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تامیــن هزینــه هــای درمانــی یکــی از مشــکالت جوامــع امــروزی اســت بــه طوریکــه حتــی کشــورهای توســعه یافتــه کــه از ســطح رفــاه 
اجتماعــی مقبولــی برخوردارنــد از ایــن امــر مســتثنی نیســتند. در کشــور مــا مانند بســیاری دیگر از کشــورها، تامیــن هزینه هــای درمانی 
بــه موجــب قوانیــن و مقــررات مرتبــط بــر عهــده ســازمان های خدمــات اجتماعــی ماننــد تامیــن اجتماعــی، خدمــات درمانــی، ســازمان 
بیمــه ســالمت و ... اســت و شــاغلین بخش هــای دولتــی، خصوصــی، نظامــی، انتظامــی، مشــاغل آزاد و افــراد تحــت تکفــل آنــان نــزد 
یکــی از ارائه دهنــدگان خدمــات پایــه درمانــی تحــت پوشــش قــرار می گیرنــد. اگــر چــه بیمه هــای درمــان پایــه، بخشــی از هزینه هــای 
درمانــی افــراد جامعــه را جبــران می کنــد ولــی امــروزه بــا پیشــرفت علــم پزشــکی و افزایــش هزینه هــای درمانــی، شــکاف بزرگــی بیــن 
هزینه هــای درمــان بیماری هــا و تعهــدات بیمــه گــران پایــه بوجــود آمــده اســت. شــرکت بیمه نویــن با اتخــاذ رویکــرد مشــتری مداری به 
عنــوان یــک ضــرورت اجتنــاب ناپذیــر در عرصــه رقابتــی، طرح هــا و ایده هــای نوینــی بــر اســاس نیاز هــای واقعــی مشــتریان و همچنیــن 
بــا بهره منــدی از فناوری هــای بــه روز و کارشناســان مجــرب، تعهــدات و پوشــش های متنــوع بــه بیمه شــدگان خــود بــا هــر ســلیقه و 

توانایــی مالــی ارائــه می نمایــد. 

آشنایی با بیمه های درمان گروهی

در بیمه نامه درمان تکمیلی بایستی حداقل50 نفر از طرف شرکت و یا سازمان بیمه گذار به شرکت بیمه معرفی شود.
کلیــه پرســنل بایــد تحــت پوشــش بیمــه گــر پایــه ماننــد ســازمان تامیــن اجتماعــی، ســازمان خدمــات درمانــی  و یــا ســازمان 

خدمــات درمانــی نیروهــای مســلح باشــند.
حداقل 50% کارکنان سازمان، متقاضی بیمه درمان تکمیلی  باشند.

ویژگی متقاضیان بیمه نامه درمان تکمیلی
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موارد تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی

پوشــش های اصلــی در بیمه نامــه درمــان تکمیلــی شــامل جبــران هزینه هــای بیمارســتانی و جراحــی ناشــی از بیمــاری، حادثــه و 
ســایر پوشــش های اضافــی درمانــی کــه مــازاد بــر ســهم بیمه گــر پایــه بــوده و بیمه گــذاران بــا توجــه بــه شــرایط و خواســته های 

خــود می تواننــد بــا عقــد قــرارداد مربوطــه از تمــام یــا بخشــی از خدمــات بــه شــرح زیــر اســتفاده نماینــد:
جبــران هزینه هــاي بســتري، جراحــی، شــیمی درمانــی، رادیوتراپــی، آنژیوگرافــی قلــب و انــواع سنگ شــکن در بیمارســتان ها و 

.DayCare مراکــز جراحــی محــدود و
جبــران اعمــال جراحــی تخصصــی شــامل جراحــی مربــوط بــه ســرطان، مغــز و اعصــاب مرکــزی نخــاع، گامانایــف، قلــب، پیونــد 

ریــه، پیونــد کبــد، پیونــد کلیــه و پیونــد مغــز اســتخوان
جبران هزینه های زایمان اعم از طبیعی و سزارین

جبران هزینه هاي درمانی نازایی و ناباروری
جبران هزینه هاي مربوط به رفع عیوب انکساري چشم )نظیر عمل لیزیک ، الزک و ...(

جبــران هزینه هــای پاراکلینیکی)تشــخیص درمانــی( شــامل: ســونوگرافی، ماموگرافــی، انــواع اســکن، انــواع ســی تی اســکن، انــواع 
 )PFT-آندوســکوپی، ام .آ ر. آی، اکوکاردیوگرافــی، اســترس اکو، دانســیتومتری، تســت ورزش، تســت آلرژی، تســت تنفس)اســپیرومتری
نــوار عضلــه )EMG(، نــوار عصــب )NCV(، نــوار مغــز)EEG(، نــوار مثانــه، )سیســتومتری یــا سیســتوگرام(، شــنوایی ســنجی، بینایــی 
ســنجی، هولترمانیتورینــگ قلــب، آنژیوگرافــی چشــم و اعمــال مجــاز ســرپائی شــامل شکســتگی و در رفتگــی، گچگیــری، ختنــه، 

بخیــه، کرایوتراپــی، اکســیزیون لیپــوم، بیوپســی، تخلیــه کیســت و لیــزر درمانــی
ــا آســیب شناســی و ژنتیــک  ــوژی ی جبــران هزینه هــای خدمــات آزمایشــگاهی شــامل آزمایشــهای تشــخیص پزشــکی، پاتول

پزشــکی، انــواع رادیوگرافــی، نــوار قلــب، فیزیوتراپــی
جبران هزینه های ویزیت و دارو
جبران هزینه های دندانپزشکی

جبران هزینه خرید سمعک
جبران هزینه عینک و لنز تماس طبی

جبران هزینه تهیه اعضاء طبیعی بدن
جبران هزینه اروتز که بالفاصله بعد از عمل جراحی مورد نیاز باشد

جبران هزینه تشخیص بیماری ها و ناهنجاری های جنین منوط به داشتن پوشش زایمان
جبران هزینه همراه افراد زیر 10 سال و باالتر از 70 سال در بیمارستان

جبران هزینه آمبوالنس و سایر فوریت های پزشکی
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برخي استثنائات بيمه هاي درمان تکميلي گروهي مطابق مفاد ماده 14  آيين نامه شماره 99  بيمه مرکزي:
1- اعمال جراحي که به منظور زیبایی انجام مي شود، مگر اینکه ناشي از وقوع حادثه در مدت بیمه باشد.

2- عیــوب مــادرزادي، مگــر اینکــه طبــق تشــخیص پزشــک معالــج و تأییــد پزشــک معتمــد بیمه گــر، رفــع ایــن عیــوب جنبــه درمانــي 
ــته باشد. داش

3- سقط جنین، مگر در موارد قانوني با تشخیص پزشک معالج
4- ترک اعتیاد

5- عوارض مستقیم ناشی از مصرف مواد مخدر، روان گردان و مشروبات الکلی به تشخیص پزشک معالج
6- خودکشی و اعمال مجرمانه بیمه شده به تشخیص مراجع ذیصالح

7- حوادث طبیعي مانند سیل، زلزله و آتشفشان
8- جنــگ، شــورش، اغتشــاش، بلــوا، اعتصــاب، قیــام، آشــوب، کودتــا، اقدامــات احتیاطي مقامــات نظامي و انتظامــي، عملیــات خرابکارانه 

و بنــا بــه تأییــد مراجــع ذي صالح
9- فعل و انفعاالت هسته اي

10- هزینه اتاق خصوصي مگر در موارد ضروري به تشخیص پزشک معالج و تأیید پزشک معتمد بیمه گر
11- هزینــه همــراه بیمــاران بیــن 10 تــا 70 ســال مگــر در مــوارد ضــروری بــه تشــخیص پزشــک معالــج و تاییــد پزشــک معتمــد 

بیمه گــر
12- هزینه های چکاپ گروهی و معاینات گروهی و طب کار

13- لوازم بهداشتي و آرایشي که جنبه دارویی ندارند، مگر به تشخیص پزشک معتمد بیمه گر
14- جراحي فک مگر آنکه به  علت وجود تومور و یا وقوع حادثه تحت پوشش باشد.

15- هزینه هاي مربوط  به معلولیت ذهني و ازکارافتادگي کلي
16- رفــع عیــوب انکســاری چشــم در مــواردی کــه بــه تشــخیص پزشــک معتمــد بیمه گــر درجــه نزدیک بینــی، دوربینــی، آســتیگمات 

یــا جمــع قــدر مطلــق نقــص بینایــی هــر چشــم کمتــر از 3 دیوپتر باشــد.
17- کلیــه هزینه هــاي پزشــکي کــه در مراحــل تحقیقاتــي بــوده و وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکي تعرفــه درمانــي آن هــا 

را اعــالم نکــرده اســت.

موارد خارج از پوشش بیمه درمان تکمیلی
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بيمه  عمر گروهی
یکــی از رشــته های بســیار مهــم در بیمه هــای اشــخاص گروهــی اســت. ازنظــر فنــی، بیمــه عمــر نوعــی عملیــات بیمــه ای اســت 
کــه تعهــدات مربــوط بــه آن تابــع طــول عمــر انســان اســت. مفهــوم عمــر در ایــن بیمــه عبــارت اســت از فــوت بــه هــر علــت 

)بیمــاری یــا ناشــی از حادثــه(.
حادثه 

عبــارت اســت از پیشــامد ناگهانــی ناشــی از یــک عامــل خارجــی کــه بــدون قصــد و اراده بیمه شــده بــروز کــرده باشــد و منجــر 
بــه جــرح، نقــص عضــو، از کارافتادگــی و یــا فــوت بیمــه شــده گــردد.

نقص عضو و يا از کار افتادگی دائم و قطعی
 عبــارت اســت از قطــع، تغییــر شــکل و یــا از دســت دادن توانائــی انجــام کار عضــوی از اعضــاء بــدن کــه بــه علــت حادثــه تحــت 
پوشــش بیمــه نامــه بوجــود آیــد و حداکثــر تــا دو ســال بعــد از وقــوع حادثــه بــروز نمایــد و وضعیــت دائــم قطعــی داشــته باشــد.

مدت بيمه نامه 
مــدت بیمه نامــه در بیمه هــای عمــر و حــوادث گروهــی یــک ســال تمــام شمســی اســت و از ســاعت 24 روزی کــه بــه عنــوان 
شــروع قــرارداد قیــد گردیــده اســت آغــاز و در ســاعت 24 روز انقضــاء بیمه نامــه خاتمــه می یابــد، مگــر آنکــه بیــن طرفیــن بــه 

نحــو دیگــری توافــق شــده باشــد.
ذينفع

در قراردادهــای بیمــه عمــر و حــوادث گروهــی، شــخص یــا اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی کــه قــرارداد بــه نفــع آن ها منعقد شــده 
و مشــخصات آنــان در فــرم مربوطــه قیــد می گــردد، بــه عنــوان ذینفــع بیمه نامــه می باشــند.

 سرمايه  بيمه 
میــزان تعهــد بیمه گــر )مبلــغ ریالــی( منــدرج در قــرارداد اســت کــه مــورد توافــق بیمه گــذار و بیمه گــر بــوده و در تعییــن میــزان 
حق بیمــه تاثیــر داشــته و در صــورت فــوت )در بیمــه عمــر ســاده زمانــی( بــه ذینفــع یــا ذینفعــان و یــا درصــورت نقــص عضــو 

ــه شــخص بیمه شــده پرداخــت می شــود.  بیمه شــده ب

توضیح برخی مفاهیم و اصطالحات

 زندگــی درجهــان پرشــتاب امــروز، مخاطــرات زیــادی بــه همــراه داردکــه گاه منجــر بــه زیان هــای غیرقابــل جبرانــی می گــردد، 
بیمــه مکانیزمــی اســت کــه در آن ریســک )خطــر( از اشــخاص یــا امــوال بــه شــرکت های بیمــه منتقــل گردیــده و در ایــن بیــن 
ــا پرداخــت  ــه جبــران خســارت ی ــا ایجــاد صندوقــی متشــکل از پرداخت هــای بیمه شــدگان )حــق بیمــه( ب شــرکت های بیمــه ب
ــرار دادن تعــداد کثیــری از  ــا تحــت پوشــش ق ــن ب ــت بیمه هــای اشــخاص گروهــی بیمــه نوی ــد. مدیری ــدام می نماین ســرمایه اق
ــه طرح هــای متنــوع رضایــت شــما  ــا ارائ ــن آوری روز، ب ــا ضمــن اســتفاده از کارشناســان مجــرب و ف ــز، امیــد دارد ت ــان عزی هموطن

ــد. ــب نمای ــی را جل ــذاران و بیمه شــدگان گرام بیمه گ
امــروزه بــا توجــه بــه وضعیــت اقتصــادی جامعــه و همچنیــن نیــاز غریــزه ای انســان ها به تأمیــن آتیــه، اشــخاص زیــادی از محروم 
شــدن خانــواده خــود از یــک درآمــد مســتمر و همیشــگی در صــورت وقــوع حادثــه یــا فــوت خــود، احســاس نگرانــی می نماینــد، 
کــه خریــد بیمــه عمــر و حادثــه می توانــد در پاســخگویی بــه اینگونــه نیازهــای انســانی، نقــش اصلــی و ســازنده ای ایفــا نمایــد. بــا از 
دســت دادن سرپرســت یــا نــان آور خانــواده عــالوه بــر تهدیــد موقعیــت اقتصــادی آن خانــواده در صــورت ضعیــف بــودن بنیــه مالی، 
موقعیــت اجتماعــی آن خانــواده نیــز در معــرض خطــر قــرار می گیــرد در اینجاســت کــه بــا وجــود پوشــش بیمــه ای عمــر و حــوادث 
و دریافــت مبلغــی از شــرکت بیمــه تحــت عنــوان ســرمایه بیمــه کــه مــورد تعهــد شــرکت بیمه گــر می باشــد بســیاری از مشــکالت و 
چالش هــا بــه آســانی قابــل حــل مــی باشــد و ایــن خــود ســبب دلگرمــی خانواده هــای تحــت پوشــش ایــن نــوع بیمــه و حفــظ کانــون 

گــرم آن هــا می گــردد. بــه امیــد روزی کــه کلیــه هموطنــان عزیــز ایرانــی، پوشــش بیمــه ای کاملــی داشــته باشــند. 

آشنایی با بیمه های عمر و حوادث گروهی
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انواع بیمه های عمر و حوادث گروهی 

الف( بيمه های عمر گروهی :
ــه  ــوت ب ــارت ف ــت خس ــا، پرداخ ــن بیمه نامه ه ــر در ای ــد بیمه گ تعه
ــا  ــن بیمه نامه ه ــد.مدت ای ــه( می باش ــا حادث ــاری ی ــت )بیم ــر عل ه
ــه ای  ــته های بیم ــواع رش ــایر ان ــد س ــوده و مانن ــام ب ــال تم ــک س ی
ــدگان  ــن بیمه ش ــر س ــن حداکث ــد. همچنی ــتثنائات می باش دارای اس

ــام می باشــد. ــادل 70 ســال تم تحــت پوشــش مع
1. بیمه عمر گروهی کارکنان )شامل سرمایه ثابت و سرمایه متغیر(

که انواع مختلفی به شرح زیر دارد:
   بیمه عمر گروهی با سرمایه ثابت

   بیمه عمر گروهی با سرمایه متغیر )ضریبی از حقوق(
   بیمه عمر مانده بدهکار گروهی
   بیمه عمر طرح کارکنان دولت

  و ...
2. بیمه عمر گروهی خانواده )شامل بیمه عمر همسر یا فرزندان(

ب( بيمه های حوادث گروهی:
تعهــدات بیمــه گــر در ایــن مــورد، شــامل فــوت بــه علــت حادثــه، نقص 
عضــو بــه علــت حادثــه و از کار افتادگــی دائــم )کلــی و جزیــی( ناشــی 
ــوده  ــام ب ــال تم ــک س ــا ی ــن بیمه نامه ه ــدت ای ــد. م ــه می باش از حادث
ــواع رشــته های بیمــه ای دارای اســتثنائات می باشــد. ــد ســایر ان و مانن

ضمنــا برخــی از بیمه نامه هــای حــوادث به صــورت کوتــاه مــدت 
ــت  ــدگان تح ــن بیمه ش ــر س ــن حداکث ــردد. همچنی ــادر می گ ــز ص نی

ــد. ــام می باش ــال تم ــادل 75 س پوشــش مع
بیمه های حوادث گروهی به  سه دسته تقسیم می شود:

1.  بیمه حوادث کارکنان شامل:
   بیمه حوادث گروهی با سرمایه ثابت

   بیمه حوادث گروهی با سرمایه متغیر )ضریبی از حقوق(
2. بیمه حوادث خانواده )شامل بیمه حوادث همسر یا فرزندان(

3. سایر بیمه های حوادث گروهی شامل:
   حوادث دانشجویی

   حوادث دانش آموزی
   حوادث مهدکودک

   حوادث تورهای دسته جمعی
   حوادث ورزشی و ...
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خدمات شرکت بيمه نوين در راستاي تسهيل امور و مشتري  مداری:
شــرکت بیمــه نویــن در راســتاي ارج نهــادن بــه جایــگاه مشــتریان محتــرم و ارائــه خدمــات متمایــز،  اقــدام بــه راه انــدازی ســامانه آنالیــن صــدور 

معرفینامــه در مراکــز طــرف قــرارداد )بیمارســتانی و پاراکلینیکــی( بــا هــدف ســهولت و تســریع امــور نمــوده اســت. همچنیــن درخصــوص مراکــز 

طــرف قــراردادی کــه فاقــد  ســامانه مذکــور می باشــند ، مرکــز شــبانه روزي صــدور معرفینامه هــاي درمانــي شــرکت بیمــه نوین،24 ســاعته قــادر به 

پاســخگویی و ارائــه معرفینامــه بــه بیمه شــدگان گرامــی اســت.

ــق  ــوري از طری ــه حض ــه مراجع ــاز ب ــدون نی ــد ب ــالت می توانن ــام کاري و تعطی ــبانه روز ای ــاعات ش ــام س ــرم در تم ــدگان محت ــذا بیمه ش ل

ــد: ــدام نماین ــه اق ــت معرفینام ــات و دریاف ــت خدم ــه دریاف ــر نســبت ب روش هــای زی

1- مراکز درمانی طرف قرارداد )لیست مراکز در سایت www.novininsurance.com قابل مشاهده است.(

2- تماس با شماره تلفن 22252423 )021( )شبانه روزی(

3-  ارسال مدارک از طریق فکس به شماره 22263178 )021( )ساعات اداری(

4- ارسال مدارک از طریق پیام رسان هاي واتساپ، آي گپ و ایتا به شماره 09039046622 

5- ارسال مدارک از طریق پست الکترونیکي بیمه نوین به آدرس m.e@novininsurance.com امکان پذیر مي باشد.



بیمه شــدگان محتــرم جهــت کلیــه خدمــات بیمارســتانی و ســرپایی )اعــم ازآزمایــش، ســونوگرافی، رادیولــوژی، دندانپزشــکی 

ــد. و .....( می تواننــد معرفی نامــه دریافــت نماین

مــدارک الزم جهــت دریافــت معرفینامــه شــامل گواهــی پزشــک معالــج مبنــی بــر نــوع بیمــاري یــا عمــل جراحــی و اســناد 

مثبتــه بیمــه شــده اصلــی یــا بیمــار می باشــد.

پرداخت خســارت دندانپزشــکی بر اساس تعرفه های مصوب سندیکای بیمه گران ایران می باشد.

پرداخت خســارات درمانی در شــرکت بیمه نوین براساس تعرفه های مصوب بخش خصوصی خواهد بود.

برخی نکات مهم در پرداخت خسارت

سامانه پیگیری آنالین خسارت درمان
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شــرکت بیمــه نویــن در راســتای ارج نهــادن بــه مشــتریان و افزایــش رضایتمنــدی از خدمــات ایــن شــرکت و بــا هــدف ارائــه خدمــات 

متمایــز، ســهولت دسترســی بــه پرونده هــای خســارت و اطــالع از آخریــن وضعیــت پرونــده در واحدهــای پرداخــت خســارت سراســر 

کشــور و جلوگیــری از اتــالف وقــت گرانبهــای شــما عزیــزان، ســامانه جامــع پیگیــری وضعیــت خســارت درمــان را بــا مشــخصات زیــر 

طراحــی نمــوده اســت.

       ویژگی منحصر به فرد این سامانه، رصد و مشاهده آنالین وضعیت پرونده های خسارت می باشد.

         مراحل بررسی و پرداخت هر پرونده در هشت مرحله )از تشکیل پرونده تا واریز به حساب( قابل رویت و پیگیری می باشد.

       این سامانه دارای رمز ورود منحصر به هر فرد بوده و کلیه اطالعات خسارت افراد، محرمانه تلقی می شود.

      در صورت فراموشی رمز عبور، امکان بازیابی رمز فراهم می باشد.

      امکان گزارشگیری و چاپ گزارشات خسارت، فراهم می باشد.

نحوه مراجعه به سامانه مذکور از طریق پایگاه اینترنتی شرکت بیمه نوین )www.novininsurance.com( فراهم می باشد.



ایده نوین           زندگی نوین 



این عکس تزئینى است، واقعیت جور دیگریست 
بیمه حوادث 

www.novininsurance.com

بیمه های اشخاص گروهی OT
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