
  

 
 

 

 

 



 

 

 شرکت بیمه سامان
  خانوادهجدول طرح ها و حق بیمه های بیمه نامه درمان تکمیلی 

PIF061 

 03تجدید نظر: 

 3 ز ا 1صفحه: 

 مبلغ حق بیمه به تفکیک طرح ها :  
 

 

 )لایر( ساالنه جدول حق بیمه اصلی

 بیمه شده سن                   
 61-70 51-60 16-50  0-15 طرح ها         

 1.950.000 1.950.000 1.950.000 1.950.000 طرح نسیم سامان

 10,452,000 8,361,600 6,968,000 3.484.000 طرح مهر سامان

 16,458,000 13,166,400 10,972,000 5.486.000 طرح سروش سامان

 23,088,000 18,470,400 15,392,000 7,696,000 طرح شمیم سامان

 29,133,000 23,306,400 19,422,000 9.711.000 طرح وصال سامان

 33,813,000 27,050,400 22,542,000 11,271,000 طرح عقیق سامان 

 9,750,000 7,800,000 6,500,000 3,250,000 طرح اقتصادی

 15,405,000 12,324,000 10,270,000 5,135,000 منتخبطرح 

 21,450,000 17,160,000 14,300,000 7.150.000 طرح ویژه

 26,715,000 21,372,000 17,810,000 8,905,000 طرح جامع

 30,810,000 24,648,000 20,540,000 10,270,000 طرح ممتاز سامان

 8,970,000 7,176,000 5,980,000 2,990,000 طرح اقتصادی محدود

 13,455,000 10,764,000 8,970,000 4,485,000 طرح منتخب محدود

 16,770,000 13,416,000 11,180,000 5,590,000 طرح ویژه محدود

 19,695,000 15,756,000 13,130,000 6,565,000 طرح جامع محدود

1جدول شماره 
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سامانشرکت بیمه   
  خانوادهتکمیلی  درماننامه بیمه  جدول طرح ها و حق بیمه های

PIF061 

 03تجدید نظر: 

 3 زا 2 صفحه:

 

 

  سقف تعهدات به تفکیک طرح ها :   

 

                  
 تعهدات       

                   
 )لایر(

 طرح ها   

 بیمارستانی
اعمال جراحی 
مهم با احتساب 

 1بند

پاراکلینیکی 
 گروه اول 

پاراکلینیکی 
 گروه  دوم

جراحی های 
 مجاز سرپایی

خدمات 
 آزمایشگاهی

جبران هزینه  
های 

آمبوالنس  
شهری و بین 

 شهری

 نازایی دندانپزشکی  داروویزیت و  زایمان 
رفع عیوب 

انکساری دو 
 چشم

 سمعک

طرح 
نسیم 
 سامان

150.000.000 300.000.000 - - - - 1.500.000 - - - - - - 

طرح 
مهر 
 سامان

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 1,000,000 15.000.000 6.000.000 1.500.000 

طرح 
سروش 
 سامان

50,000,000 100,000,000 5,000,000 2,500,000 2,500,000 2,000,000 3,000,000 20,000,000 2,000,000 2,000,000 20.000.000 10.000.000 2.500.000 

طرح 
شمیم 
 سامان

80,000,000 160,000,000 8,000,000 4,000,000 5,000,000 5,000,000 4,000,000 30,000,000 5,000,000 5,000,000 30.000.000 16.000.000 4.000.000 

طرح 
وصال 
 سامان

150,000,000 300,000,000 15,000,000 7,500,000 10,000,000 7,500,000 5,000,000 50,000,000 8,000,000 10,000,000 50.000.000 20.000.000 6.000.000 

طرح 
عقیق 
 سامان 

375.000.000 750.000.000 20.000.000 10.000.000 20.000.000 10.000.000 5.000.000 50.000.000 10.000.000 10.000.000 50.000.000 30.000.000 10.000.000 

طرح 
 ادی اقتص

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 1.000.000 - - - 

رح ط
 منتخب 

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

طرح 
 ویژه

80.000.000 160.000.000 8.000.000 4.000.000 5.000.000 5.000.000 4.000.000 30.000.000 5.000.000 5.000.000 - - - 

طرح 
 جامع

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

طرح 
ممتاز 
 سامان

375.000.000 750.000.000 20.000.000 10.000.000 20.000.000 10.000.000 5.000.000 50.000.000 10.000.000 10.000.000 - - - 



 2جدول شماره

 

طرح 
اقتصادی 

 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 - - - - 

طرح 
منتخب  
 محدود 

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

طرح 
ویژه 
 محدود 

80.000.000 160.000.000 8.000.000 4.000.000 5.000.000 5.000.000 4.000.000 30.000.000 5.000.000 - - - - 

طرح 
جامع 
 محدود 

150.00.000 300.000.000 15.000.000 7.500.000 10.000.000 7.500.000 5.000.000 50.000.000 8.000.000 - - - - 
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 شرکت بیمه سامان
  خانوادهتکمیلی  درماننامه بیمه  بیمه هایجدول طرح ها و حق 

PIF061 

 03تجدید نظر: 

 3 ز ا 3صفحه: 

 

 

 فرانشیز :  

 درصد می باشد. 10فرانشیز تمامی بندهای مندرج در طرح ها برابر با 

 

 :  ائهرتخفیفات قابل ا میزانشرایط و  

 : % تخفیف بر روی مبلغ حق بیمه می گردد10شرایط زیر مشمول اخذ هر یک از بیمه گذار در صورت داشتن  -

 باشد.بیمه گذار دارای بیمه نامه عمر سامان بوده  •

 نماید.)یکجا( پرداخت  در صورتیکه بیمه گذار، حق بیمه را بصورت نقدی •

 % خواهد بود. 10موارد فوق الذکر حداکثر  در صورت داشتن تخفیف قابل ارائه  میزانالزم به ذکر است، تذکر : 

 % تخفیف ) مازاد بر تخفیف 15مول نفر و بیشووتر باشوود، صوودور بیمه نامه مشوو  3در صووورتی که تاداد بیمه شوودگان بیمه نامه  -

 قبل( خواهد شد.

 

 نرخ :  اضافه 

 ، اضافه نرخ تالق می گیرد :   هازیر به حق بیمه  شرایطدر 

 اضافه نرخ بابت نداشتن بیمه گر پایه :  •

)جدول  سواالنه اصولی در جدول حق بیمه% بانوان اضوافه نرخ به حق بیمه )مندرج 18 در صوورتیکه بیمه گذار فاقد بیمه گر پایه باشود، 

 اضافه خواهد شد.( (1شماره
 

 :   ( صرفاً جهت ثبت در سیستم فناوران)اضافه نرخ سنی  •

صررفاً جهت ثبت در سریسرتم   زیر اعمال شوده اسوت و اعداد ( 1)جدول شومارهسواالنهدر جدول حق بیمه اصولی سونی درصود اضوافه نرخ 

   می باشد.فناوران 

 درصد اضافه نرخ گروه سنی

 %100 سال 50تا  16

 %140 سال 60تا  51

 %200 سال 70تا  61
 

 تالق نمی گیرد. طرح نسیم ساماناضافه نرخ سنی به :  مهم تذکر

 

 :  نحوه تقسیط 

% از حق بیمه را می بایسوت بصوورت 30را داشوته باشود، حداقل  پرداخت حق بیمه بصوورت اقسواط تقاضوایی که بیمه گذار در صوورت

 تقسیط شود.مساوی و متوالی طی شش قسط نهایتاً  نقدی پرداخت نموده و مابقی

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




