
 
 

 

 
 

 

 سندیکا 89-88نکات قابل توجه در خصوص قرارداد بیمه درمان تکمیلی 

 نار باشند، می توانند یکی از سه طر  پیشنهاد  91های عضو در صورتیکه تعداد بیمه شدگان شان بیشتر از هر یک از شرکت

 شده را انتخاب نمایند. 

 در )قالب طر  دبیرخانه سندیکا( قابل  0نار باشد، تنها طر  شماره  91شان کمتر از هایی که تعداد بیمه شدگانبرای شرکت

 استااده خواهد بود. 

 های هزینه %31ماعی بصورت میانگین تا های نظام جامع سالمت، سازمان بیمه تامین اجتبا توجه به اینکه طبق آئین نامه

 ماید، لذانبا ارائه پرونده پزشکی پرداخت میها و مراکز درمانی خصوصی را تقبل و ، جراحی و پاراکلینیکی بیمارستانبستری

ها نیز پیشنهاد انشیز تعیین شده و برای سایر طر فر %31با  0ها برای طر  شماره برای کاه  حق بیمه متعلقه، پوش 

 گردد. می

 های متقاضی تنظیم قراردادشرکت گر، هر یک ازهای بیمه اردادهای بیمه درمان تکمیلی شرکتبر اساس شرایط عمومی قر ،

 نمایند.  درصد از کارکنان خود را طبق لیست تأمین اجتماعی برای استااده از بیمه تکمیلی معرفی می 01حداقل 

 درخواست"ای را با موضوع نامه د بایهای درمان و عمر و حادثه، میی عضو متقاضی استااده از قراردادهاهر یک از شرکت   

 گسترش بیمه ارسال نمایند.  خانهکارگزاری دبیرخانه سندیکا و برای  "صدور بیمه نامه

  دولتی، خصوصی و همترازی در خسارات بخ  تعرفه روش بازپرداخت خسارت شرکت بیمه البرز طبق فرمول )فراتر از مبالغ

 های پاراکلینیکی و آزمایشگاهی( خواهد بود.

  والدین مشمول  باشد.پذیر مینار امکان  911شدگان بیشتر از مههای با تعداد بیجهت شرکتارائه پوش  دندان پزشکی صرفا
های دندان پزشکی شامل خدمات کشیدن، پرکردن، ترمیم ریشه، جرم گیری و بروساژ د. هزینهنباشپزشکی نمیپوش  دندان

 گردد.گران محاسبه میسندیکای بیمه بوده و مطابق تعرفه

 هایخسارت پروندهپرداخت علیق موقت )گاهاً دو ماهه( اطالعات پرسنل در قالب اکسل برای جلوگیری از ت ارسال به موقع 
 رستانی و ..، معرفینامه بیماجدید تعویق عملیات فنی و مالی مربوط به صدور قراردادو قرارداد دوره مربوط به پایان 

 به بعد تمامی  01/19/93سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ  13/10/93تاریخ 90/93/011پیرو بخشنامه شماره  شایان ذکر است
 .های درمان تکمیلی از مالیات بر ارزش افزوده و عوارض معاف هستند نامهبیمه

  های پیشنهادی به پیوست می باشد.ای و سق  تعهدات هر یک از طر های بیمهشر  پوش 

                                                   

 طرح عمر و حادثه گروهی                                                   
 

 
 
 
 
 

 

  گرددبه همراه قرارداد عمر و حوادث گروهی ارائه میقرارداد بیمه درمان تکمیلی. 
 

 

 میزان پوش  نوع تعهدات ردی 

 111/111/311 عمر زمانی 0

 111/111/311 حوادث گروهی 0

 391/292/0 بیمهجمع حق



 
 

 

 

 

 

 "یک"طرح 

 

  
 

 نوع تعهدات ردیف
طرح درخواستی 

2 

 بیمهفرانشیز/ حق

%09 %19 %29 

    999/999/09 جراحی عمومی 2

    999/999/219 جراحی تخصصی 1

0 
زایمان طبیعی و عمل سزارین و 

 نازایی
999/999/19  

 
 

    999/999/9 2پاراکلینیکی  1

    999/999/1  1پاراکلینیکی  5

     999/999/1 0پاراکلینیکی  6

    999/999/29 لیزیک دو چشم 0

    999/599/6 آزمایشگاهی 9

    999/999/1 عینک 8

    999/999/5 سمعک  29

    999/599/0 ویزیت و دارو و خدمات اورژانس 22

    999/599/5 بخشی اورترزتوان 21

20 
-اعضای طبیعی بدن )به پیشنهاد بیمه

 گر(

در سقف بستری 

 عمومی
 

 
 

 059/919 959/099 999/608  بیمه بدون دندان پزشکیحق

 099/915/2 228/861 615/906  ریال دندان پزشکی 999/999/5حق بیمه با 



 
 

 

 

 

 

 "دو"طرح 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نوع تعهدات ردیف
طرح درخواستی 

1 

 بیمهفرانشیز /حق

%09 %19 %29 

    999/999/299 جراحی عمومی 2

    999/999/199 جراحی تخصصی 1

    999/999/19 زایمان طبیعی و عمل سزارین و نازایی 0

    999/999/29 2پاراکلینیکی  1

    999/999/9  1پاراکلینیکی  5

    999/999/9 0پاراکلینیکی  6

    999/999/19 لیزیک دو چشم 0

    999/999/29 آزمایشگاهی 9

    999/999/1 عینک 8

    999/999/5 سمعک  29

    999/999/5 ویزیت و دارو و خدمات اورژانس 22

    999/999/29 بخشی اورترزتوان 21

 ر(گاعضای طبیعی بدن )به پیشنهاد بیمه 20
در سقف بستری 

 عمومی
 

 
 

 899/900/2 969/851 999/909  بیمه بدون دندان پزشکیحق

 809/101/2 200/206/2 815/890  ریال دندان پزشکی 999/999/5حق بیمه با 



 
 

 

 

 
 

 

 "سه"طرح 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 نوع تعهدات ردیف
 طرح درخواستی

0 

 بیمهفرانشیز /حق

%09 %19 %29 

    999/999/259 جراحی عمومی 2

    999/999/099 جراحی تخصصی 1

    999/999/59 زایمان طبیعی و عمل سزارین و نازایی 0

    999/999/19 2پاراکلینیکی  1

    999/999/29  1پاراکلینیکی  5

    999/999/29 0پاراکلینیکی  6

    999/999/19 لیزیک دو چشم 0

    999/999/29 آزمایشگاهی 9

    999/999/0 عینک 8

    999/999/5 سمعک  29

    999/999/5 ویزیت و دارو و خدمات اورژانس 22

    999/999/29 بخشی اورترزتوان 21

 ر(گاعضای طبیعی بدن )به پیشنهاد بیمه 20
در سقف بستری 

 عمومی
 

 
 

 905/252/2 015/958/2 599/812  بیمه بدون دندان پزشکیحق

 690/111/2 021/029/2 059/208/2  ریال دندان پزشکی 999/999/29حق بیمه با 


