فرم شرایط و مقررات بیمه درمان تکمیلی مشتریان برتر

نام مشتری (بیمهشده)

کد ملی

شماره مشتری

شعبه
تاریخ

شماره سپرده سامانی مشتری (جهت واریز خسارات درمانی)

بدینوسیله و با امضای این فرم مشتری محترم تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی بیمه سامان قرار میگیرد (در این فرم از مشتری با عنوان
بیمهشده نیز نامبرده میشود) که شرایط و ضوابط بیمهنامه درمان در زیر آمده است:
 .1موضوع بیمهنامه عبارست از جبران خسارتهای درمانی به شرح جدول ارائهشده ،مازاد بر تعهدات بیمهگر اول (ساازمان تاممین اجتمااعی،
سازمان خدمات درمانی یا سایر سازمانهای مشابه)
 .2این بیمهنامه از تاریخ صدور به مدت یکسال معتبر میباشد.
 .3هزینه بیمهنامه هر نفر برای یکسال به شرح جدول زیر میباشد:
مبلغ حق بیمه سالیانه خالص برای هر نفر

.4
.5
.6

.7

طرح ( 1عقیق)

طرح ( 2طالیی)

طرح ( 3الماس)

19.350.000

24.974.400

30.598.800

مشتری که در هر روز از هرماه اقدام به خرید بیمهنامه نماید ،میباید نسبت به پرداخت حق بیمهنامه سالیانه مربوط به طرح انتخابی خود
اقدام نماید.
درصورتیکه مشتری به هر دلیل قصد انصراف داشته باشد ،امکان عودت حق بیمهنامه پرداختی به ایشان وجود ندارد اما طباق درخواسات
بیمهنامه ابطال میگردد.
فرانشیز  10درصد است .فرانشیز عبارتست از درصد معینی از خسارتهای درمانی مورد تعهد این قرارداد که تممین آن باه عهاده بیمهشاده
(مشتری) است .درصورتیکه مشتری از مزایای بیمهگر اول استفاده کند ،مابهتفااوت خساارت تاا ساعه تعهاد بیماهگار (طباق ضاوابط وزارت
بهداشت) بدون کسر فرانشیز قابل پرداخت خواهد بود .مشروط به اینکه جمع خساارتهای پرداختای بیماهگار اول و بیماه ساامان از 100
درصد هزینه انجامشده بیشتر نشود .درصورتیکه بیمهشده از مزایای بیمهگر اول استفاده نکند و یا بیمهگر اول از پرداخات خساارت باه هار
دلیلی خودداری کند میزان سهم خسارت عهده بیمهشده در هر مورد معادل فرانشیز تعیینشده ( ) %10خواهد بود.
بیمهشده (مشتری) برای مراجعه به مراکز درمانی طرف قرارداد بیمهنامه نیاز به معرفینامه دارد .برای دریافت ایان معرفایناماه بیمهشاده
میبایست حداقل  2روز قبل از مراجعه به مرکز درمانی به یکی از روشهای زیر اقدام نماید:
 تماس با مرکز رزرو خدمات سامان به شماره (021-72389000داخلی  ) 3و هماهنگی جهات ارساال دساتور بساتری پزشار و دریافات
معرفینامه؛

 ارسال دستور پزشر به آدرس ایمیل  booking@sb24.irو دریافت معرفینامه.
دریافت این معرفینامه ،این مزیت را برای مشتری دارد که در هنگام تسویهحساب ،مبلغ کمتری پرداخت میکناد و دیگار نیاازی باه ارساال
مدارک درمانی ندارد .چنانچه مشتری بدون معرفی نامه به مراکز درمانی طرف قارارداد مراجعاه و هزیناههاای مربوطاه ر ا شخصاا پرداخات
کند ،خسارتهای پرداختی توسط بیمه ،معادل تعرفههای مورد عمل طبق قرارداد با مراکز درمانی مزبور خواهد بود.
 .8معرفینامه صادره در بند قبل ،حداکثر  5روز کاری پس از صدور معتبر میباشد .در صورت عدم مراجعه باه مراکاز درماانی پاس از انعضاای
این مدت نیاز به صدور معرفینامه جدید هست.
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 .9در صورت مراجعاه بیمهشاده باه مراکاز درماانی غیرر طرر قارارداد بیماه ،حاداکثر خساارت قابال پرداخات معاادل تعرفاههاای مربوطاه در
بیمارستانهای طرف قرارداد بیمهگر (طبق قرارداد منععد و برحسب درجه مرکز درمانی) خواهد باود .ضامنا چنانچاه حاقالعمال جراحای و
سایر موارد در صورتحساب ارائهشده قید نشده باشد ،تعهد بیمهگار مشاروط باه ارائاه رساید معتبار طباق تعرفاه وزارت بهداشات و درماان
خواهد بود.
 .10مهلت ارائه صورت هزینههای بیمهشده به بانر حداکثر  3ماه تمام از تاریخ تنظیم صورتحساب است .پس از انعضا مادت ماوکور بیماهگار
تعهدی نسبت به پرداخت خسارت نخواهد داشت.
 .11مبنای محاسبه خسارتهای پاراکلینیکی ،تعرفههای وزارت بهداشت و درمان در تاریخ انجام هزینه خواهد بود.
 .12موارد زیر از شمول تعهدات خارج است:


تمامی هزینههای اعضا مصنوعی برای جبران نواقص و ناراحتیهای جسمی بدن؛

 تمامی هزینههای مربوط به داروهای تعویتی و غوایی؛
 هزینههای متفرقه شامل :تلفن ،تلویزیون ،هزینه اتاق خصوصی و همراه بیمار (مگر با تائید پزشر بیمهگر)؛
 بیماریهای اپیدمی (فراگیر)؛
 افرادی که در ابتدای تاریخ پوشش بیمهای خود از کارافتاده کامل و دائم باشند؛
 تمامی خسارات درمانی مربوط به جراحات ناشی از جنگ اعم از اثرات مستعیم یا غیرمستعیم؛
 عیوب مادرزادی (بهجز نوزادانی که در طول مدت قرارداد به گروه بیمهشدگان اضافه میشوند )؛
 هزینههای چکاب کلی؛
 اعمال جراحی ععیمسازی مردان و ( TLبهجز مواردی که بهعنوان عمل دوم انجام شود).
 .13سه ماه تمام باید از شروع بیمه گوشته باشد تا بیمهشده بتواند از پوشش بیمه برای درمان بیماریهاای کاتاراکات ،استرابیسام ،پولیا و
انحراف بینی ،جراحی سینوس ،لوزه ،جراحی قلب بااز ،نارساائی مازمن کلیاه ،دیسار ساتون فعارات ،پروساتات ،واریکوسال ،میومکتاومی و
هیسترکتومی ،سیتوسل ،رکتوسل ،آنتروسل و خسارتهای درمانی ناشی از حوادث مربوط به ادامه معالجاتی که حادثه قبل از شروع بیماه
برای بیمهشده اتفاق افتاده باشد ،استفاده کند.
 .14دوره انتظار برای پوشش هزینههای زایمان  9ماه میباشد.
 .15اعضای خانواده تحت تکفل بیمهشده شامل همسر ،فرزندان ،پدر و مادر در صورت خریاداری بیماهناماه بهصاورت جداگاناه مشامول بیماه
درمان تکمیلی میشوند.
 .16فهرست مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه در سایت بیمه سامان به نشانی  www.SI24.irموجود است.
 .17برای طرح پرسش ها ،شکایات و پیشنهادات و نیز پیگیری آن ،از طریق شماره تلفن مرکز خدمات بیماهای مشاتریان برتار021 -72389000 :
تماس بگیرید.
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عنوان پوشش

ردیف

تاریخ

تعهدات ساالنه (نفر-ریال)
طرح ( 1عقیق)

طرح ( 2طالیی)

طرح ( 3الماس)

 -جبران هزینههای بستری و جراحی در بیمارستان و مراکز جراحی محدود و Day Care
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تبصره :اعمال جراحی  Day Careبه جراحیهایی اطالق میشاود کاه مادتزمان موردنیااز
برای مراقبتهای بعد از عمل در مرکز درمانی ،کمتر از یر روز باشد.
 هزینه همراه افراد زیر  10سال و باالتر از  70سال (در بیمارستانها) هزینه آمبوالنس مشروط باه بساتری شادن بیمهشاده در مراکاز درماانی و یاا نعلوانتعاالبیمار به سایر مراکز تشخیصی -درمانی طبق دستور پزشر معالج داخل شهر و خارج از شهر
 5.000.000ریال
جبران هزینههای اعمال جراحی مهام مرباوط باه سارطان ،م از و اعصااب مرکازی و نخااع،
دیسر ستون فعرات ،گامانایه ،قلب ،پیوند ریه ،کبد ،کلیه و م ز استخوان ،شایمیدرماانی،
رادیوتراپی
جبران هزینههای زایمان اعم از طبیعی و سزارین
جباااران هزیناااه های ساااونوگرافی ،مااااموگرافی ،اناااواع رادیاااوگرافی ،اناااواع اساااکن ،ام آر آی،
اکوکاردیوگرافی ،استرس اکو ،دانسیتومتری
جبران هزینه های مرباوط باه اناواع آندوساکوپی ،تسات ورزش ،تسات آلار ی ،تسات تنفسای
(اسپیرومتری –  ،)PFTنوار عضله ، EMGناوار عصاب  ،NCVناوار م از  ،EEGناوار مثاناه
(سیستومتری یا سیستوگرام) ،نوار قلاب ،شنواییسانجی ،بیناییسانجی ،هاولتر مانیتوریناگ
قلب ،آنژیوگرافی چشم
جبران هزینههای خادمات آزمایشاگاهی شاامل آزمایشهاای تشاخیص پزشاکی ،پااتولو ی یاا
آسیبشناسی و نتیر پزشکی
جبران هزینههای فیزیوتراپی
جبران هزینههای اعمال مجاز سرپایی مانند شکستگی و دررفتگی ،گچ گیری ،ختنه ،بخیه،
کرایوتراپی ،اکسیزیون لیپوم ،بیوپسی ،تخلیه کیست و لیزر درمانی
جبااران هزینااههای جراحاای مربااوط بااه رفااع عیااوب انکساااری دو چشاام در مااواردی کااه بااه
تشخیص پزشر معتمد بیمهگر درجاه نزدیاربینی ،آساتیگمات یاا جماع قادر مطلاق نعاص
بینایی هر چشم (درجه نزدیربینی یا دوربینی بهعالوه نصه آستیگمات) 3 ،دیوپتر یا بیشاتر
باشد
جبران هزینههای ویزیت و دارو (بر اساس فهرست داروهای مجاز کشور ،صرفا مازاد بر سهم
بیمهگر اول) و خدمات اور انس (غیر بستری)
جبران هزینههای دندانپزشکی و جراحی لثه (بهجز ایمپلنت ،ارتودنسی و دندان مصنوعی)
هزینااههای درمااان نااازائی و ناباااروری شااامل اعمااال جراحاای ماارتبط ،GIFT ،ZIFT ،IUI
میکرو اینجکشن و IVF
جبران هزینه سمعر
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اینجانب  .................................................................................فرزند  ...............................................درخواست خرید بیمهنامه درمان تکمیلی طرح  ...................را دارم .همچناین بدینوسایله
اعالم میدارم تمامی شرایط و ضوابط مندرج در این فرم (هر  3صفحه) را بهدقت مطالعه نمودم و تمامی مفاد و شرایط آن موردقباول و پاویرش
اینجانب واقع گردید.
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