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 مشخصات مربوط به پوششها .1

 شرایط بهره مندی از پوشش .2

می توانند تحت به ازای هر بیمه نامه تمامی بیمه شدگان بیمه نامه های عمرو سرمایه گذاری مشروط به داشتن شرایط ذیل 

 قرار گیرند: مذکور  پوشش

 بیمه نامه فاقد قسط معوق بیمه نامه باشد. ✓

 درصد باشد. 50اضافه نرخ پزشکی بیمه نامه حداکثر  ✓

 باشد. میلیون ریال 6جمع حق بیمه پرداختی در زمان اخذ پوشش درمان  (الف)طرح  ✓

 باشد. ریال میلیون24 میلیون ریال و 6بین جمع حق بیمه پرداختی در زمان اخذ پوشش درمان  (ب)طرح  ✓

 میلیون ریال باشد. 24بیشتر از جمع حق بیمه پرداختی در زمان اخذ پوشش درمان  (VIP)طرح  ✓

 خریداری پوشش درمان تکمیلی توسط بیمه گذارفرایند  .3

  http://life.novininsurance.comمراجعه به سایت تخصصی بیمه های زندگی به آدرس  •

کلمه عبور: کد ملی بیمه  -سامانه استعالم آنالین بیمه نامه عمروسرمایه گذاری)نام کاربری: کد بیمه گذار ورود به •

گذار(، لینک مربوط به مشاهده اطالعات بیمه نامه بخش مربوط به خرید بیمه نامه درمان تکمیلی بیمه شدگان 

 عمروسرمایه گذاری. 

 شرح تعهدات عنوان پوشش رديف
 ريال –سقف تعهدات 

 طرح الف

 ريال -سقف تعهدات
 طرح ب

 ريال -سقف تعهدات
 VIPطرح

1 
جراحي هاي عمومي و 

 بستري

جبران هزينه هاي بستري به جراحي ، شيمي درماني، راديوتراپي،آنژيوگرافي قلب 
،گامانايف،هزينــه عمل ديسك ستون فقرات و انواع سنگ شكن ، بستري شـدن در بيمارستان و 

 DayCareمراكــزجراحــي محدود 

70.000.000 100.000.000 500.000.000  

 جراحي هاي تخصصي 2
اعمال جراحي مهم: شامل سرطان، مغز و اعصاب مركزي و نخاع ) باستثناء ديسك ستون جبران هزينه 

 فقرات(گامانايف،قلب،پيوند ريه،پيوند كبد،پيوند كليه و پيوند مغز استخوان)با احتساب بند يك(
140.000.000 200.000.000 

1.000.000.000  

 40.000.000 30.000.000 سزارينهاي زايمان طبيعي و عمل جبران هزينه زايمان 3
120.000.000  

 1پاراكلينيكي گروه  4
(،ماموگرافي،انواع اسكن،انواع آندوسكوپي،ام  NT, NBســـونوگرافي) 

 آرآي،اكوكارديوگرافي،استرس اكو،،دانسيتومتري
--- 8.000.000 

20.000.000 

 2پاراكلينيكي گروه  5
عضله ، نوار عصب ، نوار مغز ،نوار مثانه،شنوايي تست ورزش ،تست آلرژي،تست تنفسي، نوار 

 سنجي،بينايي سنجي،هولترمانيتورينگ قلب، آنژيوگرافي شم.
--- 6.000.000 

10.000.000 

 3پاراكلينيكي گروه  6

هزينه جراحيهاي مجاز سرپايي و بدون بستري: شامل شكستگي ها و در رفتگي ، گچ گيري ، ختنه ، 
كرايوتراپي ، اكسيزيون ليپــوم ،بيوپسي، تخليه كيست و ليزردرمانــي )باستثناء رفع عيوب بخيه ، 

 ديـــد چشم (
--- 6.000.000 10.000.000 

شناسي و ژنتيك پزشكي،انواع شامل آزمايشهاي تشخيصي پزشكي)باستثناءچكاپ(،پاتولوژي يا آسيب خدمات آزمايشگاهی 7
 راديوگرافي،نوارقلب و فيزيوتراپي .

--- 5.000.000 
10.000.000 

هزينه ويزيت مطابق تعرفه مصوب بخش خصوصی ودارو ) براساس فهرست داروهاي مجاز كشور صرفًا  ويزيت و دارو 8
 6.000.000 4.000.000 --- مازادبرسهم بيمه گراول ( به همراه خدمات اورژانس درموارد غيربستري

 دندانپزشكی 9
شامل كشيدن،جرمگيری،  پروساژ،ترميم و پركردن،درمان ريشه و روكش )به استثناء كليه خدمـات 

 زيبايي،ايمپلنت ، ارتودنسـي ودندان مصنوعی(
 براساس تعرفه ابالغی سنديكای بيمه گران ايران -

--- ---- 10.000.000 

 آمبوالنس 10

 4.000.000 3.000.000 2.000.000 هاي آمبوالنس )داخل شهر(جبران هزينه

 6.000.000 4.000.000 هاي آمبوالنس ) خارج شهر(جبران هزينه
8.000.000 

 24.000.000 14.000.000 4.000.000 )ريال(  %30حق بيمه ساالنه هر نفر بيمه شده با فرانشيز 

http://life.novininsurance.com/
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(. در این  بخش شرایط مربوط 2از پوشش درمان تکمیلی )مطابق بند  استعالم سیستمی شرایط احراز جهت بهره مندی •

به بیمه نامه عمروسرمایه گذاری به لحاظ احراز شرایط بهره مندی از پوشش درمان به صورت سیستمی کنترل و در 

 صورت تایید مرحله بعد انجام می شود.

رت احراز شرایط بهره مندی بیمه نامه عمروسرمایه ورود به درگاه پرداختی اینترنتی و پرداخت حق بیمه مربوطه در صو •

 گذاری از پوشش درمان.

 دریافت گواهی در صورت تایید پرداخت حق بیمه. •

 دریافت کارت درمان که توسط نمایندگی مربوطه از طریق شعب دریافت و در اختیار بیمه شدگان قرار می گیرد. •

 توجه: 

یداری پوشش درمان به صورت اینترنتی و از طریق سایت تخصصی بیمه واهی درمان زمانی اعتبار خواهد داشت که خرگ

بیمه شدگان محترم می توانند انجام شده باشد. همچنین  http://life.novininsurance.comهای زندگی به آدرس 

 سایت تخصصی بیمه های زندگی به آدرس مراجعه نمایند.جهت بررسی اصالت گواهی درمان خود، پس از خریداری به 

 

http://life.novininsurance.com/

