شرايط عمومي
بيمً حُادث خاوُادي
كليات:
)1ايٓ ثيّٗ ٔبِٗ ثيٓ ثيّٗ گش
 ٚثيّٗ گزاس ثش اعبط لبْٔٛ
ثيّٗ ِقٛة اسديجٙؾت ِبٖ عبي
 ٚ 1316پيؾٕٙبد وتجي ثيّٗ
گزاس ( وٗ خضء اليٕفه ثيّٗ
ٔبِٗ ِيجبؽذ) تٕظيُ گشديذٖ ٚ
ِٛسد تٛافك عشفيٓ ِيجبؽذ .آْ
لغّت اص پيؾٕٙبد وتجي ثيّٗ
گزاس وٗ ِٛسد لجٛي ثيّٗ گش
ٚالغ ٔگشديذٖ ثبيذ ثٗ ثيّٗ
گزاس لجً اص فذٚس ثيّٗ ٔبِٗ
اػالَ گشدد ِٛ ٚاسد اػالَ ؽذٖ
خضء تؼٙذات ثيّٗ گش ِحغٛة
ّٔيگشدد)2 .بيمً گس  :ثيّٗ
گش ؽشوت ثيّٗ ايغت وٗ ِؾخقبت
آْ دس ايٓ ثيّٗ ٔبِٗ ليذ
گشديذٖ  ٚخجشاْ خغبست ٚ
پشداخت غشاِت ٔبؽي اص حٛادث
احتّبٌي سا عجك ؽشايظ ِمشس
دس ايٓ ثيّٗ ٔبِٗ ثؼٙذٖ
ِيگيشد.
)3بيمً گراز  :ثيّٗ گزاس ؽخـ
حميمي يب حمٛلي اعت وٗ
ِؾخقبت ٔبِجشدٖ دس ايٓ ثيّٗ
ٔبِٗ روش گشديذٖ  ٚپشداخت حك
ثيّٗ سا تؼٙذ ِيّٕبيذ.
ػجبستٕذ اص
)4بيمً شدي :
عشپشعت خبٔٛادٖ ثٗ ّ٘شاٖ
اػضبء خبٔٛادٖ وٗ احتّبي
تحمك خغش يب خغشات ِؾّٛي
ثيّٗ ثشاي ٔبِجشدگبْ ِٛخت
أؼمبد ايٓ ثيّٗ ٔبِٗ گشديذٖ
اعت  ٚاعبِي ِؾخقبت آٔبْ اص
خبٔت ثيّٗ گزاس ثٗ ثيّٗ گش
اػالَ ِي گشدد .
)5ذيىفع  :ريٕفغ ؽخـ يب
اؽخبؿ حميمي يب حمٛلي ٘غتٕذ
وٗ ثيّٗ ٔبِٗ ثٕفغ آٔٙب
ايٓ ثيّٗ
دس
ِٕؼمذ ؽذٖ ٚ
ٔبِٗ ٚساث لبٔٔٛي ٘ش يه اص
ثيّٗ ؽذگبْ ِي ثبؽذ.
)6حق بيمً  :حك ثيّٗ ٚخٙي
اعت وٗ ثيّٗ گزاس دس ِمبثً
تؼٙذات ثيّٗ گش ِيپشداصد.
)7سسمايً بيمً َ يا غسامت
بيمً  :عشِبيٗ ثيّٗ يب غشاِت
ثيّٗ ٚخٙي اعت وٗ ثيّٗ گش
ِتؼٙذ ِيگشدد دسفٛست تحمك
خغش يب خغشات ِؾّٛي ثيّٗ عجك
ؽشايظ ايٓ ثيّٗ ٔبِٗ ثٗ
ريٕفغ ثپشداصد.
)8حادثً  :حبدثٗ ِٛضٛع ايٓ
ثيّٗ ػجبستغت اص ٘شٚالؼٗ
ٔبگٙبٔي ٔبؽي اص يه ػبًِ
خبسخي وٗ ثذ ْٚلقذ  ٚاسادٖ
ثيّٗ ؽذٖ ثشٚص وشدٖ ِٕ ٚدش
ػض، ٛ
ثٗ خشذ ٔ ،مـ
اصوبسافتبدگي ٚيب فٛت ثيّٗ
ؽذٖ گشدد.
)9وقص عضُ َ يا اشكازافتادگي
دائم َقطعي ٔ :مـ ػض ٚ ٛيب
اصوبسافتبدگي دائُ  ٚلغؼي
ػجبستغت اص لغغ  ،تغييشؽىً ٚ
يب اصدعت دادْ تٛأبئي أدبَ
وبس ػضٛي اص اػضبء ثذْ وٗ
 ٚبه تاییذ
ٔبؽي اص حبدثٗ ثٛدٖ
پسشه بیمه گر ٚ ٚضؼيت دائُ ٚلغؼي
داؽتٗ ثبؽذ.
)10مدت بيمً وامً ِ :ذت ايٓ
 24سٚصي وٗ
ثيّٗ اص عبػت
ثؼٕٛاْ تبسيخ ؽشٚع ثيّٗ ٔبِٗ
ليذ گشديذٖ اعت  ،آغبص ٚ
دسعبػت  24سٚص أمضبء ثيّٗ
ٔبِٗ خبتّٗ ِي يبثذِ .گشآٔىٗ
ثيٓ عشفيٓ ثٕح ٛديگشي تٛافك
ؽذٖ ثبؽذ.
شسايط:
)11اصل حسه ويت :ثيّٗ گزاس ٚ
ثيّٗ ؽذٖ ِىٍفٕذ ثب سػبيت
دلت  ٚفذالت دس پبعخ ثٗ
پشعؾٙبي ثيّٗ گش وٍيٗ اعالػبت
ساخغ ثٗ ِٛضٛع ثيّٗ سا دس
اختيبس ثيّٗ گش لشاس دٕ٘ذ.
اگش ثيّٗ گزاس دس پبعخ ثٗ
ً اص اظٙبس
پشعؼ ثيّٗ گش ػّذا
ِغٍجي خٛدداسي ّٔبيٕذ  ٚيب
ػّذا” ثش خالف ٚالغ اظٙبس
ثّٕبيٕذ  ،ثيّٗ ٔبِٗ ثبعً ٚ
ثالاثش خٛا٘ذ ثٛد ِ ٌٛٚغٍجي
وٗ وتّبْ ؽذٖ يب ثشخالف ٚالغ
اظٙبس ؽذٖ ٘ ،يچگ ٗٔٛتبثيشي
دس ٚلٛع حبدثٗ ٔذاؽتٗ ثبؽذ ،
دس ايٕقٛست ٔٗ فمظ ٚخٖٛ
پشداختي ثيّٗ گزاس ِغتشد
ٔخٛا٘ذ ؽذ  ،ثٍىٗ ثيّٗ گش
ِيتٛأذ ِبٔذٖ حك ثيّٗ سا
ٔيض ِغبٌجٗ ّٔبيذ.
تبِيٓ
)12خطسات بيمً شدي :
ثيّٗ گش ثب سػبيت اعتثٕبئبت
ِ ٚحذٚديتٙبي ِٕذسج دس ثيّٗ

ٔبِٗ  ،ؽبًِ تحمك خغش (حبدثٗ)
ِٛضٛع ِبدٖ ٘ؾتُ ايٓ ثيّٗ ٔبِٗ
ِيجبؽذ.
تحمك خغشات صيش ٔيض خض ٚتؼٙذات
ثيّٗ گش ِحغٛة ِيگشدد.
الف – غشق ؽذْ ِ ،غِّٛيت ،
تبثيشگبص ،ثخبس  ٚيب ِٛاد خٛسٔذٖ
ِبٕٔذ اعيذ.
ب – اثتالء ثٗ ٘بسي  ،وضاص  ٚعيبٖ
صخُ .
ج – دفبع ِؾشٚع ثيّٗ ؽذٖ.
د -الذاَ ثٗ ٔدبت اؽخبؿ  ٚاِٛاي
اص خغش
)13خسازات قابل تاميه :ايٓ ثيّٗ
ٔبِٗ ِٛساد فٛت  ،اصوبسافتبدگي ٚ
ٔمـ ػض ٛسا وٗ ِغتميّب” ٔبؽي اص
ِٛاسد ِزوٛس دس ِبدٖ دٚاصدُ٘ ايٓ
ثيّٗ ٔبِٗ ثبؽذ  ،تبِيٓ ِيّٕبيذ.

ثيّٗ گزاس
)14پسداخت حق بيمً :
ِٛظف اعت حك ثيّٗ سا دس ِمبثً
دسيبفت ثيّٗ ٔبِٗ ٔمذا” ثپشداصد ٚ
لجض سعيذي وٗ ثٗ ِٙشٚاِضبء ثيّٗ
گش سعيذٖ ثبؽذ  ،اخز ّٔبيذ ِگش
ايٕىٗ عشفيٓ ثٕح ٛديگشي ٔغجت ثٗ
پشداخت حك ثيّٗ تٛافك ّٔبيٕذ.
٘شگٗٔٛ
)15كتبي بُدن اظٍازات:
پيؾٕٙبد  ٚاظٙبس ثيّٗ گزاس  ٚثيّٗ
گش دس ساثغٗ ثب ايٓ ثيّٗ ٔبِٗ
ثبيغتي وتجب” ثٗ آخشيٓ ٔؾبٔي اػالَ
ؽذٖ اسعبي گشدد
)16مُازد فسخ بيمً وامً  :ثيّٗ گش
يب ثيّٗ گزاس ِيتٛإٔذ دس ِٛاسد
صيش الذاَ ثٗ تمبضبي فغخ ثيّٗ
ٔبِٗ ّٔبيٕذ:
الف ) مُازد فسخ اش طسف بيمً گس :
ثيّٗ گش دس ِٛاسد صيش ِيتٛأذ
ثيّٗ ٔبِٗ سا فغخ ّٔبيذ .دس ايٓ
فٛست ثشگؾت حك ثيّٗ ثقٛست سٚصؽّبس
ِحبعجٗ خٛا٘ذ ؽذ.
 -1ػذَ پشداخت تّبَ يب لغّتي اص
حك ثيّٗ ٚيب الغبط آْ دس ِٛػذ يب
ِٛاػذ ِؼيٓ.
٘ -2شگبٖ ثيّٗ گزاس عٛٙا” ٚيب
ثذ ْٚعٛءٔيت ِغبٌجي سا اظٙبس
ّٔبيذ ٚيب اص اظٙبس ِغبٌجي
خٛدداسي وٕذ ثٕحٛي وٗ دس ٔظش ثيّٗ
گش ِٛضٛع خغش سا تغييش دادٖ  ٚيب
اص اّ٘يت آْ ثىب٘ذ.
 -3دس فٛستيىٗ ثيّٗ ٔبِٗ ثشاي ِذت
ثيؼ اص يىغبي ثبؽذ دس پبيبْ
٘شعبي.
ب) مُازد فسخ اش طسف بيمً گراز :
ثيّٗ گزاس ِيتٛأذ ثيّٗ ٔبِٗ سا
فغخ ّٔبيذ دس ايٕقٛست  ،ثيّٗ گش
حك ثيّٗ تب صِبْ فغخ سا ثشاعبط
تؼشفٗ وٛتبٖ ِذت ِحبعجٗ ِيّٕبيذ.
ِگش دسِٛاسديىٗ فغخ تٛعظ ثيّٗ
گزاس ِغتٕذ ثٗ دلیل صيش ثبؽذ وٗ دس
ايٕقٛست حك ثيّٗ تب صِبْ فغخ ثغٛس
سٚصؽّبس ِحبعجٗ خٛا٘ذ ؽذ.
أتمبي پشتفٚي ثيّٗ گش.
)17آثاز فسخ :
الف ) دسفٛستيىٗ ثيّٗ گش ثخٛا٘ذ
ثيّٗ ٔبِٗ سا فغخ ّٔبيذ ِٛ ،ظف
ّٔبثش ثغشف
اعت ِٛضٛع سا ثٛعيٍٗ
ديگش اعالع د٘ذ .دس ايٕقٛست ثيّٗ
ٔبِٗ يىّبٖ پظ اص اػالَ ِشاتت ثٗ
ثيّٗ گزاس  ،فغخ ؽذٖ تٍمي ِيگشدد.
ب ) ثيّٗ گزاس ِيتٛأذ ثب تغٍيُ
دسخٛاعت وتجي ثٗ ثيّٗ گش تمبضبي
فغخ ثيّٗ ٔبِٗ سا ثّٕبيذ .دس
ايٕقٛست اص تبسيخ تغٍيُ دسخٛاعت
ِضثٛس ثٗ ثيّٗ گش ثيّٗ ٔبِٗ فغخ
ؽذٖ ِحغٛة ِيؾٛد .چٕبٔچٗ دس
دسخٛاعت ثيّٗ گزاس تبسيخ ِؾخقي
ثشاي فغخ تؼييٓ ؽذٖ ثبؽذ  ،اثش
فغخ اص تبسيخ اخيش خٛا٘ذ ثٛد.
َ)18ظائف بيمً شدي  ،بيمً گراز َ
ذيىفع دزصُزت َقُع حادثً:
الف ) ثّحض ٚلٛع حبدثٗ غيش اص فٛت
 ،ثيّٗ ؽذٖ ِٛظف اعت ثٗ پضؽه
ِشاخؼٗ ّٔٛدٖ  ٚدعتٛس٘بي ٚي سا
ِشاػبت  ٚخٛد سا تحت ِؼبٌدٗ لشاس
د٘ذ ٚ .عشپشعت  ٚيب ثيّٗ گزاس
ِٛظفٕذ حذاوثش ظشف پٕح سٚص ثؼذ اص
ً ثبعالع
ٚلٛع حبدثٗ ِشاتت سا وتجب
ثيّٗ گش ثشعبٔذ.
٘ش يه اص ثيّٗ
ب ) دس فٛست فٛت
ؽذگبْ  ،ثيّٗ گزاس ِشاتت سا ثبيذ
يه ٘فتٗ
دس اعشع ٚلت حذاوثش ظشف
اص تبسيخ فٛت وتجب” ثبعالع ثيّٗ گش
ثشعبٕٔذِ .گش ايٕىٗ ثبثت ّٔبيٕذ
ثؼٍت خبسج اص اسادٖ خٛد لبدس ثٗ
اػالَ ٔجٛدٖ أذ.
ج) ثشحغت ِٛسد ثيّٗ گزاس ٘ ،ش يه
اص ثيّٗ ؽذ گبْ يب ريٕفغ ثبيذ
ِذاسن ِٛسد ٌض َٚسا ثٗ ثيّٗ گش
تغٍيُ ّٔٛدٖ  ٚثٗ وٍيٗ عٛاالتي وٗ
دس ساثغٗ ثب حبدثٗ اص ايؾبْ ِيؾٛد
 ،اص سٚي فذالت پبعخ دٕ٘ذ.

د ) ثيّٗ ؽذ گبْ دس ِٛاسد خشذ ٚيب
ريٕفغ دس ِٛسد فٛت ٍِضَ ثٗ لجٛي
ِؼبيٕٗ پضؽىي ٚيب ٘شگ ٗٔٛتحميمبت
ِيجبؽذ.
تبصسي  :دس فٛستيىٗ ثيّٗ گزاس ،
ثيّٗ ؽذٖ ٚيب ريٕفغ تىبٌيف ِمشس
دس ايٓ ِبدٖ سا أدبَ ٔذ٘ذ ثيّٗ
گش ِيتٛأذ ضشس ٚصيبْ ٚاسدٖ ثٗ
ٌحبػ ػذَ اخشاي تىبٌيف ِضثٛس سا
اص تؼٙذات لبثً پشداخت خٛد وغش
ّٔبيذ.
ِ)19غئٌٛيت حغٓ اخشاي تىبٌيف ِمشس
دس ايٓ ثيّٗ ٔبِٗ اص عشف ثيّٗ ؽذٖ
يب ريٕفغ ثش ػٙذٖ ثيّٗ گزاس اعت .
)20تعييه ميصان غسامت بيمً :
 -1غسامت فُت :
ثيّٗ ؽذ گبْ
دسفٛستيىٗ ٘ش يه اص
ثؼٍت ٚلٛع يىي اص خغشات ِؾّٛي ايٓ
ثيّٗ ٔبِٗ فٛت وٕذ ،ثيّٗ گش ِتؼٙذ
اعت عشِبيٗ ثيّٗ سا عجك ؽشايظ ايٓ
ثيّٗ ٔبِٗ  ٚاٚساق اٌحبلي ِٕضُ ثٗ
آْ ٚيب ٘شگ ٗٔٛتٛافك وتجي ديگش ثٗ
ريٕفغ ثپشداصد.
 -2غسامت وقص عضُ َيا
اشكازافتادگي دائم ( كلي َجصئي )
دس فٛستيىٗ ٘ش يه اص ثيّٗ ؽذگبْ
ثؼٍت ٚلٛع يىي اص خغشات ِؾّٛي
ثيّٗ دچبس ٔمـ ػضٚ ٛيب
اصوبسافتبدگي دائُ ؽٛد  ،ثيّٗ گش
ِتؼٙذ اعت غشاِت ِشثٛعٗ سا عجك
ؽشايظ ايٓ ثيّٗ ْ اِٗ ٚضّبئُ آْ
ٚخذٚي ٔمـ ػض ٛثؾشذ ريً ثپشداصد.
الف ) وقص عضُ َاشكازافتادگي دائم
كلي :
ِٛاسد صيش ٔمـ ػضٚ ٛاصوبسافتبدگي
دائُ وٍي ِحغٛة ِيؾٛد  ٚغشاِت ايٓ
ِٛاسد ِؼبدي فذدسفذ عشِبيٗ ثيّٗ
ؽذٖ خٛا٘ذ ثٛد.
ٔ -1بثيٕبئي وبًِ ٚدائُ اص دٚچؾُ.
 -2اص وبسافتبدگي دائُ ٚوبًِ يب
لغغ دٚدعت ،حذالً اص ِچ .
 -3اصوبسافتبدگي دائُ  ٚوبًِ يب
لغغ دٚپب ،حذالً اص ِچ .
 -4اصوبسافتبدگي دائُ  ٚوبًِ يه
دعت  ٚيه پب  ،حذالً اص ِچ .
 -5اص دعت دادْ ٘شد ٚپٕدٗ پب.
 -6لغغ وبًِ ٔخبع.
ٔ -7بؽٕٛائي وبًِ ٚدائُ ٘شدٚگٛػ.
 -8ثشداؽتٓ فه پبئيٓ.
ِٛاسد صيش ٔمـ ػضٚ ٛ
ب )
اصوبسافتبدگي دائُ خضئي ِحغٛة
ِيؾٛد  ٚغشاِت ايٓ ِٛاسد ِؼبدي
دسفذي اص عشِبيٗ ثيّٗ ِيجبؽذ وٗ
ثشاي ٘شيه اص اػضبء تؼييٓ گشديذٖ
اعت .
 -1اصدعت دادْ لذست تٛأبئي حشف
صدْ( الٌي) اػُ اص وبسافتبدگي دائُ
ٚوبًِ حٕدشٖ يب لغغ صثبْ %80
 -2اصوبسافتبدگي دائُ ٚوبًِ يب
لغغ يه دعت اص ثبص%70 ٚ
 -3اصوبسافتبدگي دائُ ٚوبًِ يب
لغغ يه دعت اص عبػذ %60
 -4اصوبسافتبدگي دائُ ٚوبًِ يب
%55
لغغ يه دعت اص ِچ
 -5اصوبسافتبدگي دائُ ٚوبًِ يب
لغغ وبًِ أگؾتبْ ٘شدعت %50
 -5/1أگؾت ؽغت  - % 36ثٕذ اٚي
%24
 - % 25ثٕذ
 -5/2أگؾت عجبثٗ
اٚي  - % 12ثٕذ اٚي ٚد%20 َٚ
٘ -5/3شيه اص د ٚأگؾت ِيبٔٗ
%15
%10
 -5/4أگؾت وٛچه
دس ٘شحبي حذاوثش تؼٙذ ثيّٗ گش
ثبثت ِدّٛع ٔمـ ػض ٛأگؾتبْ ٘شدعت
اص  %50عشِبيٗ ثيّٗ ؽذٖ تدبٚص
فٛستيىٗ ِدّٛع
ٔخٛا٘ذ وشد ٚدس
٘شدٚدعت لغغ ٚيب
أگؾتبْ
اصوبسافتبدٖ دائُ گشدد ،حذاوثش
ِؼبدي  80دسفذ عشِبيٗ ثيّٗ لبثً
پشداخت خٛا٘ذ ثٛد.
 -6اصوبسافتبدگي دائُ ٚوبًِ يب
%70
لغغ يه پب اص ِفقً ساْ
 -7اصوبسافتبدگي دائُ ٚوبًِ يب
%60
لغغ يه پب اص عبق
 -8اصوبسافتبدگي دائُ ٚوبًِ يب
%55
لغغ يه پب اص ِچ
 -9اصوبسافتبدگي دائُ ٚوبًِ يب
%30
لغغ أگؾتبْ پب
%10
 -9/1ؽغت پب
٘ -9/2شيه اص عبيش أگؾتبْ
%5
ؽذْ يه چؾُ
ٔ -10بثيٕب
%50
دسفٛستيىٗ ثيّٗ ؽذٖ لجً اص حبدثٗ
اص ثيٕبئي وبًِ يه چؾُ ِحش َٚثٛدٖ
ثبؽذ  ،دسخٗ ٔمـ ػضٔ ٛبثيٕبؽذْ
چؾُ ديگش  %80خٛا٘ذ ثٛد.
 -11فقذاى دًذاًْا حذاكثز%28
 -12اس دست دادى شٌَايي يك گَش %35

در صَرتيكِ تيوِ شذُ قثل اس ٍقَع حادثِ هشوَل تيوِ اس شٌَايي
كاهل يك گَش هحزٍم تَدُ تاشذ  ,درجِ ًقص عضَ ًاشٌَا شذى
گَش ديگز  %65خَاّذ تَد.
 -13اس دست دادى اللِ گَش %10
 -14اس دست دادى حس تَيايي %15
 -15اس دست دادى حس چشايي %15
 -16غزاهت ًقص عضَ سايز اعضاي سز (جوجوِ) ٍ صَرت حذاكثز
 %40سزهايِ تيوِ تجاٍس ًخَاّذ كزد.
 -17يك كليِ %30
 -18طحال %7
 -19تيضِ %5
تبصره :در هَاردي كِ اس كارافتادگي كاهل ًثاشذ هيشاى اس كارافتادگي
تِ تشخيص پششك هعتوذ تيوِ گز تعييي خَاّذ شذ ٍ تيوِ گز غزاهت
هزتَطِ را هتٌاسة تا درصذّاي هذكَر پزداخت خَاّذ ًوَد.

 -20سايز اعضاي داخل تذى تِ تشخيص پششك هعتوذ تيوِ گز.
پ ) در هَارد ًقص عضَ ٍ اس كارافتادگي دائن اعن اس كلي يا جشئي
غيز اس هَارد هذكَر در تٌذّاي «الف ٍب » فَق الذكز ً ,قص عضَ ٍ
اس كارافتادگي دائن (كلي يا جشئي) ٍ ّوچٌيي هيشاى غزاهت هزتَطِ
هتٌاسة تا درصذّاي هذكَر در تٌذ «الف ٍ ب» تِ ًظز پششك هعتوذ
تيوِ گز تعييي هي گزدد.
در صَرتيكِ تيوِ گذار ًسثت تِ ًظز پششك هعتوذ تيوِ گز هعتزض
تاشذ  ,هَضَع در كويسيًَي هتشكل اس پششك هٌتخة تيوِ گز ٍ
پششك هٌتخة تيوِ گذار ٍ يك ًفز پششك تِ اًتخاب دٍ پششك
هشتَر هطزح ٍ ًظز اكثزيت كويسيَى هشتَر تزاي طزفيي در هَارد
اعتزاض السم االتثاع خَاّذ تَد.
 -3جمع مبالغ پرداختي در مدت بيمه بابت فوت  ,نقص عضو و از
كارافتادگي دائم (كلي يا جسئي) موضوع اين بيمه نامه نمي تواند از
سرمايه بيمه تجاوز نمايد.
تبصره :در كليِ هَارد هَضَع ايي هادُ تشخيص ًقص عضَ ٍ اس
كارافتادگي دائن كلي ٍيا دائن جشئي ٍ ّوچٌيي حذاكثز هيشاى آى تا
پششك هعتوذ تيوِ گز هي تاشذ
ثيّٗ گش
)21مٍلت پسداخت خسازت:
حذاوثش ظشف ِذت يىّبٖ پظ اص تبسيخ
دسيبفت وٍيٗ اعٕبد ِ ٚذاسوي وٗ
ثتٛأذ ثٛعيٍٗ آٔٙب ِيضاْ خغبست
ٚاسدٖ  ٚحذٚد ِغئٌٛيت خٛد سا تؾخيـ
د٘ذ ثبيذ خغبسات سا تغٛيٗ  ٚپشداخت
ّٔبيذ.
استثىائات:
ِٛ-22اسد صيش  ٚيب تحمك خغش ٔبؽي
اص آْ اص ؽّٛي تؼٙذات ثيُ گش خبسج
اعت:
اٌف) خٛدوؾي  ٚيب الذاَ ثٗ آْ
ً
ة) فذِبت ثذٔي وٗ ثيّٗ ؽذٖ ػّذا
ِٛخت آْ ِي ؽٛد.
ج) ِغتي  ٚيب اعتؼّبي ٘ش گِٛ ٗٔٛاد
ِخذس  ٚيب داس٘ٚبي ِحشن ثذ ْٚتدٛيض
پضؽه.
د) استىبة ثيّٗ ؽذٖ ثٗ اػّبي
ِدشِبٔٗ اػُ اص ِجبؽشت ِ ,ؾبسوت ٚ
يب ِؼبٔٚت دس آْ.
ٖ) ٘ش ٔٛع ديغه  ٚيب فتك ثيّٗ ؽذٖ
 )ٚثيّبسي  ٚاثتال ثٗ خٕ ْٛثيّٗ ؽذٖ
ِگش آٔىٗ اثتال ثٗ خٕٔ ْٛبؽي اص
تحمك خغش ِٛضٛع ثيّٗ ثبؽذ.
ص) فٛت ثيّٗ ؽذٖ ثٗ ػٍت حبدثٗ ػّذي
اص عشف ريٕفغ (اػُ اص
ِجبؽشتِ,ؾبسوت  ٚيب ِؼبٔٚت) دس
ً ِتؼٙذ
ايٕقٛست ثيّٗ گش ِٕحقشا
پشداخت ع ُٙعبيش افشاد ريٕفغ دس
عشِبيٗ ثيّٗ خٛا٘ذ ثٛد.
-23خغشاتي وٗ فمظ ثب ِٛافمت وتجي
ثيّٗ گش  ٚپشداخت حك ثيّٗ اضبفي
لبثً پٛؽؼ اعت:
ذ)
خٕگ,ؽٛسػ,أمالة,ثٍٛا,آؽٛة,وٛدتبٚ
الذاِبت احتيبعي ِمبِبت ٔظبِي ٚ
أتظبِي ... ٚ
ت) صِيٓ ٌشصٖ آتؼ فؾبْ  ٚفؼً ٚ
أفؼبالت ٘غتٗ اي.
ی) ٚسصؽٙبي سصِي  ٚحشفٗ اي  ,ؽىبس
 ,عٛاسوبسي  ,لبيمشأي ٘ ,ذايت
ِٛتٛسعيىٍت دٔذٖ اي ٘ ,ذايت  ٚيب
عشٔؾيٕي اتِٛجيً وٛسعي (ِغبثمٗ اي)
٘ ,ذايت  ٚيب عشٔؾيٕي ٘ٛاپيّبي
آِٛصؽي  ٚاوتؾبفي  ٚغيش تدبسي ,
٘ذايت  ٚيب عشٔؾيٕي ٍ٘يىٛپتش ,
غٛافي  ,پشػ ثب چتش ٔدبت (ثدض عمٛط
آصاد وٗ لبثً پٛؽؼ ّٔي ثبؽذ) ٚ
٘ذايت وبيت يب عبيش ٚعبئظ پشٚاص
ثذِٛ ْٚتٛس.

شسايط بيمً ٌصيىً پصشكي:
تعسيف:
٘ضيٕٗ پضؽىي ػجبست اعت اص
٘ضيٕٗ ٘بئي وٗ دس فٛست تحمك
خغشات ِٛضٛع ثيّٗ ٔبِٗ ,
ً دس ِمبثً
ثيّٗ ؽذٖ ِغتميّب
دسيبفت خذِبت دسِبٔي ِتحًّ
ِي گشدد.
ٌصيىً ٌاي پصشكي قابل پسداخت
تُسط بيمً گس:
-1هسینه های پسشىی لابل پرداخت توسط بیمه گر
عبارت است از مبلغ منذرج در طورت حساب درمانی
بیمه شذه با اعمال تعرفه های ممرر و مظوب مخظوص
مراجع پسشىی مربوطه و با رعایت حذاوثر هسینه
پسشىی مورد تعهذ بیمه گر می باشذ .
 -2بیمه گر میتوانذ به تشخیض خود مذارن پسشىی
بیمه شذه را بررسی نمایذ و در مورد چگونگی درمان و
معالجه بیمه شذه تحمیك بعمل اورد.
 -3مجموعه حوادثی وه ظرف مذت هفت روز متوالی
اتفاق می افتذ ،یه حادثه محسوب می گردد.
٘ -4ضيٕٗ ِغبفشت ثيّٗ ؽذٖ
ثّٕظٛس ِؼبٌدٗ دس ِٛاسدي وٗ
عجك تؾخيـ پضؽه ِؼبٌح خٕجٗ
اٚسژأظ داؽتٗ  ٚيب اِىبْ
ِؼبٌدٗ دس ِٕغمٗ ٚلٛع حبدثٗ
ٔجبؽذ  ,لبثً پشداخت ِي
ثبؽذ.
شسكت
بيمً كازآفسيه

