
SME 2 طرح درمان تکمیلی

1صفحه 

نفر200تا 151 نفر150تا 51 نفر50تا 1 تعدادی گروه های هدفبازه

20/736/000 22/272/000 26/880/000 (ریال)هرنفرحق بیمه سالیانه

(ریال)تعهداتسقف عنوان پوشش

300/000/000 جبران هزینه های بستری و جراحی در بیمارستان و مراکز جراحی محدود  1

600/000/000 هزینه های اعمال جراحی مهم مربوط به سرطان ، مغز و اعصاب مرکزی و نخاع، دیسک ستون فقرات،گامانایف، قلب، جبران
پیوند ریه، کبد، کلیه و مغز استخوان، شیمی درمانی،رادیوتراپی

2

25/000/000 هزینه های سونوگرافی، ماموگرافی، انواع رادیوگرافی، انواع اسکن، ام آر آی، جبران: 1پاراکلینیکی گروه 
اکوکاردیوگرافی،استرس اکو،دانسیتومتری

3

25/000/000 تنفسی، نوار عضله، نوار جبران هزینه های مربوط به انواع آندوسکپی، تست ورزش،تست آلرژی، تست: 2پاراکلینیکی گروه 
عصب، نوار مغز، نوار مثانه، نوار قلب، شنوایی سنجی، بینایی سنجی، هولترمانیتورینگ قلب، آنژیوگرافی چشم

4

30/000/000 لیزیک و جبران هزینه های جراحی مربوطه به رفع عیوب انکساری چشم: رفع عیوب انکساری چشم 5

15/000/000 هزینه های خدمات آزمایشگاهی شامل آزمایش های تشخیص پزشکی پاتولوژی و فیزیوتراپیجبران 6

15/000/000 و دررفتگی، گچ گیری، ختنه، بخیه، کرایوتراپی، اکسیزیون لیپوم، جبران هزینه های جراحی سرپایی شامل شکستگی
بیوپسی، تخلیه کیست و لیزردرمانی

7

15/000/000 هزینه های تست غربالگری جنین شامل مارگرهای جنینی و آزمایشات ژنتیک جنینجبران 8

10/000/000 (به جز ایمپلنت، ارتودنسی و دندان مصنوعی)و جراحی لثهدندانپزشکی 9

50/000/0000 زایمان اعم از طبیعی و سزارین 10

20/000/000 درمان نازایی و ناباروری 11

5/000/000 و خدمات اورژانس(براساس فهرست داروهای مجاز کشور صرفا مازاد بر سهم بیمه گر اول)وداروجبران هزینه های ویزیت 12

2/000/000 سمعک دوگوش 13

2/000/000 عینک و لنز طبی 14

3/000/0000 آمبوالنس مشروط به بستری شدن بیمه شده در مراکز درمانی هزینه 15



:1نکته
.نفر می بایست لیست تامین اجتماعی ارائه نمایندو بیمه نامه مطابق با لیست جهت هر خانواده صادر میگردد15گروه های باالی 

:2نکته 
.هر گروه بیمه ای می تواند طرح های متفاوتی جهت هر خانواده انتخاب نماید

:3نکته
.ی باشنده شده هایی که در لیست مبیمحذف دوره انتظار با ارائه لیست تایید شده بیمه گرسال قبل به شرط عدم فاصله بیشتر از یک ماه از تاریخ اتمام بیمه نامه قبلی ، برای 

:4نکته
.هستند وجود ندارد40امکان صدرو بیمه نامه برای متقاضیانی که دارای شاخص توده بدنی باالی 

:5نکته
.صدور بیمه نامه پس از تایید کارشناس یا پزشک معتمد بیمه سامان امکان پذیر خواهد بود

:فرانشیز
.  می باشد% 10فرانشیز تمامی بندهای مندرج در طرح ها برابر با 

:اضافه نرخ
.اضافه نرخ پرداخت نماید% 18بیمه گذار می بایست ...(تامین اجتماعی،خدمات درمانی و)در صورت عدم وجود دفترچه بیمه گرپایه

:تقسیط
.تقسیط می شود( به صورت چک)قسط مساوی و متوالی6حق بیمه به صورت نقدی و مابقی نهایتا % 50تا % 30حداقل اقساطیدرصورت پرداخت 

:دوره انتظار
:دوره انتظار در این به صورت زیر می باشد. ندارددوره انتظار مدت زمانی است که در طول آن بیمه گر تعهدی به جبران خسارت 

IVF ، GIFT ، ZIFT ، IUI ، نازایی و ناباروری شامل اعمال جراحی(طبیعی و سزارین)ماه دوره انتظار برای زایمان 9
ماه دوره انتظار برای بیماری های مزمن 3

:استثنائات
و همچنین ... ، کلیه اعمال جراحی مربوط به چاقی همانند اسلیو معده و بای پس معده و (مگرآنکه جنبه درمانی باشد)کلیه هزینه های چکاپ و واکسن، عقیم سازی 

.می باشدپرداختبوده و غیر قابل استثنائاتتعویض مفصل زانو جز 
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