تعهدات بیمه تکمیل درمان انجمن مهندسان مشاور خراسان1399/03/1

تعهدات

ردیف

میزان تعهدات( ریال)

جبران هزینه های بستری بشرط بستری.جراحي.شیمي درماني .آنژیوگرافي قلب،رادیوتراپي و انواع سنگ شکن در
1

بیمارستان و مراكــزجراحــي محدود  Day Careاعمال جراحي daycareبه جراحي اطالق میشود كه مدت زمان
مورد نیاز برای مراقب های بعداز عمل درمراكز درماني كمتر از یک روز باشد.هزینه های همراه افراد زیر7سال وباالتر

100.000.000

از 70سال دربیمارستانها به جز زایمان
2
3

4
5
6
7
8
9
10

جبران هزینه های آمبوالنس در داخل شهروسایر فوریتهای پزشکي مشروط به بستری شدن درمراكز درماني یا نقل
وانتقال بیمار به سایر مراكز تشخیصي – درماني طبق دستور پزشک معالج
جبران هزینه های آمبوالنس بین شهری وسایر فوریتهای پزشکي مشروط به بستری شدن درمراكز درماني یا نقل
وانتقال بیمار به سایر مراكز تشخیصي – درماني طبق دستور پزشک معالج
جبران هزینه های زایمان اعم از طبیعي وسزارین و كورتاژ
افزایش سقف ردیف  1برای اعمال جراحي مهم ،مغز واعصاب مركزی ونخاع(به استثناء دیسک ستون فقرات)،گامانایف،
قلب وپیوند كلیه ،ریه  ،كبدومغز استخوان ،سرطان(با احتساب بند)1
جبران هزینه های سونوگرافي ،ماموگرافي،انواع اسکن،آندوسکوپي،ام آرآی ،واكوكاردیوگرافي

500.000
1.000.000

25.000.000
200.000.000
8.000.000

جبران هزینه های شامل تست ورزش ،تست آلرژی،تست تنفسي(اسپیرومتری)،نوار عضله(،)EMGنوار عصب(،)NCV
نوارمغز(،) EEGنوار مثانه،شنوایي سنجي،بینایي سنجي،آنژیوگرافي چشم
جراحي مجاز سرپایي مانند شکسته بندی و دررفتگي – گچ گیری – ختنه – بخیه –كرایوتراپي –اكسیزیون لیپــوم
– بیوپسي-پاپ اسمیر -تخلیه كیست
جبران هزینه های خدمات آزمایشگاهي(بجز چکاپ و غربالگری و ژنتیک) شامل تشخیص پزشکي پاتولوژی یا آسیب
شناسي  ،انواع رادیو گرافي ،نوارقلب ،فیزیوتراپي
ویزیت (طبق تعرفه وزارت بهداشت) و دارو براساس فهرست داروهای مجاز كشور(صرفا مازاد بر سهم بیمه گر اول)
وخدمات اورژانس در موارد غیر بستری

4.000.000
4.000.000
5.000.000
3.000.000

11

دندانپزشکي(فقط شامل :كشیدن ،پركردن .عصب كشي.ترمیم).

5.000.000

12

بیمه فوت به هر علت تا سن 70سالگي

50.000.000

13

بیمه فوت به علت حادثه ( با احتساب بند )12

100.000.000

14

بیمه آتش سوزی منازل مسکوني تا سرمایه

حق بیمه هر نفر ساالنه با احتساب  %9مالیات بر ارزش افزوده

2.500.000.000

8.790.000

تذکرات :این بیمه نامه فقط جهت شرکت های عضو انجمن می باشد:

 -1مبلغ حق بیمه پرداختي به صورت 30درصد نقد واریز به كارت بانک انصار 6273811148359992به نام مصطفي مالئي و الباقي در  6فقره چک
به تاریخ های  1399/09/01 – 1399/08/01 -1399/07/01- 1399/06/01 -1399/05/01 – 1399/04/01مي باشد .مبلغ حق بیمه جهت افراد 60سال
تا 70سال با 50درصد اضافه نرخ و افراد 70سال به باال قابل بیمه شدن نمي باشند /.دوره انتظار زایمان جهت افراد جدید 9ماه و جراحي و بستری
بیمارستاني  4ماه خواهد بود( امکان ثبت نام تا تسویه كامل و پرداخت حق بیمه امکان پذیر نمي باشد)
 -2شركت های درخواست كننده لیست پرسنل (حداقل  50درصد افرادشركت)خود را به همراه نامه و مهرو امضاء مدیر عامل (طبق فرم نمونه) و كپي
كارت ملي و صفحه اول دفترچه بیمه تامین اجتماعي و صفحه اول و دوم شناسنامه سرپرست و افراد خانواده به همراه فیش واریزی و چک های
اقساط  ،فقط به دفتر انجمن و یا آقای مصطفي مالئي ( مسئول امور مالي انجمن) تا تاریخ  1399/03/01ارائه نمایند( مسئولیت پرداخت و واگذاری به
افراد غیر به عهده خود شركت مي باشد)
 -3جمع آوری هزینه و كلیه خدمات بیمه ای فقط به صورت حضوری توسط رابط در دفاتر شركت ها و پرداخت از طریق واریز به حساب سرپرست
انجام میشود( درج شماره شبا در فرم ثبت نام الزامیست)
 -4امکان حذف و اضافه در طي دوره و پس از ثبت وجود ندارد -ثبت نام به صورت فقط سرپرست یا با كل اعضاء خانواده میباشد( انتخابي امکان پذیر
نمي باشد)
 -5امکان ثبت نام افراد غیر تحت تکفل وجود ندارد.
جهت اطالعات بیشتر و هماهنگي با شماره  09154121411تماس حاصل نمایید یا به سایت انجمن مراجع فرماییدwww.keca.ir .

