
 

 

 
 
 
 

 "تفاوت بیمه تکمیلی بیمه سامان و بیمه آسماری"
 ویژه ساکنین شهرستان

 
 

 :تنوع در انتخاب طرح های بیمه درمان -1
 متنوع با تعهدات و حق بیمه های مختلف و متناسب با شرایط بیمه شده طرح 14 ،شرکت بیمه سامان -
 تعهدات و حق بیمه های مختلف و متناسب با شرایط بیمه شدهمتنوع و با  طرح 4 ،شرکت بیمه آسماری -

 :تعرفه حق بیمه -2
 .می باشد( موثر در کاهش حق بیمه)گروه سنی و با محدوده سنی زیاد  4در:   بیمه سامان شرکتحق بیمه  -
 .دگروه بندی سنی لحاظ نشده و تفاوتی بابت سن در حق بیمه وجود ندار:  شرکت بیمه آسماریحق بیمه  -

 :چکاپ اولیه جهت صدور بیمه نامه -3
 .درصورت نیاز و تشخیص پزشک معتمد شرکت بیمه سامان:   بیمه سامان شرکتحق بیمه  -
 .صدوربدون آزمایش امکان پذیر است:  شرکت بیمه آسماریحق بیمه  -

 :بازه سنی امکان پذیر برای صدور بیمه نامه -4
 سال 70، صفر الی شرکت بیمه سامان -
 سال 60، صفر الی شرکت بیمه آسماری -

 :امکان انتخاب طرح های بیمه ای و حق بیمه های متنوع -5
 .سال می تواند طرح و حق بیمه انتخابی خود را داشته باشد 18، هر بیمه شده باالی شرکت بیمه سامان -
 .ود را داشته باشدسال می تواند طرح و حق بیمه انتخابی خ 18، هر بیمه شده باالی شرکت بیمه آسماری -

 :روش های پرداخت -6
 .ماه از تاریخ صدور وجود دارد 6، بسته به تعداد بیمه شدگان، امکان تسویه تا شرکت بیمه سامان -
 .، در صورت پرداخت اقساطی، ارائه خدمات منوط به تسویه کامل حق بیمه می باشدشرکت بیمه آسماری -

 :بهره مندی در تخفیف پرداخت نقدی -7
 .از حق بیمه، در هر سال، به ازاء هر نفر% 10، شرکت بیمه سامان -
 .، فاقد تخفیف در پرداخت نقدی می باشدشرکت بیمه آسماری -

 :تخفیف در ازای افزایش تعداد نفرات در هر خانواده -8
 نفر و بیشتر 4و  3و  2، ارائه تخفیف در صورت تجمیع خانواده شرکت بیمه سامان -
 نفر و بیشتر 4و  3و  2، ارائه تخفیف در صورت تجمیع خانواده ریشرکت بیمه آسما -

 :سهم بیمه شده از هر خسارت -فرانشیز -9
 .درصد و در صورت استفاده از بیمه گر پایه فرانشیز صفر محاسبه می گردد10، شرکت بیمه سامان -
و با حق بیمه های متفاوت، بصورت مجزا  درصد فرانشیز 30و  درصد فرانشیز 10طرح  2، شرکت بیمه آسماری -

 .محاسبه می گردد فرانشیز صفردر صورت استفاده از بیمه گر پایه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :دوره انتظار -10
 :شرکت بیمه سامان

 ماه  3بیماری های مزمن،  -
 خدمات پاراکلینیکی و تشخیص، بدون دوره انتظار -
 ماه 9زایمان،  -



 

 

 ماه 3عیوب انکساری،  -
 ماه 9نازایی،  -
 دندانپزشکی، بدون دوره انتظار -

 :شرکت بیمه آسماری
 ماه  3بیماری های مزمن،  -
 ماه 3خدمات پاراکلینیکی، تشخیصی و عیوب انکساری،  -
 ماه 12زایمان،  -

 :پوشش دندانپزشکی -11
 :شرکت بیمه سامان                 

 فرانشیز% 10 -
 پرداخت هزینه اضافی لایر، بدون 10.000.000پوشش -
 .خدمات در کلیه دندانپزشکی های مجاز کشور، قابل استفاده خواهد بود -

 :شرکت بیمه آسماری                
 .فاقد پوشش بیمه ای می باشد -

 :تامین هزینه ویزیت، دارو و آزمایشات -12
 .، بدون قید و شرط پرداخت می شودشرکت بیمه سامان -
 .، فاقد پوشش بیمه ای می باشدشرکت بیمه آسماری -

 :تامین هزینه بستری بابت شیمی درمانی -13
 .، بدون محدودیت و از محل هزینه های بستری قابل پرداخت استشرکت بیمه سامان -
 .، بدون محدودیت و از محل هزینه های بستری قابل پرداخت استشرکت بیمه آسماری -

 :امکان صدور انفرادی یا خانواده -14
سال می تواند طرح مربوط به خود را به تنهایی انتخاب  18، امکان پذیر بوده و هر شخص باالی بیمه سامانشرکت  -

 .نماید
سال می تواند طرح مربوط به خود را به تنهایی  18، امکان پذیر بوده و هر شخص باالی شرکت بیمه آسماری -

 .انتخاب نماید
 :رفع عیوب انکساری -15

 لایر 30،000،000دیوپتر، پوشش جداگانه و تا سقف  3چشم  2لیزیک یا الزیک جمع هر ، شرکت بیمه سامان -
 لایر 5،000،000دیوپتر، تا سقف  6دیوپتر و جمعاً  3، لیزیک یا الزیک، هر چشم شرکت بیمه آسماری -

 لیزر درمانی و فیزیوتراپی -16
لایر و فیزیوتراپی از محل  20،000،000سقف ، لیزر درمانی از محل اعمال مجاز سرپایی تا شرکت بیمه سامان -

 .قابل پرداخت می باشد( لایر پوشش بیمه ای 30،000،000جمعاً )لایر  10،000،000آزمایشات، تا سقف 
لایر و فیزیوتراپی از محل  10،000،000، لیزر درمانی از محل اعمال مجاز سرپایی تا سقف شرکت بیمه آسماری -

 .قابل پرداخت می باشد( لایر پوشش بیمه ای 14،000،000جمعاً )لایر  4،000،000آزمایشات، تا سقف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4طرح -(لایر)طرح بیمه آسماری  (لایر)طرح وصال سامان تعهدات

 100،000،000 150،000،000 بیمارستانی و جراحی

 200،000،000 300،000،000 1و اعمال جراحی مهم با احتساب بند 
 15.000.000 پاراکلینیکی گروه اول

10،000،000 
 7.500.000 پاراکلینیکی گروه دوم
 10،000،000 10،000،000 جراحی مجاز سرپایی

 5،000،000 20،000،000 رفع عیوب انکســاری دو چشم
 ---------- 10.000.000 دندانپزشکی

 4،000،000 7.500.000 آزمایشگاهیخدمات 
 ---------- 8.000.000 ویزیت و دارو

 45،000،000 50.000.000 زایمان
 ---------- 50.000.000 نازایی
 ---------- 6.000.000 سمعک

 3،000،000 5.000.000 بین شهریوآمبوالنس شهریهایجبران هزینه



 

 

 ---------- از محل بیمارستانی درمانی شیمی
 ---------- ---------- غرامت روزانه بستری

 
 

 (لایر)جدول کل حق بیمه اصلی 

 22.410.000 17.928.000 14.940.000 7.470.000 طرح وصال سامان

 9،500،000 آسماری 4طرح 

 
 

 :سایر نکات
 .، نمی توانند طرح ویژه تهران را خریداری نمایندشرکت بیمه آسماری بیمه درمان در شهرستان ها درمتقاضیان  -
، هزینه های آن شرکت بیمه ساماندرصورت نیاز به آزمایش و یا ویزیت پزشک قبل از صدور بیمه تکمیلی در  -

 .توسط بیمه سامان قابل پرداخت خواهد بود
تا ... ف در صدور سایر رشته های بیمه ای از قبیل بیمه بدنه، شخص ثالث، عمر و امکان استفاده از خدمات تخفی -

 .اعتبار ایجاد می گردد شرکت بیمه سامان 189لایر در باشگاه مشتریان نمایندگی  5،000،000سقف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


