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 بیمه درمان تکمیلی

 مقدمه:

شرکت  21729با نمایندگی برتر  انجمن فارغ اتحصیالن دانشگاه صنعتی شریف اعضاءبیمه درمان تکمیلی 

میزان استفاده بیمه  بهتهیه و انجمن گزارش حاضر بنا به درخواست  آغاز گردید. 1398بیمه آسیا از سال 

 نیز پرداخته شده است. این قرارداددر شدگان به تفکیک گروههای بیمارستانی و پاراکلینیکی 

ازهای الینفک آنان و جزء نی استتتتاز این بیمه  اعضتتتاءباالی میزان استتتتفاده  موجود حاکی ازآمارهای 

داشتن بیمه  استروبه رشد نگین درمانی که هر ساله در کشور با توجه به هزینه های س محسوب می شود

ستتنگین  از رویارویی با هزینه های اعضتتاءچراکه ضتتمن رفن نگرانی یک اولویت بوده  کاملدرمان تکمیلی 

 در کنار افزایش آستتودگی خیال و رفن دغدغه های ناشتتی از این امر را درمانی پیش روی خود و خانواده، 

 .بهمراه دارد اعضای برایبهره وری 

درمان تکمیلی  بیمه نامهنسبت به تقویت انجمن فارغ اتحصیالن دانشگاه صنعتی شریف به اینکه  عنایتبا 

سیاتاکید  اعضاء برای دوره جدیدمتناسب با نیاز پوششها سقف با افزایش  جهت دوره  دارد شرکت بیمه آ

سطحبا تمرکز بر روی نیازهای درمانی  آتی ساس  شدگان از بیمه درمان دوره  بر ا ستفاده بیمه  میزان  98ا

ستخراج آن  بهینه سال  را ا سیار کامل  صورت  گردیددر دو طرح  1399و نتیجه آن پکیج درمانی ب که در 

 پذیرش انجمن به اطالع شما خواهد رسید.

 بیمه تکمیلی به تفکیک پوششاز میزان استفاده 
  :آورده شده استیر زدر جدول ماه(  11) 15/8/99تا مورخ از بیمه تکمیلی  بیمه شدگانمیزان استفاده 

 

 میزان استفاده )ریال( نوع پوشش ردیف

 4.421.359.270 بیمارستانی و جراحیگروه  1

 5.079.922.218 پاراکلینیکیگروه  2

 9.501.281.488 مجموع استفاده

 

شامل: ** انواع استتکن، ستتی تی استتکن، ماموگرافی، انواع ستتونوگرافی، رادیوتراپی،   گروه پاراکلینیکی 

MRIنوار عصتتب، نوار قلب، یتستتت ورزش، نوار عضتتله، نوار م ز، ، انواع آندوستتکوپی و اکوکاردیوگرافی ،

سکپیاکوداپلر  ستخوان، کلونو سنجش تراکم ا سرپایی و ، عروق، هموتراپی،  هزینه های جراحی های مجاز 
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انواع ، تخصتتصتتی و لیزر درمانی، اپی، اکستتیزیون لیبو ، تخلیه کیستتتکرایوتر گچ گیری،شتتکستتتگی ها، 

جبران اوراانس، تزریقات، ، ژی، تشتتخیپ پزشتتکی و پاتولوای، انواع فیزیوتراپیخدمات رادیولوآزمایشتتات، 

  می باشد.و .... دندانپزشکی  و داروهای خاص، هزینه های ویزیت و دارو

از  تحصیالن دانشگاه صنعتی شریفلانجمن فارغ اماهه  11ی بررسی گزارش خسارت دریافتطبق 

ریال آن مربوط  1.491.812.302مبلغ  ،استفاده گروه پاراکلینیکیریال  5.079.922.218مجموع 

ویزیت دارو و  پوششدو فقط مجموع هزینه های یعنی بوده است و دندانپزشکی  به ویزیت دارو

 هایروه پاراکلینیکی را تشکیل می دهد از اینرو در طرحکل هزینه های گ %30دندانپزشکی معادل 

ضمن افزایش سایر پوششها، افزایش سقف این دو پوشش مهم و پرمصرف  99دوره پیشنهادی 

افزایش سرسام آور هزینه های توجه به با همچنین  .خواهد شدلحاظ  جاریبه دوره نسبت 

استفاده از بیمه تکمیلی را  ،بر اساس آمارهاانجمن مشخصآ بیمه شدگان و بیمارستانی در کشور 

بصورتی جدی مورد توجه قرار داده اند و بر همین اساس این نمایندگی در پوششهای بیمارستانی 

 . خواهد آوردافزایشی قابل توجه را برای اعضای محترم فراهم  ،برای سال آتی هادیو جراحی پیشن

 

 

 

 

گروه پاراکلینیکی
54%

گروه بیمارستانی و
جراحی

46%

درصد استفاده از پوششهای بیمه تکمیلی 

98-99ماهه قرارداد 11در 

99/08/15الی 98/09/15 بیمارستانی و 
جراحی 
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 میزان رضایتمندی از بیمه تکمیلی

الزم است تا در این خصوص نظرسنجی صورت پذیرد لیکن بیمه درمان تکمیلی تنها رشته حتمی 

 استآنهم با سطوح متفاوت توقع سروکار  یالوقوع است و از شروع تا پایان قرارداد با بیمه شدگان

 بطور کامل عمال وجود نخواهد داشت. و جلب رضایت

و اساسا  تعریف شده است %70شاخص سطح رضایت باالترین در بیمه های درمان بطور معمول 

لیکن توجه به این نکته مهم ضرورت دارد که در  امری کمیاب است از آن بیشرضایتمندی 

ناشی از مشترک نبودن زبان حرفه ای بیمه گر با بیمه بیشتر ی مطرح می شود که نارضایت مواقعی

غیر فنی، این نمایندگی و شاید هم مطروحه که برای رفع برخی موارد  باشدمی  و بیمه شده گذار

مورد را  شدگان و اعضاءبر اساس اخالق حرفه ای خود مبنی بر حفظ رضایتمندی کامل بیمه 

   .نموده است پیگیری و رفعبالفاصله 

 

این نمایندگی در همکاری سال اول خود با دانشگاه صنعتی شریف توانست حد قابل قبولی از رضایت را در 

 ان و شرکتهای پیمانکار کسب نماید.بین بیمه شدگان، کارکنان، هیئت علمی، بازنشستگ

 هاو همکاری اقدامات 

  :پرداخت خسارت توسط نمایندگی-1

اکثر نمایندگان بیمه در اختیار ندارند و تنها در اختیار نمایندگان برتر شتترکت بیمه این مجوزی استتت که 

 خود شتترکته اداره خستتارت بدیگر بدون ارستتال هزینه ها با این مجوز نمایندگی بیمه  ای قرار می گیرد.

خسارت ارزیابی و در نتیجه سرعت پرداخت خود را  بیمه گذارخسارت های )طوالنی بودن پروسه بررسی( 

سی هایطی  .به مراتب باالتر می رود شدروز  7زمان بازپرداخت خسارت کمتر از صورت گرفته  برر  می با

 می گردد.پرداخت  طی چند روز بررسی ومدارک در صورت تکمیل بودن  اعضاءیعنی هزینه های درمانی 

 :آنالینمعرفی نامه  -2

ستم آنالین بیمه آبا توجه  سی ضایهم اکنون سیا با تمامی مراکز درمانی طرف قرارداد به دارا بودن   آن اع

ملی خود  شرکت براحتی و بدون نیاز به اخذ معرفینامه کاغذی تنها با مراجعه به مراکز درمانی و اعال  کد

  .براحتی و بدون پرداخت هزینه از مزایای بیمه درمان تکمیلی استفاده می نمایند
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بیشترین تعداد مراکز درمانی طرف قرارداد در استان تهران باالتر از کلیه شرکتهای هم اکنون بیمه آسیا با "

 "یمه ای حتی بیمه ایران قرار داردب

 :دانشگاه  انجمن یا حضور هفتگی کارشناس بیمه در محل-3

مراجعه و تمامی  انجمن آنکارشناس نمایندگی هر هفته یک الی دو مرتبه به  صورت گرفته قفطبق توا

در لیکن نموده است را دریافت و جهت پرداخت خسارت اقدا   اعضاءخسارات درمانی جمن آوری شده 

اختصاص یکی از زبده ترین کارشناسان درمان این نمایندگی جهت  ،برای دوره آتیصورت انتخاب این بیمه 

ثبت و پرداخت درجای هزینه ها  حضور در دفتر انجمن نسبت به دریافت مدارک، پاسخگویی، کارشناسی و

 در نظر گرفته شده است.

 با نمایندگی انجمنهمکاری اثربخش  -4

نمایندگی با  انجمنارتباط و همکاری موثر بین مناسب  ییکی از مهمترین عوامل در اجرای خدمات درمان

دوره بعدی با لیکن حضور جدی این نمایندگی در  وجود داشت جاریبیمه می باشد که این امر در دوره 

از همان شروع مراحل ثبت نا  و اجرای کامل پرواه بیمه انجمن از دیگر تصمیمات  ویژه اختصاص کارشناس

 این نمایندگی در راستای تعامل حداکثری با آن مجموعه می باشد. 

  نتیجه گیری

درصد می  82ماهه قرارداد 11با توجه به گزارش ضریب خسارت پیوست، ضریب خسارت در مدت

ماه باقیمانده و نیز دو ماه بعد از پایان قرارداد که همچنان بیمه شدگان  یکباشد که عالوه بر 

درصد  100احتماال به ضریب خسارت نهایی  نمودهزینه های مانده در طول قرارداد را ارائه خواهند 

  .شدخواهد نزدیک 

 

 

 

 


