قابل توجه بیمه شدگان محترم تکمیل درمان 1399-1400
شرایط و تعهدات بیمه تکمیلی درمانی دانشگاه
احتراماً با عنایت به هدف ستاد رفاهی مبنی بر ارائه خدمات بیمهای در شأن و منزلت کارکنان دانشگاه هرمزگان به استحضار میرساند،
بیمه درمان تكمیلی همكاران محترم از تاریخ  1399/04/01لغایت  1399/12/30با شرکت بیمه کوثر استان هرمزگان و با شرایط
و تعهدات ذیل منعقد شده است .لذا مقتضی است کلیه همكاران پس از مطالعه ،در خصوص حذف و اضافه اسامی افراد تحت تكفل
خود به لیست بیمه تكمیلی درمان تا تاریخ  1399/06/31اقدام الزم بعمل آورند.
توجه  : 1سرانه حق بیمه درمان تکمیلی معادل  1/100/000ریال برای هرنفر خواهد بود .
 بر اساس مصوبه آئین نامه های استخدامی اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی دانشگاه 50 ،درصد مبلغ حق بیمه جهتسرپرست دانشگاهی و افراد تحت تکفل قانونی و والدین تحت تکفل توسط دانشگاه به عنوان یارانه بخشی از هزینه حق بیمه
پرداخت میگردد ( 50درصد به عهده دانشگاه و  50درصد به عهده متقاضی).
شرایط و تعهدات جدول زیر با فرانشیز صفر و بدون اعمال هرگونه تعرفه های مصوب نظام پزشکی جهت استفاده برای
هر نفراز اعضاء خانواده تحت پوشش بیمه درمان
خدمات دندانپزشکی جهت استفاده هر خانوار در طول مدت قرارداد می باشد.
تعهدات ذیل برای معالجاتی است که تاریخ شروع آنها در صورتحساب بیمار مربوط به مدت تعیین شده در قرارداد باشد،
الزم به ذکر است خسارت های درمانی مربوط به ادامه معالجاتی که قبل از شروع پوشش این قرارداد برای بیمه شده اتفاق
افتاده باشد در تعهد نمی باشد.
1

تامین هزینه های بیمارستانی شامل :اعمال جراحی مغز و اعصاب ،قلب ،نخاع ،چشم ،پیوند
کلیه و مغز و استخوان ،پیوند کبد ،قلب ،ریه(دارو و لوازم پیوندی و سایر خدمات)

2

بدون سقف

جبران هزینه های اعمال جراحیی عمیومی شیامل :درمیان طبیی و کلییه اعمیال جراحیی
در بیمارستان و مراکز درمیانی محیدود  DAYCAREونییز پیونید قرنییه ،ناخنیش چشیم،
لیییزر تراپییی چشییم،گامانایف ،ویترکتییومی و دکولمییان رتییین ،آنفیییوگرافی قلییب و سییایر
اعضای بدن ،شیمی درمانی ،انواع سنگ شکن و جراحی دیسش ستون فقرات
تبصره  : 1اعمال جراحی  Day Careبه جراحی هایی اطالق می شود که مدت زمان مورد نیاز برای مراقبتهای بعد

بدون سقف

از عمل در مراکز درمانی ،بیشتر از  6ساعت و کمتر از یش روز باشد.
تبصره  : 2جبران هزینه همراه افراد زیر 7سال و باالتر از 70سال به شرط بستری شدن در بیمارستان و با تجویز
پزشش معالج مربوطه و تایید پزشش معتمد بیمه گر.
تبصره : 3هزینه سپتوپالستی(انحراف بینی) و استرابیسم(انحراف چشم) در صورتی قابل پرداخت می باشد که
قبل و بعد از عمل به تایید پزشش معتمد بیمه گر رسیده باشد.

3

پراخت هزینه داروهای در تعهد بیمه همگانی و مابه التفاوت داروهای خارجی ،گیاهی ،دست
ساز ،هورمونی،نازایی و تقویتی و زیبایی که جنبه درمانی دارد و داروهای پوستی به شرط
تجویز پزشش متخصص

 20/000/000ریال

4

زایمان طبیعی و عمل سزارین کورتاژ تشخیصی قانونی  -درمانی و تامین هزینه های درمانی

 50/000/000ریال

نازایی و ناباروری برای زوجین شامل الپارسکوپی تشخیصی درمانی  ،میکرواینجکشن – ZIFT
GIFT – ITSC- IUI – IVF
5

خدمات پیاراکلینیکی ماننید سیونوگرافی داخیل مویب و سیایر مراکیز ،میاموگرافی ،رادییوتراپی،
انییواع اسییکن و سییی تییی اسییکن ،انییواع آندوسییکپی( بییا بیهوشییی و بییدون بیهوشییی)،
سیستوسکپی،رکتوسییکپی ،کولونوسییکوپی ،ام آر آی ،اکوکییاردیوگرافی ،اسییترا اکو،سیینجش
تییراکم اسییتخوان ،آنفییوگرافی هییردو چشییم،پنتاکم ،مییانومتری ،پییاکیمتری و تمییام تسییت هییای
بینایی سنجی ،فوندوسیکوپی  ،کیانفو اسیکن ،انتروپییون ،تمپیانومتری ،بیادی بیاک ،،پلتیسیمو
گرافییی ،توپوگرافی،تسییت غربالگری،تسییت تیینف( ،اسییپیرومتری) ،ارگییو اسییپیرومتری ،رینییو
مییاتومتری ،برونکییوگرافی ،تسییت متاکولین،کایروپراکتی یش ،تسییت ورز  ،ورز

درمییانی ،انییواع

تست های تنفسیی شیامل تسیت ،UBTتسیت  ،HBTنورفییدبش ،تسیت آلیرژی ،تسیت خیواب،
نوار قلب،نوار قلب جنیین ،نیوار ماانیه ،نیوار عضیله و عصب،شینوایی سینجی ،نیوار مغیز EEG ،

 30/000/000ریال

هولترینییگ و مانیتورینییگ قلییب ،دانسیییتومتری و خییدمات اورژانیی( ،مییوارد بسییتری و غیییر
بستری) و بخور درمانی،گزیدگی ،شکسیتگیها و دررفتگیهیا ،گی گییری و بیاز کیردن گیج ،آتیل،
پانسییمان ،شییاالزیون،ختنه  ،بخیییه و کشیییدن آن،کشیییدن ناخن،پانسییمان و سییایر خییدمات
مشیییابه ،تخلییییه کیسیییت ،ساکشییین وشستشیییوی گیییو

،رادییییوتراپی  ،کراییییوتراپی،

بیوپسی،اکسیزیون لیپیوم  ،لییزر درمیانی کیم تیوان و پیر تیوان ( در میوارد غییر زیبیایی ) نیور
درمانی ،پرتو درمانی ،تزریقیات و تزریقیات تخصصیی داخیل مفصیل ،تزرییق داروی ،BCGو کلییه
خدمات فیزیوتراپی مانند (ازون تراپی ،شاک ویو ،مگنت ،ید تراپی و غیره)

6

تامین هزینه های کلیه خدمات دندانپزشکی و ایمپلنت در صورتیکه طبق نظر پزشش معالج
جنبه درمانی داشته باشد جهت استفاد هر خانوار

 40/000/000ریال

7

لنز ،عینش و عدسی طبی و طبی آفتابی طبق نظر پزشش متخصص نمره چشم یش به باال

 10/000/000ریال

8

کلیه خدمات آزمایشگاهی (آزاد و ستاره دار و آزمایشهای رماتیسمی) و رادیولوژی ،پاتولوژی،

 20/000/000ریال

ژنتیش پزشکی
9

تامین هزینه های مربوط به رفع عیوب انکساری  2/5دیوپتر یا بیشتر دو چشم

10

تامین هزینه های آمبوالن ( ،داخل و خارج از شهر)

11

خدمات ویفه شامل کلیه موارد پروتز و اروتز زانو بند، ،کمربند،گردن بند ،م بند ،کفش طبی،
کفی طبی ،و غیره  ...تشش طبی ،عصا ،دندان مصنوعی ،سمعش ،نوار تست قند خون ،جوراب
واری ،،ویلچر ،واکر ،نوار تست قند خون ،شارژ و مانیتورینگ باطری قلب ،ترک اعتیاد و کلیه

 35/000/000ریال
 4/000/000ریال

 20/000/00ریال

خدمات پزشش و پرستاری برای بیمار در منزل ،کپسول اکسیفن ،کاردرمانی و گفتار درمانی
 12پرداخت هزینه کلیه ویزیتهای مراکز درمانی (طب ،تغذیه و مشاوره ،ژنتیش و روانپزشش و
مامایی) تا سقف تعرفه های بخش خصوصی پ ،از کسر سهم بیمه گر اول
 13جبران هزینه های مازاد بر سقف و موارد عدم تعهد از جمله تامین هزینه داروهای بیماران ام
اا و دیالیز و بستری فاز حاد بیماریهای روانی نظیر افسردگی و سایکوز

 10/000/000ریال
 1000/000/000ریال

توجه  : 2افرادی می توانند به صورت وابسته به فرد اصلی ،تحت پوشش بیمه تكمیلی قرار گیرند که دارای شرایط ذیل باشند :


همسر کارکنان مرد و زن سرپرست دانشگاهی .



فرزندان ذکور مجرد تا سن 22سال و در صورت عدم اشتغال به کار و در صورت اشتغال به تحصیل تمام وقت دانشگاهی تا
سن  25سال و دانشجویان مقطع دکتری تا سن  26سال و فرزندان اناث مادامی که شاغل نبوده (بیمه نداشته باشد) و یا
ازدواج نكرده باشند(.فرزندان معلول ذهنی و جسمی بیمه شدگان بدون در نظر گرفتن شرط سنی بیمه خواهند بود)



پدر و مادر ( به شرط داشتن دفترچه بیمه پایه )



ضمممنا" همكارانی که والدین شان تحت پوشممش بیمه پایه (خدمات درمانی ،تامین اجتماعی )آنان می باشممند با ارائه
مستندات می توانند از  50درصد حق سرانه پرداختی دانشگاه بهره مند گردند.

توجه : 3پرسنل استخدام جدید ،انتقالی ،همسر پرسنلی که ازدواج نمودهاند و یا افرادی که در طول مدت قرارداد تحت کفالت قانونی
بیمه شده اصلی درآمدهاند در صورتی میتوانند تحت پو شش بیمه تكمیلی قرار گیرند که حداکار ظرف مدت  2ماه پ ،از تاریخ
حکم ،کفالت و ازدواج از طریق کارگزینی به شرکت بیمه معرفی شوند.
توجه : 4نوزادان از بدو تولد بیمه می باشممند منوط به آنكه بیمه گذار لیسممت آنان را حداکار تا یش ماه پ ،از تولد به بیمه گر
اعالم نماید.
توجه  : 5در ماه پایانی بیمه نامه امكان افزایش و کاهش بیمه شدگان به استاناء نوزاد بدو تولد امكان پذیر نمی باشد.
توجه  : 6صحت اطالعات ار سالی به عهده متقا ضیان خواهد بود ،لذا خواه شمند ا ست نهایت دقت در این خ صوص صورت پذیرد تا
مشكلی در روند بیمه تكمیلی ایجاد نشود .همچنین عدم ارسال درخواست بیمه تكمیلی شخص ،به منزله ادامه دریافت خدمات بیمه
تكمیلی درمان تلقی خواهد شد.
توجه : 7پیرو اعالم شممرکت بیمه کوثر ،هزینه های بیمه تكمیلی درمان همكاران محترم و افراد تحت تكفل ایشممان فقط به حسمما
بیمه شده اصلی واریز می گردد و امكان واریز به شماره حسا افراد دیگر امكان پذیر نمی باشد.
توجه : 8همكاران محترم برای کسب اطالعات از مراکز طرف قرارداد و گزارش پرداخت خسارت درمان شرکت بیمه کوثر میتوانند به
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مراجعه نمایند.

توجه : 9مهلت تحویل مدارک هزینه های درمانی بیمه شممدگان در طول قرارداد حداکار شش ماه و بعد از اتمام قرارداد سه ماه
خواهد بود.
توجه  : 10در صممورت مراجعه بیمه شممدگان به مراکز عینش سازی و اپتومتری غیر طرف قرارداد می بایسممت به همراه نسممخه
چ شم پز شک یا اپتتومتری ست غیر طرف قرارداد ،بعالوه فاکتور معتبر هزینه انجام شده ( ممهور به مهر و ام ضاء عینش سازی) و
نیز عینک خریداری شده ،به اپتومتریست معتمد بیمه کوثر که بر روی سایت بیمه کوثر اعالم شده است مراجعه نموده و پس از تایید
وی اسناد و هزینه را به بیمه کوثر جهت دریافت خسارت ارائه نماید.
توجه  : 11بیمه شدگان محترم جهت دریافت هزینه های درمانی خود برای بار اول ملزم به ارائه کپی کارت ملی و صفحه اول دفترچه
درمان بوده و برای دفعات بعد صرف اعالم کد ملی کفایت می نماید.
توجه  :12در خصمموص اسممتفاده از خدمات مراکز بیمار ستانی و فیزیوتراپی طرف قرارداد با شممرکت بیمه کوثر ارائه معرفینامه
الزامیست.

توجه  :13از همكاران محترم خانم که به عنوان بیمه شده ا صلی در لی ست بیمه معرفی شده اند خواه شمند ا ست ن سبت به
دریافت دفترچه بیمه پایه خود با شماره کارگاه دان شگاه جهت اسممتفاده در مراکز درمانی اقدام کنند تا در مراکز طرف قرارداد با
مشكل مواجه نشوند.
توجه  : 14در خصوص افرادی که به هر نحوی رابوه استخدامی آنان با دانشگاه قوع گردد .در صورت استفاده از خدمات
بیمه تکمیلی درمان در طول قرارداد ،پرداخت سرانه ماهیانه تا پایان قرارداد بر عهده خود شان بوده و ملزم به ت سویه
حساب تا پایان قرارداد می باشند.
آدرا شرکت بیمه کوثراستان هرمزگان :بلوار امام خمینی روبروی شهرداری مرکزی خیابان ورزش تلفن32239240 :
ضمنا" آدرس شرکت بیمه کوثر برای انجام بیمه شخص ثالث و بدنه اتومبیل به شرح زیر می باشد.
بلوار امام حسین ،بازارچه امام حسین ،ورودی جنب بانش سپه،الین ساحل پالک  122بیمه کوثر کد 6066مرتضی مهدوی

