تعهدات با فرانشیز 02درصد

ردیف

حداکثر تعهدات
به ریال

ّسیٌِ ّای تیوارظتاًی (خراحی ػوَهی)ّ ،سیٌِ ّای تعتری ،خراحی ،رادیَتراپیّ ،سیٌِ تیواراى خاؾ ؼاهل :تاالظویّ ،وَفیلی ،دیالیس ،ام اض ،اًَاع ظرعاى ٍ...
1

ؼیوی درهاًی (تعتری ٍ ظرپایی ٍ دارٍیی) ،آًصیَگرافی للة ٍ اًَاع ظٌگ ؼکيّ ،سیٌِ اػوال خراحی اـلی هغس ٍ اػفاب هركسی ٍ ًخاع ،گاهاًایف ،للة،
پیًَذكثذ ٍ كلیِ ،پیًَذ هغس اظتخَاى ٍ خراحی ظرعاى درتیوارظتاى ٍ هراكسخراحی هحذٍد ٍ  .تثفرُ :اػوال خراحی تِ خراحی ّایی اعالق هی ؼَد كِ هذت

200,000,000

زهاى هَرد ًیاز ترای هرالثت ّای تؼذ از ػول در هراكس درهاًی كوتر از یک رٍز تاؼذّ .سیٌِ ّوراُ افراد زیر 7ظال ٍ تاالتر از 71ظال در تیوارظتاًْا تِ خس زایواى
2

ّسیٌِ زایواى عثیؼی ٍ ػول ظساریي

30,000,000

3

پاراكلیٌیکی  -0ؼاهل :ظًََگرافی ،هاهَگرافی ،اًَاع اظکي ،اًَاع آًذٍظکَپی ،امآرای ،اكَكاردیَگرافی ،اظترض اكَ ،داًعیتَهتری ،كاردرهاًی ٍ گفتاردرهاًی

10,000,000

4

پاراكیلیٌیکی ّ -2سیٌِ هرتَط تِ تعت ٍرزغ ،تعت آلرشی ،تعت تٌفعی( ،اظپیرٍهتری)ًَ ،ار ػضلِ ًَ ،ار ػفةًَ ،ار هغسًَ ،ار هثاًِ(ظیعتَهتری یا ظیعتَگرام)،
ؼٌَایی ظٌدی ،تیٌایی ظٌدی ،آًصیَگرافی چؽن َّلتر هاًیتَریٌگ للة

10,000,000

خراحیّای هداز ظرپایی ؼاهل :ؼکعتگی ٍ دررفتگی -گچ گیری ،ختٌِ ،تخیِ ،كرایَتراپی ،اكعیسیَى لیپَم -تیَپعی -تخلیِ كیعت ٍ لیسر درهاًی (تِ اظتثٌای
5

6

7

رفغ ػیَب اًکعاری دیذ چؽن)...
ّسیٌِّای آهثَالًط داخل ؼْر ٍ ظایر فَریتّای پسؼکی هؽرٍط تِ تعتری ؼذى تیوِ ؼذُ در هراكس درهاًی ٍ تا ًمل ٍ اًتمال تیوار تِ ظایر هراكس تؽخیفی-
درهاًی عثك دظتَر پسؼک هؼالح
ّسیٌِّای آهثَالًط خارج از ؼْر ٍ ظایر فَریتّای پسؼکی هؽرٍط تِ تعتری ؼذى تیوِ ؼذُ در هراكس درهاًی ٍ تا ًمل ٍ اًتمال تیوار تِ ظایر هراكس
تؽخیفی -درهاًی عثك دظتَر پسؼک هؼالح

10,000,000

800,000

1,300,000

دًذاًپسؼکی ّ -سیٌِ ّای دًذاًپسؼکی (تِ اظتثٌاء ّسیٌِ ّای هرتَط تِ ارتَدًعی  ،ایوپلٌت  ،دظت دًذاى ٍ اػوال زیثایی) ّسیٌِ ّای دًذاًپسؼکی تراظاض تؼرفِ
8

ای هحاظثِ هی ؼَدكِ ظالیاًِ ظٌذیکای تیوِ گراى ایراى تاّواٌّگی ؼركت ّای تیوِ  ،تٌظین ٍتِ ؼركت ّای تیوِ اتالؽ هی كٌذ.

20,000,000

9

ظوؼک – ظوؼک گَغ راظت ٍ چپ

3,000,000

10

ػیٌک عثی  -ػیٌک عثی ٍ لٌس تواض عثی (ّر دٍ ظال یکثار)

2,000,000

11

ّسیٌِ ّای درهاى ًازایی ٍ ًاتارٍری (تؽخیفی،درهاًی،دارٍیی) ٍ اػوال خراحی هرتثظ ،،هیکرٍایٌدکؽي

30,000,000

12

ٍیسیت ( عثك تؼرفِ ٍزارت تْذاؼت ) ٍ دارٍ تراظاض فْرظت دارٍّای هدازكؽَر (ـرفاْهازاد تر ظْن تیوِ گر اٍل ) ٍ خذهات اٍرشاًط درهَاردغیرتعتری

10,000,000

13

14

15

16

خذهات آزهایؽگاّی ّ -سیٌِ خذهات آزهایؽگاّی ( تغیر از چکاب ٍ غرتالگری ) ؼاهل آزهایػّای تؽخیؿ پسؼکی ،پاتَلَشی  ،آظیةؼٌاظی ،شًتیک پسؼکی ،
اًَاع رادیَگرافی ًَ ،ار للة ٍ فیسٍتراپی
رفغ ػیَب اًکعاری چؽن راظت لیسیک چؽن راظت ٍ خثراى ّسیٌِّای خراحی هرتَط تِ رفغ ػیَب اًکعاری چؽن درهَاردی كِ تِ تؽخیؿ پسؼک هؼتوذ
درخِ ًسدیکتیٌی ،دٍرتیٌی ،آظتیگوات تا خوغ لذر هغلك ًمؿ تیٌایی ّر چؽن درخِ ًسدیکتیٌی یادٍرتیٌی تِ ػالٍُ ًفف آظتیگوات  3دیَپتر یا تیؽتر تاؼذ
رفغ ػیَب اًکعاری چؽن چپ لیسیک چؽن چپ ٍ خثراى ّسیٌِّای خراحی هرتَط تِ رفغ ػیَب اًکعاری چؽن درهَاردی كِ تِ تؽخیؿ پسؼک هؼتوذ درخِ
ًسدیکتیٌی ،دٍرتیٌی ،آظتیگوات تا خوغ لذر هغلك ًمؿ تیٌایی ّر چؽن درخِ ًسدیکتیٌی یادٍرتیٌی تِ ػالٍُ ًفف آظتیگوات  3دیَپتر یا تیؽتر تاؼذ
تیواریْا ٍ ًاٌّداریْای خٌیي ّ -سیٌِ تؽخیؿ تیواریْا ٍ ًاٌّداریْای خٌیي

10,000,000

7,500,000

7,500,000

10,000,000

تًضیح :ردیف  8دًذاًپسؼکی(ارتَدًٍعی ،ایوپلٌت ،دظت دًذاى) ردیف  01ػیٌک ّر ظال ٍ ّوچٌیي اٍرٍتس تؼذ از ػول تا ؼرایظ هحذٍد پرداخت هی گردد.

بٍ وام خدا
اطالعیٍ حذف ي اضافٍ ي ثبت وام بیمٍ ماساد درمان (بیمٍ تکمیلی)
بیمٍ گذار :داوشگاٌ َىز اصفُان
بیمٍ گز :شزکت سُامی بیمٍ ایزان
ومایىدگی :شزکت خدمات بیمٍ ای امید مشاير (آدرس :خیابان کمال اسماعیل ،خیابان باغ گلدستٍ ،ريبزيی سپاٌ واحیٍ  -تلفه- :
) 49934223 – 49934223
مدت قزارداد 29/12/13 :لغایت23/13/41
.1فزم تعْذات(:طثك جذٍل فَق ٍ پیص ًَیس لزارداد ٍ ضیَُ ًاهِ اجزایی تیوِ در ٍب سایت اهَر رفاّی ٍ در واًال تسْیالت رفاّی پیام رساى سزٍش)
.2حك تیوِ هاّاًِ ّز ًفز اصلی ٍ افزاد تاتع درجِ یه ضاهل ّوسز ٍ فزسًذ905000:سیال است وِ طثك آییي ًاهِ ًیوی اسهثلغ هذوَر یعٌی
452500سیال تَسیلِ داًطگاُ پزداخت هی گزدد ٍ هعادل ّواى هثلغ یعٌی  452500سیال اس حمَق هتماضی تزای ّز ًفز وسز خَاّذ گزدیذ.
تثصزُ اٍل :سْن افزاد تاتع تیوِ گذار غیز اس ّوسز ٍ فزسًذ تِ صَرت توام تْا یعٌی  905000سیال اس حمَق وسز خَاّذ ضذ.
تثصزُ دٍم :افزاد تاتع هجاس غیز اس ّوسز ٍ فزسًذ ضاهل پذر ٍ هادر ٍ افزادی است وِ رسواً تحت تىفل پزسٌل تیوِ گذار ّستٌذ.
.3افشادی وه لبالً عضو بیوه بوده انذ و دسخواست حزف یا اضافه دس هذت همشس اسسال ننواینذ ،بذوى تغییش و به صوست خودواس
عضویت بشای ایشاى توذیذ هی گشدد،لزا بذیهی است بیوه شذگاى عضیض سال گزشته دس صوست توایل به توذیذ لشاسداد با ششایظ
جذیذ نیاص به اسسال دسخواست و هذاسن نذاسنذ.
.4هذاسن جهت ثبت نام و اضافه :تصَیز وارت هلی – تصَیز ضٌاسٌاهِ ضخص هتماضی-تصَیز صفحِ اٍل دفتزچِ تیوِ-در صَرتی وِ ّوسز ٍ
فزسًذ تاضذ تصَیز صفحِ دٍم ضٌاسٌاهِ هتماضی -وِ اصل هذارن تایذ پس اس اسىي ضویوِ درخَاست گزدد
.5اعالعات هوسد نیاص دس دسخواست ثبت نام یا اضافه:
ًام ٍ ًام خاًَادگیً ،ام پذر ،ضوارُ ضٌاسٌاهِ ،وذ هلی ،وذ هلی تیوِ ضذُ اصلی ،وذ پزسٌلیٍ ،ضعیت تاّلٍ ،ضعیت تىفل ،ضوارُ ضثا ،ضوارُ حساب
حمَلی ،ضوارُ هَتایل ،ضوارُ دفتزچِ تیوِ
.6نىات ههن:
الف -فشانشیض20دسصذ لحاظ هی گشدد.
ب -ولیِ درخَاستْا ٍ هذارن پیَست فمط تا اتَهاسیَى اداری لاتل تزرسی ٍ الذام است ٍ ّیچ گًَِ هىاتثِ یا هذارن فیشیىی اس ضخص هتماضی لاتل
لثَل ًیست.
ج -درخَاستْا ٍ ارسال هذارن تِ صَرت هجشا تَدُ ٍ ارجاع یا عطف ٍ پیزٍ ًثاضذ.
د -هذارن هَرد ًیاس الشاهاً تِ صَرت خَاًا اسىي ضذُ ضویوِ درخَاست در اتَهاسیَى گزدد.
ه -دسخواستهای حزف یا اضافه یا ثبت نام ،حذاوثش تا سوص سه شنبه  18دی با هذاسن الصم اسسال گشدد .بذیهی است بعذ اص هوعذ
همشس و ثبت اساهی دس ساهانه بیوه ایشاى اهىاى حزف یا اضافه یا ثبت نام تا پایاى لشاسداد وجود نذاسد؛ هگش دس ششایظ خاص هنذسج
دس شیوه ناهه اجشایی بیوه هاننذ :استخذام ،انتمالی ،تسویه حساب ،تولذ ،فوت ،خشوج اص وفالت
تیوِ گش اراى عشیش هی تَاًٌذ جْت وسة اطالعات دلیك تز تِ ٍب سایت اهَر رفاّی ٍ واًال تسْیالت رفاّی در پیام رساى سزٍش هزاجعِ ًوَدُ ٍ پیص
ًَیس لزارداد فیواتیي را هطالعِ ًواییذ.
ضوناً حك بیوه بیوهگزاساى دسآرس هاه اص حموق ایشاى وسش نگشدیذه و دس دی هاه به صوست دو بشابش (هش نفش 905000سیال)وسش
خواهذ شذ ،لزا عبك اعالعیه شواسه یه ولیه هذاسن خساست های پضشىی اص تاسیخ  97/09/01لابل بشسسی و پشداخت است.
///لشاسداد ششط سنی و دوسه انتظاس نذاسد///خذا لوت

