فزم پیؾٌْبد ثیوِ درهبى گزٍّی
ثیوِ گذار هحتزم ؛ خَاّؾوٌذ اعت فزم سیز را ثِ صَرت کبهل ٍ خَاًب تکویل فزهبییذ .
حقَقی .................................. ....................................................................................................... :
)
ًبم ثیوِ گذار (حقَقی /
کذ اقتصبدی  /هلی .......... ......................... :

ؽٌبعِ هلی ............... ............................ :

ؽوبرُ ثجت ................ ........................ :

ًَع هبلکیت :
خصَصی

تؼبًٍی

دٍلتی

ًْبد

عبیز

هؾخصبت ثیوِ گذار

ًَع فؼبلیت :
اداری ٍ دفتزی

خذهبتی

صٌؼتی

کؾبٍرسی ٍ داهپزٍری

تدبری ٍ ثبسرگبًی

ًیزٍّبی ًظبهی ٍ اًتظبهی

ًؾبًی :
کذ پغتی ................................. :

تلفي  ...................................... :تلفي ّوزاُ.......................................... :

دٍر ًوب  ...................................... :پغت الکتزًٍیک ....................................................................................... :
عبثقِ پَؽؼ ثیوِ ای ًشد یکی اس ؽزکت ّبی ثیوِ ثبسرگبًی  :خیز

ثلی

در صَرت پبعخ هثجت لغفبً اػالم ًوبییذ :
 تبریخ آخزیي پَؽؼ ثیوِ درهبى گزٍّی  ......................... :الی ............................. ًشد ؽزکت ثیوِ ثبسرگبًی .................................................................................................... : -1تؼذاد کل کبرکٌبى ............... :

ؽذگبى

هؾخصبت ثیوِ

 -2تؼذاد هتقبضیبى اصلی ............... :
 -3تؼذاد هتقبضیبى تجؼی ............... :
 -4تؼذاد هتقبضیبى  60الی  70عبل ............... :
 -5تؼذاد هتقبضیبى ثیؼ اس  70عبل ............... :
 -6تؼذاد ثبسًؾغتگبى هتقبضی ............... :

اعالػبت ارائِ ؽذُ در ایي فزم پیؾٌْبد در ًْبیت صذاقت اػالم ؽذُ اعت ٍ در صَرتی کِ خالف آى ثبثت گزدد ،هغئَلیت آى ثِ ػْذُ ثیوِ گذ
هی ثبؽذ .
تاریخ ....................

هْز ٍ اهضبء بیمه گذار ....................

ًبم ًوبیٌذگی  /کبرگشاری  ..................................... :کذ ًوبیٌذگی  /کبرگشاری  ........................ :تلفي .................................... :
تبریخ .............................. :

هْز ٍ اهضبء :

ثیوِ گذار گزاهی لغفبً خْت تکویل خذٍل تؼْذات ثِ
پؾت ثزگِ هزاخؼِ فزهبییذ.

ار

تؼْذات هَرد درخَاعت ثز اعبط هَارد هٌذرج در آییي ًبهِ ؽوبرُ  74ثیوِ هزکشی خوَْری اعالهی ایزاى
ردیف
1

ؽزح تؼْذات

عقف تؼْذات

فزاًؾیش

عبلیبًِ (ریبل)

()%

خجزاى ّشیٌِ ثغتزی،خزاحی،ؽیوی درهبًی ،رادیَتزاپی،آًضیَگزافی قلت،گبهبًبیف ٍ اًَاع عٌگ ؽکي در
ثیوبرعتبى ٍ هزکش خزاحی هحذٍد ٍ . Day Care
خجزاى ّشیٌِ اػوبل خزاحی تخصصی عزعبى ،هغش ٍ اػصبة هزکشی ٍ ًخبع (ثِ اعتثٌبی دیغک عتَى

2

فقزات کِ فقظ اس هحل ردیف یک قبثل پزداخت هی ثبؽذ

) ،گبهبًبیف ،قلت ،پیًَذ (ریِ ،کجذ ،کلیِ ٍ هغش

اعتخَاى) (ثب احتغبة ردیف.)1
3
4
5
6

خجزاى ّشیٌِّبی سایوبى اػن عجیؼی ٍ عشاریي .
خجزاى ّشیٌِ ّبی هزثَط ثِ درهبى ًبسایی ٍ ًبثبرٍری ؽبهل اػوبل خزاحی هزتجظ , GIFT, ZIFT, ICSI, IUI
هیکزٍایٌدکؾي یب . IVF
ی  ،ام.آر.آی،
خجزاى ّشیٌِّبی پبراکلیٌیکی ؽبهل اًَاع  :عًََگزافی ،هبهَگزافی ،اعکي ،آًذٍعکَح
اکَکبردیَگزافی ،اعتزط اکَ ٍ داًغیتَهتزی .
خجزاى ّشیٌِ ّبی هزثَط ثِ اًَاع  :تغت ّب ؽبهل ( ٍرسػ ،آلزصی  ،تٌفغی ،ؽٌَایی عٌدی ٍ ثیٌبیی عٌدی
) ،اًَاع ًَارًگبری (ػضلِ ،ػصت  ،هغش ٍ هثبًِ)َّ ،لتزهبًیتَریٌگ قلت  ،آًضیَگزافی چؾن.
خجزاى ّشیٌِ خزاحی ّبی هدبس عزپبئی هبًٌذ :ؽکغتگی ٍ در رفتگی ،گچ گیزی ثِ ّوزاُ هَاد هصزفی ،آتل

7

ثٌذی ،ختٌِ ،ثخیِ ،کزایَتزاپی ،اکغیشیَى لیپَم ،ثیَپغی ،تخلیِ کیغت ،لیشردرهبًی ،تشریق داخل چؾن یب
هفصل ٍ .....

8

خجزاى ّشیٌِ ّبی خذهبت آسهبیؾگبّی ؽبهل  :آسهبیؼ ّبی تؾخیص پشػکی  ،پبتَلَصی یب آعیت ؽٌبعی
 ،صًتیک پشؽکی  ،اًَاع رادیَگزافی ًَ ،ار قلت ٍ فیشیَتزاپی.
خجزاى ّشیٌِ ّبی دًذاًپشؽکی ثز اعبط تؼزفِ خذهبت دًذاًپشؽکی کِ عٌذیکبی ثیوِ گزاى ایزاى ثب

9

ّوبٌّگی ؽزکتْبی ثیوِ تٌظین ٍ ثِ ؽزکتْبی ثیوِ اثالؽ هی ًوبیذ .ؽبهلٍ :یشیت ،گزافی ّب ،کؾیذى
دًذاى ،خزاحی ّبی دًذاى ،خزهگـیزی ٍ ثزٍعـبص ،تزهین ّبی دًذاًی ،درهبى ریؾِ ,درهبى هدذد ریؾِ،
خزاحی ّبی لثِ ،پزٍتشّبی ثبثت ٍ هتحزک .

10

خجزاى ّشیٌِ ّبی هزثَط ثِ خزیذ عوؼک .
خجزاى ّشیٌِ ّبی هزثَط ثِ رفغ ػیَة اًکغبری چؾن  ،در هَاردی کِ ثِ تؾخیص پشؽک هؼتوذ ثیوِ گز،

11

خوغ قذر هغلق ًقص ثیٌبئی ّز چؾن (درخِ ًشدیک ثیٌی یب دٍرثیٌی ثِ اضبفِ ًصف آعتیگوبت )  3دیَپتز
یب ثیؾتز ثبؽذ (ثزای ّز چؾن حذاکثز تب  %50عقف تؼْذ).

12
13

خجزاى ّشیًِ تْیِ اٍرٍتش کِ ثالفبصلِ ثؼذ اس ػول خزاحی ثِ تؾخیص پشؽک هؼبلح ٍ تأییذ پشؽک هؼتوذ
ثیوِ گز هَرد ًیبس ثبؽذ .
خجزاى ّشیٌِ تؾخیص ثیوبری ّب ٍ ًبٌّدبری ّبی خٌیي .

عبیز هَارد

14

خجزاى ّشیٌِ تْیِ اػضبی عجیؼی ثذى  (.ثزای گزٍُ ّبی ثبالی ً 1000فز)

خجزاى ّشیٌِ اًتقبل ثیوبر ثب آهجَالًظ در هَارد اٍرصاًظ  ،داخل ؽْز  ،در ّز ثبر اعتفبدُ حذاکثز تب هجلؾ  1,000,000ریبل( اس هحل ردیف .) 1
خجزاى ّشیٌِ اًتقبل ثیوبر ثب آهجَالًظ در هَارد اٍرصاًظ  ،ثیي ؽْزی ،در ّز ثبر اعتفبدُ حذاکثز تب هجلؾ  2,000,000ریبل ( اس هحل ردیف .) 1

هْز ٍ اهضبء بیمه گذار ....................

تاریخ ....................

