
تعهدات بيمه گررديف

حداكثر تعهدات 

 (ريال)ساليانه 

1در طرح 

حداكثر تعهدات 

 (ريال)ساليانه 

2در طرح 

1

اػوال ) در تيوارظساى يا هراكس خراحي هحذٍد day careخثراى ّسيٌِ ّاي تعسري ، خراحي ٍ

ّسيٌِ . (رٍز تاشذ1 تِ اػوال خراحي اعالق هي شَد كِ ًيازهٌذ هرالثر كوسر از day careخراحي

.               ظال تاشذ70ظال يا تيشسر از 10ّوراُ تيوِ شذگاى تعسري در تيوارظساى كِ ظي كوسر از 

ّوَفيلي ، زاالظوي ،خيًَذ ، ام اض ، دارٍّاي طؼة الؼالج ٍ  )   خرداخر ّسيٌِ دارٍّاي خاص 

                                                                                                      (درطذ فراًشيس10ظرعاًي تا 

ظال                                                                      70ظال يا تيشسر از 10ّسيٌِ ّوراُ تيوار كوسر از 

(تٌذ ًاف)   ّسيٌِ ًگْذ اري ظلَلْاي تٌيادي 

تذٍى ظمفتذٍى ظمف

2

خثراى ّسيٌِ اػوال خراحي هرزثظ تا ظرعاى ، للة ، هغس ٍ اػظاب هركسي ٍ ًخاع ، ديعك ظسَى 

فمراذ ، گاهاًايف ، خيًَذ ريِ ، خيًَذ كثذ ، خيًَذ كليِ ، خيًَذ هغس اظسخَاى ، آًصيَخالظسي ػرٍق 

كرًٍرٍ ػرٍق داخل هغس ، شيوي درهاًي ، راديَ زراخي

تذٍى ظمفتذٍى ظمف

3

ّسيٌِ آهثَالًط ٍ ظاير فَريسْاي خسشكي هشرٍط تِ تعسري شذى تيوِ شذُ در هراكس درهاًي ٍ يا 

ًمل ٍ اًسمال تيوار تعسري شذُ تِ ظاير هراكس زشخيظي ٍ در طَرذ ضرٍرذ تازگشر از هراكس تِ 

:                درهاًي عثك دظسَر خسشك هؼالح                                                      داخل شْري -هٌسل

:                                  تيي شْري 

5/000/000  

10/000/000

5/000/000  

10/000/000

200,000,000تذٍى ظمفخثراى ّسيٌِ زايواى اػن از عثيؼي ٍ ظساريي4

5
 هيكرٍ GIFT ، ZIFT ، IUIخثراى ّسيٌِ درهاى ًازايي ٍ ًاتارٍري شاهل اػوال خراحي هرزثظ ، 

IVFاًدكشي ٍ 
200,000,000150,000,000

6

خثراى ّسيٌِ اًَاع راديَگرافي ، اًصيَگرافي ػرٍق هحيغي ، اًصيَگرافي چشن ، ظًََگرافي ، هاهَ 

،  (شاهل اظكي ّعسِ اي ٍ درهاى راديَ ايسٍزَج)گرافي ، اًَاع اظكي ، ام آر آي ، خسشكي ّعسِ اي 

داًعيسَ هسري                                                                                    ًَار زعر لٌذ خَى ٍ 

زدْيساذ هرتَط تِ دياتر از لثيل ظرظَزى دظسگاُ ٍ للن اًعَليي ، للن اًعَليي ٍ دظسگاُ زعر 

لٌذ خَى ، زسريماذ ، ظرم درهاًي ، خاًعواى ، عة ظَزًي ، هلسٍهاذ دارٍيي هاًٌذ ظرًگ ، آب 

همغر اًصيَكر ظر ظرم ، اظكالح ٍيي

تذٍى ظمفتذٍى ظمف

7

خثراى ّسيٌِ اًَاع اًذٍظكَخي ، خذهاذ زشخيض للثي ٍ ػرٍلي شاهل اًَاع الكسرٍكارديَگرافي ، 

 ، زثلر EECPاًَاع اكَ كارديَگرافي ، اًَاع َّلسر هاًيسَريٌگ ، زعر ٍرزغ ، آًاليس خيور هيكر ، 

، خذهاذ زشخيظي الكسرٍ هيلَ  ( PFTاظديرٍهسري ٍ  )زعر ، خذهاذ زشخيض زٌفعي شاهل 

، خذهاذ زشخيظي يَرٍ  (EEG)، الكسرٍ اًعفالَ گرافي  ( EMG ، NCV )گرافي ٍ ّذاير ػظثي 

، خذهاذ زشخيظي ٍ خرزَ خسشكي چشن هاًٌذ اخسَهسري ، خريوسري، تيَهسري ٍ  (ًَار هثاًِ)ديٌاهيك 

(اًَاع اديَهسري)خٌساكن ، شٌَايي ظٌدي 

تذٍى ظمفتذٍى ظمف

 پااليشگاه شيراز1402 تا 1401جدول پيشنهادي بيمه تكميلي سال 
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 پااليشگاه شيراز1402 تا 1401جدول پيشنهادي بيمه تكميلي سال 

8
خثراى ّسيٌِ اًَاع خذهاذ آزهايشْاي زشخيظي خسشكي شاهل خازَلَشي ٍ شًسيك خسشكي ، زعر 

ّاي آلرشيك
80,000,00060,000,000

80,000,00060,000,000خثراى ّسيٌِ زعر ّاي غرتالگري خٌيي شاهل هاركرّاي خٌيٌي ٍ آزهايشاذ شًسيكي خٌيي9

800,000,00070,000,000(PT)خثراى ّسيٌِ فيسيَزراخي 10

تذٍى ظمفتذٍى ظمف(OT) كار درهاًي ، (ST) گفسار درهاًي ، 11

12
خثراى ّسيٌِ ّاي تعسري خْر درهاى تيواري ّاي رٍاى خريشي ٍ هشاٍرُ ّاي رٍاى درهاًي ٍ 

ّرًَع هشاٍرُ در زهيٌِ درهاًي
120,000,000100,000,000

13

تر )، دارٍ  (خرداخر ّسيٌِ ٍيسير تراظاض ًرخ هظَب رٍز هي تاشذ)خثراى ّسيٌِ ّاي ٍيسير 

ٍ ّسيٌِ دارٍّاي  (اظاض فْرظر دارٍّاي هداز كشَر هازاد تر ظْن تيوِ گر اٍل تغَر كاهل

ٍ دارٍّاي گياّي ٍ خذهاذ اٍرشاًط  ( درطذ10هخظَطا دارٍّاي تازار آزاد تا فراًشيس )خارخي 

در هَارد غير تعسري

120,000,000100,000,000

14

تِ اًضوام )خثراى ّسيٌِ ّاي ظرخايي يا تعسري هرتَط تِ خذهاذ دًذاًدسشكي ٍ خراحي لثِ 

، تيَخعي از تافر ًرم ٍ ظخر ، خراحي كيعر ٍ زَهَرّاي كَچك داخل  (ايودلٌر ٍ ارزَدًعي

(خرداخر ّسيٌِ دًذاًدسشكي تذٍى درًظر گرفسي زؼرفِ هي تاشذ)اظسخَاًي 

100,000,000100,000,000

15
خثراى ّسيٌِ ّاي هرتَط تِ خريذ ػيٌك عثي ٍ لٌس زواظي عثي تا زدَيس چشن خسشك ٍ يا 

اخسيَهسريعر
40,000,00030,000,000

16

ّسيٌِ خراحي هرتَط تِ رفغ ػيَب اًكعاري چشن در هَاردي كِ تِ زشخيض خسشك هؼسوذ درخِ 

 ديَخسر يا تيشسر 3ًسديك تيٌي ، دٍرتيٌي ، آظسيگواذ يا هدوَع لذر هغلك ًمض تيٌايي ّر چشن 

PRK، زسريك در شثكيِ چشن ٍ ػول  (تراي دٍ چشن)تاشذ 

150,000,000100,000,000

200,000,000200,000,000خثراى ّسيٌِ هرتَط تِ خريذ ظوؼك17

18
خثراى ّسيٌِ اػوال هداز ظرخائي هاًٌذ شكعسگي ٍ دررفسگي ، گچ گيري ، خسٌِ ، تخيِ ، كرايَ زراخي 

، اكعيسيَى ليدَم ، تيَخعي ، زخليِ كيعر ٍ ليسر درهاًي
60,000,00050,000,000

19

ّسيٌِ زْيِ لَازم خسشكي تا اػالم خسشك هؼالح ٍ زاييذ خسشك هؼسوذ شاهل خَراب ٍاريط ، ػظاي 

هيخچِ ،زسريك هفاطل ، زسريك  - (... عثي ، ٍاكر ، كفي عثي ، كورتٌذ عثي، زاًَتٌذ عثي، لَزتٌذ ٍ 

ضايؼِ ، كشيذى ًاخي ، شاالزيَى ، ًاخٌك چشن تِ زشخيض خسشك هؼالح ٍ زاييذ خسشك هؼسوذ

80,000,00060,000,000

تذٍى ظمفتذٍى ظمفخثراى ّسيٌِ زْيِ اػضاي عثيؼي تذى20


