تسوِ تؼالي

قرارداد بيمه تكميلي درمان وكالء و كارشناسان


تيوِ شذگاى:

ػثاضتٌس اظ ٍوالء ٍ واضضٌاساًي وِ اظ هطوع هصوَض پطٍاًِ فؼاليت وسة هي ًوايٌس ٍ ّوچٌيي واضوٌاى ضاغل تيوِ گصاض تِ ّوطاُ وليِ
افطاز ذاًَازُ ( ضاهلّ :وسط  ،فطظًساى ٍ افطاز تحت تىفل) وِ اظ عطف تيوِ گصاض تؼٌَاى تيوِ ضسُ هؼطفي هي ضًَس.
تثصطُ  ) 1ذاًَازُ :هٌظَض اظ ذاًَازُ ػثاضتست اظ تيوِ ضسُ اصلي تؼٌَاى سطپطست ذاًَازُ ّ ،وسط يا ّوسطاى زائوي  ،فطظًساى ٍ پسض ٍ
هازض آًاى ٍ ّط فطز زيگطي وِ لاًًَاً (تا اضائِ هساضن هستٌس اظ سَي هطارغ لضايي) تحت تىفل تيوِ ضسُ اصلي لطاض گطفتِ تاضس.
تثصطُ  ) 2فطظًساى ٍ ّوسط واضوٌاى ظى هي تَاًٌس تِ صَضت يىزا ٍ ّوعهاى تا پَضص تيوِ اي تيوِ ضسُ اصلي تحت پَضص لطاض
گيطًس.
تثصطُ ٍ ) 3السيي غيطتحت تىفل تيوِ ضسُ اصلي تِ صَضت يىزا ٍ ّوعهاى تا پَضص تيوِ اي تيوِ ضسُ اصلي هي تَاًٌس تا افعايص
 %10فطاًطيع تحت پَضص لطاض گيطًس.
تثصطُ  )4ضطط سٌي تيوِ ضسگاى:
الف) فطظًساى پسط تا ظهاى اظزٍاد تيوِ ّستٌس.
ب) فطظًساى زذتط تا سي اظزٍاد تيوِ ّستٌس.
د) فطظًساى زذتط هغلمِ تا ظهاى ضرَع ٍ يا اظزٍاد هزسز تِ ضطط ػسم اضتغال تيوِ هي تاضٌس.
ز) ًَظازاى تِ هحض تَلس هططٍط تِ اضسال هساضن ظطف هست  60ضٍظ تحت پَضص لطاض هي گيطًس.


فراًشيس:

هٌظَض اظ فطاًطيع زضصس هؼيٌي اظ ّعيٌِ ّاي زضهاًي هطوَل تؼْسات ايي لطاضزاز هي تاضس وِ تاهيي آى تؼْسُ تيوِ ضسُ هي تاضس.
تثصطُ) زض صَضتيىِ تيوِ ضسگاى تٌا تِ ػللي هايل تِ استفازُ اظ س ْن ذساضت زضهاى تيوِ گط اٍليِ (ساظهاى تيوِ ذسهات زضهاًي ،
تاهيي ارتواػي ٍ ً ) ...ثاضٌس ٍ يا تيوِ گط اٍليِ اظ پطزاذت ّعيٌِ ّا تِ ّط زليلي ذَززاضي ًوايس ّ ،عيٌِ ّاي هَضز تؼْس هٌسضد زض
هازُ  5لطاضزاز ٍ تثصطُ ّاي آى تا اضائِ اصل هساضن پس اظ وسط  30زضصس فطاًطيع اظ ّعيٌِ ّاي لاتل پطزاذت هحاسثِ ذَاّس ضس.


هَضَع قرارداد تيوِ:

ػثاضتست اظ رثطاى ّعيٌِ ّاي پعضىي ٍ اػوال رطاحي ًاضي اظ تيواضي ٍ حَازث هطوَل تيوِ هاظاز تط تيوِ ذسهات زضهاًي  ،تيوِ
تاهيي ارتواػي ٍ يا ّط ًَع تيوِ گط اٍل تط عثك ضطايظ همطض زض ايي لطاضزاز.
تثصطُ  ) 1تيواضي :ػثاضتست اظ ّطگًَِ ػاضضِ رسوي ٍ اذتالل زض اػوال عثيؼي ٍ رْاظ هرتلف تسى عثك تطريص پعضه.
تثصطُ ) 2حازحِ :ػثاضتست اظ ّطگًَِ ٍالؼِ ًاگْاًي ًاضي اظ يه ػاهل ذاضري وِ تسٍى لصس ٍ اضازُ تيوِ ضسُ تطٍظ وطزُ ٍ تاػج ٍاضز
آهسى صسهِ رسوي تِ تيوِ ضسُ گطزز.


اصل حسي ًيت:

تيوِ گصاض ٍ تيوِ ضسُ هىلفٌس تا ضػايت زلت ٍ صسالت زض پاسد تِ پطسطْاي تيوِ گط وليِ اعالػات ضارغ تِ هَضَع تيوِ ضا زض اذتياض
تيوِ گط لطاض زٌّس  ،چٌاًچِ حاتت ضَز ّط يه اظ تيوِ ضسگاى زض پاسد تِ پطسص تيوِ گط ػوساً اظ اظْاض هغالثي ذَززاضي ًوَزُ ٍ يا
تا ا ظْاضات واشب ٍ ذالف ٍالغ ٍ اضائِ هساضن ًازضست السام تِ زضيافت ٍرَّي تطاي ذَز ٍ يا تيوِ ضسگاى ٍاتستِ تِ ذَز ًوَزُ تاضس.
زض ايٌصَضت لطاضزاز تيوِ ًسثت تِ ٍي ٍ سايط اػضاء ذاًَازُ تاعل ٍ اظ زضرِ اػتثاض سالظ است ٍ تيوِ گط هي تَاًس ٍرَّي ضا وِ تاتت
ّعيٌِ ّاي زضهاً ي تِ تيوِ ضسُ يا تيوِ ضسگاى ٍاتستِ پطزاذت ًوَزُ  ،ػالٍُ تط تسّي حك تيوِ آًاى هغالة ًوايس.


ًحَُ ثثت ًام تيوِ شذگاى:

افطاز زاٍعلة تطاي حثت ًام تيوِ زضهاى تىويلي  ،تا هطارؼِ تِ پايگاُ حثت ًام ايٌتطًتي تيوِ هؼلن هي تَاًٌس هطرصات ذَز ٍ افطازي ضا
وِ تط اساس هازُ  3هزاظ تِ تحت پَضص لطاض گطفتي هي تاضٌس تىويل ًوَزُ ٍ حك تيوِ ضا تا تَرِ تِ تؼساز افطاز تيوِ ضسُ تِ صَضت
 6هاِّ يا يىزا تِ صَضت ايٌتطًتي پطزاذت ًوايٌس.
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تثصطُ ) 1افطازي وِ زض عَل هست لطاضزاز هي تَاًٌس تِ اػساز تيوِ ضسگاى اضافِ ضًَس ػثاضتٌس اظ افطاز رسيس وِ پطٍاًِ ٍوالت يا
واضضٌاسي گطفتِ اًس ٍ واضهٌساى رسيساالسترسام تيوِ گصاض (هٌَط تِ اػالم تيوِ گصاض حساوخط ظطف هست يىواُ اظ تاضيد استرسام يا
وسة هزَظ)  ،اظزٍاد  ،تَلس ٍ يا وليِ افطازي وِ پس اظ ضطٍع تيوِ  ،تحت تىفل تيوِ ضسُ اصلي لطاض هي گيطًس.
تثصطُ )2ضطٍع پَض ص تيوِ اي تيوِ ضسگاى رسيس ٍ ّوسط (تيوِ ضسگاًي وِ زض عَل هست لطاضزاز اظزٍاد هي ًوايٌس)  ،تا ضػايت
ضطب االرل تؼييي ضسُ  ،اٍليي ضٍظ هاُ تؼس اظ حثت ًام تيوِ ضسُ رسيس ٍ زض هَضز ًَظازاى اظ تسٍ تَلس هي تاضٌس .زض هَضز حصف
تيوِ ضسگاى ظهاى هَحط ّواى تاضيد لغغ ّوىاض ي تيوِ ضسُ تا تيوِ گصاض هي تاضس .حك تيوِ تطگطتي (هططٍط تِ ػسم زضيافت
ذساضت) اظ تاضيد لغغ ّوىاضي هحاسثِ ذَاّس ضس.


حق تيوِ:

سطاًِ حك تيوِ هاّاًِ ّط يه اظ تيوِ ضسگاى هثلغ  60/000ضيال تؼييي هي گطزز.
تثصطُ  )1تطتية ٍ هْلت پطزاذت حك تيوِ:
ضطٍع پَضص تيوِ اي تي وِ ضسگاى هٌَط تِ پطزاذت حسالل تيوِ ضص هاِّ اٍل تَسظ تيوِ ضسُ اصلي تِ ّوطاُ افطاز تحت تىفل تِ
صَضت ايٌتطًتي ٍ پطزاذت حك تيوِ  6هاِّ زٍم  5هاُ تؼس اظ تاضيد ضطٍع لطاضزاز تِ صَضت ايٌتطًتي هي تاضس.
تثصطُ )2ػسم پطزاذت حك تيوِ حساوخط  15ضٍظ پس اظ سطضسيسّاي تؼييي ضسُ تِ تطتيثي وِ زض تثصطُ  1پيص تيٌي ضسُ هَرة
تؼليك لطاضزاز تطاي تيوِ ضسگاًي وِ حك تيوِ ضا پطزاذت ًىطزُ اًس ذَاّس ضس  ،تِ عَضي وِ تيوِ گط زض ظهاى تؼليك ّيچگًَِ تؼْسي
ًسثت تِ رثطاى ذساضت ٍاضزُ تِ تيوِ ضسگاًي وِ حك تيوِ ضا پطزاذت ًىطزُ اًس ًساضز ٍ تطٍظ ّطگًَِ هطىلي تؼْسُ تيوِ گصاض ذَاّس
تَز .تسيْي است تِ هحض پطزاذت حك تيوِ ّاي هؼَق ،لطاضزاز تا صسٍض الحالي ضفغ تؼليك ٍ هزسزاً تِ حالت اٍل تاظ هي گطزز ٍ
تيوِ گط هتؼْس رثطاى ّعيٌِ ّاي ظهاى تؼليك ذَاّس تَز.
تثصطُ  )3حك تيوِ تيوِ ضسگاى تِ زليل اػالم اًصطاف آًْا اظ ازاهِ لطاضزاز لاتل تطگطت ًوي تاضس.


تيوِ ضسگاى تايس ّعيٌِ ّاي زضهاًي هَضَع ايي لطاضزاز ضا زض صَضت ػسم استفازُ اظ هؼطفي ًاهِ ضرصاً پطزاذت ًوَزُ ٍ
تصَيط اسٌاز ٍ هساضن ٍ صَضتحساب تيواضستاى ضا وِ تِ تائيس هطوع تطضسي اسٌاز تيوِ ساظهاى ذسهات زضهاًي يا ساظهاى
تا هيي ارتواػي ٍ يا سايط ساظهاًْاي تيوِ گط اٍليِ ضسيسُ تاضس ضا تِ ضويوِ تصَيط چه زضيافتي ٍ تصَيط ضٌاسٌاهِ ٍ
زفتطچِ تيوِ (تيوِ ضسُ اصلي ٍ تيواض) ٍ واضت زضهاًي تيوِ گطاى رْت زضيافت هاظاز ذساضت عثك هفاز لطاضزاز تِ تيوِ گط
تسلين ًوايس ٍ زض هَاضزي وِ تيوِ گط اٍليِ اظ پطزاذت ّعيٌِ ّاي هَضز تؼْس ذَززاضي ًوايس ّعيٌِ ّا تا اضائِ اصل هساضن
هحاسثِ ٍ پس اظ وسط فطاًطيع تا ضػايت سايط هفاز لطاضزاز پطزاذت ذَاّس ضس.



حذٍد تعْذات تيوِ گر:

تيوِ گط هت ؼْس است زض اظاء اًزام ٍظايف ٍ تؼْسات تيوِ گصاض هاظاز ّعيٌِ ّاي پعضىي هَضَع ايي لطاضزاز ضا تطاي يىسال تيوِ اي
تططح ظيط رثطاى ًوايس:
سقف تعهدات

فرانشيز

تعهدات
رطاحي ّاي ترصصي

100/000/000

%20

زضهاى عثي ٍ سايط اػوال رطاحي

50/000/000

%20

ظايواى (عثيؼي ٍ سعاضيي)

12/000/000

%20

ّعيٌِ ّاي پاضاوليٌيىي گطٍُ اٍل

5/000/000

%20

ّعيٌِ ّاي پاضاوليٌيىي گطٍُ زٍم

2/500/000

%20

ّعيٌِ ّاي سطپايي

2/500/000

%20

ّعيٌِ ضفغ ػيَب اًىساضي چطن تا حسالل زضرِ ًمص تيٌايي  4زيَپتط تطاي ّط چطن

5/000/000

%20

آهثَالًس

زاذل ضْط  400/000ضيال
ذاضد ضْط  800/000ضيال

ّعيٌِ ّاي تيواضستاًي
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پَشش اضافي :
تعْذات

سقف تعْذات

فراًشيس

جثراى ّسيٌِ درهاى طثي ٍ تستري
تيواريْاي خاص هاًٌذ سرطاى،ام
اس ،تاالسوي ٍ ًازايي تراي  5در

1101110111

%21

ّسار جوعيت از هحل تستري
جثراى ّسيٌِ آزهايش ،راديَلَشي،
ًَار قلة  ،تست سٌجش تراكن
101110111

استخَاى،اسپيرٍهتري ،فيسيَتراپي،

%21

تست آلرشي از هحل پاراكليٌيكي
گرٍُ اٍل


هجوَع تعْذات سالياًِ تيوِ گر در هَرد تٌذّاي  8 ٍ 2تراي ّر يك از تيوِ شذگاى هثلغ  51/111/111ريال ٍ
حذاكثر تعْذ تيوِ گر در خصَص تٌذ  1تا احتساب تٌذ  2هثلغ  111/111/111ريال ٍ تعْذ تٌذّاي 6 ٍ 5 ، 4 ، 3
تِ صَرت هستقل در ًظر گرفتِ هي شَد0

)1
)2

)3

)4
)5

تيوِ گط هتؼْس است وِ تِ هحض زضيافت وليِ اسٌاز ٍ هساضن هخثتِ حساوخط ظطف هست  15ضٍظ ًسثت تِ ضسيسگي ٍ تسَيِ
ّعيٌِ ّاي هطتَط تِ تيوِ ضسُ عثك هفاز لطاضزاز السام ًوايس.
تؼْسات تيوِ گط زض هَضز تيواضاًي وِ تا هؼطفي وتثي تيوِ گط اظ هطاوع زضهاًي عطف لطاضزاز تيوِ گط استفازُ هي ًوايٌس تطاتط
صَضتحساب ّاي هطاوع فَق هَضز ضسيسگي ٍ تسَيِ لطاض هي گيطز ٍ زض صَضتيىِ تيوِ ضسگاى هستميواً ٍ تسٍى اذص هؼطفي
ًاهِ تِ هطاوع عطف لطاضزاز ٍ يا ه طاوع زضهاًي غيطعطف لطاضزاز هطارؼِ ًوايٌس زض ايي صَضت ّعيٌِ ّاي زضهاًي حساوخط
تط اساس زضرِ تٌسي تيواضستاى ّاي ّوغطاظ عطف لطاضزاز تا تيوِ گط ٍ ضػايت آئيي ًاهِ ّاي تيوِ هطوعي هحاسثِ ٍ
لاتل پطزاذت ذَاّس تَز.
ّعيٌِ ّاي زضهاًي هَضَع ايي لطاضزاز وِ زض تؼْس تيو ِ گط هي تاضس تا احتساب هثالغ زضيافتي اظ هحل تيوِ ساظهاى ذسهات
زضهاًي واضوٌاى زٍلت  ،ساظهاى تاهيي ارتواػي  ٍ ،سايط ضطوتْا ٍ ساظهاى ّاي تيوِ اي ًوي تَاًس اظ صسزضصس ّعيٌِ ّاي
اًزام ضسُ تزاٍظ ًوايس تِ ػثاضت زيگط ّعيٌِ ّاي هَضز لثَل تيوِ گط هاظاز تط هثالغ زضيافت ضسُ اظ ساظهاى ّا ٍ ضطوت ّاي
هصوَض زض ايي تثصطُ عثك هفاز لطاضزاز هي تاضس.
تيوِ گط هي تَاًس هساضن اضائِ ضسُ اظ عطف تيوِ گصاض ٍ يا تيوِ ضسُ ضا تطضسي ٍ زض هَضز چگًَگي زضهاى ٍ هؼالزِ ٍي
تحميك ًوايس.
ّعيٌِ ّاي تيواضستاًي تيوِ ضسگاًي وِ تؼلت ػسم اهىاى هؼالزِ زض زاذل وطَض تا تائيس تيوِ گط تِ ذاضد اػعام هي ضًَس يا
تِ ٌّگام هسافطت تِ ذاضد اظ وطَض تِ زليل فَضيت ّاي پعضىي ًياظ تِ هؼالزِ پيسا هي وٌٌس ٍ زض صَضت تائيس صَضتحساب
آى تَسظ سفاضت روَْضي اسالهي ايطاى زض وطَض هطتَعِ تا سمف تؼْس ّعيٌِ ّاي تيواضستاًي ٍ اػوال رطاحي هٌسضد زض
لطاضزاز پطزاذت ذَاّس ضس  ،زض غيط ايٌصَضت ّعيٌِ ّاي اًزام ضسُ تا تَرِ تِ تاالتطيي تؼطفِ هطاوع زضهاًي عطف لطاضزاز
تيوِ گط هحاسثِ ٍ پطزاذت هي ضَز .هيعاى ذساضت تط اساس ًطخ اضظ اػالم ضسُ تَسظ تاًه هطوعي روَْضي اسالهي ايطاى
زض ظهاى تطذيص اظ تيواضستاى ٍ يا ظهاى پطزاذت ذساضت ّط وسام ووتط تاضس هحاسثِ ذَاّس ضس.


استثٌائات:

هَاضز ظيط اظ ضوَل تؼْسات تيوِ گط ذاضد هي تاضس:
 .1افطازي وِ زض ٌّگام اًؼماز لطاضزاز اظ واض افتازُ واهل ٍ زائن تاضٌس.
 .2اضراصي وِ زض ظهاى اًؼماز لطاضزاز هزٌَى تاضٌس.
 .3ػيَب هازضظازي وِ لثل اظ اًؼماز لطاضزاز تيوِ  ،هطرص تَزُ ٍ تيوِ گصاض اظ آى هغلغ ضسُ تاضس.
 .4اػوال رطاحي وِ تِ هٌظَض ظيثايي اًزام هي گطزز هگط ايٌىِ ًاضي اظ ٍلَع حَازث تحت پَضص زض عي هست لطاضزاز تاضس.
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سمظ رٌيي هگط زض هَاضز ضطٍضي تا تطريص پعضه هؼالذ ٍ پعضه هؼتوس تيوِ گط.
حَازث ٍ تي واضي ّاي ًاضي اظ رٌگ  ،ضَضش  ،اغتطاش  ،تلَا  ،آضَب  ،اػتصاب  ،ليام  ،وَزتا  ،حىَهت ًظاهي ٍ الساهات
احتياعي هماهات ًظاهي ٍ اًتظاهي.
حَازث عثيؼي هاًٌس سيل  ،ظلعلِ ٍ آتطفطاى.
فؼل ٍ اًفؼاالت ّستِ اي  ،هيىطٍتي ٍ ضيويايي ًاضي اظ رٌگ.
ّعيٌِ ّاي هطتَط تِ تْيِ لَاظ م آضايطي  ،تْساضتي ٍ هتفطلِ زض تيواضستاى اظ لثيل ضيط ذطه  ،صاتَى  ،ضاهپَ ،
ذويطزًساى  ،رَضاب ٍاضيس  ،ضىن تٌس  ،ػيٌه ٍ ًظايط آى.
تيواضي ّاي ٍاگيطزاض (اپيسهي)
ّعيٌِ تؼْس اػضاء هصٌَػي تسى تطاي رثطاى ًَالص ٍ ًاضاحتي ّاي رسوي هگط ًاضي اظ حازحِ تاضس.
تِ واض تطزى لٌع هگط تَأم تا ػول رطاحي چطن ًظيط آب هطٍاضيس تاضس.
زًساًپعضىي ٍ رطاحي لخِ.
تطن اػتياز.
اتاق ذصَصي (يه ًفطُ)ٍ ّعيٌِ ّوطاُ هگط تطاي فطظًساى ظيط  5سال ٍ افطاز تاالي  70سال (زض صَضتيىِ تيوِ ضسگاى اظ
اتاق ذصَصي استفازُ ًوايٌس ّعيٌِ ّا تط اساس اتاق زٍ ترتِ پطزاذت هي گطزز).
ّعيٌِ چه آج.
رٌَى ٍ تغَض ولي تيواضيْايي وِ ضرص تيواض ًسثت تِ تيواضي ذَيص تيٌص ًساضتِ تاضس.
ذَزوطي  ،لتل ٍ رٌايت.
ظايواى تطاي فطظًس چْاضم ٍ تيطتط.
زضهاى تيواضي ايسظ.
رطاحي فه هگط ًاضي اظ آًىِ تؼلت ٍلَع حازحِ تحت پَضص تاضس.
ّعيٌِ ّاي هطتَط تِ هؼلَليت شٌّي.
ػمين ساظي هگط آًىِ رٌثِ زضهاًي زاضتِ تاضس.
تيوِ شذگاى در اًتخاب پسشك ٍ تيوارستاى ّاي هجاز كشَر هختار تَدُ ٍ تِ يكي از دٍ صَرت ريل عول
خَاٌّذ ًوَد0

الف) تيوِ ضسگاى زض صَضت توايل تِ استفازُ اظ تيواضستاى ّاي عطف لطاضزاز تا واضت هؼتثط تيوِ هىول زضهاى تِ ّط يه اظ ضؼة
ضطوت تيوِ هؼلن يا هطاوع عطف لطاضزاز هطارؼِ ٍ هؼطفي ًاهِ الظم رْت استفازُ اظ تيواضستاى ضا زضيافت زاضًس.
ب) تيوِ ضسگاى زض استفازُ اظ تيواضستاى ّاي غيطعطف لطاضزاز ًيع آظاز تَزُ ٍ پس اظ پطزاذت ّعيٌِ ّا ٍ اضائِ اسٌاز  ،هاظاز ّعيٌِ ّا
عثك هفاز لطاضزاز تط اساس زضرِ تٌسي تيواضستاى ّاي عطف لطاضزاز تا تيوِ لاتل پطزاذت ذَاّس ضس.


حساوخط هْلت تحَيل اسٌاز ّعيٌِ ّاي زضهاًي هَضَع ايي لطاضزاز تِ تيوِ گط  6هاُ اظ تاضيد اًزام ّعيٌِ ّاي هطتَعِ
هي تاضس .تسيْي است تؼس اظ اًمضاء ايي هست تيوِ گط ّيچگًَِ تؼْسي ًسثت تِ پطزاذت ذساضت زض لثال هساضن اضائِ ضسُ
ًرَاّس زاضت.
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