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ایران کنفرانس

  

تفاهمنامه بیمه تکمیلی دانشجویان امضا شد

خبرگزاری آنا: تفاهم نامه بیمه تکمیلی دانشجویان میان رئیس صندوق رفاه دانشجویی و نمایندگان بیمه دی و سینا به  
  امضا رسید.

به  گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، صندوق رفاه دانشجویان به منظور  ارتقاء سلامت دانشجویان، برای
نخستین بار به ایجاد پوشش تکمیلی درمان  دانشجویان شاغل به تحصیل در سراسر کشور اقدام کرد که این بیمه به همراه 

بیمه حوادث دانشجویی تحت عنوان "بیمه دانش" نامگذاری شد.

  

این تفاهم نامه میان رئیس صندوق رفاه دانشجویی و شرکتهای طرف قرارداد از جمله بیمه دانا، دی، سینا و کارآفرین
منعقد شد.

  

تعهدات شرکتهای بیمهای طرف قرارداد به شرح ذیل است:

  

- پرداخت هزینههای جراحی عمومی تا سقف 3 میلیون تومان.

  

- تامین هزینههای بیمارستانی و جراحیهای خاص مانند جراحی مغز و اعصاب، قلب، پیوند کلیه و مغز استخوان تا سقف 5
میلیون تومان.

  

- خدمات و هزینههای آزمایشگاهی تا سقف 200 هزار تومان.

  

- تامین هزینههای دندانپزشکی سالانه تا سقف 200 هزار تومان و پرداخت هزینه عینک سالانه تا سقف 100 هزار تومان.
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- خدمات پاراکلینیکی 1 شامل سونوگرافی، ماموگرافی، رادیوتراپی، انواع اسکن، سی تی اسکن و ام آر آی تا سقف 3
میلیون تومان.

  

- خدمات پاراکلینیکی 2 از جمله تست ورزش، نوار عضله و عصب، نوار مغز و تست تنفسی تا سقف 3 میلیون تومان.

  

-  خدمات پاراکلینیکی 3 شامل اعمال مجاز سرپایی مانند شکستگیها، گچ گیری،  بخیه و لیزردرمانی در موارد غیر زیبایی
تا سقف 3 میلیون تومان.

  

- جبران هزینههای زایمان طبیعی و سزارین تا سقف 5 میلیون تومان.

  

- غرامت نقص عضو ناشی از حوادث تا سقف 10 میلیون تومان.

  

- غرامت فوت ناشی از حوادث تا سقف 10 میلیون تومان.
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