
 

1402- 1401جدول تعهدات بیمه درمان تکمیلی با شرکت بیمه آتیه سازان حافظ       قرارداد   
 

)ریال(سقف  فرانشیز  ردیف تعهدات عنوان 

پرداخت هزینه ها 
طبق فاکتور و در 
صورت عدم تعهد 

بیمه پایه،غیر طرف 
قرارداد بیمه پایه 

فرانشیز و یا % 30
 کسر سهم بیمه پایه

75000000 
 تومان

، اعمال جراحی مغز و اعصاب و نخاع، قلب، )تومورهاي بدخیم(درمان جراحی سرطان 
پیوند ریه ...) ( کرونر و کارتیدواتورت و (و آنژیوپالستی، عروق محیطی  آنژیوپالستی قلب

اعمال جراحی لگن ، فمور و ) ،پیوند قلب، پیوند کلیه و پیوند مغز استخوان و کبد و کلیه 
نال نخاع، دیسک و ستون فقرات  و جبران هزینه هاي پروتز اعمال مفصل زانو،تنگی کا

( مرتبط با جراحی تومور هاي بدخیم ) گامانایف(بیماران خاص )مذکور، درمان سرطان 
انواع رادیوتراپی ،تامین هزینه ( اعم از بستري و سرپایی ) تامین هزینه هاي شیمی درمانی 

و داروهاي عوارض ناشی از درمان بیماري هاي  داروهاي اختصاصی درمان و داروهاي جانبی
سرطان ، تاالسمی ماژور، هموفیلی، دیالیزي و بیماران پره لوسمی، ام اس، بیماري ضعف 

از جمله) عصب و عضله  
ALSMLS   

 -و داروهاي درمان پیوند کلیه و کبد و پیوند مغز استخوان ...( پولی میوزیت و دوشن و  
-پسور یازیس  - بیماري هاي پوستی -لوبوس پمفیگوس - روماتوئیدآرتیت  -پارکینسون

تزریق -پري کانسر -توبروز اسکلروزیس -پري لوسمی-نوروپاتی  
IVIG،BCG 

کلیه خدمات بیماري کرونا و کلیه آزمایشات رادیولوژي ویزیت و سایر خدمات مرتبط با 
.بیماري هاي خاص و صعب العالج  

 

بستري فوق 
 تخصصی
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ینه ها پرداخت هز
طبق فاکتور و در 
صورت عدم تعهد 

بیمه پایه ، غیر طرف 
قرارداد بیمه پایه 

فرانشیز و یا % 30
 کسر سهم بیمه پایه

35000000 
 تومان

هاي درمانی بیمارستانی و اعمال جراحی به شرط بستري شدن در بیمارستان و مراکز جراحی  هزینه
) Day Care محدود پیوند (، آنژیوگرافی قلب، چشم )ساعت بستري در بخش غیر اورژانس 6با بیشتر از 

، الپاراسکوپی، پت اسکن، گامانایف )، به غیر از رفع عیوب انکساري…قرنیه، ویترکتومی ودکولمان رتین و 
(تورمورهاي خوش خیم) اي تشخیصی، درمانی و تخلیه(، انواع سنگ شکن، کورتاژ  ، دارو و تزریق ماده (

یک داخل هر دو چشم مانندفارماکولوژ  ( لیزر تراپی هر دو ) آواستین، لوستتیس، ایال و سایر موارد مشابه
اي، انواع آندوسونوگرافی، سی تی  به تنهایی یا توأم با استنت گذاري، بلوکاژ اعصاب منطقه ERCPچشم، 

سیستوسکوپی و آنژیوگرافی عروق کرونر، تصویربرداري تحت گاید، انواع آندوسکوپی و کولونوسکوپی و 
هسایر موارد مشابه تبصر موارد آندوسکوپی، کولونوسکوپی و آندوسونوگرافی که توسط پزشکان متخصص ) :

پذیرد باید پرداخت شود داراي مجوز در مطب انجام می ) 
 

از  بستري عمومی
محل تعهدات بستري 

 فوق تخصصی
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پرداخت هزینه ها 
طبق فاکتور پس از 

پایهکسر سهم بیمه   
 
 
 
 

تومان 5000000 از جمله اسکن سه بعدي دندان، (انواع آنژیو گرافی و سی تی آنژیوگرافی، انواع اسکن    
BT 

ماموگرافی، انواع رادیولوژي، انواع ام آر اي، انواع  ، انواع سی تی اسکن، دانسیتومتري، انواع)…و 
اي،  اکوکاردیوگرافی، استرس اکو، پزشکی هسته FNA ( ، آن دو آنال خدمات پاراکلینیکی )ینهتیرویید و س

نقاط مختلف بدن، انواع سونوگرافی، طب  RFسونوگرافی، و اسکن کف پا، رینوسکوپی، رکتوسکوپی،  | |
اوزون تراپی، مگنت تراپی، فیزیوتراپی، لیزر فیزیوتراپی و تست  |سوزنی، خدمات کایروپراکتیک، وخدمات 

)ورزش، نوارنگاري  چشم و نوار  |وارعصب، نوار مغز، نوارقلب، نوار تشخیصی، درمانی نوار عضله، ن: مانند
، تست)مثانه  V . E . P هاي  ، تست)، هولترمونیتورینگ قلب، پریمتري چشم اندازه گیري میدان بینایی

، پلتیسموگرافی، آب درمانی، تست (… ، متاکولین وDELCOاسپیرومتري، سرپایی بادي باکس، ) تنفسی
نامیک، الکترومیوگرافی مثانه، ادیومتري، تمپانومتري، ارگواسپیرومتري، بینایی سنجی، آلرژي، تست آورودی

، ORB SCAN ،ICG، توپوگرافی چشم، Brain Mappingبررسی عصب شنوایی، بررسی عصب بینایی، 
IOLMASTER ،OCT ،GDX ،ERG ،مانومتري، پنتاکم ،HRT و سایر موارد مشابه 

 

خدمات پاراکلینیکی 
خیصی و خدمات تش

 درمانی سرپایی
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هاي مجاز سرپایی و بدون بستري مانند ، بخیه، کرایوتراپی،  هاي جراحی جبران هزینه  تومان 3000000
و هزینه هاي مربوط به اکسیزیون لیپوم، تخلیه کیست و لیزر درمانی در موارد غیر زیبایی

ها، آتل گذاري، انواع گچ  ها، دررفتگی شکستگی: مانندکلیه اعمال جراحی مجاز سرپایی 
گیري، بیرون آوردن جسم خارجی فرورفته در گوشت، کشیدن ناخن، فوندوسکوپی، 

کانفواسکن، انترپیون، درمان خونریزي بینی شامل سوزاندن و تامپونمان، شکافتن آبسه کف 
خارجی از گوش و بینی،  دهان، شاالزیون، بیوپسی، کوتر، ناخنک چشم، بیرون آوردن جسم

، )…ویزیت، دارو، تزریق و (تزریق در داخل مفاصل، خدمات اورژانس در موارد غیر بستري 
 پانسمان و سایر موارد مشابه

خدمات تشخیصی 
سرپایی -درمانی  
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تومان  1750000  
 

پرداخت هزینه ها 
طبق فاکتور پس 
از کسر سهم بیمه 

  پایه

اعم از آزمایشات تشخیص طبی و آسیب شناسی از جمله هزینه هاي خدمات آزمایشگاهی 
پذیرش و نمونه گیري ، میکروب شناسی، آزمایشات ژنتیک مولکولی ، آزمایشهاي متفرقه، 
تجزیه ادرار ، هورمون شناسی، تومور مارکوهاشیمی بالینی، شیمی بالینی اختصاصی، خون 

غربالگري، سیتو پاتولوژي،  شناسی، انعقاد بانک خون، سرولوژي و ایمنولوژي، تست هاي
.آسیب شناسی تشریحی،گلوبال خدمات ژنتیک و سایر موارد  

هزینه پاتولوژي مربوط به تمامی موارد نمونه برداري که به صورت سرپایی در مطب با سایر 
مطابق تعرفه هاي آسیب شناسی تشریحی مورد عمل بیمه گر . مرکز درمانی انجام می شود

.قابل پرداخت می باشد  

خدمات آزمایشگاهی 
 و پاتولوژي
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پرداخت هزینه ها 
طبق فاکتور پس از 

فرانشیز% 20کسر   

یک چشم 
 تومان 4500000

دو چشم 
تومان 9000000  

با تأیید (دیوپتر و باالتر باشد  3رفع عیوب انکساري چشم به شرط اینکه شماره هرچشم 
)رگ پزشک معتمد بیمه  

  

رفع عیوب انکساري 
 چشم
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بند از  مبلغ این
جدول تعهدات عالوه 
بر مبلغ پیش بینی 

می  1شده در بند  
.باشد  

 
 
 
 

 

25000000 
 تومان

هاي  ، تأمین هزینه)بیماران خاص(، سرطان )تومورهاي بدخیم(درمان جراحی سرطان 
، انواع رادیوتراپی، تأمین هزینه داروهاي اختصاصی )اعم از بستري و سرپایی(شیمی درمانی 

،  هاي سرطان، تاالسمی داروهاي جانبی و داروهاي عوارض ناشی از درمان بیماريدرمان و 
، هموفیلی، دیالیزي و بیماران پره لوسمی، |ماژور،   MS هاي ضعف عصب و عضله  بیماري

از جمله(  MLSALS ، کلیه خدمات بستري و کلیه آزمایشات )…، پولی میوزیت و دوشن و
هاي خاص و صعب العالج ایی مرتبط با بیماريرادیولوژي ویزیت و سایر خدمات سرپ  

 
 
 
 

 
بیماران خاص و 

 صعب العالج
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فرانشیز 30% آمبوالنس داخل  
شهري 

 تومان 1000000
بوالنس بین و آم 

شهري شهري 
تومان 2000000  

هاي پزشکی که منجر به بستري در  آمبوالنس داخل شهري و بین شهري براي فوریت
سایر مراکز تشخیصی و درمانی  به) در زمان بستري(انتقال بیمار بیمارستان و یا نقل و 

  .طبق دستور پزشک شود

  

 

 8 آمپوالنس

 

 

تومان 205000مبلغ حق بیمه هر نفر بیمه شده ماهیانه   

 



 

1401-1402سال ) تعهدات درخواستی بیمه عمر: (  2جدول   

 موضوع درخواست سقف مبلغ حق بیمه هر نفر ماهیانه
تومان 24000 تومان 15000000   پرداخت غرامت فوت بدون در نظر گرفتن شرط سنی و فوت به هر علت 

 


