اطالعیه شماره  75قرارداد بیمه تکمیلی درمان شرکت بیمه داوا1931
بسمه تعالی

تا سالم ٍ احتشام تِ اطالع کلیِ اػضاء ّیأت ػلوی ٍ کاسکٌاى هی سساًذ تیپ تؼْذات لشاسداد بیمٍ تکمیلی درمان شزکت داوا
تپیَست هی تاشذ .لزا ّوکاساى تطَس دلیك هطالؼِ ًوایٌذ ٍ دس طَست توایل جْت تکویل فشم تِ ستاد سفاّی هشاجؼِ ًوایٌذ ٍ یا فشم سا
اص سایت هجتوغ داًلَد ،تکویل ،اهضا ٍ پس اص اسکي تِ آدسس الکتشًٍیک ) (Refah.Saravan@Gmail.comاسسال ًوایٌذ،
جْت ّش گًَِ سَال تِ شواسُ  37641013تواس حاطل فشهائیذ .تزکش :تا تَجِ تِ ایٌکِ لیست هتماضیاى تایستی تِ حَصُ هالی هجتوغ
اسسال گشدد لزا هحذٍدیت صهاًی طَست گشفتِ ٍ مُلت ارسال تقاضا تا پایان يقت اداری ريس ديشىبٍ مًرخ
 6931/20/02هی تاشذ .اص کلیِ ی ٍاحذّا ٍ ّوکاساى گشاهی کِ دس تسشیغ ایي الذام ،ستاد سفاّی سا هَسد حوایت لشاس هی دٌّذ تا
تمذین شایستِ تشیي احتشاهات پیشاپیش کوال تشکش ٍ لذسداًی سا داسین.

تذکزَ « :مکاران در وظز داشتٍ باشىد تاخیز بًجًد آمدٌ در اوعقاد قزارداد بیمٍ تکمیلی درمان بٍ دلیل
تاخیز در اعالم وظز مىطقٍ  0ي اس طزف دیگز بزرسی جُت اوعقاد بُتزیه قزارداد بیمٍ ای بًدٌ است»
ضوٌاً افشادی کِ دس لشاسداد تیوِ تکویلی سال  96-97ثثت ًام ًوَدُ اًذ ٍ هتماضی اًظشاف هی تاشٌذ تایستی تظَست هکتَب اػالم
ًوایٌذ .جْت ّشگًَِ سَال ٍ کسة اطالػات تیشتش تِ آدسس الکتشًٍیک ) (refah.saravan@gmail.comپیام اسسال ًواییذ.
تؼشفِ ایي لشاسداد هثلؾ  893800سیال (ّشتظذٍ ًَد ٍ سِ ّضاس ٍ ّشتظذ سیال) هی تاشذ اص جوغ کل ایي هثلؾ ّ 500ضاس سیال تش ػْذُ
اػضای ّیأت ػلوی ٍ کاسکٌاى هی تاشذ ٍ هثلؾ  393800سیال تش ػْذُ هَسسِ ًیض است.
جوغ کل حك تیوِ تِ اصای ّش ًفش

سْن داًشگاُ

سْن کاسکٌاى ٍ اػضای ّیأت ػلوی

 893800سیال

 393800سیال

 500000سیال

 100دسطذ

 44دسطذ

 56دسطذ

تبصزَای مادٌ  )0تثظشُ  ) 1جوغ تؼْذات تیوِ گش دس خظَص ّضیٌِ ّای تیواسستاًی اػن اص جشاحی تخظظی ،جشاحی ػوَهی ٍ
دسهاى طثی حذاکثش هؼادل سمف جشاحی تخظظی ٍ تذٍى سمف خَاّذ تَد.
تثظشُ  )2اػوال جشاحی  day careتِ جشاحی ّایی اطالق هی شَد کِ هذت صهاى هَسد ًیاص تشای هشالثت ّای تؼذ اص ػول دس هشاکض
دسهاًی ،کوتش اص یک سٍص تاشذ.
تثظشُ ّ ) 3ضیٌِ ّای دًذاى پضشکی تشاساس تؼشفِ ای هحاسثِ ٍ پشداخت هی شَد کِ سالیاًِ سٌذیکای ییوِ گشاى ایشاى تا ّواٌّگی
ششکت ّای تیوِ  ،تٌظین ٍ تِ ششکت ّای تیوِ اتالؽ هی کٌذ.
تثظشُ ّ )4ضیٌِ اػضاء طثیؼی تذى طشفاً تشای گشٍُ ّای تاالی ً 1000فش اسائِ هی گشدد.
تثظشُ  ) 5پَشش حَادث طثیؼی تا دسیافت حك تیوِ اضافی اهکاى پزیش خَاّذ تَد.
تثظشُ ّ ) 6ضیٌِ تْیِ اسٍتض کِ تالفاطلِ تؼذ اص ػول جشاحی هَسد ًیاص تاشذ تا تشخیض پضشک هؼالج ٍ تاییذ پضشک هؼتوذ تیوِ گش لاتل
پشداخت خَاّذ تَد.
تثظشُ ّ ) 7ضیٌِ تشخیض تیواسی ّا ٍ ًاٌّجاسی ّای جٌیي هٌَط تِ داشتي پَشش صایواى ٍ تِ ػٌَاى پَشش هستمل هی تاشذ.
تثظشُ  )8سمف تؼْذ تیوِ گش دس خظَص ّضیٌِ ّای صایواى (طثیؼی – سضاسیي) هطاتك تؼْذات تیوِ گش هی تاشذ.
تثظشُ ّ )9ضیٌِ ایاب ٍ رّاب ّوشاُ ٍ تیواساى صیش  7سال ٍ تاالتش اص  70سال (دس تیواسستاى ّا)
تثظشُ ّ ) 10ضیٌِ آهثَالًس ٍ سایش فَسیت ّا پضشکی هششٍط تِ تستشی شذى تیوِ شذُ دس هشاکض دسهاًی ٍ یا ًمل ٍ اًتمال تیواس تِ سایش
هشاکض تشخیظی – دسهاًی طثك دستَس پضشک هؼالج پشداخت خَاّذ شذ.
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مادٌ  ) 0تعُدات بیمٍ گز:
حذاکثر هثلغ تعْذ
ردیف

ظالیاًِ تیوِ گر

تعْذات تیوِ گر

(ریال)

تعْذ ترای
ًفر

خاًَادُ

فراًؽیس

ّسیٌِ ّای تیوارظتاًی ؼاهل اعوال جراحی تخصصی هرتَط تِ ظرعاى ،قلة،
1

هغس ٍ اعصاب هرکسی ًخاع (تِ اظتثٌای دیعک ظتَى فقرات) ،گاهاًایف،

تذٍى ظقف

11

*

پیًَذ کلیِ ،پیًَذ کثذ ،پیًَذ ریِ ٍ پیًَذ هغس اظتخَى
ظایر اعوال جراحی در تیوارظتاى ٍ هراکس جراحی هحذٍد ٍ DAY CARE
2

ًیس آشیَگرافی قلة ٍ اًَاع ظٌگ ؼکي ٍ جراحی دیعک ظتَى فقرات ٍ
ؼیوی درهاًی  ،رادیَتراپی ،گاهاًایف ٍ ّوچٌیي تعتری جْت درهاى عثی در

تذٍى ظقف

11

*

تیوارظتاى
3
4

زایواى (عثیعی-عول ظساریي)
ّسیٌِ ّای هرتَط تِ درهاى ًازایی ٍ ًاتارٍری ؼاهل اعوال جراحی هرتثظ UI
ٍ  GIFT ٍ ZIFTهیکرٍایٌجکؽي ٍ IVF

31/111/111

*

11

51/111/111

*

11

ّسیٌِ پاراکلیٌکی گرٍُ اٍل ؼاهل ظًََگرافی ،هاهَگرافی ،اًَاع اظکي ،اًَاع
5

ظی تی اظکي ،اًَاع اًذٍظکَپی ،ام آر آی  ،اکَ کاردیَگرافی ،اظترض اکَ،

تذٍى ظقف

*

11

داًعیتَهتری
ّسیٌِ پاراکلیٌیکی گرٍُ دٍم ؼاهل تعت ٍرزغ ،تعت آلرشی  ،تعت تٌفعی
6

(اظپیرٍهتریًَ ،)PFT-ار عضلِ (ًَ ،)EMGار عصة (ًَ ،)NCVار هغس
(ًَ ، )EEGار هثاًِ (ظیعتَهتری یا ظیعتَگرام) ،ؼٌَایی ظٌجی ،تیٌایی

11/111/111

*

11

ظٌجیَّ ،لترهاًیتَریٌگ قلة ،آًصٍیَگرافی چؽن
ّسیٌِ ّای خذهات آزهایؽگاّی ؼاهل آزهایػ ّای تؽخیص پسؼکی،
7

پاتَلَشی تا آظیة ؼٌاظی ٍ شًتیک پسؼکی ،اًَاع رادیَگرافیًَ ،ار قلة ٍ

تذٍى ظقف

*

11

فیسیَتراپی
8

عیٌک ٍ لٌس تواض عثی

2/111/111

*

11

9

جثراى کلیِ خذهات ٍ ّسیٌِ ّای داًذاًپسؼکی (خاًَادُ تاز)

15/111/111

*

11

ّسیٌِ ّای جراحی هجاز ظرپائی ؼاهل ؼکعتگی ٍ در رفتگی ،گچگیری ،
11

ختٌِ ،تخیِ ،کرایَتراپی ،اکعیسیَى لیپَم ،تیَپعی ،لیسر درهاًی ٍ تخلیِ

21/111/111

*

11

کیعت
جثراى ّسیٌِ ّای جراحی هرٍط تِ ّسیٌِ رفع عیَب اًکعاری چؽن در
11

هَاردی کِ درجِ ًقص تیٌائی ّر چؽن  3دیَپتر یا تیؽتر تاؼذ ترای ّر دٍ

21/111/111

*

11

چؽن
12
13

ّسیٌِ ّای آهثَالًط

درٍى ؼْری

1/511/111

*

11

تیرٍى ؼْری

3/111/111

*

11

15/111/111

*

11

جثراى ّسیٌِ ٍیسیت ٍ دارٍ هازاد تر ظْن تیوِ گر پایِ ترای ّر ًفر
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هادُ  )9ظایر ؼرایظ
تثصره  ) 1در مورد حادثه تصادف تا وسائط نقلیه چنانچه تیمه شذه مقصر حادثه تاشذ تا ارائه مذارک مورد نیاز از جمله
گسارش نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران هسینه های درمانی طثق مفاد قرار داد تررسی و پرداخت خواهذ شذ.
تثصره  ) 2چنانچه تیمه شذه ،مقصر حادثه و فاقذ گواهینامه معتثر متناسة تا وسیله نقلیه تاشذ هسینه های درمانی
نامثرده غیر قاتل پرداخت می تاشذ.
تثصره  )3چنانچه تیمه شذه زیان دیذه تاشذ هسینه های درمان وی می تایست از طریق مقصر حادثه جثران گردد.

مبلغ ایه قرارداد به ازای هر وفر  339300ریال می باشد.

ثبت وام در صفحه شماره
 4می باشد
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بسمه تعالی
فرم ثبت وام بیمه تکمیلی درمان شرکت بیمه داوا
ستاد رفاهی مجتمع آموزش عالی سراوان
تا سالم
تِ استحضاس هی سساًذ ایٌجاًة  ..................................ػضَ ّیأت ػلوی  /....کاسهٌذ  .....تِ ّوشاُ اػضاء خاًَادُ ٍ افشاد تحت تکفل تِ تؼذاد ً( ........فش) هتماضی تیوِ تکویلی دسهاى ششکت تیوِ داًا هی
تاشن.

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

سرپرست خانوار

2

همسر

3

همسر

4

فرزنذ

5

فرزنذ

6

فرزنذ

7

فرزنذ

8

پذر

9

مادر

11

سایر افراد تحت تکفل

11

سایر افراد تحت تکفل

نام پذر

تاریخ تولذ

شماره شناسنامه

محل تولذ

کذ ملی

شناسه استخذامی

شناسه دفترچه تیمه

شماره حساب تانک ملی

امضاء متقاضی
1931/03/01
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