
 
 

  
  

 
 

  

   پرسنل » درمان تکمیل «بیمه  پوشش شرایط

 :خراسان رضوي استان ساختمان مهندسی نظام سازمان عضو مهندسان و 

سازمان هاي تامین اجتماعی و بیمه سالمت، اداره خدمات  اعضاء سازمان از طریقپرسنل سازمان و همچینن -1

  درمانی نیروهاي مسلح  تحت پوشش بیمه می باشند.

 خانواده ( همسر و فرزندان ) همان حق بیمه ، بیمه شده اصلی را پرداخت خواهد نمود.  -2

نرخ حق بیمه ، بیمه شده درصد افزایش  20بستگان درجه یک (پدر ، مادر ، برادر ، خواهر ) حق بیمه معادل  -3

 اصلی پرداخت خواهند نمود.

 باشد می یکسان و ثابت سنی، هاي رده کلیه براي بیمه حق نرخ -4

 دارو: شامل داروهاي در تعهد و عدم تعهد بیمه پایه می باشد. -5

  .بود نخواهد قرارداد، این شامل انتظار دورة -6

 وي درمانی هاي هزینه محاسبه گر، بیمه با قرارداد غیرطرف بیمارستانهاي از شده بیمه استفاده صورت در  -7

 همتراز یا و معادل

 صورتحساب در جراح العمل حق تعیین عدم درصورت .گردد می پرداخت استان یک درجه درمانی مرکز باالترین

 و بیمارستان

 خصوصی بخش هاي تعرفه معادل حداقل هزینه این معالج، پزشک توسط الزحمه حق دریافت بر مبنی گواهی ارائه

 مصوب

 .میگردد پرداخت و محاسبه درمان و بهداشت وزارت

باتوجه به اینکه بکارگیري ارزیاب خسارت جزء حقوق بیمه گر و بیمه گذار می باشد لذا در صورتی که در   -8

مورد اعتراض بیمه شده روند رسیدگی به پرونده هاي خسارت بیمه شدگان مبلغ تعیین شده از سوي بیمه گر 

باشد، بیمه گر می بایست موضوع خسارت را به ارزیاب خسارت مستقل داراي پروانه فعالیت از بیمه مرکزي 

جمهموري اسالمی ایران که از سوي سازمان نظام مهندسی معرفی می شود ارجاع و برابر نظر ارزیاب، خسارت 

  .را محاسبه و پرداخت نماید

 تکمیلی درمان بیمه شدگان بیمه فرانشیز سهم اولیه، گر بیمه سهم از شدگان بیمه استفاده عدم درصورت  -9

 .باشد می مربوطه هاي تعرفه اعمال از پس پرداخت قابل هاي هزینه از قرارداد در منتخب فرانشیز درصد معادل

 از گر بیمه پرداختی سهم باشد، شده انجام پایه بیمه دفترچه با درمانی هاي هزینه که درصورتی است بدیهی

  .گردد می محاسبه فرانشیز بدون شده بیمه به ها هزینه باقیمانده



 
 

  
  

 
 

جهت ثبت نام پذیرش و دریافت اطالعات مورد نیاز ثبت نام و پرداخت خسارت از مهندسان و پرسنل   -10

   .گرددمی بصورت الکترونیکی انجام 


