
 

 

 جدول بیمه درمان و زندگی

 طرح طالئی طرح نقره ای طرح برنزی طرح اقتصادی شرح پوشش نوع پوشش

 بستری عمومی

جبران هزینه های بستری، جراحی ، آنژیوگرافی قلب، گامنایف، انواع جراحی 

 DAYستون فقرات و انواع سنگ شکن در بیمارستان و مراکز جراحی محدود و 

CARE . 
33.000.000 60.000.000 100.000.000 400.000.000 

 بستری تخصصی
اعمال جراحی سرطان، مغز و اعصاب مرکزی و نخاع ، قلب ، پیوند ریه، پیوند کبد، 

 پیوند کلیه و پیوند مغز و استخوان
66.000.000 120.000.000 200.000.000 800.000.000 

 پاراکلینیکی گروه اول
اسکن، انواع آندوسکوپی، ام آر آی، اکوکاردوگرافی، سونوگرافی ، ماموگرافی، انواع 

 استرس اکو، سنجش تراکم استخوان
3.300.000 6.000.000 10.000.000 20.000.000 

 پاراکیلینیکی گروه دوم
جبران هزینه های تست ورزش ، تست تنفسی ، تست آلرژی، نوار عضله، نوار 

 عصب ، نوار مغز، نوار
1.650.000 3.000.000 5.000.000 20.000.000 

 پاراکیلینگی گروه سوم
شکستگی ها، گچ گیری،ختنه ،بخیه، کرایوتراپی، اکسیزیون لیپوم، بیوبسی، تخلیه 

 کیست
1.650.000 3.000.000 5.000.000 20.000.000 

 خدمات آزمایشگاهی
جبران خدمات آزمایشگاهی) به استثنای چکاپ، غربالگری و ژنتیک( پاتولوژی، 

 رادیوگرافی، نوار قلب، فیزیوتراپی
1.100.000 2.000.000 5.000.000 10.000.000 

 آمبوالنس
جبران هزینه های آمبوالنس مشروط به بستری شدن بیمه شدن در مراکز درمانی و 

 یا نقل و انتقال بیمار به سایر مراکز تشخیصی ، درمانی طبق دستور پزشک معالج.
2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 

 زایمان و نازایی
 جبران هزینه های زایمان طبیعی و سزارین

 هزینه های مربوط به نازایی و ناباروری
16.500.000 20.000.000 30.000.000 50.000.000 

ویزیت و دارو خدمات 

 اورژانس
 10.000.000 5.000.000 2.000.000 1.100.000 جبران هزینه ویزیت و دارو )صرفا مازاد بر سهم بیمه گر پایه(

 10.000.000 5.000.000 2.000.000 1.100.00 به استثنای ایمپلنت، ارتودنسی، دندان مصنوعی و کلیه اعمال زیبایی دندانپزشکی

 سرمایه فوت
 150.000.000 150.000.000 150.000.000 90.000.000 به هر علت جبران خسارت فوت بیمه شده

 300.000.000 300.000.000 300.000.000 180.000.000 به علت حادثه فوت بیمه شدهجبران خسارت 



 

 

 

 حق بیمه پیشنهادی ) پرداخت نقدی(

 61-70 51-60 16-50 0-15 بیمه شده سن

 حق بیمه طرح اقتصادی
 9.817.570 6.972.000 5.998.500 3.343.500 بدون بیمه پایه

 8.411.500 6.000.000 5.175.000 2.925.000 دارای بیمه پایه

 حق بیمه طرح برنزی
 14.584.750 12.655.450 11.208.475 5.602.000 بدون بیمه پایه

 12.512.500 10.877.500 9.651.250 4.900.000 دارای بیمه پایه

 حق بیمه طرح نقره ای
 18.700.000 16.487.500 13.213.000 6.867.550 بدون بیمه پایه

 16.000.000 14.125.000 11.350.000 5.972.500 دارای بیمه پایه

 حق بیمه طرح طالئی
 27.682.750 22.240.000 18.788.500 9.850.000 بدون بیمه پایه

 23.612.500 19.000.000 16.075.000 8.500.000 دارای بیمه پایه

 

 (اقساطیحق بیمه پیشنهادی ) پرداخت 

 61-70 51-60 16-50 0-15 سن

 اقتصادی حق بیمه طرح
 8.733.150 7.821.600 6.718.300 3.709.300 بدون بیمه پایه

 7.492.50 6.720.000 5.785.000 3.235.00 دارای بیمه پایه

 حق بیمه طرح برنزی
 16.396.050 14.170.000 12.535.000 6.215.600 بدون بیمه پایه

 14.047.500 12.194.500 10.804.750 5.420.000 دارای بیمه پایه

 حق بیمه طرح نقره ای
 21.060.000 18.552.500 14.841.400 7.649.890 بدون بیمه پایه

 18.000.000 15.875.000 12.730.000 6.635.500 دارای بیمه پایه

 حق بیمه طرح طالئی
 31.240.450 25.072.000 21.160.300 11.030.000 بدون بیمه پایه

 26.627.500 21.400.000 18.085.000 9.500.000 دارای بیمه پایه
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