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  سازمان بازنشستگی ن .متکمیل درمان بیمه نامه  جدول تعهدات

 0011سال طرح آرامش بیمه کوثر 

 

 ردیف

 نفر(به ازای هر سقف تعهدات سالیانه )
 طرح ب  الف  طرح

0 
 dayدر بیمارسران یا مراکز جرای  محد د. )اعمال جرای   day careهای بسترری  جرای      جبران هزینه

care    ر   باشتتتده. هزینه همرا  اطالق م  شتتتکد کته میا مند مراکبت کمرر ا  یا شتتتبامه   جرایبته اعمتال

جبران هزینه اعمال جرای  مرتبط با سرطان  کلب   مغز      سال 01سال یا بیشرر ا   01شتداان کمرر ا   بیمه

کزی   مخاع  دیستتا   ستترکن ت،راگ   اامامایپ   دیکمد ریه   دیکمد کبد   دیکمد کلیه   دیکمد  مغز  اعصتتام مر

 آمژیکدالسر  عر ق کر مر   عر ق داخل مغز  شیم  درمام   رادیکتراد اسرخکان  

011.111.111 011.111.111 

شد  در مراکز درمام    یا م،ل   امر،ال های دزشک  مشر ط به بسرری شدن بیمههزینه آمبکالمس   سایر تکریت 2

 بیمار بسرری شد  به سایر مراکز تشخیص  درمام  طبق دسرکر دزشا معالج.   

 داخل شهری:                                                                     

                                                                                                                                                       بین شهری:                                                                                                                                                                                                                                    

 

001110111 

00.111.111 

 

0 111 111   

00.111.111 

 فاقد پوشش 00.111.1111 جبران هزینه  ایمان اعم ا  طبیع    سزارین 0

امکاع رادیکارات   آمژیکارات  عر ق محیط   آمژیکارات  چشم  سکمکارات   مامکارات   امکاع اسکن   جبران هزینه 0

امکاع  جبران هزینهای   درمان رادیکایز تکپه  دامسیرکمرری ای )شتامل استکن هستره   ام آر آی  دزشتک  هستره  

رر امکاع اکککاردیکارات   امکاع هکلخدماگ تشخیص  کلب    عر ک  شامل امکاع الکرر کاردیکارات   آمد ستککد    

خدماگ تشخیص  تنفس  شامل )اسپیر مرری    تیلت تست EECPمیکر  مامیرکرینگ  تست  ر ش  آمالیز دیس

  PFT (  ه  خدماگ تشتخیص  الکرر میلکارات    هدایت عصبNCV  EMG(  ه  الکرر امسفالکاراتEEG  ه

خدماگ تشخیص    درتک دزشک  چشم مامند ادرکمرری  دریمرری  خدماگ تشتخیص  یکر دینامیا )مکار ماامهه   

   اعمال ماا  ستتردا   مامند شتتکستتر    جبران هزینه بیکمرری   دنراکم  شتتنکای  ستتنا  )امکاع ادیکمرریه 

سک ن     دررتر    اچ ایری  خرنه  بخیه  کرایکتراد   اکستیزیکن لیپکم  بیکدست   تخلیه کیست   لیزر درمام   

 کند خکن مکار تست

00.111.111 00.111.111 

 22.011.111 00.011.111   تیزیکتراد   های آلرژیاتستژمریا دزشک     داتکلکژی شامل  دزشک   های تشخیصخدماگ آ مایشامکاع  جبران هزینه 0

ا له   خدماگ ار های  یزیت  دار  )براساس تهرست دار های ماا  کشکر صرتاً ما اد بر سهم بیمهجبران هزینه 0

 ا رژامس در مکارد غیربسرری
01.111.111 01.111.111 

 خدماگ دمدامپزشک    جرای  لاه  مربکط بهسردای  یا بسرری های جبران هزینه 0

 ) به اسراناء ایمپلنت   ارتکدمس ه
00.111.111 22.011.111 

 0.111.111 0.111.111 دزشا   یا ادرکمرریستبا تاکیز چشم طب   های مربکط به خرید عینا طب    لنز تماسجبران هزینه 8

ار درجه جرای  مربکط به رتع عیکم امکستتاری چشتتم در مکاردی که به تشتتخی  دزشتتا معرمد بیمه  هزینه 0

 دیکدرر یا بیشرر باشد.  3مزدیا بین   د ربین   آسری ماگ یا مامکع کدرمطلق م،  بینای  هر چشم 

 )برای د  چشمه

01.111.111 00.111.111 

 00.111.111 01.111.111 مربکط به خرید سمعا جبران هزینه 01

 002110111 0.011.111 درصد  ) به ریال( 21فرانشیز اعمال حق بیمه ماهانه هر نفر با 


