
 

  
 

 به نام خدا

 

 باشگاه مشتریان شرکت خدمات برتر
 

  همجموعمالی  محترم تیریمدبا سالم و احترام خدمت   

 

 ارائه طرح ویژه بیمه درمان تکمیلی ویژه شرکت های زیر مجموعه انجمن شرکت های بازرسی فنی و آزمایشگاههای غیرمخرب ایران  

                گروه تخفیفان, فروشگاه بزرگ آقای فرش، فروشگاه فرش آتریادو ... اقدام به عضو گیری در باشگاه , حافظبا همکاری بیمه شرکت خدمات برتر   

 :با عضویت در این باشگاه، مشتریان محترم امکان استفاده از خدمات متنوع به شرح زیر را دارا می باشندشتریان خود نموده. م

 می باشد.تعهدات که به شرح جدول  برخورداری از خدمات منحصر بفرد بیمه تکمیلی نزد بیمه آرمان (1

 .% تخفیف مازاد در خدمات سایت تخفیفان7برخورداری از  (2

 تخفیف در خرید فرش از فروشگاه فرش آتریاد )برندهای فرش مشهد( برخورداری از (3

 آقای فرشبرخورداری ار تخفیف در محصوالت فروشگاه بزرگ  (4

 ارائه بن کارت سالمتی (5

که متعاقبا به  منعقد می گردد ،خدمات متفاوت به شما همراهان گرامییی با مراکز جدید جهت ارائه الزم به ذکر است هر ماهه قراردادها

 حضورتان ارسال می گردد.

 :مشخصات بیمه درمان تکمیلی

  می باشد. 11٪فرانشیز تمامی طرح ها 

 ماه نه مانیزا یبرا و ماه سه دو، و کی بند تعهدات یبرا انتظار دوره 

  اضافه نرخ محاسبه می گردد. 000٪سال با  00اضافه نرخ و افراد باالی 00٪سال  00 – 60حق بیمه جهت افراد 

  نقد و مابقی طی پنج قسط دوماهه میباشد.00نحوه پرداخت حق بیمه به صورت % 

  می باشد ریال میلیون 211 سهطرح رادیوتراپی, شیمی درمانی )سرطان( در پوشش. 

  میلیون ریال می باشد 51پوشش مراقبت های ویژه برای نوزادان تازه متولد شده. 

  انجام می گردد.)به درخواست بیمه شده(پیگیری وصول مطالبات بیمه شدگان از سازمان تامین اجتماعی و سازمان بیمه سالمت توسط کارشناسان ما 

  افزار تلفن همراه برای کلیه بیمه شدگان جهت پیگیری آخرین وضعیت پرونده های ارسالی برای اولین ارائه وب سرویس و نرم

 بار درایران.

 .ارائه سایر پوشش های بیمه ای نظیر بیمه اتومبیل، آتش سوزی و مسئولیت ، عمر وحوادث با مناسبترین نرخ و اقساط 

 سراسرکشور. قرارداد با  اکثریت بیمارستانها و مراکز درمانی در 

 .اعزام کارشناس به محل کار شما جهت مشاوره 

 رانینامه توسط شرکت کمک رسان ا یو پرداخت خسارت و صدور معرف یابیالزم به ذکر است ارز (SOSانجام م )و  ردیپذ ی

 تی( که در ساSOS) رانیمراکز طرف قرارداد شرکت کمک رسان ا هینامه از کل یمعرف افتیامکان در

www.iranassistance.com باشد، مقدور خواهد بود یموجود م 

 

 خدمت به برترینها، افتخار ماست  
 

 

 



 

  

 

 

 یلیتکم درمان مهیب تعهدات سقف و تعهدات 

    

 تماس حاصل فرمائید.  44254034 -44171012-12212415250 : جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های 

 darmantakmiligroup@gmail.com”"ایمیل:  ,  42025101فکس :  

 حیدری       

 شرح پوشش 

 تعهد به ) ریال ( ( الیر)  به تعهد ( الیر)  به تعهد

 3طرح  2طرح  1طرح 

1 
 قلب،گامانایف وانواع سنگ شکن درهزینه های بستری،جراحی,آنژیوگرافی 

 Day Careبیمارستان و مراکز جراحی محدود و 
 بدون سقف 111/111/111 111/111/75

2 

هزینه های جراحی های تخصصی با احتساب بند یک شامل جراحی های مربوط به 

سرطان،مغز و اعصاب مرکزی و نخاع )به استثنای دیسک ستون فقرات( ، گامانایف 

 ریه، پیوندکلیه و پیوند مغز استخوانقلب، پیوند 

 سقف بدون 211،111،111 111/111/151

 000/000/00 111/111/41 111/111/31 هزینه های زایمان اعم از طبیعی و سزارین 3

4 
 هزینه های پاراکلینیکی شامل سونوگرافی، ماموگرافی، انواع اسکن، انواع آندوسکوپی،

 اکو و دانسیتومتریام آر آی، اکوکاردیوگرافی، استرس 
 سقف بدون 111/111/11 111/111/7

5 

 هزینه های مربوط به تست ورزش، تست آلرژی، تست تنفسی، نوار عضله، نوار عصب،

 نوار مغز، نوار مثانه، شنوایی سنجی، بینایی سنجی, هولتر مانیتورینگ قلب،

 آنژیوگرافی چشم

 سقف بدون 111/111/5 111/511/3

6 
 مجاز سرپایی شامل شکستگیها، گچ گیری، ختنه، بخیه،هزینه های جراحی 

 کرایوتراپی، اکسیزیون لیپوم، بیوپسی، تخلیه کیست و لیزر درمانی
 سقف بدون 111/111/5 111/511/3

7 
 دیوپتر یا 0جبران هزینه های مربوط به رفع عیوب انکساری چشم مشروط بر اینکه 

 بیشتر باشد برای هر دو چشم
111/111/11 111/111/21 000/000/00 

8 
هزینه خدمات آزمایشگاهی )به غیر از چکاپ( شامل آزمایش های تشخیص پزشکی، 

 پاتولوژی، انواع رادیوگرافی، نوار قلب و فیزیوتراپی
111/111/3 111/111/5 000/000/0 

9 
 )بر اساس فهرست داروهای مجاز کشور، ویزیت و داروجبران هزینه های 

 سهم بیمه گر اول( و خدمات اورژانس )غیر بستری()صرفا مازاد بر 
--------- 111/111/3 000/000/0 

1

0 
 000/000/00 111/111/5 --------- )به غیر از ایمپلنت، ارتودنسی، جراحی لثه و دندان مصنوعی( دندانپزشکی

1

1 
 000/000/0 ------------- ------------- عینک و لنز طبی

1

2 

 مشروط به بستری شدن بیمه شده در مراکز درمانی و با نقلهزینه آمبوالنس 

 درمانی طبق دستور پزشک معالج -و انتقال بیمار به سایر مراکز تشخیصی
 111/511داخل شهر 

 111/111/1خارج شهر 
 111/511داخل شهر 

 111/111/1خارج شهر 

 000/000داخل شهر 

 000/000/0خارج شهر 

 212/125/1 751/703 034/505 سال ) به ریال ( 01افراد زیر مبلغ حق بیمه ماهانه به ازای 

 511/312/12 111/415/2 111/131/7 ( الیر به)  سال 01 ریز افراد یازا به نهساال مهیب حق مبلغ


