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 «های درمان»معرفی 

های درمان تکمیلی شرکتی در کشور است که به فروش و ارائه خدمات پس اولین پلتفرم تخصصی بیمه های درمان

 پردازد.میهای تکمیلی گروهی از فروش بیمه

 1401گی با کد نمایند ، SOS سهامدار عمده آن، و آسماری بیمهبه عنوان نماینده رسمی شرکت  های درمانبرند 

 نفر امکان فروش بیمه تکمیلی را فراهم کرده است. 50ها حتی با تعداد کمتر از کند و برای همه شرکتفعالیت می

ها به دلیل ریسک هاغلب بیمبوده است. ها و پرسنل آنها شرکتهای مهم موضوع بیمه تکمیلی همواره یکی از دغدغه

با توجه به تغییرات  کنند.ی ارائه نمیهای بیمه تکمیلی مناسبنفر خدمات و پوشش 200های کمتر از باال به گروه

اب بهترین راردادهای بیمه تکمیلی، انتخها و همینطور پیچیدگی قنامههای بیمه، آیینهای شرکتمدیریتی و سیاست

 تکمیلی امر دشواری است. درمان زمینه خدمات بیمه شرکت بیمه در

های تکمیلی، در انتخاب بهترین بیمه درمان با تجربه چندین ساله خود در بازار بیمه و به ویژه بیمه های درمان تیم

ها است. به شرکت های درمانها است. فروش بیمه تکمیلی نقطه آغاز همکاری و ارائه سایر خدمات در کنار شرکت

 شود.نفر مشاهده می 200تا  50هایی با تعداد رکتبرای ش های درمان گروهی تکمیلیراهکار بیمه در ادامه 

 «های درمان» و مزایای خدمات

ارمزد دهد. هزینه این خدمات از کشما انجام می شرکتای از جانب خدمات خود را بدون هیچ هزینه درمان های

های بیمه مجاز به ارائه شرکت، د. با توجه به قوانین بیمه مرکزیگرداز شرکت بیمه دریافت می فروش بیمه تکمیلی

یمه تکمیلی ارائه دهنده صفر تا صد خدمات ب های درمان .یان خود به صورت مستقیم نیستندتر به مشترقیمت پایین

 شرکتی به شرح زیر است:

 

 و عقد قرارداد بیمهمشاوره تخصصی، استعالم حق .1 

 

 مشاوره تخصصی در خصوص انتخاب بهترین شرکت بیمه برای انجام امور بیمه تکمیلی 

 ها و سقف تعهدات با توجه به نیاز پرسنل هر شرکتترین پوششمشاوره جهت انتخاب مناسب 

 مشاوره در راستای بررسی شرایط و عقد قراردادهای بیمه تکمیلی 

 های بیمهها از شرکتترین قیمت، خدمات و پوششترین زمان و اخذ مناسبکوتاهبیمه در استعالم حق  
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 شدگانبیمهپشتیبانی   .2 

 

 ی خسارت به صورت هاشدگان شرکت در مورد بیمه تکمیلی و پروندهو پاسخگویی به سواالت بیمهشتیبانی پ

 های درمانتوسط کارشناسان آنالین و تلفنی 

  شدگان شرکت به صورت حضوری/ مجازیبه صورت گام به گام به بیمهآموزش بیمه درمان تکمیلی 

 شدگانبررسی و اعالم نواقص مدارک خسارت به بیمه 

 

 هاپرداخت سریع خسارت .3

 

 مدارک( %80حدود روز کاری ) 7از های خسارت غیر بیمارستانی در کمتر پرونده تضمین واریز هزینه 

 مدارک( %15حدود روز کاری ) 10در  دندانپزشکی و داروهای خسارت پرونده تضمین واریز هزینه 

 مدارک( %5روز کاری )کمتر از  20های خسارت بیمارستانی در کمتر از پرونده تضمین واریز هزینه 

 
 

 های خسارتوضعیت پرونده. امکان مشاهده آنالین 4

 

  و مبلغ واریز و همینطور  شده در پرتال شامل زمانهر بیمه های خسارت توسطپروندهامکان مشاهده آنالین وضعیت

 جزئیات هر پرونده

 
 

 نامه آنالینمراکز طرف قرارداد گسترده و معرفی. 5                           

 

   با مرکز درمانی تراز اول طرف قرارداد  3000امکان استفاده ازSOS  کشور به صورت آنالین تنها با در سراسر

 ارائه کد ملی و بدون نیاز به پرداخت هزینه درمان به آن مراکز

 

SOS 
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 ها. کاهش دغدغه شرکت6

 

 انسانی در حوزه بیمه درمان تکمیلی پرسنل شرکتهای ها به خصوص مدیریت سرمایهشرکت کاهش دغدغه 

 منظمبه صورت  شدگان از محل شرکتارک خسارت بیمهآوری مدجمع 

 های درمانبا همکاری کارشناسان  و دریافت خسارت نامهصدور بیمه، *خرید، عقد قرارداد سادگی فرآیندهای 

 گردد.)شبکه فروش( منعقد می های درمانگر( و گذار(، شرکت بیمه )بیمهقراردادها به صورت سه جانبه میان مشتری )بیمه* 

 

 «های درمان»مشتریان 

یمه درمان تکمیلی ارائه های زیادی در سراسر کشور خدمات بها و سازمانکه به شرکت مفتخر است های درمان

ما ارزشمند شک تمامی این مشتریان برای بی گردند.هزار نفر را شامل می 4تا  15ها از تعداد نماید. این شرکتمی

 گردند.فی میتر باشند معرشدهختهدر ادامه تنها برخی از مشتریانی که شاید شناهستند اما 

 

 

 

 

 

http://www.asmari-insurance.com/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa#717ed2c36d1d1be01
http://www.asmari-insurance.com/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa#717ed2c36d1d1be01
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 های آماده بیمه تکمیلی بیمه آسماریطرح

 کند.مطابق دو جدول زیر عرضه مین شرکت را های بیمه تکمیلی ایبه عنوان نماینده بیمه آسماری، طرحهای درمان 

 (است الیر به هاواحد) یآسمار یلیتکم درمان مهیب هیپا یهاپوشش-1 جدول

 پوشش شرح  برنزی اینقره طالیی پالتینی  پالتینی پالس 

 مراکز جراحی محدود وهزینه های بستری،جراحی در  80،000،000 100،000،000 200،000،000 400،000،000 500،000،000
DAY CARE 

بستری 

 عمومی

1،000،000،000 800،000،000 400،000،000 200،000،000 160،000،000 

 –هزینه های جراحی تخصصی شامل شیمی درمانی 

 مغز و اعصاب -اعمال جراحی مرتبط با سرطان –رادیوتراپی 

پیوند -امانایف قلبگ-مرکزی و نخاع دیسک ستون فقرات 

تخوان و آنژیوپالستی عروق پیوند مغز اس-پیوند کلیه-ریه

 کرونر و عروق داخل مغز

 هایجراحی

 تخصصی

 زایمان عم از طبیعی و سزارینهای زایمان اهزینه 25،000،000 30،000،000 50،000،000 60،000،000 80،000،000

30،000،000 20،000،000 10،000،000 7،500،000 5،000،000 
شم، چانواع رادیوگرافی،آنژیوگرافی عروق محیطی،آنژیوگرافی 

ای ی،پزشکی هستهام آر آسونوگرافی،ماموگرافی، انواع اسکن،

 ریای و درمان رادیوایزوتوپ( دانسیتومت)شامل اسکن هسته

پاراکلینیکی 

1 

30،000،000 20،000،000 10،000،000 7،500،000 5،000،000 

خدمات تشخیص قلبی و عروقی شامل  –آندوسکوپی 

یتورینگ الکتروکاردیوگرافی،اکو کاردیوگرافی، انواع هولتر مان

خدمات ، تیلت تست،EECP تست ورزش،آنالیز پیس میکر،

خدمات  (،PFTتشخیصی تنفسی شامل )اسپیرومتری 

تشخیصی یورودینامیک )نوار مثانه(،خدمات تشخیصی 

(، NCV-EMGهدایت عصبی )الکترومیلوگرافی،

 و پرتو پزشکیخدمات تشخیصی (،EEGالکتروانسفالوگرافی )

 شنوایی سنجیکم، بیومتری و پنتاپریمتری،اپتومتری، چشم:

پاراکلینیکی 

2 

30،000،000 20،000،000 15،000،000 10،000،000 5،000،000 
ها، دررفتگی،گچ گیری، ال  مجاز سرپایی مانند شکستگیاعم

یست تخلیه ک،اکسیزیون لیپوم،بیوبسی،کرایوتراپیختنه، بخیه،

 یو لیزر درمان

های جراحی

 سرپایی

20،000،000 10،000،000 10،000،000 5،000،000 2،000،000 
 ژنتیک پژشکی،شکی: پاتولوژی،های تشخیصی پزآزمایش

 کاردرمانیی،گفتار درمانی، فیزیوتراپآلرژیک، های تست
 آزمایشگاهی

40،000،000 30،000،000 20،000،000 15،000،000 5،000،000 

 عیوب رفع به مربوط جراحی هایهزینه جبران و لیزیک

 معتمد  پزشک تشخیص به که مواردی در چشم انکساری

 جمع با یا بینی، دوربینی، آستیگماتنزدیک درجه گربیمه

 یا بینینزدیک درجه)چشم  هر بینایی نقص مطلق قدر

 باشد تربیش دیوپتر یا 3 (آستیگمات نصف عالوهبه دوربینی

رفع عیوب 

 انکساری 

 دو چشم

9،000،000 6،000،000 4،000،000 000،000،3  000،000،2  شهریدرون شدن بستری به مشروط آمبوالنس هایهزینه 
 آمبوالنس

 شهریدرون 

11،000،000 9،000،000 6،000،000 5،000،000 000،000،3  شهریبرون شدن بستری به مشروط آمبوالنس هایهزینه 
 آمبوالنس

 شهریبرون 

000،500،15  000،700،11  000،500،9  000،600،8  000،900،7  %10با فرانشیز  ر نفرهای پایه برای هپوششالنه حق بیمه سا 
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گردد. هر شرکت قادر خواهد بود برای پرسنل خود یکی از های بیمه آسماری میهای پایه طرحشامل پوشش 1جدول 

است. در هر ردیف سقف تعهد بیمه آسماری  %10فوق های جدول طرح فوق را انتخاب نماید. فرانشیز کلیه پوشش 5

 ر آخر جدول قابل مشاهده است.بیمه ساالنه هر نفر نیز در سطاز هر پوشش به ریال درج شده است. حق

های فوق، دو پوشش مهم و پرکاربرد دیگر یعنی ویزیت و دارو و دندانپزشکی به صورت مجزا، تحت عالوه بر پوشش

بیمه این دو پوشش در سقف تعهد و حق 2جدول  ها را دارد.های اضافی قابلیت تهیه توسط شرکتعنوان پوشش

 است. %30ها انشیز این دو پوشش در این طرحدهد. فرمی های مختلف را نشانطرح

تواند آن را برای های دیگری در نظر داشته باشد میدر صورتی که شرکتی طرح خاص با سقف تعهدات و پوشش

گردد. الزمه بیمه مورد به ایشان اعالم میروز کاری حق 2ارسال کرده و طی های درمان استعالم قیمت به کارشناسان 

نفر باشد. پوشش  50شدگان شرکت بیش از هها این است که تعداد بیمطرح این جدول 5به جز  انتخاب طرح خاص

های زیر را دارد که به ازای هر شب بستری در قابلیت اضافه شدن به پوشش« غرامت روزانه»دیگری نیز به نام 

توسط بیمه ده به عنوان غرامت شهزار تومان به بیمه 300لغ های بستری، به مببیمارستان عالوه بر جبران هزینه

 سال است. 60هزار تومان است و مخصوص افراد زیر  120بیمه این پوشش به ازای هر نفر ساالنه شود. حقپرداخت می

 (است الیر به هاواحد) یآسمار یلیتکم درمان مهیب اضافه یهاپوشش-2 جدول

 د.مالیات بر ارزش افزوده به آن اضافه خواهد ش%9 است که میزان  فوق حق بیمه خالص جداول مبالغ* 

 های با تعداد نفرات باال و همچنین با سابقه خسارت مناسب وجود دارد.* امکان ارائه تخفیف به شرکت

دارویی های تخصصی، هزینههای های اولیه، آزمایشعم از تستا های بیماری کروناهزینهالزم به ذکر است که کلیه * 

 شود.فوق پوشش داده میهای و بیمارستانی در کلیه طرح

 پوشش شرح  برنزی اینقره طالیی  پالتینی  پالس  پالتینی

30،000،000 10،000،000 10،000،000 5،000،000 2،000،000 

فرانشیز  متخصص و فوق تخصص، هزینه ویزیت پزشکان عمومی،

 وو ملزومات دارویی بر اساس فهرست داروهای مجاز کشور  دارو

 -نیسرم درما-انواع تزریق خدمات اورژانس در موارد غیر بستری،

 %30فرانشیز 

 دارو -ویزیت

20،000،000 20،000،000 10،000،000 5،000،000 2،000،000 
 ،گیریجرم کی صرفاً محدود به کشیدن،های دندانپزشهزینه

ی قبل و درمان ریشه وروکش با ارائه گراف پر کردن، ترمیم، بروساژ،

 %30فرانشیز  -درمانبعد از 

 دندانپزشکی

000،300،8  000،900،6  000،600،5  000،400،4  000،000،3  حق بیمه ساالنه پوششهای اضافه برای هر نفر با فرانشیز %30 
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 هاهای طرحمزایا و ویژگی

 نفر بیمه شده 50های با بیش از امکان انتخاب دو طرح برای شرکت: 

تواند نفر باشد، آن شرکت می 50شدگان اصلی و افراد تحت تکفل( باالی تعداد یک شرکت )شامل بیمهدر صورتی که 

توانند طرح اول یا شدگان به تشخیص خود میشدگان خود انتخاب نماید؛ در این صورت بیمهدو طرح را برای بیمه

 طرح دوم را انتخاب نمایند.
 

  شدهبیمه 50های با بیش از شرکتاعالم نرخ برای طرح درخواستی امکان: 

تواند طرح درمانی موردنظر خود را نفر باشد، این شرکت می 50تر از که تعداد متقاضیان یک شرکت بیشدرصورتی

های ارائه نماید. کارشناسان  نهای درما نرخ به استعالمهای مختلف، جهت بررسی و با سقف تعهدات و پوشش

 ح درخواستی را به مشتری اعالم خواهند کرد.روز کاری قیمت طر 2طی  درمان
 

 :عدم نیاز به چکاپ و آزمایش اولیه جهت بیمه شدن 

توانند بدون نیاز به هر گونه چکاپ پزشکی و آزمایش اولیه در شرکت بیمه آسماری بیمه شدگان هر شرکت میبیمه

ها آزمایش نفر از آن 50پرسنل زیر  هایی بان شرکتهای بیمه برای بیمه کردشوند. در حال حاضر برخی از شرکت

 دهند.سالمت گرفته و در صورت وجود بیماری یا عارضه قبلی ایشان را تحت پوشش قرار نمی
 

 :امکان بیمه کردن افراد تحت تکفل پرسنل 

 وتوانند همسر، فرزند و پدر شوند. این پرسنل در صورت تمایل میشدگان اصلی محسوب میپرسنل هر شرکت بیمه

شدگان به بیمهمادر تحت تکفل خود را نیز تحت پوشش قرار دهند. الزم به ذکر است که حق بیمه این افراد نیز مشا

 اصلی است و به جز شرط سنی که در ادامه توضیح داده شده است، افزایش نرخ دیگری وجود ندارد.

 هاشرایط استفاده از طرح

 :بیمه پایه 

یمه مربوطه الزامی است. همچنین درمانی، تأمین اجتماعی و...( و ارائه لیست ب گر پایه )خدماتبرخورداری از بیمه

 % از لیست بیمه پایه هر شرکت متقاضی خرید بیمه تکمیلی باشند.50بایست حداقل می
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 شدگان:حداقل تعداد بیمه 

پرسنل  حتسابنفر با ا 15بایست شدگان در قرارداد بیمه تکمیلی مربوط به هر شرکت میتعداد بیمهحداقل 

 اد تحت تکفل ایشان )همسر، فرزند، پدر و مادر( باشد.شدگان اصلی( و افر)بیمه
 

 :فرانشیز 

در  ست.ادرصد  30های اضافی درصد و پوشش 10های پایه تمامی پوشش )سهم پرداختی توسط بیمه شده( فرانشیز

 پذیر است.امکان نفر 50های باالی برای شرکت بیمهها، این کار با تغییر حقصورت تمایل به تغییر فرانشیز پوشش
 

 دوره انتظار: 

پوشش زایمان تواند از خدمات مربوطه استفاده نماید. دوره انتظار مدتی است که بیمه شده طی آن نمیدوره انتظار 

 ماه است. 3راحی عمومی و جراحی تخصصی جهای مزمن در بستری، بیماری ماه و دوره انتظار پوشش 9

حداکثر شرط  بوده باشد، به در هر شرکتیگذار سال گذشته تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی که بیمهتیدرصور

 لحاظ نخواهد شد.دوره انتظار روز از پایان قرارداد قبلی،  30گذشت زمان 
 

 :شرایط سنی 

درصد  50سال  70 تا 60سال است. حق بیمه  افراد  60مختص افراد تا سن  2 و 1شده در جدول های ارائهحق بیمه

 درصد افزایش پیدا خواهد کرد. 100سال  80تا  70و افراد 

 های بیمه تکمیلینحوه خریداری طرح

های تکمیلی و یا هر گونه سوال و مشاوره در خصوص بیمه SOSو آسماری جهت تهیه و خریداری بیمه تکمیلی 

تماس  انهای درمبا کارشناسان  61500922992و یا  021-22514788های شماره از طریق توانیدشرکتی می

 حاصل فرمایید.

آماده ارائه  های درمانها و سقف تعهداتی متفاوت با جداول فوق نیز کارشناسان در صورت تمایل به انتخاب پوشش

بیمه طرح مورد نظر حضورتان اعالم روز کاری استعالم از شرکت بیمه انجام شده و حق 2مشاوره به شما بوده و طی 

 گردد.می

 


