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10032کد  
   

 
 1/3/1400 الی  1/3/1399-سازمان نظام مهندسی خراسان جنوبیجدول تعهدات  

   )ریال( طرح نوع تعهدات ردیف 
 

 
   250،000،000 شش عمل اصلی 1

ریه -کبد-پیوند کلیهمغزواعصاب مرکزی ونخاع)باستثناء دیسک ستون فقرات(،–جراحیهای قلب سرطان ،

 وپیوندمغز استخوان

 
 بیمارستانی 2

کلیه اعمال جراحی در بیمارستان به شرط بستری شدن ونیز آنژیوگرافی قلب وانواع سنگ شكن وجراحی    110،000،000

 درمانی،رادیوتراپی،گامانایف،شیمی دیسک ستون فقرات 

 
 زایمان 3

25،000،000   
 درمانی( وسزارین-طبیعی وکورتاژ )تشخیصی

 
 1پاراکلینیكی  4

سونوگرافی،مامو گرافی ،انواع اسكن،انواع سی تی اسكن،انواع آندوسكوپی، ام آرآی ،    15،000،000

  ،استرس اکو،دانسیتومتری اکوکاردیوگرافی

 
 2پاراکلینیكی  5

مثانه(شنوایی سنجی،بینایی  نوار )عضله ،  عصب ، مغز ، ، pft-،اسپیرومتریتست )ورزش،آلرژی،تنفسی(    5،000،000

 سنجی، آنژیوگرافی چشم،هولترمانیتورینگ قلب

 
6 

جراحیهای مجاز 

 سرپایی

،  اکسیزیون لیپوم ، کرایوتراپی ، بخیه ، ختنه گچگیری ،ه بندیشكستشامل هزینه جراحیهای مجازسرپائی    10،000،000

 کیستیا برداشت تخلیه )بجز زیبایی(و  لیزردرمانیبیوپسی ، 

 لیزیک چشم 7 
 چشمدودیوپتر به باالبرای هر3هزینه های عیوب انكساری چشم )لیزیک(   12،000،000

 قبل از عمل تایید پزشک معتمد بیمه الزم است-

 آزمایشگاه 8 
5،500،000   

 چک آپ وژنتیک ( . نوارقلب ، فیزیوتراپی.رادیولوژیانواع آزمایش )باستثنائ 

 
 دارو وویزیت 9

جبران هزینه های ویزیت و دارو براساس فهرست داروهای مجاز کشور و صرفا مازاد بر سهم بیمه گر اول و    3،500،000

 خدمات اورژانس درموارد غیر بستری

 10 

عینک طبی ولنز 

 طبی

5،000،000   

 پزشک معتمد بیمهوتائید -پزشک متخصص با تائید 

 
 دندانپزشكی 11

 شامل کشیدن،جرم گیری،بروساژ وترمیم،پرکردن ودرمان ریشه وروکش   20،000،000

 هزینه دندانپزشكی شامل والدین بیمه شده نمی باشد

 
 سمعک 12

1،500،000   
 متخصص گوش

 
 فوت ونقص عضو 13

30،000،000   
 ونقص عضو به هر علتپرداخت غرامت  درصورت فوت 

   30،000،000 فوت 14 
 پوشش فوت ناشی از حادثه )همسر و فرزندان(

   60،000،000 آتش سوزی  15 
 منازل مسكونی اعالمی از طرف بیمه شدگان

 
61  آمبوالنس 

1،500،000   
 خارج شهرداخل و

 *** 
 ریال 11،400،000ساالنه برای هر نفر =   950،000 حق بیمه کل

 

 

 مهم:

 .ریال 11،400،000حق بیمه بیمه شده اصلی )مذکر و مونث( =  (1

 .ریال 11،400،000افراد تحت تكفل )همسر و فرزندان ( =هر نفر از حق بیمه  (2

 .ریال 22،800،000( = سال 22پسر باالی -مادر-پدرتحت تكفل )غیرافراد هر نفر از حق بیمه  (3

 .ریال 17،100،000( = سال  70تا  60بین ) بیمه شدگان هر نفر از حق بیمه  (4

 .ریال 22،800،000( = سال  70 باالی) بیمه شدگان هر نفر از حق بیمه  (5


