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  )01/05/91تاریخ اجراء (عمر هاي بیمه جدول معاینات پزشکی

                                   تمام عمر -مانده بدهکارعمر - عمرزمانی – و تشکیل سرمایه عمر: هايبیمه شامل 

   

  

  
  

یف
رد

  

سرمایه                      
  تعداد

  سرمایه بیمه عمر
  ریال 50.000.0000 تا 

  سرمایه بیمه عمر
الی    50.000.001  از

  ریال 200.000.000

  سرمایه بیمه عمر
الی    200.000.001از  

  ریال 500.000.000
  سرمایه بیمه عمر

  ریال 500.000.000  بیش از

  نفر 25 زیر  1
  )انفرادي ( 

پرسشنامه تکمیل  -1
  عمر پزشکی بیمه

سال،  60سن باالي  -2
انجام معاینات کامل 

  تست ورزش و پزشکی
  

تکمیل پرسشنامه پزشکی -1
  بیمه عمر

، انجام معاینات کامل پزشکی-2
سال و  45آقایان سن باالي 
  سال 55خانم ها سن باالي 

انجام  سال، 60سن باالي -3
پزشکی و تست  معاینات کامل

  ورزش

بیمه  تکمیل پرسشنامه پزشکی-1
  عمر

نجام ، اسال 45سن باالي -2
  معاینات کامل پزشکی

 عالوه بر سال، 60سن باالي -3
تست  ،انجام معاینات کامل پزشکی

  ورزش

تکمیل پرسشنامه پزشکی بیمه -1
  عمر

و   انجام معاینات کامل پزشکی-2
  براي تمام سنین تست ورزش

زمایش پروستات  معاینه و آ -3
  سال  50باالي  آقایانبراي 

ماموگرافی سینه براي خانم  -4
  سال 40ي باالي ها
  

2  
  نفر 25

  نفر 150الی 
  

تکمیل پرسشنامه پزشکی 
بیمه عمر براي سن باالي 

  سال 55
  

تکمیل پرسشنامه پزشکی -1
  بیمه عمر

سال، انجام  60سن باالي -2
معاینات کامل پزشکی و تست 

  ورزش
  

  یل پرسشنامه پزشکیتکم -1
  بیمه عمر 
سال، انجام  55سن باالي   -2

  معاینات کامل پزشکی
 عالوه برسال،  60سن باالي  -3

تست  ،انجام معاینات کامل پزشکی
  ورزش

تکمیل پرسشنامه پزشکی بیمه -1
  عمر

  .انجام معاینات کامل پزشکی-2
عالوه بر  سال، 55سن باالي-3

انجام معاینات کامل پزشکی، تست 
   رزش و
معاینه و آزمایش پروستات   -3

  سال  40باالي  آقایانبراي 
ماموگرافی سینه براي خانم  -4

  سال 30هاي باالي 
  

  نفر 151  3
  نفر 1.000الی 

تکمیل پرسشنامه پزشکی بیمه    -
  سال 55براي سن باالي  عمر

  

تکمیل پرسشنامه پزشکی بیمه -1
  سال 45براي سن باالي  عمر

، انجام سال 55سن باالي -2
  معاینات کامل پزشکی

 سال، عالوه بر 60سن باالي -3
انجام معاینات کامل پزشکی ، 

  تست ورزش

  تکمیل پرسشنامه پزشکی -1
  بیمه عمر 
سال، انجام  45سن باالي -2

  معاینات کامل پزشکی
 سال، عالوه بر 55سن باالي-3

انجام معاینات کامل پزشکی ، 
  تست ورزش

4  
  نفر 1.001

 5.000الی 
  نفر

  
-  
  

تکمیل پرسشنامه پزشکی -1
 55براي سن باالي بیمه عمر، 

  .سال
  

تکمیل پرسشنامه پزشکی بیمه -1
  .سال 45، براي سن باالي عمر

سال، انجام  60سن باالي -2
معاینات کامل پزشکی و تست 

  ورزش
  

تکمیل پرسشنامه پزشکی بیمه -1
  .سال 45براي سن باالي عمر، 

ل، انجام سا 55سن باالي -2
و تست  معاینات کامل پزشکی

  شورز
  

5  
  بیش از

  نفر 5.001
  

تکمیل پرسشنامه پزشکی بیمه -1  -  -  -
  .سال 55براي سن باالي عمر، 

سال، انجام  60سن باالي -2
معاینات کامل پزشکی و تست 

  ورزش
  



  ٢از  ٢صفحھ 
  . لطفاٌ به توضیحات  صفحه بعد توجه فرمایید

  : توضیحات 
 . عمر می بایستی بطور کامل تکمیل و توسط بیمه شده و بیمه گذار امضاء گردد نامه پزشکی بیمهپرسش -1
بـه  شده اسـت را   ارائهبیمه شده  الت پرسشهاي پزشکی را که توسطئواکلیه سپاسخ مسئولین صدور می بایستی  -2

نظرپزشک معتمد شـرکت دارد بـه وي   مواردي را که طبق دستورالعملهاي اجرائی نیاز به اظهار  وکنترل نمایند دقت 
بهرحال اظهـار  . معاینات و آزمایشات الزم از بیمه شده بعمل آید ، اضافه نرخ پزشکی تعیین یاارجاع تا در صورت لزوم

در کلیه موارد اظهار نظر مسئول نهائی بـا توجـه بـه     اٌضمن. نظر پزشک معتمد شرکت در این گونه موارد الزامی است
  .ري می باشدسقف اختیارات ضرو

  .معاینات کامل پزشکی شامل موارد زیر می باشد -3
  .تکمیل فرم گزارش پزشک معاینه کننده توسط پزشک معتمد شرکت  معاینه بیمه شده و –الف 
   ) LDL-HDL( ، کلسترولCBC  ، ESRانجام آزمایشات شامل آزمایشات کامل ادرار ، آزمایشات قند خون ،   -ب 
  .کراتیئین ، اوره ، اسید اوریک و آزمایش آنزیم هاي کبدي  ،لیسرید خون گ تري و

  .  یوگرافی سینه و ریتین درا  -ج 
  .الکتروکاردیوگرافی قلب و اظهارنظر پزشک متخصص قلب   -د 
  . سایر موارد اضافی که پزشک معاینه کننده پیشنهاد می نماید   - ھ
  .اینات و آزمایشات انجام شدهاظهار نظرنهائی پزشک معتمد باتوجه به نتایج مع -و 

 در مواردي که بیمه شده می بایستی تست ورزش انجام دهد، نیازي به انجام الکتروکاردیو گرافی قلـب  :تذکر
                                                                                                  .ضروري است اظهارنظر پزشک متخصص قلب در هر حال .نمی باشد

  

                                               مدیر بیمه هاي اشخاص                                                                                                             


