اطالعيِ تيوِ تكويل درهاى
تازًشستگاى هحترم شركت سْاهي رٍب آّي اصفْاى

از زاريخ  1395/10/01اٍي  96/10/1زحر خ٘ؼػ تيْ ٚزنْيٌ درّآ ( تيْ ٚايرآ ) قرار ىرفس ٚايذ .
در ـ٘رذ ّراجؼ ٚتّ ٚرامس درّإي طرف قرارداد تيْ ٚايرآ ،دفسرچ ٚتيْ ٚظالّر ( خذّاذ درّإي ) ٗ مارذ َّي
ْٛرا ٙداؼس ٚتاؼيذ.
درـ٘رذ ّراجؼ ٚتّ ٚرامس درّإي غير طرف قرار داد تيْ ٚايرآ ،فامس٘ر ّٜرؼذ ٙدريافر ْٕائيذ ( ظاير ّذارك
ّ٘ردٕياز در جذًٗ ؼْار 2 ٙقيذىرديذ ٙاظر) ٗ تْٕ ٚايٖذىي ٛاي تيْ ٚايرآ ( قيذ ؼذ ٙدر جذًٗ ؼْار) 3 ٙ
زح٘يٌ ْٕائيذ.
زؼٜذاذ تيْ ٚايرآ ( خ٘ؼػ ٛاي زنْيٌ درّآ ) در جذًٗ ؼْار 1 ٙرمر ىرديذ ٙاظر.
ز٘ـيّ ٚي ىردد از ّرامس درّإي طرف قرارداد تا تيْ ٚايرآ اظسفادْٕ ٙائيذ مٍ ٚيعر ائ ّرامس از ظاير
www.iraninsurance.ir/darmanقاتٌ دريافر ّي تاؼذ.

ميسان پوشش بيمه تكميل درمان بازنشستگان ( بيمه ايران ) جدول شماره 1
شرح خدمات

رديف

فرانشيس

سقف قرارداد

جثرآ ٛسيٖٛٚاي تعسري در تيْارظسآ ،جراحي عوَهي در تيْارظسآّ ،رمس
1

جراحي ّحذٗد  ، DAY CAREزسريق دارٗٛاي ؼيْيدرّإي ،رادي٘زراخي ،إٓصي٘ىرافي
قَة ،إ٘اع ظٖو ؼنٔ ،جراحي ديعل ظس٘ٓ فقراذ ٗ خيٕ٘ذ قرٕي ٚچؽِ (در ـ٘رذ
اظسفاد ٙاز تيْٚىر خاي ٚفرإؽيس معر ْٕيىردد )

%5

تذٗٓ ظقف

جثرآ ٛسيٖ ٚجراحي تخصصي ؼاٌّ جراحي ّرت٘ط ت ٚظرطآّ ،غس ٗ اػفاب
%5

تذٗٓ ظقف

2

3

جثرآ ٛسيٖٛٚاي زايْآ طثيؼي ٗ ػٌْ ظسارئ (در ـ٘رذ اظسفاد ٙاز تيْٚىر خايٚ
فرإؽيس معر ْٕيىردد )

%5

تذٗٓ ظقف

4

جثرآ ٛسيٖٛٚاي ّرت٘ط ت ٚدرّآ ٕازايي ٗ ٕاتارٗري (در ـ٘رذ اظسفاد ٙاز تيْٚىر
خاي ٚفرإؽيس معر ْٕيىردد )

%5

تذٗٓ ظقف

5

جثرآ ٛسيٖٛٚاي إ٘اع ظٕ٘٘ىرافيّ ،اّ٘ىرافي ،إ٘اع اظنٔ ،إ٘اع إٓذٗظن٘خي،
ام٘ماردي٘ىرافي،
مَٕ٘٘ظن٘خي ،إ٘اع زف٘يرترداري ،MRI ،ظيزياظنٔ،
آزّايػ ،زعر ٗرزغٕ٘ ،ار ػفة ٗ ػضَٕ٘ ،ٚار ّغسٕ٘ ،ار قَة ،إٓصي٘ىرافي چؽِ،
ؼنعسييٛا ،دررفسييٛا ،ىچ ىيري ،خسٖ ،ٚتخي ،ٚمراي٘زراخي ،امعسي٘ٓ ٍيدُ٘  ،زخَيٚ
ميعرٍ ،يسر درّإي ( تٚاظسثٖاء زيثايي )  ،تي٘خعي ،زعسٜاي زٖفعي ( اظديرّٗسري،
تادي تامطّ ،سامٍ٘ئ) ،زعر آٍرشي ،إٓصي٘ اظنٔ قَة ،ظٖجػ زرامِ اظسخ٘آ،
ظٖجػ ؼٖ٘ايي ( اديّ٘سري ،زْدإّ٘سري ٗ  ،)...آزّايؽاذ خسؼني ٛعسٚاي ،خاج
اظْيرٍ ،يسر زراخيٕ٘ ،ار ّثإٍ٘ٛ ،ٚسر ّٖيس٘ريٖو قَة ،خذّاذ اٗرشإط ،ام٘ چؽِ،
اخسّ٘سري ،زسريق داخٌ ضايؼ ( ٚم ٚجٖث ٚزيثايي ٕذاؼس ٚتاؼذ ) ،م٘زر ،ؼعسؽ٘ي
ى٘غ ،خارج مردٓ جعِ خارجي ،ز٘خ٘ىرافي ،مإف٘ اظنٔ ،إسرٗتي٘ٓ ،،فيسي٘زراخي ٗ
ٛسيٖ ٚىفساردرّإي ٗ ماردرّإي (ّاٛيإ12 ٚجَع ،) ٚرٗآدرّإي ،IVPظيعس٘ظندي
 درـ٘رزين ٚخذّازي زحر خ٘ؼػ تيْٚىر خاي ( ٚخذّاذ درّإي ) ٕثاؼذ تا
معر %30فرإؽيس ،در زؼٜذ تيْ ٚايرآ ّيتاؼذ.

---

تذٗٓ ظقف

6

جثرآ ٛسيٖٛٚاي ٗيسير ( حذامثر ّطاتق زؼرف ٚتخػ خف٘ـي )

---

تذٗٓ ظقف

7

جثرآ ٛسيٖٛٚاي دارٗ (خرداخر فرإؽيس دارٗ ٗ حق فٖي در زؼٜذ تيْ ٚايرآ ّيتاؼذ)

---

تذٗٓ ظقف

8

جثرآ ٛسيٍٖٖ ٚس داخٌ چؽْي

%33

 3،500،000رياً

9

جثرآ ٛسيٖ ٚػيٖل ( زا ظقف  2،000،000رياً تراي يل ديذ )

%30

فريِ 1،500،000
رياً
ؼيؽ500،000 ٚ
رياً

ّرمسي ٗ ٕخاع ،قَة ،خيٕ٘ذ مَي ،ٚخيٕ٘ذ مثذ ،خيٕ٘ذ ري ،ٚخيٕ٘ذ ّغس اظسخ٘آ ٗ
ىاّإايف (در ـ٘رذ اظسفاد ٙاز تيْٚىر خاي ٚفرإؽيس معر ْٕيىردد )

فرانشيس

سقف قرارداد

شرح خدمات

رديف
10

خرداخر ٛسيٍٖٖ ٚس  SOFTيل زٗج
خرداخر ٛسيٍٖٖ ٚس  HARDيل زٗج

%30

 800،000رياً
 1،000،000رياً

11

جثرآ ٛسيٖ ٚچؽِ ّفٖ٘ػي تراي ٛر چؽِ

---

 5،000،000رياً

12

رفغ ػي٘ب إنعاري چؽِ ؼاٌّ ٍيسيل ،PK ،PRK ،تراي ٛر چؽِ م3 ٚ
دي٘خسر ٗ تيؽسر تاؼذ.

%30

 5،000،000رياً

13

خرداخر ٛسيٖ ٚظْؼل ّنإيناً تراي ٛر ى٘غ

---

 2،500،000رياً

14

خرداخر ٛسيٖ ٚظْؼل ديجيساً تراي ٛر ى٘غ

---

 7،000،000رياً

15

خرداخر ٛسيٖ ٚزٜي ٚاػضاء طثيؼي خيٕ٘ذي ّإٖذ مَي ،ٚقَة ،ري... ٗ ٚ

---

 100،000،000رياً

16

خرداخر ٛسيٖ ٚآّث٘الٕط داخٌ ؼٜر

---

 2،000،000رياً

17

خرداخر ٛسيٖ ٚآّث٘الٕط يا ٘ٛاخيْا تئؼٜري

---

 7،000،000رياً

18

خرداخر ٛسيٖ ٚدٕذإدسؼني تراي ٛر خإ٘ار

%30

 1،300،000رياً

19

خرداخر ٛسيٖٛٚاي خرٗزس ،ارزس

%5

تذٗٓ ظقف

 خرداخر حق فٖي دارٗخإ ٗ ٚآزّايؽيا ٙدر زؼٜذ تيْ ٚايرآ ّيتاؼذ.
 تازپرداخت فراًشيس كسر شذُ از تيواراى خاص ٍ صعةالعالج در تعْذ تيوِ ايراى هيتاشذ.
 تَصيِ هيگردد از خذهات درهاًي ٍ تستري تيوارستاى شْيذ هطْري فَالدشْر جْت كاّش ّسيٌِّاي
پرداختي استفادُ گردد.
ّ وراُ داشتي دفترچِ خذهات درهاًي ٍ كارت هلي تراي استفادُ از كليِ خذهات درهاًي الساهي هيتاشذ ٍ در
صَرت كسر سْن تيوِگر پايِ ،فراًشيس دريافت ًويگردد.

مدارك موردنياز براي دريافت هسينه پرداختي ( به موجب استفاده از خدمات درماني
مراكس غير طرف قرارداد ) از بيمه ايران جدول شماره 2
تعْذ

رديف

هذارك هَردًياز جْت ارائِ تِ ًوايٌذگي تيوِ ايراى

1

دارٗ

دظس٘ر خسؼل ّْٜ٘ر تّٜ ٚر خسؼل  +اـٌ فامس٘ر ّٜردار دارٗخإٚ

2

ٗيسير

تره ظُ٘ دفسرچ ( ٚترىّ ٚخف٘ؾ تيْار ) ٗ فامس٘ر ٗيسيرٛ ،ر دٗ ّْٜ٘ر تٚ
ّٜر خسؼل

3

خارامَيٖيل

دظس٘ر خسؼل ّْٜ٘ر تّٜ ٚر خسؼل ٗ ّٜر ّرمس درّإي  +اـٌ فامس٘ر ّٜردار +
مدي از ج٘اب

4

ػيٖل

اـٌ دظس٘ر خسؼل ّسخفؿ يا اخسّ٘سريعر ّْٜ٘ر تّٜ ٚر ػيٖلظاز ٗ خسؼل
 +اـٌ فامس٘ر ػيٖلظازي ّٜردار
ارائ ٚترى ٚخريٖر اخسّ٘سري ْٛرا ٙتا دظس٘ر اخسّ٘سريعر اٍساّي اظر.

5

فيسي٘زراخي

اـٌ دظس٘ر خسؼل ّسخفؿ ارز٘خذّ ،غس ٗ اػفاب يا طة فيسيني ّٜردار +
اـٌ فامس٘ر ّٜردار ّرمس فسي٘زراخي  +اـٌ مارذ ريس جَعاذ فيسي٘زراخي

6

ٍيسر زراخيّ ،يٖر
زراخي

اـٌ دظس٘ر خسؼل ّسخفؿ ارز٘خذّ ،غس ٗ اػفاب يا طة فيسيني ّٜردار +
اـٌ فامس٘ر ّٜردار ّرمس درّإي  +اـٌ مارذ ريس جَعاذ

7

ماردرّإي ٗ ىفسار
درّإي

اـٌ دظس٘ر خسؼل ّسخفؿ اػفاب ٗ رٗآ يا م٘دمآ تراي ٛر دٗر ٙتا رمر
ٕ٘ع تيْاري ٗ زؼذاد جَعاذ

8

ّؽاٗرٙ

اـٌ دظس٘ر ّٜردار خسؼل ّسخفؿ اػفاب ٗ رٗآ تا رمر ٕ٘ع تيْاري ٗ زؼذاد
جَعاذ ّ٘ردٕياز  +اـٌ فامس٘ر ٗ ريس جَعاذ ّْٜ٘ر تّٜ ٚر مارؼٖاض ّؽاٗرٙ
 +زؽنيٌ خرٕٗذ ٙدر ادار ٙدرّآ تيْ ٚايرآ

9

تعسري

اـٌ ٗ ريس ـ٘رزحعاب ّٜردار تيْارظسآ  +اـٌ يا تراتر اـٌ ؼرح تعسري،
ؼرح ػٌْ ٗ ؼرح تيٜ٘ؼي

10

آّث٘الٕط

ارائّ ٚذارك تيْارظسإي ّثٖي تر تعسري ّٜ +ر تيْارظسآ ّثذاء ٗ ّٜر
تيْارظسآ ّقفذ رٗي اـٌ فامس٘ر

11

ؼيْي درّإي

ارائٕ ٚعخّٜ ٚردار خسؼلّ ،ثٖي تر ؼيْي درّإي  +اـٌ فامس٘ر ّٜر دار ّرمس
ؼيْي درّإي

12

دٕذإدسؼني

اـٌ ٕعخ ٚدٕذإدسؼل ّْٜ٘ر تّٜ ٚر دٕذإدسؼل ٗ زائيذ دٕذإدسؼل ّؼسْذ
تيْ ٚايرآ

 درـ٘رذ معر ٕؽذٓ ظ ِٜتيْ ٚخاي ،ٚاـٌ ٕعخ ٚخسؼل ( تره اًٗ ظثس رٕو ) ضْيْ ٚؼ٘د.
 آدرض ادار ٙدرّآ تيْ ٚايرآ ( ّرت٘ط ت ٚرديف  : ) 8 ٗ7اـفٜآ ،خياتآ ّحسؽِ ماؼإي  ،رٗترٗي اُ آر
آي ظداٛآ

جدول شماره  : 3نمايندگيهاي بيمه ايران

شهرستان

رديف

نام نماينده

كد
نماينده

آدرس محل دفتر نماينده

1

ّيْٚ

زٛر ٙظاداذ افضَي

33509

ّيْ ،ٚتَ٘ار إقالب اظالّي ،جٖة ؼيريٖي فرٗؼي ٕخٌ

2

خْيٖيؼٜر

ّٖيص ٙرضايي

30622

خْيٖيؼٜر ،تَ٘ار جْٜ٘ريّ ،قاتٌ خارك خيرٗزي

3

ٕائئ

اٍ ٜٚاٍعاداذ ّ٘ظ٘يآ

ٕ 31524ائئّ ،يذآ آزادي ،اتسذاي خياتآ خاظذارآ

4

ٕجفآتاد

حعٔ ز٘إير

7844

ٕجفآتاد ،خياتآ اّاُ ،رٗترٗي تإل رفاّ ٙرمسي

5

زيرآ

ػثاض قاري

7392

زيرآ ،خياتآ اّاُ ،جٖة خْحتٖسئ

6

چادىآ

حعئ ظَْإي

8580

چادىآ ،خياتآ خرّؽٜر

7

ؼاٛئؼٜر

اػظِ جذيذي

32659

ؼاٛئؼٜر ،خياتآ فردٗظي ،اتسذاي 6ؼرقي

8

ىس

حعٔ زراػسي

8624

ؼٜرىس ،تَ٘ار ّؼَِ ،اتسذاي خياتآ ٍٗيؼفر ،جٖة زأّئ
اجسْاػي

9

دٍٗرآتاد

ّجيذ زارػآ

8541

دٍٗرآتاد ،خياتآ طاٍقإيّ ،قاتٌ خارك ؼٜرداري

10

ػَ٘يجٚ

ّحْذماظِ ؼفيؼي

7465

ػَ٘يج ،ٚتَ٘ار ؼٜيذ تٜؽسي ،جٖة خارك ؼٜر

11

فريذٓ ٗ
فريذٗٓؼٜر

ّحْذحعئ ميإي

8632

فريذٓ ،دارآ ،رٗترٗي زرتيرتذٕي

12

خ٘إعار

اتراٛيِ رضايي

32554

خ٘إعار ،خياتآ اّاُ خْيٖيّ ،قاتٌ فرّإذاري

13

ؼٜرضا

ػثذاٍْحْ٘د ّ٘الئي

7239

ؼٜرضا ،خياتآ چّ ٌٜسري ،جٖة خْحتٖسئ ّ٘الئي

14

ظْيرُ

ايرج رضايي

7518

ظْيرُ ،خياتآ فَعطئ ،جٖة تإل ّعنٔ

15

ماؼآ

اٍٜيار ـٍ٘سي

8494

ماؼآ ،خياتآ اّيرمثير ،رٗترٗي تإل ـادراذ

16

آرآ ٗ تيذىٌ

جاتر قرتإي ّقذُ

30115

آرآ ٗ تيذىٌّ ،يذآ تٜؽسي ،اتسذاي خياتآ ؼٜذا

17

ٕطٖس

ؼؼثٕ ٚطٖس

313

ٕطٖس ،تَ٘ار طاٍقإي ،رٗترٗي تإل مؽاٗرزي

18

ّثارمٚ

ظؼيذ َّر

7476

ّثارم ،ٚخياتآ ؼٜيذ ٕينثخرّ ،قاتٌ تإل اقسفاد ٕ٘ئ،
جٖة تإل ـادراذ

19

مرمٕ٘ذ

ظيذ ّجيذ ّ٘ظ٘ي

8671

مرمٕ٘ذ ،تَ٘ار اّاُّ ،قاتٌ خياتآ اّاُزادٙ

20

زرئؼٜر

ػَي ظؼيذي

32438

زرئؼٜر ،خياتآ ؼريؼسي ،اتسذاي خياتآ آير اٍّ ٚذيع ٚاي

21

تاغثٜادرآ

قذيرػَي خاؼؼي

30721

تاغثٜادرآ ،خياتآ اّاُ حعئ ،جٖة آّ٘زغٗخرٗرغ قذيِ

22

ف٘الدؼٜر

ػثذاهلل حاجر خ٘ر

32774

ف٘الدؼٜر ،فَن ٚآبْٕا ،خاظاش ف٘شآ ،طثق ٚاًٗ ،خالك 130

23

اـفٜآ

ج٘اد رامري

30761

اـفٜآ ،خياتآ ز٘حيذ ،زقاطغ ٕظر ،طثق ٚف٘قإي تإل َّر

24

اـفٜآ

فريذ دٛقآ

7523

اـفٜآ ،ظٚرا ٙـغير جٖة حعيٖي ٚمرتالئيٜا ّجسْغ اّئ 2

25

اـفٜآ

حْيذ ٛذاير

7888

اـفٜآّ ،يذآ جْٜ٘ري ،رتاط اًٗ ،زقاطغ اًٗ ،جٖة
ؼيريٖي ٛإي

26

اـفٜآ

ٕ٘ؼئ خادُ اٍحعيٖي

8638

اـفٜآ ،ظٚرا ٙظيْئ ،تَ٘ار مؽاٗرزّ ،جسْغ افؽار ،طثقٚ
دُٗ ٗاحذ 7

