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تعاریف- اولفصل
- یکمماده

و1316سالماهاردیبهشتمصوببیمهقانوناساسبرگذاربیمهوگربیمهبیننامهبیمهاین
طرفینتوافقموردوگردیدهتنظیم) باشدمینامهبیمهالینفکجزکه( گذاربیمهکتبیپیشنهاد

بهبایداستنگردیدهواقعگربیمهقبولموردکهگذاربیمهکتبیپیشنهادازقسمتآن. باشدمی
نمیمحسوبگربیمهتعهداتجزءشدهاعالممواردوگردداعالمنامهبیمهصدورازقبلگذاربیمه
مورددروشدهبیمهکتبیرضایتنباشدواحدشخصگذاربیمهوشدهبیمهکهصورتیدر. گردد
نامهبیمهوگرنهاست،ضرورياوقیمیاولیموافقتباشدنداشتهقانونیاهلیتکهايشدهبیمه
.استباطل

:گربیمه- دومماده

وخسارتجبرانوگردیدهقیدنامهبیمهایندرآنمشخصاتکهاستايبیمهشرکتگربیمه
.گیردمیعهدهبهنامهبیمهایندرمقررشرایططبقرااحتمالیحوادثازناشیغرامتپرداخت

:گذاربیمه-سومماده

وگردیدهذکرنامهبیمهایندرنامبردهمشخصاتکهاستحقوقییاحقیقیشخصگذاربیمه
.نمایدمیتعهدرابیمهحقپرداخت

:شدهبیمه-چهارمماده

موجباوبراينامهبیمهاینمشمولخطراتیاخطرتحققاحتمالکهاستشخصیشدهبیمه
.استشدهذکرنامهبیمهایندرويمشخصاتوگردیدهنامهبیمهانعقاد

:ذینفع-پنجمماده

وشدهمنعقدآنهانفعبهنامهبیمهکههستدحقوقییاحقیقیاشخاصییاشخصذینفع
.استگردیدهذکرنامهبیمهایندرآنمشخصات

:بیمهحق-ششمماده

.پردازدمیگربیمهتعهداتمقابلدرگذاربیمهکهاستوجهیبیمهحق
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:بیمهغرامتیاوبیمهسرمایه- هفتمماده

یاخطرتحققصورتدرگرددمیمتعهدگربیمهکهاستوجهیبیمهغرامتیاوبیمهسرمایه
.بپردازدذینفعیاشدهبیمهبهنامهبیمهاینشرایططبقبیمهمشمولخطرات

:حادثه- هشتمماده

قصدبدونکهخارجیعاملیکازناشیناگهانیواقعههرازعبارتستنامهبیمهاینموضوعحادثه
.گرددشدهبیمهفوتیاوافتادگیکارازعضو،نقصجرح،بهومنجرکردهبروزشدهبیمهارادهو

:قطعیودائمافتادگیکارازیاوعضونقص-نهمماده

تواناییدادندستازیاوشکلتغییرقطع،ازعبارتستقطعیودائمافتادگیکارازیاعضونقص
.باشدداشتهقطعیودائموضعیتوبودهحادثهازناشیکهبدناعضايازعضويکارانجام

:نامهبیمهمدت- دهمماده

بیمهشروعتاریخعنوانبهکهروزيظهر12ساعتازواستشمسیتمامسالیکبیمهاینمدت
بینآنکهمگریابدمیخاتمهنامهبیمهانقضاءروزظهر12ساعتدروآغازاست،گردیدهقیدنامه

.باشدشدهتوافقدیگرينحوبهطرفین

شرایط-دومفصل
:نیتحسناصل–یازدهمماده

کلیهگربیمهپرسشهايبهپاسخدرصداقتودقترعایتباموظفندشدهبیمهوگذاربیمه
.دهندقرارگربیمهاختیاردررابیمهموضوعبهراجعاطالعات

یاونمایندخودداريمطلبیاظهارازعمداگربیمهپرسشبهپاسخدرشدهبیمهوگذاربیمهاگر
یاشدهکتمانکهمطلبیولوبودخواهداثربالوباطلنامهبیمهبنمایند،اظهارواقعخالفبرعمداً

فقطنهصورتایندر. باشدنداشتهحادثهوقوعدرتاثیريگونههیچشده،اظهارواقعبرخالف
مطالبهنیزرابیمهحقماندهتواندمیگربیمهبلکهشد،نخواهدمستردگذاربیمهپرداختیوجوه
www.s.نماید
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:شدهبیمهخطرات-دوازدهمماده

) حادثه(خطرتحققشاملنامه،بیمهدرمندرجمحدودیتهايواستثنائاترعایتباگربیمهتامین
.باشدمینامهبیمهاینهشتممادهموضوع

.گرددمیمحسوبگربیمهتعهداتجزوزیرخطراتتحقق

.اسیدمانندخورندهموادیابخارگاز،تاثیرمسمومیت،شدن،غرق- الف

.زخمسیاهوکزازهاري،بهابتال-ب

.شدهبیمهمشروعدفاع-ج

.خطرازاموالواشخاصنجاتبهاقدام- د

:تامینقابلخسارات–سیزدهمماده

مادهدرمذکورمواردازناشیمستقیماًکهراعضونقصوافتادگیکارازفوت،نامهبیمهاین
هزینهاضافیبیمهحقدریافتوتوافقصورتایندر. نمایدمیتامینباشدنامهبیمهایندوازدهم
.باشدمیتامینقابلروزانهغرامتوپزشکی

:بیمهحقپرداخت-چهاردهمماده

بهکهرسیديقبضوبپردازدنقداًنامهبیمهدریافتمقابلدررابیمهحقاستموظفگذاربیمه
حقپرداختبهنسبتدیگرينحوبهطرفیناینکهمگرنمایداخذباشد،رسیدهگربیمهامضاومهر

.نمایندتوافقبیمه

:اظهاراتبودنکتبی- پانزدهمماده

آخرینبهکتباًبایستینامهبیمهاینبارابطهدرگربیمهوگذاربیمهاظهاروپیشنهادگونههر
.گرددارسالشدهاعالمنشانی

:خطرتغییر–شانزدهمماده

بیمهشود،حاصلتغییريشدهبیمهدیگريفعالیتهايیاوشغلدربیمه،مدتجریاندرهرگاه
.سازندآگاهروزدهمدتظرفحداکثرحاصلتغییراتازراگربیمهموظفندگذاربیمهیاشده

.نمایدمیپیشنهادباقیماندهمدتبرايراخطربامتناسببیمهحقگربیمهخطر،تغییرصورتدر
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حداکثرطرفینازیکهرنمایندتوافقشدهتعدیلبیمهحقمیزاندرنتوانندطرفینکهدرصورتی
.نمایندفسخرانامهبیمهتوانندمیروزدهمدتظرف

:نامهبیمهفسخموارد- هفدهمماده

:نمایندنامهبیمهفسختقاضايبهاقدامزیرموارددرتوانندمیگذاربیمهیاگربیمه

:گربیمهطرفازفسخموارد-الف

صورتبهبیمهحقبرگشتصورتایندر. نمایدفسخرانامهبیمهتواندمیزیرموارددرگربیمه
.شدخواهدمحاسبهشمارروز

.معینمواعدیاموعددرآناقساطیاوبیمهحقازقسمتییاتمامپرداختعدم- 1

مطالبیاظهارازیاونمایداظهاررامطالبینیتسوءبدونیاوسهواًگذاربیمههرگاه- 2
آناهمیتازیاودادهتغییرراخطرموضوعگربیمهنظردرکهنحويبهکند،خودداري

.بکاهد

اگرکهنحويبهشدهبیمهوضعیتتغییریاونامهبیمهموضوعخطرتشدیدصورتدر- 3
شرایطباقراردادانعقادبرايحاضرگربیمهبود،موجودقراردادازقبلمزبوروضعیت
.بیمهحقتعدیلباگذاربیمهموافقتعدموگشتنمیقرارداددرمذکور

.سالهرپایاندرباشدسالیکازبیشمدتبراينامهبیمهکهصورتیدر- 4

:گذاربیمهطرفازفسخموارد-ب

بررافسخزمانتابیمهحقگر،بیمهصورتایندرنمایدفسخرانامهبیمهتواندمیگذاربیمه
بهمستندگذاربیمهتوسطفسخکهموارديدرمگر. نمایدمیمحاسبهمدتکوتاهتعرفهاساس
خواهدمحاسبهروزشمارطوربهفسخزمانتابیمهحقصورتایندرکهباشدزیردالیلازیکی
:شد

.گربیمهپرتفويانتقال- 1

www.s.بیمهحقتعدیلباگربیمهموافقتعدموبیمهموضوعخطرکاهش- 2
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:نامهبیمهانفساخموارد–هجدهمماده

نامهبیمهباشد،نمینامهبیمهاینپوششتحتکهخطريتحققعلتبهشدهبیمهفوتدرصورت
.شودمیمنفسخشدهبیمهفوقزماناز

:فسخآثار-نوزدهمماده

یانامهبوسیلهراموضوعاستموظفنماید،فسخرانامهبیمهبخواهدگربیمهکهدرصورتی- الف
اعالمازپسیکماهنامهبیمهصورتایندر. دهداطالعدیگرطرفبهمقتضیوسایلسایروتلگرام
.گرددمیتلقیشدهفسخگذار،بیمهبهمراتب

.بنمایدرانامهبیمهفسختقاضايگربیمهبهکتبیدرخواستتسلیمباتواندمیگذاربیمه-ب

. شودمیمحسوبشدهفسخنامهبیمهگربیمهبهمزبوردرخواستتسلیمتاریخازصورتایندر
اخیرتاریخازفسخاثرباشد،شدهتعیینفسخبرايمشخصیتاریخگذاربیمهدرخواستدرچنانچه
.بودخواهد

:حادثهوقوعصورتدرذینفعوگذاربیمهشده،بیمهوظایف- بیستمماده

ونمودهمراجعهپزشکبهاستموظفشدهبیمهفوت،ازغیرحادثهوقوعمحضبه- الف
حداکثرموظفندگذاربیمهیاشدهبیمهودهدقرارمعالجهتحتراخودومراعاتراويدستورهاي

.برسانندگربیمهاطالعبهکتباًرامراتبحادثهوقوعازبعدروزپنجظرف

دوظرفحداثرووقتاسرعدربایدرامراتبذینفعیاوگذاربیمهشده،بیمهفوتصورتدر-ب
خودارادهازخارخبعلتنمایندثابتاینکهمگربرسانند،گربیمهاطالعبهکتباًفوتتاریخازهفته
.اندنبودهاعالمبهقادر

نمودهتسلیمگربیمهبهرالزومموردمداركبایدذینفعیاشدهبیمهگذار،بیمهموردحسببر-ج
.دهندپاسخصداقترويازشود،میایشانازحادثهبارابطهدرکهسواالتیکلیهبهو

موردآنهزینهکهپزشکیمعاینهیاوتحقیقاتگونههرقبولبهملزمذینفعیاوشدهبیمه- د
www.s.باشدمیگربیمهقبول
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ندهندانجامراماهایندرمقررتکالیفذینفعیاوشدهبیمهگذار،بیمهکهصورتیدر-تبصره
پرداختقابلتعهداتازرامزبورتکالیفاجرايعدملحاظبهواردهزیانوضررتواندمیگربیمه
.نمایدکسرخود

ذینفعیاشدهبیمهطرفازنامهبیمهایندرمقررتکالیفاجرايحسنمسئولیت- یکموبیستماده
.استگذاربیمهعهدهبر

:بیمهغرامتمیزانتعیین-دوموبیستماده

فوتنامهبیمهاینمشمولخطراتازیکیوقوعبعلتشدهبیمهکهصورتیدر: فوتغرامت- 1
بهمنضمالحاقیاوراقونامهبیمهاینشرایططبقرابیمهسرمایهاستمتعهدگربیمهکند
.بپردازدذینفعبهیگرکتبیتوافقگونههریاوآن

):جزئیوکلی( دائمافتادگیکارازیاوعضونقصغرامت- 2

کارازیاوعضونقصدچاربیمهمشمولخطراتازیکیوقوعبعلتشدهبیمهکهصورتیدر
ضمائمونامهبیمهاینشرایططبقرامربوطهغرامتاستمتعهدگربیمهشود،دائمافتادگی

:بپردازدذیلشرحبهعضونقضجدولوآن

:کلیدائمافتادگیکارازوعضونقص-الف

معادلموارداینغرامتوشودمیمحسوبکلیدائمافتادگیکارازوعضونقصزیرموارد
.بودخواهدشدهبیمهسرمایهصددرصد

.چشمدوازدائموکاملنابینایی- 1

.مچازحداقلدست،دوقطعیاکاملودائمافتادگیکاراز- 2

.مچازحداقلپا،دوقطعیاکاملودائمافتادگیکاراز- 3

.مچازحداقلپا،یکودستیککاملودائمافتادگیکاراز- 4

.پاپنچهدوهردادندستاز- 5

.نخاعکاملقطع- 6

.گوشدوهردائموکاملناشنوایی- 7
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.پایینفکبرداشت- 8

:جزئیدائمافتادگیکارازوعضونقص-ب

معدلموارداینغرامتوشودمیمحسوبجزئیدائمافتادگیکارازوعضونقضزیرموارد
.استگردیدهتعییناعضاازیکهربرايکهباشدمیبیمهسرمایهازدرصدي

یاحنجرهکاملودائمکارافتادگیازاعم) اللی(زدنحرفتواناییوقدرتدادندستاز- 1
%.80زبانقطع

%70بازوازدستیکقطعیاکاملودائمافتادگیکاراز- 2

%60ساعدازدستیکقطعیاکاملودائمافتادگیکاراز- 3

%55مچازدستیکقطعیاکاملودائمافتادگیکاراز- 4

%50دستهرانگشتانکاملقطعیاکاملودائمافتادگیکاراز- 5

%24اولبند- %36شستانگشت-1/5
%20سبابهدومواولبند-%12سبابهاولبند- % 25سبابهانگشت-2/5
%15میانهانگشتدوازیکهر-3/5
%10کوچکانگشت-4/5

سرمایه% 50ازدستهرانگشتانعضونقصمجموعبابتگربیمهتعهدحداکثرحالهردر
ازیاوقطعدستدوهرانگشتانمجموعکهصورتیدروکردنخواهدتجاوزشدهبیمه

.بودخواهدپرداختقابلبیمهسرمایه% 80معادلحداکثرگردد،دائمکارافتاده

%70رانمفصلازپایکقطعیاکاملودائمافتادگیکاراز- 6

%60ساقازپایکقطعیاکاملودائمافتادگیکاراز- 7

%55مچازپایکقطعیاکاملودائمافتادگیکاراز- 8

%30پاانگشتانقطعیاکاملودائمافتادگیکاراز- 9

%10پاشست-1/9
%5انگشتانسایرازیکهر-2/9
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%50چشمیکشدننابینا-10

%10گوشاللهدادندستاز- %35گوشیکشنوائیدادندستاز-11

محرومگوشیککاملشنوائیازبیمهمشمولحادثهورودازقبلشدهبیمهکهصورتیدر
.بودخواهد% 65دیگرگوششدنناشنواعضونقصدرجهباشد،بوده

%28حداکثردندانهافقدان-12

%15بویائیحسدادندستاز-13

%15چشائیحسدادندستاز-14

تجاوزبیمهسرمایه% 40حداکثرازصورتو) جمجمه(سراعضاءسایرعضونقصغرامت-15
.کردنخواهد

%30کلیهیک-16

%7طحال-17

%5بیضه-18

پزشکتشخیصبهکارافتادگیازمیزاننباشدکاملافتادگیکارازکهموارديدر-تبصره
مذکوردرصدهايبامتناسبرامربوطهغرامتگربیمهوشدخواهدتعیینگربیمهمعتمد

.نمودخواهدپرداخت

.گربیمهمعتمدپزشکتشخیصبهبدنداخلاعضاءسایر-19

الفبندهايدرمذکورمواردازغیرجزئییاوکلیازدائمافتادگیکارازوعضونقصموارددر- ج
مربوطهغرامتمیزانهمچنینو) جزئییاکلی(دائمافتادگیکارازوعضونقصالذکرفوقبو

گردد،میتعیینگربیمهمعتمدپزشکمنظوربهبوالفبنددرمذکوردرصدهايبامتناسب
کمیسیونیدرموضوعباشدمعترضگربیمهمعتمدپزشکنظربهنسبتگذاربیمهکهدرصورتی

دوانتخاببهپزشکنفریکوگذاربیمهمنتخبپزشکوگربیمهمنتخبپزشکازمتشکل
خواهداالتباعالزماعتراضمواردطرفینبرايمزبورکمیسیوناکثریتنظرومطرحمزبورپزشک

.بود
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یاکلی(دائمافتادگیکارازوعضونقصفوت،بابتبیمهدرمدتپرداختیمبالغجمع- 3
.نمایدتجاوزبیمهسرمایهازتواندنمینامهبیمهاینموضوع) جزئی

دائموکلیدائمافتادگیکارازوعضونقصتشخیصمادهاینموضوعمواردکلیهدر-تبصره
.باشدمیگربیمهمعتمدپزشکباآنمیزانحداکثرهمچنینوجزئی

:خسارتپرداختمهلت-سوموبیستماده

آنهاوسیلهبهبتواندکهمدارکیواسنادکلیهدریافتتاریخازپسیکماهظرفحداکثرگربیمه
پرداختوتسویهراخساراتبایددهد،تشخیصراخودمسئولیتحدودوواردهخسارتمیزان
.نماید

:استثنائات- سومفصل
:چهارموبیستماده

آنبهاقداموخودکشی- الف

.شودمیآنموجبعمداًشدهبیمهکهبدنیصدمات-ب

.پزشکتجویزبدونمحركداروهايیاومخدرموادگونههراستعمالومستی-ج

.آندرمعاونتیاومشارکتمباشرت،ازاعممجرمانهاعمالبهشدهبیمهارتکاب- د

.شدهبیمهفتقیاودیسکنوعهر- ه

بیمهاینموضوعخطرتحققازناشیجنونبهابتالآنکهمگرشدهبیمهجنونبهابتالوبیماري- و
.باشد

).معاونتیاومشارکتمباشرت،ازاعم(ذینفعطرفازعمديحادثهعلتبهشدهبیمهفوت-ز

خواهدبیمهسرمایهدرذینفعافرادسایرسهمپرداختبهمتعهدمنحصراًگربیمهصورتایندر
.بود

:پنجموبیستماده

:استپوششقابلاضافیبیمهحقپرداختوگربیمهکتبیموافقتبافقطکهخطراتی-
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ونظامیمقاماتاحتیاطیاقداماتوکودتاآشوب،قیام،اعتصاب،بلوا،انقالب،شورش،جنگ،- الف
.انتظامی

.ايهستهانفعاالتوفعلوفشانآتشلرزه،زمین–ب

یاهدایتسیکلت،موتورهدایترانی،قایقسوارکاري،شکار،اي،حرفهورزمیهايورزش-ج
( کورسیاتومبیلسرنشینییاوهدایتتجاري،غیرواکتشافیآموزشی،هواپیمايسرنشینی

و) آزادسقوطجزبه(نجاتچترباپرشغواصی،کوپتر،هلیسرنشینییاوهدایت،)ايمسابقه
.موتوربدونپروازوسائطسایریاکایتهدایت

شرایط مخصوص
پزشکیهايهزینهوکارافتادگیازوعضونقصصورتدربیمهسرمایهازکنندهاستفاده- 1

.باشدمیشدهبیمهشخص

رانندگیازناشیحادثهدچارموتورينقلیهوسایلبارانندگیهنگامدرشدهبیمهصورتیکهدر- 2
وقوعتاریخدرشدهبیمهکهداشتخواهدگربیمهتعهداتشمولدرويخسارتصورتیدرشود،

.باشدنقلیهوسیلههمانبارانندگیمجازگواهینامهدارايحادثه

میمعتبرجهاننقاطکلیهوایراندرروزشبانهساعت24مدتتمامدرنامهبیمهپوشش- 3
.باشد

باشدخواهدصادرلزومصورتدروبعداًکهملحقاتییاونامهبیمهدرمذکورمواردچنانچه- 4
ظرفحداکثراستموظفگذاربیمهباشدنداشتهمطابقتبیمهتقاضايطبقگذاربیمهنظریات

شدهتاییدمراتبصورتاینغیردرنمایددرخواستراآنهاتصحیحصدور،تاریخازروز10مدت
.شدخواهدتلقی

اینغیردرباشد،میسررسیددربیمهحقچکوصولبهمنوطآنضمائمیاونامهبیمهاعتبار- 5
.گردیدخواهدتلقیشده،فسخیاوباطلمورد،برحسبآنضمائمونامهبیمهصورت

وچگونگیوتاریخساعت،ذکرباکهانتظامینیروهايذیصالح،مقاماتسويازمداركارائه- 6
مشمولحادثهازناشیخسارتبررسیجهتباشد،اصلبرابرمهربهممهورکهحادثهوقوعمحل
.استضرورينامهبیمهاین
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گواهینامه،داشتنبهمنوطايدندهموتورسیکلتازاستفادهحادثهازناشیخطراتپوشش- 7
.بودخواهدنامهبیمهخصوصیشرایطدردرجواضافیبیمهحقپرداختوگذاربیمهدرخواست

.باشدحادثهوقوعتاریخازسالدوگربیمهتعهداتازناشیدعاويزمانمرور- 8

:خانوادهحوادثپزشکیهزینهبیمهشرایط

بیمهنامه،بیمهموضوعخطراتتحققصورتدرکههاییهزینهازعبارتستپزشکیهزینه- 1
.گرددمیمتحملدرمانیخدماتدریافتمقابلدرمستقیماًشده

:گربیمهتوسطپرداختقابلپزشکیهايهزینه- دوم

درمانیصورتحسابدرمندرجمبلغازعبارتستگربیمهتوسطپرداختقابلپزشکیهزینه- 1
.باشدکمترکهکدامهرگربیمهتعهدموردپزشکهزینهحداکثریاومربوط

هربرايپوششتحتخطرتحققتاریخازسالدومدتظرفشدهبیمهکهپزشکیهزینه- 2
.استشدهمتحملبیمهموضوعحادثه

:شرایطسایر-سوم

صورتدرونمایدبررسیراشدهبیمهپزشکیمداركخودتشخیصبهتواندمیگربیمه- 1
.آوردعملبهتحقیقشدهبیمهمعالجهودرمانچگونگی

.گرددمیمحسوبحادثهیکافتد،میاتفاقمتوالیروزهفتمدتظرفکهحوادثمجموع- 2

جنبهمعالجپزشکتشخیصطبقکهموارديدرمعالجهمنظوربهشدهبیمهمسافرتهزینه- 3
.باشدمیپرداختقابلعرفطبقنباشد،حادثهوقوعمنطقهدرمعالجهامکانیاوداشتهاورژانس

:انفراديحوادثعمومیروزانهغرامتبیمهشرایط

:تعاریف-اول

. استشدهبیمهروحییاوجسمیتواناییموقتدادندستازمفهومبهموقتافتادگیکاراز- 1
میبازشغلیوظایفانجامازراشدهبیمهپزشک،تشخیصبهبیمهموضوعخطرتحققاثردرکه
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2- غرامت روزانه عمومی عبارتست از مبلغی که در ایام از کارافتادگی موقت بیمه شده به علت
تحقق خطر موضوع بیمه به وي پرداخت می گرد .د

دوم- تعهد بیمه گر در مورد پرداخت غرامت روزان :ه

 1- تعهد بیمه گر در مورد پرداخت غرامت روزانه عمومی در صورتی است که حادثه در مدت اعتبار
 بیمه نامه تحقق یافته و حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ وقوع حادثه منجر به از کارافتادگی
موقت بیمه شده گرد .د بیمه گر پس از انقضاي مدت یاد شده هیچ گونه تعهدي نسبت به پرداخت

غرامت موضوع این بیمه نخواهد داشت.

2- بیمه گر در صوتی غرامت روزانه عمومی را پرداخت خواهد کرد که از کارافتادگی موقت به تایید
پزشک معتمد بیمه گر رسیده باشد.

3- تعهد بیمه گر در خصوص غرامت روزانه عمومی از ششمین روز از کارافتادگی موقت شروع و
حداکثر به مدت یکصد و هشتاد روز ادامه خواهد داش .ت

 4- چنانچه از کارافتادگی موقت موجب بستري شدن بیمه شده در بیمارستان گردد، تعهد بیمه گر
از چهارمین روز از کارافتادگی شروع و به مدت حداکثر همان یکصد و هشتاد روز ادامه خواهد

داشت.
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