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مورخجلسهدرگريبیمهوایرانمرکزيبیمهتأسیسقانون17مادهاجرايدربیمهعالیشوراي
21برمشتملرا» پیراپزشکانوپزشکانايحرفهمدنیمسئولیتنامهبیمهعمومیشرایط« 27/01/1392

:نمودتصویبذیلشرحبهماده

کلیات- اولفصل

سایرو1316سالاردیبهشتمصوببیمهقانونبراساسنامهبیمهاین:نامهبیمهاساس-1ماده
) استنامهبیمهاینتفکیکغیرقابلجزوکه(گذاربیمهکتبیپیشنهادومرتبطمقرراتوقوانین
قبولموردکهگذاربیمهکتبیپیشنهادازقسمتآن. استطرفینتوافقموردوگردیدهتنظیم

استگردیدهاعالمگذاربیمهبهبطورکتبیآنازقبلیانامهبیمهصدورباهمزمانونبودهگربیمه
. شودنمیمحسوبگربیمهتعهداتجزو

استممکنکهدیگريمفهومومعنیهرازنظرصرفزیراصطالحات:اصطالحاتوتعاریف-2ماده
:استرفتهبکارآنمقابلتعریفباعمومیشرایطایندرباشدداشته

ایراناسالمیجمهوريمرکزيبیمهازفعالیتپروانهکهاستايبیمهشرکت: گربیمه- 1
.استرشتهایندربیمهعملیاتانجامبهمجازوگرفته

جبرانبرايگربیمهتعهدوپوششاخذبرابردرگذاربیمهکهاستوجهی: بیمهحق- 2
.پردازدمینامهبیمهپوششتحتحادثهبروزیاوقوعازناشیخسارت

قبالدرگذاربیمهايحرفهمدنیمسئولیتازناشیخساراتجبران: بیمهموضوع- 3
یادرمانیامورانجامدرويقصوریاوغفلتاشتباه،خطا،علتبهکهاستاشخاصی
.شوندفوتیاوگردندروانییاجسمیصدماتدچارپزشکی

وگردیدهذکربیمهقراردادیانامهبیمهدرويمشخصاتکهاستشخصی: گذاربیمه- 4
.استبیمهحقپرداختمتعهد

گذار،بیمهقصوریاواحتیاطیبیغفلت،اشتباه،خطا،اثربرکهاستفردي: دیدهزیان- 5
.استشدهبیماريتشدیدیاروانییاجسمیصدماتدچار

متعهدنامهبیمهاینشرایططبقگربیمهکهاستوجهی: عضونقصوفوتغرامت- 6
.بپردازدويقانونیوراثیادیدهزیانبهگذاربیمهمسئولیتاحرازصورتدرگرددمی

مدتباشدشدهتوافقدیگرينحوبهنامهبیمهدرکهموارديدرجز: نامهبیمهاعتبارمدت- 3ماده
مشخصآنخصوصیشرایطدرآنانقضايوشروعتاریخواستشمسیسالیکنامهبیمهاین
. گرددمی
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گذاربیمهتعهداتووظایف-دومفصل
رابیمهموضوعبهراجعاطالعاتهمهگربیمههايپرسشبهپاسخدراستمکلفگذاربیمه-4ماده

مطلبیاظهارازعمداًگربیمههايپرسشبهپاسخدرگذاربیمهاگر. نمایداعالمصداقتودقتبا
کهمطلبیولوبودخواهدباطلبیمهقراردادبنمایداظهاريواقعخالفبرعمداًیاونمایدخودداري

به. باشدنداشتهحادثهوقوعدرتأثیريگونههیچاستشدهاظهارواقعخالفبریاشدهکتمان
اقساطتواندمیگربیمهبلکهشدنخواهدمستردويبهگذاربیمهپرداختیوجوهفقطنهعالوه،

. نمایدمطالبهگذاربیمهازنیزاستافتادهعقبتاریخآنتاکهرابیمهحق

وايبیمهپوشششروعولیشودمیصادرگربیمهقبولوگذاربیمهتقاضايبانامهبیمه- 5ماده
شدهبینیپیشنامهبیمهدرکهاستترتیبیبهبیمهحقپرداختبهمنوطگربیمهتعهداتاجراي
راموعدرسیدهاقساطازیکهرگذاربیمهوباشدقسطیصورتبهبیمهحقپرداختچنانچه. است

. نمایدفسخنامهآییناین16مادهرعایتبارانامهبیمهتواندمیگربیمهنکندپرداختدلیلهربه
بیمهحقنسبتبهراخسارتحادثه،وقوعصورتدرباشدنکردهفسخرانامهبیمهگربیمهچنانچه
مگرکردخواهدپرداختشدمیپرداختبایدحادثهوقوعزمانتاکهايبیمهحقبهشدهپرداخت

. باشدشدهدرجدیگريضوابطنامهبیمهخصوصیشرایطدرآنکه

هرمورددرشدهانجامپزشکیخدماتبهمربوطمداركواسناداستموظفگذاربیمه-6ماده
. دهدقراروياختیاردرگربیمهدرخواستصورتدررابیمار

نامهبیمهاینپوششتحتکههاییمسئولیتمورددرگربیمهموافقتبدوننبایدگذاربیمه- 7ماده
اقداماینانجاماینکهمگربپردازدويبهوجهییاوگیردعهدهبهمدعیقبالدرتعهدياست،
. باشدگرفتهقرارگربیمهموافقتمورد

مناسبتبهراگذاربیمهازدفاعخودهزینهبهلزومصورتدرتواندمیگربیمه-8ماده
تعییناختیاراستموظفگذاربیمهصورتایندر. گیردعهدهبرنامهبیمهاینموضوعهايمسئولیت

. نمایدتفویضگربیمهبهرسماًراوکیل
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گربیمهتعهداتووظایف- سومفصل
درمانهزینهودیدهزیانفوتیاوعضونقصازناشیدیهشاملتأمین،قابلهايخسارت-9ماده

مراجعرأياساسبرويدستوریااقدامواسطهبهگذاربیمهکهاوستروانییاجسمیصدمات
پرداختبهمتعهدگربیمهنامه،بیمهاینشرایطاساسبروشودشناختهآنهاجبرانمسئولذیصالح

. باشدآنها

گربیمهنظرازگذاربیمهمسئولیتشده،ارائهمداركواسنادبهتوجهباکهموارديدر- 10ماده
وگذاربیمهموافقتجلبباذیصالحقانونیمراجعرأيصدورازقبلتواندمیگربیمهباشدمحرز
. کندتسویهوپرداختراخسارتمدعیان،یامدعی

نامهبیمهاعتبارمدتدرکهاستگذاربیمهايحرفهمسئولیتبهمنحصرگربیمهتعهدات-11ماده
چهارمدتظرفحداکثریانامهبیمهاعتبارمدتطولدرخسارتادعاياینکهبهمشروطدهدرخ

. باشدشدهاعالمگربیمهبهگذاربیمهاطالعروز20ازپسحداکثرونامهبیمهانقضايازپسسال
. استافزایشقابلسالششتامدتاینگذاربیمهوگربیمهبینتوافقصورتدر

دیده،زیانهرقبالدرگربیمهتعهدحداکثرشودمحکومدیهپرداختبهگذاربیمهاگر-12ماده
درمندرجمبلغتاحداکثراسالمیمجازاتقانوندرمذکورانواعازدیهنوعترینارزانریالیمعادل
. بودخواهدنامهبیمهخصوصیشرایط

مداركروز،30ظرفحداکثرخسارتبهمربوطمداركکلیهدریافتازبعدبایدگربیمه- 13ماده
ذکربارامراتبخسارتدریافتاستحقاقعدماحرازصورتدرونمایداعالمرانتیجهوبررسیرا

گربیمهخسارت،قبولصورتدرونمایداعالمدیدهزیانیاگذاربیمهبهمکتوبطوربهدالیل
ازپساگر. نمایدپرداختراآنخسارتقبولازپسروز15مدتظرفحداکثراستموظف
دادرسیآئین522مادهحکمطبقنماید،تأخیرخسارتپرداختدرگر،بیمهمثبتهمداركتکمیل
. شودمیعملمدنی

گربیمهباشدگرانبیمهسایرپوششتحتهمزمانگذاربیمهمسئولیتکهصورتیدر- 14ماده
سهمبازیافتبرايتواندمیسپسونمایدایفاراخودتعهداتنامهبیمهاینمبنايبراستموظف

ww. نمایدمراجعهآنهابهگرانبیمهسایر
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گربیمهتعهدازخارجهايخسارت- چهارمفصل

: استخارجگربیمهتعهداتشمولاززیرمواردازناشیهايخسارتجبران- 15ماده

تخصصازخارجذیصالحمراجعتشخیصبهکهجراحیعملیاومداوامعالجه،انجام- 1
متخصصوباشدداشتهپزشکیهايفوریتبهنیازدیدهزیانآنکهمگرباشدگذاربیمه

.نباشددسترسدرمربوط

تمرکزآور،خوابدارويیامخدرمواداستعمالومسکراتازاستفادهدلیلبهگذاربیمه- 2
اوروانییاوجسمیصدمهباعثوباشدنداشتهدیدهزیانمداوايبرايراالزمهوشیاريو

.شود

مقرراتوقوانینخالفذیصالحمراجعتشخیصبهکهدرمانیوپزشکیامورانجام- 3
.باشدجاري

ايهستهانرژيواکتیورادیویاکنندهیونیزهتشعشعاتآنمنشاءکهخسارتینوعهر- 4
.باشدضروريبیمارمعالجهبرايآنهاازاستفادهآنکهمگرباشد

.النفععدم- 5

.گذاربیمهعمد- 6

.نقديجزايوجرائم- 7

مواردسایر-پنجمفصل
20کتبیاخطارباتواندمینامهبیمهطرفینازیکهرزیرموارددر: نامهبیمهفسخنحوه-16ماده
: نمایدفسخرانامهبیمهروزه

:گربیمهسويازفسخموارد- 1

صادرهبدهکارهاياعالمیهدرمندرجسررسیدهايدربیمهحقپرداختعدم
مربوطهاضافیبیمهحقپرداختبهگذاربیمهموافقتعدموخطرتشدید.
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:گذاربیمهسويازفسخموارد- 2

دلیلهربهگربیمهفعالیتشدنمتوقف .
پوششادامهبهگذاربیمهتمایلعدم.

صورتبهاستماندهباقیکهمدتیبیمهحقبایدگر،بیمهطرفازفسخصورتدر- 17ماده
حقگذاربیمهطرفازنامهبیمهفسخصورتدر. شوددادهبرگشتگذاربیمهبهومحاسبهروزشمار

: شدخواهدمستردآنبقیهومحاسبهذیلشرحبهمدتکوتاهتعرفهبراساسبیمهمدتبیمه

درصد حق بیمه ساالنهمدت بیمه نامه
55روز5تا
1010روز15تاروز6از
2020روز30تاروز16از
3030روز60تاروز31از
4040روز90تاروز61از
5050روز120تاروز91از
6060روز150تاروز121از
7070روز180تاروز151از
8585روز270تاروز181از
100100روز365تاروز271از

معتبرایراناسالمیجمهوريجغرافیاییمحدودهدرفقطنامهبیمهاین: جغرافیاییمحدوده- 18ماده
هیچگونهگربیمهمذکورمحدودهازخارجدرگذاربیمهايحرفهمسئولیتخصوصدرواست

. نداردتعهدي

درنامه،بیمهایناجرايیاوتفسیرتعبیر،ازناشیاختالفهرگونه: اختالففصلوحلنحوه-19ماده
داوررأي. شدخواهدارجاعالطرفینمرضیداوربهنشودفصلوحلمذاکرهطریقازکهصورتی

داورانتخابمورددرطرفینکهصورتیدر. استاالتباعالزمطرفینبرايوقطعیمزبور
: شدخواهدعملزیرترتیببهوارجاعداوريهیأتبهموضوعنرسندتوافقبهالطرفینمرضی

.                                                    نمایدمیمعرفیدیگرطرفبهوتعیینراخوداختصاصیداورطرفینازیکهر- 1
بهرادیگريداوراتفاقبهاختالفموردموضوعدربارةبحثازقبلاختصاصیداوران- 2

.نمودخواهندانتخابسرداورعنوان
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.بودخواهداالتباعالزمطرفینبرايومعتبرآرا،اکثریتباداوريهیأترأي- 3
،مقابلطرفداورمعرفیوانتخابازبعدروز30تاطرفینازیکهرکهصورتیدر- 4

سرداورتعیینمورددرروز30تااختصاصیداورانیاونکندتعیینراخوداختصاصیداور
تعییندرخواستذیصالحدادگاهازموردحسبتواندمیطرفینازیکهرنرسندتوافقبه

.بنمایدسرداوریاداور

قوانینسایروبیمهعرفبیمه،قانوناساسبراستنشدهذکرنامهبیمهایندرکهمواردي-20ماده
. شدخواهدعملایراناسالمیجمهوريکشورجاري

شرایط(38و37شمارهنامهآیینجایگزینواستاالجراالزمابالغتاریخازنامهآییناین-21ماده
هايمکملوبیمهعالیشورايمصوب) پزشکانايحرفهمدنیمسئولیتنامهبیمهتعرفهوعمومی
.شدخواهدآنبعدي
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