
خدمات دندانپزشکی مشمول این قرارداد منحصر به فهرست و تعرفه مندرج در ضمیمه شماره 1که جز لاینفکی از این قرارداد است 

8- دوره انتظار : مدتی است که در طول آن تعهدي نسبت به ارائه خدمات موضوع این قرارداد وجود ندارد.

10- فرانشیز کلیه خدمات موضوع این قرارداد 30 درصد است.

ج) شرایط استفاده از خدمات دندانپزشکی کمک رسان 
1- استفاده از خدمات موضوع این قرارداد در هرکلینیک و یا مطب دندانپزشکی منتخب عضو با ارائه کارت شناسایی عکس دار، مجاز است

2-در صورت مراجعه  به مراکز دندانپزشکی  غیر طرف قرارداد ، تامین اولین خسارت توسط بیمه گر کمک رسان منوط به ارائه یک عکس کامل پانورکس قبل ازدرمان 

می باشد . عکس مذکور در پرونده عضو جهت پرداخت خسارت بعدي بایگانی می گردد.

3- اعضاء علاوه برکلینیک و یا مطب دندانپزشکی منتخب خود می توانند از مراکز دندانپزشکی طرف قرارداد کمک رسان بشرح مندرج درضمیمه 1 استفاده نمایند.

4- درصورت استفـاده اعضاء از مطب یا مراکز دندانپزشـکی طرف قرارداد موضوع بند1، استفاده عضو از خدمـات پس از اطلاع به کمک رسان و ارسال معرفـی نامه 

کمک رسان به آن مرکز مقدور است و تعهد عضو شامل پرداخت مبلغ فرانشیز به مراکز طرف قرارداد می باشد.

5- در صورت استفـاده عضو از مطب یا مراکز دندانپزشـکی غیر طرف قرارداد و یا عدم استفاده عضو از معرفی نامه کمک رسـان ایران ، تامیـن هزینه درمان پس از 

دریافت عکس پانورکـس قبل از درمـان، پرونده پزشکی، اصل صورتحسـاب و تصویر کارت شناسایی عکس دار، مشروط به احراز شرایـط تامین خدمات براسـاس 

تعرفه جاري قرارداد با مراکز طرف قرارداد دندانپزشکی پس از کسر فرانشیز انجام می گیرد.

6-محدودیت زمانی در ارسال و تکمیل اسناد و مدارك دندانپزشکی جهت استفاده از مزایاي این قرارداد ، حداکثر 2 ماه از تاریخ انجام خدمات می باشد و کمک رسان

 پس از این زمان مسئولیتی در تامین هزینه خدمات ندارد.

7- موارد خارج از تعهد : ایمپلنت ، ارتودنسی و دست دندان

می باشد.
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