
 

 اجتماعی تأمینسازمان  خصوصی از هایبخشدرمانی  هایهزینهدریافت  

 



، بیمه اجتماعی تأمینن سازما) اولیه گربیمهدرمان مازاد بر تعهد  هایهزینهجهت جبران  بیمه درمان تکمیلی 

. اندگذاشته درمان یمکمل یا بیمه تکمیل بیمه آن را است و به همین خاطر نیز اسم (سالمت، نیروهای مسلح

 و یا میلیاولیه و بیمه تک گربیمهاز شرایط و نحوه استفاده از سهم به خاطر عدم آگاهی  شدگانبیمهبسیاری از 

 کرده نظرصرفخود  هایهزینهبخشی از پایه، از دریافت  گربیمهطوالنی و سخت بودن فرایند دریافت سهم  بعضاً

ا نی بیمه داایند. این نمایندگل نمتقب شخصاًرا تحت عنوان فرانشیز  درمانی خود هایهزینهبخشی از  پذیرندمیو 

 یباراهنمای تا نمودهش خود را درمان تکمیلی، همواره تال بیمه جایبهبا رویکرد بیمه کامل درمان  آبادسعادتدر 

 درمانی را به هاینههزیدرصد  100 ،هاآن بیمه پایه سهم دریافت وخود  قراردادهای شدگانبیمهو همراهی 

خت سهم پردا مینهز درضمن ارائه خدمت این نمایندگی بیمه دانا  با همین رویکرد است که. بیمار پرداخت نماید

شنایی بیشتر را جهت آ ایبیمهمقاله  ، اینخود درمان تکمیلی قراردادهای شدگانبیمهاول برای  گربیمه

 فت آندرمانی و نحوه دریا هایهزینهاز  اجتماعی تأمینمدارک الزم جهت دریافت سهم سازمان  با شدگانبیمه

 .رساندمیبه شرح ذیل به سمع و نظر شما 

 درزمینهبیمه و راهنمایی شما  آمادگی ارائه مشاوره آبادسعادتدر سان مجرب این نمایندگی بیمه دانا کارشنا

 با ما تماس حاصل فرمایید. لطفاًهستند  (اجتماعی تأمیندر تعهد بیمه  هایهزینهدریافت سهم بیمه پایه )

 

 چیست؟ پایه بیمه سهم

 (اجتماعی تأمینسازمان ) اول گربیمه که است شدگانبیمهدرمانی  – تشخیصی خدمات هایهزینهبخشی از  

خود نسبت به  درمان تکمیلی بیمه دانا در قراردادهایبیمه همچون  هایشرکت و متعهد به پرداخت آن است

 .مازاد آن تعهد دارد

 

 

 :اجتماعی تأمینبیمه  فرانشیز

 تماس با ما
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 هاینبیمارستادر  بعضاًیمه که عالی ب شورایبا تعرفه مصوب  شدهانجام هاهزینهمبلغ  التفاوتمابهعالوه بر 

و در رابطه با  هاینههزدرصد  10بستری  هایهزینهخواهد بود، در رابطه با  هاهزینهدرصد  70خصوصی بیش از 

 به عهده بیمار خواهد بود. هاهزینهاز  %30سرپائی  هایهزینه

مازاد بر  هایهزینه خصوص تحت عنوان هایبیمارستاندر  خصوصبه هاهزینهبا توجه به اینکه بخش زیادی از 

ند داشت، نیاز به بیمه تکمیلی دانا خواه شدتبه شدگانبیمه، گرددنمیتعرفه، فرانشیز و سایر کسورات پرداخت 

 .نمایندمیاز خدمات درمانی بخش خصوص جهت درمان استفاده  عموماًاقشاری از جامعه که  خصوصبه

نمایندگی بیمه دانا بیمه درمان مکمل است و این  درزمینه گربیمه هایشرکت تریننامخوشدانا نیز یکی از  بیمه

 هایپوشش ترینکاملحق بیمه و  ترینارزانآمادگی کامل جهت ارائه انواع خدمات بیمه درمان با  در سعادت

تقا دهد دارد. خواهشمند است از طریق لینک بیمه به نحوید که بیمه درمان تکمیلی را به بیمه درمان کامل ار

 با شما تماس حاصل فرمایند. زیر درخواست خود را ثبت تا مشاوران بیمه دانا

 

 اجتماعی: تأمیندرمانی از بیمه  هایهزینهجهت دریافت  موردنیازمدارک 

 اصلی و بیمار شدهبیمهاصل و کپی صفحه اول دفترچه  -1

 .پایه به آن حساب بیمه سهم واریز جهت رفاه  بانک حسابشماره تائید فرم -2

لذا داشتن  نمایدمیبانک رفاه واریز  حساببهرا  هاخسارت صرفاًاجتماعی  تأمینسازمان  شایان ذکر است

 الزامی است هاهزینهحساب نزد بانک رفاه برای دریافت 

 

 

 درمانی به شرح ذیل: هایهزینهکلیه مدارک مربوط به  -3

 بعدی بخش در دانا بیمه نمایندگی این کارشناسان چراکه نباشید اقالم این بودن زیاد نگران وجههیچبه البته

 .داد خواهند توضیح شما به را مدارک این سریع و راحت دریافت طریقه

 

 .اصل صورتحساب بستری در بیمارستان ممهور به مهر حسابداری بیمارستان -1-3

 درخواست خدمت

 فرم تأیید شماره حساب بانک رفاه

https://www.aryabime.com/pay-insurance/
https://www.aryabime.com/pay-insurance/
https://www.aryabime.com/pay-insurance/
http://asnadtehran.ir/forms/121
https://www.aryabime.com/pay-insurance/
http://asnadtehran.ir/forms/121
http://asnadtehran.ir/forms/121
http://asnadtehran.ir/forms/121


لوازم مصرفی اتاق ریز  لوازم بخش و و ریز داروها پرونده؛ خالصه ؛حالشرحکلیه مدارک بستری از قبیل  -2-3

 .عمل

 ،اکو؛ تست ورزش؛ آندوسکوپی ثلم یو یا سایر خدمات هارادیولوژی ،هاآزمایش لیست و ریز -3-3

 .هاآن با کپی جواب آی ام آر؛ اسکنتیسی

 .انجام جراحی صورت درریز گزارش عمل جراحی ممهور به مهر پزشک جراح و کمک جراح  -4-3

 شکززشک متخصص بیهوشی ممهور به مهر پگواهی پ ارائه برگ بیهوشی یا -5-3

    برگ سیر معالجات بیماری و برگ مشاوره -6-3

و سایر اقالم توسط بیمار جهت استفاده در بیمارستان در طول پروتز  ،جهیزات پزشکیتخرید  صورت در -7-3

   . انو بیمارستمعالج پزشک  ،شرکت فروشنده و امضاء کتور ممهور به مهراصل فا ارائه دوره درمان،

 

 نحوه دریافت مدارک بیمارستانی:

از مراکز درمانی  المقدورحتی گرددمیپیشنهاد و توصیه  دانا بیمه تکمیلی درمان بیمه داشتن صورت در -

بیمه دانا جهت  نامهمعرفی ارائهسامانه آنالین بیمه دانا در پذیرش بیمارستان یا  وسیلهبهطرف قرارداد بیمه دانا 

 تأمیندرمانی الزم جهت ارائه به سازمان  مدارک کلیه که در این صورت گردید مندبهرهپذیرش و مداوا 

 شعب به مراجعه با توانیدمی شما و شودمی ارسال دانا بیمه شرکت به ترخیص از پس ماه سه حدود اجتماعی

 استاد خیابان در واقع (ویال شعبه به معروف) دانا بیمه اشخاص تخصصی شعبه و کشور سراسر در دانا بیمه

 اخذ (پرداختی فرانشیز) پایه گربیمه سهم دریافت جهت را الزم مدارک محمدی شهید کوچه الهی، نجات

 .نمایید



 یاجتماع نیسازمان تأمطرف قرارداد  یمراکز درمان

 

ز اس از ترخیص پ (یک هفته تا ده روز)بعد از گذشت چند روز ، هابیمارستانپذیرش آزاد در  در صورت -

کلیه  ،ه به بیمهزم برای ارائآن بیمارستان و درخواست مدارک ال با مراجعه به واحد بایگانی توانیممیبیمارستان 

 .تحویل بگیرید را موردنیازمدارک 

 

ا ه از خدمات آنالین یبا استفاد دانا بیمه قرارداد طرف درمانی مراکز پذیرش در صورت در است توضیح به الزم -

 از هانههزی درصد 100 مدرس، بیمارستان مثل دارند، قرارداد نیز اجتماعی تأمین با که بیمه دانا نامهمعرفی

 گونههیچ به نیاز شما و پرداخت بستری زمان در بیمارستان به اجتماعی تأمین و دانا بیمه شرکت طریق

نیازی به دریافت  نتیجهدرو  داشت نخواهید همراه هایهزینه مثل درمانی غیر هایهزینه از غیر وجهی پرداخت

 .مدارک درمانی خود نیز نخواهید داشت

 

 

 اجتماعی: تأمیناز سازمان  درمانی هایهزینهنحوه دریافت 

 دانا مهیطرف قرارداد ب یمراکز درمان

 لیست شعب بیمه دانا در سراسر کشور
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 در تهران یاجتماع نیتأم یهایآدرس کارگزار

 

که در بخش قبلی توسط کارشناسان این نمایندگی بیمه دانا در سعادت به  موردنیازاز تکمیل مدارک  پس

 ذکرشایان. دهیممیتحویل اجتماعی  تأمینمجاز  هایکارگزاریبه یکی از  تفضیل اشاره شد، آن مدارک را

آزاد، قبل از تحویل مدارک به کارگزاری  صورتبهاست در صورت داشتن بیمه درمان تکمیلی دانا و پذیرش 

نموده و زمانی که اصل مدارک را به برای دریافت اجتماعی نسبت به تهیه کپی کلیه مدارک اقدام  تأمین

 تأمینتوسط کارگزار بیمه  نسبت به برابر اصل نمودن تمامی مدارک تحویلی دهیممیتحویل  سهم بیمه پایه

 .نماییممیاقدام  اجتماعی
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 خسارت در استان تهران تیمشاهده وضع

 اجتماعی: تأمینبیمه  هایهزینهرسیدگی و پرداخت  زمانمدت

و  ماعیاجت مینتأدفاتر اسناد پزشکی  اجتماعی به تأمینبا توجه به ارجاع مدارک تحویلی به کارگزاری بیمه 

 شدهمعرفی حساببهماه پس از تحویل آن مدارک  5تا  3ی مربوطه بین هاخسارت هاپروندهاین حجم زیاد 

 .گرددمیاصلی نزد بانک رفاه واریز  شدهبیمه

کد ملی و  واردکردنو با  از طریق لینک زیراستان تهران  هایکارگزاریدر صورت ارائه مدارک در  توانیدمیشما 

خود اطالع و گواهی مربوطه برای بیمه  هایهزینهاجتماعی  تأمینعیت پرداخت خسارت از وض شدهبیمهشماره 

 .نماییدرا نیز از همین طریق اخذ درمان تکمیلی بیمه دانا 

 

 اجتماعی در سایر تأمینتوسط سازمان  هاهزینهپیگیری و آگاهی از کم کیف پرداخت  برایالزم به ذکر است 

به  شدهبیمه بایستمی جهت ارائه به بیمه دانا برای دریافت سهم بیمه تکمیلیگواهی مبلغ و دریافت  شهرها

اجتماعی خود اطالع و  تأمینتا از وضعیت پرداخت خسارت  اجعه فرمایدی که مدارک را تحویل داده مررکزم

 .گواهی مربوطه را دریافت نمایند

 

 :پایهسهم بیمه درمان تکمیلی بیمه دانا پس از دریافت سهم بیمه نحوه دریافت 
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 دانا مهیب یهااستعالم

 استان تهران یاجتماع نیسازمان تأم یمبلغ پرداخت یگواه افتیدر

 هایهزینه کهورتیدرصقبلی توضیح دادند،  هایقسمتکه کارشناسان این نمایندگی بیمه دانا در  طورهمان

از خارج  ز که توسط بیماری همچون پروتهایهزینهیا جهت دریافت  آزاد پرداخت نمودید صورتبهدرمانی خود را 

 دانا جهت بیمه پس بهساخذ نموده و  اجتماعی تأمینسهم سازمان  بایستمی، ابتدا شودمیبیمارستان تهیه 

 آبادعادتسدانا  شناسان این نمایندگی بیمهکار. در این بخش از مقاله مراجعه گردددریافت سهم بیمه تکمیلی 

ح ذیل رحله به شرمچند  آزاد را در هایهزینهبه سهولت نحوه دریافت سهم بیمه درمان تکمیلی از  سعی دارند

 توضیح دهند:

 اجتماعی تأمیندریافت کپی برابر اصل کلیه مدارک از کارگزاری  -1

 اجتماعی از سایت دفتر اسناد پزشکی استان تأمیندریافت گواهی مبلغ پرداختی  -2

 

 نامهبیمه صادرکنندهفوق به نمایندگی و شعبه  دربندهای شدهتهیهک ارائه مدار -3

از طریق لینک زیر بخش استعالم کلی سوابق  توانیدمیخود  نامهبیمهنمایندگی و شعبه مربوطه  رؤیتجهت 

  ده نمایید.خود را مشاه نامهبیمه صادرکنندهبیمه خود و همچنین نام نمایندگی و شعبه 

 

بیمار و فرم  سرپرست و دفترچه کپی و اصل عالوه بربه تشریح مدار ک الزم  این نمایندگی بیمه دانا در ادامه

لیزر رادیوتراپی،  درمانیشیمیدرمان همچون هزینه پروتز،  هایهزینهجهت دریافت سایر  حسابشماره تائید

است  ذکرشایان). پردازدمیاجتماعی  تأمینو سی تی آنژیو قلب از سازمان  کیسه کلستومی و یورستومی، شبکیه

بستری در  هایهزینهاجتماعی و بیمه دانا در این زمینه مشابه  تأمیناز  هاهزینهفرایند و نحوه دریافت 

 (بیمارستان خواهد بود

  

 اجتماعی: تأمیناز  برای دریافت هزینه پروتز موردنیازپزشکی مدارک 

سربرگ دار، دارای تاریخ، شماره، شماره ثبت، مبلغ به عدد و به  بایستمیفاکتور )اصل فاکتور پروتز  .1

 حروف، مهر و امضاء شرکت، آدرس و تلفن دقیق و نام بیمار باشد(

 فاکتور خرید استفاده آن در زمان جراحی بر روی تائید، بیمارستان مبنی بر مهر و امضای پزشک معالج .2
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 شرح عمل مربوط به پروتز درخواستی و اتاق عمل ریز لوازم ،بیمارستان کپی صورتحساب .3

 

 اجتماعی تأمیناز  در مطب درمانیشیمیبرای دریافت هزینه  موردنیازپزشکی مدارک 

 :موارد ذیل با ذکربه مهر و امضاء  ممهوراصل گواهی پزشک معالج  .1

 تعداد جلسات به تفکیک تاریخ و مبلغ دریافتی 

  مرکب یا تک دارویی بودن(، )ساده یا پیچیده درمانیشیمینوع 

 CTاصل و کپی جواب پاتولوژی و یا گواهی عدم انجام پاتولوژی توسط پزشک معالج همراه جواب  .2

Scan  وMRI که مبین بیماری فرد باشد.    مربوطه 

  

 :اجتماعی تأمیناز  برای دریافت هزینه رادیوتراپی موردنیازمدارک 

 .مهر صندوق باپرداختی در مرکز  هایقبضاصل  .1

، نوع انرژی و تعدادشاناصل گواهی پزشک معالج یا مرکز رادیوتراپی مبنی بر انجام رادیوتراپی با ذکر  .2

 .شدهانجامتعداد جلسات 

 مبین بیماری فرد. اصل و کپی جواب پاتولوژی بیمار .3

  

 :برای دریافت هزینه انواع لیزر شبکیه موردنیازمدارک 

 قبض پرداختی و رائه اصل نسخه پزشک با ذکر مبلغا 

 

 اجتماعی تأمیناز  برای دریافت هزینه کیسه کلستومی و یورستومی موردنیازمدارک 

همراه با کد  فروشنده ، شماره ثبت شرکتفروشنده ، مهر و امضاءسربرگکه دارای اصل فاکتور خرید  .1

 فاکتور، تاریخ فاکتور، نام بیمار، مبلغ به عدد و به حروف، آدرس و تلفن شرکت شماره ،تصادی معتبراق

 فروشنده باشد.

 اصل و کپی گواهی پزشک معالج با ذکر نوع کیسه و تعداد مصرف کیسه در طول ماه .2



 .کپی و اصل جواب پاتولوژی یا شرح عمل یا کپی خالصه پرونده .3

در صورت مصرف خمیر همراه  شدهخریداریکیسه  رؤیت اجتماعی با تأمینپزشک معتمد سازمان  تائید .4

 آن. کلستومی گواهی پزشک مبنی بر استفاده

  

 اجتماعی: تأمیناز  آنژیو قلب CT برای دریافت هزینه موردنیازمدارک 

 اصل قبض پرداختی .1

 اصل گواهی پزشک .2

 آنژیو CTاصل گزارش  .3

 

اجتماعی  تأمین هایهزینهشایع در رابطه با دریافت  سؤاالتبه برخی از  در ادامه کارشناسان این نمایندگی

 .پردازندمی

 

 اجتماعی نیست؟ تأمینبیمارستانی در تعهد بیمه  هایهزینهچه نوع 

 اجتماعی است تأمین سازمان تعهد از خارج که ذیلدر بیمارستان مربوط به موارد  بستری هایهزینهبرخی از 

 از: اندعبارت شودمیاجتماعی شناخته  تأمینتحت عنوان استثنائات بیمه 

 ... و بلفاروپالستی آبدومینوپالستی، رینوپالستی، مانند زیبایی اعمال هزینههرگونه 

 تصادفات به مربوط هایهزینه

 درگیری و نزاع به مربوط هایهزینه

 میکرواینجکشن IVF، IUI، ZIFT، GIFT :مانند نازائی هایهزینه

 زلزله و سیل مانند طبیعی بالیای به مربوط هایهزینه

 شورش و جنگ به مربوط هایهزینه



 حلزون کاشت به مربوط هایهزینه 

 مغزاستخوان(-ریه-کبد-قلب) پیوند اعضا

 در چشم تزریق آواستین

 درد و کلینیکآسایشگاهی  خدمات ترک اعتیاد،

 دندان روکش و و ارتودنسیایمپلنت 

 

 اخذ کرد؟ اجتماعی تأمینهزینه درمان حوادث رانندگی را از محل بیمه  توانمیآیا 

 محل از درمانی مربوط به آن تصادف هایهزینهتا دو ماه از زمان اولین ترخیص بیمار تصادفی از بیمارستان کلیه 

های درصد کل هزینه 10قانون برنامه چهارم توسعه  92و  37بند ب ماده  بر اساس) قانونی مربوطه اعتبارات

خزانه و نزد وزارت بهداشت واریز شود تا وزارت بهداشت این منابع مالی را در  حساببهبیمه شخص ثالث، باید 

عی بابت اجتما تأمینو بیمه  گرددمی پرداخت (صرف درمان رایگان مصدومان سوانح رانندگی کند هابیمارستان

پس از سپری شدن این مدت در صورت بستری مجدد بابت ادامه درمان  ولیتعهدی ندارد  هاهزینهآن 

و مکمل آن نیز در صورت  گرددمیاجتماعی پرداخت  تأمینسازمان بیمه  توسط شدگانبیمهمربوطه  هایهزینه

 .گرددمیداشتن بیمه تکمیلی بیمه دانا توسط این شرکت پرداخت 

 

 ؟هزینه مربوطه را دریافت نماییم توانیممیدرمان خود را در شهر دیگری انجام داده باشیم چگونه  کهدرصورتی

باشد بایستی  گرفتهانجاممحل کار یا محل زندگی  نخارج از استا هایشهرستانمراحل درمان در  کهدرصورتی

تحویل  شودمیاجتماعی ماهیانه رد  تأمینکه بیمه  به شهریشعبه مربوط  هایکارگزاریبه درمانی کلیه مدارک 

 داده شود

 

 اخذ کرد؟ اجتماعی تأمینرا از محل بیمه ناشی از کار درمان حوادث  هایهزینه توانمیچگونه 



تمام  وظیفهانجام. مقصود از حین افتادهاتفاق  فردبرای  وظیفهانجامحین است که  ایحادثهحادثه ناشی از کار 

کار باشد و یا به به ها و محوطه آن مشغول در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان شدهبیمهاوقاتی است که 

 .شده باشد مأموریتیانجام  دارعهدهدستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه 

 که حادثه گزارش بررسی برگ فتوکپی ارائه جبران هزینه درمان بیماری ناشی از حوادث حین کار در خصوص

ناشی از کار  دیدهحادثهو فرد  است الزامی گردیده اصل برابر و صادر مربوطه اجتماعی تأمین شعبه توسط

 عالوه بر مدارک معمول نسبت به تحویل مدارک زیر نیز اقدام نماید: بایستمی

 گزارش اورژانس یا گزارش نیروی انتظامی

 استعالجی پزشک

 کلیه مدارک هویتی

 کاری قراردادکاری یا  مأموریتبرگه 

 

 

 اجتماعی اخذ نمود؟ تأمینهزینه درمان افراد متوفی را از  توانمیچگونه 

مرحوم  مدارک درمانی دتوانمی هاآن وراث یا یک نفر به وکالت از طرف از یکیاصلی،  شدهبیمهفوت  در صورت

 یا نامهقیم ،وراثت انحصار برگ فتوکپی و اصل و وراثمتوفی،  هویتی یرا به همراه مدارکیا خانواده ایشان 

 ارائه نماید.جهت پرداخت سهم بیمه پایه  اجتماعی تأمین سازمان کارگزاری از یکی مربوطه را به نامهوکالت

 

شما خواهد  سؤاالتپاسخگوی رکز ارتباطات مردمی م اندازیراهاجتماعی با  تأمینالزم به ذکر است که سازمان 

خود  سؤاالتنسبت به دریافت پاسخ به ، 1420از طریق سامانه تلفنی  ندتوانمیآن سازمان  شدگانبیمهبود و 

ارائه مشاوره بیمه و نیز آمادگی الزم برای  آبادسعادتاقدام نمایند، کارشناسان این نمایندگی بیمه دانا در 

بیمه درمان تکمیلی بیمه دانا و نحوه دریافت سهم بیمه پایه مربوطه را از طریق تماس  سؤاالتبه اسخگوی پ

 خواهشمند است با ما تماس حاصل فرمایید. ،دارند ای خدمات آنالین بیمه صورتبهمراجعه حضوری و تلفنی، 



 

  علیپور خداداد نگارش 

 تماس با ما
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