 

 .فاکتور به نام بيمار باشد  - ٢
ا دالئل و مستندات ي، مصرف پروتز توسط پزشک معالج مورد تأييد قرار گيرد  - ٣

 .ص پزشک معتمد باشديبا تشخ يمصرف پروتز در شرح عمل جراح يکاف
 .ممهور به مهر فروشنده باشد " حتما - ٤

برخي فروشندگان ھزينه اي بعنوان ھزينه تأمين ست يا ارسال لوازم  :تذکر 
  .شارژ مي کنند که خارج از تعهد مي باشد 

  
  :پرداخت ھزينه شيمي درماني 

داروھاي ھا ، ھزينه  براي بيماراني که تحت شيمي درماني براي بدخيمي
تزريقي و ھزينه تزريق دارو در بيمارستان يا کلينيک مجهز يا مرکز جراحي 

  .محدود قابل پرداخت است 
داروھائي که به شکل تزريقي نميباشند قابل پرداخت نيست مگر اينکه در 

  .قرارداد پرداخت دارو يا داروھاي خاص تعهد شده باشد 
  Dayر باشد لذا جزء خدمات با توجه به اينکه شيمي درماني بايد تحت نظ

Care   تلقي شده و ھزينه ھا در سقف بستري در تعهد مي باشند.  
  

  :پرداخت ھزينه دارو 



  .داروھايي که مصرف زيبايي يا بهداشتي دارند در تعهد نمي باشد  -
  .داروھاي گياھي درتعهد نمي باشد مگر در قرارداد تعهد شده باشد  -
  .رديگ يکبار روزانه تعلق ميفقط مارستان يدر ب يوتراپيزيف -
  

  :يعيوند اعضاء طبيمربوط به پ ينه ھاينحوه پرداخت ھز
ل در سقف عمل يبا ارائه مدارک ذ) يونديعضو پ(وند يپ ينه ھايپرداخت ھز

  باشد، يوند اعضاء قابل پرداخت ميو پ يتخصص/  يجراح
 خيتارماران دال بر انجام عمل با ذکر ين بيت از ايانجمن  حما يگواھ - ١

 مارستانمربوطه يبرابر اصل شرح عمل از ب يا کپياصل  - ٢

 زه ير کارت انجمن و شناسنامه دھنده کريتصو - ٣

با امضاء ،  يافتيه و ذکر مبلغ دريکل يفرد دھنده دال بر اھدا يگواھ - ۴

 قياثرانگشت و ذکر تلفن و آدرس دق

 هيدر وجه دھنده کل يزيش واريا في/حواله/ر چک يالمقدور تصاو يحت - ۵

مه شده يتوسط ب يونديکه عضو پيدر صورت يمه ايت به اصل عدم نفع بيعنابا  -

قرار گرفته اند اھدا شده  يمه ايتحت پوشش ب يکه از جانب ويبه افراد ياصل

 .باشد يقابل پرداخت نم يوندينه عضو پيباشد ھز

 يمه گذار اعمال ميز بر اساس قرارداد بيز نيفرانش يونديدر محاسبات عضو پ -

 .گردد

  
  
 
 :خارج از کشور  ينه ھاينحوه پرداخت ھز -

ن يت موارد مندرج درايانجام شده در خارج از کشور با رعا ينه ھايه ھزيکل

  ياسالم يد سفارت جمهورييمه نامه و با تأين در بيدستورالعمل وضوابط مع

 .قرار خواھد گرفت ينه مورد بررسيدر کشور محل انجام ھز

ن تعرفه يانجام شده در خارج از کشور معادل باالتر ينه ھايصورت ھز يھمتراز

ھر کدام که  يخصوص ١ يابيطرف قرارداد تهران با درجه  ارزش يمراکز پزشک

ق يست از طريبا يبهر صورت مجوز پرداخت م.کمترباشد قابل پرداخت است 

  .افت شوديدرمان در يمه ھاياداره خسارت ب

خ وقوع خسارت بر يه شده درتارنيارز ھز ياليمحاسبه ارزش ر يمبنا:تذکر 

ران  يا ياسالم يجمهور ياساس نرخ ارز اعالم شده ازجانب بانک مرکز

  .خواھد بود 

  



  : ٣يادآوري
  :شده از مراکز  انواع روشهاي استفاده بيمه

 :مراجعه به مرکز طرف قرارداد با معرفي نامه  -١

/ ھاي درمانبيمه شده با دريافت معرفي نامه از اداره صدور و خسارت بيمه 
شعب و يا  باجه ھا ،  به مراکز درماني طرف قرارداد جهت انجام برخي 

  .خدمات درماني پاراکلينيکي مراجعه مي نمايد
مانند بيمه تامين (يدر صورتي که مرکز طرف قرارداد با بيمه درماني ديگر

باشد ھزينه خدمات درماني ....) اجتماعي، خدمات درماني، بيمه ارتش و 
نيکي بر اساس تعرفه بيمه گر اول محاسبه شده و مابه التفاوت ھزينه پاراکلي

درماني پاراکلينيکي انجام شده توسط شرکت بيمه سامان پرداخت خواھد 
شد و نيازي به پرداخت ھيچ گونه ھزينه اي از طرف بيمه شده نخواھد بود 

نامه تجاوز  يمشروط بر اينکه سهم بيمه سامان از حداکثر سقف معرف
که در اين صورت مازاد بر سقف تعهدات بر عهده بيمه شده مي (ايد ننم

  .)باشد
در صورتيکه مرکز درماني با بيمه گر اول طرف قرارداد نباشد و يا ھزينه به ھر 
دليلي آزاد محاسبه گردد ، بيمه شده بايستي فرانشيز مندرج در معرفينامه 

نامه  ياز سقف معرفرا پرداخت نمايد، مشروط بر اينکه سهم بيمه سامان 
در غير اينصورت عالوه بر فرانشيز مابه التفاوت ھزينه ھاي . تجاوز ننمايد

  .پرداختي بر عهده بيمه شده مي باشد
اصل سند توسط طرف مرکز قرارداد براي پرداخت به بيمه گر ارسال در نهايت 

  .خواھد شد 
 :مراجعه به مرکز طرف قرارداد بدون معرفي نامه  -٢

اس تعرفه مرکز محاسبه و پرداخت مي گردد و مابه التفاوت خسارت بر اس
  . تعرفه مشمول کسور مي گردد 

 :مراجعه به مرکز غير طرف قرارداد -٣

بيمه شده کليه ھزينه ھاي پاراکلينيکي را پرداخت نموده و اصل کليه مدارک 
  .را از مرکزدرماني دريافت و به بيمه گذار تحويل ميدھد

يم و يا از طريق نماينده مدارک ھزينه ھاي مربوط بيمه گذار به صورت مستق
اداره صدور و خسارت بيمه ھاي (به بيمه نامه ھا  را ھمراه با نامه اي به 

  .ارسال مي نمايد) باجه داراي مجوز پرداخت خسارت/شعبه مربوطه/درمان 
خسارت بر اساس مراکز ھم طراز محاسبه و مازاد تعرفه ھا مشمول کسور  

طرازي بر اساس دولتي و خصوصي بودن مرکز صورت مي  ھم. مي گردد 
  .گيرد 

  
در مرکز خصوصي به شکل آزاد، بر اساس تعرفه استاني پرداخت مي شود  -
اگر دريافتي از تعرفه استاني کمتر باشد با کسر فرانشيز مقرر در قرارداد . 



ي ولي اگر دريافتي از تعرفه باالتر باشد از تعرفه استان. پرداخت مي شود
 . فرانشيز کسر و پرداخت مي گردد 

 
اعم از (چنانچه بيمه شده ھم زمان از پوشش چند شرکت بيمه استفاده نمايد  -

ھزينه پرداخت % ١٠٠مجموع خسارات پرداختي به وي نبايد از ) پايه يا مکمل

 .موارد خارج از تعهد به قوت خود باقي است. شده توسط وي بيشتر گردد
  چگونگی پرداخت خسارت -

-   

روش نخست در حالتی امکانپذیر است که طبق . باشد به طور کلی روال پرداخت به دو صورت می -

با توجه به شرایطی . گذار با شرکت بيمه، به طور مستقيم در ارتباط است توافقات انجام شده، بيمه

ن شدگان یا ھمان کارکنان سازما نامه ذکر شده، معموًال شرکت بيمه با بيمه که برای این بيمه

گذار  بلکه معموًال مکاتبات با امور اداری سازمان و نمایندگان حقوقی بيمه. باشد گذار، طرف نمی بيمه

تواند پس از مراجعه به مراکز  در چنين مواردی بيمه شده می. شود که طرف قرار داد است، انجام می

ھای آن  یا نمایندگی ھای پرداختی خود را از طریق سازمان به شرکت بيمه درمانی، صورتحساب ھزینه

  .ھای تحت پوشش محاسبه و پرداخت شود اعالم نموده تا پس از بررسی ھای الزم، ھزینه

گذارانی که تعداد زیادی  شدگان مخصوصًا در ارتباط با بيمه اما در روش دوم که برای رفاه حال بيمه -

تعدادی از بيمارستانها نموده و گر اقدام به عقد قرارداد با  شده نزد شرکت بيمه دارند، شرکت بيمه بيمه

توانند پس از  شدگان در صورت نياز می ھر یک از بيمه. دھد گذار قرار می فهرست آن را در اختيار بيمه

ھای  در این حالت بيمارستان. ، به بيمارستان مذکور مراجعه نمایند دریافت معرفينامه از شرکت بيمه

ھای توافق شده که معموًال در معرفينامه ھم  قف ھزینهطرف قرارداد موظف خواھند بود با توجه به س

فهرست . شود، بدون دریافت ھزینه از افراد، اقدام به ارائه خدمات درمانی مورد نياز نمایند قيد می

سایت شرکت بيمه سامان وجود داشته و قابل دسترسی  ھای طرف قرارداد، معموًال در وب بيمارستان

  .باشد می

گان پس از تعيين بيمارستان، بایستی به ھمراه دستور پزشک مربوط و ھمچنين شد در این روش بيمه -

، برای دریافت معرفينامه به شرکت بيمه مراجعه نمایند تا )سازمان متبوعشان(گذار  نامه کتبی بيمه

  .معرفينامه برای ھمان شخص و بابت پوشش ھزینه درمانی خاصی که موردنظراست، صادر شود

و روزھای تعطيل یا ساعات غيراداری که امکان ھماھنگی با امور اداری شرکت در مواقع اضطراری  -

توانند با ارائه کارت درمان گروھی، به مراکز درمانی مراجعه نمایند و  شدگان می بيمه وجود ندارد، بيمه

به  شدگان صرفًا برای کليه بيمه» کارت درمان گروھی«. روز بعد، اقدامات الزم اداری را به عمل آورند

ای که بابت بيمه درمانی  رسانی به بيمه شده نسبت به ھزینه منظور چنين مواردی و ھمچنين اطالع

.  شود که در آن افراد تحت پوشش نيز به طور دقيق قيد شده است کند، صادر می خود پرداخت می

و امکان  نکته قابل ذکر این است که نقش نمایندگی ھا در صدور این کارت فقط به عنوان معرف است

  .ھا وجود ندارد نامه، توسط نمایندگی صدور کارت مانند صدور بيمه

-   

  ٧۴ن نامه ياز آئ يخالصه ا

 

  

 :ف يتعار



بهشت ماه يمه مصوب ارديمه نامه بر اساس قانون بين بيا :اساس قرارداد �

) باشد يمه نامه مينفک بيکه جزء ال(مه گذار يب يشنهاد کتبيو پ١٣١۶سال 

 يشنهاد کتبيآن قسمت از پ. باشد ين ميمورد توافق طرفده و يم گرديتنظ

مه يا قبل از صدور بيده و ھمزمان يمه گر واقع نگرديمه گذار که مورد قبول بيب

 يمه گر محسوب نميمه گذار اعالم شده است جزء تعهدات بينامه کتبأ به ب

  .گردد

ده يمه نامه درج گردياست که مشخصات آن در ب يمه ايشرکت ب: مه گريب �

و حوادث و  يمارياز ب يناش يو جراح يمارستانيب ينه ھاياست و جبران ھز

مه نامه به عهده ين بيط مقرر در ايتحت پوشش را طبق شرا ينه ھاير ھزيسا

  .رديگ يم

، سازمان يمه خدمات درمانيل سازمان بياز قب ييسازمانها: ه يمه گر پايب �

، موظف به ارائه يدرمان ھمگانمه يکه طبق قانون ب.... و  ين اجتماعيمه تاميب

مه گر اول و شرکت يه بيپا يمه گر ھاين بيبنابرا. باشند يه ميخدمات درمان پا

  .شوند يمه گر دوم محسوب ميمه سامان بيب يسهام

مه نامه ذکر يدر ب ياست که مشخصات و يمه گذار شخص حقوقيب:مه گذاريب �

  .باشد يمه ميده و متعهد پرداخت حق بيگرد

باشد که به  يمه گذار ميب يا قراردادييماني، پيکارکنان رسم: مه شدگانيب �

ده اند و حداقل يگرد يمه گذار معرفيخانواده خود از طرف ب يه اعضاياتفاق کل

  .رنديمه قرار گيست تحت پوشش بيبا يآنان م% ۵٠

خانواده شامل ھمسر، فرزندان و افراد تحت تکفل  يمنظور از اعضا :١تبصره

  .باشد يه ميمه گر پايدفترچه ب يدارا يمه شده اصلياست که به تبع ب

  .باشد ينفر م 50مه شدگان قرارداد درمانيحداقل تعداد ب: ٢تبصره 

و  يمارستانيب ينه ھايمه جبران آن بخش از ھزيموضوع ب:مهيموضوع ب  �

مه يمه بيب يدرمان ياضاف ير پوشش ھايحادثه و سا، يمارياز ب يناش يجراح

مه گر يمه نامه در تعهد بين بيا يست و طيه نيمه گر پايشدگان که در تعهد  ب

  .قرار گرفته است

 يک عامل خارجياز  يناش يعبارت است از ھر واقعه ناگهان: ف حادثهيتعر �

به  يداده و موجب وارد آمدن صدمه جسم يمه شده رويکه بدون قصد و اراده ب

  .مه شده گردديب

و اختالل در  يعبارت است از ھرگونه عارضه جسم يماريب: يماريف بيتعر �

  .ص پزشکيو جهاز مختلف بدن، طبق تشخ يعياعمال طب



مه گر پرداخت يد در مقابل تعهدات بيمه گذار باياست که ب يوجه: مهيحق ب  �

ن شده ييمه تعير موکول به پرداخت به موقع حق بمه گيد و انجام تعهدات بينما

  .باشد يدر قرارداد م

درماني  ينه ھايعبارت است از درصد معيني از ھز: ز و کاھش آنيفرانش �

. باشد يمه نامه، كه تامين آن بعهده بيمه گذار يا بيمه شده ميمورد تعهد اين ب

ز يزان فرانشيمه بوده و حداقل ميش حق بيز  ، مستلزم افزايکاھش فرانش

  .خواھد بود% ١٠معادل 

ز مطابق يمه گر اول، فرانشيالزم به ذکر است در صورت عدم استفاده از سهم ب
  .ه خواھد بوديمه گر پاينصورت معادل سهم بير ايط قرارداد بوده و در غيشرا
مدت زماني است كه در طول آن بيمه گر تعهدي به جبران : دوره انتظار  �

و مستمر، قبًال  يمه شدگان به صورت متواليکه ب يمواردبه جز . خسارت ندارد

دوره  انتظار جهت استفاده از . بوده باشند يليمه درمان تکميتحت پوشش ب

 ۶نفر  ١٠٠٠ يال ٢۵٠ماه و از  ٩نفر  ٢۵٠کمتر  يگروه ھا يمان برايپوشش زا

  .باشند يمان نمينفر مشمول دوره انتظار زا ١٠٠٠ يباال يگروه ھا. ماه است

: ماه تمام است و موارد آن عبارتست از  ٣ مزمن يھا يماريجهت بدوره انتظار * 
كاتاراكت، استرابيسم، پوليپ و انحراف بيني، جراحي سينوس، لوزه، جراحي  قلب 
باز، نارسايي ھاي مزمن كليه، ديسك ستون فقرات ، پروستات، واريكوسل، 
ميومكتومي و ھيستركتومي، سيتوسل، ركتوسل، آنتروسل و خسارت ھاي 

ث مربوط به ادامه معالجاتي كه حادثه قبل از تاريخ شروع درماني ناشي از حواد
  .اولين پوشش بيمه براي بيمه شده اتفاق افتاده باشد

خ شروع و انقضاء آن با ياست، تار يکسال شمسيمه نامه ين بيمدت ا: مدت �

  .گردد ين مييمه نامه تعين در بيتوافق طرف

نفر  ١٠٠٠کمتر از  يگروه ھا يحداکثر سن بيمه شده برا: ياضافه نرخ سن �

خ شروع قرارداد تعداد بيمه شدگان از ھزار يباشد و چنانچه در تار يسال م ۶٠

سال  ۶٠نفر كمتر باشد اضافه نرخ ھاي زير براي بيمه شدگان با بيش از سن 

  :تمام اعمال خواھد شد

  اضافه نرخ% ٥٠سال با  ٧٠ يسال ال ٦١ -

    اضافه نرخ% ١٠٠سال به باال با  ٧١ -

 ۶٠مه نامه کمتر از يخ شروع بيمه شده در تاريکه سن ب يدر صورت: ٣تبصره 

ان مدت قرارداد ادامه خواھد يمه تا پايبا ھمان حق ب يمه ايسال باشد پوشش ب

  .داشت

  

  
 



  : مه نامهيه در طول مدت بيالحاق

  

د از يمه شدگان جديش و کاھش بيا افزايمه نامه و ير در مفاد بييکه شامل تغ

ست نکات يبا يمه نامه بوده ودر زمان صدور آن ميمه گذار در طول مدت بيطرف ب

  :رديگ يل مورد توجه قرار ميذ

د االستخدام، تازه يمه نامه فقط شامل افراد جديش در طول مدت بيافزا.  ١

د يافراد جد.(باشد يم يباشد که مستلزم کنترل اسام ين و ازدواج ميمتولد

ن با يتازه متولد. اعالم گردند ينيام و حکم کارگزخ استخدياالستخدام با ذکر تار

مه شدگان اضافه يخ تولد به گروه بيا شناسنامه از تاريوالدت و  يگواھ يارائه کپ

  .)باشد ير ميصفحه دوم شناسنامه امکان پذ يازدواج ھا با ارائه کپ. گردند

روز  ٣٠حداکثر د االستخدام و ازدواج ھا يست افراد جديمدت زمان ارائه ل :تبصره

. باشد يخ تولد ميروز از تار ۶٠ن حداکثر يا ازدواج و تازه متولديخ استخدام ياز تار

جهت  يمه ايبعد از مدت زمان مذکور اعالم گردد امکان پوشش ب يچنانچه اسام

  . افراد مذکور وجود ندارد

 ياست که از شرکت مستعف يمه نامه جهت افراديکاھش در طول مدت ب.  ٢

 يمه نامه فوت کرده اند که مدت زمان اعالم اساميا در طول مدت بياند و  دهيگرد

  .باشد يروز م ٣٠فوق الذکر حداکثر 

ان يمه خود را تا پايحق ب يکه افراد تحت پوشش فرد متوف يدر صورت :تبصره

ان ھمان قرارداد، بالمانع يشان تا پايا يمه ايند تداوم پوشش بيقرارداد پرداخت نما

  .است

  
  

  : قرارداد استثنائات
  :مه گر خارج استين موارد از شمول تعهدات بيا ينه ھايھز

از وقوع  ينکه ناشيشود، مگر ايانجام م ييبايکه به منظور ز ياعمال جراح - ١
 .مه باشديمدت ب يحادثه در ط

د پزشک معتمد ييص پزشک معالج و تاينکه طبق تشخيمگر ا يوب مادرزاديع - ٢
 .داشته باشد يجنبه درمانوب ين عيمه گر، رفع ايب

 .ص پزشک معالجيبا تشخ ين مگر در موارد قانونيسقط جن - ٣
 .اديترک اعت - ۴
 . ياقدام به خودکش - ۵
 .از اقدام به آن يمه شده و عوارض ناشياقدام به اعمال مجرمانه توسط ب - ۶
 .ل، زلزله و آتشفشانيمانند س يعيحوادث طب - ٧



کودتا و اقدامات ام، آشوب، يجنگ، شورش، اغتشاش، بلوا، اعتصاب، ق - ٨
د مقامات يات خرابکارانه بنا به تائيو عمل يو انتظام يمقامات نظام ياطياحت

 .صالح يذ
 .يفعل و انفعاالت ھسته ا - ٩

ص پزشک معالج و يبه تشخ يمگر در موارد ضرور ينه اتاق خصوصيھز -١٠
 .مه گريد پزشک معتمد بيتائ

به  يرسال مگر در موارد ضرو ٧٠تا  ٧ن يماران بينه ھمراه بيھز -١١
 .مه گريد پزشک معتمد بيص پزشک معالج و تائيتشخ

 .جنون -١٢
 .لثه يجراح -١٣
 . ندارند ييکه جنبه دارو يشيو آرا يلوازم بهداشت -١۴
ا وقوع حادثه تحت يفک مگر آنکه به علت وجود تومور و  يجراح -١۵

 .پوشش باشد
 .يکل يو از کار افتادگ يت ذھنيمربوط به معلول ينه ھايھز -١۶
ص پزشک معتمد يکه به تشخ يچشم در موارد يوب انکساريرفع ع -١٧

ا جمع قدر مطلق نقص يگمات ي، آستيني، دور بينيک بيمه گر درجه نزديب
، ) گماتيبه عالوه نصف آست ينيا دوربيينيک بيدرجه نزد(ھر چشم  يينايب

 .وپتر باشديد ٣کمتر از  
 يبوده و تعرفه درمان يقاتيکه در مراحل تحق يپزشک ينه ھايه ھزيکل -١٨

ده ين و اعالم نگرديتدو يوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک يآن از سو
 .است

 )در مطب( يير مجاز سرپايه اعمال غيکل  -١٩
  
  
 

داخل کشور آزاد است و پس از  يمارستان ھايک از بيمه شده در انتخاب ھريب
ا يه پزشک يرا بانضمام نظر يد صورت حساب مرکز درمانينه مربوط بايپرداخت ھز

افت و به يو شرح معالجات انجام شده در يماريپزشکان معالج در خصوص علت ب
  .م کند يمه گر تسليب

طرف قرارداد  يمه گر از مراکز درمانينامه ب يمه شده با معرفيکه ب يدر موارد
مورد تعهد  ينه ھايمحاسبه ھز يمبنا يدرمان ياستفاده کند، صورت حساب مرکز

طرف  ينامه به مراکز درمان يمه شده بدون اخذ معرفيچنانچه ب. مه گر خواھد بوديب
مربوطه حداکثر تا تعرفه مندرج در قرارداد  ينه ھايد، ھزيمه گر مراجعه نمايقرارداد ب

مه شده به يکه ب يدر صورت. پرداخت خواھد شد يمه گر با ھمان مراکز درمانيب
مربوط بر اساس تعرفه  ينه ھايد ھزيمه گر مراجعه نماير طرف قرارداد بيمراکز غ

  .ھم طراز محاسبه و پرداخت خواھد شد يمه گر با مراکز درمانيمندرج در قرارداد ب
  
  



  
ر و نحوه اجراء قرارداد، يدر صورت بروز ھرگونه اشکال در تفس: حل اختالف -

ر يدر غ. ن حل و فصل خواھد شديمابيق مذاکرات فياالمکان از طر يموضوع حت
  .باشد يم يريگيمورد پ يمراجع قضائ يق راينصورت مراتب از طريا

  
ن موارد براي فسخ يتواند در ا گذار مي گر يا بيمه بيمه: ط فسخ قرارداديشرا
  :نامه اقدام کند بيمه
  )به صورت روز شمار(گر  طرف بيمه موارد فسخ از -الف

  بيمه و يا اقساط آن در سررسيد پرداخت تمام يا قسمتي از حق عدم      -١
نيت مطالبي  مه شدگان سهوًا و بدون سوءيک از بيا ھريگذار و  ھرگاه بيمه      -٢

گر  كه در نظر بيمه نحوي خالف واقع اظهار کند و يا از اظهار مطالبي خودداري كند به
  .موضوع خطر تغيير يابد و يا از اھميت آن كاسته شود

گذار با افزايش  بيمه موافقت نامه و عدم در صورت تشديد خطر موضوع بيمه      -٣
  .بيمه حق

  )به صورت تعرفه کوتاه مدت(گذار  طرف بيمه موارد فسخ از -ب
گر حاضر به تخفيف در  كه خطر موضوع بيمه كاھش يابد و بيمه درصورتي      -١

  .بيمه نشود حق
  ھردليل متوقف شود گر به كه فعاليت بيمه درصورتي      -٢
  .ذار كه قرارداد براساس آن منعقد شده استگ در صورت توقف فعاليت بيمه      -٣

 كليات: فصل اول
براساس قـانون بيمـه مصـوب ارديبهشـت مـاه      گروھی مازاد درمان نامه  بيمه: اساس قرارداد -١ماده 

. تنظـيم مـی شـود   )نامـه اسـت   كـه جـزء الینفـک بيمـه    (گذار  و به پيشنهاد كتبي بيمه ١٣١۶سال 

گـر نيسـت و ھمزمـان يـا قبـل از صـدور        گـذار كـه مـورد قبـول بيمـه      بخشی از پيشنهاد كتبي بيمه

  .شود گر محسوب نمي گذار اعالم شده است، جزء تعهدات بيمه کتبی به بيمه صورت نامه به بيمه

نامـه صـرفنظر از ھـر مفهـوم      تعاريف و اصـطالحات مـذكور در ايـن بيمـه    : صطالحاتتعاريف و ا -٢ماده 

  :اند ديگري كه داشته باشد، با این مفاھيم استفاده شده

نامه درج شـده اسـت و جبـران     شركت بيمه ای است كه مشخصات آن در بيمه:گر بيمه .١

ھـاي تحـت    ھاي بيمارستاني، جراحي ناشـي از بيمـاري و حـوادث و سـاير ھزينـه      ھزينه

  .گيرد مي     نامه به عهده پوشش را طبق شرايط مقرر در اين بيمه

ھـایی از قبيـل سـازمان بيمـه خـدمات درمـاني، سـازمان تـأمين          سـازمان : گر پایـه  بيمه .٢

  .اند بهارائهخدماتدرمانپایه که طبق قانون بيمه درمان ھمگانی، موظف...اجتماعي و

نامه ذكر شده و متعهد بـه پرداخـت    بيمهشخصي است كه مشخصات وي در :گذار بيمه .٣

  .بيمه است حق

ــه  .٤ ــروه بيم ــدگان گ ــه    :ش ــراردادي بيم ــا ق ــاني ي ــمي، پيم ــان رس ــاي   كاركن ــذار و اعض گ

گذار آنها را به عنوان اعضـاي گـروه معرفـي نمـوده اسـت و حـداقل        شان كه بيمه خانواده

  .پنجاه درصد آنها بايد ھمزمان تحت پوشش بيمه قرار گيرند

  .شدگاناست شاملهمسر،فرزندان،پدر،مادروافرادتحتتكفلبيمه: وادهاعضایخان 



ھاي بيمارسـتاني و جراحـي ناشـي از بيمـاري،      جبران بخشی از ھزينه :موضوع بيمه .٥

گـر پايـه    شدگان است كـه در تعهـد بيمـه    ھاي اضافي درمانی بيمه حادثه و ساير پوشش

  .ستگر قرار گرفته ا نامه در تعهد بيمه نيست و طي اين بيمه

شده اتفاق  ھر واقعه ناگهاني ناشي از يك عامل خارجي كه بدون قصد و اراده بيمه: حادثه

  .شده گردد افتاده و منجر به جرح، نقص عضو، ازكارافتادگي و يا فوت بيمه

  .ھرگونهعارضهجسميواختاللدراعمالطبيعيوجهازمختلفبدنطبقتشخيصپزشكاست: بيماري 

انجـام  . گـر بپـردازد   بایـد در مقابـل تعهـدات بيمـه     گـذار  وجهي اسـت كـه بيمـه    :بيمه حق .٦

نحـوي اسـت كـه در شـرايط خصوصـي       بيمـه بـه   گر موكـول بـه پرداخـت حـق     تعهدات بيمه

  .نامه توافق شده باشد بيمه

  .گر تعهدي به جبران خسارت ندارد مدت زماني است كه در طول آن بيمه :دوره انتظار .٧

ارت قابل پرداخـت اسـت كـه ميـزان آن در     گذار از خس شده يا بيمه سهم بيمه :فرانشيز .٨

  .شود نامه تعيين مي شرايط خصوصي بيمه

تاريخ شروع و انقضـای آن بـا توافـق    . سال تمام شمسي است نامه يك مدت بيمه :مدت .٩

   .شود نامه درج مي طرفين در بيمه

  

  ھاي درماني قابل پرداخت ھزينه: فصل دوم

  :اين بيمه نامه عبارت است از ھاي درماني قابل پرداخت موضوع ھزينه-٣ماده 

  ) :پايه(ھاي اصلی  پوشش -الف

ھاي بيمارستانی، درمانی و جراحی طی دوران بسـتری در بيمارسـتان    جبران ھزينه .١

  Day Careیا مراکز جراحی محدود 

شود كه مدت زمان مورد نيـاز بـراي    ھایی اطالق مي به جراحيDay Careاعمال جراحي: تبصره

  .عمل در مراكز درماني، كمتر از يك روز باشدھاي بعد از  مراقبت

 .ھزینه ھای آمبوالنس و سایر فوریت ھای پزشکی به شرط بستری .٢

سال که در بيمارستانها بستری  ٧٠سال و بيشتر از  ٧ھزینه ھمراه بيماران کمتر از  .٣

 .می باشند

     :ھاي اضافي  پوشش) ب

  سایر پوششهای اضافی توافق شده در قرارداد یا شرایط خصوصی 

  شرايط: فصل سوم

گـر بـا رعايـت     ھاي بيمـه  اند در پاسخ به پرسش شده مكلف گذار و بيمه بيمه :اصل حسن نيت -۴ماده 

  .گر قرار دھند دقت و صداقت، كليه اطالعاتشان را در اختيار بيمه

گر عمدًا از اظهـار مطلبـي خـودداري نمایـد و يـا عمـدًا        بيمهھاي  گذار در پاسخ به پرسش اگر بيمه

برخالف واقع مطلبی را اظهار کند و مطالب اظهارنشده يا اظهـارات خـالف واقـع طـوري باشـد كـه       

  .نامه فسخ خواھد شدگر بكاھد، بيمه موضوع خطر را تغيير داده يا از اھميت آن در نظر بيمه

گـذار عمـدًا   گر يا بيمـه  شدگان در پاسخ به پرسش بيمه مهچنانچه معلوم شود ھريك از بي -تبصره

از اظهار مطلبي خودداري نموده و يا اظهارات خالف واقع نموده است، نام وي و افراد خانواده او از 

شدگان حذف گرديده و متعهد اسـترداد خسـاراتي خواھـد بـود كـه از ابتـداي قـرارداد         ليست بيمه

  دريافت کرده است

نحـوي كـه در    نامـه را بـه   شده در شرايط بيمه بيمه تعيين گذار باید حق بيمه :بيمه حق پرداخت -۵ماده 

  .گر پرداخت کند قرارداد بيمه توافق شده است به بيمه

  : گر خارج است ھزينه این موارد از شمول تعهدات بيمه :استثنائات -٦ماده  



شي از وقوع حادثه در شود، مگر اينكه نا منظور زيبایی انجام مي اعمال جراحي كه به .١

  .طي مدت بيمه باشد

گـر،   عيوب مادرزادي مگر اينكه طبق تشخيص پزشك معالج و تأييد پزشك معتمد بيمـه  .٢

  .رفع اين عيوب جنبه درماني داشته باشد

 .سقط جنين مگر در موارد قانوني با تشخيص پزشك معالج .٣

 .ترك اعتياد .٤

 .خودكشي و اعمال مجرمانه بيمه شده .٥

 .مانند سيل، زلزله و آتشفشانحوادث طبيعي  .٦

جنگ، شورش، اغتشاش، بلـوا، اعتصـاب، قيـام، آشـوب، كودتـا و اقـدامات احتيـاطي         .٧

 .صالح مقامات نظامي و انتظامي و عمليات خرابكارانه بنا به تأييد مقامات ذي

 .اي فعل و انفعاالت ھسته .٨

پزشـك   ھزينه اتاق خصوصي مگر در موارد ضروري به تشـخيص پزشـك معـالج و تأييـد     .٩

 .گر معتمد بيمه

سال مگر در موارد ضروري به تشخيص پزشـك   ٧٠سال تا ٧ھزينه ھمراه بيماران بين  .١٠

 .گر معالج و تأييد پزشك معتمد بيمه

 .جنون .١١

 .جراحي لثه .١٢

لوازم بهداشتي و آرايشي كه جنبه دارویـی ندارنـد مگـر بـه تشـخيص پزشـك معتمـد         .١٣

 .گر بيمه

 .تومور و يا وقوع حادثه تحت پوشش باشدعلت وجود  جراحي فك مگر آنكه به .١٤

 .به معلوليت ذھني و ازكارافتادگي كلي ھاي مربوط ھزينه .١٥

گـر درجـه    رفع عيوب انكساري چشم در مواردي كه به تشـخيص پزشـك معتمـد بيمـه     .١٦

درجـه  (بيني، دوربيني، آستيگمات يا جمع قدر مطلق نقـص بينـايي ھـر چشـم      نزديك

 .ديوپتر باشد ٣كمتر از ) نصف آستيگمات بيني يا دوربيني به اضافه نزديك

ھاي پزشكي كه در مراحـل تحقيقـاتي بـوده و تعرفـه درمـاني آن ازسـوي        كليه ھزينه .١٧

  .وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تدوين و اعالم نگرديده است

بيمه اضافي،  اين ماده با پرداخت حق ١۴و ١٢، ١٠، ٩، ٧، ۶موارد استثنای مندرج در بندھاي  -تبصره

  .شدن است قابل بيمه

ھاي داخل كشـور آزاد اسـت و پـس از پرداخـت ھزينـه       شده در انتخاب ھريك از بيمارستان بيمه -٧ماده 

انضـمام نظريـه پزشـك يـا پزشـكان معـالج در خصـوص          حساب مركز درماني را به مربوط باید صورت

در مـواردي كـه   .گـر تسـليم نمایـد    شـده دريافـت و بـه بيمـه     علت بيمـاري و شـرح معالجـات انجـام    

حسـاب مركـز    گر از مراكز درماني طرف قرارداد استفاده كنـد، صـورت   نامه بيمه شده با معرفي بيمه

شـده بـدون اخـذ     ھاي مورد تعهد بيمه گر خواھد بود؛ چنانچـه بيمـه   درماني مبناي محاسبه ھزينه

ھـاي مربوطـه حـداكثر تـا      گر مراجعـه نمايـد، ھزينـه    اد بيمهنامه به مراكز درماني طرف قرارد معرفي

شده  كه بيمه در صورتي. گر با مركز درماني مربوط پرداخت خواھد شد تعرفه مندرج در قرارداد بيمه

ھاي مربوط بر اساس باالترين تعرفـه منـدرج    گر مراجعه نمايد ھزينه به مراكز غير طرف قرارداد بيمه

  .درجه محاسبه و پرداخت خواھد شد راكز درماني ھمگر با م در قرارداد بيمه

شـده از مراكـز درمـاني غيرطـرف قـرارداد و اسـتفاده از سـهم         در صورت استفاده بيمـه :  ١تبصره

ھاي مورد تعهد را تا سـقف تعهـدات    مانده ھزينه گر موظف است باقي گران مكمل، بيمه ساير بيمه

گران به مبلغي بيش  از به دريافت خسارت از بيمهشده مج نامه پرداخت کند؛ درھرصورت بيمه بيمه



گـر پايـه، فرانشـيز منـدرج در      دريافـت سـهم بيمـه    در صـورت عـدم  . شده نيست ھاي انجام از ھزينه

شـده از سـاير    در مـواردي كـه سـهم دريـافتي بيمـه     . ھاي مذبور كسر خواھد شد قرارداد از ھزينه

نامـه   ل و يا بيشتر از ميزان فرانشيز مندرج در بيمـه معاد) بيمه گر پايه يا بيمه گر مكمل(گرھا  بيمه

  .شود فرانشيز كسر نخواھد شد

شدن ھريـك   روز از زمان بستري ۵اند حداكثر ظرف مدت  شده موظف گذار و يا بيمه بيمه:  ٢تبصره

  .گر اعالم کنند شدگان در بيمارستان و قبل از ترخيص، مراتب را به بيمه از بيمه

ه شده ھم زمان تحت پوشـش بـيش از يـك شـركت بيمـه باشـد در الويـت        چنانچه بيم:  ٣تبصره

  .مراجعه به به ھركدام از شركتهاي بيمه مخير است

سـال اسـت و بـراي سـن بـيش از       ۶٠نفر،  ١٠٠٠ھاي كمتر از  شده براي گروه حداكثر سن بيمه-٨ماده 

. را ادامـه دھـد  بيمـه اضـافي، پوشـش بيمـه درمـاني       توانـد بـا دريافـت حـق     گر مي سال، بيمه ۶٠

ھاي بازنشستگي تابع اين حكـم نبـوده و پوشـش درمـان آنـان بـا        ھا و صندوق مشمولين سازمان

شـده در شـروع قـرارداد كمتـر از      كه سن بيمه درصورتي. پذير است بيمه اضافي امكان پرداخت حق

  .اي تا پايان مدت قرارداد ادامه خواھد يافت سال باشد پوشش بيمه ۶٠

اي سـاير اعضـای خـانواده     شده در طول مدت بيمـه فـوت کنـد، پوشـش بيمـه      كه بيمه يدرصورت-٩ماده  

  .بيمه ادامه خواھد داشت شرط پرداخت حق شده متوفي به بيمه

وسيله اظهارات كاذب و يا ارائه مدارك نادرسـت اقـدام    شده عمدًا به ھرگاه ثابت شود كه بيمه-١٠ماده  

حالـت نـام    دگان وابسـته بـه خـود کـرده اسـت، درايـن      شـ  به دريافت وجوھي براي خـود و يـا بيمـه   

گــر محـق بـه     شدگان وابسته به وي از ليست قـرارداد بيمـه خـارج شـده و بيمـه      شده و بيمه بيمه

ھـــاي درمانـــي بــه  دريافــت وجــوھي اســت كــه تحــت ھــر عنـــوان از ابتــداي قــرارداد بابــت ھزينــه 

رداختي حـال حاضـر   ھزینه ھای پاست و شدگان وابسته به وي پرداخت کرده  شده و يا بيمه بيمه

ھمچنين حق بيمه ھایی که از ابتـدای قـرارداد از بيمـه شـده     . گر پرداخت نخواھد شد نيز به بيمه

  .دریافت شده است به ایشان عودت نمی گردد

امكـان معالجـه در داخـل كشـور بـا تشـخيص پزشـك معـالج          علـت عـدم   شدگاني كـه بـه   بيمه -١١ماده  

دليـل   گردند و يا ھنگام مسافرت به خارج از كشور به گر به خارج اعزام مي یيد بيمهشده و با تأ بيمه

كنند در صورتي که سفارت يـا كنسـولگري    ھاي پزشكي نياز به تشخيص و معالجه پيدا مي فوريت

ھـاي پزشـكي و بيمارسـتاني     ھاي ھزينه حساب جمهوري اسالمي ايران در كشور مربوطه، صورت

در .گر منـدرج در قـرارداد پرداخـت خواھـد شـد      ھاي مورد تعهد بيمه تا سقف ھزينهآنان را تأیيد کند 

توجه به باالترين تعرفه مراكز درماني  شده با ھاي انجام احراز ھريك از موارد فوق، ھزينه صورت عدم

  .شود گرمحاسبه و پرداخت مي طرف قرارداد بيمه

بانك مركزي جمهـوري اسـالمي ايـران    شده توسط  ميزان خسارت براساس نرخ ارز اعالم -تبصره

  .در زمان ترخيص از بيمارستان محاسبه خواھد شد

تواند در این موارد بـراي   گذار مي گر يا بيمه بيمه: بيمه نامه و نحوه تسویه حق موارد فسخ بيمه-١٢ماده  

  :نامه اقدام کند فسخ بيمه

  گر طرف بيمه موارد فسخ از) الف

 .بيمه و يا اقساط آن در سررسيد حق پرداخت تمام يا قسمتي از عدم .١

نيت مطالبي خالف واقـع اظهـار کنـد و يـا از      گذار سهوًا و بدون سوء ھرگاه بيمه .٢

گر موضوع خطر تغيير يابـد   كه در نظر بيمه نحوي اظهار مطالبي خودداري كند به

 .و يا از اھميت آن كاسته شود

گـذار بـا افـزايش     موافقـت بيمـه   نامـه و عـدم   ر صورت تشديد خطر موضوع بيمـه  .٣

  .بيمه حق

  گذار طرف بيمه موارد فسخ از) ب



گـر حاضـر بـه تخفيـف در      كه خطـر موضـوع بيمـه كـاھش يابـد و بيمـه       درصورتي .١

 .بيمه نشود حق

 .ھردليل متوقف شود گر به كه فعاليت بيمه درصورتي .٢

  .گذار كه قرارداد براساس آن منعقد شده است در صورت توقف فعاليت بيمه .٣

  بيمه در موارد فسخ یه حقنحوه تسو) ج

صـورت   بيمه تا زمان فسـخ بـه   گر، حق طرف بيمه در صورت فسخ قرارداد بيمه از .١

  .شود روزشمار محاسبه مي

بيمـه   بيمه تا زمان فسـخ براسـاس حـق    گذار، حق طرف بيمه در صورت فسخ از  .٢

؛ در )كسـر مـاه يـك مـاه تمـام منظـور خواھـد شـد        (شود  ھر ماه محاسبه مي

زمان فسخ قـرارداد، نسـبت مجمـوع خسـارت پرداختـي ومعـوق       صورتي كه تا 

گـذار متعهـد    درصـد باشـد بيمـه    ٧٠بيمـه پرداختـي آن بيشـتر از     قرارداد به حق

  ٧٠بيمه ساليانه متعلقـه را تـا ميزانـي كـه نسـبت مـذكور بـه        است مانده حق

تواند براي دريافت مبلغ مذكور  گر مي بيمه. گر پرداخت کند درصد برسد به بيمه

  .اقدام نمايد

  نحوه فسخ -١٣ماده 

نامـه را فسـخ کنـد، موظـف اسـت موضـوع را        گـر بخواھـد بيمـه    كـه بيمـه   درصورتي .١

مـاه   نامـه يـك   صـورت بيمـه   اين گذار اطالع دھد، در وسيله نامه سفارشي به بيمه به

  .شود شده تلقي مي گذار، فسخ پس از تاريخ اعالم موضوع به بيمه

نامه را تقاضـا   گر، فسخ بيمه م درخواست كتبي به بيمهتواند با تسلي گذار مي بيمه .٢

صورت از تاريخ تسليم درخواست مذبور يا تاريخ مؤخري كه در درخواست  دراين.كند

  .شود شده تلقي مي نامه فسخ معين شده است، بيمه

گر باید حداكثر ظرف مدت سـی روز كـاري پـس از تـاريخ دريافـت       بيمه: مهلت پرداخت خسارت-١۴ماده 

وسيله آنها ميزان خسارت وارده و حدود تعهد خـود را تشـخيص    كليه اسناد و مداركي كه بتواند به

  .دھد، خسارات را پرداخت کند

کتبـی بـه    طـور  نامـه بایـد بـه    گر در رابطه بـا ايـن بيمـه    گذار و بيمه ھرگونه پيشنهاد و اظهار بيمه-١۵ماده 

 .شده ارسال شود آخرين نشاني اعالم

  

  :شورای عالی بيمه عبارت است ٧۴غير مجاز در مطب مطابق آیين نامه  فهرست اعمال

 .كليه اعمالي كه با بيهوشي عمومي توأم باشد .١

از جملـه انــواع  (كـردن حفـره شــكمي ضـروري باشـد      اعمـالي كـه بـراي اجــراي آن بـاز     .٢

 )ھا فتق

 ھاي بزرگ و طويل بدن اعمال جراحي روي استخوان .٣

 كاتتريسم قلب و عروقاعمال جراحي داخل قفسه صدري،  .٤

 اعمال روي عضالت، اوتار، اعصاب و عروق مگر در مواقع اورژانس .٥

تناســـلي و ادرار زن و مـــرد، گـــذاردن فورســـپس و   اعمـــال جراحـــي داخـــل دســـتگاه .٦

 ھاي غيرطبيعي و طبيعي زايمان

 كليه اعمال جراحي روي ستون فقرات و مغز و نخاع و جمجمه .٧

از جمله شـكاف كـام و   (و صورت و داخل حلق  ھاي فك اعمال جراحي وسيع استخوان .٨

 )ھا لب شكري، لوزتين و سينوس



 ھا، مثانه، كبد و طحال ھا، روده بيوپسي انساج داخل مري، تراشه، برونش .٩

عمل كاتاراكت، گلوكوم، پارگي شبكيه، تومورھـاي حفـره چشـم و استرابيسـم      .١٠

 چشم

 ...عمليات وسيع گوش مياني و داخلي از قبيل تمپانوپالستي و .١١

 )Open reduction(عمل جراحي استئوسنتز در شكستگي فكين  .١٢

 آوردن كيست و تومورھاي عميق استخواني فكين بيرون .١٣

 رزكسيون فك .١٤

 رزكسيون كنديل فك .١٥

 رزكسيون زبان .١٦

 عمل جراحي باز در آرچ زايگما .١٧

 جراحي بريدن و برداشتن غده بزاقي .١٨

 فكي–جا انداختن دررفتگي قديمي مفصل گيجگاھي  .١٩

 تحتاني–روي عصب دنداني عمل جراحي  .٢٠

آوردن ريشـه قـديمي و جسـم خـارجي از سـينوس كـه مسـتلزم جراحـي          بيرون .٢١

از جمله (كردن حفره شكمي ضروري باشد  مالي كه براي اجراي آن باز.سينوس است

  )ھا انواع فتق

 
  گروھی یا بيمه درمان تکميلی  نامه درمان آشنایی اجمالی با بيمه                

 

  مقدمه

نامه این است  دليل اطالق گروھی به این بيمه. باشد ھای اشخاص می نامه نامه، از مهمترین بيمه این بيمه

گذاران   به ھمين دليل بيمه. شود ھا و موسسات صادر می نفر از کارکنان شرکت 50که برای تعداد  بيش از  

  .ھستند) ھا سازمان و موسسات شرکت(گذاران حقوقی  نامه، بيمه طرف قرارداد این نوع بيمه

  

  خطرات تحت پوشش

ه ھای مختلف ب ھای درمانی افرادی است که به دليل بروز بيماری نامه برای پوشش ھزینه این بيمه

گذاران با پرداخت حق  در واقع بيمه. کنند ھا، مراکز درمانی و یا مراکز پاراکلينيکی مراجعه می بيمارستان

  .ھای درمانی در دوران بيماری را خواھند داشت بيمه در دوران سالمت انتظار پوشش ھزینه

  

  گذاران بيمه

نامه، پس از  شرایط این بيمه ھایی ھستند که با استعالم ھا، گروه ھا و سازمان به طور کلی شرکت

پس از عقد این . کند بيمه و خدمات تعریف شده، تقاضای عقد قرارداد می  بررسی، در صورت پذیرش  حق

ھای  ھای درمانی گروه گر متعهد به پوشش ھزینه بيمه توافق شده است که بيمه قرارداد و پرداخت حق

  .خواھد بود )ھا ھا و سازمان در واقع ھمان کارکنان شرکت(مخاطب

  

  ویژگی متقاضيان بيمه نامه درمان گروھی

  :نامه باید واجد این شرایط باشند متقاضيان این بيمه

  نفر  50معرفی تعداد حداقل -١

. گر، دفترچه درمان داشته باشند گر اول بوده و از طرف این بيمه کليه افراد معرفی شده باید دارای بيمه-٢

نمایند، مانند سازمان  ھستند که از طرف دولت، خدمات درمانی ارائه میھای دولتی  گر اول سازمان بيمه

  ).ارتش(تامين اجتماعی یا سازمان خدمات درمانی و یا سازمان خدمات نيروھای مسلح 



دليل اصلی قراردادن . باشند نامه، خواھان بيمه تکميلی  کارکنان سازمان متقاضی این بيمه% ۵٠حداقل -٣

گردد؛ اینکه در غير اینصورت فقط کسانيکه ھزینه درمانی دارند،  دی بيمه بر میاین شرط به فلسفه وجو

 . تقاضای بيمه درمان تکميلی خواھند کرد که و در این حالت، عمًال مفهوم بيمه زیر سوال خواھد رفت

حت توانند طبق شرایط فوق تحت پوشش این بيمه قرار گيرند، افراد ت ھا که می عالوه بر کارکنان سازمان

توانند تحت  تکفل آنها نيز مانند ھمسر، فرزندان و در صورتی که پدر و مادر تکفل داشته باشند، آنها ھم می

  .نامه درمان تکميلی قرار گيرند پوشش بيمه

ھای پيشنهادی که در  ھای شرکت بيمه، از طریق تکميل فرم روال کار به این صورت است که نمایندگی

پردازند؛ اطالعاتی از قبيل تعداد کارکنانی که قرار  گذار می اطالعات الزم از بيمه آوری اختيار دارند، به جمع

شدگان اصلی، حاميان آنها و ھمچنين موارد  شوند، جمع بيمه ای معرفی  است برای پوشش بيمه

  .باشد پوششی که مد نظرآنها می

ن اخذ شود، مربوط به اینکه آیا ھا، از متقاضيا از جمله اطالعات مورد نياز که بایستی توسط  نمایندگی

شود نزد چه شرکتی؟ ھمچنين اطالعات  اند؟ و اگر پاسخ مثبت است، مشخص  سال گذشته بيمه بوده

اطالعاتی مانند اینکه در سال گذشته . الزم در خصوص عملکرد آنها در سال گذشته باید جمع آوری شود

اند؟ اگر بلی، به چه ميزان؟ و یا اینکه  افت داشتهبيمه پرداخت کرده اند؟ آیا خسارت ھم دری چه مقدار حق

ای افراد به چه صورت است و تاریخ سررسيد قراردادشان چيست و چه مدت  به طور کلی سابقه بيمه

  نامه قبلی، و فرصت عقد قرارداد جدید باقی است؟  زمان برای اتمام بيمه

  .نماید گيری درست را فراھم می دسترسی به این اطالعات امکان تصميم

  

  شرایط بيمه درمان گروھی

ھای قابل ارائه از طرف شرکت بيمه، فرانشيز، دوره انتظار و سایر  مفاد و شرایط قرارداد از جمله پوشش

ھای بيمه مرکزی  نامه و بخشنامه ھا، توسط آیين نامه بيمه نامه ھم مانند تمامی موارد موجود در این بيمه

گذاران  بيمه ملزم به رعایت خط مشی مشخص شده در قبال بيمهھای  ایران ابالغ شده است و شرکت

  .شود نامه اشاره می باشند که در ادامه به موارد مهم مرتبط با این بيمه می

نامه درمان گروھی یا بيمه تکميلی، یک سال است که کمتر از آن ھم  مدت بيمه:نامه مدت بيمه -١

نامه درمان تکميل  ھای اصلی در بيمه پوشش: پوشش ھای قابل ارائه. باشد امکانپذیر نمی

  : شامل این موارد است

از (پردازند  شامل کليه موارد و ھزینه ھایی که اشخاص درمراکز درمانی می: ھزینه ھای بيمارستانی) الف

نامه به آنها  ، به جز مواردی که به صورت دقيق در بيمه)شکستگی ساده گرفته تا اعمال جراحت سخت

  .است یا جز استثنائات قرارداد ھستنداشاره شده 

ھای باالی آنها، از طرف بيمه  چند عمل جراحی وجود دارد که با توجه به ھزینه: اعمال جراحی خاص) ب

ھای جداگانه با سقف معينی برای آنها در نظر گرفته شده است و به آنها اعمال جراحی  مرکزی پوشش

بسيار با یک عمل جراحی متداول مانند آپاندیست متفاوت شود؛ مانند عمل قلب باز که  خاص اطالق می

  .شود گذاران مطالبه می است و به ھمين خاطر برای پوشش چنين مواردی، حق بيمه بيشتری ھم از بيمه

  .پوشش بسيار معروفی است که مختص قشر بانوان است: زایمان) ج

  :شود این پوشش خود به دو دسته تقسيم می: پوشش پاراکلينيکی) د

دسته اول مربوط به بررسی ھائی است که به درخواست پزشک برای تشخيص و اظهار نظر در خصوص 

  .MRIاسکن و  تی شود؛ مانندسونوگرافی، سی بيماری تجویز و انجام می

شود، مانند تست  نامه ذکر می دسته دوم ھم شامل برخی اعمال تشخيصی معين است که در بيمه

  .ورزش

ھا، بخيه، ختنه، که نياز به بستری شدن افراد  شامل مواردی نظير شکستگی : اعمال جراحی سرپابی) ه

البته برخی از چنين مواردی جز استثنائات است که از شمول تعهدات بيمه درمان . در مراکز درمانی نيست

  . باشد که در بخش استثنائات به آنها اشاره خواھد شد تکميلی خارج می



اعمال جراحی سرپایی وجود دارد که به طرز غير قانونی و غير مجاز در مطب الزم به ذکر است، مواردی از 

شود، در حاليکه باید در مراکز درمانی بزرگتر ضمن بستری شدن بيمار انجام  برخی پزشکان انجام می

  .شود

در این خصوص ھزینه .ھای اخير نيز شایع شده است ھزینه درمان عيوب انکساری چشم که در سال) و

نامه قيد شده تحت پوشش  بيشتر باشد، تا سقفی که در بيمه ٣ا این شرط که نمره چشم از ليزیک ب

  . خواھد بود

ھا استفاده از آمبوالنس برای انتقال بيمار  شرط پوشش این ھزینه: شرط آمبوالنس داخل وخارج شهر) ز

ند توجيه کننده استفاده توا باشد و صرف  انتقال بيمار از محل تا مراکز درمانی نمی جهت بستری شدن می

  .از این پوشش باشد

  

این کاھش صرفًا برای سه . نامه درمان وجود دارد نکته قابل ذکر این است که امکان کاھش فرانشيز بيمه

  . باشد می% ١٠بند نخست تا ميزان حداقل 

  

  دوره انتظار و نحوه عملکرد آن
به منظور جلوگيری از سوء استفاده در پرداخت  ھا به طور کلی بحث دوره انتظار در مورد بخشی از بيماری

شود که در واقع نوع از  گر پيش بياید، مطرح می ھایی که ممکن است پس از عقد قرار داد برای بيمه ھزینه

استثنائات است که در صورتيکه زمان آن طی نشده باشد، در یک دوره زمانی مشخص، بخشی از 

  . کند نی استثناء میھا را از بيمه درما ھا و بيماری ھزینه

ماه دوره انتظار وجود دارد؛  ٩نفر،  ٢۵٠ھای کمتراز  ھای زایمان، برای گروه به عنوان مثال در خصوص ھزینه

دوره . ماه حق استفاده از پوشش زایمان را نخواھند داشت ٩شدگان تا  یعنی پس از عقد قرارداد، بيمه

نفر دوره  ١٠٠٠ماه می باشد و گروه ھای باالی  ۶ر نف ١٠٠٠تا  ٢۵٠انتظار زایمان در خصوص گروه ھای 

شده با آگاھی از اینکه مثًال چند ماه  این محدودیت صرفًا به این دليل است که بيمه.انتظار زایمان ندارند

  .نامه درمانی نکند ای برای درمان دارد، تقاضای بيمه آینده ھزینه

نامه به  لوزه و مواردی از اعمال خاص که در بيمهھا مانندعمل قلب باز، عمل  در خصوص برخی از بيماری

  . نفر، دوره انتظار سه ماه است ١٠٠٠ھای کمتر یا بيشتر از  آنها اشاره شده است، برای گروه

دليل این امر تمایل آنها . نامه دقيقًا از ھمان تاریخ انقضاء را دارند گذاران اصرار بر تمدید بيمه معموًال بيمه

نکته قابل ذکر این است که چنانچه بيمه . باشد گر می امه به طور پيوسته با شرکت بيمهن برای ادامه بيمه

ھا، دوره انتظار را طی کرده باشند، دیگر نيازی به گذراندن دوره انتظار، نزد  گر ھا، نزد یکی از بيمه شده

گر قبلی  يمهکه از شرکت ب  در چنين مواردی، در پاسخ استعالمی. گر جدید نخواھد بود شرکت بيمه

  . شدگان و وضعيت سپری شدن دوره انتظار آنها مشخص خواھد شد شود، تعداد بيمه می

  

  استثنائات
  :به طور کلی قرارداد درمان تکميلی دو نوع استثناء دارد

شود؛ مانند رخداد  نامه ھا ھم اعمال می و کلی است، و در سایر بيمه نوع اول آن که به صورت عمومی 

ای، چنانچه ھزینه درمان بابت  سيل، زلزله، رانش زمين، یا جنگ، شورش، بلوا یا فعل و انفعاالت ھسته

  . نامه درمان تکميلی نخواھد بود چنين مواردی متحمل شده باشند، تحت پوشش بيمه

ھا به طور  نامه بوده و با توجه به آن، برخی از ھزینه نوع دوم استثنائاتی است که مخصوص ھمين بيمه

گر  آپ و اعمال جراحی زیبایی که شرکت بيمه ھای چک شود؛ مانند ھزینه نامه مستثنی می کلی از بيمه

  .ھيچ تعهدی در قبال پوشش آنها نخواھد داشت

  

  



  چگونگی پرداخت خسارت
  

روش نخست در حالتی امکانپذیر است که طبق توافقات . باشد طور کلی روال پرداخت به دو صورت میبه 

با توجه به شرایطی که برای این . گذار با شرکت بيمه، به طور مستقيم در ارتباط است انجام شده، بيمه

گذار، طرف  يمهشدگان یا ھمان کارکنان سازمان ب نامه ذکر شده، معموًال شرکت بيمه با بيمه بيمه

گذار که طرف قرار داد  بلکه معموًال مکاتبات با امور اداری سازمان و نمایندگان حقوقی بيمه. باشد نمی

تواند پس از مراجعه به مراکز درمانی، صورتحساب  در چنين مواردی بيمه شده می. شود است، انجام می

ھای آن اعالم نموده تا پس از  نمایندگی ھای پرداختی خود را از طریق سازمان به شرکت بيمه یا ھزینه

  .ھای تحت پوشش محاسبه و پرداخت شود بررسی ھای الزم، ھزینه

گذارانی که تعداد زیادی  شدگان مخصوصًا در ارتباط با بيمه اما در روش دوم که برای رفاه حال بيمه

ادی از بيمارستانها نموده و گر اقدام به عقد قرارداد با تعد شده نزد شرکت بيمه دارند، شرکت بيمه بيمه

توانند پس از  شدگان در صورت نياز می ھر یک از بيمه. دھد گذار قرار می فهرست آن را در اختيار بيمه

ھای طرف  در این حالت بيمارستان. ، به بيمارستان مذکور مراجعه نمایند دریافت معرفينامه از شرکت بيمه

ھای توافق شده که معموًال در معرفينامه ھم قيد  ھزینهقرارداد موظف خواھند بود با توجه به سقف 

فهرست . شود، بدون دریافت ھزینه از افراد، اقدام به ارائه خدمات درمانی مورد نياز نمایند می

سایت شرکت بيمه سامان وجود داشته و قابل دسترسی  ھای طرف قرارداد، معموًال در وب بيمارستان

  .باشد می

پس از تعيين بيمارستان، بایستی به ھمراه دستور پزشک مربوط و ھمچنين نامه  شدگان در این روش بيمه

، برای دریافت معرفينامه به شرکت بيمه مراجعه نمایند تا معرفينامه )سازمان متبوعشان(گذار  کتبی بيمه

  .برای ھمان شخص و بابت پوشش ھزینه درمانی خاصی که موردنظراست، صادر شود

وزھای تعطيل یا ساعات غيراداری که امکان ھماھنگی با امور اداری شرکت بيمه در مواقع اضطراری و ر

توانند با ارائه کارت درمان گروھی، به مراکز درمانی مراجعه نمایند و روز بعد،  شدگان می وجود ندارد، بيمه

منظور چنين  شدگان صرفًا به برای کليه بيمه» کارت درمان گروھی«. اقدامات الزم اداری را به عمل آورند

ای که بابت بيمه درمانی خود پرداخت  رسانی به بيمه شده نسبت به ھزینه مواردی و ھمچنين اطالع

نکته قابل ذکر این .  شود که در آن افراد تحت پوشش نيز به طور دقيق قيد شده است کند، صادر می می

امکان صدور کارت مانند صدور است که نقش نمایندگی ھا در صدور این کارت فقط به عنوان معرف است و 

  .ھا وجود ندارد نامه، توسط نمایندگی بيمه
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