
 

 

 اعضاءو بهره برداران  بیمه درمان تکمیلی ** توضیحات 

 **(79)دوره  سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 

 

 می باشد. %11تمامی بندها فرانشيز  -1

  درصد می باشد . 11و اناث فرانشيز برای افراد غير تحت تکفل  -2

 مستقل می باشند. 11تا  1تعهدات بندهای  تمامی -3

تحت تکفل شامل والدین کارکنان و همسر و فرزندان کارکنان اناث صرفاً یکجا و در یک نوبت و در ابتدای افراد غير  -4

 قرارداد و همزمان با ثبت نام اوليه می توانند تحت پوشش قرار گيرند.

ائه ار صندوقو به صورت مکتوب به   excelخود را در قالب فایل ثبت نام شدگان  ليست سازمان استان می بایست  -5

 نماید.

 بيمه شدگان الزاماً می بایست دارای دفترچه درمانی بيمه گر اول) خدمات درمانی و تآمين اجتماعی( باشند. -6

بيمه شده اصلی)کارکنان اناث( می تواند به تنهایی تحت پوشش قرار گيرد و در صورت تأهل قادر خواهد بود همسر،  -7

ضمنا در صورت درخواست پوشش درمان برای فرزند  فی نماید.فرزند یا فرزندان خود را برای برقراری پوشش معر

 می بایست همسر نيز تحت پوشش بيمه قرار گيرد.

و تصویری از مستندات) شامل؛ شناسنامه، کارت ملی و دفترچه  در هنگام ثبت نام، بيمه شده اصلی می بایست اصل -8

 تحت تکفل خود را ارائه نماید. درمانی( خود و افراد تحت تکفل و همچنين در صورت پوشش افراد غير

 بيمه درمان تکميلی بيمه شدگان اصلی با بيمه عمر و حوادث اجرایی خواهد شد. -9

قراری پوشش بيمه ای بر ه درمانی( برای شامل؛ شناسنامه، کارت ملی و دفترچبا توجه به اخذ مدارک و مستندات)  -11

 ت.درمان، عدم دریافت مدارک در بيمه عمر و حوادث بالمانع اس

 ترتيب پرداخت حق بيمه کارکنان به صورت زیر تعيين می گردد: -11

حق بيمه به عنوان  درصد کل مبلغ31: پرداخت حق بيمه ساالنه بيمه شدگان به صورت ، عمرو حادثه   در بيمه درمان

  25/16/98-25/14/97-25/11/98به تاریخ های  بانکی از بانک های معتبر فقره چک 3و مابقی طی   پيش پرداخت

 در وجه صندوق تعاون و رفاه در زمان ثبت نام ارائه گردد. 

پرسنل جدید االستخدام ،همسران اعضای با تاریخ عضویت جدید ، در طول مدت قرارداد فقط پس از اتمام مهلت ثبت نام و  -12

ازدواج، استخدام و تولد جهت اعالم و ارائه  عضویت، از تاریخبا مهلت یک ماهه تازه ازدواج کرده، فرزندان متولد شده 

 مستندات امکان پوشش  بيمه ای را دارند، 

 سال و فرزندان اناث تا زمان ازدواج می توانند از پوشش بيمه ای استفاده نمایند. 21فرزندان ذکور تا سن  -13

رارداد نيز استثناء است)زیبایی،بيماریهای روانی             ین قاجتماعی استثناء می باشد در اکليه درمانهایی که در سازمان بيمه - -14

 و ...(

 کليه تعهدات مندرج در طرح ها بر اساس مصوبات سازمان نظام پزشکی و با کسر فرانشيز اجرا می گردد. -15

 



 

 

 

 

و بهره برداران سازمان نظام مهندسی کشاورزی و  اعضاء** توضیحات بیمه درمان تکمیلی 

 **(79)دوره   منابع طبیعی

 

 

 بيمه شدگان مشمول دوره انتظار نخواهند شد. : نفر 1111در گروه های باالی  -16

، امکان حذف و عودت دریافت نموده باشد درمانی و غرامت  نماید استفادهکه از خدمات درمانی برای بيمه شده ای  -17

 حق بيمه وجود ندارد.

 مدت بيمه نامه یک سال می باشد و در طول مدت قرارداد امکان حذف افراد وجود ندارد.   -18

بيمه شدگان می توانند خدمات درمانی، بيمارستانی و سرپایی را  ،در صنعت بيمه البرز با عنایت به موفقيت بيمه -19

 های ذیل دریافت نمایند:بدون مراجعه به بيمه گر و با مزیت  DMSالبرزمراکز طرف قرارداد بيمه جستجوی در

 ارائه خدمات با دفترچه درمانی بيمه شده. -

 ساعته ارائه خدمات از سوی مراجع و مراکز درمانی. 24آنالین بودن  -

 افزایش رضایت بيمه شدگان. -

 طالع رسانی پيامکی واریزی ها و..حذف پرداخت مستقيم هزینه های بيمه شدگان و ا -

 

 

 


