
 

 

 :)بیمه پاسارگاد( درمانیهسینه های و پرداخت مدارک مورد نیاز جهت بررسی 

 

 ویسیت:
 تاشذ. تاریخ ٍ هْرپسشکًام تیوار،  تا رکرراًجام ٍیسیت گَاّی پسشک )تررٍی سرترگ( هثٌی تویسیت در مطب: 

 رداختی تِ ّوراُ هْر هرکس درهاًیرسیذ پ درمانگاه:ویسیت در 

 

 دارو:
 ًسخِ پسشک هی تایست خَاًا ٍ هوَْر تِ هْر پسشک تاشذ. 

  تاشذ الساهیست. دارٍخاًِ کِ هوَْر تِ هْر ّاریس هثالغ دارٍدرج  

 ای    یاجتواع يیارائِ ًسخِ سثسرًگ دفترچِ تأه جْت دارٍّای خارج از تعْذ تیوِ گر اٍل 

 .الساهی هی تاشذ ًسخِ آزاد پسشک
 

 کی:یپاراکلین
  ِکِ هوَْر تِ هْر هرکس درهاًی تاشذ ّسیٌِ ّای سرپاییتاریخ دار اصل قثض پرداخت ارائ. 

  ِیا کپی جَاب ٍ هرکس درهاًیٍ  پسشک هوَْر تِ هْر دستَر پسشکارائ 

 قاتل پرداخت یٍ تَاًثخش یکیسیطة ف ایهغس ٍاعصاب، هفاصل استخَاى ٍ ،یطثق دستَر هتخصص ارتَپذ اًصرف :یوتراپیسیف 

 تاشذ. یه یالساهجلسات  خیهَرد ًظر، تعذاد ٍ تار ِیرکر ًاح يیّوچٌٍ  تاشذ یه

 تاشذ. یقاتل پرداخت ه یداخل ایاٍرشاًس ٍ ِ،ی، ر یتٌْا تا دستَر پسشک هتخصص عفًَ کرونا: شیآزما 

 الساهی  یپاتَلَشجَاب ارائِ  يیٍ ّوچٌ ارائِ اصل دستَر پسشک تارکر هحل ضایعِ ٍ تعذاد ضایعِ :سکردنیو فر عهیبرداشت ضا

 .است

 

 :عینک

 یا سرترگ پسشک  هیي اجتواعی ٍسشک تررٍی ًسخِ سثس رًگ دفترچِ تأاصل دستَر پ

 .هتخصص چشن کِ هوَْر تِ هْر ٍ اهضا تاشذ

  عیٌکّسیٌِ  فاکتَر پرداختیاصل 
 

 ساعت( 6)تستری کوتر از  :اورشانس

  ِخالصِ پرًٍذُ اٍرشاًس الساهیست. دارٍ ّا سیر ،صَرتحسابجْت پرداخت ّسیٌِ ّای اٍرشاًس ارائ ٍ 
 

 

 

 

 :بیمه گر به شرح ذیل میباشد  موارد خارج از تعهد

 فتَگرافی صَرت ٍ چشن             فًَذٍسکَپی چشن             چشن corvis                   تعییي گرٍُ خًَی     چک آج 

 ٍیسیت پسشکی قاًًَی          چاج هجذد ٍ الوثٌی       آزهایشات گَاّیٌاهِ                      َّلتر هاًیتَریٌگ فشار خَى

 

 

 هسینه هایی که نیاز به تأیید پسشک معتمد کمک رسان ایران قبل از عمل میباشد:

 یافتادگ ،اعوال جراحی جْت درهاى چاقی پس هعذُ، ی، تاٍ ًاف شکن )ّرًی(، فتق )سپتَپالستی(یٌیاًحراف ت یّا ٌِیّس

 ... ، استراتیسن چشن، ٍاریکَسل ٍ  یَپالسته،ها یٌَپالستی،اتذٍه )تلفارٍپالستی(پلک


