


 10/01/0911تاریخ :                                                                                                                      

 0الحاقیه شماره :                                                                                                                                           

 

   معاونت پشتیبانی مدیریت منابع جهاد دانشگاهیقرارداد درمان گروهی الحاقیه 

 

 بیمه گذار : معاونت پشتیبانی مدیریت منابع جهاد دانشگاهی  

  شرکت سهامی بیمه سرمدبیمه گر : 

694/2ح/شماره قرارداد :   

وسیله مراتب به شرح زیر را در قرارداد فوق الذکر گواهی و تایید می نماید.شرکت سهامی بیمه سرمد ، بدین   

 گر به شرح زیر اصالح می گردد بیمه تعهدات جدول:  4ماده -0

  

بیمه گر در ازاء انجام تعهدات بیمه گذار متعهد است هزینه درمانی بیمه شدگان را مطابق جدول ذیل جبران نماید:   

 

 نوع تعهدات ردیف

حداکثر 

تعهدات سالیانه 

 به ریال

0 

های     جبران هزینه های بستتری ، جراحی ، شتیمی درمانی ، رادیو تراپی ، ژنویوگرافی قلب ،گامانایف، تستت بوا  و انواع سنک شجن،جراحی 

چشتتبهبه استتتثنای لیزیقر، قرنیه، جبران هزینه های پروتزهمانند لنزو ...که ری جراحیهای مورد تعهددر دابل بدن کار گذاشتتته می شتتودرو  

مراکزمحدود ، بیماریهای صعب العالج مانند هام اسر سرران هزینه سیتوپالستی هانحراف بینیردرصورتی که قبل ردر بیمارستان و کورتاژهتشخیصی

 و بعد از عمل به تایید پزشق معتمد بیمه  رسیده باشد. داروهای بیماریهای صعب العالج مانندهام اسر هموفیلی، نارسایی کبد، تاالسمی

 بدون سقف

2 
جراحی قلب،ژنویوپالستی  ،هزینه اعمال جراحی مربوط به درمان جراحی سترران ، مزز و اعصتا  مرکزی و نخاع ، جراحی ستون فقرات   افزایش

 بدون سقف 0،عروق کرونر،پیوند ریه،پیوند کبد،پیوند کلیه،پیوند قلب،پیوند مزز استخوان،پیوند قرنیه،گامانایف قلب ،با احتسا  ردیف 

9 
هزینه زایمان ه ربیعی و سزارین ر جبران هزینه های درمان نازایی مانند: میجرو اینججشن   

IVF-IUI-GIFT-ZIFT-ITSE). 
0101110111 

6 

ر شامل انواع سونوگرافی هسونوگرافی به استثنای ناهنجاری جنین و غربالگریر،سونوگرافی در مطب پزشق،  ماموگرافی 0هزینه های پاراکلینیجی ه

مل شا، انواع استجن ، انواع سی تی اسجن ، انواع اندوسجوپی ، ام ژر ای ، اکوکاردیوگرافی ، استرس اکو و جبران هزینه های بدمات ژزمایشگاهی  

یب انواع پاتولوژی ، ژستعادل سنج پویا دینامومتر،  -پاسچر -فوت اسجنر -انواع چجا  پزشجی، بادی کامپوزیشنژزمایش های تشخیص پزشجی ، 

 شتناستی و ژنتیق شتناستی ،انواع ژزمایش به استثنای چجاآ و ژزمایش های ناهنجاری جنین، انواع رادیولوژی ، نوار قلب ، فیزیوتراپی ، گ تار    

مانی،مشتاوره درمانی،کاردرمانی،سنجش تراکب استخوان، ان اس تی ه نوار قلب جنین ر ، ،تست استرس وتیلت تست، فالت تست، پت اسجن  در

 یدانسیتومتری و مشاوره روان درمانی ،ژمینو سنتز،فیبرو اسجن،کایروپرکتیق،مگنت تراپی، شاک ویو،لیزرپرتوان،نوروفیدبق،بیوفیدبق،بازتوان
 قلب

01101110111 

 سقف بانوار 

5 

ر شامل تست ورزش ، تست ژلرژی ،انواع  تست های تن سی مانندهاسپیرومتری،بادیباکسهدی ال کور،استوگرافی،تست 2هزینه های پاراکلینیجی ه

وایی اوکو ژرربررسی عصب شنمتاکولین،ارگواسپیرومتری،پلتیسموگرافی،و غیره، انواع تستهای ارزیابی شنوایی مانندهتیمانومتری،ادیومتری،ای بی 

گوش،تستتهای ارزیابی بینایی مانندتستت هاو ستی تی و وی ای پیرپریمتری چشتب اندازه گیری میدان بینایی، تست قند در مطب، اپتومتری،     

ب،تست افی،پنتاکهولترمانیتورینک قلب، نوارعضتله، نوار عصتب، نوار مزز ،الجترو میوگرافی مثانه،مانومتری، بینایی ستنجی ،پاکیمتری،توپوگر   

 نقشه مززیییورودینامیق،ژنویوگرافی چشب ،

01101110111 

 سقف بانوار

4 

،  یهزینه های جراحی مجاز سرپایی شجستگی ها و درفتگی ها ، گچ گیری و باز کردن گچ ، بتنه ، بخیه ، کرایوتراپی ، اکسیویون لیپوم ، بیوپس

مل  تخلیه کیست و لیزر درمانی هدر موارد غیر زیبایی و همچنین به استثنای رفع عیو  انجساری چشبر کشیدن نابن، درمان بونریزی بینی شا

سوزاندن و تامپونمان، شاالزیون  ،نابنق چشب،بیرون ژوردن جسب بارجی از گوش،و بینی،تزریق دردابل م اصل،شستوشوی گوش، برداشتن 

ر پانسمان، س در موارد غیربستری هدارو،تخت اورژانس،تزریق،ویزیت و ... میخچه،زگیل،تزریق داروی سررالن،مثانه بی سی جی بال،بدمات اورژان

 نمونه برداری تست پاآ اسمیر

01101110111 

 سقف بانوار

0 
جبران هزینه جراحی مربوط به رفع عیو  انجستاری چشتتب در مواردی که به تشتتخیص پزشتتق معتمد بیمه گر درجه نزدیق بینی ، دوربینی ،  

 9001110111 دیوپتر با بیشتر باشد .برای هردوچشبههرچشب نصف تعهدر 9در مطلق نقص بینایی هر چشب ژستیگمات با مجموع ق

0 
جبران هزینه های دارو و ویزیت عمومی، متخصص، فوق تخصص،مشاور،روان پزشق،ماما، اپتومتریست،دندانپزشق ،جراح دندان،پزشق ،کارشناس 

 بدون سقف مشابه و بدمات اورژانس در مواقع غیر بستریارشد پروانه دار،مشاوره تزذیه، سابر موارد 



هحق فنی دارو و تزریقات قابل پردابت باشتد،هزینه سترنک،ژ  مقطر،ژنویوکت،ست سرم،اسجالو وین و غیره ، هزینه داروهای دابل یا بارج   

که جنبه درمانی دارند با تشتخیص پزشتق    فارماکوپه که در تعهد بیمه پایه نبوده و جنبه درمانی دارد، هزینه داروهای مجمل و ویتامین و پروتین
ن   متخصتص، جبران واکسن ها مانند ژن لوانزا در صورت تجویز پزشق،جبران داروهای بیماران با  چنانچه داروها مرتب  با بیماری باشد،جبرا

وهای بارجی با تشخیص پزشق ویتامین های بارجی که جنبه درمانی دارند درصورتی که پزشق معالج یا متخصص تجویز کرده باشد، جبران دار

 متخصص، داروهای هورمن رشد، داروهای پوستی که جنبه درمانی دارند و داروهای پایه گیاهی

 501110111 جبران هزینه مربوط به برید عینق ربی و لنز تماسی ربیهسخت و نرمر  1

01 

جبران هزینه های مربوط به دندانپزشتجیهکشتیدن دندان، جرم گیری،پروساژ،ترمیب،پرکردن، عصب کشی،روکش،ایمپلنت،ارتودنسی،جراحی   

شجافتن ژبسه دهان،و بالی کردن ژن در دندانپزشجی به صورت شناور هاست اده اعضای یق بانواده از سقف  -لثه،دندان مصنوعی، درمان ریشهر

 یجدیکر  
6501110111 

00 
جبران هزینه اورتز که بال فاصله بعد از عمل جراحی به تشخیص پزشق و تایید پزشق معتمد بیمه گر مورد نیاز باشد  

601110111 

02 
هزینه تشخیص سونوگرافی و ژزمایش ناهنجاری های جنین ،  هزینه تست های غربالگری جنین شامل مارکرهای جنینی و ژزمایشات ژنتیق جنین  0001110111 

09 

ر وجبران هزینه های ژمبوالنس مشروط به بستری شدن بیمه شده در مراکز درمانی و یا انتقال بیمار بستری شده با سایر مراکز درمانی ربق دست

 ر و بارج شهر پزشق معالج                                                                                                دابل شه

                                                                                                                                                 

 

605110111 

501110111 

 

 

جوراب واریس ، کرست طبی،کمربند طبی، گردنبند طبی، کفش طبی، زانوبند  )مانند سمعک، عصا، واکر، ویلچر،هزینه های اروتز جبران –2

ریال 01101110111طبی، مچ بند طبی، صندل طبی، کفی طبی، و ... اروتز های خریداری شده با تجویز پزشک متخصص، جراح، ارتوپد( تا حداکثر 

  .در اختیاربصورت صندوق  زبا معرفی نامه کتبی بیمه گذار بدون کسر فرانشی برای مجموع بیمه شدگان

تامین هزینه های ویزیت و پرستاری در منزل و کپسول اکسیژن و دستگاه اکسیژن ساز برای مجموع بیمه شدگان حداکثر تا سقف  -9

در اختیارصورت صندوق با معرفی نامه کتبی بیمه گذار بدون کسر فرانشیز بریال برای مجموع بیمه شدگان  05101110111  

جمعیت بیمه شدگان با معرفی نامه کتبی دو در هزار هم برای  2و برای بند دو در هزار برای  1سقف برای بنده افزایش دو برابری است اد -6

 بیمه گذار

جمعیت بیمه شدگان با معرفی نامه کتبی بیمه گذاردر هزار  1 دبرای تعدامیلیارد ریال برای برید اعضای ربیعی بدن  0اعمال صندوق  -5  

بیمه شده اصلی شامل همسر و فرزندان پرسنل زن ، والدین پرسنل و والدین همسران پرسنل و فرزندان پسر به شرط افراد غیر تحت تج ل  -4

سال تمام با پرداخت حق بیمه برابر با افراد تحت تکفل ، تحت پوشش می باشند. 03عدم اشتغال به کار حداکثر تا سن   

را بودن بیمه گر اول با حق بیمه برابر با سایر بیمه شدگان تحت پوشش می باشند مشروط به دا پرسنل بازنشسته – 0  

سال که در قرارداد سال گذشته بودند از این امر مستثنی میباشند( 03سال تمام می باشد. )افراد باالی  03برای بیمه شدگان حداکثر سن  – 0  

هزینه درمانی دریافت نموده اند، بیمه گزار ملزم به پرداخت حق بیمه ایشان تا طی مدت قرارداد حذف هر یق از بیمه شدگانی در صورت  – 1

 پایان قرارداد می باشد .

می باشد . %01فرانشیز کلیه هزینه ها  – 01  

.قابل پرداخت است  2و 1به تشخیص پزشک معالج و تایید پزشک بیمه گر از ردیف های بند هزینه همراه بیماران بستری  – 00  

از تاریخ دریافت مدارک  ملزم به پرداخت خسارت می باشد .روز کاری  6 بیمه گر حداکثر ظرف مدت – 02  

مشخص نمودن داوران طرفین قرارداد در صورت بروز اختالف .  – 09  

جاری برای هرنوع هزینه دراختیار بیمه گزار تا انتهای قرارداد بیمه  ریال 0051101110111ابتصا  اعتبار صندوق مازاد درمانی به مبلغ  – 06

مبادله درمانی به انتخاب بیمه گذار واریز به حساب اعالمی بیمه گذار )جهاددانشگاهی (جهت بهره برداری موارد بستری و درمانی فردی همزمان با 

 قرارداد



اسم تنها می باشند پرداخت هزینه های که گاها دستور، اسم، فامیل، مشخص نمی باشد و فاکتورها صرفا دارای فامیلی یا – 05  

پرداخت هزینه ویزیت های که فاقد آدرس و تلفن در سربرگ می باشند – 04  

پرداخت هزینه ویزیت حین جراحی سرپایی – 00  

پذیرش گرافی های کاغذی دارای نام همراه با هزینه های دندانپزشکی ارسال می شوند – 00  

ارداد قر  در  آن اجرای و  نرخ اعالم با همزمان  خسارت دریافت   کتبی  العمل دستور ارائه - 01  

گردد لحاظ یکسان  بیمه حق باید که میباشد 0611 سال6  برج تا  امسال دی ماه  از جهاددانشگاهی واحدهای قرارداد   سررسید - 21  

در صورت استفاده از بیمه پایه هزینه درمانی بیمه شده بدون کسر فرانشیز محاسبه گردد – 20  

در مورد ارائه خدمات توسط شرکت بیمه در طول قرارداد اجرا گردد سیستب ژنالین پذیرش بسارات درمانی – 22  

در طول دوره قرارداد توسط شرکت بیمه در مورد مراکز درمانی مورد استفاده قرار گیرداصل هب ترازی  – 29  

دوره انتظار برای کلیه بیمه شدگان حذف می گردد – 26  

می باشد نا خواناریالی که تعهدات آنها 033.333نه های درمانی کمتر از پرداخت هزی – 25  

گروه بیمه شدگان شامل : کارکنان رسمی ، پیمانی، قراردادی و شرکتی بیمه گذار به عنوان بیمه شده اصلی و افراد خانواده و همچنین  0ماده -24

 سایر اعضای شاغل در جهاد دانشگاهی .

نفر می باشند و پرداخت حق بیمه هر  1333نفر تا  5و ساازمان های جهاد دانشگاهی جداگانه صادر می شود از تعداد  قراردادهای واحد ها -20

 و طبق قرارداد منعقد شده هر واحد نسبت به پرداخت حق بیمه اقدام می شود. قرارداد مستقل می باشد 

الم گردد ، باید ظرف مدت یک هفته توسط ستاد مرکزی بیمه سرمد در صاورتی که در شاهر های کشاور نارتایتی از خدمات بیمه سرمد اع   -20

 رسیدگی انجام گردد در صورت عدم رسیدگی مطلوب امکان فسخ یک طرفه توسط جهاددانشگاهی محفوظ می باشد . 

 . قدور استمماه بعد از قرارداد  2امکان استفاده از خدمات بیمه ای برای افرادی که از این خدمات استفاده نکردند تا -21

امکان استفاده بیمه شده و ادامه درمان آن از بیمه گر قبلی توسط بیمه سرمد وجود دارد . -91  

برای بخش دولتی و خصوصی در تعرفه های اعالم شده وزارت بهداشت ، درمان و ژموزش پزشجی  محاسبه هزینه های درمانی بر اساس-90

 تاریخ انجام بررسی می شود. 

مانی مشکل دار پرداخت گردد و در صورتی که تخلف بیمه شده محرز گردد  به بیمه گذار اطالع داده تا از حقوق نامبرده هزینه های در-92

برداشت و به حساب بیمه سرمد عودت گردد. لیکن هزینه های مشکل دار به هیچ عنوان عودت داده نمی شود.  

ن تعیین شده نسبت به پرداخت هزینه های درمانی بیمه گذار در کل کشور به بیمه گر متعهد می گردد که طبق مندرجات قرارداد در زما-99

شکل یکسان اقدام نماید در غیر اینصورت با اعالم بیمه گذار ، ظرف مدت یک هفته با تشکیل جلسه فی مابین مراتب توسط بیمه سرمد رسیدگی 

یک طرفه توسط جهاددانشگاهی محفوظ می باشد . و اقدام الزم بعمل خواهد آمد، در صورت عدم نتیجه مطلوب امکان فسخ   

ماه به شرط پرداخت سهم بیمه پایه قابل  6ماه و بیمارستانی تا  4=بعد از اتمام قرارداد امکان ارسال هزینه های سرپایی دوران قرارداد جاری تا 96

 پرداخت می باشد.

اتافه نرخ تعهدات دندانپزشکی به صورت شناور و استفاده اعضای خانواده از سقف یکدیگر در حق بیمه قرارداد لحاظ گردید.  -95  

درصورت عدم رتایت از کارگزاری اعالم شده وهمچنین نمایندگی های شرکت بیمه سرمد در سطح کشور امکان تغییر کارگزاری و نمایندگی -94

. فراهم باشدبرای جهاددانشگاهی   

. استقرار کارشناس شرکت بیمه سرمد در محل کار جهاددانشگاهی برای بررسی و دریافت هزینه های درمانی اعضاء -90  

  تحت پوشش قرار گرفتن پدر و مادر پرسنل مونث فراهم گردد .  -90

  


