شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی
ماده  -21تغییر مالکیت

فصل اول -کلیات
ماده  -1اساس قرارداد
این بیمه اممه بساسهما وهماین بیمه مرهیب اس یبه ها مهم سهم 3531ی پی هاهم تببهب بیمه ر(اس ته الهنف یا ه
بیمه اممه میبم ه ن با ههیی رس یه اسها یمهیس بیا ههب شهس ین میبم ه آن وسهما انپی ههاهم تببب بیمه ر(استه مههیس
وبی بیم رسیاوع اگس ی یتببم" ب بیم ر(اسهمنممن بمر یسبیم اممه االه ی رس یه اسها الهنف ب هه اا بیمه رهس
محسیب امب رس

ماده  -2بیمه گر
بیم رس ستا بیم ایسها ته م ارهما آن سایهن بیمه اممه وی رس یه یالبهسان اسهمسا احبمهمرب ساشبهب هسایش
مقسس ساین بیم امم ب ه مب ریس

ماده  -3بیمه گذار
بیم ر(اس اص حقیقب یمحقیوب م(تیس ساین بیم امم اسا ت بیم سااسی اسی امهی یمب هه پس ااها حهب بیمه
آن میبم

ماده  -4ذینفع
(یا ع هس اص حقیقب یمحقیوب م(تیس ساین بیم امم االی انبیم ر(اسمیبم
ا ع ا ب بم

ته سبمهمی یموسهمبب انمی هیم بیمه

ماده  -5مورد بیمه
میس بیم امیا ما سج سال ی م ارهما ایهن بیمه اممه اسها ته مب بهب به بیمه ر(اسییم سبرهس یی سمحه
میس بیم بم امیا سمیس ا امص بمح ی ی ت بمایم ا هبام بیمه ره(اساسببمش اس یهمناهین اهمهیه ماهن یسهمیس
امههیا مب بههب ب ه اال ههمی اههمایا بیم ه رهه(اس یمتههمسرسااب ت ه سماههن یی بسههس میبسا ه  ،م ههسیش بسایا ه بهههمی
محسیب می ی
ما یس ی سمح میس بیم مسبقس بم بیم
آاهم سسسممی بیم

ماده  -6مدت بیمه
م ا بیم انسمالا 42سینی ت ب ایان بمسیخ سیم سبیم اممه ویه رس یه اسها آدمنی سسهمالا 42سین بهمسیخ
بم
آن سبیم امم برسیح
ااق مف بیم امم امبم مب یمب مگس آا ا

ماده  -7اعتبار بیمه نامه
االببمس بیم امم یب ه بیمه رهس ب ه انپس ااا ایرهین وسهش حهب بیمه آدهمنمب رهس یبیمه ر(اسمه یین بمویمماه حهب
بیم ایاه بی مگس آا بهمسیخ هسیم مهیاسی تببهم" مهیس بیا هب وساسریهس یرهب سهسحهم پمیهمن مه ا وهساس ا
 ،بمسیخ ما سج سبیم امم مب بم
سریسا ابی ن سش ا

ماده  -8اصل غرامت
البسان اسمسا سهیچ میس انمینان نیمن یاس ب بیمه ر(اساسهبا به اسنو مهیس بیمه سنمهمن یوهیم اسهمسا
بالمین امب اممی

فصل دوم – شرایط
ماده  -9اصل حسن نیت
اسا بمسالمیا وا یر اوا سپمسخ ب پسس همی بیم رس تبی اش الهما ساالهع به می هیم بیمه
بیم ر(اسمی
سا ساابیمس بیم رس وساس ه
یاوهع ا ههمسی
ا رس بیم ر(اس سپمسهخ به پسسهو بیمه رهس المه ا" انا ههمسمشببب اهی اسی اممیه ییمالمه ا" بهسا
یاوهع ا ههمس ه هینگیاه بهمهیسی
یمبسا
باممی وساس ا بیم بمش یب اهس ایاه بی یری مشببب ت تبممن
سایاریسا ا قش یالی پس اابب بیم ر(اس به یی مسهبس اایاهه ه بب ه بیمه رهس
سیویم حم ه ا ا ب بم
میبیاا مما حب بیم سااین مشمرب اممی

ماده  -11خطرات بیمه شده
مم بحقب اسمسا ام هب اناشهساا نیسایاهه

بممین بیم رسبمسالمیا اسبهامئما یمح ی یبهمی ما سج سبیم امم
بی
 -3آبو  :ساین بیم امم ما یس انآبو البمسا اسا انبستیب هسمم بماتسیژن ب سش آا بم ه ب همهسا بم ه
 -4رمالق  :ساین بیم اممه رهمالق البهمسا اسها انبابیه بهمسار بسی ب بهین یابسیهمبین ابهسینمین ته بساههس ارقهمف
یبمسمامر بیالی مب آی
ن امرهماب ااسژی حمر اناابسمش رمنییمبامساسا
 -5اا المس :ساین بیم امم اا المس ب م هیی هسایم آنا

ماده  -11خسارت وهزینه های قابل تامین :
این بیم امم اسمسا م سیح نیسسابممین میاممی
 -3اسمسا مسبقیی ام ب انآبو  ،رمالق یاا المس
 -4اسههمسا یهنیا ه ام ههب اناو ه امما نی ت ه ب ه ما ههیس البههیریسی انبیس ه اسههمسا رههیسا میگیههس همناههین
اسمسا یهنیا ام ب اناق م من سیسی میس بیم ب ما یس االما آن اناشساا بیم

ماده  -12حدود خسارت قابل تامین
این بیم امم اسمسا مسبقیی ب میس بیم سات ام ب انآبو  ،رهمالق یاا المس سم همن یمحه مهیس بیمه بم ه به
البسان ایاه امی
سح ما سج سبیم امم یب مینان نیمن یاس ب بیم ر(اساسبا ب مم بیم
ب مرهب وبه یب ه انیویم اسهمسا ی
اسمسا ومب پس ااا امیبیاا انممب ارب میا اسنو هسی اناو ی بیم
هسی اناو ی اسمسا ی بالمین اممی
یم س ریسا اسمسا تبب انمببغ بیم
نیمن حمرب انیو ستمسیبیری ینیمن ام ب انا نایو هنیا ب میس ،بمنسمنی یبمسیا مال بیم امیبم
ببرس – سسممی بیم سریسا یویم اسمسا  ،بمینان اسمسا بقبی مب یمب ر ن بیم ر(اس میبیاا بهم پس ااها
حب بیم ا م ب سسممی بیم ساا نایو ه
ستبهمی بیم میبیااا انبقبی سسممی بم %5ب ین سیم ا حب بیم ا م ب رس ا س اممیا

ماده  -13خطرات اضافی
سرههیسا میا قهها بیمه رههس ی سیم هها حههب بیمه ا ههم ب میبههیان اشههساا یگههسی سام ههم به آانه بحهها الاههیان
آمم اسا بیم امی بممین اشساا ا م ب مایش ب ر یس ارحموی ایاه بی
اشساا بیم

ماده  -14پرداخت حق بیمه
اسها حهب بیمه سا سمقمبه
بیم ره(اسمی
سریسا ابی ن سش ا
سسی ی ب ام مف مالمنبیم رس سسی بم اا( اممی

سیم ها بیمه اممه اقه ا" بپهس ان یوهب

پی اهم یا همس بیم ر(اس یبیم رس بمیسبب تببم" ب آاسین ا ماب اال ی

اسسم رس

ماده  -15کتبی بودن اظهارات
ماده  -16کاهش ارزش مورد بیمه
اسها می هیم

بشیس محسیا ان اسنو میس بیم تمبس هی بیمه ره(اسمی
سریسبی بهمی امیا بیم
سا ب ین بمایس ب اش م بیم رس بسسما
سریسبی ت ییموسمبب انمیس بیم ب ریبب دیس انبحقهب اشهساا بیمه ه نیهمن تبهب ببیاه بیمه اممه ساسببهمش
بمته ی یههم آن وسههما انمههیس بیم ه اننمههمن یوههیم نیههمن تبههب ما سههخ یحههب بیم ه یس االببههمس برههیسا سین ههممس
محمسب یممب ارب میا ب بیم ر(اس مسبس می ی

ماده  -17بیمه مضاعف
می یم این بیم اممه بمیالهب وهساس ا یگهسی یبهسای همهمن اشهس یمه ا اهن
ارس بممی یموسمبب انامیا بیم
بیم رس یگسی بیم ی بیمه ره(اس مبهنی اسها مسابهب سابه ین بهمایسی بهم (تهس اهمی بیمه رهس ال یه یمببهغ بیمه ه
بمش م بیم رس بسسما
سرهیسا یوههیم حم هه مسههئیریا بیمه رههس به بامسههب مبباههب ته اههی بیمه تهس بههممالمیم مبههمرغ بیمه ه میبم ه
بحها بیمه اممه یگهسی ممااه بیمه اممه بهمسبسی ته وبه ان هسیم بیمه اممه حم هس با هیی
نامان امیا بیم
بم مسئیریا بی م رس قش اسبا ب وسمبب ایاه بی ت بیسیب بیم امم مق ی بممین ا اسا
رس ی بیم

ماده  – 18تشدید خطر
هسرم سم ا بیم باییسابب ستی یا ییمی یا میس بیم ا ی ت میالب ب ی اشهس بم ه بیمه ره(اسمی
اسهها ب ه ین بههمایس بیم ه رههس ساانباییههساا حمرههب آرههم سههمن یاین سرههیسبی باییههساا اههممبس ساهههس الم ه بیم ه
ر(اسابی یرب بیم ر(اسانح یث آن اش م ا هب بم ه مبهنی اسها هس مه ا سینانبهمسیخ اشه م بیمه رهس سا
آآرم اممی
سرههیسا ب ه ی اشههس بیم ه رسمیبیاا ه حههب بیم ه ا ههم ب مبامسههب بههماشس سابههسای م ه ا بمویمما ه مشمرب ه یمایا ه
سین انبهمسیخ االه ی بیمه ر(اس سهخ اممیه سرهیسبی شهس ین ابیاااه سمیهنان حهب بیمه
وساس ا بیم سا س
ا م ب بیا ب اممیا انبمسیخ اال ی ال ی وبی بیم ر(اس بیم امم ما سخ میگس
سهسریسا بیم رس حب اس حب بیم ا م ب ساانهاگمی ب ی اشهس بمنمهمن سهخ ییمااق همی مه ا بیمه مشمربه
اممیه سرههیسا بحقههب اشههس هسرههم مسههبی ههی سحهین االههسای وههساس ا بیمه رهه(اسالیام ب ه ی اشههس سامی ااسههب
یبیم رسسامشبع ا س اسا بیم رسمیبیاا اسمسا ساب اسبا حب بیم سیم بب یحب بیم م پس ااا تا

ماده  -19حقوق مرتهن
بیم رس م ب
ای

اسا حقیب ومایاب مسبهن سا سمیس امهیا بیمه

س پس ااا اسمسا سالمیا اممی حقیب مسبهن اسبا ب امیا بیم

ه االهی انماقهی یدیسماقهی بمحه ی ح اتهسب هه
منبیس بمی ب ا ش م بیم رسسسی بم

سریسبی ممر یا میس بیم ب یگسی اابقم ا ی مسابب میبمیسبب ساسسم یوا به اشه م بیمه رهس بسسه
سایارههیسا اابقههم حقههیب یب هه اا ام ههب انوههساس ا بیمه ب ه اابقههم ریساه ماههیش به میا قهها تببههب ههاص اایههس
میبم
ا سمسا ب اسبا مینان اسبحقمب ب (یی ارحقیب االی ان(یا ع ما سج سبیم امم پس ااا می ی

ماده  -21فسخ بیمه نامه
بیم ر(اسمیبیاا سهسنممن بیم امم سا سخ اممی ساین ریسا بیمه رسبهم سا س رهس بن ب س ه تیبهم مه ا  ،حهب
بیم سامحمسب ی ممب ارب میا سیم بب ساب بیم ر(اسمسبس میاممی بیم امم همئب ت بمیالهب وهماین یهموساس ا با ع
همرث رم سمی یا ان می این ح ی مسبهاب میبم ا
بیمهه رس سمههیاس ی تهه وههماین بیمهه االههمن سههخ بهه ای ا اسهها میبیااهه بیمهه اممهه سابمیهه ااشههمس سین سههخ
اممی یاال می آاسابمپسا س مس ب ب آاسین ا ماب اال ی ه بیمه ر(اساسسهم اممیه سایارهیسا بیمه رهس بمیسهبب
حب بیم سیم بب بمویمما مه ا ساپها انااق همف سین انبهمسیخ االه ی ااشهمسمنبیس به بیمه ره(اس برهیسا سین
ممس مسبس اممی

ماده  -22مواردیکه بیمه گذارحقوق خود را ازدست میدهد
سرههیسبی

وسههمبب انحههب بیمه

سمهیاس نیسوساس ا بیمه بمشه اسهها یحههب بیمه سیههم بب ومبه اسههبس ا امیبم ه
بم بیم رسمحب سمشمرب آن ایاه بی
یری ا ییماسمسبب پس ااا
یاوههع الم ه ی بیم ه ر(اس سپی ههاهم بیم ه باحیی ه ماالسب ه تههمهو اهمیهها اشههس
 -3تبمههمن حقههمیب یما هههمساا ا ه
بم
سا س بیم رس
 -4بیم تس ن امیا ب مینااب بیو اناسنو یاو ب بم ور بقبب
 -5بیم م مال میس بیم سمقمب هممن اشس یم ا سان بیم رس یگس بمور بقبب
 -2مبم سا ی یم م مستا سایالم اسمسا الم ی سمی یم بیم بیسش (یی ارحقیب االی انبیم ر(اسی یم ومئی مقمی یی
 -5بیم اشسی ت وب " بحقب یم ب اسا

ماده  -23وظایف بیمه گذاردرصورت وقوع حادثه
اسا :
سریسا یویم حم ه بیم ر(اس می
 -3ح اتهس س م ا پاج سین اننممن اش م یویم حم ه بیم رس سامشبع اممی
سین اننممن اش م یویم حم ه بمیسهبب تی یها حم هه  ،هسسها ا هیمف االهما ا ه  ،محه
 -4ح اتهس س
ال ی آاهم یمببغ بقسیبب اسمسا سابسای بیم رس اسسم اس
 -5بسای البیریسی انبیس اسمسا سمیوع یمب انیویم حم ه  ،تبی او امما نی ساب م آیس
 -2ب ین االمن بیم رس سمیس بیم باییسابب ا ه ت ب یین البا حم ه یماسنیهمبب اسهمسا سا نهمس ا ه م اممیه
مگس آا باییساا سالها بقبی اسمسا ییمسالمیا مام ع المیمب سیسی بم
 -5ههمن هم ه ریا ه هم ههمسی ت ه بیم ه رههس بههسای ب یههین ح ه ی ب ه ه اا ا هی ب ه ان ایههمن اس ح ه اتهس بههم 35سین
ب ههه اناش م انیوهههیم حم هههه هسسههها امهههیا میالهههی س سین حم هههه  ،هسسههها امهههیا انبهههین س بههه یآسهههیب یههه
ی سریسا سایاسا بیم رس بهمی آاهم ب مرب وب انبمسیخ حم ه سا ساابیمس بیم رس وساس ه

ماده  -24ارزیابی خسارت
ه بم ه بیمه رهس قهش ببامسهب مبباهب ته بیمه تهس اسها بمویمها

 -3سریسبی ممرب تمبس انویما یاو ب بیمه
یاو ب مم مسئی اسمسا ایاه بی
 -4ویما یاو ب مهیس بیمه سنمهمن بهسین اسهمسا بهساین اسهما ته بیمه سا ابمیه یسهیب ااب همم وهساس ا  ،محمسهب
ایاه
 -5سرههیسبی مببههغ اسههمسا یاس مههیس بیا ههب ابم ه بیم ه رههس یبیم ه رهه(اسحب اسا ه سایاسهها ب یههین میههنان
اسمسا یاس سابیسیب هیئبب مستب انس ا س تمس اما ب سح نیسباممیا :
ار  -هسی انشس ین ی ا ستمس اما اابامب یتببم" بشهس یگهس م س هب میاممیاه تمس امسهمن ماباهب مب قهم"
سریسبی ی ب انشس ین تمس اما ماباب ای سا سمه ا 32
اسبا ب ب یین تمس اما سیی او ای ایاها امی
سین انبهمسیخ االه ی شههس یگههس ااباههمب ااممیه ییمتمس امسههمن ماباهب سب یههین تمس ههاما سههیی ههس مه ا ی مههم
انبمسیخ آاسین اابامب یاال ی ببیا ب اسسا سایاسا ب یین تمس اما یمتمس امسمن ب یین ا ه به ا رهم (یره ح
بق یی ایاه
ب – هسی انشس ین میبیاا سریسبی تمس اما سهیی اسهبا ایی همیا ی بهمشس یگهس ا هب بم ه تمس هاما
منبیس ساس اممی
ج – هسی انشس ین حب ارنحم تمس هاما ماباهب ای ساپس ااها یحهب ارنحمه تمس هاما سهیی بمرمامره ب هه
شس ین ایاه بی

ماده  -25اختیارات بیمه گر درمورد اموال خسارت دیده
سابرمحب ،ب میس ییمب یی اممیه ته سایارهیسا میبمیسهبب
بیم رس میبیاا امیا اسمسا ی یاالما ا
بممی ای ساتببم" یح اتهس س  53سین پا ان سیم ا م اسک م(تیس سباه  5مهم 45به بیمه ره(اساب م اممیه
بهههمی امههیا برههم حههب ه بساسههما بیا ههب ییههم اسنیههمبب ب یههین ایاه ه ه ب میههس ییههمب یی امههیا مههیس بیم ه
اسمسا ی بیسش بیم رس میبمیسبب س م بب ت الس م" تمبس انآن مق یس امیبم ااالمی پ(یس

ماده  -26مهلت پرداخت خسارت
بیمه رههس م به اسهها حه اتهس ههس نهههمس ه به پهها ان سیم هها تبیه اسههام یمه استب ته ببیااه بیسههیب آاهههم ح ه ی
مسئیریا ای یمینان اسمسا یاس ساب ایص ه  ،او ای ب بسیی یپس ااا اسمسا اممی

ماده  -27مواردیکه موجب کاهش جبران خسارت میشود
سمههیاس نیسبیمه رههس میبیااه پس ااهها اسههمسا ساس اممیه یمایا ه آاههسا به اسههبا ساله بقرههیس (یی ارحقههیب االههی
انبیم ر(اسیمومئی مقمی یی تمهو ه
 -3هسرم حم ه ساهس بقریس (یی ارحقیب االی انبیم ر(اسییمومئی مقمی یی سیی ا بم
 -4هسرهم بیمه ر(اسبه ی همی ماه سج سمههم 45المه اامهی بم ه ی سابیاله میههنان اسهمسا ا هنایو یم به ییمبه
یاس آی
حقیب بیم رس ا

ماده  -28مهلت اقامه دعوی
بیم رس یبیم ر(اس من الق امسج نی سش یبیا ب امی ا ت تبی الهمیی ام هب انایهن بیمه اممه سا هس مه ا
یسم انبمسیخ بش ن  ،سخ ییمااق می م ا بیم امم ی سریسا یویم حم ه می یم بیمه اممه انبهمسیخ یوهیم
حم ه ه منبههیس البی ه ی یگساوممهه اممیا ه یهسریا ه ا الههمی احبمههمرب پهها انااق ههمی یسههم یم ه سااناههی سههبب
الهمیی ام هب انایهن بیمه اممه پها ان ی سهم مه(تیس م همی مهسیس نمهمن
یب الی بشس مقمب ربح امی اه
یدیس ومب اسبممم میبم

ماده  -29اصل قائم مقامی
تبی حقیب بیم ر(اسالبی ا امص همرث ببحم بقرهیس یممسهئیریا ا هامص مه(تیس سایالهم حم هه بهممینان اسهمسا
بیسش بیم رس ،ب اص اایس مابق میگس
پس ااا
هستمف ،تمستاههمن  ،همسهس یبسههبگمن اسهبب ییمسههببب ساله ای بیمه ره(اسانرحم االههسای مقهسساا ایههن مهم ههاص
همرث ببقب امیگس ا مگس آا اسمسا ام ب انالم آامن بم

فصل سوم – استثنائات
ماااده  -31مس ه یتما ،پههی ،ایساب بهم اس،اسههام  ،بناا ویمبههب بهس ه ،الههیاهساا یمسیاسی ه  ،سههاگهمی ویمبههب
سیاسا ه  ،هسریاه اسههام یاسههخ اشههب یهمناههین هنیاه بمنسههمنی اق ه  ،المههع آیسی ماله اش الههما  ،ییههمبا یی
بم
آن سش
مبس ب منسرماب بحا این بیم امم پی و ا اس مگس آا رساحبم" ا
ماده  -31بحقب اشساا می یم این بیم امم نامان ام ب انهسی انحیا ث ییومیع (یه بم ه  ،بحها پی هو
بم :
آن سش
این بیم امم اایاه بی مگس آا رساحبم" ا
 -3الاگ  ،الاگ اابب  ،آ یب یببیا،االبرمب ،ویمی ،ااق ب ،تی بم،ادب م ما اابب ییماو امما احبیهمشب مقممهما
ا ممب یااب ممب
 -4نمین رسن  ،آب من ،سینو نمین ،سی  ،شایمن سی اما هم ،حسیب بحا ا س ب ییم آ ما سممیی
 -5اا المس میا ما الس مماا یاممیا  ،بب – ان – بب یبمسیا
یاا م ا هسب ای
-2
ماده  -32اسمسا یاس ب میبیسهمیمم یاهمی بسوب سابیال اب موما نیست س اا میبیسهمیمم یاهمی منبیس
بیویم بپییا بهسالبا میس پی و این بیم امم امب بم :
ابرم ا یاهساا ام ب انالسیمن بسب  ،پمس ن هم ی ،السو ن ن ،امیاج بسوب ام ب اناین اب موما بمسنیم
ییمال ی ت میا المیب با ی ر ن اسمسبب ت سابیال اب موما م(تیس سسمیس وسمبهمی میس بیم بسین اممی  ،بحا
پی و ایاه بی
ماده  -33اسمسا یاس ب سی بحا مسرا بب ام ب اناا المساین سی میس پی و این بیم امم
امیبم ر ن اسمسبب ت سابیال بحقب اشس منبیس سسمیس وسمبهمی میس بیم بسیناممی بحا پی و
ایاه بی
بحا پی و این بیم امم اایاه بی
ماده  -34اسمسا یاس ب میس بیم سمح ی آبو تابس

شرکت سهامی بیمه البرز

ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺑﻴﻤﻪ ﺣﻮادث وﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ)ﺟﺎﻣﻊ اﺻﻨﺎف (
واﺣﺪﻣﻌﺮف :

ﺷﻤﺎره ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ :

ﻣﺸﺨﺼﺎت

واﺣﺪﺻﺪور:

ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور :

ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ

ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺬار:

ذﻳﻨﻔﻊ :

ﺷﺮاﻳﻂﻋﻤﻮﻣﻲﺗﻜﻤﻴﻠﻲﺑﻴﻤﻪﺣﻮادث
ﻣﺎده ﻳﻚ– ﺑﻴﻤﻪ ﺣﻮادث اﺻﻨﺎف ﻛﺸﻮر ﺷﺎﻣﻞﭘﻮﺷﺶﻫﺎيﻓﻮت  ،ﻧﻘﺺﻋﻀﻮوﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎيﭘﺰﺷﻜﻲ
 -1-1ﺧﺴﺎرات ﻗﺎﺑﻞﺗﺄﻣﻴﻦ :

 -17ﻳﻚ ﻛﻠﻴﻪ

%30

 - 18ﻃﺤﺎل

%7

 -19ﺑﻴﻀﻪ

%5

ﺗﺒﺼﺮه  :در ﻣﻮارديﻛﻪ از ﻛﺎراﻓﺘﺎدﮔﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﻴﺰان از ﻛﺎراﻓﺘﺎدﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﭘﺰﺷﻚ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﻴﻤﻪﮔﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﻴﻤﻪﮔﺮ ﻏﺮاﻣﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ

اﻳﻦﺑﻴﻤﻪﻧﺎﻣﻪﻓﻮت  ،ازﻛﺎراﻓﺘﺎدﮔﻲ  ،ﻧﻘﺺﻋﻀﻮ و ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎيﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺑﻴﻤﻪﮔﺬار ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﻧﺎﺷﻲاز ﺧﻄﺮاتﺗﺤﺖﭘﻮﺷﺶ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﻪﻧﺎﻣﻪ در ﻣﺤﻞﻣﻮردﺑﻴﻤﻪ ﺑﺎﺷﺪ را ﺗﺎﻣﻴﻦ
ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ0

درﺻﺪﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
 -20ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻀﺎيداﺧﻞ ﺑﺪن ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﭘﺰﺷﻚ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﻴﻤﻪﮔﺮ

 -1-2وﻇﺎﻳﻒ ﺑﻴﻤﻪﮔﺬاروﻳﺎذﻳﻨﻔﻊ درﺻﻮرتوﻗﻮعﺣﺎدﺛﻪ :

ج ( ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد :

 -1-2-1ﺑﻪ ﻣﺤﺾ وﻗﻮعﺣﺎدﺛﻪ ﻏﻴﺮ از ﻓﻮت  ،ﺑﻴﻤﻪﺷﺪه ﻣﻮﻇﻒاﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻚ ﻣﺮاﺟﻌﻪﻧﻤﻮده و دﺳﺘﻮرﻫﺎيوي را ﻣﺮاﻋﺎت و ﺧﻮد را ﺗﺤﺖ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ
ﻇﺮف ﻣﺪت ﭘﻨﺞ روز از ﺗﺎرﻳﺦ وﻗﻮعﺣﺎدﺛﻪ ﻣﺮاﺗﺐ را ﻛﺘﺒﺎً ﺑﻪ اﻃﻼع ﺑﻴﻤﻪﮔﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

در ﻣﻮارد ﻧﻘﺺﻋﻀﻮ و از ﻛﺎراﻓﺘﺎدﮔﻲ داﻳﻢ اﻋﻢ از ﻛﻠﻲ ﻳﺎ ﺟﺰﻳﻲ ﻏﻴﺮ از ﻣﻮارد ﻣﺬﻛﻮر در ﺑﻨﺪﻫﺎي ًاﻟﻒ و ًب ً ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ  ،ﻧﻘﺺﻋﻀﻮ و از ﻛﺎراﻓﺘﺎدﮔﻲ داﻳﻢ )ﻛﻠﻲ
وﺟﺰﻳﻲ(و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻏﺮاﻣﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ درﺻﺪﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر در ﺑﻨﺪﻫﺎي ًاﻟﻒ و ًب ً ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﻚ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﻴﻤﻪﮔﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮدد ..در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﻪﮔﺬار

 -1-2-2در ﺻﻮرتوﻗﻮعﺣﺎدﺛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﻮت  ،ﺑﻴﻤﻪﮔﺬار و ﻳﺎ ذﻳﻨﻔﻊ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮاﺗﺐ را در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف دو ﻫﻔﺘﻪ از ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﻮت ﻛﺘﺒﺎً ﺑﻪ اﻃﻼع ﺑﻴﻤﻪﮔﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
 -1-2-3ﺑﻴﻤﻪﺷﺪهو ﻳﺎ ذﻳﻨﻔﻊ ﺑﺎﻳﺪﻣﺪارك ﻣﻮردﻟﺰومرا ﺑﻪ ﺑﻴﻤﻪﮔﺮ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﻮدهو ﺑﻪﻛﻠﻴﻪ ﺳﺆاﻻت ازرويﺻﺪاﻗﺖ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ.

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﻚ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﻴﻤﻪﮔﺮ ﻣﻌﺘﺮض ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻮﺿﻮع در ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻲ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﭘﺰﺷﻚ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﻴﻤﻪﮔﺮو ﭘﺰﺷﻚ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﻴﻤﻪﮔﺬار و ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﭘﺰﺷﻚ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب دو
ﭘﺰﺷﻚ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻄﺮح و ﻧﻈﺮ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺮاي ﻃﺮﻓﻴﻦ در ﻣﻮارد اﻋﺘﺮاض ﻻزم اﻻﺗﺒﺎع ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .

 1-2-4ﺑﻴﻤﻪﮔﺬاروﻳﺎذﻳﻨﻔﻊ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﻗﺒﻮل ﻫﺮﮔﻮﻧﻪﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪﭘﺰﺷﻜﻲﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪآن ﻣﻮردﻗﺒﻮل ﺑﻴﻤﻪﮔﺮاﺳﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

 -1-4ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎيﭘﺰﺷﻜﻲﻗﺎﺑﻞﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻴﻤﻪﮔﺮ :

ﺗﺒﺼﺮه  :درﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﻪﮔﺬار ،ﺑﻴﻤﻪﺷﺪه و ﻳﺎ ذﻳﻨﻔﻊدراﻧﺠﺎمﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﺮحﻓﻮقﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،ﺑﻴﻤﻪﮔﺮﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺿﺮروزﻳﺎن وارده ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻋﺪم اﻧﺠﺎمﺗﻜﺎﻟﻴﻒﻓﻮق
را از ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖﺧﻮدﻛﺴﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 -1-4-1ﻫﺰﻳﻨﻪﭘﺰﺷﻜﻲﻗﺎﺑﻞﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻴﻤﻪﮔﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ﺧﻄﺮاتﺗﺤﺖﭘﻮﺷﺶ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﻪﻧﺎﻣﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻨﺪرج در ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب درﻣﺎﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻳﺎ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻮرد ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻴﻤﻪﮔﺮ  ،ﻫﺮﻛﺪام ﻛﻪﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

 -1-3ﺗﻌﻴﻴﻦﻣﻴﺰانﻏﺮاﻣﺖﺑﻴﻤﻪ :

 -1-4-2ﻫﺰﻳﻨﻪﭘﺰﺷﻜﻲﻛﻪ ﺑﻴﻤﻪﺷﺪه ﻇﺮفﻣﺪتﻳﻚ ﺳﺎل از ﺗﺎرﻳﺦﺗﺤﻘﻖﺧﻄﺮﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﻣﻴﺰان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻴﻤﻪ .

 -1-3-1ﻏﺮاﻣﺖﻓﻮت :

ﺗﺒﺼﺮه  : 1ﺟﻤﻊ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﭘﺮداﺧﺘﻲ در ﻣﺪت ﺑﻴﻤﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﻓﻮت  ،ﻧﻘﺺﻋﻀﻮ  ،از ﻛﺎراﻓﺘﺎدﮔﻲ داﻳﻢ )ﻛﻠﻲ ﻳﺎ ﺟﺰﻳﻲ ( و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﺑﻴﻤﻪﻧﺎﻣﻪ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ از

در ﺻﻮرﺗﻲﻛﻪ ﺑﻴﻤﻪﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﻗﻮعﺣﺎدﺛﻪﺗﺤﺖﭘﻮﺷﺶ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﻪﻧﺎﻣﻪ ﻓﻮتﻛﻨﺪ  ،ﺑﻴﻤﻪﮔﺮﻣﺘﻌﻬﺪاﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺑﻴﻤﻪ را ﻃﺒﻖ ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﻪﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ وراث ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻴﻤﻪﺷﺪه
ﺑﭙﺮدازد.

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺑﻴﻤﻪ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه  : 2در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮارد ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻣﺎده ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻘﺺﻋﻀﻮ و از ﻛﺎراﻓﺘﺎدﮔﻲ داﻳﻢ ﻛﻠﻲ ﻳﺎ ﺟﺰﻳﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان آن ﺑﺎ ﭘﺰﺷﻚ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﻴﻤﻪﮔﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

 -1-3-2ﻏﺮاﻣﺖ ﻧﻘﺺﻋﻀﻮ و ﻳﺎ ازﻛﺎراﻓﺘﺎدﮔﻲ داﻳﻢ)ﻛﻠﻲ و ﺟﺰﻳﻲ( :

 -1-5ﻣﻬﻠﺖﭘﺮداﺧﺖﺧﺴﺎرت :

در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﻪﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﻗﻮعﺣﺎدﺛﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﻪﻧﺎﻣﻪ دﭼﺎر ﻧﻘﺺﻋﻀﻮ و ﻳﺎ از ﻛﺎراﻓﺘﺎدﮔﻲ داﻳﻢ ﺷﻮد ﺑﻴﻤﻪﮔﺮ ﻣﺘﻌﻬﺪ اﺳﺖ ﻏﺮاﻣﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﻃﺒﻖ
ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﻪﻧﺎﻣﻪ و ﺿﻤﺎﻳﻢ آن و ﺟﺪول ﻧﻘﺺﻋﻀﻮ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﺑﭙﺮدازد:

ﺑﻴﻤﻪﮔﺮﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮفﻳﻚﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖﻛﻠﻴﻪاﺳﻨﺎد و ﻣﺪارﻛﻲ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪوﺳﻴﻠﻪآﻧﻬﺎ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرتوارده و ﺣﺪود ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺧﻮد را ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﺪ  ،ﺑﺎﻳﺪ
ﺧﺴﺎرت را ﺗﺴﻮﻳﻪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

اﻟﻒ ( ﻧﻘﺺﻋﻀﻮوازﻛﺎراﻓﺘﺎدﮔﻲداﻳﻢﻛﻠﻲ :

 -1-6ﻣﻮاردزﻳﺮوﻳﺎﺗﺤﻘﻖﺧﻄﺮﻧﺎﺷﻲاز آن ازﺷﻤﻮل ﺗﻌﻬﺪات ﺑﻴﻤﻪﮔﺮﺧﺎرجاﺳﺖ:

ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻧﻘﺺﻋﻀﻮ و از ﻛﺎراﻓﺘﺎدﮔﻲ داﻳﻢ ﻛﻠﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻏﺮاﻣﺖ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻣﻌﺎدل  %100ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻴﻤﻪﺷﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 - 1ﻧﺎﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﻛﺎﻣﻞ و داﺋﻢ از دو ﭼﺸﻢ

 -1-6-1ﺧﻮدﻛﺸﻲ و ﻳﺎ اﻗﺪام ﺑﻪآن .
 -1-6-2ﺻﺪﻣﺎت ﺑﺪﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﻪﺷﺪه ﻋﻤﺪاً ﻣﻮﺟﺐ آن ﻣﻲ ﺷﻮد.

 - 2از ﻛﺎراﻓﺘﺎدﮔﻲداﻳﻢ و ﻛﺎﻣﻞﻳﺎ ﻗﻄﻊدودﺳﺖ ﻳﺎ دوﭘﺎ  ،ﺣﺪاﻗﻞ ازﻣﭻ

 -1-6-3ﻣﺴﺘﻲ و ﻳﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎلﻣﻮادﻣﺨﺪر و ﻳﺎ داروﻫﺎي ﻣﺤﺮك ﺑﺪون ﺗﺠﻮﻳﺰﭘﺰﺷﻚ .

 - 3از ﻛﺎراﻓﺘﺎدﮔﻲداﻳﻢ و ﻛﺎﻣﻞﻳﺎ ﻗﻄﻊﻳﻚدﺳﺖ ﻳﺎ ﻳﻚﭘﺎ  ،ﺣﺪاﻗﻞ ازﻣﭻ

 -1-6-4ارﺗﻜﺎب ﺑﻴﻤﻪﺷﺪه ﺑﻪ اﻋﻤﺎلﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ اﻋﻢ از ﻣﺒﺎﺷﺮت  ،ﻣﺸﺎرﻛﺖ و ﻳﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺖ در آن .

 - 4از دﺳﺖدادن ﻫﺮ دوﭘﻨﺠﻪﭘﺎ

 -1-6-5ﻫﺮ ﻧﻮع دﻳﺴﻚ و ﻳﺎ ﻓﺘﻖ ﺑﻴﻤﻪﺷﺪه .

 – 5ﻗﻄﻊﻛﺎﻣﻞﻧﺨﺎع

 -1-6-6ﺑﻴﻤﺎريو اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺟﻨﻮن ﺑﻴﻤﻪﺷﺪه ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺟﻨﻮن ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻄﺮ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﺑﻴﻤﻪﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 – 6ﻧﺎﺷﻨﻮاﻳﻲﻛﺎﻣﻞ و داﻳﻢ ﻫﺮ دوﮔﻮش

 -1-6-7ﺣﺎدﺛﻪ ﻋﻤﺪي از ﻃﺮف ﺑﻴﻤﻪﮔﺬار و ﻳﺎ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده .

 - 7ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻓﻚﭘﺎﺋﻴﻦ
ب ( ﻧﻘﺺﻋﻀﻮوازﻛﺎراﻓﺘﺎدﮔﻲداﻳﻢﺟﺰﻳﻲ :

ﺷﺮاﻳﻂﻋﻤﻮﻣﻲﺗﻜﻤﻴﻠﻲﺑﻴﻤﻪﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ

ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻧﻘﺺﻋﻀﻮ و از ﻛﺎراﻓﺘﺎدﮔﻲداﻳﻢﺟﺰﻳﻲ ﻣﺤﺴﻮبﻣﻲ ﺷﻮد و ﻏﺮاﻣﺎت اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻣﻌﺎدل درﺻﺪي از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻋﻀﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦﮔﺮدﻳﺪه

ﻣﺎدهﻳﻚ– ﺑﻴﻤﻪﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻣﺪﻧﻲدرﻣﻘﺎﺑﻞاﺷﺨﺎصﺛﺎﻟﺚ

اﺳﺖ:
 - 1از دﺳﺖ دادن ﻗﺪرتﺗﻮاﻧﺎﻳﻲﺣﺮفزدن )ﻻﻟﻲ( اﻋﻢ از  ،از دﺳﺖ دادن داﻳﻢ و ﻛﺎﻣﻞﺣﻨﺠﺮه ﻳﺎ ﻗﻄﻊ زﺑﺎن

 -1-1ﺗﻌﻬﺪات ﺑﻴﻤﻪﮔﺮ :
%80

ﺣﺪودﺧﺴﺎرتﻗﺎﺑﻞﺗﺄﻣﻴﻦﺑﻴﻤﻪﮔﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻏﺮاﻣﺖ ﻓﻮت و ﻧﻘﺺﻋﻀﻮ داﻳﻢ  ،ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎيﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺴﺎرتﻣﺎﻟﻲدر ﻗﺒﺎلاﺷﺨﺎصﺛﺎﻟﺚ ﻧﺎﺷﻲ از ﺧﻄﺮاتﺗﺤﺖﭘﻮﺷﺶاﻳﻦ

 - 2از ﻛﺎراﻓﺘﺎدﮔﻲداﻳﻢ و ﻛﺎﻣﻞ ﻳﺎ ﻗﻄﻊ ﻳﻚ دﺳﺖ از ﺑﺎزو

%70

ﺑﻴﻤﻪﻧﺎﻣﻪﺣﺪاﻛﺜﺮﺗﺎ ﻣﻴﺰان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻴﻤﻪﺷﺪهو ﺑﺮ اﺳﺎسﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻴﻤﻪﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

 - 3از ﻛﺎراﻓﺘﺎدﮔﻲداﻳﻢ و ﻛﺎﻣﻞ ﻳﺎ ﻗﻄﻊ ﻳﻚ دﺳﺖ از ﺳﺎﻋﺪ

%60

 -1-2اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎت :

 - 4از ﻛﺎراﻓﺘﺎدﮔﻲداﻳﻢ و ﻛﺎﻣﻞ ﻳﺎ ﻗﻄﻊ ﻳﻚ دﺳﺖ از ﻣﭻ

%55

درﻛﻠﻴﻪﻣﻮارديﻛﻪﺑﻴﻤﻪﮔﺮ ﻃﺒﻖﺷﺮاﻳﻂﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻴﻤﻪآﺗﺶﺳﻮزي اﻳﻦ ﺑﻴﻤﻪﻧﺎﻣﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪﺟﺒﺮانﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﻲ ازآﺗﺶﺳﻮزي ﻧﺒﺎﺷﺪ  ،ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﻴﻤﻪﮔﺬار

 - 5از ﻛﺎراﻓﺘﺎدﮔﻲداﻳﻢ و ﻛﺎﻣﻞ ﻳﺎ ﻗﻄﻊ ﻛﺎﻣﻞ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﻫﺮ دﺳﺖ

%50

در ﻣﻘﺎﺑﻞاﺷﺨﺎصﺛﺎﻟﺚ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﻴﻤﻪﮔﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 -5-2ﺑﻨﺪ اولﺷﺴﺖ

%24

 -5-3اﻧﮕﺸﺖ ﺳﺒﺎﺑﻪ

%25

ﻛﺘﺒﻲ ﺑﻴﻤﻪﮔﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻠﺐ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﻴﻤﻪﮔﺮ در ﻣﻮرد ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد ﻣﻲ ﮔﺮدد.

 -5-4ﺑﻨﺪاول ﺳﺒﺎﺑﻪ

%12

 -1-3-2ﺑﻴﻤﻪﮔﺬارﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﺻﻮرت ادﻋﺎي زﻳﺎن دﻳﺪه ﻋﻠﻴﻪ وي ﻛﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﻪﻧﺎﻣﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﻠﻔﻦ ،

 -5-5ﺑﻨﺪاول و دوم ﺳﺒﺎﺑﻪ

%20

دورﻧﮕﺎر و ﻳﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ ﺑﻴﻤﻪﮔﺮ اﻋﻼم دارد و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺪارﻛﻲ ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻴﺖ و ﻣﻴﺰان ادﻋﺎي زﻳﺎن دﻳﺪه و ﻳﺎ ﺧﺴﺎرت  ،ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻴﻤﻪﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ

 -5-6ﻫﺮ ﻳﻚ از دو اﻧﮕﺸﺖ ﻣﻴﺎﻧﻪ

%15

را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 -5-7اﻧﮕﺸﺖ ﻛﻮﭼﻚ

%10

در ﻫﺮﺣﺎلﺣﺪاﻛﺜﺮﺗﻌﻬﺪﺑﻴﻤﻪﮔﺮﺑﺎﺑﺖ ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻘﺺﻋﻀﻮ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﻫﺮدﺳﺖ از  %50ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻴﻤﻪﺷﺪه ﺗﺠﺎوز ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻛﺮدودر ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪﻣﺠﻤﻮع اﻧﮕﺸﺘﺎن ﻫﺮدودﺳﺖ ﻗﻄﻊ و
ﻳﺎ از ﻛﺎر اﻓﺘﺎده داﻳﻢ ﮔﺮدد ،ﺣﺪاﻛﺜﺮ %80ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 -1-4وﻇﺎﻳﻒ ﺑﻴﻤﻪﮔﺮ :
ﺑﻴﻤﻪﮔﺮ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ درﺻﻮرت اﺣﺮاز ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﻴﻤﻪﮔﺬار  ،ﭘﺲ از ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﺪارك ﺧﺴﺎرت و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت  4ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم
ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 -6ﻓﻘﺪاندﻧﺪانﻫﺎﺣﺪاﻛﺜﺮ

%28

 -1-5ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت :

 -7از ﻛﺎراﻓﺘﺎدﮔﻲداﻳﻢ و ﻛﺎﻣﻞ ﻳﺎ ﻗﻄﻊ ﻳﻚ ﭘﺎ از ﺳﺎق

%60

 -1-5-1ﻏﺮاﻣﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻮت و ﻧﻘﺺﻋﻀﻮ داﻳﻢ ﻣﻨﺪرج در ﮔﻮاﻫﻲ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس رأي ﻣﺮاﺟﻊﻗﻀﺎﻳﻲﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﻣﻴﺰان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﺟﺒﺮان ﻣﻲﮔﺮدد.

 -8از ﻛﺎراﻓﺘﺎدﮔﻲداﻳﻢ و ﻛﺎﻣﻞ ﻳﺎ ﻗﻄﻊ ﻳﻚ ﭘﺎ از ﻣﻔﺼﻞ ران

%70

 -1-5-2در ﺻﻮرت ﻓﻮت زﻳﺎن دﻳﺪه ﻏﺮاﻣﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه از ﺳﻮي ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ )دﻳﻪ( ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﻘﻒﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮرد ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻪ وراث ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺘﻮﻓﻲ ﭘﺮداﺧﺖ

 -9از ﻛﺎراﻓﺘﺎدﮔﻲداﻳﻢ و ﻛﺎﻣﻞ ﻳﺎ ﻗﻄﻊ ﻳﻚ ﭘﺎ از ﻣﭻ

%55

ﻣﻲ ﮔﺮدد.

 -10از ﻛﺎراﻓﺘﺎدﮔﻲداﻳﻢ وﻛﺎﻣﻞ ﻳﺎ ﻗﻄﻊ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﭘﺎ

%30

 -1-5-3ﻏﺮاﻣﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﻧﻘﺺﻋﻀﻮ داﻳﻢ زﻳﺎن دﻳﺪه ﭘﺲ از ﺗﺎﺋﻴﺪ ﭘﺰﺷﻚ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻴﻤﻪﮔﺮ در ﺣﺪود وﺟﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه از ﺳﻮي ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ )دﻳﻪ( ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ

%10

ﻣﻴﺰان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮرد ﺑﻴﻤﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 -10-1ﺷﺴﺖ ﭘﺎ
 -10-2ﻫﺮﻳﻚ از ﺳﺎﻳﺮ اﻧﮕﺸﺘﺎن
 -11ﻧﺎﺑﻴﻨﺎ ﺷﺪن ﻳﻚﭼﺸﻢ

%5
%50

درﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﻪﺷﺪه ﻗﺒﻞ از ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ از ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﭼﺸﻢ ﻣﺤﺮوم ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،درﺟﻪ ﻧﻘﺺﻋﻀﻮ ﻧﺎﺑﻴﻨﺎ ﺷﺪن ﭼﺸﻢ دﻳﮕﺮ %80ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 -12از دﺳﺖ دادن ﺷﻨﻮاﻳﻲ ﻳﻚ ﮔﻮش

%35

درﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﻪﺷﺪه ﻗﺒﻞ از وﻗﻮعﺣﺎدﺛﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﻪﻧﺎﻣﻪ از ﺷﻨﻮاﻳﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﮔﻮش ﻣﺤﺮوم ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،درﺟﻪ ﻧﻘﺺﻋﻀﻮ ﻧﺎﺷﻨﻮا ﺷﺪن ﮔﻮش دﻳﮕﺮ %65

ﺗﺒﺼﺮه  :ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻴﻤﻪﮔﺮ ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان ﻏﺮاﻣﺖﻫﺎيﺗﺤﺖﭘﻮﺷﺶ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﻪﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎيارزانﺗﺮﻳﻦﻧﻮعدﻳﻪ از اﻧﻮاع ﻣﺠﺮيﻣﺬﻛﻮر در ﻗﺎﻧﻮندﻳﺎتﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﻴﺰان دﻳﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 -1-5-4در ﺻﻮرت وﻗﻮعﺣﺎدﺛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺟﺮح  ،ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎيﭘﺰﺷﻜﻲزﻳﺎندﻳﺪه ﺑﺮاﺳﺎس اﺻﻞ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﻣﻌﺘﺒﺮ ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﭘﺰﺷﻚ ﻣﻌﺘﻤﺪ و ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻴﻤﻪﮔﺮ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﻣﻴﺰان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮرد ﺑﻴﻤﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
 -1-5-5ﺧﺴﺎرتﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﻳﻪﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻴﻤﻪﮔﺮ )ﭘﺲ از اﺣﺮاز ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﺑﻴﻤﻪﮔﺬار ( ﺗﺎ ﻣﻴﺰان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻣﺒﻠﻎﻣﻮرد ﺑﻴﻤﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﮔﺮدد.

ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 -13از دﺳﺖ دادن ﻻﻟﻪﮔﻮش

%10

 -14از دﺳﺖ دادن ﺣﺲ ﺑﻮﻳﺎﻳﻲ

%15

 -15از دﺳﺖ دادن ﺣﺲﭼﺸﺎﻳﻲ
 -16ﻏﺮاﻣﺖ ﻧﻘﺺﻋﻀﻮ ﺳﺎﻳﺮاﻋﻀﺎي ﺳﺮ )ﺟﻤﺠﻤﻪ( و ﺻﻮرت از ﺣﺪاﻛﺜﺮ  %40ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﺗﺠﺎوز ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.

%15

ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻤﻪ اﻟﺒﺮز )ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎم (

ﺷﻤﺎره ﻣﺪرك00/497 :

 -5-1اﻧﮕﺸﺖ ﺷﺴﺖ

%36

 -1-3وﻇﺎﻳﻒ ﺑﻴﻤﻪﮔﺬار :
 -1-3-1ﺑﻴﻤﻪﮔﺬار ﻧﻤﻲﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺪون ﻣﻮاﻓﻘﺖﻛﺘﺒﻲ ﺑﻴﻤﻪﮔﺮ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮاﻓﻘﻲ ﺑﺎ ﺷﺨﺺ ﻳﺎ اﺷﺨﺎصﺛﺎﻟﺚزﻳﺎندﻳﺪه ﺑﻪ ﻋﻤﻞآورد و اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺎ ﺑﺪون اﺧﺬ ﻣﻮاﻓﻘﺖ

