تعرفه خدمات ایمپلنت و ارتودنسی و زیبایی کلینیک های طرف قرارداد بنیان کارت
( سال)1401

شرکت تعاونی خدمات بهداشتی و درمانی
بنیان سالمت پاسارگاد

تعرفه خدمات دندانپزشکی و مبلغ پرداختی بیماران بنیان کارت ویژه خدمات زیبایی و ...در سال1401
ارقام به ریال می باشد.

شرح درمان

مبلغ پرداختی دارندگان

تعرفه دندانپزشکی

بنیان کارت ویژه

ردیف

ارتودنسی

پرداختی دارندگان
بنیان کارت ویژه
ارقام به ریال

تعرفه آزاد ارتودنسی
ارقام به ریال

901

ارتودنسی متحرک یک فک همراه با وسیله خارجی دهانی

حدود  50,000,000الی 60,000,000

902

ارتودنسی ثابت یک فک (بدون نیاز به جراحی همراه با
نگهدارنده)
ارتودنسی ثابت دو فک (بدون نیاز به جراحی همراه با
نگهدارنده )

حدود  90,000,000الی 120,000,000

30,000,000
60,000,000

حدود  200,000,000الی 240,000,000

120,000,000

903

تعرفه آزاد ایمپلنت

پرداختی دارندگان
بنیان کارت
(ایمپلنت)

پرداختی دارندگان
بنیان کارت
روکش ))PFM

پرداختی نهایی
دارندگان بنیان کارت

904

یک واحد ایمپلنت درجه یک کره ای DENTIS

حدود  75,000,000الی 85,000,000

38,500,000

11,500,000

905

یک واحد ایمپلنت درجه یک کره ای DIO

حدود  75,000,000الی 85,000,000

38,500,000

11,500,000

906

یک واحد ایمپلنت درجه یک سوییسی ITI

حدود  100,000,000الی 110,000,000

63,500,000

11,500,000

50,000,000
50,000,000
75,000,000

ردیف

ایمپلنت

ردیف

خدمات زیبایی دندان

خدمات زیبایی دندان

پرداختی نهایی
دارندگان بنیان کارت

907

کامپوزیت درجه یک ( )IPS & ULTRADENTآمریکا

حدود  15,000,000الی 18,000,000

908

کامپوزیت درجه ( 2توکویاما ژاپن ,گرادیاوبیسکو,زنیت و
کاریزما آلمان  ,سارمکو سوییس)
کامپوزیت درجه ( 3سوالفیل انگلیس  ,شوفو ژاپن  ,ویترا
واپالیس آلمان)

حدود  12,000,000الی 14,000,000

10,000,000
7,000,000

حدود  5,000,000الی 8,000,000

4,000,000

910

بلیچینگ هر فک ( )HOMEبا البراتوار

حدود  12,000,000الی 16,000,000

911

بلیچینگ هر فک ()OFFICE

حدود  20,000,000الی 25,000,000

912

لمینت سرامیکی زیرکونیوم با هزینه البراتوار

حدود  35,000,000الی 40,000,000

913

لمینت سرامیکی ایمکس با هزینه البراتوار

حدود  40,000,000الی 50,000,000

10,000,000
20,000,000
20,000,000
25,000,000

909

توجه :مبالغ درج شده در تمامی مراکز بنیان کارت که این خدمات را می دهند یکسان میباشد.

تعرفه خدمات ایمپلنت و ارتودنسی و زیبایی کلینیک های طرف قرارداد بنیان کارت
( سال)1401

شرکت تعاونی خدمات بهداشتی و درمانی
بنیان سالمت پاسارگاد

تعرفه خدمات دندانپزشکی و مبلغ پرداختی بیماران بنیان کارت ویژه خدمات زیبایی و ...در سال1401
ارقام به ریال می باشد.

(به علت عدم پوشش شرکتهای بیمه ای و عدم ارایه نرخ رسمی بایت این خدمات در خدمات فوق قیمتهای آزاد حدودی درج شده اما دارندگان بنیان کارت ویژه عینا قیمت
های درج شده در بخش سهم پرداختی را به دندانپزشکان پرداخت خواهند کرد)

تبصره  :1کلیه خدمات ارتودنسی و زیبایی و ایممپلنت صرفا فقط توسط مرکز تخصصی طرف قرارداد بنیان کارت عرضه می گردد.
تبصره  :2در صورت نیاز دارندگان بنیان کارت ویژه به خدمات ایمپلنت و ارتودنسی خواهشمند است با توجه به هماهنگی های صورت
گرفته با مراکز تخصصی طرف قرارداد ،قبالً با بخش پشتیبانی تماس حاصل نموده تا با هماهنگی و اخذ مشاوره توسط دندانپزشک معتمد
شرکت از مراکز تخصصی طرف قرارداد تعیین وقت گردیده و با ارائه معرفی نامه امکان استفاده از خدمات ایمپلنت و ارتودنسی برای آن
عضو محترم میسر گردد.
توجه  :کلیه خدمات ارتودنسی و ایمپلنت و زیبایی برای دارندگان کارت مخصوص این خدمات در مراکزطرف قرارداد تعاونی بنیان کارت
بر اساس میزان اعتبار کارت خریداری شده ارائه میگردد (خدمات زیبایی و ایمپلنت و ارتودنسی با توجه به متغییر بودن قیمتها در
دندانپزشکی های مختلف و نبودن تعرفه رسمی مصوب نرخهای درج شده با اعمال  30تا  50درصد تخفیف می باشد ).بنابراین کلیه
دارندگان بنیان کارت ویژه می بایست مبالغ تعیین شده در بخش سهم پرداختی خدمات مذکور را عیناً به دندانپزشک پرداخت نمایند.

جهت درخواست خرید بنیان کارت و برای تعیین وقت از پزشکان طرف قرارداد با کارشناسان ما تماس حاصل نمائید.
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