
             شرایط و تعهدات بیمه تکمیل درمان دانا                                                              

 ردیف تعهدات پوششهای اصلی و اضافی   )با فرانشیز 10%(  سقف تعهدات

000 /000 /800 ( )ریه ، کبد ،کلیه ، مغز استخوانتخصصی ، مغز و اعصاب )به استثناء دیسک ستون فقرات (،قلب و پیوند  اعمال جراحی    1 

000 /000 /004 قلب و سنگ شکن                  بیمارستان و مراکز جراحی محدود ، آنژیو گرافیهزینه های بستری ، جراحی در    2 

000 /000 /60  (IVF-IUI-ZIFT-GIFT) هزینه های   ن (و درمان نازاییسزاری –زایمان )طبیعی   3 

000 /000 /70 ( 2( و )1پاراکلینیکی )   4 

000 /000 /07  5 رادیولوژی ، خدمات آزمایشگاهی ) بدون چکاپ( ، فیزیوتراپی                                        

000 /000 /05 دیوپتریا بیشتر( 3) هر چشم  هزینه مربوط به رفع عیوب انکساری هر دو چشم   6 

000 /000 /15  7 جبران هزینه های آمبوالنس )داخل شهر و خارج شهر( 

000 /000 /15  8 هزینه ویزیت پزشک و دارو 

000 /000 /25 به استثنای والدین  ریشهکشیدن ،روکش ،بروساژ،جرم گیری و ترمیم ، پرکردن و درمان  ) خدمات دندانپزشکی شامل   9 

 حق بیمه ماهیانه به ازاء بیمه شده اصلی و نفرات تحت تکفل و غیر تحت تکفل   مبلغ  654.000  ریال می باشد                        

 جهت ارسال هزینه های درمانی، کپی دفترچه بیمه شده اصلی و بیمار ، اصل صورتحساب و مدارک درمانی الزامی می باشد .

 سال یا همسران کارمندان اناث می باشد .   25تا    20بیمه شده اصلی ، پسر بین  نفرات غیر تحت تکفل شامل پدر و مادر  

 د همسر و فرزندان خود را همانند سایر بیمه شدگان تحت پوشش قرار دهند . نکلیه کارکنان اناث می توان

ستی قرار خواهد  هزینه های پرداختی توستب بیمه مورد برر  نامه بستتری توستب بیمه دانا صتادر خواهد شتد و در صتورت امکان یا مدی تمایل به تهیه معرفینامه ،معرفی

 تایید پرداخت خواهد شد .گرفت و موارد قابل  

شند ، چنانچه بیمه شدگان پیش از انقضای قرارداد بیمه تکمیل درمان از شرکت منفک گردیده و در طول همکاری از بیمه گر خسارت دریافت نموده با

اغل مجاز به انصراف در طول قرارداد شکل مبلغ حق بیمه از زمان خاتمه کار تا پایان قرارداد بیمه به حساب بدهکاری آنان منظور خواهد شد و پرسنل 

 نمی باشند. 

 محل صدور    شماره شناسنامه      تاریخ تولد       نسبت     کدملی            نام ونام خانوادگی     ردیف 

 سال ماه روز 

1           

2       

3       

4       

5       

 (شامل :انواع اسکن ،سی تی اسکن ، سونوگرافی، رادیوتراپی، ای آرآی ، آندوسکوپی اکوکاردیوگرافی و ماموگرافی  1*پاراکلینیکی )
رایو  (شامل :تست ورزش ، نوارمضله ، نوارمغز ، نوارمصب ، آنژیوگرافی چشم ، جراحیهای مجاز سرپایی :شکستگیها ، گچگیری ، ختنه ، بخیه ، ک2پاراکلینیکی )*

اسخگوی سواالت  تراپی ، لیزر درمانی یادآور می شود اطالمات فوق بصورت تلخیص شده ارائه گردیده و در صورت نیاز به هرگونه اطالمات دیگر واحد اداری پ

 احتمالی می باشد. 

 احد اداری پاسخگوی سواالت احتمالی می باشد. یادآور می شود اطالمات فوق بصورت تلخیص شده ارائه گردیده و در صورت نیاز به هرگونه اطالمات دیگر و  

اصلی  نفرات    و اضافی    پوششهای اصلیحق سرانه  %60و    پرسنلتوسب  نفرات اصلی و تبعی    و اضافی  پوشش های اصلیسرانه    حق  %40 الزی به توضیح است  

 مبالغ امالی شده در جداول باال سهم شرکت از مبالغ قراردادی کسر شده است .   در تبعی توسب شرکت پرداخت می گردد وو

                                                                                                                                تاریخ :                                                                    امضاء:                                                                


