
 

 

  ســن 

    ســرمــايه

تا۱۰۰،۰۰۰،۰۰۱  ريال ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰تا   تــوضيحــات

  ريال ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰

تا۲۰۰،۰۰۰،۰۰۱

  ريال ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰

تا۲۵۰،۰۰۰،۰۰۱

  ريال ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰

تا۳۰۰،۰۰۰،۰۰۱

  ريال ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰

تا۳۵۰،۰۰۰،۰۰۱

  ريال ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰

  ريال ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۱باالتر از 

  يل پرسشنامه پزشکيتکم  سال ۴۰تا 

ل پرسشنامه يتکم •

  يپزشک

  معاينه پزشکي •

  آزمايش خون •

  آزمايش ادرار •

  الکتروکارديوگرافي •

  عكس قفسه سينه •

سال،  ۲۰براي سنين باالي ***

ميليون  ۵۰سرمايه فوت باالي 

تومان قطعا مشمول عكس قفسه 

سينه و آزمايش خون مخفي در 

  .***باشد مدفوع مي

 

 معافيت از معاينه پزشکي هر -۱

يک از متقاضيان مشروط به تکميل 

دقيق و کامل پرسشنامه پزشکي 

مندرج در فرم پيشنهاد و رويت 

متقاضي وآگاهي از سالمتي وي مي 

  .باشد

خون شامل موارد ذيل آزمايش  -۲

  :ميباشد

CBC, diff ,ESR  

FBS, TG, Cholesterol ,LDL, 

HDL  

Creatinine 

SGPT ,Al-Ph 

PSA( سال ۵۰ان باالتر ازيدرمورد آقا(  

راديو گرافي قفسه صدري همراه  -۳

  .با گزارش راديولژيست باشد

، يانجام هرگونه مشاوره تخصص -۴

تکميلي با  ير برداريا تصويآزمايش 

  نظر پزشک معتمد بالمانع است

ت از يبديهي است درموارد معاف -۵

ش، در صورت وجود ينه و آزمايمعا

نکته اي که با طول عمر و سالمتي 

تداخل داشته باشد، بايد  يمتقاض

نظر پزشک معتمد درخواست شود 

تا در صورت لزوم معاينات و 

آزمايشهاي الزم درخواست شود يا 

  .ول اضافه نرخ گرددبيمه نامه مشم

 ۵۰تا  ۴۱از

  سال
  يل پرسشنامه پزشکيتکم

ل پرسشنامه يتکم •

  يپزشک

  معاينه پزشکي •

  آزمايش خون •

  آزمايش ادرار •

  الکترو کارديوگرافي •
  

  يل پرسشنامه پزشکيتکم •

  معاينه پزشکي •

  آزمايش خون •

  آزمايش ادرار •

 الکترو کارديوگرافي •

  عكس قفسه سينه •

سال تا   ۵۱از

  سال ۶۰

پرسشنامه ل يتکم •

 يپزشک

  معاينه پزشکي •

تکميل پرسشنامه  •

  پزشکي

  معاينه پزشکي •

  آزمايش خون •

  آزمايش ادرار •

 الکترو کارديوگرافي •

آزمايش خون مخفي در  •

  مدفوع

  تکميل پرسشنامه پزشکي •

  معاينه پزشکي •

  آزمايش خون •

  آزمايش ادرار •

  الکترو کارديوگرافي •

 عکس قفسه سينه •

  آزمايش خون مخفي در مدفوع •

به سال  ۶۱

  باال

  عكس قفسه سينه و آزمايش خون مخفي در مدفوع,آزمايش ادرار، الكترو كارديو گرافي, تكميل پرسشنامه پزشكي و مراجعه به مراكر طرف قرار داد، آزمايش خون

  

  PI31T001  :شماره شناسايي سند  گذاري بيمه عمروسرمايه پزشکي ات و آزمايشاتمعاينسن و سرمايه براي جدول 

  02: شماره بازنگري  


