
 

  )ریال(سقف تعهدات  )البرزبیمه  (ویژهطرح  تعهدات

 اي بیمارستانیهه هزین
سرطان،جراحی قلب،مغز و اعصاب به استثنا دیسک ستون فقرات،پیوند  (جراحی هاي تخصصی

 )استخوان و چشم و مغز ریه،کبد،کلیه

000/000/180  

و نیز آنژیوگرافی قلب و انواع سنگ شکن  dray careبستري در بیمارستان و مراکز جراحی محدود 

طبی در  ف،اعمال جراحی عمومی و بستري جهت درمانی،الپراسکوپی شیمی درمانی،رادیو تراپی،گامانا

 بیمارستان

000/000/90  

هزینه هاي درمان نازایی و ناباروري شامل اعمال جراحی طبیعی و سزارین (جراحی هزینه هاي زایمان

  IVFمیکرواینجکشن،ZIFT_IVF_IUI_GIFTمرتبط با 

 

000/000/40  

انواع _انواع سی تی اسکن_انواع اسکن(،شامل سونوگرافی ،مامو گرافی،رادیوتراپی:هزینه هاي پاراکلینیکی گروه اول 

 اندوسکوپی،ام ار اي،اکو کاردیو گرافی دانسیتو متري،استرس کو

000/000/9  

  

نوار EMG،نوار عضلهPFT-اسپیرومتري(شامل تست ورزش ،تست الژي،تست تنفسی :دومهزینه هاي پاراکلینکی گروه 

شنوایی سنجی ،بینایی سنجی،هولترمانیتورینگ قلب )سیستومتري یا سیستوگرام(نوار مثانهEEGنوار مغز,NCVt،K(عصب

 ،آنژیوگرافی چشم

000/000/5 

و  ن،لیپوم،تخلیه کیستوگیري،ختنه،بخیه،کرایو تراپی،اکسیزیشامل شکستگی ها ،در رفتگی،گچ :هزینه هاي جراحی هاي سر پایی

،فوندوسکوپی،شستشوي orb scan،smart plus،icgتاکم،نلیزر جنبه درمانی،لیزر درمانی،پاپ اسمیر،پ

-اکو چشم، بیوپسی،خارج کردن جسم خارجی،اقدامات توانبخشی،تزریق داخل ضایعه،اکو،اسکن،پریمتري،توپوگرافی ،OCTگوش،

،آزمایش هاي هسته PTA،SRT،SDSتار درمانی ناشی از کاشت حلزون،انتریپون،کشیدن ناخن،ادیومتري،تمپانومتري،کوتر،گف

  اي،پاکی متري،نوار قلب،تست هسته اي

000/000/5  

به استثناي چکاپ (هزینه هاي خدمات آزمایشگاهی شامل تشخیص پزشکی،پاتولوژي یا آسیب شناسی،فیزیوتراپی،ژنتیک پزشکی

  انواع رادیو گرافی و نوار قلب)پزشکی

000/000/5  

جبران هزینه هاي جراحی مربوط به هزینه  رفع عیوب انکساري چشم با درجه نزدیک بینی،دور بینی،آستیگمات یا جم قدر مطلق 

 چشم دیوپتریا بیشتر باشد براي هر 3)درجه نزدیک بینی یا دور بینی به عالوه نصف آستیگمات(نقص بینایی هر چشم 

000/500/3 

 000/500 جبران هزینه آمبوالنس درون شهري

 000/000/1  جبران هزینه آمبوالنس بین شهري

 000/500/1  جبران هزینه عینک و لنز تماسی طبی براي هر نفر

 000/000/10  در سالجبران هزینه هاي دندانپزشکی شامل کشیدن،جرم گیري،بروساژ،ترمیم،پر کردن،درمان ریشه و روکش براي هر نفر 

 000/000/5  پرداخت هزینه هاي ویزیت و دارو

  ریال 000/600  با احتساب مالیات بر ارزش افزودهدرصد 30زسرانه حق بیمه هر نفر با فرانشیجمع 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

  اصل قبض رسید مبلغ پرداختی توسط بیمه شده -1

  هزینه انجام شده )جواب(دستور پزشک و یا کپی گزارش -2

  

  

  

  دستور پزشک مبنی بر بستري بیمه شده با ذکر تاریخ و نوع عمل جراحی یا نوع بیماري و نام بیمارستان - 1

  بیمه شده اصلی و بیمارکپی دفترچه بیمه گر اول  -2

   .جهت زایمان ارائه شناسنامه والدین نوزاد الزامی است - 3

  

  

  

  دستور پزشک معالج مبنی بر نوع عمل - 1

  اصل صورتحساب -2

    شرح عمل و شرح بیهوشی و خالصه پرونده - 3

  ریز دارو و لوازم مصرفی - 4

  شده اصلی و بیمارکپی دفترچه بیمه بیمه -5

  .جهت زایمان ارائه تصویر صفحات اول و دوم شناسنامه والدین نوزاد الزامی است -6

  

  

  

 

  *مدارك  مورد نیاز جبران خسارت *

 

 *مدارك صدور معرفینامه بیمارستانی*

  *مدارك هزینه هاي بیمارستانی*

 

در صورت نیاز به هرگونه راهنمائی، نمایندگی بیمه البرز مستقر در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 

دانشگاه بصورت حضوري و یا بـا شـماره تلفنهـاي    جدید مرکزي  سازمانواقع در طبقه همکف 
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