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معاونت توسعھ             
 منابع مدیریت و

   
  :و جدول تعهدات پیوست ذیلجدول به شرح  کارکنان دانشگاهتکمیل درمان  يا مهیخدمات ب ياجرا اتیارائه و انجام عمل - 1
  
  
  
  
  
  
 30 پرداخت حق بیمه بصورت با شرایط)با اعمال تخفیفات عدم خسارت(ه بیمه نامه شخص ثالث خودرو پرسنل و خانوادهارائ - 2

  درصد نقد و مابقی تا شش قسط 
و با شرایط پرداخت حق بیمه  درصد تخفیف مازاد بر تخفیفات عدم خسارت 25ارائه بیمه نامه بدنه خودرو پرسنل و خانواده با - 3

  رصد نقد و مابقی تا ده قسطد 30بصورت 
  :طبق جدول ذیلو پزشکی بیمه نامه هاي مسئولیت پیراپزشکی  ارائه -4

ماه  تعهدات  گروه
  اديع

ماه  تعهدات
  محرا

سال عدم  1  جدید
  خسارت

سال عدم  2
  خسارت

سال عدم  3
  خسارت

سال عدم  4
  خسارت

  000/296/1  000/458/1  000/620/1  000/782/1  000/944/1  000/000/000/2  000/000/500/1  1گروه 
  000/080/1  000/215/1  000/350/1  000/485/1  000/620/1 000/000/000/2 000/000/500/1  2گروه 
  000/648  000/729  000/810  000/891  000/972 000/000/000/2 000/000/500/1  3گروه 
  000/432  000/486  000/540  000/594  000/648 000/000/000/2 000/000/500/1  4گروه 
  000/592/2  000/916/2  000/240/3  000/564/3  000/888/3 000/000/000/2 000/000/500/1  5گروه 
  400/814/1  200/041/2  000/268/2  800/494/2  600/721/2 000/000/000/2 000/000/500/1  6گروه 

  
  ندان،بهداشت کارصنعتیپزشک تجربی،بهداشت کار دهان و د ماماهاي شاغل در بیمارستان،دندان: شامل 1گروه 
،  CCU-ICU-NICUکارشناس و تکنسین بیهوشی،کارشناس فیزیوتراپی،پرستار و بهیار شاغل در کلیه بخشهاي : شامل 2گروه 

  اورژانس،دیالیز،سوپروایزر بالینی،فوریت هاي پزشکی، پرستار شیمی درمانی، پرستار اتاق شوك و بخش ارتوپد
  ر بخشها،تکنسین اتاق عملپرستار و بهیار سای: شامل 3گروه 
  تکنسین داروخانه،کمک بهیار،بهورز: شامل 4گروه 
  ماماهاي داراي مطب: 5گروه 
  پزشکان عمومی و متخصص: 6گروه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  تعهدات پوششهاي بیمه درمان تکمیلی*

  %)8(مالیات بر ارزش افزوده ماهیانه هر نفربا احتساب حق بیمه  نوع طرح
  ماهیانهمبلغ کل حق بیمه 

  ریال 000/229  یکطرح 
  ریال 000/329  دوطرح 
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به (1طرح   شرح  ردیف

  )ریال
به (2طرح
  فرانشیز  )ریال

1.   
ي شدن در رعمال جراحی به شرط بستپرداخت هزینه هاي درمانی بیمارستانی و ا

رادیوتراپی ، آنژیوگرافی قلب   بیمارستان و مراکز جراحی محدود ، شیمی درمانی ،
  انواع سنگ شکن در بیمارستان ،

50.000.000  50.000.000  30%  

2.   
استثناي دیسک به مغز و اعصاب مرکزي و نخاع  صیهزینه اعمال جراحی تخص

پیوند کبد ، پیوند کلیه ، پیوند   پیوند ریه ،  قلب ،گامانایف ، پیوند ات،ستون فقر
  مغزاستخوان ، جراحی سرطان

100.000.000  100.000.000  30%  

انواع   شامل سونوگرافی ، ماموگرافی ، انواع اسکن ، :1ی هزینه هاي پاراکلینیک   .3
  %30  6.000.000  5.000.000  ، اکوکاردیوگرافی ، استرس اکو ، دانسیتومتري MRIآندوسکوپی ، 

4.   
زشی ، تست آلرژي ، تست تنفس، نوار شامل تست ور :2ی هزینه هاي پاراکلینیک

شنوایی سنجی ، بینایی سنجی ،   نوار مثانه ، ، نوار عصب ، نوار مغز ،عضله
  هولترمانتیورینگ ، آنژیوگرافی چشم ، آزمایشات تست آمنیوسنتز

2.500.000  3.000.000  30%  

  بندي ، گچ گیري ، ختنه ، هسرپایی مانند شکست هزینه هاي جراحی هاي مجاز   .5
  %30  6.000.000  3.000.000  اکسیزیون لیپوم ، بیوپسی ، تخلیه کیست و لیزر درمانی بخیه ، کرایوتراپی ،

  %30  8.000.000  4.000.000  )لیزیک(هزینه رفع عیوب انکساري دو چشم    .6

، پاتولوژي یا یشکهزینه هاي خدمات آزمایشگاهی شامل آزمایشهاي تشخیص پز   .7
  %30  3.000.000  2.000.000  نوار قلب ، فیزیوتراپی  آسیب شناسی و ژنتیک پزشکی ، انواع رادیوگرافی ،

  %30  1.200.000  1.000.000  هزینه عینک طبی و لنز طبی   .8

  %30  2.000.000  1.000.000  هزینه ویزیت و دارو و خدمات اورژانس در موارد غیربستري   .9

  %30  3.000.000  2.000.000  کیهزینه دندانپزش   .10

  
  :توضیحات 

 .می باشد 1ریال و از محل تعهدات ردیف  15.000.000حداکثر تعهد ساالنه براي جبران هزینه هاي سزارین  .1

و از محل  ریال 600.000.بیمارستان گردددر  والنس خارج شهري که منجر به بستريبحداکثر تعهد ساالنه براي جبران هزینه هاي آم .2
 .می باشد 1ردیف  تعهدات

 )طبق ضوابط قرارداد(به التفاوت خسارت تا سقف تعهد بیمه گري بیمه گر اول استفاده نمایند مادر صورتی که بیمه شدگان از مزایا .3
بدون کسر فرانشیز قابل پرداخت خواهد بود مشروط براینکه جمع خسارت هاي پرداخت بیمه گر اول و بیمه گر درمان تکمیلی از 

 .تجاوز ننماید) انجام شده(ارت هاي صددرصد خس
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معاونت توسعھ             
 منابع مدیریت و

در صورتی که بیمه شدگان از مزایاي بیمه گر اول استفاده ننمایند و یا سازمان هاي مذکور از پرداخت خسارت به هر دلیلی خود  .4 
ت این داري نمایند میزان سهم پرداخت خسارت عهده بیمه گزار یا بیمه شده در هر مورد معادل فرانشیز تعیین شده طبق مندرجا

 .قرارداد خواهد بود

% 50ارائه پوشش به پرسنل بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی سبزوار با ارائه معرفی نامه از سوي دانشگاه به شرکت بیمه گر با اخذ  .5
  .حق بیمه اضافی امکان پذیر است
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