
 

 

 B-HR-099-00-شماره مدرک

 حوادثشرایط عمومی بیمه 
 كليات –فصل اول 

 غيرقابه   جهوو  كهه ) گذاربيمه كتبي پيشنهاد و ۳۱۳۱ سال مصوب بيمه قانون اساس بر نامهبيمه اين :قرارداد اساس -۱ ماده

 كتبهي  پيشهنهاد  از قسهمت  آن. اسهت  طهرفين  توافه   مهورد  و گرديهده  تنظيم گذاربيمه و گربيمه بين( است نامهبيمه تفكيك

 محسهوب  گهر بيمهه  تعههدا   جهوو  اسهت  كهرده  اعهم   گهذار بيمه به نامهبيمه صدور از قب  و نكرده قبول گربيمه كه گذاربيمه

 ايشدهبيمه مورد در و شدهبيمه كتبي رضايت بايد گذاربيمه نباشد واحد شخص گذاربيمه و شدهبيمه كه صورتي در. گرددنمي

 .است باط  نامهبيمه گرنه و نمايد ارايه گربيمه به را او قيم يا ولي موافقت باشد نداشته قانوني اهليت كه

 باشد، داشته كه ديگري مفهو  هر از نظر صرف نامه بيمه اين در مذكور اصطمحا  و تعاريف :اصطالحات و تعاريف -۲ ماده

 .اندشده استفاده مفاهيم اين با

 يها  و خسهار   جبران و است گرديده درج نامهبيمه در آن مشخصا  كه است ايبيمه شركت گربيمه: گربيمه -۲-۱

 .گيردمي عهده به نامهبيمه اين در مقرر شرايط طب  را شدهتعيين حوادث از ناشي غرامت پرداخت

 بهه  موظهف  و گرديده درج نامهبيمه در يو مشخصا  كه است حقوقي يا حقيقي شخص گذاربيمه :گذاربيمه -۲-۲

 .باشديم نامهمهيب در شدهتعيين وظايف ساير انجا  و بيمهح  پرداخت

 پرداخت به متعهد گربيمه و است شده درج نامهبيمه در يو مشخصا  كه است شخصي شدهبيمه :شدهبيمه -۲-3

 .است نامهبيمه اين مشمول خطرا  تحق  علت به او بدني غرامت يا و خسار 

 گرديهده  درج نامهه بيمهه  در آنهان  مشخصا  كه هستند حقوقي يا حقيقي اشخاص يا شخص نفعذي :نفعذي -۲-4

 نيهي تع نامهه مهه يب در نفهع يذ كهه يصورت در. شودمي پرداخت آنها به نامهبيمه به مربوط غرامت يا و خسار  و است

 شهده مهه يب يقهانون  وراث بهه  االرث،سهم نسبت به غرامت شده،مهيب فو  صور  در و شدهمهيب به غرامت باشد نشده

 .گرددمي پرداخت

 .بپردازد گربيمه به نامهبيمه خصوصي شرايط طب  است موظف گذاربيمه كه است وجهي بيمهح  :بيمهحق -۲-5

 در گهردد مهي  متعههد  گربيمه كه است وجهي بيمه غرامت يا و بيمه سرمايه :بيمه غرامت يا و بيمه سرمايه -۲-6

 .بپردازد نفعذي به نامهبيمه شرايط طب  بيمه مشمول خطرا  يا خطر تحق  صور 

 شهده بيمه اراده و قصد بدون كه است خارجي عام  از ناشي ناگهاني واقعه هر بيمه، اين موضوع حادثه :حادثه -۲-7

 .گردد شدهبيمه فو  يا و كارافتادگي از عضو، نقص جرح، به منجر و دهد رخ بيمه مد  در

( يهي جو اي يكل) دائم ازكارافتادگي يا عضونقص از منظور (:ييجز اي يكل) دائم كارافتادگي از يا عضو نقص -۲-8

 پوشه   تحهت  حادثهه  علهت  به كه است بدن اعضاي از عضوي كار انجا  توانايي دادن دست از يا و شك  تغيير قطع،

 .باشد داشته قطعي و دائم وضعيت و نمايد بروز حادثه، وقوع از بعد سال دو تا حداكثر و آيد وجود به نامهبيمه

 سهال  يهك  نامهه بيمهه  ايهن  مهد   باشد شده تواف  ديگري نحو به نامهبيمه در كه مواردي در جو :بيمه مدت -۲-9

 .گرددمي مشخص نامهبيمه خصوصي شرايط در آن انقضاي و شروع تاريخ و است شمسي

 در منهدرج  ههاي محهدوديت  و اسهتثنائا   رعايهت  بها  گهر بيمهه  سوي از تعهد مورد غرامت تأمين :شدهبيمه خطرات -3 ماده

 زيهر  مهوارد  از ناشهي  غرامت يا خسار  همچنين. است نامهبيمه اين ۲ ماده ۷ بند موضوع( حادثه) خطر تحق  شام  نامه،بيمه

 :شودمي محسوب گربيمه تعهدا  جوو
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 .اسيد مانند خورنده مواد يا و بخار گاز، تاثير مسموميت، شدن،غرق –الف

 .گويدگي و زخمسياه كواز، هاري، به ابتم -ب

 .شدهبيمه مشروع دفاع -ج

 .حادثه و خطر از اموال و اشخاص نجا  براي اقدا  -د

 گذاربيمه تعهدات و وظايف -دوم فصل 

 كليهه  گهر بيمهه  ههاي پرسه   بهه  پاسخ در صداقت و دقت رعايت با اندمكلف شدهبيمه و گذاربيمه :نيت حسن اصل -4 ماده

 از عمهدا   گهر بيمهه  پرسه   به پاسخ در شدهبيمه و گذاربيمه اگر. دهند قرار گربيمه اختيار در را بيمه موضوع به راجع اطمعا 

 كتمهان  كه مطلبي ولو بود خواهد اثربي و باط  نامهبيمه بنمايند، اظهار واقع خمف بر عمدا  يا و نمايند خودداري مطلبي اظهار

 گذاربيمه پرداختي وجوه فقط نه صور  اين در. باشد نداشته حادثه وقوع در تاثيري گونههيچ شده، اظهار واقع برخمف يا شده

 اعتبهار  مهد   طهول  در گذاربيمه چنانچه همچنين. نمايد مطالبه نيو را بيمهح  مانده تواندمي گربيمه بلكه شد نخواهد مسترد

 نمايهد  خودداري باشد گذاربيمه وظايف و گربيمه تعهدا  بر موثر كه مطالبي اظهار از عمد به خسار  بروز هنگا  يا و نامهبيمه

 عقد نباشد عمد روي از واقع خمف اظهارا  يا مطالبي اظهار از خودداري اگر. بود خواهد نيت حسن اص  رعايت عد  منوله به

 حه   گهر بيمه شود معلو  حادثه وقوع از قب  واقع خمف اظهار يا نشده اظهار مطلب هرگاه صور  اين در. شودنمي باط  بيمه

 در -كنهد  فسهخ  را بيمه قرارداد يا و كند ابقا را قرارداد داشته دريافت او رضايت صور  در گذاربيمه از را بيمهح  اضافه يا دارد

 نامهه  دريافهت  از په   روز ده فسهخ  اثهر . دههد  اطهمع  گهذار بيمه به سفارشي نامه وسيله به را مراتب بايد گربيمه فسخ، صور 

 در. دارد مسهترد  گهذار بيمهه  به را فسخ تاريخ تا دريافتي بيمهح  اضافه بايد گربيمه و شودمي شروع گذاربيمه توسط سفارشي

 و پرداختهي  بيمهه  حه   نسهبت  بهه  خسهار   شهود  معلو  حادثه وقوع از بعد واقع خمف اظهار يا نشده اظهار مطلب كه صورتي

 .  يافت خواهد تقلي  باشد شده پرداخته واقع و كام  طور به خطر اظهار صور  در بايستي كه ايبيمهح 

 بهه  نسبت نامهمهيب باشند داشته يعمد واقع خمف اظهارا  شدگانمهيب از كي هر كهيصورت در يگروه يقراردادها در -تبصره

 .  شد خواهد باط  يو

 اجهراي  و يامهه يب پوش  شروع ولي شودمي صادر گربيمه قبول و گذاربيمه تقاضاي با نامهبيمه :بيمهحق پرداخت –5 ماده

 بهه  بيمهح  پرداخت چنانچه. است شده بينيپي  نامهبيمه در كه است ترتيبي به بيمهح  پرداخت به منوط گربيمه تعهدا 

 بها  را نامهه بيمهه  توانهد مهي  گهر بيمه نكند پرداخت  يدل هر به را رسيده موعد اقساط از كي هر گذاربيمه و باشد قسطي صور 

 بهه  را خسهار   حادثهه،  وقوع صور  در باشد نكرده فسخ را نامهبيمه گربيمه چنانچه. نمايد فسخ نامهآيين اين ۳۲ ماده رعايت

 در آنكهه  مگهر  كهرد  خواههد  پرداخهت  شهد مي پرداخت بايد حادثه وقوع زمان تا كه ايبيمهح  به شدهپرداخت بيمهح  نسبت

 .  باشد شده درج ديگري ضوابط نامهبيمه خصوصي شرايط

 گهذار بيمهه  يها  شهده بيمهه  آيهد  بوجهود  تغييهري  شدهبيمه هايفعاليت يا شغ  در بيمه، مد  در گاه هر :خطر تغيير –6 ماده

 مهد   بهراي  را خطهر  بها  متناسهب  بيمهح  گربيمه خطر، تغيير صور  در. سازند آگاه را گربيمه روز ده ظرف حداكثر موظفند

 طهرفين  از يهك  ههر  نماينهد  تواف  شدهتعدي  بيمهح  ميوان دربارة نتوانند طرفين كه صورتي در. نمايدمي پيشنهاد ماندهباقي

 بها  غرامهت  حادثهه،  وقهوع  و گربيمه به خطر تشديد اعم  عد  صور  در. نمايد فسخ را نامهبيمه  روز ده ظرف حداكثر تواندمي

 .   شد خواهد پرداخت بيمهح  نسبي قاعده اعمال

 

 



 

 

 B-HR-099-00-شماره مدرک

 : حادثه وقوع صورت در نفعذي و گذاربيمه شده،بيمه وظايف -7 ماده

 شهده بيمهه  و نمايد رعايت را وي دستورهاي و مراجعه پوشك به است موظف شدهبيمه فو ، از غير حادثه وقوع محض به -الف

 .برسانند گربيمه اطمع به كتبا  را مراتب حادثه، وقوع از بعد روز پانوده ظرف حداكثر موظفند گذاربيمه يا

 فهو   از اطهمع  تهاريخ  از روز سهي  ظهرف  حهداكثر  و وقهت  اسهرع  در بايهد  نفعذي يا و گذاربيمه شده،بيمه فو  صور  در -ب

 .  برسانند گربيمه اطمع به كتبا  را مراتب شدهبيمه

 بها  رابطهه  در او سهوواال   بهه  و نمايند تسليم گربيمه به را الز  مدارک بايد نفعذي يا و شدهبيمه گذار،بيمه مورد حسب بر -ج

 .دهند پاسخ صداقت روي از حادثه

 اسهت،  گهر بيمهه  عههده  بهر  آن هوينه كه پوشكي معاينه يا و تحقيقا  هرگونه قبول به ملو  نفعذي يا و شدهبيمه گذار،بيمه -د

 .هستند

 ريتاث نسبت به تواندمي گربيمه ندهند انجا  را ماده اين در مقرر تكاليف نفعذي يا و شدهبيمه گذار،بيمه كه صورتي در -تبصره

 انجا  به قادر خود اراده از خارج علت به نمايند ثابت اينكه مگر دهد كاه  را پرداخت قاب  خسار  خسار ،  يافوا در قصور

 .است نبوده فيتكال
 

 گربيمه تعهدات و وظايف -سوم فصل

 بطهور  كهه  را( يجوئه  ايه  يكله ) دائهم  كارافتهادگي  از يا عضو نقص فو ، غرامت نامه،بيمه اين :تعهد مورد خسارات –8 ماده

 پرداخهت  و  طهرفين  توافه   صهور   در. نمايهد مهي  تهأمين  باشهد  عمومي شرايط اين  ۱ ماده در مذكور موارد از ناشي مستقيم

 .است تأمين قاب  نيو اضافي هايپوش  ساير و حوادث از ناشي روزانه غرامت و پوشكي هوينه مربوط، بيمهح 

 يها  كلي) دائم و كام  عضو نقص و كارافتادگي از و فو  خطرا  گذار،بيمه تماي  صور  در كه است مجاز بيمه شركت -تبصره

 .نمايد ارائه مجوا صور  به را( جوئي

 روز، ۱0 مهد   ظهرف  حداكثر خسار ، به مربوط مدارک كليه دريافت از بعد بايد گربيمه :خسارت پرداخت مهلت -9 ماده

 طهور  به دالي  ذكر با همراه را مراتب خسار  دريافت استحقاق عد  احراز صور  در و نمايد اعم  را نتيجه و بررسي را مدارک

 خسهار   پرداخهت  كهه  مهواردي  در. نمايد پرداخت را آن خسار ، قبول صور  در و نمايد اعم  نفعذي يا گذاربيمه به مكتوب

 .شودمي عم  مدني دادرسي آيين ۲۲۲ ماده حكم طب  افتد،مي تاخير به گربيمه سوي از مثبته مدارک تكمي  از پ 

   بيمه غرامت ميزان تعيين –۱۱ ماده

 : فوت غرامت -۱

 طب  را بيمه سرمايه است متعهد گربيمه كند فو  نامهبيمه اين مشمول خطرا  از يكي وقوع علت به شدهبيمه كه صورتي در

 .بپردازد نفعذي به ديگر كتبي تواف  هرگونه يا و آن الحاقيه و نامهبيمه اين شرايط

 :( جزئي و كلي) دائم ازكارافتادگي يا و عضو نقص غرامت -۲

 متعهد گربيمه شود دائم كارافتادگي از يا و عضو نقص دچار بيمه مشمول خطرا  از يكي وقوع علت به شدهبيمه كه صورتي در

 .بپردازد ذي  شرح به عضو نقص جدول و آن ضمائم و نامهبيمه اين شرايط طب  را مربوطه غرامت است

 ايهن  غرامهت  و شهود مهي  محسهوب  كلي دائم كارافتادگي از و عضو نقص زير موارد :كلي دائم كارافتادگي از و عضو نقص - الف

 .بود خواهد شدهبيمه سرمايه صددرصد معادل موارد
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 .چشم دو هر دائم و كام  نابينايي  -۳

 .مچ از حداق  دست، دو قطع يا كام  و دائم كارافتادگي از -۲

 .مچ از حداق  پا، دو قطع يا كام  و دائم كارافتادگي از -۱

 .مچ از حداق  پا، يك و دست يك قطع يا كام  و دائم كارافتادگي از -۴

 .هاپنجه دو هر دادن دست از -۲

 .نخاع كام  قطع -۱

 .گوش دو هر دائم و كام  ناشنوايي -۷

 .پايين فك برداشتن -۸

 سهرمايه  از درصهدي  معهادل  مهوارد  ايهن  غرامهت  و شهود مهي  محسهوب  جويهي  و دائم ازكارافتادگي و عضو نقص زير موارد –ب

 .   است يكارافتادگ از و عضو نقص بيمه

 (درصد به ارقا )                                                                                                                                     

 ۳  زبان قطع يا حنجره كام  و دائم كارافتادگياز دست دادن قدر  و توانايي حرف زدن )اللي ( اعم از  ۸0

 ۲   از كارافتادگي دائم و كام  يا قطع يك دست از بازو ۷0

 ۱   از كارافتادگي دائم و كام  يا قطع يك دست از ساعد ۱0

 ۴   از كارافتادگي دائم و كام  يا قطع يك دست از مچ ۲۲

 ۲                              انگشتان هر دستاز كارافتادگي دائم و كام  يا قطع كام   ۲0

 ۳/۲   شست انگشت  ۱۱

 ۲/۲                                                                                 بند اول شست ۲۴

 ۱/۲   سبابه ۲۲

 ۴/۲                                                                                   بند اول سبابه ۳۲

 ۲/۲ بند اول و دو  سبابه ۲0

 ۱/۲ هر يك از دو انگشت ميانه ۳۲

 ۷/۲                                                                   كوچك انگشت  ۳0

درصد سرمايه بيمه شهده تجهاوز نخواههد     ۲0گر بابت مجموع نقص عضو انگشتان هر دست از بيمهدر هر حال حداكثر تعهد 

درصهد سهرمايه بيمهه     ۸0كرد و در صورتي كه مجموع انگشتان هر دو دست قطع و يا ازكارافتاده دائم گردد حداكثر معهادل  

 قاب  پرداخت خواهد بود.

 ۱ حداكثرها فقدان دندان ۲۸

 ۷ ران از كارافتادگي دائم و كام  يا قطع يك پا از مفص  ۷0

 ۸ از كارافتادگي دائم و كام  يا قطع يك پا از ساق ۱0

 9 از كارافتادگي دائم و كام  يا قطع يك پا از مچ ۲۲

 ۳0 از كارافتادگي دائم و كام  يا قطع انگشتان پا ۱0

 ۳/۳0                                                                                       شست پا ۳0
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 ۲/۳0 هر يك از ساير انگشتان  ۲

بينايي كام  يك چشهم محهرو  بهوده     شده قب  از حادثه ازبيمهنابينا شدن يك چشم )در صورتي كه  ۲0

 درصد خواهد بود.( ۸0چشم ديگر باشد درصد نقص عضو نابينا شدن
۳۳ 

شده قب  ازوقوع حادثه مشمول بيمه از شهنوايي  بيمهازدست دادن شنوايي يك گوش )در صورتي كه  ۱۲

 درصد خواهد بود.( ۱۲محرو  بوده باشد درصد نقص عضو ناشنوا شدن گوش ديگر  كام  يك گوش
۳۲ 

 ۳۱   از دست دادن الله گوش ۳0

 ۳۴                                                      بويايي ح  دادن دست از   ۳۲

 ۳۲                               از دست دادن ح  چشايي ۳۲

 ۳۱ درصد سرمايه بيمه تجاوز نخواهدكرد. ۴0غرامت نقص عضو ساير اعضاي سر )جمجمه ( و صور  از حداكثر

 ۳۷  كليه يك    ۱0

 ۳۸                                                   طحال    ۷

 ۳9 بيضه   ۲

 ۲0 گربيمه معتمد پوشك تشخيص به بدن داخ  اعضاي ساير   

      

 غرامهت  ميهوان  همچنهين  و جويهي  يها  كلهي  از اعهم  دائم ازكارافتادگي و عضو نقص فوق، ب و الف بندهاي از غير موارد در -پ

 .  گرددمي تعيين گربيمه معتمد پوشك نظر با مربوط

 .نمايد تكمي  يا اصمح را جويي و دائم ازكارافتادگي و عضو نقص جدول الز ، تخصصي بررسي با تواندمي مركوي بيمه -تبصره

 گربيمه تعهدات از خارج خسارتهاي -چهارم فصل

 :است خارج گربيمه تعهدات شمول از آن از ناشي خطر تحقق يا و زير موارد -۱۱ ماده

 .آن به اقدا  يا و خودكشي -الف

 .شود آن موجب عمدا  شدهبيمه كه بدني صدما  -ب

 .گردان روان و مخدر مواد هرگونه استعمال يا و مستي -ج

 .پوشك تجويو بدون آورخواب و هوشياري كاهنده داروهاي از استفاده -د

 .آن در معاونت يا و مشاركت مباشر ، از اعم مجرمانه اعمال به شدهبيمه ارتكاب - هه

 .شدهبيمه فت  يا و ديسك نوع هر -و

 .باشد بيمه اين موضوع خطر تحق  از ناشي جنون به ابتم كه آن مگر شدهبيمه جنون به ابتم و بيماري –ز

 فقهط  گهر بيمهه  صهور   ايهن  در(. معاونت يا و مشاركت مباشر ، از اعم) نفعذي عمد از ناشي حادثه علت به شدهبيمه فو  -ح

 .بود خواهد بيمه سرمايه در نفعذي افراد ساير سهم پرداخت به متعهد

 قيها ،  اعتصهاب،  بلهوا،  انقهمب،  شهورش،  ،(اسهت  مانهده  بجا جنگ از بعد كه نظامي ادوا  عملكرد يا و انفجار جو به) جنگ -ط

 .انتظامي و نظامي مقاما  احتياطي اقداما  و كودتا آشوب،

 .ايهسته انفعاال  و فع  و فشانآت  لرزه، زمين -ي
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 آموزشهي،  هواپيمهاي  سرنشيني يا و هدايت موتورسيكلت، هدايت راني،قاي  سواركاري، شكار، اي،حرفه و رزمي هايورزش -ک

 بها  پهرش  غواصهي،  هليكهوپتر،  سرنشيني يا و هدايت ،(ايمسابقه) كورسي اتومبي  سرنشيني يا و هدايت غيرتجاري، و اكتشافي

 .موتور بدون پرواز وسائ  ساير يا كايت هدايت و نجا  چتر

 بهراي  و اسهت  پوشه   قابه   مربوطه بيمهح  اخذ و گربيمه كتبي موافقت با ک و ي ط، دربندهاي مندرج خطرا  –۱ تبصره

 :است ضروري زير موارد رعايت ط بند پوش 

 .باشد داشته مشاركت شدهبيمه خطر تحق  در نبايد شدهبيمه -۳

 .نمايد لغو را مذكور بند موضوع ايبيمه پوش  روزه ۳0 كتبي اخطار ارسال با تواندمي گربيمه -۲

 .نمايند بيمه را ديگري اضافي خطرا  مركوي بيمه از قبلي موافقت اخذ با توانندمي بيمه مؤسسا  -۲تبصره
  

 نامه بيمه انفساخ و فسخ -پنجم فصل

 :نمايد فسخ را نامهبيمه توانندمي نامهبيمه طرفين از يك هر زير موارد در :نامهبيمه فسخ موارد –۱۲ ماده

 اعتبار مد  مهيبح  صور  اين در. نمايد فسخ را نامهبيمه تواندمي زير موارد در گربيمه: گربيمه طرف از فسخ موارد -الف

 . شد خواهد محاسبه شمارروز صور  به  نامهمهيب

 .معين مواعد يا موعد در آن اقساط يا و بيمهح  از قسمتي يا تما  پرداخت عد  -۱

 نظهر  در كهه  نحهوي  به كند خودداري مطالبي اظهار از يا و نمايد اظهار را مطالبي سوءنيت بدون يا و سهوا گذاربيمه هرگاه -۲

 .بكاهد آن اهميت از يا و داده تغيير را خطر موضوع گربيمه

 شهده بيمه وضعيت تغيير يا و بيمهح  تعدي  با گذاربيمه موافقت عد  و شرايط اين ۱ ماده موضوع خطر تشديد صور  در -3

 .  شدنمي فعلي قرارداد در مذكور شرايط با قرارداد انعقاد به حاضر گربيمه بود قرارداد از قب  موبور وضعيت اگر كه نحوي به

 گهذار بيمهه  بهه  سفارشهي  نامهه  وسيله به را موضوع است موظف نمايد فسخ را نامهبيمه بخواهد گربيمه كه صورتي در –تبصره

 .  گرددمي تلقي شدهفسخ نامهبيمه گذارمهيب توسط سفارشي نامه افتيدر از پ  روز ده صور ، اين در. دهد اطمع

 : گذاربيمه طرف از فسخ موارد  -ب

 محاسهبه  مهد  كوتهاه  تعرفهه  براسهاس  را فسخ زمان تا بيمهح  گربيمه صور اين در نمايد فسخ را نامهبيمه تواندمي گذاربيمه

 به فسخ زمان تا بيمهح  صور اين در كه باشد زير دالي  از يكي به مستند گذاربيمه توسط فسخ كه مواردي در مگر. مينمايد

 :شد خواهد محاسبه شمار روز طور

 .گربيمه پرتفوي انتقال -۱

 .بيمهح  تعدي  با گربيمه موافقت عد  و بيمه موضوع خطر كاه  -۲

 تهاريخ  از صهور   ايهن  در. بنمايهد  را نامهه بيمهه  فسخ تقاضاي گربيمه به كتبي درخواست تسليم با تواندمي گذاربيمه -تبصره

 بهراي  مشخصهي  تاريخ گذاربيمه درخواست در چنانچه. شودمي محسوب شدهفسخ نامهبيمه گر،بيمه به موبور درخواست تسليم

 . بود خواهد اخير تاريخ از فسخ اثر باشد شده تعيين فسخ

 نباشهد  نامهه بيمهه  ايهن  پوشه   تحت كه خطري تحق  علت به شدهبيمه فو  صور  در :نامهبيمه انفساخ موارد –۱3 ماده

 روزشهمار  تعرفهه  براسهاس  شهده  منقضهي  مهد   بيمهه حه   انفساخ، موارد در. گرددمي منفسخ شدهبيمه فو  زمان از نامهبيمه

 .  شودمي محاسبه

 .شد خواهد لغو متوفي شده بيمه براي فقط نامهبيمه پوش  گروهي قراردادهاي در -تبصره
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 موارد ساير -ششم فصل

 تيه رعا با طوركتبي به بايد نامهبيمه با رابطه در گربيمه و گذاربيمه اظهار و پيشنهاد هرگونه :اظهارات بودن كتبي –۱4 ماده

 .گردد اعم  مقاب  طرف به شدهاعم  نشاني آخرين به مربوط مقررا 

 بهه  را عضو چند يا يك جويي عضو نقص سرمايه مركوي، بيمه از مجوز اخذ با تواندمي بيمه شركت خاص، موارد در -۱5 ماده

 .نمايد تعيين ديگري صور 

 رعايهت  با آن ميوان حداكثر همچنين و جويي دائم يا و كلي دائم ازكارافتادگي و عضو نقص تشخيص موارد، همه در -۱6 ماده

 نقهص  فهو ،  بابهت  بيمه مد  در مذكور موارد از يك هر هايسرمايه مجموع و باشدمي گربيمه معتمد پوشك يا ذيربط جدول

 مهذكور  ههاي  پوش  از هريك بيمه سرمايه مجموع از تواندنمي نامهبيمه اين موضوع( جويي يا كلي) دائم ازكارافتادگي و عضو

 .نمايد تجاوز

. نماينهد  فصه   و حه   مذاكره طري  از امكان حد تا را خود اختمف بايد قرارداد طرفين: اختالف فصل و حل نحوه -۱7 ماده

 در. كننهد  فصه   و حه   را موضهوع  دادگاه به مراجعه يا داوري طري  از توانندمي نشد فص  و ح  مذاكره طري  از اختمف اگر

 بهراي  توافه   عد  صور  در. كنند انتخاب را الطرفينمرضي داور نفر يك توانندمي قرارداد طرفين داوري، روش انتخاب صور 

 داوران. كنهد  معرفهي  ديگهر  طهرف  بهه  كتبي صور  به را خود انتخابي داور بايد طرفين از يك هر الطرفين،مرضي داور انتخاب

 رأي صهدور  بهه  اقهدا   آرا اكثريهت  بها  اخهتمف،  موضهوع  بهه  رسيدگي از پ  و انتخاب سرداور عنوان به را سومي داور منتخب،

 يها  و نكنهد  معرفهي  را خهود  منتخهب  داور مقابه ،  طهرف  داور معرفي از بعد روز ۱0 تا طرفين از هريك كه صورتي در. كنندمي

 دادگهاه  از را سهرداور  يا داور تعيين مورد حسب تواندمي طرفين از يك هر نرسند تواف  به سرداور انتخاب براي منتخب، داوران

 پردازدمي را سرداور الوحمهح  نصف و خود انتخابي داور الوحمهح  رسيدگي، شروع در طرفين از يك هر. شود خواستار صالح

 .شودمي صادر او عليه رأي كه بود خواهد طرفي عهده بر داوري هايهوينه همه خاتمه، در و

 تعيهين  زيهر  صهور   بهه  باشهد  سهال  يهك  از كمتر آنها مد  كه هايينامهبيمه بيمةح  و است سال يك بيمه مد  -۱8 ماده

 :شودمي

 حق بيمه بر مبناي حق بيمه يكساله مدت اعتبار

 درصد حق بيمه ساالنه 5 روز 5تا 

 درصد حق بيمه ساالنه ۱۱ روز ۱5روز تا  6از 

 درصد حق بيمه ساالنه ۲۱ روز 3۱روز تا  ۱6از 

 درصد حق بيمه ساالنه 3۱ روز 6۱روز تا  3۱از 

 درصد حق بيمه ساالنه 4۱ روز 9۱روز تا  6۱از 

 درصد حق بيمه ساالنه 5۱ روز ۱۲۱روز تا  9۱از 

 درصد حق بيمه ساالنه 6۱ روز ۱5۱روز تا  ۱۲۱از 

 درصد حق بيمه ساالنه 7۱ روز ۱8۱روز تا  ۱5۱از 

 درصد حق بيمه ساالنه 85 روز ۲7۱روز تا  ۱8۱از 

 درصد حق بيمه ساالنه ۱۱۱ روز به باال ۲7۱از 
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 ديگري صور  به آنكه مگر است ايران اسممي جمهوري قلمرو خارج و داخ  حوادث براي نامهبيمه اين هايپوش  -۱9 ماده

 .باشد شده تواف 

 الز  االجرا خواهد بود. 0۳/0۲/۳۱9۲نامه از تاريخ اين آيين -۲۱ماده 

 شرايط اختصاصي بيمه هزينه پزشكي ناشي از حادثه

 نامه حوادث اشخاصضميمه بيمه

 دريافهت  بابهت  نامهه، بيمه گذار به علت تحق  خطرا  موضوع شده يا بيمهبيمههايي كه هاي پوشكي عبار  است از هوينههوينه -۱ماده  

 .نمايد مي پرداخت درماني خدما 

حساب درمهاني مربوطهه و يها حهداكثر هوينهه      گر عبار  است از مبلغ مندرج در صور بيمههوينه پوشكي قاب  پرداخت توسط  -۲ماده 

آن بهه   روز پ  از پرداخت هوينه، صورتحساب ۱0گر هر كدا  كه كمتر باشد. مشروط بر آنكه حداكثر ظرف مد  بيمهپوشكي مورد تعهد 

 شود:گر تسليم شده باشد و با رعايت شرايط زير پرداخت ميبيمه

 درمان بيمه شده بايد حداكثر ظرف دو سال از پايان مد  بيمه شروع شده باشد.  -۱

گر براي هر حادثه معادل بيست درصد سرمايه فو  يا نقص عضو كام  و دائم )هر كدا  بيشتر بيمهحداكثر هوينه پوشكي مورد تعهد   -۲

 باشد( خواهد بود.

 گردد.ميافتد يك حادثه محسوب مجموعه حوادثي كه در هفت روز متوالي اتفاق  -3ماده 

 شده تحقي  نمايد.بيمهشده را بررسي و در مورد چگونگي درمان و معالجه بيمهوشكي تواند اسناد و مدارک پميگر بيمه -4ماده 

شده به منظور معالجه در مواردي كه طب  تشخيص پوشك معالج جنبه اورژان  داشته و يا امكان معالجه وي بيمههوينه انتقال  -5ماده 

 قاب  پرداخت است.هاي پوشكي محسوب شده و در مح  وقوع حادثه نباشد جوء هوينه

 شرايط اختصاصي بيمه غرامت روزانه عمومي ناشي از حادثه 

 نامه حوادث اشخاصضميمه بيمه

 تعاريف  -۱ماده 

شده است كه در اثر تحق  خطر موضهوع بيمهه بهه    بيمهاز كارافتادگي موقت به مفهو  از دست دادن موقت توانايي جسمي و يا رواني   -۱

دارد اعم از اينكه بستري شده باشهد يها   ميشده را از انجا  وظايف شغلي باز بيمهگر، تاييد پوشك معتمد بيمه تشخيص پوشك معالج و به

 نباشد.

شده به علت تحق  خطر موضوع بيمه به وي پرداخت بيمهغرامت روزانه عمومي عبار  است از مبلغي كه در ايا  از كارافتادگي موقت   -۲

 گردد.مي

 گر بيمهتعهد  -۲ماده 

نامه تحق  يابد و حهداكثر  بيمهگر براي پرداخت غرامت روزانه عمومي مشروط بر آن است كه خطر موضوع بيمه در مد  اعتبار بيمهتعهد 

 شده گردد. بيمهنامه منجر به ازكارافتادگي موقت ظرف دو سال از تاريخ انقضاي بيمه

 معادل پنج در هوار سرمايه فو  يا نقص عضو كام  و دائم )هر كدا  بيشتر باشد( خواهد بود.گر بيمهحداكثر غرامت روزانه مورد تعهد   -۱

گر براي پرداخت غرامت روزانه عمومي از چهارمين روز ازكارافتادگي موقت محاسبه مي شود و حداكثر براي يكصدوهشتاد بيمهتعهد   -۲

 روز خواهد بود.

 ساير شرايط  -3ماده 

  گردد.ميافتد يك حادثه محسوب مجموعه حوادثي كه در هفت روز متوالي اتفاق   -
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 شرايط اختصاصي بيمه غرامت روزانه بستري شدن در مراكز درماني مجاز

 نامه حوادث اشخاصضميمه بيمه

 تعاريف  -۱ماده 

در مراكو درماني مجاز به علهت تحقه  خطهر موضهوع      شدهبيمهشدن شده، مبلغي است كه در ايا  بستريبيمهشدن غرامت روزانه بستري

 گردد.ميبيمه به وي پرداخت 

 گر بيمهتعهد  -۲ماده 

در مهد  بيمهه   گر در مورد پرداخت غرامت روزانه بستري شدن در مراكو درماني مجاز در صورتي است كه خطر موضهوع بيمهه   بيمهتعهد 

گهر  شده بيمهه شده گردد. پ  از انقضاي مد  يادبيمهنامه منجر به بستري شدن ي بيمهتحق  يابد و حداكثر ظرف دو سال از تاريخ انقضا

 گونه تعهدي نسبت به پرداخت غرامت موضوع اين بيمه نخواهد داشت.هيچ

 شده در مراكو درماني مجاز محاسبه و حداكثر براي نود روز خواهد بود.بيمهگر از چهارمين روز بستري شدن بيمهتعهد   -۱

گر معادل پنج درهوار سرمايه بيمه فو  يا نقص عضو كامه  و دائهم )ههر كهدا  بيشهتر باشهد(       بيمهحداكثر غرامت روزانه مورد تعهد   -۲

 خواهد بود.

 ساير شرايط  -3ماده 

 گرددميافتد يك حادثه محسوب مجموعه حوادثي كه در هفت روز متوالي اتفاق 

 

 

 


