
 

 بیمه تکمیل درمان آسیا 

 

 

 

    بیمه: حق  مناسب قیمت

به    کیفیت خدمات  با توجه به مذاکرات انجام شده انجم صنفی پیمانکاران و باشگاه مهندسان و بیمه آسیا، نرخ حق بیمه با لحاظ

 . هاي درمان کاهش يافته است میزان قابل توجهی در مقايسه با ساير بیمه

 :  پایین فرانشیز

  درصد به عنوان فرانشیز از هر پرداخت خسارت   10مندي تنها  ی در هنگام خسارت و افزايش رضايتدر جهت عدم کاهش مبلغ دريافت 

 باشد .   درصد 30تا  20ساير شرکت هاي بیمه اي بین  کسر میگردد .اين فرانشیز در بسیاري از طراح ها

   اقساطی: پرداخت امکان

 مبلغ کل حق بیمه را به صورت نقد از درگاه الکترونیک سايت پرداخت و مابقی را در اقساطی يک سوم ا انتخاب گزينه پرداخت ب

حويل ت  14/10/1140تا تاريخ  بیمه آسیا    نمايندگی   دفتربه    15/02/1402    و  15/12/1401به تاريخ هاي  صیادي  دو فقره چک  

 د. نده

 :  درمانی مراکز در آنالین پذیرش امکان

 ویژگی های طرح 



و در   مراجعه  مرکز درمانی طرف قرارداد بیمه آسیا    5500به بیش از     می توانندبه خدمات پزشکی    کلیه بیمه شدگان در صورت نیاز

 از مزاياي بیمه تکمیلی استفاده نمايند. تنها از طريق اعالم کد ملی و  بدون ارائه معرفی نامهاکثر اين مراکز 

 

 

سال سابقه بیمه گري از نخستین شرکت هاي بیمه اي ايرانی می باشد. رتبه يک بیمه اي کشور براي دهمین سال   63بیمه آسیا با  

بیمه اي بورسی نشان از تمايز و برتري اين شرکت نسبت به ساير شرکت  ، رتبه يک شرکت هاي    ، سطح يک توانگري مالی   پیاپی 

 هاي بیمه اي دارد. 

 شرکت در ايی درصد که مهمترين ويژگی براي شرکت هاي بیمه اي است بیانگر توان 133سطح يک توانگري مالی با نسبت  

 بازپرداخت و جبران هزينه هاي خسارت بیمه شدگان می باشد.  

 است .مرکز درمانی طرف قرارداد امکان استفاده از خدمات را براي بیمه شدگان تسهیل نموده  5500از بیمه آسیا با بیش 

 

  

باشد ولی در    الزامی به ثبت نام اعضاي خانواده به همراه بیمه گذار اصلی نمی  بر خالف بسیاري از بیمه هاي درمانی ديگر ✓

پسر تا  )همسر + فرزندان    تحت تکفل  تمام اعضاي  حتما    می بايستثبت نام حتی يکی از افراد خانواده  به  تمايل  صورت  

سال تمام ) با   26سال تمامو براي رشته هاي پزشکی تا سن  25سال تمام و در صورت اشتغال به تحصیل تا سن  20سن 

 را بیمه نمايند.  ( و فرزندان دختر تا زمان ازدواجارايه گواهی اشتفال به تحصیل( 

 . را انتخاب نمايند و امکان انتخاب ترکیبی وجود ندارد  هاي اول يا دوم   طرح  کی از  تمامی اعضاي خانواده فقط می بايست ي ✓

 بیمه پدر و مادر وجود ندارد  امکان ✓

 نرخ دارند.  درصد افزايش100 شامل سال 70درصد  و بیش از  50سال  شامل  70تا  60ي افراد  طبق مصوبه بیمه مرکز ✓

 مزیت انتخاب بیمه آسیا 

 نکات مهم 



با ا  را ندارند میتوانند  ايی که هم اکنون اين بیمهاعضاعی ، بیمه سالمت يا ...( الزامی می باشد و  تامین اجتم  )داشتن بیمه پايه ✓

 میسر گرددبیمه تکمیل درمان  ثبت نام    تا امکان غاز کنند  اجعه به دفاتر پیشخوان دولت روند اولیه ثبت نام  بیمه سالمت را آ مر

دوره انتظار براي اکثر خدمات پزشکی به جز موارد محدودي از جراحی ها وجود ندارد )اطالعات تکمیلی در شرايط عمومی   ✓

 بیمه نامه بارگزاري شده در سايت(  

عمر و  نامه    فقره بیمه  دو،    2و  1بدون نیاز به پرداخت مبلغ اضافه بر قیمت درج شده در طرح  به همراه بیمه تکمیل درمان   ✓

 و ريال 1 /200/ 000/000سقف تعهدات   بابت فوت بر اثر حادثه تا و   ريال 000/000/600سقف تعهدات تا بابت فوت  ،حوادث

 گیرد   تعلق می  ريال 600/ 000/000تا سقف  نقص عضو و از کارافتادگیبابت 

 

 

 

 :  باشگاه مهندسان ساختمان به شرح ذيل استفاده نمايند کلیه خدمات رفاهیاز میتوانند متقاضیان با عضويت در باشگاه مهندسان 

   %  عضويت باشگاه انقالب  05تخفیف : 1

   میالد برج سینما %50 تخفیف. 2

موزه هیومن    /موزه شهاب سنگ    /موزه رويا پارک  /سورتمه دربند    /% مجموعه هاي تفريحی و گردشگري :اسپايدر پارک    40تخفیف   

  وپارک حیوانات ژوراسیک   /شهربازي درياچه چیتگر  /پارک 

 هاي منتخبو ساير هتل هتل هاي سازمان ايرانگردي و جهانگردي در سراسر کشور  از  %  50: تخفیف تا سقف  3

 استفاده از کلیه خدمات بیمه اي از جمله بیمه هاي گروهی تکمیل درمان و..... امکان : 4

 از بیمه دندان پزشکی شرکت بنیان سالمت پاسارگارد  با تخفیف   . امکان استفاده5

 .خريد بلیط هواپیما و قطار و سامانه حراج هتل با تخفیف ويژه  7

 خدمـــات رفاهی 



 

 

 

  

استفاده  در مراکز درمانی  میتوانند از طريق مراجعه به مراکز درمانی طرف قرارداد به صورت آنالين از خدمات اين بیمه نامه  متقاضیان  

 و در اين صورت نیازي به پرداخت وجهی به جز ده درصد فرانشیز نمی باشد  نمايند

زهاي در رو  بیمه آسیا    تحويل مدارک به کارشناسان  هزينه هاي پزشکی را راسا پرداخت و باد مبلغ  می توانن  بیمه گذاران  همچنین

طبق تعرفه هاي سازمان پس از بررسی  خود را    هاي درمانیهزينه کرد    کاري مبالغروز10دوشنبه و سه شنبه هر هفته ظرف حداکثر  

 نظام پزشکی و وزارت بهداشت دريافت نمايند 

استفاده از خدمات  نحوه پاسخگويی به مشاوره و  آماده    021_ 8820799با عات و روزهاي کاري از طريق تماس بعالوه در کلیه سا  

 درمانی و دريافت هزينه هاي مربوطه از شرکت بیمه آسیا می باشد. 

 

 

  ایمیل   یا(  09392011503)  شماره  به  واتساپ  یا   تلگرام   ازطریق   درخواستی   فرمت   در   ذیل   اطالعات  میبایست،  نام  ثبت  برای 

 BASHGAH.MOHANDESI@GMAIL.COM   گردد رسالا . 

 کد اقتصادي در صورت وجود، کد پستی( ملی،کت، آدرس ،شماره ثبت، شناسه شرکت )نام شراطالعات WORD لیست فرم يک: ..1

 آنها  خانواده اعضاي نیاز صورت در و اصلی شدگان بیمه EXCELلیست.. فرم دو  : 2

  ،   خانواده  اعضاي  بقیه  نمودن  بیمه   صورت  در  و  گذاراصلی  بیمه  شناسنامه  اول  صفحه  عکس  و  اجتماعی   تامین  بیمه  لیست  آخرين  .3

 شرکت   اسم  که  تجمیعی  PDF  فايل  يک  صورت  به  خانواده  اعضاي  شناسنامه  اول  صفحه  عکس  و  اصلی  گذار  بیمه  صفحات  ساير  عکس

 باشد   شده قید  فايل اسم عنوان به

  پرداخت خسارت روند پشتیبانی

 شرکت ها برای کارکنان روند ثبت نام

mailto:BASHGAH.MOHANDESI@GMAIL.COM


 گردد.  پیامک می 09392011503ماره از طریق ش  به همراه  مبلغ حق بیمه پرداخت درگاه لینک

 

 نفرات: لحاظ  به محدودیت بدون

ه دلیل وجود  هاي درمانی را دارا خواهند بود . بنفر امکان اخذ پوشش    50تنها با تعداد حداقل    هاشرکت  طبق مصوبه بیمه مرکزي  

نامه بدون لحاظ  اند که برابر تفاهمبهره بودهکوچک و متوسط و متقاضیان انفرادي از اين امکان بیاي  ه  اين محدوديت همواره شرکت

 . ها و اعضاي حقیقی می توانند از اين خدمات بهره مند گردند کردن تعداد کارکنان شرکت

 

 

 میباشد. یکسال به مدت  15/10/1401از تاريخ  بیمه نامه شروع

 

 

برخی با هدف کنترل ريسک وقوع هزينه هاي سنگین بیمارستانی    ی تکمیلی عموما به دو دسته تقسیم می شوند نمتقاضیان بیمه هاي درما

لذا براي اين منظور دو طرح ارائه  و برخی ديگر با هدف پوشش هزينه هاي روزمره درمانی خود درصدد خريد بیمه هاي درمانی برمی آيند

  گرديده است 

آزمايشگاهی، عمل هاي چشم و خريد عینک، ويزيت و    طرح اول به صورت کامل کلیه هزينه هاي بیمارستانی، بستري، زايمان، خدمات 

 با همان تعهدات طرح اول خدمات فوقکلیه  طرح دوم با کاهش قیمت حق بیمه ،و غیره را تحت پوشش قرار داده و در  دارو، دنداپزشکی

 میگردد . ه دارو و عینک ارائويزيت ،  به جز دندانپزشکی ،

 موارد تحت پوشش 

 زمان شروع بیمه نامه



 ( 021)  88240421   104داخلی             :انجمن صنفی پیمانکاران تلفن ثبت نام 

                                                                                        88288596(021 ) 
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