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 G-HR-912-00شماره مدرک: 

 فصل اول: كليات

تنظيم شده و مورد توافق  نامه است(گذار )كه جزء الينفک بيمهو به پيشنهاد كتبي بيمه 1۳1۶نامه براساس قانون بيمه مصوب ارديبهشت ماه سال اساس قرارداد: اين بيمه -۱ماده 

گر مهگذار اعالم شده است، جزء تعهدات بيكتبي به بيمهصورتنامه بهگر نيست و همزمان يا قبل از صدور بيمهگذار كه مورد قبول بيمهاست. بخشي از پيشنهاد كتبي بيمهطرفين 

 شود.محسوب نمي

 اند:وم ديگري كه داشته باشد، با اين مفاهيم استفاده شدهنظر از هر مفهنامه صرفتعاريف و اصطالحات: تعاريف و اصطالحات مذكور در اين بيمه -۲ماده 

هاي ناشي از بيماري و حوادث نامه درج شده است و جبران هزينه: شركت بيمه داراي مجوز فعاليت از بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران كه مشخصات آن در اين بيمهگربيمه -1       

 گيرد.مي نامه به عهدهر اين بيمهرا طبق شرايط مقرر د دهان ، فک و دندان

 .اندپايه درمان خدمات ارائه به هايي از قبيل سازمان بيمه خدمات درماني، سازمان تأمين اجتماعي و...كه طبق قانون بيمه درمان همگاني، موظف: سازمانپایه گربيمه -2

 .بيمه استمتعهد به پرداخت حقنامه ذكر شده و شخصي است كه مشخصات وي در اين بيمه: گذاربيمه -۳

 ميتوانند بيمه شده محسوب گردند. سالگي ۶5حداكثر تا  كليه اقشار جامعه بصورت انفرادي در صورت انعقاد قرارداد و پرداخت حق بيمه :شدگانبيمه گروه -۴

 كه در بيمه نامه قيد ميگردد. درمان بيماریهای دهان ، فک و دندانهای تحت پوششهزينه هاي مربوط به جبران  :بيمه موضوع -5

نامه توافق نحوي است كه در شرايط خصوصي بيمهبيمه بهگر موكول به پرداخت حقگر بپردازد. انجام تعهدات بيمهگذار بايد در مقابل تعهدات بيمه: وجهي است كه بيمهبيمهحق -۶

 شده باشد.

 دي به جبران خسارت ندارد.گر تعه: مدت زماني است كه در طول آن بيمهانتظار دوره -۷

 شود.نامه تعيين ميگذار از خسارت است كه ميزان آن در شرايط خصوصي بيمهشده يا بيمه: سهم بيمهفرانشيز -۸

  شود.نامه درج ميتمام شمسي است. تاريخ شروع و انقضاي آن با توافق طرفين در بيمه سال سهحداقل يک سال و حداكثر نامه : مدت بيمهمدت -9

 های درماني قابل پرداختفصل دوم: هزینه

 عبارت است از: شرايط عمومي هاي درماني قابل پرداخت موضوع اينهزينه -۳ماده 

دهان، كه به صراحت در بيمه نامه قيد ميگردد در طول مدت بيمه نامه و همچنين معاينات دوره اي  كليه درمانهای الزم جهت بيماریهای دهان، فک و دندانهای تحت پوشش

 فک و دندان، جراحي هاي الزم جهت رفع بيماري لثه ها و ساير درمانهاي مورد نياز جهت دهان، فک و دندان. 

 فصل سوم: شرایط

گذار بيمه چنانچه قرار دهند. گرگر با رعايت دقت و صداقت، كليه اطالعاتشان را در اختيار بيمههاي بيمهاند در پاسخ به پرسششده مكلفگذار و بيمهاصل حسن نيت: بيمه -۴ماده 

و مطالب اظهارنشده يا اظهارات خالف واقع طوري باشد كه موضوع  گر عمداً از اظهار مطلبي خودداري كند و يا عمداً برخالف واقع مطلبي را اظهار كندهاي بيمهدر پاسخ به پرسش

 .سخ خواهد شدنامه فگر بكاهد، بيمهبيمه خطر را تغيير داده يا از اهميت آن در نظر

ده بر اساس ما گذار عمداً از اظهار مطلبي خودداري نموده و يا اظهارات خالف واقع نموده است،گر يا بيمهشدگان در پاسخ به پرسش بيمهچنانچه معلوم شود هريک از بيمه -تبصره 

 .استرداد خساراتي خواهد بود كه از ابتداي قرارداد دريافت كرده است به شدگان حذف گرديده و متعهدنام وي از ليست بيمه قانون بيمه با ايشان رفتار خواهد شد و 12

 فرانشيز -۵ماده 

 ميزان سهم بيمه گذار يا بيمه شده از جبران خسارت است كه در شرايط خصوصي بيمه نامه درج گرديده است. 

 :وظایف بيمه گذار -۶ماده 

 . پرداخت حق بيمه -1-۶

 كه براي وي تعيين شده است. انجام معاینات دوره ای شش ماههمراجعه به مراكز درماني طرف قرارداد جهت  -2-۶

بيمه و موجب ايجاد عارضه و بيماري دهان ، فک و دندان گردد  زمانهای مقرر جهت انجام معاینات دوره ای مراجعه نکندتبصره : بديهي است در صورتيكه فرد بيمه شده در 

و چنانچه بيمه شده اقدام به درمان مربوطه نمايد با تاييد پزشک بيمه گر مجدد  گر تعهدی در مورد این هزینه ها نداشته و دندان مربوطه از پوشش بيمه ای خارج ميگردد

 تحت پوشش قرارخواهد گرفت .

 رالعملهاي پيشگيري از بيماري هاي دهان، فک و دندان كه توسط پزشكان طرف قرارداد تجويز و ارائه ميگردد.رعايت كليه دستو -۳-۶
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 G-HR-912-00شماره مدرک: 

 :وظایف بيمه گر -7ماده  

 معرفي مراكز و مطب هاي دندانپزشكي طرف قرارداد به بيمه شده  -1-۷

بصورت رايگان بمنظور كنترل و پايش سالمت بيمه شده در مدت  ای شش ماهه برای بيمه شدگانجهت انجام معاینات دوره ايجاد تمهيدات الزم در طول مدت بيمه نامه  -2-۷

 قرارداد تعيين شده است .

 انجام درمانهاي الزم براي بيمه شدگان در طول مدت بيمه نامه . -۳-۷

 :نامه اقدام كنداين موارد براي فسخ بيمهتواند در گذار ميگر يا بيمهبيمه: بيمهيه حقسونامه و نحوه تموارد فسخ بيمه -8ماده  

 :گرطرف بيمهفسخ ازموارد   -الف

 بيمه و يا اقساط آن در سررسيدپرداخت تمام يا قسمتي از حقعدم  -1

گر موضوع خطر تغيير يابد و يا از اهميت آن بيمهكه در نظر نحوينيت مطالبي خالف واقع اظهار كند و يا از اظهار مطالبي خودداري كند بهگذار سهواً و بدون سوءهرگاه بيمه  -2

 .كاسته شود

 .بيمهگذار با افزايش حقموافقت بيمهنامه و عدمدر صورت تشديد خطر موضوع بيمه  -۳

 :گذارطرف بيمهموارد فسخ از -ب

 بيمه نشود.گر حاضر به تخفيف در حقكه خطر موضوع بيمه كاهش يابد و بيمهدرصورتي -1

 هردليل متوقف شودگر بهكه فعاليت بيمهدرصورتي -2

 .گذار كه قرارداد براساس آن منعقد شده استدر صورت توقف فعاليت بيمه -۳

  :نحوه فسخ -9ماده  

وع ماه پس از تاريخ اعالم موضنامه يکصورت بيمهايندرگذار اطالع دهد، وسيله نامه سفارشي به بيمهنامه را فسخ كند، موظف است موضوع را بهگر بخواهد بيمهكه بيمهدرصورتي -1

 شود.شده تلقي ميگذار، فسخبه بيمه

صورت از تاريخ تسليم درخواست مزبور يا تاريخ مؤخري كه در درخواست معين شده نامه را تقاضا كند.دراينگر، فسخ بيمهتواند با تسليم درخواست كتبي به بيمهگذار ميبيمه  -2

 .شودشده تلقي مينامه فسخيمهاست، ب

 :بيمه در موارد فسخیه حقسونحوه ت تبصره:         

 .شودصورت روزشمار محاسبه ميبيمه تا زمان فسخ بهگر، حقطرف بيمهدر صورت فسخ قرارداد بيمه از -1

شود )كسر ماه يک ماه تمام منظور خواهد شد(؛ در صورتي كه تا زمان فسخ قرارداد، مي بيمه هر ماه محاسبهبيمه تا زمان فسخ براساس حقگذار، حقطرف بيمهدر صورت فسخ از  -2

بيمه ساليانه متعلقه را تا ميزاني كه نسبت مذكور گذار متعهد است مانده حقدرصد باشد بيمه ۷0بيمه پرداختي آن بيشتر از نسبت مجموع خسارت پرداختي ومعوق قرارداد به حق

 تواند براي دريافت مبلغ مذكور اقدام نمايد.گر ميگر پرداخت كند. بيمهبيمه درصد برسد به ۷0به

 .شده ارسال شودكتبي به آخرين نشاني اعالمطورنامه بايد بهگر در رابطه با اين بيمهگذار و بيمههرگونه پيشنهاد و اظهار بيمه -۱0ماده  

 : گر خارج استتعهدات بيمهاستثنائات: هزینه این موارد از شمول  -۱۱ماده  

 (.عدم انجام معاینات دوره ای تعيين شده) .صدمات ناشي از عدم مراجعه مرتب در زمانهای تعيين شده به پزشک -

 .درمان دندانهایي كه توسط بيمه گر تحت پوشش قرار نگرفته است -

 بيمه مورد درمان قرار گرفته اند. مراكز غير طرف قرارداد با شركتدندانهايي كه در زمان پوشش بيمه اي توسط ساير  -

 .حوادث طبيعي مانند سيل، زلزله و آتشفشان -

 .صالحمقامات ذيجنگ، شورش، اغتشاش، بلوا، اعتصاب، قيام، آشوب، كودتا و اقدامات احتياطي مقامات نظامي و انتظامي و عمليات خرابكارانه بنا به تأييد  -

 اي.فعل و انفعاالت هستههزينه هاي ناشي از  -

 هزينه هاي درماني ناشي از مصرف مشروبات الكلي و مواد مخدر. -

 حوادث ناشي از درگيري و نزاع -

 شد. واهدموارد پيش بيني نشده در اين بيمه نامه حسب مورد تابع قانون بيمه، عرف بيمه گري و ساير قوانين جاري كشور جمهوري اسالمي ايران عمل خ -۱۲ماده -

 


