




استان تهران

بسمه تعالي
تاريخ1398/02/21 :

اطالعيه شماره  1سازمان نظام صنفي رايانهاي استان تهران
درخصوص بيمه تکميلي درمان ،عمر و حادثه
سازمان نظام صنفي رايانهاي استان تهران پس از بررسيهاي به عمل آمده به منظور تهيه بهترين نرخ و شرايط بيمه تکميلي
درمان ،عمر و حادثه براي اعضاي سازمان ،قراردادي با بيمه ايران (نمايندگي نگين کد  )5168در بازه زماني ساعت صفر
مورخه  1398/02/25لغايت ساعت  24مورخه  1399/02/24منعقد نموده است.
انجام مراحل اجرايي ثبتنام با همکاري شما عضو محترم ،دبيرخانه سازمان نظام صنفي رايانهاي استان تهران و بيمه ايران
(نمايندگي نگين کد  )5168انجام خواهد شد.
توجه شما را به موارد مشروحه ذيل جلب مينمايد:
نحوه ثبت نام:
ابتدا اعضاي محترم به منظور استفاده از خدمات بيمه تکميلي ميبايست نسبت به درخواست کتبي در سربرگ
شرکت ،همراه با مهر و امضاء مجاز به دبيرخانه سازمان اقدام نمايند.
دبيرخانه سازمان پس از بررسي درخواست شرکت متقاضي ،نسبت به تهيه و ارائه معرفينامه خطاب به شرکت بيمه
ايران (نمايندگي نگين) با موضوع معرفي شرکت متقاضي جهت استفاده از خدمات بيمه تکميلي اقدام مينمايد.
اعضاي محترم ميبايست فايلهاي موردنياز بيمه ايران (نمايندگي نگين) که در پيوست اطالعيه نيز توضيح داده
شده است (اصل نامه درخواست شرکت مربوطه ممهور به مهر شرکت ،به همراه نامه عضويت در سازمان ،ليست
بيمه تامين اجتماعي فروردين ماه 98و فايل اکسل (پيوستها) حاوي اسامي بيمهشدگان اصلي و خانواده ايشان) را
به نشاني پست الکترونيکي  irannegin5168@gmail.comارسال و سپس اصل آن را براي بيمه ايران
(نمايندگي نگين) ارسال نمايند.
ارسال نامه درخواست پوشش بيمه وانتخاب طرح حداکثر تا تاريخ  98/03/04وارسال اطالعات تا تاريخ
 1398/03/20مقدور ميباشد.
الزم به ذکر است نماينده شرکت بيمه ايران (نمايندگي نگين) از ساعت  9الي  13روزهاي يکشنبه هر
هفته در محل دبيرخانه سازمان مستقر بوده و اعضاي محترم ميتوانند طوري برنامهريزي نمايند که در
اين زمان به منظور اخذ معرفي نامه به دبيرخانه سازمان مراجعه و سپس به نماينده شرکت بيمه ايران
(نمايندگي نگين) مراجعه و مدارک خواستاري را تحويل ايشان نمايند.
جهت کسب اطالعات بيشتر مي توانيد با بيمه ايران (نمايندگي نگين) به شماره تلفن  44044043و  44044059و
 44071590تماس حاصل فرماييد .همچنين در صورتي که در زمانهاي غير از حضور نماينده بيمه ايران (نمايندگي نگين)
تهران ،خيابان سهروردي شمالي ،خيابان خرمشهر (آپادانا) ،خيابان عربعلي (نوبخت) ،کوچه نهم ،شماره 13
فاکس88762037 :
تلفن88734499 :






استان تهران

معرفي نامه و  CDحاوي اطالعات بيمه شدگان را ارسال ميفرماييد ،اين اطالعات را به نشاني تهران ،اتوبان همت ،بزرگراه
ستاري جنوبي ،بعد از پيامبر غربي ،نرسيده به پل حکيم ،نبش کوچه پنجم شرقي ،مجتمع گلها ،پالک  ،80طبقه  ،5واحد
 17ارسال فرماييد.
شرايط ثبت نام:
شرکت متقاضي ميبايست داراي مجوز فعاليت معتبر از سازمان نظام صنفي رايانهاي استان تهران باشد.
پرسنل متقاضي (افراد سرپرست) حتماً در ليست بيمه تامين اجتماعي (آخرين ليست ارائه شده) شرکت باشند.
ثبت نام افراد سرپرست خانواده در بيمه عمر و حادثه الزامي ميباشد.
ثبت نام حداقل  50درصد افراد ليست بيمه تامين اجتماعي الزامي است .
(جهت شرکتهاي کمتر از 10نفر ،حداقل نفرات تحت پوشش %70ليست بيمه تامين اجتماعي باشد)
نحوه پرداخت حق بيمه درمان تکميلي:
پس از دريافت اطالعات توسط بيمهگر با توجه به طرح انتخابي ،مبلغ کل حق بيمه شرکت محاسبه و طي
صورتحساب حداکثر طي يك هفته پس از ثبت نام ،توسط بيمهگر به شرکت ارسال خواهد شد.
براساس توافقات انجام شده با بيمهگر ،نحوه پرداخت حق بيمه به شرح جدول ذيل خواهد بود:
رديف

ميزان پرداخت

تاريخ چك

1

25%

1398/02/27

2

25%

1398/05/15

3

25%

1398/08/15

4

25%

1398/10/15

در صورت عدم وصول چكها ،ارائه خدمات توسط بيمهگر فقط به آن شرکت متوقف خواهد شد.
نحوه پرداخت حق بيمه عمر و حادثه:
اين حق بيمه طي يك فقره چك در تاريخ  1398/2/27پرداخت خواهد شد.

تهران ،خيابان سهروردي شمالي ،خيابان خرمشهر (آپادانا) ،خيابان عربعلي (نوبخت) ،کوچه نهم ،شماره 13
فاکس88762037 :
تلفن88734499 :

تعهدات سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران سال98
بيمه درمان تكميلی

تعهدات برای بیمه شدگان بیشتر از  1000نفر

بند

نوع تعهدات بیمه درمان تکمیلی تعهدات طرح  1تعهدات طرح  2تعهدات طرح  3فرانشیز نوع تعهدات بیمه درمان تکمیلی
هزینه بستری،جراحی،شیمی درمانی(بستری و سرپایی)رادیوتراپی ،آنژیوگرافی قلب و انواع سنگ شکن دربیمارستان

1

10%

هزینه های بیمارستانی(جراحی عمومی)

200,000,000 700,000,000 700,000,000

درمانی ،کمتر از یک روز باشد .هزینه همراه افراد زیر  7سال و باالتر از  70سال) در بیمارستان به جزء زایمان

10%

 2جراحی تخصصی(شش عمل اصلی)

 3زایمان

20,000,000 35,000,000 35,000,000

 4پاراکلینیکی 1

7,000,000 18,000,000 30,000,000

30%

 5پاراکلینکی 2

3,000,000 10,000,000 20,000,000

30%

 6جراحی های مجازسرپایی

3,000,000 10,000,000 20,000,000

30%

 7خدمات آزمایشگاهی

4,000,000 6,000,000 7,000,000

30%

 8بیماریها و ناهنجاریهای جنین

5,000,000 5,000,000

-

-

 10ویزیت دارو و خدمات اورژانس

هزینه های پاراكلينيكی ( )1انواع سونوگرافی  -ماموگرافی  -انواع اسکن  -انواع آندوسکوپی  -ام آرای-
اکوکاردیوگرافی -استرس اکو -دانسیتومتری-انواع آنژیوگرافی(بجز چشم و قلب)

سنجی،آنژیوگرافی چشم وهولتر مانیتورینگ قلب،نوار عضله(،)EMGنوار عصب( ،)NCVنوار مغز ( ،)EEGنوار
مثانه(سیستومتری یا سیستو گرام)

30%

2,000,000 2,000,000 3,000,000

،پیوند کلیه،پیوند کبد،پیوند مغز استخوان وجراحی سرطان( با احتساب بند )1

هزینه های پاراكلينيكی ( )2تست ورزش،تست آلرژی،تست تنفسی(اسپیرومتری)PFTشنوایی سنجی ،بینایی

-

 9دندانپزشکی

هزینه اعمال جراحی اصلی -مغز واعصاب مرکزی و نخاع (به استثنای دیسک ستون فقرات)گامانایف ،قلب ،پیوند ریه

 10%جبران هزینه های زایمان طبيعی و عمل سزارین

30%

5,000,000

ومراکز جراحی محدود و (Day careبه جراحی اطالق میشود که مدت مورد نیاز برای مراقبت بعد از عمل در مراکز

جراحی های مجازسرپایی مانند شکستگی و در رفتگی،گچ گیری ،ختنه ،بخیه ،کرایوتراپی،اکسیزیون
لیپــوم،بیوپسی،تخلیه کیست و لیزردرمانــی (باستثناء رفع عیوب انکساری دیـــد چشم)
شامل خدمات آزمایشگاهی (به استثناء چکاپ و غربالگری )شامل آزمایشگاهای تشخیص پزشکی ،پاتولوژی یا آسیب
شناسی،ژنتیک پزشکی،انواع رادیوگرافی،نوار قلب و فیزیوتراپی

هزینه تشخيص بيماریها وناهنجاریهای جنين
دندان پزشكی(به استثناء هزینه های مربوط به ارتودنسی ،ایمپلنت،دست دندان و اعمال زیبایی)هزینه ای دندان
پزشکی براساس تعرفه ای محاسبه میشود که سالیانه سندیکای بیمه گران ایران با هماهنگی شرکت های بیمه تنظیم و
به شرکت های بیمه ابالغ میکند.

30%

 11لنز ،عینک

1,000,000

-

-

30%

 12رفع عیوب انکساری هر دو چشم

15,000,000

-

-

30%

ویزیت (طبق تعرفه وزارت بهداشت)و دارو بر اساس فهرست داروهای مجاز كشور(فقط فرانشيز بيمار )وخدمات
اورژانس در موارد غير بستری
انواع لنز ،عينک طبی وعدسی طبی
ليزیک چشم و جبران هزینه های جراحی مربوط به رفع عیوب انکساری چشم در مواردی که به تشخیص پزشک
معتمد بیمه گر درجه نزدیک بینی ِ دوربینی ِ آستیگمات یا یا جمع قدر مطلق نقص بینایی هر چشم (درجه نزدیک بینی
 .یا دوربینی به عالوه نصف آستیگمات ) 3دیوپتر یابیشتر باشد

 13هزینه های آمبوالنس داخل شهر

800,000 800,000 800,000

10%

 13هزینه های آمبوالنس خارج شهر

1,300,000 1,300,000 1,300,000

10%

هزینه های آمبوالنس داخل شهروسایرفوریت های پزشکی مشروط به بستری شدن بیمه شده درمراکز درمانی ویا نقل
وانتقال بیماربه سایرمراکزتشخیص درمانی طبق دستورپزشک معالج
هزینه های آمبوالنس خارج شهروسایرفوریت های پزشکی مشروط به بستری شدن بیمه شده درمراکز درمانی ویا نقل
وانتقال بیماربه سایرمراکزتشخیص درمانی طبق دستورپزشک معالج

جمع کل حق بیمه 698,000 904,000 1,298,000
مزایای قرارداد :
*حذف دوره انتظار جهت كليه بيمه شدگان .
* پوشش بيمه جهت افراد غيرتحت تكفل با افزایش 10درصد فرانشيز (پدر-مادر -همسران وفرزندان كاركان اناث )
*دریافت حق بيمه یكسان جهت كليه گروههای سنی .
*ارائه خدمات جهت بيمه شدگان در سراسركشور .
* انعقاد قرارداد با اكثر بيمارستانها در سراسر كشور با بهترین تعرفه درمانی .
* ارسال اس ام اس همزمان با استفاده ازخدمات بيمارستانها ومراكزكلينيكی طرف قرارداد .
* ارسال اس ام اس همزمان با پرداخت خسارت ازطریق بانک .
*ارسال ایميل جهت پرداخت خسارت درمانی .
*واریزهزینه های درمانی به شماره حساب بيمه شدگان .

ب -عمر و حوادث گروهی
1
2
3

فوت و نقص عضو به هر علت
فوت و نقص عضو ناشی از حادثه
هزینه پزشکی ناشی از حادثه

100/000/000ریال
200/000/000ریال

حق بيمه عمر و حوادث گروهی ماهيانه  40/300ریال

5/000/000ریال

ج -بیمه نامه ثالث گروهی بصورت اقساط،کسر از حقوق حداکثر  3قسط
د -بیمه نامه بدنه گروهی بصورت اقساط،کسر از حقوق با  % 20تخفيف گروهی مازاد بر سایر تخفیفات
ه -بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما با تعهدات ذیل با  %20تخفيف گروهی
 1هزینه پزشکی50/000/000 :ریال
 2غرامت فوت و نقص عضو در ماههای عادی2/700/000/000 :ریال
 3غرامت فوت و نقص عضو در ماههای حرام3/600/000/000 :ریال
و -بیمه نامه آتش سوزی ساختمان های اداری با پوشش کامل زلزله،سرقت و ...با  %10تخفيف گروهی
م -بیمه نامه آتش سوزی منازل مسکونی پرسنل با پوششهای کامل زلزله،سرقت،ترکیدگی لوله آب ،هزینه اجاره و اسکان
موقت بیمه گزار و اعضای خانواده وی،نوسانات برق ،خسارت احتمالی وارده به اتومبیل شخصی متعلق به بیمه گزار یا اعضای
خانواده وی و  ...با  %15تخفيف گروهی
ل -بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری (مان) با سود روزشمار و پرداخت وام بدون ضامن عالوه بر پوششهای بیمه ای کامل
منجمله بیمه سرطان و امراض خاص با حداقل ماهیانه  ،امکان تبدیل کل یا بخشی از اندوخته بیمه نامه به بیمه بازنشستگی
در پایان مدت بیمه نامه  ،معافیت استفاده کنندگان از مالیات بردرآمد وارث
ی -بیمه کودک و نوجوان با  7مزیت برتر که عبارتند از  -1:تامین هزینه تحصیالت دانشگاهی -2امکان ادامه تحصیل در
خارج از کشور -3تامین هزینه خرید جهیزیه -4تامین هزینه مراسم ازدواج -5ایجاد فرصت سرمایه گذاری برای کار
واشتغال -6امکان انجام امور خیریه و خداپسندانه -7رفع دغدغه های مالی

کلیه حق بیمه ها با احتساب مالیات بر ارزش افزوده میباشد

راهنمای تکمیل جدول ثبت مشخصات بیمه شدگان درمان تکمیلی سال 1398

توجه

توجه

حداکثرمهلت ارسال لیست بیمه شدگان 1398/03/20

 )1افرادتحت تکفل به کسانی گفته میشودکه دفترچه بیمه پایه آنهاازطرف بیمه شده اصلی باشد: 1-1 .افرادغیرتحت تکفل به کسانی گفته میشودکه دفترچه بیمه پایه آنهاازطرف بیمه شده اصلی نباشد.

 )2اطالعات بیمه شدگان فقط به صورت مجزا ودرداخل فیلدهای مربوطه درج گردد.
 )3تاریخ تولدواستخدام مندرج درلیست به صورت هشت رقم کامل وطبق نمونه ثبت گردیده درلیست تکمیل گردد
 )4کدملی وشماره شناسنامه بیمه شدگان به صورت دقیق وده رقم کامل به همراه صفرهای قبل ازعددوبدون خط فاصله درج گردد(.درصورت نداشتن  2صفرابتدای کدملی ستون کدملی راانتخاب نماییدوراست کلیک نموده ودرمنوی بازشده FORMATCELL-NUMBER-TEXT

 )5تحت هیچ شرایطی جای ستونهاراتغییرندهیدوبه آنهااطالعاتی ازقبیل خانم یاآقاو ....اضافه یاکم ننماییددرصورت هرگونه تغییردرلیست ،لیست ارسالی موردقبول سیستم واقع نخواهدشدوبه آن ترتیب اثرداده نمی شود.
 )6ارسال لیست تامین اجتماعی به همراه لیست ارسالی وسی دی مربوطه بابرچسب شرکت الزامی است.
 )7لیست بیمه شدگان میبایستی مطابق لیست تامین اجتماعی باشد .
 ***)8ارسال شماره حساب شبای بیست وچهاررقمی بیمه شده اصلی که باIRشروع میگرددجهت تسریع درواریزهزینه های درمانی الزامیست و شماره شبا اعالمی به جهت" امنیت "در طول مدت قرارداد به هیچ عنوان قابل تغییر در سیستم نمیباشد.

 )9لیست ارسالی فقط در محیط  EXCELایجاد و از سمت راست به چپ از ستون  Aشروع شود و حتما در  CDکپی شود.
 )10الزم به ذکراست جهت ارائه بهترخدمات وجلوگیری ازبروزهرگونه مشکل درارسال لیست خواستاری شایسته است کلیه هماهنگیها فقط ازطریق رابط بیمه آن شرکت که به عنوان نماینده شرکت تعیین میگرددانجام پذیرد.
 )11در راستای خدمت رسانی بهتر خواهشمند است آدرس دقیق شرکت و نیز تلفن همراه بیمه شده اصلی جهت اطالع رسانی و نیز ثبت اسامی الزامیست .
عالمت ( * ) درجدول بابت بیمه عمر و حوادث صرفا پرسنل اصلی میباشد .
جهت هرگونه راهنمایی و پاسخگویی به سواالت شما عزیزان میتوانید با شماره تماسهای 44049340و 44044043و44044059ونیز تلگرام  09370233947و همچنین ایمیل  irannegin5168@gmail.comو کانال تلگرام  https://telegram.me/bimeirannegin5168تماس حاصل فرمایید.

نام وشماره موبایل مدیریت عامل شرکت

کد اقتصادی:

شناسه ملی شرکت :

کدپستی :

نام وشماره موبایل رابط بیمه ای :

آدرس ایمیل:

بیمه پایه

کد

وضعیت تاهل

کد

نوع جنسیت

کد

وضعیت تکفل

کد

نسبت با بیمه شده اصلی

کد

تامین اجتماعی

1

مجرد

1

مرد

1

تحت تکفل

1

پرسنل اصلی

1

متاهل

2

زن

2

غیرتحت تکفل

2

بیمه ایران

2

همسر

2

خدمات درمانی

3

پسر

3

نیروهای مسلح

4

دختر

4

سایر بیمه ها

6

پدر

5

مادر

6

کد زیر گروه

1

جدول جهت ثبت مشخصات بیمه شده اصلی
کدملی

نام

نام خانوادگی

نام پدر

تاریخ تولد

شماره شناسنامه

0063854523

علی

محمدی

محمد

1363/10/02

2966

کدملی بیمه شده اصلی

کدنسبت بابیمه شده اصلی

نام

نام خانوادگی

نام پدر

تاریخ تولد

0063854523

2

مریم

محسنی

عباس

1367/10/23

کدملی

تاریخ استخدام کدجنسیت کدوضعیت تاهل کدزیرگروه

1389/12/05 0063854523

1

1

1

کدنوع بیمه پایه شماره دفترچه بیمه پایه

1

143424146

موبایل

نام صاحب حساب

نام بانک

شماره حساب شبا

عمروحوادث

0912.......

علی محمدی

تجارت

IR 123450000000000012345678

*

جدول جهت ثبت مشخصات خانواده
شماره شناسنامه

کدملی

0063545787 0063545787

کدوضعیت تکفل کدوضعیت تاهل کدنوع بیمه پایه شماره دفترچه بیمه

1

2

1

143424146

بیمه های انتخابی جهت تماس کارشناسان فروش :

ثالث �

بدنه �

مسئولیت مدنی کارفرما �

آتش سوزی ساختمان اداری �

آتش سوزی منازل مسکونی�

عمروسرمایه گذاری(مان) �

کودک ونوجوان �

تاریخ81/20/81:
بسمه تعالي

دستورالعمل اجرايي استفاده از مزاياي بيمه درمان تکميلي
احترما حسب استفاده بهینه از مزایای بیمه درمان تکمیلی بدین وسیله مراتب و نحوه استفاده از تعهدات بشرح
ذیل اعالم می گردد خواهشمند است به صورت کامل به اطالع کلیه بیمه شدگان رسانیده شود.

الف :نحوه استفاده از بيمارستانهاي طرف قرارداد:
بیمه شددگان دربیمارسدتانها ومراکزاراحدی محددود دربسدر بسدتری صدریا ازطریدد سدمیره درسدامانه
الکترونیک(سدا) دربیمارستانهای طرف قرارداد با ارائه کارت ملی و دیترچه درمانی بیمار سمیره میگردند ".لما
سمیره وبستری بیمه شدگان نیاز به صدور ودریایت معریی نامه از طرف شرکددت سهددامی بیمددده ایددران
نمی باشد وکلیه مراحل اارایی دربیمارستان انجام میگیرد.
صریادرخصوص بیماریها و مواردذیل که شامل :
 سپتوپالستي و رينو پالستي و اعمال جراحي مربوط به بيني (گرافي قبل از عمل) آبدومينوپالستي وليپوساکشن وعوارض آنها ماموپالستي وعوارض آنها فتق چاقي مفرط بلفاروپالستي جراحي فک استرابيسم رفع عيوب انکساري ( ليزيک و الزک و  ) ...پرينت کامپيوتري قبل از عمل به همراه تاييد پزشک معالج ( طرح )1 جراحي ترميمي اسکارهاي قديمي درهرجاي بدن کورتاژ (آخرين جواب سونوگرافي)*** 20ساعت قبل ازمرااعه به بیمارستان گواهی سزشک معالج به همراه کپی دیترچه بیمه بیمارو نامه اداری از شدرکت
مربوطه به این دیترنمابر و یا ایمیل گردد تا یرم تاییدیه توسط سزشک معتمد بیمه ایران صادروسپس با ارائده ایدن یدرم
اهت بستری  ،به بیمارستان موردنظر مرااعه نمایند.

 -8با تواه به اینکه سقف تعهدات بیمه درمان تکمیلی برای هر یرد خانواده مجزا می باشد ونوزاد از زمان تولد و
قبل از ترخیص از بیمارستان می تواند از سقف تعهدات بیمه ای مادر استفاده نماید  .با تواه به اینکه نوزادان از

بدو تولد تحت سوشر میباشند "اهت برقراری سوشر بیمه ای نامه اداری شرکت به همراه کپی شناسنامه
ارسال تا در صورت نیاز صدور معریی نامه ویا سرداخت هزینه میسرگردد.
 -0گواهی تحصیلی اهت یرزندان ذکور باالی  02سال (برای دانشجویان سزشکی  02سال و دانشجویان غیر
سزشکی حداکثر  02سال) و برای یرزندان مونث باالی  81سال ارائه شناسنامه صفحه اول و دوم الزامی است.
 -3در مواردی که بیمار طی بستری نیاز به سروتز (لوازم مورد استفاده در داخل بدن) داشته باشد یاکتور
معتبرکه به "تایید سزشک معالج "و اتاق عمل" و بیمارستان" رسیده را به این دیتر ارسال ودر صورتی که از
بیمارستانهای طرف قرارداد استفاده نموده باشد سرداخت یاکتور منوط به مشسص شدن مانده سقف تعهدات
سس از سپری شدن زمان مورد نیاز تا ثبت مبلغ صورتحساب میباشد.
ب :مدارک مورد نياز جهت دريافت هزينه هاي درماني که توسط بيمه گذار راسا پرداخت گرديده:
 -8نامه اداری از شرکت ذیربط با ثبت کد ملی بیمار و بیمه شده اصلی
 -0اصل قبض سرداختی ممهور به مهر مرکز مربوطه بابت هزینه انجام شده ضمنا در اکثر بیمارستانها و مراکز
درمانی مبادرت به صدور دو قبض مجزا(قبض صندوق– قبض مرکز درمانی)مینمایند که ارسال هر دو قبض
الزامیست.
 -3کپی خوانا اواب دریایتی (به عنوان مثال کپی اواب دریایتی آزمایر یا ام آر ای یا گرایی ).
 -4کپی خوانا دیترچه بیمه ( بیمه شده اصلی و بیمار).
 -2کپی خوانا دستور سزشک معالج مبنی بر انجام هزینه ارسالی .
 -6مهلت تحويل مدارک درماني انجام شده حداکثر2ماه از تاريخ قبض پرداختي مي باشد.

 -2چنانچه بیمه شدگان در بیمارستان های غیر طرف قرارداد بستری شوند هزینه را راسا سرداخت و ابتدا
نسبت به دریایت سهم خود از سازمان خدمات درمانی یا تامین ااتماعی (بیمه گر اول) اقدام و سپس کپی برابر
اصل مدارك بیمارستانی و کپی چک دریایتی از سازمان های ممکور را به همراه مدارك یوق االشاره ارسال تا بر
اساس مفاد قرارداد و تعریه های مربوطه و هزینه های متعلقه سرداخت گردد.
(محاسبه هزینه های بیمارستانی بر اساس تعریه بیمارستان یا مراکز درمانی همتراز طرف قرارداد با بیمه ایران
می باشد) کلیه هزینه های درمانی سس از اعمدال تعریه وزرات بهداشت و کدسر یرانشیز مربوطده سرداخدت
می گردد .یلما سیشنهاد می گردد اهت بستری حتما از معریی نامه این شرکت استفاده نمایند.
 -1اهت دریایت هزینه گچگیری و یا شکستگی ،ارسال عکس رادیوگرایی و گواهی سزشک مبنی بر نوع و علت
محل شکستگی الزامیست.
 -8اهت دریایت هزینه بسیه ،ارسال گواهی سزشک مبنی بر نوع بسیه  ،محل بسیه و تعداد بسیه الزامیست.
-82ارسال گزاره ساتولوژی اهت هزینهای برداشتن لیپوم و غده های چربی و مشکالت سوستی دیگر
الزامیست.

 -11نحوه پرداخت هزينهاي ويزيت:
)8-88چنانچه در داخل دیترچه بیمه بیمار ثبت گردد ارسال دوبرگ اول دیترچه( سبز و قرمز رنگ )الزامیست.
)0-88سرداخت هزینه ویزیت برروی برگه آزاد منوط به درج هزینه دارو یا سایراقدامات سارا کلینیکی در دیترچه
بیمه سایه همزمان(در یک روز)توسط سزشک معالج با رعایت تعریه و کسر یرانشیز وسایر مفاد قرارداد امکان
سمیر می باشد.
) 3-88سرداخت هزینه ویزیت در سشت نسسه ارسالی به همراه مهر تایید سزشک معالج قابل سرداخت میباشد

-80درموارد اورژانس ارسال اصل صورتحساب اورژانس و ریز لوازم و داروی مصریی اورژانس و مدارك بستری
الزامیست.
 -83هزینهای دارو در داخل دیترچه بیمه تامین ااتماعی یا خدمات درمانی به صورت خوانادرج گردد که مبلغ
تایید شده توسط داروخانه سرداخت میگردد(.مبلغ مورد تایید داروهای خارای معادل مبلغ ایرانی میباشد)
 -11دندانپزشکي
کلیه هزینه ای دندانپزشکی الزاما درداخل دیترچه بیمه تامین ااتماعی درج و به همراه دوبرگ اول دیترچه
(سبز وقرمزرنگ) وعکس رادیوگرایی قبل وبعد آن ارسال گردد ( بيمه شدگان طرح )1

-82هزینه آمبوالنس  :هزینهای آمبوالنس میبایستی همراه مدارك دال بر بستري شدنارسال گردد(شرح حال و
خالصه سرونده و یا صورتحساب بیمارستانی) هزینه آمبوالنس از بیمارستان به منزل غیر قابل سرداخت میباشد
 -82لیزیک :ارسال اصل سرینت کامپیوتری چشم قبل از عمل که به تایید سزشک معالج رسیده باشد و در آن
نمره چشم آن  3ديوپتر يا بيشتر باشد ( .بيمه شدگان طرح ) 1

 -82هزینه عینک الزاما در داخل دیترچه بیمه تامین ااتماعی درج و به همراه دو برگ اول دیترچه(سبز و قرمز
رنگ) و یاکتور سرداختی خرید عینک ارسال گردد ( .بيمه شدگان طرح )1

خ  :عمرو حوادث :
حد بیمه الحاقیه های صادره مربوط به تغییرات طول قراداد اعم از ایزایر و کاهر تعداد بیمه شدگان بر اساس
ادول تعریه کوتاه مدت محاسبه خواهد شد.

تبصره :تاریخ موثر برای سوشر بیمه ای کارکنان ادید االستسدام از تاریخ استسدام و تاریخ موثر برای حمف
سوشر بیمه ای کارکنان حمیی از تاریخ قطع همکاری میباشد.منوط به اینکه اسامی آنها حداکثر تا سایان ماه
بعد از تاریخ استسدام  ،اخراج و یوت از طرف بیمه گمار به صورت کتبی به بیمه گر اعالم شده باشد در غیر
اینصورت تاریخ موثر برای انجام تغییرات از تاریخ دریایت تقاضای کتبی بیمه گمار توسط بیمه گر خواهد بود

ج  :نحوه اضافه بيمه شدگان تحت پوشش :
-8نوزادان از بدو تولد بیمه می باشند منوط به اینکه اعالم کتبی بیمه گزار منضم به کپی شناسنامه نوزاد
حداکثر تا دو ماه سس از تولد
-0همسر کارکنانی که ازدواج کنند  ،حداکثر تا يک ماه از تاريخ عقد ميبايست صفحه دوم شناسنامه همسرو
نامه کتبی شرکت را ارسال تا نسبت به برقراری سوشر بیمه ای آنان اقدام گردد
 -3اعمال تغییرات تا  8388/28/02قابل قبول میباشد .

د  :نحوه محاسبه هزينه هاي درماني :
کلیه هزینه های درمانی سس از اعمدال تعریه وزرات بهداشت و کدسر یرانشیز مربوطده سرداخدت می گردد
(تعریه :مبلغ مشسص شده توسط وزارت بهداشت و درمان کشور می باشد که در قبال هرگونه هزینه درمانیکه
از طرف بیمه گمار انجام می گیرد سرداخت میشود)
در سایان یاد آور میگردد به اهت عدم تضییع حقوق بیمه شدگان بعلت نداشتن آگاهی از موارد خدمات تحت
سوشر و طریقه استفاده خواهشمند است رابطین محترم شرکت "دستورالعمل ارسالی را به نحوه مقتضی به
اطالع کلیه بیمه شدگان برسانند و در مواردی که در این دستور العمل قید نگردیده خواهشمند با این نمایندگی
هماهنگی یرمایید .شماره تلگرام  28322033842و ایمیلirannegin2821@gmail.com
اهددت آگدداهی از لیسددت بیمارسددتانهای طددرف قددرارداد از سددایت بیمدده ایددران بدده نشددانی
WWW.iraninsurance.irو سددس از تاییددد از حسددابداری بیمارسددتان نسددبت بدده انتسدداب بیمارسددتان
خود اقدام نمائید

شرکت سهامی بیمه ایران
نمایندگی نگین2821

