تعهدات بیمه تکمیلی درمان بنیاد دعبل خزاعی با شرکت بیمه البرز (سال )9318
نوع تعهدات
پرداخت هزينههای بسـرری و
اعمال جراحی در بیمارسـرا
و مراکز جراحی محدود

توضــیحات

بهشرط بسرری ،جراحی ،شیمیدرمانی ،آنژيـوررایی لبـو و انـواع سـن شـن در
نفر
بیمارسرا و مراکز جراحی محدود)  Day Careبا بیش از  6ساعت بسرری.

شامل تهیه عضو پیوندی و اعمال جراحی مربوط به بیمـاریهـای سـراا  ،مزـز و
جبرا هزينه اعمـال جراحـی
اعصاب مرکزی و نخاع (بهاسرثناء ديسک سـرو یرـرات) ،رامانـايف ،لبـو ،پیونـد
مهم
کبیه ،پیوند ريه ،پیوند کبد ،پیوند مزز اسرخوا
جبرا هزينـه زايمـا اعـم از
ابیعی و عمل سزاري

واحد حداکثر تعهد (ريال)
001.111.111

نفر 011.111.111

.محدوديت تعداد یرزندا اعمال نمیرردد.

نفر 01.111.111

نازايی و ناباروری شامل اعمال جراحی IVF,IUI,GIFT,ZIFT,ITSC

نفر 00.111.111

پاراکبینینی

شامل انواع اسن  ،انواع سیتیاسن  ،سونوررایی ،مـاموررایی ،انـواع آندوسـنوپی،
راديـوتراپی ،ا آر آی ،راديووـو،ی ،اکوکـارديوررایی ،دانسـیرومرری ،تسـت ورز ،
تست آور،ی ،اسپیرومرری ،نوار عضبه ،نوار عصو ،نـوار مزـز ،آنژيـوررایی وـم و
هووررمانیرورين لبو ،جراحیهای مجاز سرپايی شامل شنسرگیهـا و درریرگـی،
رچ ریری ،خرنه ،بخیه ،کرايوتراپی ،اکسیزيو وبپـو  ،بیوپسـی ،تخبیـه کیسـت و
ویزر درمانی (بهاسرثناء ریع عیوب اننساری ديد وم) ،آزمـايش  ،پـاتووو،ی ،IVP
آسیو شناسی، ،نریک پزشنی ،انواع راديوررایی ،نوار لبو و ییزيوتراپی ،او سی تی،
پريمرری وم ،آمنیوسنرز پی تی ،نوار رو  ،توپوررایی ،نـوار لبـو ،ییزيـوتراپی،
رفراردرمانی ،پزشنی هسرهای ،تزريرات ،پانسما  ،شسرووی رو

نفر 00.111.111

ریع عیوب اننساری دو وم

نانچه نرص بینايی هر وم به توخیص پزشک معرمد بیمه (لبل از عمل) «سه
ديوپرر» يا بیورر رسیده باشد

نفر 6.001.111

ويزيت و دارو

جبرا هزينه داروهای ايرانی (بر اساس یهرست داروهای مجاز کوور و صریاً مـازاد
بر سهم بیمهرر اول) و در صورت عد پوشش بیمهرر اول خسارت بـا اعمـال %01
یرانویز لابل پرداخت خواهد بود .هزينه داروهای خارجی به نـر بـارتري نمونـه
ايرانی محاسبه و در صورت عد وجود موابه ايرانی با اعمال یرانویز  %01پرداخت
میرردد.

نفر 0.111.111

نازايی و ناباروری

عینک ابی و ونز تماس ابی ****
سمعک
هزينههای آمبورنس
داخل شهر
خارج شهر

****
یوريتهای پزشنی که نهايراً منجر به بسرری شد در بیمارسرا میرردد

نفر 0.111.111
نفر 00.011.111
نفر 0.001.111
6.001.111

