
 

  1400سال –ثبت نام طرح تامین وکال ویژه وکالی محترم دادگستری سراسر کشور شرایط           

 

 "سالمتی رسمایه است و بیمه اولویتی برای مراقبت از آن"

، طرح سراسر کشور وکال و کارگشایان دادگستری صندوق حمایت تأمین رفاه حداکثری اعضای محترم در راستای

خدمات این طرح را به صورت شبانه  رازیشرکت بیمه ارائه میگردد.  ارجمند متقاضیانبه با شرایط زیر  تامین وکال

 مرکز درمانی طرف قرارداد در سراسر کشور ارائه می نماید.  6000روزی و آنالین با بهرمندی از بیش از 

 تامین وکال  پوشش های طرح                                                                                                               : 

( + بیمه درمان تکمییل)بدون سقف(
ی

 بیمه حوادث + بیمه آتش سوزی + بیمه عمرورسمایه گذاری)مکمل بازنشستگ

 حق بیمه طرح 
 

 ریال یم باشد.  29.500.000سالیانه به ازای هر نفرمبلغ حق بیمه 
 

 

م “  ”به صورت هم زمان بهره مند میگردند مه سالیانه از کلیه پوشش های طرحتنها با پرداخت یک حق بیبیمه شدگان محتی
 

 شرایط بیمه درمان تکمیلی 

 الزامی نمی باشددرمانی، سالمت و .....( جهت ثبت نام بیمه درمان تکمیلی ارائه بیمه پایه)تامین اجتماعی، خدمات -1 
 

بیمه شده اصلی مکلف است افراد تحت تکفل خود را بطور همزمان در ابتدای مدت بیمه برای اخذ پوشش معرفی  -2

کند بیمه شده اصلی )آقا یا خانم وکیل دارای پروانه وکالت معتبر( میتواند به تنهایی متقاضی بیمه درمان تکمیلی 

صورت اضافه نمودن افراد خانواده، کلیه افراد می بایست تحت پوشش قرار گیرند و امکان انتخابی بودن باشد ولی در 

 افراد وجود ندارد. 
 

)تحت والدینی که تحت تکفل قانونی بیمه شده اصلی می باشند میتوانند از پوشش این بیمه برخوردار گردند.  -3

 و یا ارائه حکم دادگاه می باشد(.)به تبع بیمه شده اصلی( یکسان پایه بیمه ارائه کفالت بودن والدین منوط به 
 

و به صورت پیوسته ثبت نام خودرا تمدید  تکمیلی بوده اندبیمه شدگانی که سال گذشته تحت پوشش بیمه درمان  -4

 باشند.  نمایند مشمول دوره انتظار نمی می

جهت زایمان و انجام درمان نازایی و ناباروری و برای دوره انتظار ماه 6در غیر اینصورت برای بیمه شدگان جدید 

از قبیل: فتق، لوزه و گواتر، انواع سل، صرع، پروستات، دیسک ستون فقرات،  (مسبوق به سابقهبیماری های مزمن )

بیماریهای نئو پالستیک، پولیپ، انحراف بینی، سینوزیت مزمن، کیست تخمدان، هیسترکتومی، سیستوسل و 

ائی مزمن کلیه، سنگ کلیه، سنک کیسه صفرا، ماستیوئید کتومی، کاتاراکت، امراض مزمن قلبی، رکتوسل، نارس

 گردد. دوره انتظار لحاظ میماه  3عروقی، دیابت و.... 

 



کد که صرفا با ارائه آنالین معرفی نامه با بیمه رازی و استفاده ار  طرف قراردادمراکز درمانی در صورت مراجعه به  -5

 .با مرکز درمانی تسویه میگردد آنیبصورت  صادر میشود سهم بیمه تکمیلی ملی

و یا عدم استفاده از معرفی نامه کلیه هزینه ها با بیمه رازی غیر طرف قرارداد درصورت مراجعه به مراکز درمانی  

به در مهلت مقرر ینه توسط بیمه شده پرداخت میگردد سپس جهت دریافت هزینه ها اصل صورتحساب و مدارک هز

 گردد. ارائه واحد بیمه 

 کلیه شعب بیمه رازی در سراسر کشور آماده دریافت مدارک و ارائه خدمات به بیمه شدگان محترم می باشند. -6
 

می از تاریخ هزینه ماه  2 و مدارک سرپایی و پاراکلینیکی حداکثر ماه3رمهلت تحویل مدارک بیمارستانی حداکث -7

 ندارد.پرداخت خسارت تعهدی درخصوص دارک عودت شده و شرکت بیمه گر انقضا این مهلت، م باشد. لذا پس از
 

در صورت عدم استفاده از سهم بیمه گر پایه )تامین اجتماعی، سالمت، خدمات درمانی و ....( تمامی هزینه ها پس  -8

 گردد. محاسبه و پرداخت می و درمان طبق تعرفه مصوب وزارت بهداشت، از کسر فرانشیز
 

 باشد. می %30و برای پدر و مادر تحت تکفل %20برای بیمه شده اصلی و همسر و فرزندان تکمیلیفرانشیز بیمه  -9
 

سال تمام و  26اشتغال به تحصیل دانشگاهی حداکثر تا  صورت درسالگی تمام و  22حداکثر تا پسر فرزندان  -10

  تحت پوشش این قرارداد قرار گیرند. توانندمیتا زمان ازدواج  دخترفرزندان 
 

از تاریخ تولد با داشتن مدارک  روز20پوشش نوزاد از بدو تولد به شرط اعالم به بیمه گر حداکثر ظرف مدت  -11

 پایانی قرارداد وجود ندارد.ماه  3باشد. امکان پوشش نوزاد در شناسایی و گواهی غربالگری بالمانع می
 

اتاق  نهیهز / یمادرزاد وبیع /ردیگیانجام م ییبایکه به منظور ز یاعمال جراح: داختخسارتهای غیر قابل پر -12

 ییکه جنبه دارو یشیو آرا یلوازم بهداشت/  لثه یجراح /جنون /سال 70سال تا  7 نیب مارانیهمراه ب نهیهز ی/خصوص

ی/ اعمال مربوط به چاقی مفرط کل یو از کار افتادگ یذهن تیمربوط به معلول یدرمان یها نهیهز /فک یجراح /ندارد

که در جدول تعهدات  یا نهیهز هرگونهاعمال غیر مجاز در مطب/  /تعویض مفصل /مانند اسلیو معده، بای پس معده، 

 الباقی موارد مذکور در آیین نامه.و  است دهیذکر نگرد

 سایر قوانین و شرایط:  

 به آدرس رازیجهت مشاهده مراکز طرف قرارداد و شعب شهرستانها به وبسایت شرکت بیمه  -1

www.razi24.ir  فرمایید.  مراجعه 

 و مبالغ آن از طریق سامانه همرازپرداخت ها تاریخ  ،مشاهده خسارت های بیمه درمان تکمیلی امکان  -2

www.hamraz24.ir   می باشدفراهم. 

 به مدت یکسال می باشد. 15/09/1401تا تاریخ  15/09/1400تاریخ شروع قرارداد از  -3

 می باشد. 15/10/1400مهلت ثبت نام حداکثر تا پایان وقت اداری  -4

قسط مساوی و متوالی از تاریخ  4)حد اکثر طی  پرداخت اقساطی حق بیمه با ارائه چک امکان پذیر می باشد. -5

 (15/09/1400شروع قرارداد 

 

 

http://www.razi24.ir/


                                                      :)شرایط بیمه عمر و سرمایه گذاری )مکمل بازنشستگی 

تمدید می نمایند بیمه قرارداد بیمه درمان تکمیلی خود را سال گذشته تحت پوشش قرار داشتند و بیمه شدگانی که 

  .تمدید میگرددبا تعهدات زیر  جاری همزمان برای سال عمر ایشان نیز بصورت

که در سال جدید به قرارداد درمان تکمیلی اضافه می شوند بیمه نامه  سالی 65یک تا  برای بیمه شدگان همچنین

 زیر صادر می گردد. طباشرایعمروسرمایه گذاری 

 ریال 200.000.000  عادیپوشش فوت   •

 ریال 1.000.000.000پوشش فوت بر اثر حادثه  • 

 ریال 200.000.000پوشش نقص عضو و ازکارافتادگی   •

جراحی عروق  -ی اصلی بدن پیوند اعضا - سرطان –سکته مغزی  -قلبی  )سکته شامل پوشش بیماری های صعب العالج • 

 (کرونرقلب

  :شرایط بیمه آتش سوزی 

  منازل مسکونی تمامی بیمه شدگان اصلی به مدت یکسال با شرایط زیر تحت پوشش قرار خواهد گرفت: 

 ریال  5.000.000.000 مورد بیمه سرمایه -
 

 ، مسئولیت مالی در قبال همسایگان و هزینه پاکسازی ، صاعقه، انفجارحریقپوشش های  -

 مدت یکسال شمسی.به  15/09/1401الی 15/09/1400از تاریخ  مدت بیمه 

 :شرایط بیمه حوادث 

 

 .تحت پوشش بیمه حوادث قرار خواهند گرفتریال  1.000.000.000با سرمایه سال  70تا  1 اصلی کلیه بیمه شدگان

 روش های ثبت نام 

 صندوق حمایت  یا کانون های وکالی دادگستری سراسر کشورمراجعه حضوری به  -1

  www.hamivakil.irمراجعه به وبسایت:  -2

 اطالعات تماس:

 1104، واحد 11طبقه  خیابان آفریقا باالتر از چهار راه جهان کودک، برج نگین، دفتر کارگزاری رسمی بیمه مرکزی:

 آقای سعیدی09127650515/  شماره همراه:   021- 88888100- 103تلفن تماس: 

  021-26413780و  021-26412566صندوق حمایت:تلفن تماس واحد بیمه 

 021-84001156تلفن تماس کانون مرکز: 

 

http://www.hamivakil.ir/

