طرح  1بیمه تکمیل درمان دانشگاه شمال با فرانشیز  - %30تعداد  450نفر

جبران هزینههای بستری ،جراحی و  day careدر بیمارستان یا مراکز جراحی محدود( .اعمال جراحیی  day careبیه اعمیال
1

جراحی اطالق می شود که نیازمند مراقبت کمتر از یک شبانهروز باشد) .هزینه همراه بیمهشدگان کمتر از  10سال یا بیشیتر از

150.000.000

 70سال
جبران هزینه اعمال جراحی مرتبط با سرطان ،قلب  ،مغز و اعصاب مرکزی و نخاع ،دیسک و سیتون قریرا  ،گامانیای  ،نیونید
2

ریه ،نیوند کبد ،نیوند کلیه ،نیوند مغز استخوان ،آنژیونالستی عروق کرونر و عروق داخل مغز ،شییمی درمیانی ،رادیوترانی(بیا

300.000.000

احتساب بند )1
هزینه آمبوالنس و سایر قوریتهای نزشکی مشروط به بستری شدن بیمهشده در مراکز درمانی و یا نرل و انترال بیمیار بسیتری
3

4

شده به سایر مراکز تشخیصی درمانی طبق دستور نزشک معالج.

داخل شهری:

800.000

بین شهری:

1.300.000

جبران هزینه انواع رادیوگراقی ،آنژیوگراقی عروق محیطی ،آنژیوگراقی چشی ،،سیونوگراقی ،میاموگراقی ،انیواع اسیکن ،اآ آر آی،
نزشکی هستهای (شامل اسکن هستهای و درمان رادیوایزوتوپ) ،دانسیتومتری  ،قیزیوترانی ()PT

20.000.000

جبران هزینه انواع آندوسکونی ،خدما تشخیصی قلبی و عروقی شامل انواع الکتروکیاردیوگراقی ،انیواع اکوکیاردیوگراقی ،انیواع
هولتر مانیتورینگ ،تست ورزش ،آنالیز نیسمیکر ،EECP ،تیلیت تسیت ،خیدما تشخیصیی تنیسیی شیامل (اسیتیرومتری و
5

 ،)PFTخدما تشخیصی الکترومیلوگراقی و هدایت عصبی ( ،) EMG،NCVالکتروانسیالوگراقی ( ،)EEGخدما تشخیصی

10.000.000

یورودینامیک (نوار مثانه) ،خدما تشخیصی و نرتو نزشکی چش ،مانند انتومتری ،نریمتری ،بیومتری و ننتاک ،،شنوایی سینیی
(انواع ادیومتری)
6
7
8
9

جبران هزینه انواع خدما آزمایشهای تشخیصی نزشکی شامل ناتولوژی و ژنتیک نزشکی ،تستهای آلرژیک
هزینه جراحی مربوط به رقع عیوب انکساری چش ،در مواردی که به تشیخی
دوربینی ،آستیگما یا میموع قدرمطلق نر

نزشیک معتمید بیمیهگر درجیه نزدییک بینیی،

بینایی هر چش 3 ،دیونتر یا بیشتر باشد( .برای دو چش)،

جبران هزینه اعمال میاز سرنائی مانند شکستگی و دررقتگی ،گچ گیری ،ختنه ،بخیه ،کرایوترانی ،اکسییزیون لیتیوآ ،بیونسیی،
تخلیه کیست و لیزر درمانی
جبران هزینه زایمان اع ،از طبیعی و سزارین

10.000.000
24.000.000

5.000.000
50.000.000
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جبران هزینههای بستری ،جراحی و  day careدر بیمارستان یا مراکز جراحی محدود( .اعمال جراحیی  day careبیه اعمیال
1

جراحی اطالق می شود که نیازمند مراقبت کمتر از یک شبانهروز باشد) .هزینه همراه بیمهشدگان کمتر از  10سال یا بیشیتر از

200.000.000

 70سال
جبران هزینه اعمال جراحی مرتبط با سرطان ،قلب  ،مغز و اعصاب مرکزی و نخاع ،دیسک و سیتون قریرا  ،گامانیای  ،نیونید
2

ریه ،نیوند کبد ،نیوند کلیه ،نیوند مغز استخوان ،آنژیونالستی عروق کرونر و عروق داخل مغز ،شییمی درمیانی ،رادیوترانی(بیا

400.000.000

احتساب بند )1
هزینه آمبوالنس و سایر قوریتهای نزشکی مشروط به بستری شدن بیمهشده در مراکز درمانی و یا نرل و انترال بیمیار بسیتری
3

شده به سایر مراکز تشخیصی درمانی طبق دستور نزشک معالج.

4

جبران هزینه زایمان اع ،از طبیعی و سزارین

5

داخل شهری:

2.000.000

بین شهری:

4.000.000
60.000.000

جبران هزینه انواع رادیوگراقی ،آنژیوگراقی عروق محیطی ،آنژیوگراقی چشی ،،سیونوگراقی ،میاموگراقی ،انیواع اسیکن ،اآ آر آی،
نزشکی هستهای (شامل اسکن هستهای و درمان رادیوایزوتوپ) ،دانسیتومتری  ،قیزیوترانی ()PT

30.000.000

جبران هزینه انواع آندوسکونی ،خدما تشخیصی قلبی و عروقی شامل انواع الکتروکیاردیوگراقی ،انیواع اکوکیاردیوگراقی ،انیواع
هولتر مانیتورینگ ،تست ورزش ،آنالیز نیسمیکر ،EECP ،تیلیت تسیت ،خیدما تشخیصیی تنیسیی شیامل (اسیتیرومتری و
6

 ،)PFTخدما تشخیصی الکترومیلوگراقی و هدایت عصبی ( ،) EMG،NCVالکتروانسیالوگراقی ( ،)EEGخدما تشخیصی

20.000.000

یورودینامیک (نوار مثانه) ،خدما تشخیصی و نرتو نزشکی چش ،مانند انتومتری ،نریمتری ،بیومتری و ننتاک ،،شنوایی سینیی
(انواع ادیومتری)
7
8
9
10

جبران هزینه انواع خدما آزمایشهای تشخیصی نزشکی شامل ناتولوژی و ژنتیک نزشکی ،تستهای آلرژیک
هزینه جراحی مربوط به رقع عیوب انکساری چش ،در مواردی که به تشیخی
دوربینی ،آستیگما یا میموع قدرمطلق نر

نزشیک معتمید بیمیهگر درجیه نزدییک بینیی،

بینایی هر چش 3 ،دیونتر یا بیشتر باشد( .برای دو چش)،

جبران هزینه اعمال میاز سرنائی مانند شکستگی و دررقتگی ،گچ گیری ،ختنه ،بخیه ،کرایوترانی ،اکسییزیون لیتیوآ ،بیونسیی،
تخلیه کیست و لیزر درمانی
جبران هزینههای ویزیت ،دارو (براساس قهرست داروهای میاز کشور صرقاً مازاد بر سیه ،بیمیهگر اول) و خیدما اورژانیس در
موارد غیربستری

15.000.000
30.000.000

10.000.000

7.000.000

11

جبران هزینههای سرنایی یا بستری مربوط به خدما دندانتزشکی و جراحی لثه ( به استثناء ایمتلنت و ارتودنسی)

10.000.000

12

جبران هزینههای مربوط به خرید عینک طبی و لنز تماسی طبی با تیویز چش،نزشک و یا انتومتریست

4.000.000
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جبران هزینههای بستری ،جراحی و  day careدر بیمارستان یا مراکز جراحی محدود( .اعمال جراحیی  day careبیه اعمیال
1

جراحی اطالق می شود که نیازمند مراقبت کمتر از یک شبانهروز باشد) .هزینه همراه بیمهشدگان کمتر از  10سال یا بیشیتر از

300.000.000

 70سال
جبران هزینه اعمال جراحی مرتبط با سرطان ،قلب  ،مغز و اعصاب مرکزی و نخاع ،دیسک و سیتون قریرا  ،گامانیای  ،نیونید
2

ریه ،نیوند کبد ،نیوند کلیه ،نیوند مغز استخوان ،آنژیونالستی عروق کرونر و عروق داخل مغز ،شییمی درمیانی ،رادیوترانی(بیا

600.000.000

احتساب بند )1
هزینه آمبوالنس و سایر قوریتهای نزشکی مشروط به بستری شدن بیمهشده در مراکز درمانی و یا نرل و انترال بیمیار بسیتری
3

شده به سایر مراکز تشخیصی درمانی طبق دس تور نزشک معالج.

4

جبران هزینه زایمان اع ،از طبیعی و سزارین

5

داخل شهری:

2.000.000

بین شهری:

4.000.000
70.000.000

جبران هزینه انواع رادیوگراقی ،آنژیوگراقی عروق محیطی ،آنژیوگراقی چشی ،،سیونوگراقی ،میاموگراقی ،انیواع اسیکن ،اآ آر آی،
نزشکی هستهای (شامل اسکن هستهای و درمان رادیوایزوتوپ) ،دانسیتومتری  ،قیزیوترانی ()PT

45.000.000

جبران هزینه انواع آندوسکونی ،خدما تشخیصی قلبی و عروقی شامل انواع الکتروکیاردیوگراقی ،انیواع اکوکیاردیوگراقی ،انیواع
هولتر مانیتورینگ ،تست ورزش ،آنالیز نیسمیکر ،EECP ،تیلیت تسیت ،خیدما تشخیصیی تنیسیی شیامل (اسیتیرومتری و
6

 ،)PFTخدما تشخیصی الکترومیلوگراقی و هدایت عصبی ( ،) EMG،NCVالکتروانسیالوگراقی ( ،)EEGخدما تشخیصی

35.000.000

یورودینامیک (نوار مثانه) ،خدما تشخیصی و نرتو نزشکی چش ،مانند انتومتری ،نریمتری ،بیومتری و ننتاک ،،شنوایی سینیی
(انواع ادیومتری)
7
8
9
10

جبران هزینه انواع خدما آزمایشهای تشخیصی نزشکی شامل ناتولوژی و ژنتیک نزشکی ،تستهای آلرژیک
هزینه جراحی مربوط به رقع عیوب انکساری چش ،در مواردی که به تشیخی
دوربینی ،آستیگما یا میموع قدرمطلق نر

نزشیک معتمید بیمیهگر درجیه نزدییک بینیی،

بینایی هر چش 3 ،دیونتر یا بیشتر باشد( .برای دو چش)،

جبران هزینه اعمال میاز سرنائی مانند شکستگی و دررقتگی ،گچ گیری ،ختنه ،بخیه ،کرایوترانی ،اکسییزیون لیتیوآ ،بیونسیی،
تخلیه کیست و لیزر درمانی
جبران هزینه های ویزیت ،دارو (براساس قهرست داروهای میاز کشور صرقاً مازاد بر سیه ،بیمیهگر اول) و خیدما اورژانیس در
موارد غیربستری

25.000.000
45.000.000

25.000.000

11.000.000

