
تاریخ تکمیل:         /      / 
فرم پیشنهاد بیمه درمان تکمیلی خانواده                               

نام : ................................................. نام خانوادگي : ............................................... نام پدر : ...........................................   شماره شناسنامه: ........................................
جنسیت : مرد  ◌   زن ◌        محل صدور : ....................................... كد ملي : ......................................................   تاریخ تولد : .........../ ............./ ...........  

تحصیالت : ............................        متاهل  ◌     مجرد ◌
شغل : ) اصلي، فرعي ( لطفاً از درج كلمه آزاد خودداري نمایید.................................................................................................................................................................
نشاني محل سکونت : ..........................................................................................................................................................................................................................................

كدپستی: .....................................  تلفن ثابت : ................................... تلفن همراه : ....................................  بیمه گر پایه: تامین اجتماعی ◌ خدمات درمانی◌  
شماره شبا :  ...........................................................................................   نام بانک : ............................ مسئولیت هرگونه اشتباه دراعالم شماره حساب برعهده بیمه گذار می باشد .

آیا تاكنون بیمه نامه مازاد درمان نزد شركت های بیمه گر داشته اید ؟  بلي ◌  خیر  ◌         نام بیمه گر قبلی : ...................................     تاریخ انقضا : ....../ ....../ .........

ت  کلی بیمه گذار
شخصا

م

IR

ت افراد 
شخصا

م
ت تکفل

تح

تاریخ تولدکد مليشماره شناسنامهنسبت نام و نام خانوادگی ردیف 

 بیمه گذارگرامی : لطفا فرم پیشنهاد و پرسشنامه پیوست را طبق مشخصات شناسنامه خود و افراد تحت تکفل ، به طوركامل وخوانا و بدون قلم خوردگی و الک 
گرفتگی تکمیل نموده و به سواالت بادقت كامل پاسخ دهید، الزم به ذكر است تکمیل این پیشنهاد هیچ تعهدی را برای بیمه گر ایجاد نمی نماید 

 اصل حسن نیت: بیمه گذار و بیمه شده مکلف اند در پاسخ به پرسش هاي بیمه گر با رعایت دقت و صداقت، كلیه اطالعاتشان را در اختیار بیمه گر قرار دهند.اگر بیمه گذار در پاسخ 
به پرسش هاي بیمه گر عمداً از اظهار مطلبي خودداري كند و یا عمداً برخالف واقع مطلبی را اظهار نماید و مطالب اظهارنشده یا اظهارات خالف واقع طوري باشد كه موضوع خطر 

را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بکاهد، بیمه نامه فسخ خواهد شد.
* چنانچه معلوم شود هریک از بیمه شدگان در پاسخ به پرسش بیمه گر یا بیمه گذار عمداً از اظهار مطلبي خودداري نموده و یا اظهارات خالف واقع نموده است، نام وي 

و افراد خانواده او از لیست بیمه شدگان حذف گردیده و متعهد استرداد خساراتي خواهد بود كه از ابتداي قرارداد دریافت كرده است.
توجه : پرسشنامه ای كه توسط متقاضیان كمتر از 18 سال تمام تکمیل می شود باید به تائید بیمه گذار )پدر یا مادر و یا قیم قانونی ( رسیده باشد. درواقع هرگاه بیمه شده 

اهلیت قانونی نداشته باشد،كلیه وظایف و مسئولیت های وی متوجه سرپرست قانونی وی ) بیمه گذار( می باشد . 
توضیحات :

- بیمه نامه ای كه با اطالعات درج شده صادر می گردد دارای 9 ماه دوره انتظار زایمان وبرای بیماریهای مزمن شامل: كاتاراكت، استرابیسم، پولیپ، جراحی سینوس، 
لوزه، آنژیوگرافی وآنزیوپالستی وجراحی قلب باز ، نارسایی مزمن كلیه ، دیسک ستون فقرات وگردن ،پروستات، واریکوسل ، میومکتومی وهیستركتومی ، سیستوسل، 

ركتوسل وآنترسل، لیزیک ، سنگ كلیه ، سرطان ، زردی  دارای 3 ماه دوره انتظار می باشد كه دردوره مذكور بیمه گر هیچگونه تعهدی برای پرداخت خسارت ندارد.
-كلیه اعمال زیبایی مربوط به چاقی والغری مانند اسلیو وبای پس معده  با هر شاخص توده بدنی اعالم شده و... وهمچنین تعویض مفصل زانو وانحراف بینی )مگر اینکه 
به دلیل حادثه درطول مدت پوشش ایجاد گردد (  وبیماریهای مادرزادی وسایر استثنائات قید شده درایین نامه 74 بیمه مركزی ج.ا.ا  جزء استثنائات این بیمه نامه 

می باشند .
- مهلت تحویل مدارک بیمارستانی وپاراكلینیکی جهت تسویه هزینه های صورت گرفته حداكثر 3 ماه از تاریخ تنظیم صورتحساب ویکماه پس از انقضای بیمه نامه 

می باشد .
- حق بیمه این بیمه نامه می بایست  فقط به حساب بانکی شماره 5400000047 بیمه “ما” نزد بانک ملت با كدشناسه تعریف شده واریز گردد .

- پس از صدور بیمه نامه امکان حذف وانصراف  بیمه شده وجود ندارد واضافه شدن نیز شامل همسران تازه ازدواج كرده ونوزادان تازه متولد شده می باشد .
- كلیه هزینه های پزشکی مشمول بیمه نامه ، براساس تعرفه های مصوب وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی محاسبه وپرداخت می گردد .

- حداكثر سقف سنی قابل استفاده 60 سال تمام می باشد وافراد 60 تا 70 سال مشمول اضافه نرخ سنی می باشند .
- چنانچه بیمه گذار ویاافراد تحت تکفل بصورت همزمان بیمه نامه عمر وسرمایه گذاری نزد بیمه “ ما” با انجام آزمایشات پزشکی و یا تایید صدور بدون اضافه نرخ پزشکی 

داشته باشند ، تکمیل فرم پرسشنامه برای ایشان ضروری نمی باشد .

طرح 
انتخابی

طرح برنزی :  ◌             طرح نقره ای :   ◌               طرح طالیی :   ◌              طرح بلورین :  ◌                 طرح زرین:  ◌                    
   الزم به توضیح است فرانشیز كلیه طرح های انتخابی 30درصد می باشد .

FO
-1

28
0-

39
-0

0



اینجانب  ....................................................................................  ضمن مطالعه دقیق فرم پیشنهاد و آگاهی از مفاد قرارداد درمان خانواده  از مزایا و محدودیت هاي قرارداد مذكور 
مانند: تعهدات بیمه گر، بیماري هاي مزمن، دوره انتظار، استثنائات و ... مطلع شده و گواهي مي نمایم كه به طور دقیق و كامل به سئواالت پرسشنامه پزشکی و فرم 
پیشنهاد پاسخ داده ام و به این مهم آگاهي دارم كه هرگونه اظهارنظر خالف واقع و كتمان و كذب حقیقت به موجب قانون موجب ابطال ویا فسخ قرارداد شده و به منظور 

بررسي سوابق پزشکي خود و  خانواده ام به شركت  بیمه "ما" اجازه مي دهم تا هرگونه اطالع الزم را از پزشکان معالج اینجانب و خانواده ام دریافت نمایند.

                                                                                
                                                                                                                                              نام ونام خانوادگی و امضاء  بیمه گذار / تاریخ   

با توجه به اطالعات پرسشنامه ، صدور بیمه نامه با اضافه نرخ ....................................................... درصد بالمانع است ◌     منع مقرراتی دارد ◌

.......................................................................................................................................................................................................................................... توضیح پزشک معتمد: 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                                                                                        نام وامضا ومهرپزشک معتمد /  تاریخ

ک معتمد
نظریه نهایی پزش

با توجه به اطالعات پرسشنامه ، صدور بیمه نامه با اضافه نرخ ..................................................................... درصد بالمانع است ◌     منع مقرراتی دارد ◌

نظریه نهایی مسئول صدور: ..................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                                                                                                           مهر و امضا مسئول صدور /  تاریخ

سئول صدور
نظریه نهایی م


