شسایط عمًمی بیمٍ حًادث
فصل :1كليات
مادٌ – 1اساس قسازداد
ايي ثيوِ ًبهِ ثطاسبس لبًَى ثيوِ هػَة سبل  ٍ 1316پيطٌْبز وتجي ثيوِ گصاض (وِ خع ٍ غيط لبثل
تفىيه ثيوِ ًبهِ است ) ثيي ثيوِ گط ٍ ثيوِ گصاض تٌظين گطزيسُ ٍ هَضز تَافك عطفيي هيجبضس.
آى لسوت اظ پيطٌْبز وتجي ثيوِ گصاض وِ ثيوِ گط لجَل ًىطزُ ٍ لجل اظ غسٍض ثيوِ ًبهِ ثِ ثيوِ گصاض
اػالم وطزُ است خعء تؼْسات ثيوِ گط هحسَة ًوي گطزز .زض غَضتيىِ ثيوِ ضسُ ٍ ثيوِ گصاض ضرع
ٍاحس ًجبضس  ,ثيوِ گصاض ثبيس ضضبيت وتجي ثيوِ ضسُ ٍ زض هَضز ثيوِ ضسُ اي وِ اّليت لبًًَي ًساضتِ
ثبضس هَافمت ٍلي يب لين اٍ ضا ثِ ثيوِ گط اضايِ ًوبيس  ٍ ,گطًِ ثيوِ ًبهِ ثبعل است.
مادٌ  -2تعازیف ياصطالحات:
تؼبضيف ٍ اغغالحبت هصوَض زض ايي ثيوِ ًبهِ غطف ًظط اظ ّط هفَْم زيگطي وِ زاضتِ ثبضس ثب ايي
هفبّين استفبزُ ضسُ اًس .
 -1بیمه گس  :ثيوِ گط ضطوت ثيوِ اي ا ست وِ هطرػبت آى زض ثيوِ ًبهِ زضج گطزيسُ ٍ خجطاى
ذسبضت ٍ يب پطزاذت غطاهت ًبضي اظ حَازث تؼييي ضسُ ضا عجك ضطايظ همطض زض ايي ثيوِ ًبهِ ثؼْسُ هي
گيطز .
 -2بیمه گراز  :ثيوِ گصاض ضرع حميمي يب حمَلي است وِ هطرػبت ٍي زض ثيوِ ًبهِ زضج گطزيسُ ٍ
هَظف ثِ پطزاذت حك ثيوِ ٍ اًدبم سبيط ٍظبيف تؼييي ضسُ زض ثيوِ ًبهِ هي ثبضس.
 -3بیمه شده :ضرػي است وِ هطرػبت ٍي زض ثيوِ ًبهِ زضج ضسُ است ٍ ثيوِ گط هتؼْس ثِ
پطزاذت ذسبضت ٍ يب غطاهت ثسًي اٍ ثِ ػلت تحمك ذغطات هطوَل ايي ثيوِ ًبهِ است .
 -4ذی نفع  :شي ًفغ ضرع يب اضربظ حميمي يب حمَلي ّستٌس وِ هطرػبت آًبى زض ثيوِ ًبهِ زضج
گطزيسُ است ٍ ذسبضت يب غطاهت هطثَط ثِ ثيوِ ًبهِ ثِ آًْب پطزاذت هي ضَز  .زض غَضتي وِ شي ًفغ زض
ثيوِ ًبهِ تؼييي ًطسُ ثبضس غطاهت ثِ ثيوِ ضسُ ٍ زض غَضت فَت ثيوِ ضسُ غطاهت ثِ ًسجت سْن االضث
ثِ ٍضاث لبًًَي ثيوِ ضسُ پطزاذت هي گطزز .
 -5حق بیمه  :حك ثيوِ ٍخْي است وِ ثيوِ گصاض هَظف است عجك ضطايظ ذػَغي ثيوِ ًبهِ ثِ ثيوِ
گط ثپضزاظز .
 -6سسمایه بیمه و یا غسامت بیمه  :سطهبيِ ثيوِ ٍ يب غطاهت ثيوِ ٍخْي است وِ ثيوِ گط هتؼْس
هيگطزز زض غَضت تحمك ذغط يب ذغطات هطوَل ثيوِ عجك ضطايظ ثيوِ ًبهِ ثِ شي ًفغ ثپطزاظز.
 -7حادثه  :حبزثِ هَضَع ايي ثيوِ ػجبضتست اظ ّط ٍالؼِ ًبگْبًي ًبضي اظ ػبهل ذبضخي است وِ ثسٍى
لػس ٍ اضازُ ثيوِ ضسُ زض هست ثيوِ ضخ زّس ٍ هٌدط ثِ خطح ً ,مع ػضَ  ,اظ وبضافتبزگي ٍ يب فَت ثيوِ
ضسُ گطزز .
 -8نقص عضو یا اشکازافتادگی دائم (کلی یا جصئی)
هٌظَض اظ ًمع ػضَ يب اظ وبضافتبزگي زائن(ولي يب خعئي)لغغ  ,تغييط ضىل ٍ يب اظ زست زازى تَاًبيي اًدبم
وبض ػضَي اظ اػضب ي ثسى وِ ثِ ػلت حبزثِ تحت پَضص ثيوِ ًبهِ ثِ ٍخَز آيس ٍ حساوثط تب زٍ سبل ثؼس
اظ ٍلَع حبزثِ  ،ثطٍظ ًوبيس ٍ ٍضؼيت زائن ٍ لغؼي زاضتِ ثبضس .
 – 9مدت بیمه  :خع زض هَاضزي وِ زض ثيوِ ًبهِ ثِ ًحَ زيگطي تَافك ضسُ ثبضس هست ايي ثيوِ ًبهِ
يىسبل ضوسي است ٍ تبضيد ضطٍع ٍ اًتمضبي آى زض ضطايظ ذػَغي ثيوِ ًبهِ هطرع هيگطزز .
مادٌ  -3ذطسات بیمٍ شدٌ :
تبهيي غطاهت هَضز تؼْس اظ سَي ثيوِ گط ثب ضػبيت استثٌبئبت ٍ هحسٍزيت ّبي هٌسضج زض ثيوِ ًبهِ ,
ضبهل تحمك ذغط (حبزثِ ) هَضَع ثٌس  7هبزُ  2ايي ثيوِ ًبهِ است .
ّوچٌيي ذسبضت يب غطاهت ًبضي اظ هَاضز ظيط خعٍ تؼْسات ثيوِ گط هحسَة هي ضَز: :
لف _ غطق ضسى  ,هسوَهيت  ,تبثيط گبظ ,ثربض ٍ يب هَاز ذَضًسُ هبًٌس اسيس.
ة_ اثتالء ثِ ّبضي  ,وعاظ ٍ سيبُ ظذن
ج _ زفبع هططٍع ثيوِ ضسُ
ز -السام ثِ ًدبت اضربظ ٍ اهَال اظ ذغط
فصل دوم -وظایف و تعهذات بيوه گذار
مادٌ  -4اصل حسه ویت :
ثيوِ گصاض ٍ ثيوِ ضسُ هىلف اًس ثب ضػبيت زلت ٍ غسالت زض پبسد ثِ پطسطْبي ثيوِ گط وليِ اعالػبت
ضاخغ ثِ هَضَع ثيوِ ضا زض اذتيبض ثيوِ گط لطاض زٌّس.
اگط ثيوِ گصاض ٍ ثيوِ ضسُ زض پبسد ثِ پطسص ثيوِ گط ػوسا" اظ اظْبض هغلجي ذَززاضي ًوبيٌس ٍ يب ػوسا"
ثط ذالف ٍالغ اظْبض ثٌوبيس  ,ثيوِ ًبهِ ثبعل ٍ ةي اثط ذَاّس ثَز ٍلَ هغلجي وِ وتوبى ضسُ يب ثط ذالف
ٍالغ اظْبض ضسُ ّ ,يچگًَِ تبثيطي زض ٍلَع حبزثِ ًساضتِ ثبضس  .زض ايٌػَضت ًِ فمظ ٍخَُ پطزاذتي ثيوِ
ّ .وچٌيي چٌبًچِ
گصاض هستطز ًرَاّس ضس ثلىِ ثيوِ گط هيتَاًس هبًسُ حك ثيوِ ضا ًيع هغبلجِ ًوبيس
ثيوِ گصاض زض عَل هست اػتجبض ثيوِ ًبهِ ٍ يب ٌّگبم ثطٍظ ذسبضت ثِ ػوس اظ اظْبض هغبلجي وِ هَثط ثط
تؼْسات ثيوِ گط ٍ ٍظبيف ثيوِ گصاض ثبضس ذَززاضي ًوبيس ثِ هٌعلِ ػسم ضػبيت حسي ًيت ذَاّس ثَز .
اگط ذَززاضي اظ اظْبض هغبلجي يب اظْبضات ذالف ٍالغ اظ ضٍي ػوس ًجبضس ػمس ثيوِ ثبعل ًوي ضَز  ،زض
ايي غَضت ّطگبُ هغلت اظْبض ًطسُ يب اظْبض ذالف ٍالغ لجل اظ ٍلَع حبزثِ هؼلَم ضَز ثيوِ گط حك زاضز
يب اضبفِ حك ثيوِ ضا اظ ثيوِ گصاض زض غَضت ضضبيت اٍ زضيبفت زاضتِ لطاضزاز ضا اثمب وٌس ٍ يب لطاضزاز ثيوِ
ضا فسد وٌس  .زضغَضت فسد ثيوِ گط ثبيس هطاتت ضا ثِ ٍسيلِ ًبهِ سفبضضي ثِ ثيوِ گصاض اعالع زّس  .اثط
فسد زُ ضٍظ پس اظ زضيبفت ًبهِ تَسظ ثيوِ گصاض ضطٍع هي ضَز ٍ ثيوِ گط ثبيس اضبفِ حك ثيوِ زضيبفتي
تب تبضيد فسد ضا ثِ ثيوِ گصاض هستطز زاضز  .زض غَضتي وِ هغلت اظْبض ًطسُ يب اظْبض ذالف ٍالغ ثؼس اظ
ٍلَع حبزثِ هؼلَم ضَز ذسبضت ثِ ًسجت حك ثيوِ پطزاذتي ٍ حك ثيوِ اي وِ ثبيستي زض غَضت اظْبض
ذغط ثِ عَض وبهل ٍ ٍالغ پطزاذت ضسُ ثبضس تمليل ذَاّس يبفت .
تبصزه  :زض لطاضزازّبي گطٍّي زض غَضتيىِ ّطيه اظ ثيوِ ضسگبى اظْبضات ذالف ٍالغ ػوسي زاضتِ
ثبضٌس ثيوِ ًبهِ ًسجت ثِ ٍي ثبعل ذَاّس ضس .

مادٌ  -5پسداذت حق بیمٍ :
ثيوِ ًبهِ ثب تمبضبي ثيوِ گصاض ٍ لجَل ثيوِ گط غبزض هي ضَز ٍلي ضطٍع پَضص ثيوِ اي ٍ اخطاي تؼْسات ثيوِ
گط هٌَط ثِ پطزاذت حك ثيوِ ثِ تطتيجي است وِ زض ثيوِ ًبهِ پيص ثيٌي ضسُ است  .چٌبًچِ پطزاذت حك ثيوِ
ثِ غَضت لسغي ثبضس ٍ ثيوِ گصاض ّطيه اظ السبط هَػس ضسيسُ ضا ثِ ّطزليل پطزاذت ًىٌس ثيوِ گط هي تَاًس
ثيوِ ًبهِ ضا ثب ضػبيت هبزُ  12ايي آئيي ًبهِ فسد ًوبيس  .چٌبًچِ ثيوِ گط ثيوِ ًبهِ ضا فسد ًىطزُ ثبضس زض غَضت
ٍلَع حبزثِ  ،ذسبضت ضا ثِ ًسجت حك ثيوِ پطزاذت ضسُ ثِ حك ثيوِ اي وِ تب ظهبى ٍلَع حبزثِ ثبيس پطزاذت هي
ضس پطزاذت ذَاّس وطز هگط آًىِ زض ضطايظ ذػَغي ثيوِ ًبهِ ضَاثظ زيگطي زضج ضسُ ثبضس .
مادٌ - 6تغییس ذطس :
ّطگبُ زض هست ثيوِ زض ضغل يب فؼبليتْبي ثيوِ ضسُ تغييطي ثَخَز آيس ثيوِ ضسُ يب ثيوِ گصاض هَظفٌس حساوثط
ظطف زُ ضٍظ ثيوِ گط ضا آگبُ سبظًس زض غَضت تغييط ذغط  ،ثيوِ گط حك ثيوِ هتٌبست ثب ذغط ضا ثطاي هست ثبلي
هبًسُ پيطٌْبز هي ًوبيس  .زض غَضتي وِ عطفيي ًتَاًٌس زض ثبضُ هيعاى حك ثيوِ تؼسيل ضسُ تَافك ًوبيٌس ّط يه اظ
عطفيي هي تَاًس حساوثط ظطف زُ ضٍظ ثيوِ ًبهِ ضا فسد ًوبيس  .زض غَضت ػسم اػالم تطسيس ذغط ثِ ثيوِ گط ٍ
ٍلَع حبزثِ  ،غطاهت ثب اػوبل لبػسُ ًسجي حك ثيوِ پطزاذت ذَاّس ضس .
مادٌ -7يظایف بیمٍ شدٌ  ،بیمٍ گراز ي ذیىفع دز صًزت يقًع حادثٍ
الف _ ثِ هحض ٍلَع حبزثِ غيط اظ فَت  ,ثيوِ ضسُ هَظف است ثِ پعضه هطاخؼِ ًوَزُ ٍ زستَضّبي ٍي ضا
ضػبيت ًوبيس ٍ ثيوِ ضسُ يب ثيوِ گصاض هَظفٌس حساوثط ظطف پبًعزُ ضٍظ ثؼس اظ ٍلَع حبزثِ  ,هطاتت ضا وتجب ثبعالع
ثيوِ گط ثطسبًٌس.
ة _ زض غَضت فَت ثيوِ ضسُ  ,ثيوِ گصاض ٍ يب شي ًفغ ثبيس زض اسطع ٍلت حساوثط ظطف سي ضٍظ اظ تبضيد اعالع
ة اعالع ثيوِ گط ثطسبًٌس .
فَت ثيوِ ضسُ هطاتت ضا نتجب ُ
ج _ ثط حست هَضز ثيوِ گصاض  ,ثيوِ ضسُ ٍ يب شي ًفغ ثبيس هساضن الظم ضا ثِ ثيوِ گط تسلين ًن ايٌسٍ ثِ سئَاالت
اٍ زض ضاثغِ ثب حبزثِ اظ ضٍي غسالت پبسد زُ ىز .
ز -ثيوِ گصاض  ،ثيوِ ضسُ ٍ يب شي ًفغ هلعم ثِ لجَل ّطگًَِ تحميمبت ٍ يب هؼبيٌِ پعضىي وِ ّعيٌِ آى ثط ػْسُ
ثيوِ گط هيجبضسّ ,ستٌس.
تبصزه  :زض غَضتي وِ ثيوِ گصاض  ،ثيوِ ضسُ ٍ يب شي ًفغ تىبليف همطض زض ايي هبزُ ضا اًدبم ًسٌّس ثيوِ گط هي
تَاًس ثِ ًسجت تبثيط لػَض زض افعايص ذسبضت  ،ذسبضت لبثل پطزاذت ضا وبّص زّس هگط ايٌىِ ثبثت ًوبيٌس ثِ
ػلت ذبضج اظ اضازُ ذَز لبزض ثِ اًدبم تىبليف ًجَزُ است .

فصل سوم -وظایف و تعهذات بيوه گز
مادٌ  -8ذسازات مًزد تعُد :

ايي ثيوِ ًبهِ  ،غطاهت فَت ً ،مع ػضَ يب اظوبضافتبزگي زائن (ولي يب خعئي) ضا وِ ثغَض هستمين ًبضي اظ هَاضز
هصوَض زض هبزُ  3ايي ضطايظ ػوَهي ثبضس تبهيي هي ًوبيس  .زض غَضت تَافك عطفيي ٍ پطزاذت حك ثيوِ هطثَط ،
ّعيٌِ پعضىي ٍ غطاهت ضٍظاًِ ًبضي اظ حَازث ٍ سبيط پَضص ّبي اضبفي ًيع لبثل تبهيي است .
تبصزه  :ضطوت ثيوِ هدبظ است وِ زض غَضت توبيل ثيوِ گصاض  ،ذغطات فَت ٍ اظ وبضافتبزگي ٍ ًمع ػضَ وبهل
ٍ زائن ( ولي يب خعئي ) ضا ثِ غَضت هدعا اضائِ ًوبيس .
مادٌ  -9مُلت پسداذت ذسازت :

ثيوِ گط ثبيس ثؼس اظ زضيبفت وليِ هساضن هطثَط ثِ ذسبضت  ،حساوثط ظطف هست  30ضٍظ  ،هساضن ضا ثطضسي ٍ
ًتيدِ ضا اػالم ًوبيس ٍ زض غَضت احطاظ ػسم استحمبق زضيبفت ذسبضت هطاتت ضا ّوطاُ ثب شوط زاليل ثِ عَضهىتَة
ثِ ثيوِ گصاض يب شي ًفغ اػالم ًوبيس ٍ زض غَضت لجَل ذسبضت  ،آى ضا پطزاذت ًوبيس  .زض هَاضزي وِ پطزاذت
 522آئيي زازضسي
ذسبضت پس اظ تىويل هساضن هثجتِ اظ سَي ثيوِ گط ثِ تبذيط هي افتس  ،عجك حىن هبزُ
هسًي ػول هي ضَز .
مادٌ  -22تعییه میصان غسامت بیمٍ :

- ۱غزامت فوت
زض غَضتيىِ ثيوِ ضسُ ثؼلت ٍلَع يىي اظ ذغطات هطوَل ايي ثيوِ ًبهِ فَت وٌس ,ثيوِ گط هتؼْس است سطهبيِ
ثيوِ ضا عجك ضطايظ ايي ثيوِ ًبهِ ٍ الحبليِ آى ٍ يب ّطگًَِ تَافك وتجي زيگط ثِ شي ًفغ ثپطزاظز.
-۲غزامت نقص عضو و يا اس كار افتادگي دائم (كلي و جشئي )
زض غَضتيىِ ثيوِ ضسُ ثؼلت ٍلَع يىي اظ ذغطات هطوَل ثيوِ زچبض ًمع ػضَ ٍ يب اظ وبضافتبزگي زائن ضَز ,
ثيوِ گط هتؼْس است غطاهت هطثَعِ ضا عجك ضطايظ ايي ثيوِ ًبهِ ٍ ضوبئن آى ٍ خسٍل ًمع ػضَ ثططح شيل
ثپطزاظز.
الف _ ًمع ػضَ ٍ اظ وبضافتبزگي زائن ولي:
هَاضز ظيط ًمع ػضَ ٍ اظ وبضافتبزگي زائن ولي هحسَة هيطَز ٍ غطاهت ايي هَاضز هؼبزل غسزضغس سطهبيِ ثيوِ
ضسُ ذَاّس ثَز.
ً - 1بثيٌبيي وبهل ٍ زائن اظ زٍ چطن.
 -2اظ وبضافتبزگي زائن ٍ وبهل يب لغغ زٍ زست  ,حسالل اظ هچ
 -3اظ وبضافتبزگي زائن ٍ وبهل يب لغغ زٍ پب  ,حسالل اظ هچ
 -4اظ وبضافتبزگي زائن ٍ وبهل يب لغغ يه زست ٍ يه پب حسالل اظهچ
- 5اظ زست زازى ّط زٍ پٌدِ ّب.
-6لغغ وبهل ًربع
ً- 7بضٌَايي وبهل ٍ زائن ّط زٍ گَش.
-8ثطزاضتي فه پبييي

ة -هَاضز ظيط ًمع ػضَ ٍ اظ وبضافتبزگي زائن ٍ خعئي هحسَة هي ضَز ٍ غطاهت ايي هَاضز هؼبزل زضغسي
( اضلبم ثِ زضغس )
اظ سطهبيِ ثيوِ ًمع ػضَ ٍ اظ وبضافتبزگي است .
1
2
3
4
5

اظ زست زازى لسضت تَاًبيي حطف ظزى (اللي) اػن اظ اظوبضافتبزگي زائن ٍ وبهل حٌدطُ يب لغغ ظثبى
اظ وبضافتبزگي زائن ٍ وبهل يب لغغ يه زست اظ ثبظٍ
اظ وبضافتبزگي زائن ٍ وبهل يب لغغ يه زست اظ سبػس
اظ وبضافتبزگي زائن ٍ وبهل يب لغغ يه زست اظ هچ
اظ وبضافتبزگي زائن ٍ وبهل يب لغغ وبهل اًگطتبى ّط زست

5/ 1

اًگطت ضست

5/ 2

ثٌس اٍل ضست

5/ 3

سجبثِ

5/ 4

ثٌس اٍل سجبثِ

5/ 5

ثٌس اٍل ٍ زٍم سجبثِ

5/ 6

ّط يه اظ زٍ اًگطت هيبًِ

5/ 7

اًگطت وَچه

80
70
60
55
50
36
24
25
12
20
15
10

زض ّط حبل حساوثط تؼْس ثيوِ گط ثبثت هدوَع ًمع ػضَ اًگطتبى ّط زست اظ  50زضغس سطهبيِ ثيوِ ضسُ تدبٍظ ًرَاّس وطز ٍ
زض غَضتي وِ هدوَع اًگطتبى ّط زٍ زست لغغ ٍ يب اظ وبضافتبزُ زائن گطزز حساوثط هؼبزل  80زضغس سطهبيِ ثيوِ لبثل پطزاذت
ذَاّس ثَز .
فمساى زًساًْب حساوثط
28
6

7
8
9
10

اظ وبضافتبزگي زائن ٍ وبهل يب لغغ يه پب اظ هفػل ضاى
اظ وبضافتبزگي زائن ٍ وبهل يب لغغ يه پب اظ سبق
اظ وبضافتبزگي زائن ٍ وبهل يب لغغ يه پب اظ هچ
اظ وبضافتبزگي زائن ٍ وبهل يب لغغ اًگطتبى پب

10/ 1

ضست پب

10/ 2

ّط يه اظ سبيط اًگطتبى

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ًبثيٌب ضسى يه چطن ( زض غَضتي وِ ثيوِ ضسُ لجل اظ حبزثِ ثيٌبيي وبهل يه چطن هحطٍم ثَزُ
ثبضس زضغس ًبثيٌب ضسُ چطن زيگط  80زضغس ذَاّس ثَز )
اظ زست زازى ضٌَايي يه گَش ( زض غَضتي وِ ثيوِ ضسُ لجل اظ ٍلَع حبزثِ هطوَل ثيوِ اظ
 65زضغس
ضٌَايي وبهل يه گَش هحطٍم ثَزُ ثبضس زضغس ًمع ػضَ ًبضٌَا ضسى گَش زيگط
ذَاّس ثَز )

اظ زست زازى اللِ گَش
اظ زست زازى حس ثَيبيي
اظ زست زازى حس چطبيي
غطاهت ًمع ػضَ سبيط اػضبي سط ( خودوِ ) ٍ غَضت اظ حساوثط
ًرَاّس وطز
يه وليِ
عحبل
ثيضِ
سبيط اػضبي زاذل ثسى ثِ تطريع پعضه هؼتوس ثيوِ گط

70
60
55
30
10
50
50
35

10
15
15
 40زضغس سطهبيِ ثيوِ تدبٍظ
30
7
5

ة – زض هَاضز غيط اظ ثٌسّبي الف ٍ ة فَق ً ،مع ػضَ ٍ اظ وبض افتبزگي زائن اػن اظ ولي يب خعئي ٍ
ّوچٌيي هيعاى غطاهت هطثَط ثب ًظط پعضه هؼتوس ثيوِ گط تؼييي هي گطزز.
تجػطُ – ثيوِ هطوعي هي تَاًس ثب ثطضسي ترػػي الظم ،خسٍل ًمع ػضَ ٍ اظ وبض افتبزگي زائن ٍ خعئي ضا
اغالح يب تىويل ًوبيٌس.
فصل چهارم – خسارتهای خارج اس تعهذ بيوه گز
مادٌ  -11هَاضز ظيط ٍ يب تحمك ذغط ًبضي اظ آى اظ ضوَل تؼْسات ثيوِ گط ذبضج است:
الف  -ذَز وطي ٍ يب السام ثِ آى.
ة – غسهبت ثسًي وِ ثيوِ ضسُ ػوسا هَخت آى ضَز.
ج – هستي يب استؼوبل ّط گًَِ هَاز هرسض ٍ ضٍاى گطزاى.
ز – استفبزُ اظ زاضٍّبي وبٌّسُ َّضيبضي ٍ ذَاة آٍض ثسٍى تدَيع پعضه.
ُ – اضتىبة ثيوِ ضسُ ثِ اػوبل هدطهبًِ اػن اظ هجبضطت  ،هطبضوت ٍ يب هؼبًٍت زض آى.
ٍ – ّط ًَع زيسه ٍ يب فتك ثيوِ ضسُ.
ظ – ثيوبضي ٍ اثتال ثِ خٌَى ثيوِ ضسُ هگط آى وِ اثتال ثِ خٌَى ًبضي اظ تحمك ذغط هَضَع ايي ثيوِ ثبضس.
ح – فَت ثيوِ ضسُ ثِ ػلت حبزثِ ًبضي اظ ػوس شي ًفغ (اػن اظ هجبضطت،هطبضوت ٍ يب هؼبًٍت) زض ايي
غَضت ثيوِ گط فمظ هتؼْس ثِ پطزاذت سْن سبيط افطاز شي ًفغ زض سطهبيِ ثيوِ ذَاّس ثَز.
ط – خٌگ ( ثِ خع اًفدبض ٍ يب ػولىطز ازٍات ًظبهي وِ ثؼس اظ خٌگ ثدب هبًسُ
است) ،ضَضش،اًمالة،ثلَا،اػتػبة،ليبم،آضَة،وَزتب ٍ الساهبت احتيبعي همبهبت ًظبهي ٍ اًتظبهي.
ي – ظهيي لطظُ ،آتص فطبى ٍ فؼل ٍ اًفؼبالت ّستِ اي.
ن – ٍضظش ّبي ضظهي ٍ حطفِ اي،ضىبض،سَاض وبضي،لبيك ضاًيّ،سايت هَتَض سيىلتّ،سايت ٍ يب سطًطيٌي
َّاپيوبي آهَظضي اوتطبفي ٍ غيط تدبضي ّ،سايت ٍ يب سطًطيٌي اتَهجيل وَضسي (هسبثمِ اي)ّ،سايت ٍ يب
سطًطيٌي ّليىَپتط،غَاغي،پطش ثب چتط ًدبت ٍ ّسايت وبيت يب سبيط ٍسبئل پطٍاظ ثسٍى هَتَض.
تبصزه  -۱ذسهبت هٌسضج زض ثٌسّبي ط،ي،ٍ،ن ثب هَافمت وتجي ثيوِ گط ٍ اذص حك ثيوِ هطثَعِ لبثل
پَضص است ٍ ثطاي پَضص ثٌس ط ضػبيت هَاضز ظيط ضطٍضي است:
 – 1ثيوِ ضسُ ًجبيس زض تحمك ذغط ثيوِ ضسُ هطبضوت زاضتِ ثبضس.
 – 2ثيوِ گط هي تَاًس ثب اضسبل اذغبض وتجي  10ضٍظُ پَضص ثيوِ اي هَضَع ثٌس هصوَض ضا لغَ ًوبيس.
تبصزه  – ۲هَسسبت ثيوِ هي تَاًٌس ثب اذص هَافمت لجلي اظ ثيوِ هطوعي ذغطات اضبفي زيگطي ضا ثيوِ
ًوبيٌس.

فصل پنجن -فسخ و انفساخ بيوه ناهه
مادٌ  -12مًازد فسد بیمٍ وامٍ :زض هَاضز ظيط ّط يه اظ عطفيي ثيوِ ًبهِ هي تَاًٌس ثيوِ ًبهِ ضا فسد ًوبيس:
الف – موارد فسخ اس طزف بیمه گز:
ثيوِ گط زض هَاضز ظيط هي تَاًس ثيوِ ًبهِ ضا فسد ًوبيس.زض ايي غَضت حك ثيوِ هست اػتجبض ثيوِ ًبهِ ثِ غَضت
ضٍظ ضوبض هحبسجِ ذَاّس ضس.
 – 1ػسم پطزاذت توبم يب لسوتي اظ حك ثيوِ ٍ يب السبط آى زض هَػس يب هَاػس هؼيي.
ّ – 2ط گبُ ثيوِ گصاض سَْا ٍ يب ثسٍى سَء ًيت هغبلجي ضا اظْبض ًوبيس ٍ يب اظ اظْبض هغبلجي ذَززاضي وٌس ثِ
ًحَي وِ زض ًظط ثيوِ گط هَضَع ذغط ضا تغييط زازُ ٍ يب اظ اّويت آى ثىبّس.
 – 3زض غَضت تطسيس ذغط هَضَع هبزُ  6ايي ضطايظ ٍ ػسم هَافمت ثيوِ گصاض ثب تؼسيل حك ثيوِ ٍ يب تغييط ٍ يب
تغييط ٍضؼيت ثيوِ ضسُ ثِ ًحَي وِ اگط ٍضؼيت هعثَض لجل اظ لطاض زاز ثَز ثيوِ گط حبضط ثِ اًؼمبز لطاض زاز ثب
ضطايظ هصوَض زض لطاض زاز فؼلي ًوي ضس.
تبصزه – زض غَضتي وِ ثيوِ گط ثرَاّس ثيوِ ًبهِ ضا فسد ًوبيس هَظف است هَضَع ضا ثَسيلِ ًبهِ سفبضضي ثِ
ثيوِ گصاض اعالع زّس.زض ايي غَضت زُ ضٍظ پس اظ زضيبفت ًبهِ سفبضضي تَسظ ثيوِ گصاض ثيوِ ًبهِ فسد ضسُ
تلمي هي گطزز.
ب – موارد فسخ اس طزف بیمه گذار:
ثيوِ گصاض هي تَاًس ثيوِ ًبهِ ضا فسد ًوبيس زض ايي غَضت ثيوِ گط حك ثيوِ تب ظهبى فسد ضا ثطاسبس تؼطفِ وَتبُ
هست هحبسجِ هي ًوبيس .هگط زض هَاضزي وِ فسد تَسظ ثيوِ گصاض هستٌس ثِ يىي اظ زاليل ظيط ثبضس وِ زض
ايي غَضت حك ثيوِ تب ظهبى فسد ثِ عَض ضٍظ ضوبض هحبسجِ ذَاّس ضس:
 – 1اًتمبل پطتفَي ثيوِ گط
 – 2وبّص ذغط هَضَع ثيوِ ٍ ػسم هَافمت ثيوِ گط ثب تؼسيل حك ثيوِ
تبصزه – ثيوِ گصاض هي تَاًس ثب تسلين زضذَاست وتجي ثِ ثيوِ گط تمبضبي فسد ثيوِ ًبهِ ثٌوبيس.زض ايي غَضت
اظ تبضيد تسلين زضذَاست هعثَض ثِ ثيوِ گط،ثيوِ ًبهِ فسد ضسُ هحسَة هي ضَز.چٌبًچِ زض زضذَاست ثيوِ
گصاض تبضيد هطرػي ثطاي فسد تؼييي ضسُ ثبضس اثط فسد اظ تبضيد اذيط ذَاّس ثَز.
مادٌ  – 13مًازد اوفساخ بیمٍ وامٍ :
زض غَضت فَت ثيوِ ضسُ ثِ ػلت تحمك ذغطي وِ تحت پَضص ايي ثيوِ ًبهِ ًجبضس ثيوِ ًبهِ اظ ظهبى فَت ثيوِ
ضسُ هٌفسد هي گطزز .زض هَاضز اًفسبخ ،حك ثيوِ هست هٌمضي ضسُ ثط اسبس تؼطفِ ضٍظ ضوبض هحبسجِ هي ضَز.
تبصزه – زض لطاض زازّبي گطٍّي پَضص ثيوِ ًبهِ فمظ ثطاي ثيوِ ضسُ هتَفي لغَ ذَاّس ضس.
فصل ششن – سایز هوارد
مادٌ  - 14کتبی بًدن اظُازات:
ّط گًَِ پيطٌْبز ٍ اظْبض ثيوِ گصاض ٍ ثيوِ گط زض ضاثغِ ثب ثيوِ ًبهِ ثبيس ثِ عَض وتجي ثب ضػبيت همطضات هطثَط ثِ
آذطيي ًطبًي اػالم ضسُ ثِ عطف همبثل اػالم گطزز.
مادٌ  – 15زض هَاضز ذبظ ،ضطوت ثيوِ هي تَاًسثب اذص هدَظ اظ ثيوِ هطوعي ،سطهبيِ ًمع ػضَ خعيي يه يب
چٌس ػضَ ضا ثِ غَضت زيگطي تؼييي ًوبيس.
مادٌ  – 16زض ّوِ هَاضز تطريع ًمع ػضَ ٍ اظ وبض افتبزگي زائن ولي ٍ يب زائن خعيي ٍ ّوچٌيي حساوثط
هيعاى آى ثب ضػبيت خسٍل شيطثظ يب پعضه هؼتوس ثيوِ گطهي ثبضسٍ هدوَع سطهبيِ ّبي ّط يه اظ هَاضز
هصوَض زض هست ثيوِ ثبثت فَتً،مع ػضَ ٍ اظ وبض افتبزگي زائن (ولي يب خعيي) هَضَع ايي ثيوِ ًبهِ ًوي
تَاًس اظ هدوَع سطهبيِ ثيوِ ّط يه اظ پَضص ّبي هصوَض تدبٍظ ًوبيس.
مادٌ  – 17وحًٌ حل ي فصل اذتالف :
عطفيي لطاض زاز ثبيس اذتالف ذَز ضا تب حس اهىبى اظ عطيك هصاوطُ حل ٍ فػل ًوبيٌس.اگط اذتالف اظ عطيك هصاوطُ
حل ٍ فػل ًطس هي تَاًٌس اظ عطيك زاٍضي يب هطاخؼِ ثِ زازگبُ هَضَع ضا حل ٍ فػل وٌٌس.زض غَضت اًتربة
ضٍش زاٍضي عطفيي لطاض زاز هي تَاًٌس يه ًفط زاٍض هطضي الغطفيي ضا اًتربة وٌٌس.زض غَضت ػسم تَافك ثطاي
اًتربة زاٍض هطضي الغطفييّ ،ط يه اظ عطفيي ثبيس زاٍض اًتربثي ذَز ضا ثِ غَضت وتجي ثِ عطف زيگط هؼطفي
وٌس .زاٍضاى هٌترت زاٍض سَهي ضا ثِ ػٌَاى سطزاٍض اًتربة ٍ پس اظ ضسيسگي ثِ هَضَع اذتالف ثب اوثطيت آضا
السام ثِ غسٍض ضاي هي وٌٌس .زض غَضتي وِ ّط يه اظ عطفيي تب  30ضٍظ ثؼس اظ هؼطفي زاٍض عطف همبثل زاٍض
هٌترت ذَز ضا هؼطفي ًىٌس ٍ يب زاٍضاى هٌترت ثطاي اًتربة سط زاٍض ثِ تَافك ًطسٌس ّط يه اظ عطفيي
هي تَاًس حست هَضز تؼييي زاٍض ٍ يب سط زاٍض ضا اظ زازگبُ غبلح ذَاستبض ضَز ّ.ط يه اظ عطفيي زض ضطٍع
ضسيسگي،حك العحوِ ذَز ٍ ًػف حك العحوِ سط زاٍض ضا هي پطزاظز ٍ زض ذبتوِ ّوِ ّعيٌِ ّبي زاٍضي ثط
ػْسُ عطفي ذَاّس ثَز وِ ضاي ػليِ اٍ غبزض هي ضَز.
مادٌ  -18هست ثيوِ يىسبل است ٍ حك ثيوِ ثيوِ ًبهِ ّبيي وِ هست آًْب ووتط اظ يه سبل ثبضس ثِ غَضت ظيط
تؼييي هي ضَز:
هست اػتجبض
تب  5ضٍظ
اظ 6ضٍظ تب 15ضٍظ
اظ 16ضٍظ تب 30ضٍظ
اظ 31ضٍظ تب 60ضٍظ
اظ61ضٍظ تب 90ضٍظ
اظ 91ضٍظ تب 120ضٍظ
اظ 121ضٍظ تب 150ضٍظ
اظ 151ضٍظ تب 180ضٍظ
اظ 181ضٍظ تب 270ضٍظ
اظ  270ضٍظ ثِ ثبال

حك ثيوِ ثط هجٌبي حك ثيوِ يىسبلِ
 5زضغس حك ثيوِ سبالًِ
10زضغس حك ثيوِ سبالًِ
20زضغس حك ثيوِ سبالًِ
30زضغس حك ثيوِ سبالًِ
40زضغس حك ثيوِ سبالًِ
50زضغس حك ثيوِ سبالًِ
60زضغس حك ثيوِ سبالًِ
70زضغس حك ثيوِ سبالًِ
85زضغس حك ثيوِ سبالًِ
100زضغس حك ثيوِ سبالًِ

مادٌ  -19پَضص ّبي ايي ثيوِ ًبهِ ثطاي حَازث زاذل ٍ ذبضج للوطٍ خوَْضي اسالهي ايطاى است هگط ايٌىِ
ثِ غَضت زيگطي تَافك ضسُ ثبضس.
مادٌ  -20ايي آييي ًبهِ اظ تبضيد  1392/05/1خبيگعيي آييي ًبهِ ّبي ضوبضُ ( 24 ٍ 23ضطايظ ػوَهي ٍ تؼطفِ
ثيوِ حَازث اًفطازي)هػَة ضَضاي ػبلي ثيوِ ذَاّس ضس ٍ الظم االخطا ذَاّس ثَز.

شسایط اذتصاصی بیمٍ َصیىٍ پصشکی واشی اش حادثٍ
ضويوه بيوه ناهه حوادث اشخاص
مادٌ ّ -1عيٌِ ّبي پعضىي ػجبضت است اظ ّعيٌِ ّبيي وِ ثيوِ ضسُ يب ثيوِ گعاض ثِ ػلت تحمك ذغطات
هَضَع ثيوِ ًبهِ ،ثبثت زضيبفت ذسهبت زضهبًي پطزاذت هي ًوبيس.
مادٌّ -2عيٌِ پعضىي لبثل پطزاذت تَسظ ثيوِ گط ػجبضت است اظ هجلغ هٌسضج زض غَضت حسبة زضهبًي
هطثَعِ ٍ يب حساوثط ّعيٌِ پعضىي هَضز تؼْس ثيوِ گط ّط وسام وِ ووتط ثبضس .هططٍط ثط ايٌىِ حساوثط
ظطف هست  60ضٍظ پس اظ پطزاذت ّعيٌِ ،غَضتحسبة آى ثِ ثيوِ گط تسلين ضسُ ثبضس ٍ ثب ضطايظ ظيط
پطزاذت هي ضَز.
 - 1زضهبى ثيوِ ضسُ ثبيس حس اوثط ظطف زٍ سبل اظ پبيبى هست ثيوِ ضطٍع ضسُ ثبضس.
 - 2حساوثط ّعيٌِ پعضىي هَضز تؼْس ثيوِ گط ثطاي ّط حبزثِ هؼبزل ثيست زضغس سطهبيِ فَت يب
ًمع ػضَ وبهل ٍ زائن (ّط وسام ثيطتط ثبضس) ذَاّس ثَز.
مادٌ  -3هدوَػِ حَازثي وِ زض ّفت ضٍظ هتَالي اتفبق افتس يه حبزثِ هحسَة هيگطزز.
مادٌ  -4ثيوِ گط هي تَاًس اسٌبز ٍ هساضن پعضىي ثيوِ ضسُ ضا ثطضسي ٍ زض هَضز چگًَگي زضهبى ٍ هؼبلدِ
ثيوِ ضسُ تحميك ًوبيس.
مادٌ ّ -5عيٌِ اًتمبل ثيوِ ضسُ ثِ هٌظَض هؼبلدِ زض هَاضزي وِ عجك تطريع پعضه هؼبلح خٌجِ
اٍضغاًس زاضتِ ٍ يب اهىبى هؼبلدِ ٍي زض هحل ٍلَع حبزثِ ًجبضس خعء ّعيٌِ ّبي پعضىي هحسَة ٍ لبثل
پطزاذت است.

شسایط اذتصاصی بیمٍ غسامت زيشاوٍ بستسی شدن دز مساکص دزماوی مجاش
ضويوه بيوه ناهه حوادث اشخاص

مادٌ -1تعسیف
غطاهت ضٍظاًِ ثستطي ضسى ثيوِ ضسُ،هجلغي است وِ زض ايبم ثستطي ضسى ثيوِ ضسُ زض هطاوع زضهبًي هدبظ
ثِ ػلت تحمك ذغط هَضَع ثيوِ ثِ ٍي پطزاذت هي گطزز.
مادٌ -2تعُد بیمٍ گس
تؼْس ثيوِ گط زض هَضز پطزاذت غطاهت ضٍظاًِ ثستطي ضسى زض هطاوع زضهبًي هدبظ زض غَضتي است وِ ذغط
هَضَع ثيوِ زض هست ثيوِ تحمك يبثس ٍ حس اوثط ظطف زٍ سبل اض تبضيد اًمضبي ثيوِ ًبهِ هٌدط ثِ ثستط
ي ضسى ثيوِ ضسُ گطزز.پس اظ اًمضبي هست يبز ضسُ ثيوِ گط ّيچ گًَِ تؼْسي ًسجت ثِ پطزاذت
غطاهت هَضَع ايي ثيوِ ًرَاّس زاضت.
- 1تؼْس ثيوِ گط اظ چْبضهيي ضٍظ ثستطي ضسى ثيوِ ضسُ زض هطاوع زض هبًي هدبظ هحبسجِ ٍ حس اوثط ثطاي
ًَز ضٍظ ذَاّس ثَز.
- 2حساوثط غطاهت ضٍظاًِ هَضز تؼْس ثيوِ گط هؼبزل پٌح زض ّعاض سطهبيِ فَت ٍ يب ًمع ػضَ وبهل ٍ زائن
(ّط وسام ثيطتط ثبضس)ذَاّس ثَز
مادٌ  -3سایسشسایط
-هدوَػِ حَازثي وِ زض ّفت ضٍظ هتَالي اتفبق افتس يه حبزثِ هحسَة هي گطزز.

شسایط اذتصاصی بیمٍ غسامت زيشاوٍ عمًمی واشی اش حادثٍ
ضويوه بيوه ناهه حوادث اشخاص
مادٌ -1تعسیف
 - 1اظ وبضافتبزوي هَلت ثِ هفَْم اظ زست زازى هَلت تَاًبيي خسوي ٍ يب ضٍاًي ثيوِ ضسُ وِ زض اثط
تحمك ذغط هَضَع ثيوِ ثِ تطريع پعضه هؼبلح ٍ ثِ تبييس پعضه هؼتوس ضطوت ثيوِ گط،ثيوِ
ضسُ ضا اظ اًدبم ٍظبيف ضغلي ثبظ هي زاضز اػن اظ ايٌىِ ثستطي ضسُ ثبضس يب ًجبضس.
 - 2غطاهت ضٍظاًِ ػوَهي ػجبضت است اظ هجلغي وِ زض ايبم اظ وبض افتبزگي هَلت ثيوِ ضسُ ثِ ػلت
تحمك ذغط هَضَع ثيوِ ثِ ٍي پطزاذت هي گطزز.
مادٌ-2تعُد بیمٍ گس
تؼْس ثيوِ گط ثطاي پطزاذت غطاهت ضٍظاًِ ػوَهي هططٍط ثط آى است وِ ذغط هَضَع ثيوِ زض هست
اػتجبض ثيوِ ًبهِ تحمك يبثس ٍ حساوثط ظطف زٍ سبل اظ تبضيد اًمضبي ثيوِ ًبهِ هٌدط ثِ اظ وبض افتبزگي
هَلت ثيوِ ضسُ گطزز.
 - 1حساوثط غطاهت ضٍظاًِ هَضز تؼْس ثيوِ گط هؼبزل پٌح زض ّعاض سطهبيِ فَت يب ًمع ػضَ وبهل ٍ
زائن (ّط وسام ثيطتط ثبضس) ذَاّس ثَز.
 - 2تؼْس ثيوِ گط ثطاي پطزاذت غطاهت ضٍظاًِ ػوَهي اظ چْبضهيي ضٍظ اظ وبض افتبزگي هَلت هحبسجِ
هي ضَز ٍ حس اوثط ثطاي يىػس ٍ ّطتبز ضٍظ ذَاّس ثَز.
مادٌ-3سایس شسایط
 -هدوَػِ حَازثي وِ زض ّفت ضٍظ هتَالي اتفبق افتس يه حبزثِ هحسَة هي گطزز.

