قرارداد متمرکز
تَغعِ ٍ ازتقاء کیفی خدهات زفاّی اش غیاغتْای اقلی غٌید
چؿن اًداش تٌیاد دعثل خصاعی اغ  .لرا تا تَخِ تِ ًتایح
غٌدی اًدام ؾدُ اش کیفی

ًیریس

آشنایی با

خدهات بیمٍ تکمیلی دز دٍزُ گرؾتِ

خدمات بیمه تکمیلی

(  ، )93-92هدیسی تٌیاد دعثل تكوین تِ تغییس غاشهاى تیویِ ای
خده

دٌّدُ گسف ٍ دز ایي زاغتا هَفق ؾد تا اًدام زاییصًیی

سال 94-93

ّای فؿسدُ ،خاهعِ هادحاى ٍ غتایؿگساى اّل تی علیْن الػیالم
زا دز قساز داد هتوسکص غاشهاى تثلیغات اغالهی تیا تیییویِ داًیا
تگٌداًد.
آًچِ دز ایي تسٍؾَز هالحرِ هی فسهایید چکیدُ ای اغی

اش

قسازداد تیوِ تکویلی دٍزُ آیٌدُ تا اهتیاشات ٍیطُ ٍ الثتِ ؾیساییظ
خاقی کِ تا اّتوام تیوِ ؾدگاى تٌیاد دعثل دز تک تک اغتاًْا تِ
غساًدام خَاّد زغید .اًؿاءا...

بنــیاد دعـبل خزاعی

آدزظ دفتس هسکصی:
تْساى ،خ عالقاًیً ،سغیدُ تِ هیداى فلػغیي ،خ ؾْییید غیستیسغی ،
زٍتسٍی ادازُ کل آهَشؼ ٍ تسٍزؼ ،ج ،25ط3
کد تػتی1416663368 :
ؾوازُ ّای تواظ88976531 :
88976532
88976542

E-mail: bime@deabel.org

تٌیاد دعثل خصاعی اٍلیي ٍ تٌْا هَغػِ زغوی ازائِ خدهات
زفاّی تِ ذاکساى ٍ غتایؿگساى اّل تی علیْن الػالم دز
غغح کؿَز اغ .

تعُدات بیمٍ داوا:
 -1دزهاى عثی ٍ غایس اعوال خساحی دز تیوازغیتیاى ٍ هیساکیص
خساحی تا غقف 200/000/000زیال تسای ّس ًفس.
 -2شایواى عثیعی ٍ غصازیي ٍ دزهاى ًاشایی ٍ ًاتازٍزی تا غیقیف
30/000/000زیال.

 -6آهثَالًع داخل ؾْسی 500/000زییال ٍ تیییي ؾیْیسی

»نکات مهم«

800/000زیال تسای ّس ًفس هؿسٍط تِ تػتسی تیواز دز تیوازغتاى.

* فقظ کػاًیکِ اش عسیق تٌیاد دعثل تح تَؾؽ تیوِ تاهیي اختویاعیی

 -7خثساى ّصیٌِ عیٌک عثی ٍ لٌص تویاغیی عیثیی تیا غیقیف

قساز دازًد هی تَاًٌد اش تیوِ تکویلی داًا اغتفادُ ًوایٌد.

800/000زیال تسای ّس ًفس تدٍى اعوال فساًؿیص.

* حداقل  %70لیػ تیوِ تاهیي اختواعی ّس اغتاى تاید هتقاضی تییویِ

 -8خثساى ّصیٌِ دازٍّای ام اظ ،ؾیوی دزهاًی ٍ تیوازیْای خاـ

 -3خثساى ّصیٌِ ّای تازاکلیٌیکی تا هثلغ 15/000/000زییال تیس
اغاظ تعسفِ تكَزت غقف خاًَاز( یک ًفس هیتَاًد اش غقف غیاییس

(تػتسی ٍ غستایی) تا غقف 300/000/000زیال تیا احیتیػیاب
تعْدات تٌد  1تسای ّس ًفس.

اعضای خاًَادُ اغتفادُ ًواید-حداکثس تسای یک خاًیَادُ ً5یفیسُ)

 -9خثساى ّصیٌِ خدهات اٍزضاًع دز هَازد غیس تػتسی تسای ّیس

ؾاهل :اًَاع غًََگسافی ،هاهَگسافی ،اًَاع اغیکیي ٍ غیی تیی

ًفس تا غقف 5/000/000زیال عثق تعسفِ.

اغکي،آًدٍغکَتی ،ام آز آی ،اکَکازدیَگسافی ،تػ

ٍزشؼً ،یَاز

عضلًَِ ،از عكةًَ ،از هغصًَ ،از قلةًَ ،از هثاًِ ،آًطیَگسافی چؿن،
ؾکػتگی ٍ دز زفتگی ،گچگیسی ،ختٌِ ،تیییییِ ،کیساییَتیساتیی،
اکػیصیَى لیپَم ،تیَتػی ،لیصزدزهاًی(تاغتثٌای شیثاییی) ،تیییلیییِ
کیػ  ،آشهایؽ تاغتثٌای چکاج ،زادییَلیَضی ،تػی

آلیسضی،

ادیَهتسی ،داًػیتَهتسی ،فیصیَتساتی ،اغپیسٍهتسی ،کازدزهاًی ،گفتاز
دزهاًی ،تاکیوتسی ،تسیوتسی ،تٌتاکن ،کایسٍتساکتیییک ،تیصزییقیات
هفكلی ،توپاًَهتسی ،ؾٌیَاییی غیٌیدیی ،تیییٌیاییی غیٌیدیی،

َّلتسهاًیتَزیٌگ ،اغتسظ اکَ ٍ  ivpاش هحل تعْدات تازاکلیٌیکی.

 -10فساًؿیص تٌدّای  8ٍ2ٍ1دُ دزقد ٍ فساًؿیص تٌدّیای 9ٍ5ٍ3
غی دزقد اغ .

تکویلی تاؾٌد .دز غیس ایٌكَزت تسخَزدازی اش خدهات تیوِ تکویلی دز
آى اغتاى هقدٍز ًیػ .
* (ؾسط خاًَاز) تیوِ ؾدگاى الصاها تْوساُ ّوػس ٍ ّوِ فسشًداى (تاغتثٌاء
فسشًداى ؾاغل ٍ هتاّل) تاید تح تَؾؽ تیوِ تکویلی قساز تگیسًد.
* حق بیمٍ تکمیلی بزای َز وفز ماَیاوٍ 000/000ریال است.
* دز ایي دٍزُ ؾوا هی تَاًید حق تیوِ تکویلی خَد زا تكَزت هاّیاًیِ
تسداخ ًوایید .حق تیوِ تکویلی ،خصٍ تدّی کلی ؾوا تحػاب آهیدُ ٍ
عدم تسداخ

 -11حذف ديرٌ اوتظار.

تیوِ تکویلی خَاّد ؾد.

 -12تَؾؽ فسشًداى ذکَز هدسد تا  30غال تویام تؿیسط عیدم

* لیػ ازغالی اش ّس اغتاى کِ تِ تایید ًوایٌدُ اغتاى زغیدُ تاؾد توٌصلِ

اؾتغال تکاز ٍ اشدٍاج.
 -13پزداخت حق بیمٍ یکسان بزای يالدیه تحت تکفل ي غیز تحت

ثث

ًواید-حداکثس تسای یک خاًَادُ ً5فسُ) تدٍى اعوال فساًؿیص عیثیق
تعسفِ تیؽ خكَقی.
 -5زفع عیَب اًکػازی چؿن تا دزخِ ًقف تیٌیاییی ّیس چؿین
4دیَتتس یا تیؿتس تا تؿییف تصؾک هعتود تیوِ داًا .دٍ چؿین تیا
غقف 12/500/000زیال تسای ّس ًفس.

ًام قغعی تلقی ؾدُ ٍ تدّی تیوِ دز قَزتحػاب ؾیف هتقیاضیی

لحاػ خَاّد ؾد.

تکفل بیمٍ شدٌ اصلی.
چىاوچٍ متقاضی بیمٍ تکمیلی َستید ایه قسمت را پز کزدٌ
ي تحًیل ومایىدٌ بىیاد دعبل در استان بدَید

 -4خثساى ّصیٌِ ٍیصی حداکثس تا غقف 2/000/000زیال تكَزت
غقف خاًَاز( یک ًفس هیتَاًد اش غقف غایس اعضای خاًَادُ اغتفیادُ

توَقع هٌدس تِ قغع تیوِ تاهیي اختواعی ٍ تدًثال آى قیغیع

ایٌداًة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .فسشًد  . . . . . . . . . . .تا ؾوازُ
هلی
ؾسایظ تیوِ تکویلی داًا زا هغالعِ کسدُ ٍ هایل تِ تسخَزدازی اش ایي خدهات
تسای خَد ٍ خاًَادُ ام ّػتن.
اهضاء

