شرح تعهدات

رديف

سقف تعهدات به

سقف تعهدات به

ريال (طرح )1

ريال (طرح )2

ّسيٌِ ّاي تعتري ،جراحی ،شيوی درهاًی(تعتري ٍ ظرپايی) ،راديَ تراپی،
آًصيَ گرافی للة ٍ اًَاع ظٌگ شكي در تيوارظتاى ٍ هراكس جراحی هحذٍد
1

( Daycareاػوال جراحی  Daycareتِ جراحی ّايی اطالق هی شَد
كِ هذت زهاى هَرد ًياز تراي هرالثت تؼذ از ػول در هراكس درهاًی ،كوتر از

00/000/000

500/000/000

يك رٍز تاشذ ٍ پرداخت ّسيٌِ ّاي ّوراُ افراد زير  7ظال ٍ تاالي 77
ظال)
ّسيٌِ آهثَالًط داخل شْر ٍ ظاير فَريت ّاي پسشكی هشرٍط تِ تعتري
2

شذى تيوِ شذُ در هراكس درهاًی ٍ تا ًمل ٍ اًتمال تيوار تِ ظاير هراكس

000/000

000/000

تشخيصی – درهاًی طثك دظتَر پسشك هؼالج
ّسيٌِ آهثَالًط بيروى شْر ٍ ظاير فَريت ّاي پسشكی تيوِ شذُ هشرٍط
3

تِ تعتري شذى تيوِ شذُ در هراكس درهاًی ٍ تا ًمل ٍ اًتمال تيوار تِ ظاير

1/300/000

1/300/000

هراكس تشخيصی – درهاًی طثك دظتَر پسشك هؼالج
افسايش ظمف تؼْذات تراي ّسيٌِ اػوال جراحی هرتَط تِ ظرطاى ،هغس ٍ
4

اػصاب هركسي ٍ ًخاع (تِ اظتثٌاي ديعك ظتَى فمرات) ،گاهاًايف ،للة،

160/000/000

1/000/000/000

پيًَذ ريِ ،پيًَذ كثذ ،پيًَذ هغس اظتخَاى (تا احتعاب تٌذ )1
هجوَع تؼْذات تيوِ گر تاتت تؼْذات رديفّاي  1تا  4جذٍل حاضر هؼادل ظمف
جراحی تخصصی اظت

160/000/000

1/000/000/000

ّسيٌِ ّاي زايواى طثيؼی ٍ ػول ظساريي
5

20/000/000

30/000/000

ّسيٌِ ّاي درهاى ًازايیً ٍ ،ا تارٍريّ ،سيٌِ ّاي تشخيص درهاًی ٍ دارٍيی
6

ٍ اػوال جراحی هرتثط تا ٍ Gift ،IVF ،IUI ،ZIFTهيكرٍايٌجكشي

20/000/000

30/000/000

پاراكليٌيكی  -1پاراكيليٌيكی شاهل :ظًََگرافی ،هاهَگرافی ،اًَاع اظكي،
7

اًَاع آًذٍظكَپی – ام ار آي ،اكَكارديَگرافی ،اظترض اكَ –

3/000/000

100/000/000

داًعيتَهتري
هسينه هاي هربوط به تست ورزش ،تست آلرشي ،تست تنفسي( ،اسپيروهتري-

8

 ،)PFTنوار عضله ( ،)EMGنوار عصب ( ،)NCVنوار هغس( ،)EEGنوار
هثانه(سيستوهتري يا سيستوگرام) ،شنوايي سنجي ،بينايي سنجي ،انصيوگرافي
چشن ،هولتر هانيتورينگ قلب

6/000/000

10/000/000

9

جراحی ّاي هجاز ظرپايی هاًٌذ :شكعتگی ٍ دررفتگی ،گچ گيري ،ختٌِ،
تخيِ ،كرايَتراپی ،اكعيسيَى ليپَم ،تيَپعی ،تخليِ كيعت ٍ ليسر درهاًی (تِ

6/000/000

10/000/000

اظتثٌاي رفغ ػيَب اًكعاري ديذ چشن)
ليسيٌك دٍ چشن ٍ جثراى ّسيٌِ ّاي جراحی هرتَط تِ رفغ ػيَب اًكعاري
17

چشن در هَاردي كِ تِ تشخيص پسشك هؼتوذ تيوِ گر درجِ ًسديك تيٌی
يا دٍر تيٌی ،اظتيگوات يا جوغ لذر هطلك ًمص تيٌايی در ّر چشن(درجِ

15/000/000

20/000/000

ًسديك تيٌی يا دٍر تيٌی تِ ػالٍُ ًصف آظتيگوات)  3ديَپتر يا تيشتر شَد.
ّسيٌِ خذهات آزهايشگاّی (تغير از چكاج) شاهل آزهايش ّاي تشخيصی
11

پسشكی ،پاتالَشي يا آظية شٌاظی ،شًتيك شٌاظی ،اًَاع راديَگرافیًَ ،ار

3/000/000

50/000/000

للة
ٍيسيت (طثك تؼرفِ ٍزارت تْذاشت) ٍ دارٍ تر اظاض فْرظت دارٍّاي
12

هجاز كشَر (صرفا هازاد تر ظْن تيوِ گر اٍل) ٍ خذهات اٍرشاًط در هَارد

4/000/000

25/000/000

غير تعتري
ّسيٌِ ّاي دًذاًپسشكی تِ اظتثٌاي ّسيٌِ ّاي هرتَط تِ اردتًَعی ،ايوپلٌت،
13

دظت دًذاى ٍ اػوال زيثايی) ّسيٌِ ّاي دًذاپسشكی تر اظاض تؼرفِ ّايی
هحاظثِ هی شَد كِ ظالياًِ ظٌذيكاي تيوِ گراى تا ّواٌّگی شركت ّاي

6/000/000

10/000/000

تيوِ ،تٌظين ٍ تِ شركت ّاي تيوِ اتالؽ هی كٌذ
ػيٌك طثی ٍ لٌس تواض طثی (ّر دٍ ظال يكثار)
14

1/600/000

3/000/000

ّسييّاي ارٍتس كِ تالفاصلِ پط از ػول جراحی تِ تشخيص پسشك هؼالج
15

ٍ تاييذ پسشك هؼتوذ تيوِ گر هَرد ًياز تاشذ (طك تؼرفِ ٍزارت تْذاشت)

1/600/000

10/000/000

ّسيٌِ تشخيص تيواريْا ٍ ًاٌّجاري ّاي جٌيي
16

10/000/000

15/000/000

گفتار درهاًی-كاردرهاًی
17
حق بيوه خالص هاهانه هر نفر با فرانشيس  01درصد

3/000/000

20/000/000

612/000

1/060/000

