مبلغ حق بیمه به تفکیک طرح ها :

جدول حق بیمه اصلی ساالنه (ریال)
سن بیمه شده

15-0

50-16

60-51

70-61سال تمام

طرح نسیم سامان

2,720,640

2,720,640

2,720,640

2,720,640

طرح مهر سامان

4,860,877

11,666,104 9,721,754

14,582,630

طرح سروش سامان

18,369,761 15,308,134 7,654,067

22,962,202

طرح شمیم سامان

25,769,902 21,474,918 10,737,459

32,212,378

طرح وصال سامان

32,517,089 27,097,574 13,548,787

40,646,362

طرح عقیق سامان

37,740,718 31,450,598 15,725,299

47,175,898

طرح اقتصادی

4,534,400

10,882,560 9,068,800

13,603,200

طرح منتخب

17,194,445 14,328,704 7,164,352

21,493,056

طرح ویژه

23,941,632 19,951,360 9,975,680

29,927,040

طرح جامع

29,818,214 24,848,512 12,424,256

37,272,768

طرح ممتاز سامان

34,388,890 28,657,408 14,328,704

42,986,112

طرح اقتصادی محدود

4,171,648

10,011,955 8,343,296

12,514,944

طرح منتخب محدود

15,017,933 12,514,944 6,257,472

18,772,416

طرح ویژه محدود

18,718,003 15,598,336 7,799,168

23,397,504

طرح جامع محدود

21,982,771 18,318,976 9,159,488

27,478,464

طرح ها

جدول شماره 1

1

سقف تعهدات به تفکیک طرح ها :
تعهدات
(ریال)

اعمال جراحی
بیمارستانی

طرح ها

مهم با
احتساب بند1

پاراکلینیکی

پاراکلینیکی

گروه اول

گروه دوم

جراحی های
مجاز
سرپایی

خدمات
آزمایشگاهی

جبران هزینه های
آمبوالنس شهری

زایمان

و بین شهری

ویزیت و
دارو

رفع عیوب
دندانپزشکی

نازایی

انکساری دو

سمعک

چشم

طرح نسیم سامان

150.000.000

300.000.000

-

-

-

-

1.500.000

-

-

-

-

-

طرح مهر سامان

30,000,000

60,000,000

3,000,000

1,500,000

1,500,000

1,000,000

2,000,000

15,000,000

1,000,000

1,000,000

15.000.000

6.000.000

طرح سروش سامان

50,000,000

100,000,000

5,000,000

2,500,000

2,500,000

2,000,000

3,000,000

20,000,000

2,000,000

2,000,000

20.000.000

10.000.000

2.500.000

طرح شمیم سامان

80,000,000

160,000,000

8,000,000

4,000,000

5,000,000

5,000,000

4,000,000

30,000,000

5,000,000

5,000,000

30.000.000

16.000.000

4.000.000

طرح وصال سامان

150,000,000

300,000,000

15,000,000

7,500,000

10,000,000

7,500,000

5,000,000

50,000,000

8,000,000

10,000,000

50.000.000

20.000.000

6.000.000

طرح عقیق سامان

375.000.000

750.000.000

20.000.000

10.000.000

20.000.000

10.000.000

5.000.000

50.000.000

10.000.000

10.000.000

50.000.000

30.000.000

10.000.000

طرح اقتصادی

30.000.000

60.000.000

3.000.000

1.500.000

1.500.000

1.000.000

2.000.000

15.000.000

1.000.000

1.000.000

-

-

-

طرح منتخب

50.000.000

100.000.000

5.000.000

2.500.000

2.500.000

2.000.000

3.000.000

20.000.000

2.000.000

2.000.000

-

-

-

طرح ویژه

80.000.000

160.000.000

8.000.000

4.000.000

5.000.000

5.000.000

4.000.000

30.000.000

5.000.000

5.000.000

-

-

-

طرح جامع

150.00.000

300.000.000

15.000.000

7.500.000

10.000.000

7.500.000

5.000.000

50.000.000

8.000.000

10.000.000

-

-

-

طرح ممتاز سامان

375.000.000

750.000.000

20.000.000

10.000.000

20.000.000

10.000.000

5.000.000

50.000.000

10.000.000

10.000.000

-

-

-

30.000.000

60.000.000

3.000.000

1.500.000

1.500.000

1.000.000

2.000.000

15.000.000

1.000.000

-

-

-

-

طرح منتخب محدود

50.000.000

100.000.000

5.000.000

2.500.000

2.500.000

2.000.000

3.000.000

20.000.000

2.000.000

-

-

-

-

طرح ویژه محدود

80.000.000

160.000.000

8.000.000

4.000.000

5.000.000

5.000.000

4.000.000

30.000.000

5.000.000

-

-

-

-

طرح جامع محدود

150.00.000

300.000.000

15.000.000

7.500.000

10.000.000

7.500.000

5.000.000

50.000.000

8.000.000

-

-

-

-

طرح اقتصادی
محدود

جدول شماره2

1.500.000

فرانشیز :
فرانشیز تمامی بندهای مندرج در طرح ها برابر با  10درصد می باشد.
شرایط و میزان تخفیفات قابل ارائه :
 بیمه گذار در صورت داشتن هر یک از شرایط زیر مشمول اخذ  %10تخفیف بر روی مبلغ حق بیمه می گردد :• بیمه گذار دارای بیمه نامه عمر سامان بوده باشد.
• در صورتیکه بیمه گذار ،حق بیمه را بصورت نقدی (یکجا) پرداخت نماید.
تذکر  :الزم به ذکر است ،میزان تخفیف قابل ارائه در صورت داشتن موارد فوق الذکر حداکثر  %10خواهد بود.
 در صوورتی که تدداد بیمه شودگان بیمه نامه  3نفر و بیشوتر باشود ،صودور بیمه نامه مشومول  %15تخفیف ( مازاد بر تخفیف قبل) خواهدشد.
اضافه نرخ :

در شرایط زیر به حق بیمه ها  ،اضافه نرخ تدلق می گیرد :
• اضافه نرخ بابت نداشتن بیمه گر پایه :
در صورتیکه بیمه گذار فاقد بیمه گر پایه باشد %18 ،بدنوان اضافه نرخ به حق بیمه (مندرج در جدول حق بیمه اصلی ساالنه (جدول شماره))1
اضافه خواهد شد.
تذکر مهم  :اضافه نرخ سنی به طرح نسیم سامان تدلق نمی گیرد.
نحوه تقسیط :
در صورتی که بیمه گذار تقاضای پرداخت حق بیمه بصورت اقساط را داشته باشد ،حداقل  %30از حق بیمه را می بایست بصورت نقدی پرداخت
نموده و مابقی نهایتاً طی شش قسط مساوی و متوالی تقسیط شود.
تذکر  :الزم به ذکر است ،اقساط حق بیمه می بایست در  6ماهه اول بیمه نامه پرداخت گردد.

بیمهگذار محترم ،خواهشمند است در کمال دقت و صداقت به کلیه پرسشهای این پیشنهاد جواب داده و هیچ سوالی را بدون پاسخ نگذارید ،زیرا صحت و کامل
بودن پاسخها شرط اصلی معتبر بودن قرارداد بیمه میباشد که بر اساس این پیشنهاد صادر میگردد.

مشخصات کلی بیمهگذار
نام:
شماره شناسنامه:
نشانی:
کد پستی:
شماره شبا:

نام خانوادگی:

تاریخ تولد/ / :
جنسیت :زن  مرد 

کد ملی:
روش پرداخت حق بیمه :نقدی  اقساط 

شماره موبایل:

IR 
مشخصات افراد تحت تکفل
نفر

تعداد کل افراد تحت تکفل:

تذکر :منظور از افراد تحت تکفل همسر (همسران) دائمی ،فرزندان بیمهشده اصلی و سایر افرادی است که قانوناً تحت تکفل بیمهشده اصلی (با ارائه مستندات قانونی) قرار دارند.

مشخصات افراد تحت تکفل:
نام و نام خانوادگی

شماره شناسنامه

کد ملی

تاریخ تولد

جنسیت

نسبت

 در صورتی که تعداد افراد تحت تکفل بیش تر از جدول فوق میباشد ،لطفاً اطالعات آنها را مطابق با فیلدهای جدول در پشت صفحه پرسشنامه قید کرده و امضاء نمائید.

وضعیت بیمهگر پایه :ندارم  تامین اجتماعی  خدمات درمانی  نیروهای مسلح  سایر .............................................. :
طرح انتخابی....................................................................... :

سوابق بیمه ای
آیا تاکنون بیمه نامه درمان تکمیلی نزد شرکتهای بیمهگر داشته اید؟ (از تاریخ انقضاء آن بیش از یک ماه نگذشته باشد) بله  خیر  نام بیمهگر قبلی:
در صورت مثبت بودن پاسخ ،میزان خسارت دریافتی از بیمهنامه قبلی به چه میزان و بابت چه موردی بوده است؟
آیا هم اکنون بیمهنامه عمر و تشکیل سرمایه نزد بیمه سامان دارید؟ بلی  خیر 
در صورتی که پاسخ مثبت است ،مشخصات بیمهنامه خود را ذکر فرمایید:
شماره بیمهنامه:
کد بیمهگذار:
تاریخ شروع بیمهنامه/ / :
در صورتی که پاسخ منفی است ،آیا بطور همزمان مایل به دریافت بیمهنامه عمر و تشکیل سرمایه میباشید؟ بلی  خیر 
سایر پوششهای بیمهای که نزد بیمه سامان دارید را ذکر فرمایید:
شماره بیمهنامه:
کد بیمهگذار:
رشته:
توجه  :1مصادیق دوره انتظار این بیمهنامه عبارت است از:


 9ماه دوران انتظار برای زایمان (طبیعی و سزارین) ،نازایی و ناباروری شامل اعمال جراحی مرتبط ،GIFT ،ZIFT ،IUI ،میکرواینجکشن و. IVF



 3ماه دوران انتظار برای بیماری های مزمن از قبیل فتق ،کاتاراکت ،استرابیسم ،رفع عیوب انکساری چشم ،جراحی لوزه ،جراحی آنژیوپالستی قلب ،جراحی قلب باز،
بیماریهای مزمن کلیوی ،جراحی دیسک ستون فقرات ،درمان واریس و ...

توجه  :2در این بیمهنامه امکان حذف بیمه شده تنها در صورت فوت یا طالق بیمهشده وجود دارد .همچنین اضافه شدن بیمهشده شامل ازدواج (حداکثر تا یک ماه) و تولد
(حداکثر دو ماه) میباشد.
توجه  :3کلیه اعمال زیبایی مربوط به چاقی مانند اسلیو معده ،بای پس معده و  ...همچنین تعویض مفصل زانو جزء استثنائات این بیمهنامه میباشند.
توجه  :4امکان صدور بیمهنامه برای متقاضیانی که دارای ( BMIشاخص توده بدنی) باالی  40هستند ،وجود ندارد.
توجه  :5مهلت تحویل مدارک بیمارستانی و پاراکلینیکی جهت تسویه هزینههای انجام شده حداکثر چهار ماه تمام از تاریخ تنظیم صورتحساب میباشد.
توجه  :6صدور بیمهنامه پس از تایید کارشناس یا پزشک معتمد امکانپذیر خواهد بود.
توجه  :7هزینههای مربوط به ناهنجاریهای جنین (غربالگری) غیر قابل پرداخت میباشد.
توجه  :8منظور از مستندات قانونی برای افراد تحت تکفل اصل و کپی صفحات اول و دوم شناسنامه و دفترچه بیمهگر پایه (در صورت وجود) (یا تأییدیه از سایت تأمین
اجتماعی) کلیه بیمهشدگان است.
اطالعات ارائه شده را در نهایت صداقت و امانت بر عهده گرفته و در صورتی که خالف آن ثابت شود ،مسئولیت آن را بر عهده میگیرم.
پرسشنامه گواهی سالمت را برای خود و کلیه افراد تحت تکفل درخواستی بیمه درمان ،تکمیل و همراه این پیشنهاد به بیمهگر تحویل نمودم.
تذکر :در صورت درخواست جهت تمدید بیمهنامه ،پرسشنامه سالمت صرفاً در خصوص بیمهشدگان جدید میبایست تکمیل گردد .همچنین در صورت درخواست
طرح با حق بیمه و تعهدات بیشتر ،تکمیل فرم پرسشنامه سالمت الزامی میباشد.

نام و امضای بیمهگذار
تاریخ / /

پیشنهاد بیمه درمان تکمیلی خانواده

کد فرمPIF003 :
تجدید نظر08 :
شماره صفحه 1 :از 1

ﮐﺪ ﻓﺮم:
ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ:

ﮐﺪ ﺷﻨﺎﺳﻪ:

ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﮑﻤﯿﻞ:

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﯿﻤﻪﮔﺬار:

 1از 2

ﺻﻔﺤﻪ:

/

)ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﯾﮏﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ(

/

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪاي )اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻤﻪﺷﺪه(
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﯿﻤﻪﺷﺪه:
ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ:

وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎﻫﻞ :ﻣﺠﺮد□ ﻣﺘﺎﻫﻞ□
ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت :دﯾﭙﻠﻢ/زﯾﺮ دﯾﭙﻠﻢ□
ﻧﺸﺎﻧﯽ:
ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ:

ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ:

ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ:

ﻧﺎم ﭘﺪر:
ﻣﺤﻞ ﺻﺪور:

ﻓﻮق دﯾﭙﻠﻢ/ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ□

ﺟﻨﺴﯿﺖ :زن□
ﮐﺪ ﻣﻠﯽ:

ﻣﺮد□

ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ:

/

/

ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ□ دﮐﺘﺮي□
اﯾﻤﯿﻞ:

ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه:

ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻬﺮداري)در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﯿﻤﻪﮔﺬار ﺳﺎﮐﻦ ﺗﻬﺮان اﺳﺖ(:

ﻟﻄﻔﺎ ﻣﻮارد ﭘﺰﺷﮑﯽ زﯾﺮ را ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ
ﻗﺪ:
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم
وزن:
آﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي زﯾﺮﻣﺒﺘﻼ ﺑﻮده ﯾﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ؟ درﺻﻮرت ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدن ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻮارد زﯾﺮ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮوز و ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎري و ﻋﻮارض
ﺑﻪﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

 -1ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺴﯽ:

ﻓﺎﻗﺪ ﺑﯿﻤﺎري□

ﺳﺎﯾﺮ:

ﺳﻞ رﯾﻮي□

ﺑﺮوﻧﺸﯿﺖ ﻣﺰﻣﻦ□

ﺳﺮﻃﺎن رﯾﻪ□

ﻓﯿﺒﺮوز رﯾﻪ□

ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺗﻨﻔﺴﯽ□

آﺳﻢ□

 -2ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق :ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ□ ﺳﮑﺘﻪ ﻗﻠﺒﯽ□ ﺣﻤﻠﻪ ﻗﻠﺒـﯽ□ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﻠﺐ ﺑﺎز□ ﺗﻨﮕﯽ ﯾﺎ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ درﯾﭽﻪ ﻗﻠﺒﯽ□ آرﯾﺘﻤﯽ ﻗﻠﺒﯽ□
ﭘﯿﺲ ﻣﯿﮑﺮ داﺋﻢ ﻗﻠﺒﯽ□ ﺳﺎﺑﻘﻪ آﻧﮋﯾﻮ ﭘﻼﺳﺘﯽ□ ﮐﻮارﮐﺘﺎﺳﯿﻮن آﺋﻮرت□ ﻗﺮاردادن اﺳﺘﻨﺖ در ﻋﺮوق□ ﺟﺮاﺣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ آﺋﻮرت□ ﮐﺎردﯾﻮﻣﯿﻮﭘﺎﺗﯽ□
ﻓﺎﻗﺪ ﺑﯿﻤﺎري□ ﺳﺎﯾﺮ:
ﻏﺪه ﻟﻨﻔﺎوي ﺑﺰرگ ﺷﺪه□
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺰرﯾﻖ ﺧﻮن□
اﺧﺘﻼل اﻧﻌﻘﺎد ﺧﻮن□
ﻫﻤﻮﻓﯿﻠﯽ□
ﻟﻮﺳﻤﯽ□
 -3ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي ﺧﻮﻧﯽ :ﻟﻨﻔﻮم□
ﺳﺎﯾﺮ:
ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ□ ﻓﺎﻗﺪ ﺑﯿﻤﺎري□
ﻧﻘﺺ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺎدرزادي□ آﻧﻤﯽ آﭘﻼﺳﺘﯿﮏ□
 -4ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي ﮔﻮارﺷﯽ  :ﺳﯿﺮوز ﮐﺒﺪي□ ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ ﻣﺰﻣﻦ□ وارﯾﺲ ﻣﺮي□ ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ روده )ﮐﺮون وﮐﻮﻟﯿﺖ اوﻟﺴﺮو(□ ﭘﻮﻟﯿﭙﻮزﻓﺎﻣﯿﻠﯿﺎل□
ﭘﺎﻧﮑﺮاﺗﯿﺖ□
ﻧﺎرﺳﺎﺋﯽﻫﺎي ﮐﺒﺪي□
دردﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ ﺷﮑﻤﯽ□
زردي□
ﺧﻮﻧﺮﯾﺰي ﻫﺎي ﮔﻮارﺷﯽ□ ﺗﻬﻮع و اﺳﺘﻔﺮاغ ﻣﮑﺮر□
ﻓﺎﻗﺪ ﺑﯿﻤﺎري□ ﺳﺎﯾﺮ:
 -5ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي اﻋﺼﺎب و روان :اﺳﮑﯿﺰوﻓﺮﻧﯽ□ اﺧﺘﻼل ﺧﻠﻖ دو ﻗﻄﺒﯽ□ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺷﺪﯾﺪ□ اﺿﻄﺮاب□ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ□ ﻓﺎﻗﺪ ﺑﯿﻤﺎري□
ﺳﺎﯾﺮ:

 -6ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي اﻋﺼﺎب ) :ﺻﺮع( ﺗﺸﻨﺞ□ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺳﮑﺘﻪ ﻣﻐﺰي□ ﺣﻤﻠﻪﮔﺬاري ﻣﻐﺰي□ ) MSﻣﻮﻟﺘﯿﭙﻞ اﺳﮑﻠﺮوز(□ ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي ﺑﯽﺣﺴﯽ و ﻓﻠﺠﯽ□
آﻟﺰاﯾﻤﺮ□ آﻧﻮرﯾﺴﻢ ﻣﻐﺰي□ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ□ ﺑﯿﻤﺎري ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮن□  □ALSﺗﻮﻣﻮر ﻣﻐﺰي□ ﮐﻤﺎ□ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ذﻫﻨﯽ ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻮﺷﯽ زﯾﺮ□50
ﺳﺎﯾﺮ:
ﻓﺎﻗﺪ ﺑﯿﻤﺎري□
ﺳﻨﮓ ﮐﻠﯿﻪ□
ﺧﻮن در ادرار□
ﻣﺸﮑﻼت ﭘﺮوﺳﺘﺎت□
ﻣﺠﺎري ادراري□
 -7ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي ﮐﻠﯿﻪ و ﻣﺠﺎري ادرار :ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻣﺰﻣﻦ ﮐﻠﯿﻪ□
ﻓﺎﻗﺪ ﺑﯿﻤﺎري□ ﺳﺎﯾﺮ:
 -8ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي اﺳﺘﺨﻮان و ﻣﻔﺎﺻﻞ :آرﺗﺮﯾﺖ روﻣﺎﺗﻮﺋﯿﺪ□ ﻟﻮﭘﻮس□ ﺷﻮﮔﺮن□ ﺧﺸﮑﯽ و درد ﻣﻔﺎﺻﻞ□ دردﻫﺎي ﻋﻀﻼﻧﯽ□ اﺳﭙﻮﻧﺪﯾﻠﯿﺖ آﻧﮑﻠﯿﻮزان□
ﺳﺎﯾﺮ:
ﻓﺎﻗﺪ ﺑﯿﻤﺎري□ ﺑﺪﺷﮑﻠﯽ)اﻧﺤﺮاف( اﻧﺪامﻫﺎ□ ﻧﺎم ﻋﻀﻮ:
 -9ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي ﭘﻮﺳﺘﯽ :ﺑﯿﻤﺎري ﺑﻬﺠﺖ□ ﭘﻤﻔﯿﮕﻮس□ اﯾﮑﺘﯿﻮزﭘﻮﺳﺘﯽ□ ﺧﺎلﻫﺎي ﺑﺰرگ ﯾﺎدرﺣﺎل رﺷﺪ□ ﺧﺎلﻫﺎي ﺗﻐﯿﯿﺮرﻧﮓ ﯾﺎﻓﺘﻪ□ زﺧﻢ ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪه□
ﺗﻮده ﺟﻠﺪي□ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ درﺟﻪ  □3ﺳﺎرﮐﻮﺋﯿﺪوز□ ﭘﺴﻮرﯾﺎزﯾﺲ ﻋﺎرﺿﻪ دار ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ درﻣﺎن□ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰيﻫﺎي زﯾﺮﭘﻮﺳﺘﯽ□ ﻓﺎﻗﺪ ﺑﯿﻤﺎري□
ﺳﺎﯾﺮ:

 -10ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي ﮔﻮش و ﺣﻠﻖ و ﺑﯿﻨﯽ و ﭼﺸﻢ :ﮐﺎﻫﺶ ﺷﻨﻮاﯾﯽ□
ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ□ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰي ﯾﺎ ﺟﺪاﺷﺪﮔﯽ ﺷﺒﮑﯿﻪ□ ﻓﺎﻗﺪ ﺑﯿﻤﺎري□

ﺧﻮﻧﺮﯾﺰيﻫﺎي ﺑﯿﻨﯽ□

ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ□

ﺳﺎﯾﺮ:
درﺻﻮرت ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ،اﭘﺘﻮﻣﺘﺮي ﺟﺪﯾﺪ و درﺻﻮرت ﮐﺎﻫﺶ ﺷﻨﻮاﯾﯽ ،ﺗﺴﺖ ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﺳﻨﺠﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﮔﺮدد.

 -11ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي ﻏﺪد داﺧﻠﯽ :دﯾﺎﺑﺖ□
ﺳﺎﯾﺮ:
ﻓﺎﻗﺪ ﺑﯿﻤﺎري□
 -12ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﯽ :ﺳﻞ□

ﻫﯿﭙﺮﯾﺎ ﻫﯿﭙﻮﺗﯿﺮوﺋﯿﺪي□

ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ اﺷﺘﻬﺎ□

ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ□ ﻣﺎﻻرﯾﺎ□
ﻧﺎم ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻣﻮر ﯾﺎ ﺳﺮﻃﺎن:
 -13ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﻮﻣﻮر ﯾﺎ ﮐﺎﻧﺴﺮ )ﺳﺮﻃﺎن( :ﺑﻠﯽ□ ﺧﯿﺮ□

ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﯽ□ ﮐﺎﺷﺖ ﺣﻠﺰون ﺷﻨﻮاﯾﯽ□

ﭼﺮﺑﯽ ﺧﻮن ﺑﺎﻻ□

اﯾﺪز□ ﮐﯿﺴﺖ ﻫﯿﺪاﺗﯿﮏ□ ﻓﺎﻗﺪ ﺑﯿﻤﺎري□

ﺳﺎﯾﺮ:

ﻣﺪت ﺑﺮوز:

ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﺎﻣﺎن )ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎم( ﻧﺸﺎﻧﯽ :ﺗﻬﺮان  .ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ اﺳﺪآﺑﺎدي  .ﺷﻤﺎره  . 433ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ  - 1434933574ﺗﻠﻔﻦ - 021-8943 :ﻧﻤﺎﺑﺮwww.si24.ir - 021-88700204 :

دﯾﺎﺑﺖ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ□

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﺳﻼﻣﺖ

ﺷﻤﺎره ﺳﺮﯾﺎل:

PIF004
06

ﮐﺪ ﻓﺮم:

PIF004

ﺻﻔﺤﻪ:

 -14ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎء ﺑﺪن :ﺑﻠﯽ□

 -15ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي دﻫﺎن و دﻧﺪان:
ﺳﺎﯾﺮ:

ﺧﯿﺮ□

ﻧﺎم ﻋﻀﻮ ﭘﯿﻮﻧﺪي:

دﻧﺪان ﭘﻮﺳﯿﺪه□

درد دﻧﺪان□

 2از 2

ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯿﻮﻧﺪ:

ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي دﻫﺎن و ﻟﺜﻪ□

 -16ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺎزاﯾﯽ و ﯾﺎ ﻧﺎﺑﺎروري )در ﺑﺎزه ﺳﻨﯽ  15ﺗﺎ  55ﺳﺎل ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﺟﻨﺴﯿﺖ ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﻮد(:
درﺻﻮرت ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ،اﻗﺪاﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ذﮐﺮ ﺷﻮد:

ﻓﺎﻗﺪ ﺑﯿﻤﺎري□

ﺑﻠﯽ□ ﺧﯿﺮ□

 -17ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي زﻧﺎن :ﮐﯿﺴﺖﺗﺨﻤﺪان□ ﻓﯿﺒﺮومرﺣﻢ□  □PCOﯾﺎﺋﺴﮕﯽ□ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰيﻫﺎيﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮل□ ﺳﻘﻂﺟﻨﯿﻦ□
ﺳﺎﯾﺮ:

ﻓﺎﻗﺪﺑﯿﻤﺎري□

 -18آﯾﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺴﺘﺮي در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﯾﺎ آﺳﺎﯾﺸﮕﺎه را دارﯾﺪ :ﺑﻠﯽ□ ﺧﯿﺮ□ درﺻﻮرت ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ﻋﻠﺖ ﺑﺴﺘﺮي ذﮐﺮ ﺷﻮد:
ﻋﻤﻞ ،زﻣﺎن و ﻧﺘﯿﺠﻪ آن:

 -19آﯾﺎ ﻣﻮردﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ :ﺑﻠﯽ□ ﺧﯿﺮ□
 -20آﯾﺎ دﭼﺎر ﻧﻘﺺ ﻋﻀﻮ ﺷﺪهاﯾﺪ :ﺑﻠﯽ□ ﺧﯿﺮ□ در ﭼﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪاي :
ﺧﯿﺮ□ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان:
 -21آﯾﺎ دﭼﺎر از ﮐﺎر اﻓﺘﺎدﮔﯽ ﺷﺪهاﯾﺪ :ﺑﻠﯽ□
 -22آﯾﺎ از ﺳﯿﮕﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﯾﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ :ﺑﻠﯽ□ ﺧﯿﺮ□
در ﺻﻮرت ﺗﺮك ،ﻣﺪت زﻣﺎن آن:

ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف و ﻣﺪت آن:

ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف و ﻣﺪت آن:
 -23آﯾﺎ از داروﯾﯽ ﺑﺮاي ﺑﯿﻤﺎرياي ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﯾﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ :ﺑﻠﯽ□ ﺧﯿﺮ□ ﻧﻮع دارو :
 -24آﯾﺎ ﮐﺴﯽ از ﺑﺴﺘﮕﺎن درﺟﻪ اول ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري ﺳﻞ ،ﺳﺮﻃﺎن ،ﺑﯿﻤﺎري ﻗﻠﺒﯽ ،ﻓﺸﺎر ﺧـﻮن ،ﻣﺮض ﻗﻨﺪ ،ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﮐﻠﯿﻪ ،ﺳﮑﺘـﻪ ﻣﻐﺰي ،ﺑﯿﻤﺎري ﻣـﺎدرزادي

ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎري روﺣﯽ و ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻮده ﯾﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ:

 -25آﯾﺎ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ؟ )در ﺻﻮرت ﻣﻮﻧﺚ ﺑﻮدن(:

ﺧﯿﺮ□
ﺑﻠﯽ□
ﺧﯿﺮ□
ﺑﻠﯽ□

ﻧﺴﺒﺖ و ﻧﺎم ﺑﯿﻤﺎري:

ﻧﻮع ﻋﻤﻞ:

 -26ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮏ در ﯾﮏ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه دارﯾﺪ؟ ﺑﻠﯽ□ ﺧﯿﺮ□
ﻧﻮع درﻣﺎن:
 -27ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ درﻣﺎن ﺧﺎص ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺰﺷﮏ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده اﺳﺖ؟ ﺑﻠﯽ□ ﺧﯿﺮ□
 -28ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ،آﯾﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎري دﯾﮕﺮي را داﺷﺘﻪ اﯾﺪ؟ ﺑﻠﯽ□ ﺧﯿﺮ□
درﺻﻮرت ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ﻟﻄﻔﺎً ﻣﻮارد را ذﮐﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ:

اﻃﻼﻋﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪاي
آﯾﺎ داراي ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ؟
آﯾﺎ ورزش ﺣﺮﻓﻪاي اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﺪ؟
آﯾﺎ ﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ دارﯾﺪ؟

ﺑﻠﯽ□
ﺑﻠﯽ□
ﺑﻠﯽ□

ﺧﯿﺮ□
ﺧﯿﺮ□
ﺧﯿﺮ□

در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ را ذﮐﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ:
ﻣﯿﺰان اﺷﺘﻐﺎل:
ﻧﻮع ورزش:
در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪاي را ذﮐﺮﮐﻨﯿﺪ:

اﻋﻼم و ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺆاﻻت در ﮐﻤﺎل ﺻﺪاﻗﺖ ﭘﺎﺳـﺦ دادهام و ﻫﯿﭻ ﻣﻮﺿـﻮﻋﯽ را ﮐﺘﻤﺎن ﻧﮑﺮدهام و
اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻼف آن ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ﺣﻖ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ادﻋﺎ و ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺰاﯾﺎي اﯾﻦ ﻗﺮارداد از اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺳﺎﻗﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺗﺬﮐﺮ :در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﻪﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺎم ﺑﯿﻤﻪﺷﺪه ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ذﮐﺮﺷﺪه و وﻟﯽ/ﻗﯿﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﯿﻤﻪﺷﺪه اﻣﻀﺎء ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﻀﺎء
ﺑﯿﻤﻪﺷﺪه/وﻟﯽ ﺑﯿﻤﻪﺷﺪه/ﻗﯿﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﯿﻤﻪﺷﺪه

اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﯿﻤﻪﮔﺮ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺻﺪور ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ:
ﺻﺪور ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ:
ﻋﻠﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ و آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ:
ﺷﺮح:

دارد□ ﻧﺪارد□
دارد□ ﻧﺪارد□
ﺳﻦ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه□

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ
ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ□ ﺑﻪ ﺻﻼح ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ□
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت:

آزﻣﺎﯾﺸﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ دارد□

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﯿﻤﻪ□

ﺳﺎﯾﺮ□

ﺻﺪور ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ:

ﻣﻬﺮ و اﻣﻀﺎء و ﺗﺎرﯾﺦ
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﺎﻣﺎن )ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎم( ﻧﺸﺎﻧﯽ :ﺗﻬﺮان  .ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ اﺳﺪآﺑﺎدي  .ﺷﻤﺎره  . 433ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ  - 1434933574ﺗﻠﻔﻦ - 021-8943 :ﻧﻤﺎﺑﺮwww.si24.ir - 021-88700204 :

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﺳﻼﻣﺖ

ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ:
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