
جراحی عمومی1

جراحی تخصصی2

3
زایمان طبیعی،عمل سزارین و نازایی و 

ناباروي

پاراکلینیکی 41

پاراکلینیکی 52

پاراکلینیکی 63

لیزیک دو چشم7

آزمایشگاهی8

عینک9

سمعک10

ویزیت، دارو و خدمات اورژانس11

توان-بخشی اورترز12

13
اعضاي طبیعی بدن
(به پیشنهاد بیمه گر)

915,478فرانشیز 30%800,000فرانشیز 30%670,000فرانشیز %30

1,053,000فرانشیز20%927,000فرانشیز20%775,000فرانشیز%20

1,144,000فرانشیز10%1,010,000فرانشیز10%840,000فرانشیز%10

15/000/000 سقف تعهدات دندانپزشکی10/000/000 سقف تعهدات دندانپزشکی5/000/000 سقف تعهدات دندانپزشکی

1,185,000فرانشیز 30%1,054,000فرانشیز 30%847,000فرانشیز %30

1,362,000فرانشیز20%1,175,000فرانشیز20%991,000فرانشیز%20

1,480,000فرانشیز10%1,317,000فرانشیز10%1,058,000فرانشیز%10

طرح هاي پیشنهادي قرارداد بیمه درمان تکمیلی اعضاي سندیکاي صنعت برق ایران در سال 1399-1400
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 سندیکا 1399-1400نکات قابل توجه در خصوص قرارداد بیمه درمان تکمیلی 
نفر باشند، می توانند یکی از سه طرح پیشنهاد  50هاي عضو در صورتیکه تعداد بیمه شدگان شان بیشتر از هر یک از شرکت •

 شده را انتخاب نمایند. 
قالب طرح در ( با پوشش دندانپزشکی 2نفر باشد، تنها طرح شماره  50شان کمتر از هایی که تعداد بیمه شدگانبراي شرکت •

 دبیرخانه سندیکا) قابل استفاده خواهد بود. 
هاي هزینه %30ماعی بصورت میانگین تا هاي نظام جامع سالمت، سازمان بیمه تامین اجتتوجه به اینکه طبق آئین نامهبا  •

 نماید، لذابا ارائه پرونده پزشکی پرداخت میها و مراکز درمانی خصوصی را تقبل و ، جراحی و پاراکلینیکی بیمارستانبستري
ها نیز پیشنهاد میتعیین شده و براي سایر طرحانشیز فر %30با  2ي طرح شماره ها برابراي کاهش حق بیمه متعلقه، پوشش

 گردد. 
هاي متقاضی تنظیم قرارداد، شرکت هاي بیمه گر، هر یک ازاردادهاي بیمه درمان تکمیلی شرکتبر اساس شرایط عمومی قر •

 نمایند. ز بیمه تکمیلی معرفی میدرصد از کارکنان خود را طبق لیست تأمین اجتماعی براي استفاده ا 70حداقل 
  درخواست "اي را با موضوع نامه د بایهاي درمان و عمر و حادثه، میي عضو متقاضی استفاده از قراردادهاهر یک از شرکت •

 گسترش بیمه ارسال نمایند.  خانهکارگزاري دبیرخانه سندیکا و براي  "صدور بیمه نامه
 مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد. %9عمر و حادثه، ، بیمه درماننامه به مبالغ درهنگام صدور بیمه •
دولتی، خصوصی و همترازي در خسارات بخش تعرفه روش بازپرداخت خسارت شرکت بیمه البرز طبق فرمول (فراتر از مبالغ  •

 هاي پاراکلینیکی و آزمایشگاهی) خواهد بود.
هاي دندان پزشکی شامل خدمات کشیدن، پرکردن، هزینه د ونباششش نمیوالدین مشمول پوبراي ارائه پوشش دندان پزشکی  •

 گردد.گران محاسبه میسندیکاي بیمه ترمیم ریشه، جرم گیري و بروساژ بوده و مطابق تعرفه
 هايخسارت پروندهپرداخت علیق موقت (گاهاً دو ماهه) اطالعات پرسنل در قالب اکسل براي جلوگیري از تارسال به موقع  •

 رستانی و ..، معرفینامه بیماجدید تعویق عملیات فنی و مالی مربوط به صدور قراردادو قرارداد دوره مربوط به پایان 
 هاي پیشنهادي به پیوست می باشد.اي و سقف تعهدات هر یک از طرحهاي بیمهشرح پوشش •

                                                   
 طرح عمر و حادثه گروهی                                                   

 

 
 
 
 
 
 

 .گرددمی قرارداد بیمه درمان تکمیلی به همراه قرارداد عمر و حوادث گروهی ارائه •

 (ریال) میزان پوشش نوع تعهدات ردیف

 000/000/400 عمر زمانی 1
 000/000/400 حوادث گروهی 2

 000/888/1 بیمهجمع حق
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