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بیمه

 5سوال اصیل در ابره بیمه درمان تکمییل
 )4دوره انتظار زایمان در بیمه تکمیلی درمان چقدر است؟
از آنجایـی کـه بیمـه زایمـان بـه تنهایـی وجـود نـدارد ،ایـن پوشـش بـه عنـوان یکـی از
پوشـشهای بیمـه تکمیلـی درمـان ( بـه صـورت گروهـی و انفـرادی) ارائه میشـود .این
طـرح بـه صـورت گروهـی دارای دوره انتطـار بـه اَشـکال زیر اسـت :در گروههـای کمتر از
پانصـد نفـر  9مـاه ،در گروههـای پانصـد تـا هـزار نفـر  6مـاه ،در گروههای بیشـتر از هزار
نفـر فاقـد دوره انتظار اسـت.
 )5امکان خرید بیمه تکمیلی درمان به صورت انفرادی وجود دارد؟
درصورتیکـه فـردی از طریـق سـازمان یا طرح خانوار تحت پوشـش بیمه تکمیلی درمان
قـرار نگیـرد .بـا ارائـه معرفینامـه (حاوی تایید اشـتغال به کار و پوشـش بیمهگـر پایه) از
محـل کار خـود میتوانـد تحت پوشـش بیمه تکمیلی درمان قـرار گیرد.

 )1موضوع بیمه در بیمه درمان تکمیلی چیست؟
موضـوع بیمـه درمـان تکمیلی جبران بخشـی از هزینههای بیمارسـتانی و جراحی ناشـی
از بیمـاری ،حادثـه و سـایر پوشـشهای اضافـی درمانی بیمهشـدگان اسـت کـه در تعهد
بیمهگـر پایـه نیسـت و طـی ایـن بیمهنامـه در تعهد بیمهگـر قرار گرفته اسـت.
 )2جراحیهای مجاز سرپایی شامل چه مواردی میشود؟
گچگیـری ،بخیـه ،ختنه ،شکسـتگیها ،کرایوتراپـی ،اکزیون لیپوم ،تخلیه کیسـت و لیزر
درمانی و ...
 )3مدت انتظار بیمه تکمیلی درمان چیست؟
بـه مـدت زمانـی از قـرارداد بیمـه درمـان تکمیلـی درمان که شـرکت بیمـه هیچ تعهدی
نـدارد و پوشـشهای بیمـهای غیرفعـال اسـت ،دوره انتظـار می گویند.

بیمه فرزند آور

ارائـه میشـود.حداکثر مبلغـی کـه بیمـه بـرای جبـران هزینههـای
نابـاروری پرداخـت میکنـد در انتخـاب بهتریـن بیمـه تکمیلـی برای
نازایی بسـیار مهم اسـت.
بیمـه سـامان هـم اکنون تنها شـرکتی اسـت کـه در طـرح های بیمه
درمان تکمیلی انفرادی ،پوشـش نازایی در نظر گرفته اسـت و خدمات
بیمـه نابـاروری را ارائه میکند .دوره انتظار برای پوشـش نازایی در این
بیمه 9 ،ماه و فرانشـیز 10درصد اسـت .آقایان هم میتوانند از خدمات
ناباروری بیمه تکمیلی انفرادی سـامان اسـتفاده کنند .مشـروط بر این
که بر اسـاس تشـخیص پزشـک ،مشـکل ناباروری داشـته و صالحیت
اسـتفاده از این پوشـش را داشـته باشـند .خدمات نازایی و ناباروری در
بیمـه تکمیلـی انفرادی سـامان شـامل اعمـال جراحی مرتبـطIUI، ،
 ،ZIFT، GIFTمیکرواینجکشـن و  IVFاسـت .تمـام هزینههـا تـا
سـقف تعهد بیمه سـامان در بیمهنامه پرداخت خواهد شـد.
نکتـه دیگـر ایـن کـه در بعضـی شـرکتها ،برای صـدور بیمـه درمان
تکمیلـی ،انجـام آزمایـش الزامـی اسـت .به ایـن معنا که بعـد از انجام
آزمایـش و بررسـی جـواب آن ،مشـخص میشـود آیـا فـرد میتوانـد
تحـت پوشـش بیمـه درمـان تکمیلی قـرار گیرد یا نـه .الزام بـه انجام
آزمایـش ،در انتخـاب بهتریـن بیمه تکمیلی بـرای نازایی نقش ویژهای
دارد .بیمـه سـامان انجـام آزمایش برای صدور بیمه تکمیلـی را الزامی
نکرده اسـت .بلکه بعد از پر کردن پرسشـنامه گواهی سلامت ،توسـط
متقاضـی بیمـه تکمیلـی ،وضعیت پزشـکی او بررسـی میشـود و اگر
الزم باشـد ،شـرکت بیمه سـامان درخواسـت انجام آزمایـش میدهد.

آشنایی با بیمه های ناباروری برای زوجین
دیگـر وقـت آن رسـیده اسـت کـه نـا امیـدی را کنـار بگذاریـد! اگر شـما نیز جـزو زوجهایی هسـتید کـه در آرزوی بچه به سـر میبرند ،این مطلـب را از
راحله شعبانی
دسـت ندهیـد! تحقیقـات نشـان میدهـد از هـر  6زوج ایرانـی ،یـک زوج بـه طـور طبیعـی بچهدار شـدن نمیشـوند .پس اصال نگـران نباشـید! فقط کافی
روزنامهنگار
اسـت راههـای درمـان را پیگیـری کنیـد تـا بـه زودی بـه نتیجـه مطلـوب برسـید .در راه درمـان هزینههای گزافی جلوی پای شـما سـنگ انـدازی خواهند
کـرد ،امـا بـاز هـم جـای نگرانـی نیسـت! در ایـن مقاله تلاش میکنیـم خدمات بیمـه نابـاروری را تمام و کمـال به شـما معرفی کنیم.

بیمه انزایی sos

در بعضی شرکتها،
برای صدور بیمه
درمان تکمیلی ،انجام
آزمایش الزامی
است .به این معنا که
بعد از انجام آزمایش
و بررسی جواب آن،
مشخص میشود آیا
فرد میتواند تحت
پوشش بیمه درمان
تکمیلی قرار گیرد
یا نه .الزام به انجام
آزمایش ،در انتخاب
بهترینبیمهتکمیلی
برای نازایی نقش
ویژهای دارد

 Sosخدمـات درمـان تکمیلـی را در قالـب طـرح هـای انفـرادی و
گروهـی ارائـه میکنـد .ایـن شـرکت یـک طـرح بـرای بیمـه درمـان
تکمیلـی انفـرادی دارد .اما پوششـی بـرای نازایی و درمان نابـاروری در
ایـن طـرح وجود نـدارد SOS .برای بیمه درمـان تکمیلی گروهی7 ،
طـرح درنظـر گرفتـه اسـت .طـرح یک تـا  ،3مخصوص گـروه هایی با
حداقـل  40عضـو و طـرح  4تـا  7مخصـوص حداقل  200عضو اسـت.
در ایـن طرحهـا پوششـی بـرای خدمـات نازایـی و بیمه نابـاروری ارائه
نمیشـود .بـا ایـن کـه در بیمـه  SOSپوشـش دارو وجـود دارد ،امـا
شـامل داروهـای مرتبـط با درمان نازایی نمیشـود و نمیتـوان هزینه
آن را از پوشـش داروی  SOSدریافـت کـرد .بخشـی از مشـکالت
ناباروری به وسـیله دارو درمان میشـود .به همین علت تعهد شـرکت
بیمـه بـرای پرداخت داروهای نابـاروری ،نقش موثری در خرید بهترین
بیمـه تکمیلی برای نازایـی دارد.

بیمه تکمییل تعاون برای انزایی

بیمـه تعـاون بـه تازگـی ،بیمه تکمیلی انفـرادی را به خدمـات درمانی
خود اضافه کرده اسـت .بعد از  SOSو سـامان سـومین شـرکتی که
بیمـه تکمیلـی را به شـکل انفـرادی ارائـه میکند ،بیمه تعاون اسـت.
بیمـه تکمیلـی انفـرادی تعـاون در قالب  ۴طرح ،طراحی شـده اسـت.
امـا هیـچ یک از طـرح های بیمه درمان تکمیلی انفرادی این شـرکت،
پوشـش نازایـی ندارنـد و خدمـات بیمه نابـاروری در این شـرکت ارائه
نمیشـود .بیمـه تعـاون پوشـش دارو را در طرحهـای بیمـه تکمیلـی
انفـرادی ،ارائـه میکنـد .امـا داروهـای مربوط بـه درمان نازایـی در این
بیمـه پرداخت نمیشـود.

بیمه سالمت انابروری

اگـر شـما و همسـرتان در تلاش بـرای بچـه دار شـدن هسـتید،
بدانیـد کـه تنهـا نیسـتید چراکـه  10تـا  15درصـد از زوج هـا در
جهان عقیم هسـتند .ناباروری ممکن اسـت از یک مسـئله در شما
یـا همسـرتان ،یـا ترکیبی از عواملی کـه در بـارداری اختالل ایجاد
می کنند ،رخ دهد .خوشـبختانه ،درمان های موثر بسـیاری وجود
دارنـد کـه بـه طور قابل توجهی شـانس شـما برای حامله شـدن را
بهبـود مـی بخشـند .فقـط گاهی برای انجـام این خدمـات درمانی
الزم اسـت هزینههـای زیـادی پرداخـت شـود ،که وجـود بیمه این
نگرانـی را تـا حـد زیـادی برای شـما رفع خواهـد کرد.

بیمه تکمییل برای ای وی اف

بـرای اسـتفاده از پوشـش نازایـی باید ابتـدا بیمهنامـه درمان تکمیلی
خریداری شـود .بسـیاری از کارفرمایان برای کارکنان خود بیمه درمان
تکمیلـی گروهـی تهیـه میکننـد .اما افـرادی که بنا بر شـرایط ،تحت
پوشـش بیمـه درمـان گروهی قـرار نگرفته اند بـرای تامین هزینههای
پزشـکی خود دچار مشـکل خواهند شـد .به خصوص در شـرایطی که
بیمههـای پایـه مثـل تامین اجتماعی و سلامت پوشـشهای کافی را
ارائـه نمیکنند .متاسـفانه اکنون تعـداد محدودی از بیمههای تکمیلی
انفـرادی خدمات نابـاروری را عرضه میکنند.

بیمـه سلامت جـزو بیمـه های پایـه در ایران اسـت و در قالب شـش
صنـدوق مجـزا ،خدمـات درمانـی را بـه اقشـار مختلـف جامعـه ارائـه
میکنـد .تعهدات بیمه سلامت ،در کل مشـابه بیمـه تامین اجتماعی
اسـت .امـا در زمینـه نازایـی و نابـاروری ،خدمات بیشـتری بـرای افراد
تحـت پوشـش ،درنظر میگیرد .بیمه سلامت پوششـی بـرای جبران
هزینههـای نابـاروری نـدارد .در نتیجـه هزینـه خدماتـی مثـل IUI
 ،ZIFT، GIFTمیکرواینجکشـن و  IVFبـه وسـیله بیمـه سلامت
پرداخـت نمیشـود .البتـه بیمـه سلامت هزینـه داروهـای مرتبـط با
درمـان نابـاروری را پرداخـت میکنـد .امـا مشـروط بـر ایـن کـه دارو،
خارجی و گران قیمت نباشـد و از لحاظ ژنریکی ،مشـابه ایرانی داشـته
باشـد .در ایـن صـورت هزینـه دارو بـر اسـاس تعرفه وزارت بهداشـت،
توسـط بیمـه سلامت پرداخت میشـود.

 Ivfیـا لقـاح آزمایشـگاهی جـزو پرکاربردتریـن راههای درمـان نازایی
اسـت کـه در ایـران در حـال اجـرا سـت .اما نسـبت بـه سـایر راههای
درمانـی ،روشـی پرهزینـه اسـت .ایـن روش نیازمنـد مراجعـه مکـرر
بـه آزمایشـگاه و انجـام سـونوگرافی اسـت .بـه همیـن علـت جبـران
هزینههـای ای وی اف توسـط شـرکت بیمـه ،در خریـد بهتریـن بیمه
تکمیلـی بـرای نازایـی موثر اسـت.
بیمـه درمـان تکمیلـی انفـرادی سـامان ،در قالب  6طـرح مجزا عرضه
میشـود .بـه جـز یکـی از طرح ها که پوشـش زایمـان و نازایـی ندارد،
در  5طـرح دیگر پوشـش نازایـی از  1/500/000تا  5/000/000تومان

جدول زیر طرحهای بیمه انزایی

بیمه انزایی اتمین اجمتاعی

طرح عقیق سامان

طرح وصال سامان

طرح شمیم سامان

طرح سروش سامان

طرح مهر سامان

طرح نسیم سامان

تعهدات

۳۷٫۵۰۰٫۰۰۰

۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۸٫۰۰۰٫۰۰۰

۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

بیمارستانی

۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

عملهای جراحی

۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۸۰۰٫۰۰۰

۵۰۰٫۰۰۰

۳۰۰٫۰۰۰

—

پاراکلینیکی گروه 1

۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۷۵۰٫۰۰۰

۴۰۰٫۰۰۰

۲۵۰٫۰۰۰

۱۵۰٫۰۰۰

—

پاراکلینیکی گروه 2

۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۵۰۰٫۰۰۰

۲۵۰٫۰۰۰

۱۵۰٫۰۰۰

—

جراحیهای مجاز سرپایی

۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۷۵۰٫۰۰۰

۵۰۰٫۰۰۰

۲۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

—

خدمات آزمایشگاهی

۵۰۰٫۰۰۰

۵۰۰٫۰۰۰

۴۰۰٫۰۰۰

۳۰۰٫۰۰۰

۲۰۰٫۰۰۰

۱۵۰٫۰۰۰

هزینههای آمبوالنس شهری و بین شهری

۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۱٫۵۰۰٫۰۰۰

—

زایمان

۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۸۰۰٫۰۰۰

۵۰۰٫۰۰۰

۲۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

—

ویزیت و دارو

۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۵۰۰٫۰۰۰

۲۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

—

دندانپزشکی

۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۱٫۵۰۰٫۰۰۰

—

نازایی

۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۱٫۶۰۰٫۰۰۰

۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۶۰۰٫۰۰۰

—

رفع عیوب انکساری دو چشم

۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۶۰۰٫۰۰۰

۴۰۰٫۰۰۰

۲۵۰٫۰۰۰

۱۵۰٫۰۰۰

—

سمعک

بیمـه تامیـن اجتماعـی ،ماننـد بیمـه سلامت بـرای خدمـات IUI
 ،ZIFT، GIFTمیکرواینجکشن و  IVFپوششی ندارد و هزینههای
نابـاروری را پرداخـت نمیکنـد .همچنیـن بـه عنـوان بیمهگـر پایـه،
سـهمی در پرداخـت هزینـ ه داروهـای نازایـی نـدارد .در نتیجـه بـر
خلاف بیمـه سلامت ،بیمـه تامین اجتماعـی هزینـه داروی نازایی را
پرداخـت نمیکنـد .اگر مرکز یا بیمارسـتان طرف قـرارداد بیمه تامین
اجتماعـی ،کلینیـک نازایی داشـته باشـد ،هزینههای درمـان ناباروری
عمومـا توسـط بیمـه تامیـن اجتماعی پرداخـت نمیشـود .در نتیجه
بیمـه تامیـن اجتماعی و سلامت ،خدمات کاملی بـرای بیمه ناباروری
ندارنـد .درنتیجـه بهترین بیمـه تکمیلی برای نازایـی میتواند انتخاب
خوبـی بـرای جبـران هزینـه های درمانی باشـد.

بیمه انزایی داان ،ایران ،الربز و …

جدول حقبیمه سالیانه بر اساس سن بیمهشده
طرح عقیق سامان

طرح وصال سامان

طرح شمیم سامان

طرح سروش سامان

طرح مهر سامان

طرح نسیم سامان

سن

۸۶۷٫۰۰۰

۷۴۷٫۰۰۰

۵۹۲٫۰۰۰

۴۲۲٫۰۰۰

۲۶۸٫۰۰۰

۱۵۰٫۰۰۰

 0تا  15سال

۱٫۷۳۴٫۰۰۰

۱٫۴۹۴٫۰۰۰

۱٫۱۸۴٫۰۰۰

۸۴۴٫۰۰۰

۵۳۶٫۰۰۰

۱۵۰٫۰۰۰

 16تا  50سال

۲٫۰۸۰٫۸۰۰

۱٫۷۹۲٫۸۰۰

۱٫۴۲۰٫۸۰۰

۱٫۰۱۲٫۸۰۰

۶۴۳٫۲۰۰

۱۵۰٫۰۰۰

 51تا  60سال

۲٫۶۰۱٫۰۰۰

۲٫۲۴۱٫۰۰۰

۱٫۷۷۶٫۰۰۰

۱٫۲۶۶٫۰۰۰

۸۰۴٫۰۰۰

۱۵۰٫۰۰۰

 61تا  70سال

بـه جـز بیمـه سـامان ،تعـاون و  ، SOSسـایر شـرکتها بیمـه
درمـان را بـه شـکل گروهـی ارائه میکنند .در بیمـه های گروهی،
سـقف تعهـدات و نـوع پوشـشها عمومـا بـه وسـیله قـرارداد بین
سـازمان و شـرکت بیمـه مشـخص میشـود .در نتیجـه سـقف
مشـخصی بـرای پوشـش نازایـی در بیمـه ایـران ،دانا ،البـرز و …
وجـود نـدارد .بیمـه دانا به عنـوان یکی از شـرکتهای ارائه کننده
بیمـه تکمیلـی گروهـی ،تا سـقف  5میلیون تومان پوشـش نازایی
را ارائـه میدهـد کـه ایـن مبلـغ بـر اسـاس نـوع قـرارداد ،قابـل
تغییـر اسـت .البتـه بایـد بـه ایـن نکتـه توجـه کـرد کـه بعضی از
شـرکتها پوشـش نازایـی را فقط بـرای تعداد اعضـای معینی ،در
نظـر میگیرنـد .بـه طور مثـال اگر تعـداد متقاضیان بیمـه درمان
گروهی در شـرکتی 1000 ،نفر باشـد ،آنها میتوانند از پوشـش
نازایـی بیمه تکمیلی اسـتفاده کنند .تعداد شـرکتهای محدودی
بیمـه درمـان را بـرای گروههـای زیر  50نفر صـادر و خدمات بیمه
نابـاروری را عرضـه میکننـد .امـا پوشـشها و سـقف تعهـدات در
ایـن طرحهـا محدود اسـت.

