
 
 
 

 

طرح نقره ای – بیمه کارآفرین ویژه وکالی دادگستری سراسر کشور 1401جدول تعهدات بیمه درمان تکمیلی سال   

"بیمه عمرو سرمایه گذاری )مکمل بازنشستگی(  +شامل بیمه درمان تکمیلی  "  

ف
ردی

 

 شرح تعهدات
سقف تعهدات 

طرح نقره ای 

 )ریال(

1 
)عمومي و تخصصي(, انواع سنگ شكن , شيمي درماني رادیوتراپي آنژیوگرافي  جراحي، هزینه های بستری  حداكثر سقف تعهدات ساليانه

 600,000,000 برای هر نفر تا مبلغ  DAY CAREوگامانایف در بيمارستان و مراكز جراحي محدود و  قلب )عمومي و تخصصي(

2 

افزایش سقف تعهدات تا دو برابر سقف تعهدات پوشش های ردیف یك برای شيمي درماني، رادیوتراپي، اعمال جراحي مرتبط با سرطان، 

یف، پيوند ریه، پيوند كبد، پيوند كليه، پيوند مغز استخوان و آنژیوپالستي عروق قلب، مغز و اعصاب مركزی و نخاع، ستون فقرات، گامانا

 كرونر و عروق داخل مغز با احتساب ردیف یك

1,200,000,000 

 5,000,000 هزینه انتقال بيمار با آمبوالنس در موارد اورژانس داخل شهری 3

 10,000,000 شهریهزینه انتقال بيمار با آمبوالنس در موارد اورژانس بين  4

 70,000,000 تا مبلغحداكثر سقف تعهدات ساليانه هزینه زایمان اعم از طبيعي و سزارین  5

6 
, ميكرواینجكشن و  IUI,ZIFT ,GIFT حداكثر سقف تعهدات ساليانه هزینه مربوط به نازائي و ناباروری شامل اعمال جراحي مرتبط 

IVF  35,000,000 تا مبلغبرای هر نفر 

7 

جبران هزینه های رادیوگرافي، آنژیوگرافي عروق محيطي، حداكثر سقف تعهدات ساليانه هزینه های پاراكلينيكي نوع اول شامل: 

آنژیوگرافي چشم، سونوگرافي، ماموگرافي و انواع اسكن، ام آر آی، پزشكي هسته ای ) شامل اسكن هسته ای و درمان رادیو ایزوتوپ (، 

 و گفتار درماني، كاردرماني دانسيتومتری

30,000,000 

8 

قلبي و عروقي شامل انواع الكتروكاردیوگرافي، انواع اكوكاردیوگرافي، انواع هولتر  خدمات تشخيصي جبران هزینه های انواع آندوسكوپي،

)خدمات  ، PFT،تيلت تست، خدمات تشخيصي تنفسي شامل  اسپيرومتری و  EECPمانيتورینگ، تست ورزش، آناليز پيس ميكر، 

، خدمات تشخيصي یورو دیناميك ) نوار مثانه  EEG، الكتروانسفالوگرافي  NCV ; EMG (تشخيصي الكتروميلوگرافي و هدایت عصبي

، هولتر (، خدمات تشخيصي و پرتو پزشكي چشم مانند اپتومتری، پریمتری، بيومتری و پنتاكم، شنوایي سنجي )انواع ادیومتری(

كوگرافيوتيلت، اكوداپلرمغزی،سنجش تراكم استخوان استرس اكو و دانسيتومتری، توپوگرافي، فشارخون،تمپانومتری، برون

 اسكوپي سيستوسكوپي،

30,0000,000 

9 
شكستگي و دررفتگي، گچ گيری، ختنه، بخيه، كرایوتراپي، حداكثر سقف تعهدات ساليانه هزینه های جراحي مجاز سرپائي مانند: 

 30,0000,000 ،تزریق داخل مفصل اوستين ه كيست و ليزر درماني )به استثنای كاربرد جهت زیبائي(اكسيزیون ليپوم، بيوپسي، تخلي

10 

جبران هزینه انواع خدمات آزمایش های تشخيصي پزشكي شامل پاتولوژی و حداكثر سقف تعهدات ساليانه هزینه های آزمایشهای 

، از ازدواج و آزمایش های مربوط به پزشكي قانوني(،  تست های آلرژیكژنتيك پزشكي)به استثنای چكاپ، طب كار، آزمایش های  قبل 

 نوارقلب و فيزیوتراپي

20,000,000 

11 
جبران هزینه جراحي مربوط به رفع عيوب انكساری چشم در مواردی كه به تشخيص پزشك معتمد بيمه گر درجه نزدیك بيني، دور بيني 

 40,000,000  شم سه دیوپتر یا بيشتر باشد، برای هر دو چشم جمعاً، آستيگمات یا جمع قدر مطلق نقص بينایي هرچ

12 
حداكثر سقف تعهدات ساليانه هزینه های ویزیت ، دارو )بر اساس فهرست داروهای مجاز كشور صرفاً مازاد بر سهم بيمه گر پایه( و خدمات 

 10,000,000 برای هر نفر تا مبلغ اورژانس در موارد غيربستری 

 5,000,000 برای هر نفر تا مبلغ  سمعك ) دو گوش ( با تجویز پزشك متخصص حداكثر سقف تعهدات ساليانه هزینه خرید  13

 10,000,000 جبران هزینه تست های غربالگری جنين شامل ماكرهای جنيني و آزمایشات ژنتيك جنينحداكثر سقف تعهدات ساليانه  14

 300,000,000 هزینه تهيه اعضای طبيعي بدن جبرانحداكثر سقف تعهدات ساليانه  15

16 
اوروتز كه بالفاصله بعد از عمل جراحي به تشخيص پزشك معالج و تأیيد پزشك پروتز و  جبران هزینه تهيهحداكثر سقف تعهدات ساليانه 

 معتمد بيمه گر مورد نياز باشد
100,000,000 

 32,000,000 حق بيمه ساليانه به ازای هر نفر )ریال(

 


