تعهدات و مزایا و شرایط بیمه درمان بیمه درمان تکمیلی ویژه شرکت های حوزه تاسیسات و تجهیزات ،ساختمان و صنعتی و تولیدی (تولید و اجرا)
(توضیحات کامل تر جهت شناخت شرایط و نحوه ثبت نام افراد تحت تکفل در فرم های شماره یک و دو پیوست توضیح داده شده است که اطالع ازآنها ضروری است و در صورت عدم مطالعه هرگز ثبت نام نکنید)

جبران هزینه های درمان با توجه به تورم موجود و شیوع ویروس کرونا(بستری) بسیار سنگین است
ردیف

طرح ممتاز

شرح
جبرانهزینه اعمال جراحی مهم (اصلی)شامل سرطانهای محتاج جراحی ،مغز

1056606660666

واعصاب ،مرکزی و نخاع (باستثنا دیسک ستون

8

ریال

فقرات)گامانایف.قلب.ریه.پیوند کبد.کلیه ومغز استخوان

طرح درجه
یک

طرح درجه دو

43303330333

23303330333

ریال

ریال

یکصد و پنجاه میلیون تومان

طرح ویژه
والدین

2066606660666

ریال

طرح ویژه
کودکان زیر 81
سال
6000000000
ریال

دویست میلیون تومان

جبران هزینه های درمان بیمارستانی و اعمال جراحی :شامل بستری شدن در
(که مدت زمان بستری کمتر از یک DAY CAREبیمارستان و مراکز جراحی محدود
روز بیشتر باشد)شیمی درمانی .رادیوتراپی گامانایف .آنژیوگرافی قلب ،هزینه عمل

2

دیسک ستون فقرات ،انواع سنگ شکن(سقف هزینه طبی سرطان(شیمی درمانی از

00000000000
ریال

23303330333

83303330333

ریال

ریال

0000000000000
ریال

3000000000
ریال

طریق تزریق و بستری ) در طرح ممتاز و و یژه 03303330333ریال،طرح درجه یک83303330333

ریال،طرح درجه دو 0303330333ریال،طرح کودکان  0303330333ریال می باشد)
جبران هزینه زایمان طبیعی ،سزارین

0

8606660666ریال

جبران هزینه های پارا کلینیکی( )8مانند:انواع اسکن ،ماموگرافی،سونوگرافی ،
4

رادیوتراپی  ،ام آر آی ،آندوسکوپی ،اکو کاردیوگرافی و ،استرس

0606660666

اکو،دانسیتومتری

ریال

جبران هزینه های پاراکلینیکی( )2مانند:تست ورزش، ،تست الرژی.تست
0

تنفسی.نوار عضله.نوارعصب.نوار مغز.نوارمثانه.شنوایی سنجی.بینایی

0606660666

سنجی.هولترمانیتورینگ قلب.آنژیوگرافی چشم

ریاال

جبران هزینه های ناهنجاری جنین

6

0606660666ریال

جبران هزینه های جراحیهای مجاز سرپایی وبدون بستری مانند:شامل
شکستگیها.گچ گیری.ختنه.بخیه.کرایوتراپی.اکسیژیون لیپوم.بیوپسی.تخلیه

7

کیست.ولیزر درمانی(باستثنا رفع عیوب چشم و زیبایی)

2303330333

2303330333

ریال

ریال

0606660666

000000000
ریال

0606660666

000000000
ریال

--------

--------

ریال
8303330333

8303330333

ریال

ریال

8303330333ریال

003330333ریال

8303330333

83033303333

ریال

ریال

ریال

ریال

هزینه عیوب انکساری چشم در صورتی که درجه نقص بینایی هرچشم 6دیوپتر باشد؛ تاسقف تعهد

1

0606660666

0303330333ریال

0303330333ریال

-------

---------

0606660666
ریال

000000000
ریال

9202220222ریال

2303330333ریال

2303330333ریال

0000000000ریال

0000000000ریال

2606660666ریال

8003330333ریال

8003330333ریال

2606660666ریال

200000000ریال

83

آمبوالنس داخل شهر

0000000000ریال

003330333ریال

803330333ریال

0000000000ریال

000000000ریال

88

آمبوالنس خارج شهر

0000000000ریال

603330333ریال

203330333ریال

0000000000ریال

300000000ریال

82

پوشش ویژه بیمه عمر[فوت] ناشی از حوادث 24ساعته

 2/5میلیارد

 1/5میلیارد

 1/5میلیارد

 2/5میلیارد

 1/5میلیارد

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

جدول برای دو چشم

جبران هزینه های آزمایشگاهی:شامل آزمایشهای تشخیص پزشکی.پاتولوژی

9

با آسیب شناسی وژنتیک پزشکی.انواع رادیوگرافی.نوار قلب و فیزیوتراپی

*فرانشیز طرح ممتاز و والدین برای کلیه بندها ،فقط ده درصد می باشد(حداقل فرانشیز)
*فرانشیز طرح درجه 8و2وکودکان برای بندهای  8،2،0ده درصد و سایر بندها سی درصد می باشد.
(مبالغ اعالم شده تعهدات فوق با احتساب هزینه عضویت در طرح بیمه درمان تکمیلی باشگاه
مشتریان شرکت های ساختمانی ،تاسیساتی و تجهیزاتی و مالیات ارزش افزوده می باشد)

یک میلیون و

یک میلیون و

نهصدو شصت

دو میلیون و

نهصد و هفتاد

صدو نود و پنج

هزار تومان

نهصدو نود

هزار تومان

هزار تومان

چهار صد ونود هزار
تومان

هزار تومان

آیا می دانید :درصورتی که دفترچه تامین اجتماعی و یا خدمات درمانی نیز داشته باشید حداکثر 03درصد هزینه های شما در بخش خصوصی قابل پرداخت می باشد؟
آیا می دانید :بسیاری از مراکز درمانی خصوصی ،طرف قرارداد با تامین اجتماعی و یا خدمات درمانی نیستند و شما باید به صورت شخصی تمام هزینه های درمانی خود را پرداخت کنید،اما
دارندگان بیمه درمان تکمیلی ،میتوانند هزینه های درمانی خود را طبق شرایط بیمه درمان تکمیلی تا سقف تعهدات این جدول دریافت نمایند.
آیا می دانید :ارائه بیمه درمان تکمیلی از طرف یک شرکت بیمه گر فقط به نفع متقاضیان است؛ زیرا اخذ بیمه مهم درمان تکمیلی به صورت انفرادی در بسیاری از شرکت ها ممنوع بوده یا
اسثنائات و محدودیت های بسیاری دارد و مزایای مناسب فقط به صورت گروهی امکان پذیر است؛ لذا هرگونه فرصت ثبت نامی که از طریق متولیان انجام شود  ،فقط به نفع شماست .
آیا می دانید :هزینه های بستری درمراکز درمانی با توجه به افزایش قیمت تجیهزات بیمارستانی و اتاق عمل به علت افزایش قیمت بسیار سنگین شده است.
چه باید کرد :کلیه متقاضیان می توانند از مزایای طرح درمان تکمیلی انجمن صنفی کارفرمائی پیمانکاران و شرکت های ساختمانی  ،تاسیسات و تجهیزاتی در فرصت ثبت نام محدودی که وجود دارد استفاده کنند؛
ضمن اینکه شرایط برای ثبت نام در سال آینده برای کسانی که فاقد سابقه باشند؛ بسیار محدود می شود؛ پس منتظر نباشیم بیماری یا حادثه ایجاد شود و بعد به فکر استفاده از مزایای یک صندوق جمعی بیفتیم.

بیمه گر طرف قرارداد شرکت بیمه ملت و پشیبانی پذیرش و پرداخت خسارت در مراکز طرف قرارداد به صورت آنالین با کارت ملی و در سایر مراکز یا صدور معرفی نامه می باشد
مجری ثبت نام و انجام امور اداری و اجرایی از طرف شرکت کارگزاری رسمی بیمه(حامیان امید و آتیه) انجام میشود

(تلفن مشاور وکارشناس پاسخگو 22625070190- :ثابت 02(206-92116222 :خط)www.hamianomid.com
آدرس محل مراجعه جهت ثبت نام یا ارسال مدارک )6:در صورت تماس در محل شرکت مدارک دریافت می گردد -0طرشت(مترو دانشگاه شریف ) میدان تیموری بلوار صالحی بلوار شهید جواد اکبری نبش
چهار راه قاسمی پالک  03ساختمان حامی طبقه چهارم شرکت کارگزاری رسمی بیمه حامیان امید و آتیه (با مجوز بیمه مرکزی ج.ا.ا)
مهلت ثبت نام و تحویل فرم شماره  1و 2با توجه به هماهنگی های انجام شده از  99/5/1الی  99/60/60می باشد .قبل از تحویل مدارک جهت دریافت مشاوره ثبت نام به کارشناس طرح تماس بگیرید
تاریخ قرارداد از 99/5/0تا  0033/5/0می باشد و باید طی مهلت اعالم شده(حداکثر تا )99-30-30جهت ثبت نام اقدام کنند)
کلیه بیمه شدگان قرارداد قبلی کارگزاری فاقد دوره انتظار به عنوان یک مزیت می باشند(زیرا منتظر نشدند تا بیمار شوند و سپس بیمه شوند)
با توجه به اینکه باید مشخصات کلیه بیمه شدگان درپایان ثبت نام در سیستم ثبت شود؛ لذا تاریخ توزیع کارت یا گواهی عضویت از 62مهرماه خواهد بود؛بنابراین دریاف ت مدارک و پرداخت کلیه خسارتها بعد تاریخ مذکور است

شرایط ثبت نام از نظر تعداد برای شرکت های حقوقی – 1:حداقل 2نفر از اعضا هیئت مدیره
شرایط ثبت نام برایواحدهای غیر حقوقی -1:فقط صاحب جواز

-0در صورت تقاضابرای کارکنان حداقل 53درصد لیست تامین اجتماعی به همراه 2عضو هیئت مدیره الزامی است ...
- 2جهت کارکنان مشروط به ارائه لیست تامین اجتماعی با احتساب نفرات خانواده حداقل 05نفر.

(فرم شماره یک:ویژه ثبت نام کننده )درخواست پوشش بیمه مکمل درمان ویژه شرکت های حوزه تاسیسات و تجهیزات ،ساختمان و صنعتی و تولیدی (تولید و اجرا) (شروع قرارداد  99/5/0الی )0011/5/0

اینجانب ..................................متقاضی بیمه درمان تکمیلی هستم و با مطالعه و اطالع کامل از شرایط بیمه درمان تکمیلی و توجه به توضیحات جدول ارسالی و آگاهی از مبلغ حق بیمه و عضویت در باشگاه مشتریان شرکت
های حوزه تاسیسات و تجهیزات ،ساختمان و صنعتی و تولیدی و قبول گواهی شناخت شرایط در طرح بیمه تکمیلی کارکنان با افراد تحت تکفل به شرح تعهدات انتخابی مندرج در جدول ذیل در خواست استفاده از بیمه مکمل
را دارم و امور مالی مجاز خواهد بود حق بیمه را از اینجانب کسر و به شرکت بیمه پرداخت نمایید و اطالع دارم در صورتی که پرسنل رسمی شرکت ثبت نام کننده نباشم و ادعای غیر واقع کرده باشم ،شرکت بیمه می تواند از
پرداخت خسارت خودداری یا در صورت پرداخت درخواست عودت مبلغ را بنماید و جریمه متعلقه را نیز

محاسبه کند(.ثبت نام کنندگان جدید باید در لیست تامین اجتماعی باشند و داشتن بیمه گر پایه الزامی است)

*افراد باالی 07سال و والدین تحت تکفل به همراه کلیه اعضا خانواده فقط باید طرح ویژه والدین را انتخاب کنند وگزینه دیگری قابل انتخاب نیست (برای افراد باالی 07سال اضافه نرخ عرف و قانونی بیمه لحاظ نشده است
و تنها تعهدات بهتر و بیشتر است .والدین با ارائه رونوشت دفترچه تامین اجتماعی یا نامه دادگاه جهت اثبات تکفل تحت پوشش می باشند(والدین غیر تحت تکفل سرپرست خانواده نیز در طرح والدین قابل پذیرش هستند )

ثبت نام فرزندان زیر 01سال الزامی است که باید معادل ستون تعهدات خود و حق بیمه مربوطه را انتخاب کرده مشخصات را در جدول ثبت نام وارد کنند و همچنین متقاضیان جهت کاهش حق بیمه خود می توانند ستون
تعهدات و حق بیمه طرح کودکان را برای فرزندان خویش انتخاب کنند.اعضای خانواده جز فرزندان زیر 81سال ملزم به انتخاب یک طرح می باشند.
پوشش ویژه فوت :در صورت فوت به علت حادثه تعهدات شرکت بیمه 257میلیون تومان [برای طرح ممتاز و طرح ویژه] و 857میلیون تومان برای درجه 8و2و کودکان طبق شرایط بیمه نامه می باشد
متقاضی حق بیمه طرح درجه یک با مبلغ 00.951.111ریال سالیانه برای هر نفر می باشم (شماره )2

متقاضی حق بیمه طرح ممتاز با مبلغ 09.711.111ریال سالیانه برای هر نفر می باشم (شماره )8
متقاضی حق بیمه طرح درجه دو با مبلغ 9.611.111ریال سالیانه برای هر نفرمی باشم (شماره )3
متقاضی حق بیمه طرح ویژه کودکان با مبلغ 0.911.111ریال سالیانه برای هر نفر می باشم(شماره )5

متقاضی حق بیمه طرح ویژه والدین وافراد باالی 71سال با مبلغ 29.911.111ریال سالیانه برای هر نفرمی باشم(شماره )4

نام خانوادگی
ردیف

نسبت

1

سرپرست

2

همسر

3

فرزند

4

فرزند

5

فرزند

7

پدر

8

مادر

جنسیت

نام

نام پدر

شماره شناسنامه(بدون خط
تیره)

تذکر بسیار مهم :کپی کارت ملی کلیه اعضا و کپی صفحه دوم شناسنامه سرپرست الزامی است .

محل تولد

کد ملی(بدون خط تیره)

شماره دفترچه بیمه

تاریخ تولد

وضعیت تبعی(تحت

پایه(بدون خط فاصله ویا

روز/ماه/سال

تکفل/غیر تحت

خط تیره)

تکفل)

نام طرح
انتخابی

نام بانک و شماره شبا بانکی ........................................................................................................ ....................................

نام مدیرعامل .....................................نام شرکت . .............................تلفن ثابت شرکت ..........................تلفن همراه بیمه شده اصلی ....................................نام بیمه گر درمان تکمیلی سال پیش ....................
امضا و اثر انگشت سرپرست خانواده
تامین اجتماعی) آدرس دقیق محل کار ......................................................................................................
خدمات درمانی.
نام بیمه گر اول

فرم شماره دو (ویژه درخواست صدور و اعالم اسامی سرپرستان اصلی)
از:شرکت  .........................متقاضی پوشش بیمه درمان تکمیلی طرح ویژه شرکت های حوزه تاسیسات و تجهیزات ،ساختمان و صنعتی و تولیدی برای کارکنانی که ثبت نام انجام داده اند
به :مجری طرح بیمه درمان تکمیلی شرکت کارگزاری رسمی بیمه (حامیان امید و آتیه )

با توجه به مزایا و شرایط بسته های پیشنهادی بیمه مکمل درمان گروهی و پیرو اطالع از شرایط جدول تعهدات و امضا فرم شماره  1درخواست پوششهای اعالمی را
جهت متقاضیان ذیل مینمائیم.
طبق جدول حاضر،نام و تعداد بیمه شده گان اصلی (سرپرست ) و مشخصات کامل تر افراد تحت تکفل طبق فرم های شماره یک به همراه گواهی های شناخت شرایط
و چکهای حق بیمه برایتان ارسال میشود .گواهی می شود به اطالع این شرکت رسانیده شده است که تضمین وصول حق بیمه ها برعهده این شرکت(صادرکننده
چک)می باشد و در صورت عدم وصول حق بیمه و اقساط بیمه شدگان معرفی شده  ،تعهدات بیمه گر تعلیق و بیمه گر هیچگونه خسارتی پرداخت نخواهد کرد و
تعهدات بیمه گر پس از پرداخت حق بیمه برای هزینه های پس از تعلیق خواهد بود و جبران هزینه ها برعهده شرکت صادر کننده چک می باشد و با توجه به اینکه
پوشش بیمه درمان تکمیلی برای کلیه اشخاصی می باشد که به علت رابطه کاری مشخصات آنها در لیست تامین اجتماعی شرکت وجود دارد ،بنابراین در صورتی که
در هر مرحله قرارداد ثابت شود که با بیمه شده معرفی شده رابطه استخدامی و قراردادی وجود ندارد ،تعهدات بیمه گر تعلیق و هزینه های پزشکی پرداخت شده باید
برگشت

شود(.چک ها فقط صیادی و در وجه بیمه ملت صادر شود درغیر اینصورت حق بیمه نقدی می باشد.جهت ارتقا مزایا و کاهش حق بیمه  ،قرارداد درمان به صورت گروهی می باشد؛ لذا برای

هرشرکت قرارداد جداگانه صادر نمی شود و همه تابع شماره قرارداد اصلی می باشند بنابراین در صورت معامالت فصلی وارزش افزوده قید نشود) لطفا وضعیت ذیل را اعالم کنید
وضعیت ممتاز

شرکتی که نزد کارگزاری بیمه مسئولیت یا مهندسی دارد  -وضعیت درجه متوسط
تعداد

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

سرپرست اصلی

کاری

جمع کل حق بیمه صفحه حاضر :

افراد
تحت
تکفل

شرکتی که هیچ بیمه ای ندارد  -وضعیت ضعیف

شرکتی که فعال نیست و پروژه ای ندارد

حق بیمه کل
نوع بسته

سرپرست

انتخابی

وافراد تحت

شماره شبا بانکی سرپرست جهت واریز
مبلغ هزینه های درمان

تکفل

مهر وامضاء مدیریت واحد متقاضی

گواهی شناخت شرایط ثبت نام بیمه درمان تکمیلی گروهی ( در صورتی که وقت مطالعه این گواهی شناخت شرایط بیمه درمان تکمیلی را ندارید حتما از خرید بیمه نامه خودداری کنید )
اینجانب ........................پرسنل شرکت ............................با افراد تحت تکفل خویش به شرح مشخصات فرم شماره یک نسبت به موارد ذیل اطالع کامل کسب نموده و با رضایت و درخواست شخصی نسبت به اخذ بیمه
نامه درمان تکمیلی گروهی براساس مبالغ اعالم شده با احتساب هزینه عضویت در طرح بیمه درمان تکمیلی باشگاه مشتریان شرکت های ساختمانی  ،تاسیساتی و تجهیزاتی می باشد اقدام کرده ام.
روش پرداخت حق بیمه:حق بیمه نقدی می باشد اما در صورت تمایل به پرداخت اقساطی  03%درصد نقدا و مابقی براساس تعداد نفرات متقاضی طی اقساط ماهیانه و فقط با دریافت چک صیادی می باشد (کمتر از 5نفر بصورت
نقدی ،از  5تا  03نفر  0قسط متوالی ،بیش از  03نفر تا 03نفر  5قسط متوالی و بیش از 03نفر تا 03نفر 6قسط متوالی و بیش از 03نفر 0قسط متوالی ) تذکر 03%:نقدی اولیه به صورت نقد یا چک به تاریخ روز ثبت نام می باشد و
تا تاریخ اقساط بعدی الزاما و حتما باید به صورت متوالی و ماهیانه در  15هرماه باشد.چک ها طبق قرارداد منعقده باید هم زمان با تحویل مدارک پرداخت شود؛ در صورت عدم پرداخت هر قسط به علت برگشت خوردن چک
اقساط،تعهدات بیمه گر تعلیق و در زمان تعلیق شرکت بیمه هیچگونه تعهدی نسبت به پرداخت هزینه های درمانی نخواهد داشت و تعهدات بیمه گر پس از پرداخت حق بیمه برای هزینه های پس از تعلیق خواهد بود لذا هیچگونه
ادعایی قابل قبول نیست.
دوره انتظار :
دوره ای است که بیمه گر هیچگونه تعهدی نسبت به عمل های جراحی و زایمان برای افرادی که بدون سابقه هستند نخواهد داشت.
)1کلیه بیمه شدگانی که نزد شرکت کارگزاری از طریق قرارداد پیشین  ،سابقه قبلی داشته باشند بدون دوره انتظار خواهند بود1(.مزیت برای کسانی که فقط در هنگام نیاز و داشتن هزینه برای خرید بیمه اقدام نمی کنند)
)2کلیه بیمه شدگانی که سابقه نزد بیمه گر دیگری داشته باشند و بیش از سه ماه از بیمه ایشان نگذشته باشد با ارائه مدرک الزم شامل دوره انتظار نخواهند بود.
)3کلیه متقاضیان و بیمه شدگان جدید که برای اولین بار در سال  99ثبت نام کرده اند و فاقد سابقه هستند دارای سه ماه دوره انتظار برای کلیه جراحی های عمومی و تخصصی و بیماریهای مزمن هستند و 6ماه دوره انتظار برای
زایمان هستند و جهت هزینه های آزمایشگاهی و پاراکلینیکی هیچ دوره انتظار وجود ندارد؛ بدیهی است درصورت ثبت نام جهت سال های آتی فاقد دوره انتظار خواهند شد.
شرایط سنی و حداقل نفرات جهت ثبت نام:
باتوجه به اینکه جهت متقاظیان  5طرح معرفی شده است ثبت نام تابع موارد ذیل می باشد.
)1ثبت نام کلیه اعضا خانواده طبق قانون کلیه شرکت های بیمه ای اجباری و الزامی می باشد وهمچنین هر خانواده ملزم به انتخاب یک طرح می باشد و در سبد خرید فقط یک طرح باید وجود داشته باشد.ثبت نام کودکان زیر 11سال
الزامی است اما والدین می توانند در صورت تمایل جهت کاهش حق بیمه طرح شماره 5ویژه کودکان را انتخاب کنند(در این شیوه هزینه بیمه ای خانواده کاهش پیدا می کند ) و در غیر اینصورت در صورت تمایل می تواند معادل
تعهدات والدین خود(سرپرست اصلی ) انتخاب کنند.
) 0باتوجه به آیین نامه بیمه های درمان تکمیلی افراد باالی شصت سال و هفتاد سال مشمول اضافه نرخ می شوند اما طی مجوز اخذ شده توسط شرکت کارگزاری تا 03سالگی مدیر عامل و اعضا هیئت مدیره و کارکنان شرکت ثبت
نام کننده بدون اضافه نرخ محاسبه می شوند(.این روش باعث کاهش حق بیمه های گروه متقاضی شده است و  1امتیاز مهم است )وجهت افراد باالی03سال(مدیریت و کارکنان و والدین )الزاما باید به همراه همسر خود ،تعهدات
ستون طرح ویژه (برای والدین و افراد باالی 03سال)را انتخاب کنند که به علت احتمال بیماری تعهدات باالتری وجود دارد و ثبت نام در گروه دیگر مجاز نمی باشد.حداکثر سن ثبت نام تا 08سالگی می باشد مگر با مجوز خاص.

)0باتوجه به آیین نامه بیمه های درمان تکمیلی والدین تحت تکفل با اضافه نرخ می باشند اما طبق مجوز اخذ شده توسط شرکت کارگزاری و اضافه شدن طرح والدین که بصورت خاص می باشد .کلیه والدین تحت تکفل وغیر تحت
تکفل می توانند در این طرح ثبت نام به عمل آورند(.امتیازی مهم به نفع گروه متقاضیان در سال جدید) که با ارائه دفترچه تامین اجتماعی یا نامه دادگاه مجاز است
اینجانب به شرح مشخصات فوق گواهی می کنم که طبق مستندات(روزنامه رسمی) عضو هیئت مدیره یا براساس لیست تامین اجتماعی جزو کارکنان شرکت می باشم و جهت استفاده از مزایای بیمه درمان تکمیلی ادعای کذب
نکرده و درصورت اینکه در آینده خالف این موضوع ثابت شود بیمه نامه بدون برگشت حق بیمه ابطال و هیچ هزینه ای پرداخت نشده و در صورت اینکه خسارتی پرداخت شده باشد از طرف واحد حقوقی مطالبه می گردد و بیمه گر
حق شکایت را هم برای خود محفوظ خواهد داشت .
شروع قرارداد :شروع قرارداد از تاریخ  99/5/1تا 1033/5/1می باشد و پوشش بیمه ای و پرداخت خسارت مشروط به داشتن کارت نیست ولی کلیه کارتها یا گواهی عضویت بیمه درمان پس از پایان مهلت ثبت نام آماده
تحویل می باشد و دریافت مدارک و پرداخت خسارت آغاز می شود و در صورتی که عجله برای گرفتن معرفی نامه بیمارستانی قبل از پایان مهلت ثبت نام در نیمه شهریور ماه داشته باشید ،مقدور نیست.
توضیحات خاص:
)1مراکز درمانی خصوصی دفترچه بیمه گر اول را قبول نکرده یا در صورت عقد قرارداد حداکثر 03درصد صورتحساب از طریق دفترچه درمان بیمه گر اول قابل قبول است؛ ولی در صورت داشتن بیمه درمان تکمیلی به نکات ذیل
دقت کنیدتا حداکثر بهره را ببرید و کمترین هزینه را متحمل شوید.

الف)در صورتی که مرکز خصوصی طرف قرارداد بیمه گر اول باشد و با معرفی نامه مراجعه کنید تا سقف تعهدات بیمه گردرمانی تکمیلی هزینه های شما به صورت کامل جبران می گردد(شرایط بسیار خوب) 1
ب) در صورتی که مرکز خصوصی طرف قرارداد بیمه گر اول و بیمه گر تکمیلی باشد؛ ولی بدون معرفی نامه مراجعه کنید؛ ممکن است از شما هزینه بیشتری اخذ کنند؛ لذا شرکت بیمه طبق تعرفه وزارت بهداشت و درمان هزینه ها را
پرداخت و تخلف مرکز درمانی بابت اضافه دریافتی را پرداخت نمی کند(جهت استفاده مطلوب از بیمه درمان تکمیلی به بیمارستان های طرف قرارداد بیمه گر اول و دوم مراجعه کنید؛ زیرا ترکیب این دو عامل باعث حمایت کامل از
شما و جلب رضایت شما خواهد شددر غیر اینصورت حتما از اخذ بیمه نامه خوداری کنید یا توقع پرداخت کامل صورتحساب های خود را نداشته باشید)
ج)در صورتی که بدون هماهنگی به مرکزی مراجعه کنید که نه طرف قرارداد بیمه گر اول است و نه طرف قرارداد بیمه گر تکمیلی دوم است مطمئنا متحمل هزینه زیادی خواهید شد که به علت عدم توجه به توصیه های همین گواهی
شناخت شرایط و عدم مشورت با مشاور بیمه درمان تکمیلی خویش است (.شما حتما متحمل هزینه مضاعف شده و صورت حساب شما پس از کسر فرانشیز و تطبیق با تعرفه وزارت بهداشت ودرمان پرداخت می شود .
نکته مهم  :بیمه درمان تکمیلی نسبت به مازاد تعهدات بیمه گر اول در مراکز خصوصی طرف قرارداد (03درصد سهم بیمه گر اول و پایه است و  03درصد باقی مانده را طبق تعرفه وزارت بهداشت و درمان در مراکز خصوصی تا
سقف تعهدات وشرایط بیمه نامه جبران می کند) نسبت به جبران هزینه ها اقدام می کند؛ لذا نسبت به تخلفات و هزینه های مضاعف تعهدی ندارد و توقعی نباید داشت.
د)در صورتی که به مرکزی مراجعه کنید که طرف قرارداد بیمه گر اول نیست؛ ولی طرف قرارداد بیمه گر درمان تکمیلی دوم است در این حالت به جهت مساعدت با بیمه شده با دریافت کل پرونده درمانی هزینه های سهم بیمه گر
دوم ( 03درصد براساس تعرفه وزارت بهداشت و درمان ) پرداخت می شود و 0ماه بعد جهت ارائه به بیمه گر اول مدارک از شرکت بیمه طرف قرارداد بیمه درمان تکمیلی و بیمه گر دوم دریافت و به بیمه شده تحویل می شود تا به
بیمه گر اول مراجعه کرده و 03درصد سهم بیمه گر اول منطبق برتعرفه وزارت بهداشت و درمان را دریافت کند.
فرانشیز :لطفا سقف تعهدات و درصد فرانشیز ها را طبق جدول تعهدات شرکت بیمه گر در هنگام ثبت نام مطالعه کنید تا هیچ سوء تفاهم و عدم اطالعی باقی نماند .بدیهی است شرکت بیمه جهت حمایت از شما پس از کسر
سهم بیمه گر اول (تامیین اجتماعی و خدمات درمانی) و بررسی فرانشیز مقررطبق تعرفه وزارت بهداشت هزینه های پزشکی انجام شده را پرداخت می کند.
تذکر مهم:جهت رضایت و استفاده از خدمات مطلوب حتما طبق دستورالعملی که به همراه کارت یا گواهی عضویت به شما داده می شود با دریافت معرفی نامه به بیمارستان خصوصی یا دولتی مراجه کنید .مهلت دریافت مدارک
درمانی از زمان انجام هزینه به مدت  0ماه است و پس از گذشت این مهلت مدارک قابل دریافت نیست ،لطفا به این نکته کمال توجه را داشته باشید .
*قبل از اقدام به بستری نسبت به مشورت با مشاور بیمه درمان تکمیلی از طریق شماره تلفن  22625050190حاصل نمایید تا راهنمایی های الزم انجام شود.
چنانچه شما به بیمارستانی مراجعه کرده و آن بیمارستان با بیمه گر اول (تامین اجتماعی و خدمات درمانی) طرف قرارداد نباشد؛ ولی با شرکت بیمه ملت طرف قرارداد باشد و معرفی نامه برای شما صادر گردد ،سهم بیمه درمان
تکمیل طبق تعرفه وزارت بهداشت و کسر فرانشیزپرداخت می شود و شما بیمه شده محترم می توانید بعد از  5ماه از زمان بستری مراجعه و پرونده را دریافت کرده تا بیمه گر اول مراجعه و سهم آن بیمه گر را دریافت نمایید.
نکته بسیار مهم  :اعمال زیبایی استثنا می باشند در نتیجه بعضی از اعمال جراحی بینی ،چشم و جراحی های معده بابت چاقی( مثل عمل چاقی با  BMIکمتر از ) 24که شبهه عمل زیبایی است؛ حتما نیاز به تایید پزشک بیمه گر قبل از
اقدام به جراحی دارد؛ لذا حتما باید قبل از عمل جراحی با مشاور بیمه درمان تکمیلی مستقیم خود با شماره تلفن  22625050190تماس بگیرید تا هماهنگی جهت معاینه پزشک معتمد انجام شود .چنانچه پزشک معتمد شما را
معاینه نکرده باشد و مجوز نداده باشد؛ هزینه انجام شده قابل پرداخت نمی باشد.کلیه استثنائات و سایر شرایط مهم طبق شرایط عمومی بیمه مرکزی کشور و مصوب شورای عالی بیمه می باشد.
* مشاورکارگزاری جهت کمک و مساعدت به شما هیچ حق المشاوره ای دریافت نمی کند ولی استدعا داریم جهت آرامش خودتان و کارشناسان کارگزاری حتما شرایط فوق را مطالعه کنید تا به علت عدم آگاهی تنش و چالش وتوقع ایجاد نشود*

احتراما اینجانب به مشخصات فوق کلیه مطالب فوق و فرم شماره  1را رویت و مطالعه کرده و نسبت به شرایط بیمه درمان تکمیلی و تعهدات شرکت بیمه مطلع شده ام و تصویر مطالب فوق را نزد خود نگه داری می کنیم
تلفن همراه.............................. :
امضاء اثر انگشت و تاریخ

