
  

 
 
 

 : مبلغ حق بیمه به تفکیک طرح ها  
  

  

  )ریال( ساالنه جدول حق بیمه اصلی
  بیمه شده سن                   

 61-70 51- 60 16-50   0-15  طرح ها         

  1.910.000  1.910.000  1.910.000  1.910.000 طرح نسیم سامان
  10,24,000  8,20,000  6,830,000  3.420.000  طرح مهر سامان

  16,130,000  12,900,000  10,750,000  5.370.000  ح سروش سامانطر
  22,620,000  18,100,000  15,100,000  7,540,000  طرح شمیم سامان
  28,550,000  22,840,000  19,030,000  9.520.000  طرح وصال سامان
  33,140,000  26,510,000  22,090,000  10,050,000  طرح عقیق سامان 

  9,560,000  7,650,000  6,370,000  3,190,000  طرح اقتصادي
  15,100,000  12,080,000  10,070,000  5,030,000  طرح منتخب

  21,030,000  16,820,000  14,020,000  7.00.000  طرح ویژه
  26,180,000  20,950,000  17,450,000  8,730,000  طرح جامع

  30,200,000  24,160,000  20,130,000  10,070,000  طرح ممتاز سامان
  8,800,000  7,040,000  5,860,000  2,930,000  اقتصادي محدود طرح

  13,180,000  10,550,000  8,800,000  4,400,000  طرح منتخب محدود
  16,440,000  13,160,000  10,960,000  5,480,000  طرح ویژه محدود
  19,300,000  15,450,000  12,870,000  6,440,000  طرح جامع محدود

  1جدول شماره 
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  : به تفکیک طرح ها  سقف تعهدات 

 

 2جدول شماره

 

تعهدات                         
  )ریال(                   

  طرح ها   
 بیمارستانی

اعمال جراحی 
مهم با 

  1احتساب بند

پاراکلینیکی 
  گروه اول 

پاراکلینیکی 
  گروه  دوم

جراحی هاي 
مجاز 

  سرپایی

خدمات 
  آزمایشگاهی

جبران هزینه هاي 
آمبوالنس شهري 

  و بین شهري
ویزیت و   زایمان

  نازایی  دندانپزشکی  دارو
رفع عیوب 

انکساري دو 
  چشم

  سمعک

  - - -  -  -  - 1.500.000 -  -  -  -  300.000.000  150.000.000 طرح نسیم سامان
  1.500.000  6.000.000  15.000.000  1,000,000  1,000,000  15,000,000  2,000,000  1,000,000  1,500,000  1,500,000  3,000,000  60,000,000  30,000,000  طرح مهر سامان

  2.500.000  10.000.000  20.000.000  2,000,000  2,000,000  20,000,000  3,000,000  2,000,000  2,500,000  2,500,000  5,000,000  100,000,000  50,000,000  طرح سروش سامان
  4.000.000  16.000.000  30.000.000  5,000,000  5,000,000  30,000,000  4,000,000  5,000,000  5,000,000  4,000,000  8,000,000  160,000,000  80,000,000  طرح شمیم سامان
  6.000.000  20.000.000  50.000.000  10,000,000  8,000,000  50,000,000  5,000,000  7,500,000  10,000,000  7,500,000  15,000,000  300,000,000  150,000,000  طرح وصال سامان
  10.000.000  30.000.000  50.000.000  10.000.000  10.000.000  50.000.000  5.000.000  10.000.000  20.000.000  10.000.000  20.000.000  750.000.000  375.000.000  طرح عقیق سامان 

 - - -  1.000.000  1.000.000  15.000.000  2.000.000  1.000.000  1.500.000  1.500.000  3.000.000  60.000.000  30.000.000 طرح اقتصادي

 - - -  2.000.000  2.000.000  20.000.000  3.000.000  2.000.000  2.500.000  2.500.000  5.000.000  100.000.000  50.000.000 طرح منتخب

 - - -  5.000.000  5.000.000  30.000.000  4.000.000  5.000.000  5.000.000  4.000.000  8.000.000  160.000.000  80.000.000 طرح ویژه

 - - -  10.000.000  8.000.000  50.000.000  5.000.000  7.500.000  10.000.000  7.500.000  15.000.000  300.000.000  150.00.000 طرح جامع

 - - -  10.000.000  10.000.000  50.000.000  5.000.000  10.000.000  20.000.000  10.000.000  20.000.000  750.000.000  375.000.000 طرح ممتاز سامان

ادي طرح اقتص
 محدود

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  - - - - 

 - - - -  2.000.000  20.000.000  3.000.000  2.000.000  2.500.000  2.500.000  5.000.000  100.000.000  50.000.000 طرح منتخب محدود

 - - - -  5.000.000  30.000.000  4.000.000  5.000.000  5.000.000  4.000.000  8.000.000  160.000.000  80.000.000 طرح ویژه محدود

 - - - -  8.000.000  50.000.000  5.000.000  7.500.000  10.000.000  7.500.000  15.000.000  300.000.000  150.00.000 طرح جامع محدود



 
 : فرانشیز  

  .درصد می باشد 10اي مندرج در طرح ها برابر با فرانشیز تمامی بنده
  
  :  ائهرتخفیفات قابل ا شرایط و میزان 

  : تخفیف بر روي مبلغ حق بیمه می گردد% 10شرایط زیر مشمول اخذ هر یک از بیمه گذار در صورت داشتن  -
  باشدبیمه گذار داراي بیمه نامه عمر سامان بوده.  
 نمایدپرداخت ) یکجا( صورت نقديدر صورتیکه بیمه گذار، حق بیمه را ب. 

  . خواهد بود% 10موارد فوق الذکر حداکثر  در صورت داشتنتخفیف قابل ارائه  میزانالزم به ذکر است، : تذکر 
خواهـد  ) قبـل  مازاد بر تخفیف( تخفیف % 15مول نفر و بیشتر باشد، صدور بیمه نامه مش 3در صورتی که تعداد بیمه شدگان بیمه نامه  -

  .شد
  

 : نرخ  افهاض 

  : ، اضافه نرخ تعلق می گیرد  هازیر به حق بیمه  شرایطدر 
  اضافه نرخ بابت نداشتن بیمه گر پایه : 

) )1جـدول شـماره  (ساالنه اصلی در جدول حق بیمهمندرج (بعنوان اضافه نرخ به حق بیمه % 18 در صورتیکه بیمه گذار فاقد بیمه گر پایه باشد، 
  .اضافه خواهد شد

 

 صرفاً جهت ثبت در سیستم فناوران(خ سنی اضافه نر (  : 

صرفاً جهت ثبت در سیستم فنـاوران   زیـر اعمال شده است و اعداد ) 1جدول شماره(ساالنهدر جدول حق بیمه اصلی سنی درصد اضافه نرخ 
   .می باشد

  درصد اضافه نرخ  گروه سنی
  %100  سال 50تا  16
  %140  سال 60تا  51
  %200  سال 70تا  61

  

  .تعلق نمی گیرد طرح نسیم ساماناضافه نرخ سنی به :  مهم رتذک
 

 :  نحوه تقسیط 

از حـق بیمـه را مـی بایسـت بصـورت نقـدي       % 30را داشـته باشـد، حـداقل     پرداخت حق بیمه بصورت اقساط تقاضايی که بیمه گذار در صورت
  .تقسیط شودمساوي و متوالی طی شش قسط نهایتاً  پرداخت نموده و مابقی

  .ماهه اول بیمه نامه پرداخت گردد 6اقساط حق بیمه می بایست در  ،الزم به ذکر است :تذکر 
  


