
 (رایگان-طزح الف) 1396-97پوششهای بیمه درمان گروهی سال 

 -موسسه تأمین درمان بسیجیان-

ف
دی

ر
 

 (ریال)مبلغ  تعهدات

1 

تا ) DAY CAREٍ  های تعتری ٍ جراحی در تیوارظتاى ٍ هراکس جراحی هحذٍدجثراى هسیٌه 

 ، اًَاعآًصیَگرافی قلة تسریق دارٍی ؼیوی درهاًی، رادیَتراپی، , (ظاعت تعتری 6تیػ از 

 ، جراحی دیعک ظتَى فقرات ٍ پیًَذ قرًیه چؽن ترای هر ًفرظٌگ ؼکي

35,000,000 

2 
جراحی هرتَط ته ظرطاى، هغس ٍ اعصاب هرکسی ٍ ًخاع جثراى هسیٌه جراحی تخصصی ؼاهل 

 ، قلة، پیًَذ کلیه، پیًَذ کثذ، ریه، هغس اظتخَاى ٍ کاهاًاتاف(ته اظتثٌای دیعک ظتَى فقرات)
70,000,000 

 500,000 جثراى هسیٌه های آهثَالًط در داخل ؼهر 3

 1,000,000 ؼهری خارججثراى هسیٌه های آهثَالًط  4

 

 رت کامالً رایگان می باشدایه طزح به صو -

 .مدت اوتظار مزبوط به بیمه تکمیلی حذف گزدیده است -

 

 

 مدارک الزم

در صًرت عدم عضًیت میتًان َىگام ارائٍ مدارک تیمٍ، مراحل عضًیت را طی )اصل ي کپی کارت تسیج  -1

 (ومًد

  .افراد تحت تکفل ي کارت ملی متقاضی ي( صفحٍ ايل ي ديم ) کپی شىاسىامٍ اصل ي  -2

  .فرد تیمٍ شدٌ اصلی َمراٌ تا افراد تحت تکفلاصل ي کپی دفترچٍ تیمٍ تأمیه اجتماعی  -3

 .افراد تحت تکفلي  فرد تیمٍ شدٌ اصلی  3*4یک قطعٍ عکس  -4

 .فرد تیمٍ شدٌ اصلیپریىت شمارٌ شثا از حساب  -5

 

 

 

 

 

 



 (بطزح ) 1396-97گروهی سال  درمان پوششهای بیمه

 -موسسه تأمین درمان بسیجیان-

ف
دی

ر
 

 (ریال)مبلغ  تعهدات

1 

تا ) DAY CAREٍ  جثراى هسیٌه های تعتری ٍ جراحی در تیوارظتاى ٍ هراکس جراحی هحذٍد

 ، اًَاعآًصیَگرافی قلة ی، جتسریق دارٍی ؼیوی درهاًی، رادیَترا ,(ظاعت تعتری 6تیػ از 

 ی دیعک ظتَى فقرات ٍ پیًَذ قرًیه چؽن ترای هر ًفرح، جراظٌگ ؼکي

35,000,000 

2 
جثراى هسیٌه جراحی تخصصی ؼاهل جراحی هرتَط ته ظرطاى، هغس ٍ اعصاب هرکسی ٍ ًخاع 

 ، قلة، پیًَذ کلیه، پیًَذ کثذ، ریه، هغس اظتخَاى ٍ کاهاًاتاف(ته اظتثٌای دیعک ظتَى فقرات)
70,000,000 

3 
جثراى هسیٌه های ظًََگرافی ٍ هاهَگرافی ٍ اًَاع اظکي ٍ اًَاع ظیتی اظکي ٍ اًَاع آًذٍظکَپی ٍ 

MRI َیج، رادیَترا، داًعیَهتریٍ اکَکاردیَگرافی ٍ اظترض اک 
3,000,000 

4 

,  ( PFT–اظپیرٍهتری )، تعت آلرشی، تعت تٌفعی جثراى هسیٌه های هرتَط ته تعت ٍرزغ

ؼٌَایی , (ظیعتَهتری یا ظیعتَگرام) ، ًَار هثاًهًَار هغس , ًَار عصة ,  (EMG) ًَار عضله

 ، هَلترهاًیتَریٌگ قلة ٍ آًصیَگرافی چؽنظٌجی ٍ تیٌایی ظٌجی

2,000,000 

5 
 ,کرایَتراپی , تخیه , ختٌه , گچ گیری , ؼکعتگیها، دررفتگی: های هجاز ظرپائی ؼاهل جراحی

 (تجس زیثایی) کیعت ٍ لیسردرهاًیلیپَم ٍ تیَپعی ٍ تخلیه اکعیسیَى، 
2,000,000 

 10,000,000 ظساریيعول جثراى هسیٌه های زایواى اعن از طثیعی ٍ  6

 500,000 جثراى هسیٌه های آهثَالًط در داخل ؼهر 7

 1,000,000 ؼهری خارججثراى هسیٌه های آهثَالًط  8
 

 .مدت اوتظار مزبوط به بیمه تکمیلی حذف گزدیده است -

 .ریال به صورت رایگان صادر می گزدد 000،300،000بیمه عمز و حوادث تا سقف پوشش  -

 

 

 مدارک الزم

در صًرت عدم عضًیت میتًان َىگام ارائٍ مدارک تیمٍ، مراحل عضًیت را طی )اصل ي کپی کارت تسیج  -1

 (ومًد

  .افراد تحت تکفل ي کارت ملی متقاضی ي( صفحٍ ايل ي ديم ) کپی شىاسىامٍ اصل ي  -2

  .فرد تیمٍ شدٌ اصلی َمراٌ تا افراد تحت تکفلاصل ي کپی دفترچٍ تیمٍ تأمیه اجتماعی  -3

 .افراد تحت تکفلي  فرد تیمٍ شدٌ اصلی  3*4 یک قطعٍ عکس -4

 .فرد تیمٍ شدٌ اصلیپریىت شمارٌ شثا از حساب  -5

اخت در شعثٍ اوقالب اسالمی قاتل پرد 1856-43-8877456-2اصل ي کپی فیش ياریسی تٍ شمارٌ حساب  -6

  .کلیٍ شعة تاوک اوصار سراسر کشًر

  ٍضمىاً تیمٍ شدن کلیٍ اعضای خاوًادٌ السامی می تاشد. َسار تًمان دریافت می گردد 90ترای َر وفر سالیاو. 


