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اين قرارداد في مابين شركت سهامي بيمه ايران كه منبعد بيمه گر ناميده مي شود از يك طرف کانون
سراسری انجمن های صنفی کارفرمايی نمايندگان بيمه ايران که بعد از اين بيمه گذار ناميده مي شود از
طرف ديگر براساس قانون بيمه مصوب ارديبهشت ماه  ، 3131مقررات و آئين نامه هاي شورايعالي بيمه و
عرف بيمه در ايران با شرايط خصوصي ذيل منعقد مي گردد:
فصل اول – (تعاریف و اصطالحات)
تعاريف و اصطالحات مذكور در اين قرارداد منحصراً با مفاهيم زير مورد استفاده قرار مي گيرند:
ماده  )- 0بیمه گر :شركت سهامي بيمه ايران به نشاني :تهران خيابان سعدی –چهارراه مخبرالدوله
ماده  )2بیمه گذار :کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمايی نمايندگان بيمه ايران به نشانی خيابان فلسطين
بين طالقانی و بزرگمهر پالک  173ساختمان 331طبقه  7واحد 711
ماده  ) 3بیمه شدگان:
عبارتند ازكاركنان شاغل نمايندگان بيمه ايران و اعضاء خانواده تحت تكفل ايشان كه توسط بيمه گذار معرفي
ميشوند.
تبصره  -3منظور از اعضاي خانواده همسر ،فرزندان و ساير افراد تحت تكفل بيمه شده اصلي ميباشند كه به تبع
بيمه شده اصلي داراي دفترچه تامين اجتماعي يا خدمات درماني ميباشند.
تبصره  – 3کارکنان نمايندگی در صورتی مشمول اين قرارداد قرار می گيرند که حداقل يکسال سابقه رسمی و
تمام وقت در دفاتر نمايندگی بيمه داشته و ليست مشخصات آنها به سازمان تامين اجتماعی يا بيمه ايران اعالم شده
باشد مرجع تاييد کننده در اين خصوص مديريت واحدهای اجرايی ذيربط شرکت سهامی بيمه ايران خواهد بود.
تبصره  – 1صرفاٌوالدين غير تحت تکفل نمايندگان در صورت اعالم اسامی در يک نوبت و يکجا با رعايت
ضرب االجل ماده پنجم قرارداد تحت پوشش قرار گيرند.
تبصره –4فرزندان ذکور تا سن بيست سال تمام و در صورت اشتغال به تحصيل تمام وقت دانشگاهی تا سن
بيست و پنج سال تمام و فرزندان اناث تا هنگام ازدواج و يا اشتغال به کار بيمه ميباشند.
 3/1/4ت) دانشجويان رشته پزشکی تا سن بيست و شش سال تمام بيمه ميشوند.
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 3/1/4ت) پوشش بيمه ای فرزندان ذکور که در شروع قرارداد مشمول بيمه شدده اندد تدا پايدان سدال قدرارداد
ادامه خواهد داشت.
تبصره -5همسر  ,فرزندان ووالدين تحت تکفل کارکنان اناث دفاتر نمايندگی با شرايط باال تحدت پوشدش ايدن
قرارداد می باشند.
تبصره –1صرفا" آن دسته از کارک نان دفاتر و نمايندگان و افراد تحت تکفدل آندان تحدت پوشدش ايدن قدرارداد
می باشند که نماينده مربوطه عضدو انجمدن صدنفی اسدتان بدوده و انجمدن صدنفی نيدز عضدو کدانون سراسدری
باشد.
ماده  – 4موضوع بيمه
عبارتست ازجبران هزينه هاي پزشكي واعمال جراحي ناشي ازبيماري وحوادث مشمول بيمه مازاد بر بيمه
خدمات درماني ،بيمه تامين اجتماعي ويا هرنوع بيمه گر اول برطبق شرايط مقرر دراين قرارداد.
فصل دوم – وظایف و تعهدات بیمه گذار
ماده ) 5
بيمه گذار موظف است هنگام عقد قرارداد و حداکثر ظرف مدت 11روز پس از امضاء و مبادله قرارداد دو
نسخه فهرست اسامی و مشخصات بيمه شدگان را ،بدون قلم خوردگی و با خط خوانا بوسيله رايانه ،تهيه
نموده و جهت بيمه گر ارسال نمايد  .بديهی است مالک صدور معرفينامه يا پرداخت هزينه های پزشکی
اسامی مندرج در ليست مذکور می باشد .
تبصره  )0ليست اسامی و مشخصات بيمه شدگان ميبايد حاوی اطالعات زير باشد  :شماره رديف که همان
شماره بيمه ای بيمه شده می باشد – نام و نام خانوادگی – تاريخ تولد (روز /ماه /سال) – شماره شناسنامه –
نسبت و کد ملی هر يک از اعضای خانواده با بيمه شده اصلی – در صورت دارا بودن شماره دفترچه بيمه
خدمات درمانی يا بيمه تامين اجتماعی و يا ساير بيمه گران اول.
تبصره  )2دو نسخه فهرست اسامی و مشخصات بيمه شدگان که توسط بيمه گذار تهيه گرديده ميبايست به
امضاء طرفين رسيده ممهور و مبادله گردد .صرفاً چنين ليستی برای احراز هويت بيمه شدگان به هنگام
پرداخت خسارت مورد عمل و استناد بيمه گر قرار خواهد گرفت .
تبصره  )3بيمه گذار مکلف است در طول مدت قرارداد تغييرات ماهانه ناشی از افزايش و کاهش تعداد بيمه
شدگان را مطابق تبصره يک و تبصره دو ماده پنج برای بيمه گر ارسال نمايد.
3/5/0ت) افرادی که در طول مدت قرارداد می توانند به عداد بيمه شدگان اضافه شوند عبارتند از :
نمايندگان جديد الورود(با حداقل  1ماه سابقه فعاليت بيمه ای ) و افراد تحت تکفل آنان و افرادی که در اثنای
سال بيمه ای تحت کفالت بيمه شده اصلی قرار خواهند گرفت ،نوزادان و افرادی که تازه ازدواج نموده اند
(منوط به اعالم بيمه گذار حداکثر ظرف يک ماه پس از کفالت و يا ازدواج و يا تولد)  .تاريخ موثر برای
شروع پوشش بيمه ای نامبردگان از اولين روز ماه بعد بيمه ای از اعالم کتبی بيمه گذار خواهد بود.
3/5/2ت) نوزادان از بدو تولد بيمه می باشند منوط به آنکه بيمه گذار ليست آنان را حداکثر تا دو ماه پس از
تولد به بيمه گر اعالم نمايد .
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3/5/3ت) تاريخ موثر برای حذف بيمه شدگان مستند به اعالم کتبی بيمه گذار و از تاريخ دريافت نامه وی
می باشد موارد حذف بيمه شدگان عبارتست از فوت شدگان – خروج از کفالت و نمايندگانی که رابطه
همکاری آنان با شرکت قطع می شود .
3/5/4ت) بيمه شده اصلی چنانچه در طول مدت قرارداد فوت نمايد پوشش بيمه ای اعضای خانواده بيمه شده
متوفی مشروط به پرداخت حق بيمه ،صرفاً تا پايان سال بيمه ای قرارداد ادامه خواهد يافت .
تبصره چهار -کارکنانی که اسامی و مشخصات آنان و هر يک از اعضای خانواده شان در ليست اسامی اوليه
و تغييرات ،موضوع تبصره دو و سه ماده پنج قرارداد درج نباشد باستناد از قلم افتادگی نمی توانند در عداد
بيمه شدگان اين قرارداد قرار بگيرند .مگر بيمه گزار داليل موجهی ارائه و مورد تائيد بيمه گر واقع گردد.
ماده  -6میزان حق بیمه
با توجه به تعهدات بيمه گر حق بيمه ماهانه هر يك از بيمه شدگان مبلغ  348.111ريال ميباشد .
به مبلغ مذكور8درصد ماليات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد.
ماده  7ترتیب پرداخت حق بیمه
بيمه گذار مكلف است حق بيمه قرارداد را با توجه به تعداد بيمه شدگان در ابتداي هر مداه حدداكثر تدا پدانزدهم
همان ماه در وجه بيمه گر پرداخت نمايد.
تبصره یك -مهلت پرداخت حق بيمه قطعي مي باشد در صدورت عددم پرداخدت بده موقدع حدق بيمده  ،قدرارداد
بالفاصله با صدور الحاقي به حالدت تعليدق در مدي آيدد و بيمده گدر در زمدان تعهددي بده جبدران خسدارت نددارد
بديهي است به محض پرداخت حق بيمه هاي معوق قرار داد با صدور الحاقي رفع تعليق مجدداً بده حالدت اول
بر مي گردد.
تبصرره دو -حدق بيمدده مربدوط بده تغييددرات ماهانده بيمده شدددگان (افدزايش و كداهش ) كدده بوسديله الحداقي تعيددين
ميگردد كه مي بايست همراه با حق بيمه ساير بيمه شدگان در ماههاي آتي حداكثر تا پدانزدهم مداه بعدد تسدويه
شود.
2/7/0ت) -در مورد افزايش تعداد بيمه شدگان حق بيمه كسر ماه يك ماه تمام محاسبه ميشود.
2/7/2ت) -در مورد كاهش تعداد بيمه شدگان حق بيمه ماه مورد عمل قابل برگشت نميباشد
فصل سوم  :شرایط و میزان تعهدات بیمه گر
ماده  -8تعهدات بیمه گر
بيمه گر متعهد است در ازاء ا نجام وظايف و تعهدات بيمه گذارمازاد هزينه هاي پزشكي موضوع اين قرارداد
را براي يكسال بيمه اي بشرح تعهدات زير جبران نمايد:
تعهدات
هزينددددددددده هدددددددددای جراحی های تخصصی

سقف تعهدات

فرانشيز و توضيحات

بدون سقف

معادل سهم بيمه گراول و حداقل
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%31هزينه های مورد تاييد

بيمارستانی
درمدددددان طبدددددی و سددددداير

بدون سقف

اعمال جراحی

معادل سهم بيمه گراول و حداقل
%31هزينه های مورد تاييد

زايمدددددددددددددان (طبيعدددددددددددددی  11.111.111ريال
،سزارين)

معادل سهم بيمه گراول و حداقل
%31هزينه های مورد تاييد

هزينه های درمان نازايی و ناباروری (هزينه  35.111.111ريال
های تشخيصی ،درمانی و دارويی)

معادل سهم بيمه گراول و حداقل
%31هزينه های مورد تاييد

هزينه های پارا کلينيکی

بدون سقف

ويزيددددت پزشددددکان (براسدددداس تعرفدددده جدددداري

بدون سقف

معادل سهم بيمه گراول و حداقل
%31هزينه های مورد تاييد
پايه حداقل %31هزينه های مورد تاييد

شركت)
دارو براسدداس فهرسددت داروهدداي فارماكوپدده

بدون سقف

پايه حداقل %31هزينه های مورد تاييد

كشددوري مازادبرسددهم بيمدده گددراول مگربدده
تشخيص پزشک متخصدص مصدرف داروی
خددارجی الزم باشددديا معددادل ايرانددی نداشدددته
باشد.
هزينه های تهيه اعضاء طبيعی پيوندی

بدون سقف

 %31بابت بيمه گر اول – با تاييد انجمن
حمايتی مربوطه

هزيندده رفددع عيددوب انکسدداری چشددم بددا حددداقل

1.111.111ريال

درجه نقص بينايی  1ديوپتر برای هر چشم
عينک و لنز طبی (هر  3سال يکبار)

آمبوالنس

معادل سهم بيمه گراول و حداقل
%31هزينه های مورد تاييد

3.111.111ريال

حداقل %31هزينه های مورد تاييد

داخل شهر

___

3.111.111ريال
خارج
شهر1.111.111ريال

بيماری های خاص و صعب العالج

بدون سقف

خالصه جدول تعهدات به شرح ذیل می باشد :
در ازاء دريافددت حددق بيمدده مقددرر موضددوع مدداده  1قددرارداد تعهدددات بيمدده گددر بددرای هددر يددک از بيمدده شدددگان
عبارت است از :
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تبصررره  )0تددامين هزيندده هددای بيمارسددتانی و  DAY CAREشددامل اعمددال جراحددی -درمددان طبددی و هزيندده
بستری در بخش مراقبتهای ويژه نظير  ICU،CCU ،اطاق ايزوله به شرح زير می باشد :
الف  -تعهد بيمه گر در مدورد اعمدال جراحدی و درمدان طبدی در مراکدز درمدانی طدرف قدرارداد بيمده گدر در
طددول مدددت قددرارداد و بدده دفعددات در صددورت ارائدده کددارت يددا دريافددت معرفددی نامدده از بيمدده گددر بددر اسدداس
صورتحساب مراکز درمانی فوق خواهد بود.
ب – تعهدات بيمه گر در مورد هزينه اعمال جراحدی و درمدان طبدی در مراکدز درمدانی غيدر طدرف قدرارداد
بيمه گر يا مراکز درمانی طرف قرارداد بدون اخذ معرفی نامه با رعايت درجه همترازی و حدداکثر بداالترين
تعرفه مورد عمل مراکز هم در جه طرف قرارداد در منطقه و در صورت کامل بودن مدارک حدداکثر ظدرف
 31روز باز پرداخت خواهد شد.
ج – در خصوص کليه هزينه های بستری مربوط به بيماريهای خاص (شامل بيماری های هموفيلی ،تاالسمی
ماژور ،دياليز مزمن و پيوند کليه ) و بيماريهای صعب العالج (شامل انواع سرطان و شيمی درمانی ناشی از
سرطان ، MS،پارکينسون،کتونومی ناشدی از بيماريهدای متابوليدک و ارثدی ،ايددز و سدوختگی ) در صدورت
استفاده از سهم بيمه گر اول ،فرانشيز اعمال نخواهد گرديد.
د – پرداخت هزينه های مربوط به مراکز درمانی که تعرفه مصوب هيات دولدت در بخدش دولتدی را رعايدت
نمايند بدون اعمال فرانشيز خواهد بود.
تبصره  )2پرداخت هزينه های مربوط به زايمان (اعم از زايمان طبيعی ،زودرس ،سزارين و کورتداژ تخليده
ای) تا سقف  11.111.111ريال در طول مدت اين قرارداد خواهد بود.
تبصررره )3تددامين هزيندده هددای پدداراکلينيکی از قبيددل هزيندده هددای راديولددوژی ،پزشددکی هسددته ای (انددواع اسددکن
، MRIسونوگرافی ،خدمات آزمايشگاهی و پ اتولوژی ،فيزيوترابی ،اديومتری،اپتومتری،گفتار درمانی ،ليزر
درمانی ) با اعمال  %31فرانشيز بيمه گر اول و بر اساس تعرفه مصوب وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزش کی در بخش دولتی حداکثر تا سقف تعرفه های مصوب نظام پزشکی در بخش خصوصی خواهد بود.
تبصره  )4هزينه اعمال مربوط به رفع عيوب انکسداری (اصدالح ديدد چشدم) نظيدر عمدل ليزيدک در صدورت
تاييد نمره چشم قبل از عمل توسط پزشک معتمد بيمه گر ،در صورتی کده نمدره هدر چشدم  1ديدوپتر و بيشدتر
باشد تا سقف  6.111.111ريال (شش ميليون ريال)برای هرچشم قابل پرداخت است .
تبصره  ) 5تامين هزينه تهيده اعضداء طبيعدی پيونددی مانندد کليده ،کبدد ،قرنيده ،قلدب  ،ريده و  ...پدس از تاييدد
انجمن حمايتی مربوطه و پزشک معتمد بيمه گر.
تبصره  )6تامين تمامی هزينه درمان نازائی و ناباروری تا سقف تعهدات قرارداد.
تبصره  )7تعهدات بيمه گر در رابطه با هزينه آمبوالنس و همراه بشرح زير است:
الف – در موارد اورژانس که منجر به بستری شدن بيمدار در بخدش مراقبتهدای ويدژه از جملده CCU.ICU
گردد و همچنين در مورد شکستگيها ،انتقال بيمار مابين بيمارستانها و مراکز تشخيصی درمانی مجاز با تاييدد
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بيمارستان مبدا در موارد داخدل شدهری حدداکثر تدا سدقف  3.111.111ريدال(دوميليدون ريدال ) در هدر مدورد
قابل پرداخت مباشد .
ب – در مواردی که بيمار در بيمارستان بستری و امکان مداوای بيمار در بيمارستان محل اقامدت وی فدراهم
نباشد با ت اييد بيمارستان مبدا و يا تاييد پزشک معتمدد بيمده گدر هزينده انتقدال بيمدار بدا آمبدوالنس يدا هواپيمدا بده
بيمارستانها و مراکز تشخيص درمانی تا سقف  1.111.111ريال (سه ميليون ريال) در هر مورد بين شهری
قابل پرداخت است .
ج – هزينه همراه کودک بيمار تا سن  7سال کامل و افراد باالی  71سال ،حداکثر معادل با نرخ تعرفه همراه
در بيمارستان های همتراز طرف قرارداد بيمه گر پرداخت می گردد  .در ساير موارد دسدتور پزشدک معدالج
و تاييد پزشک معتمد بيمه گر الزامی است .
تبصررره  )8تددامين هزيندده عينددک (شيشدده و فددريم) و لنددز طبددی در طددول يکسددال بيمدده ای حددداکثر تددا سددقف
 3.111.111ريال(دوميليون ريال) مشروط به تجويز توسط اپتومتريست طرف قرارداد يا چشم پزشک و در
مراکز اپتومتری غير طرف قرارداد با تاييد قبلی توسط پزشک معتمد بيمه گر خواهد بود.
تبصره  )9هزينه های انجام شده م ورد تعهدد بدا ارائده اصدل مددارک و صورتحسداب هدای درمدانی و براسداس
مفاد قرارداد قابل پرداخت است  .در موارديکه بيمه شده اصل مدارک را برای دريافت قسمتی از هزينه های
اتجام شده سهم ساير مراجع ذيربط به آنها ارائه نموده باشد ،بيمه گر تعهدات خود را (مازاد هزينه ها) پس از
دريافت تصوير برابر اصل شده مدارک ذکر شده به همراه تصوير چک مربوطه انجام خواهد داد.
تبصررره  )01جبددران هزيندده ويزيددت پزشددکان عمددومی ،متخصددص و فددوق تخصددص مشددروط بدده درج دسددتور
پزشک معالج در دفترچه بيمه گر پايه و بر اساس تعرفه مصوب وزارت بهداشت و درمان در بخش دولتی و
تعرفه موردعمل شركت سهامي بيمه ايران قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره  )00جبران هزينه داروهای موجود در فهرست داروهاي فارماكوپه كشوري و براساس نرخ مصدوب
وزارت بهداشت خواهد بود.
تبصره  ) 02حق فنی داروخانه بعهده بيمه شده ميباشد .
تبصره  )03جبران هزينده داروهدای نا بداروری مشدروط بده درج دسدتور پزشدک در دفترچده بيمده گدر اول بدا
کسر  31درصد فرانشيز امکانپذير خواهد بود.
تبصره  )04بيمه گر طبق روال معمول در جهت دستيابی مستقيم بيمه شدگان به مراکز درمانی تحدت پوشدش
سددازمان تددامين اجتمدداعی و خدددمات درمددانی و در راسددتای تعرفدده هددای مصددوب دولددت اقدددام خواهددد نمددود .بدده
نحويکه بيمه شدگان بتوانند مشابه افراد تحت پوشش سازمانهای مزبور از خدمات اين مراکز استفاده نمايند.
تبصره  )05بيمده گدر مدی تواندد مددارک ارائده شدده از طدرف بيمده گدذار و يدا بيمده شدده را بده تشدخيص خدود
بررسی نموده و در مورد مدارک درمانی و معالجه وی تحقيق نمايد .
ماده  )9اصل حسن نیت:
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بيمه گذار و بيمه شده مکلفند با رعايت دقت و صداقت در پاسخ به پرسش های بيمه گر کليه اطالعات راجع
به موضوع بيمه را در اختيار بيمه گر قرار دهند چنانچه ثابت شود هر يک از بيمه شدگان در پاسخ به
پرسش بيمه گر عمداً از اظهار مطلبی خودداری نموده و يا با اظهارات کاذب و خالف واقع و ارائه مدارک
نادرست اقدام به دريافت وجوهی برای خود و يا بيمه شدگان وابسته به خود نموده باشند ،در اين صورت
قرارداد بيمه نسبت به وی و ساير اعضاء خانواده باطل و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود  .در موارد
مذکور بيمه گر می تواند وجوهی را که بابت هزينه های درمانی به بيمه شده يا بيمه شدگان وابسته پرداخت
نموده عالوه بر بدهی حق بيمه آنان را مطالبه نمايد .
ماده  )01حدود تعهدات بیمه گر:
تبصره  )0بيمه گر تعهد می نمايد که به محض دريافدت کليده اسدناد و مددارک مثبتده حدداکثر ظدرف مددت 35
روز نسبت به رسيدگی و تسويه هزينه های مربوط به بيمه شده بر طبق مفاد قرارداد اقدام نمايد
تبصره  )2هزينه های درمانی موضوع اين قرارداد که در تعهد بيمه گر می باشد با احتساب مبالغ دريافتی از
محل بيمه سازمان خدمات درمانی کارکنان دولت،سازمان تامين اجتماعی و ساير شرکتها وسازمان های بيمده
ای نمی تواند از صددرصد هزينه های انجام شده تجاوز نمايد  .به عبارت ديگر هزينه های مدورد قبدول بيمده
گر مازاد بر مبالغ دريافت شده از سازمان ها و شرکت های مذکور در اين تبصره طبق مفاد قرارداد می باشد
.
تبصره  )3بيمه گر متعهد می گرد د کده بده منظدور کداهش دغدغده هدا و نگراندی هدای بيمده شددگان و همچندين
جلب رضايت مندی آنان نسبت به توسعه و انعقاد قرارداد با مراکز درمان خصوصی و دولتی با رعايت آيدين
نامه های بيمه مرکزی جمهوری اسالمی ايران ) اقدام
نمايد تا بيمه شدگان با اخذ معرفی نامه يدا کدارت از بيمد ه گدر از مزايدای بيمده درمدان تکميلدی بهدره مندد شدوند
ضمنًا بيمه گر متعهد می گدردد حدداکثر تدوان خدود در عقدد قدرارداد بدا کليده بيمارسدتان هدا و ارسدال ليسدت آن
جهت اطالع رسانی به بيمه شدگان قبل از شروع قرارداد به کار گيرد.
تبصره  )4هزينه های پزشکی ناشی از عملکرد مهمات جنگی در مناطقی کده در طدول زمدان جندم تحميلدی
به عنوان مناطق جنگی شناخته شده اند  ،در زمان صلح مشمول بيمه می باشند.
تبصره  )5هزينه اعمال جراحدی و بيمارسدتانی خدارج از کشدور بيمده شددگان حدداکثر بدر اسداس تعرفده مدورد
عمل بيمارستان های درجه يک طرف قرارداد با بيمه گر معادل هم ارز ريالی صورتحساب در زمان بستری
(تاريخ صورتحساب ) طبق مفاد قرارداد پس از اخذ سهم بيمه گر اوليه قابل پرداخت می باشد منوط بدر آنکده
بيمه شده قبل از اعزام به خارج از کشور مراتدب را بده صدورت مکتدوب بده اطدالع بيمده گدر طدرف قدرارداد
برساند و مدارک پزشکی به تاييد کنسولگری جمهوری اسالمی ايران در کشور مربوطه و ترجمده رسدمی آن
به تاييد وزارت امور خارجه در ايران رسيده باشد  .بيمه شدگانی کده در خدارج از کشدور بدا فوريدت پزشدکی
معالجه می شوند بايد برای دريافت خسارت به صورتی که ذکر شده عمل نمايند .بديهی است در صورت عدم
اخذ سهم بيمه گر پايه پس از اعمال فرانشيز مربوطه هزينه ها محاسبه و پرداخت خواهد شد.
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تبصره  )6بيمه گر مکلف است پس از پايان مهلت عضدو گيدری طبدق توافدق فيمدابين بيمده گدر و بيمده گدزار
کارتهای ويژه درمان بيمه شدگان جديد و يا کارتهای مخدوش شده را مجدداً صادر و کارتهای سالم را پس از
لحاظ نمودن شرايط مندرج در ماده هشت با مهر يا بر چسب تمديد نمايد .
تبصره  )7بيمه گر مکلف است با بيمارستان های طرف قرارداد به منظور پذيرش با کدارت هدای صدادره در
موارد فوريتهای پزشکی و اخدذ معرفدی نامده در اسدرع وقدت همداهنگی نمايدد همچندين ليسدت بيمارسدتان هدای
مذکور در کل کشور را در اختيار بيمه گذار قرار دهد.
تبصره  ) 8بيمه گر می بايست بيمارستهای طدرف قدرارداد خدود را ملدزم نمايدد تدا از دريافدت هدر گونده وجده
اضددافه از بيمددار خددارج از مفدداد قددرارداد فيمددابين بيمدده گددر و بيمارسددتان خددودداری نمددوده و مبددالغ دريددافتی از
بيماران تحت هر عنوان در صورت حساب قيد نمايد و در
صورت دريافت هر گونه وجه اضافی با ارائه مدارک مثبته بيمه گر ملدزم بده پرداخدت آن بدر اسداس قدرارداد
منعقده بيمه گر با بيمارستان به بيمه شده می باشد .
تبصررره ) 9بيمدده گددر موظددف خواهددد بددود نسددبت بدده توجيدده موکددد بيمارسددتانهای طددرف قددرارداد مبنددی بددر عدددم
دريافت وجه اضافی (خارج از مقررات ) از بيمه شده اقدام نموده و چنانچه پزشک معالج ،طدرف قدرارداد بدا
شرکت بيمه گر نباشد.
بيمه شده با ارائه گواهی مربوطه از پزشک معالج نسدبت بده اخدذ حدق العمدل براسداس تعرفده هدای جداری از
بيمه گر اقدام نمايد .
تبصره  )01در صورت امکان بيمه گر سعی خواهند نمود در مراکزی که فاقد شعبه اجرايی می باشدد نسدبت
به ارائه سرويس به بيمه شدگان اقدام الزم معمول نمايد .
ماده  ) 00استثنائات:
موارد زیر از شمول تعهدات بیمه گر خارج می باشد.
*افرادی که در هنگام انعقاد قرارداد از کار افتاده کامل و دائم باشند.
*اشخاصی که در زمان انعقاد قرارداد مجنون باشد .
* عيوب مادزادی مگر اينکه طبق تشخيص پزشک معالج و تاييد پزشک معتمد بيمه گر ،رفع اين عيوب جنبده
درمانی داشته باشد .
* اعمال جراحی که به منظور زيبايی انجام می گردد مگر اينکه ناشی از وقوع حدوادث تحدت پوشدش در طدی
مدت قراردادباشد .
*سقط جنين مگر در موارد ضروری با تشخيص پزشک معالج و پزشک معتمد بيمه گر.
*حوادث و بيماری های ناشی از جنم ،شورش ،اغتشاش ،بلوا،آشوب ،اعتصاب ،قيام ،کودتا،حکومت نظامی
و اقدامات احتياطی مقامات نظامی و انتظامی و عمليات خرابکارانه بنا به تاييد مقامات ذيصالح.
*حوادث طبيعی مانند سيل،زلزله و آتشفشان
*فعل و انفعاالت هسته ای ،ميکروبی و شيميايی ناشی از جنم
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* هزينددده هدددای مربدددوط بددده تهيددده لدددوازم آرايشدددی ،بهداشدددتی و متفرقددده در بيمارسدددتان از قبيدددل شدددير خشدددک
،صابون،شامپو،خمير دندان ،جوراب واريس شکم بند و نظاير آن که جنبه داروئی ندارند ..
*ترک اعتياد .
*اتاق خصوصی (يدک نفدره) و هزينده همدراه مگدر بدرای فرزنددان زيدر  7سدال و افدراد بداالی  71سدال و بدا
تجويز پزشک معالج و تاييد پزشک معتمد بيمه گر ( در صدورتی کده بيمده شددگان از اتداق خصوصدی اسدتفاده
نمايند هزينه ها بر اساس اتاق دو تخته پرداخت ميگردد).
*بيماری های سايکوتيک (روانی و جنون) مگر ناشی از حادثه باشد (منظور از بيماری هدای سدايکوتيک آن
دسته از بيماری هايی است که بيمار نسبت به بيماری خويش بينش نداشته باشد ).
*خودکشی و اعمال مجرمانه
*جنون
*جراحی فک مگر بعلت وقوع ناشی از حادثه در طول مدت قرارداد باشد .
* هزينه های مربوط به معلوليت ذهنی و از کار افتادگی کلی.
* کليه هزينه های پزشکی که در مراحل تحقيقاتی بوده و تعرفه درمانی آن از سدوی وزارت بهداشدت ،درمدان
و آموزش پزشکی تدوين و اعالم نگرديده است.
فصل چهارم  :نحوه استفاده بیمه شدگان از مراکز درمانی مجاز سراسر کشور
ماده  :02بيمه شدگان در انتخاب پزشکان و بيمارستان های مجاز کشور مختار بوده و به يکی از دو صورت
ذيل عمل خواهند نمود.
تبصره  )0بيمه شدگان در صورت نياز به استفاده از بيمارستان های طرف قرارداد می توانند با ارائه کارت
معتبر و يا معرفی نامه الزم از مراکز درمانی طرف قرارداد استفاده نمايند .
تبصره )2بيمه شدگان در استفاده از بيمارستان های غير طرف قرارداد نيز آزاد بوده و پس از پرداخت
هزينه ها و ارائه اسناد ،مازاد هزينه ها طبق مفاد قرارداد قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره  )3مدارک الزم برای صدور معرفی نامه به بيمارستان ها و مراکز طرف قرارداد قبل از صدور
کارت درمانی :
.0

معرفی نامه بيمه گذار و يا کارت درمان معتبر بيمه گر ..

.2

گواهی پزشک معالج مبنی بر نوع بيماری با عمل جراحی

.3

تصوير شناسنامه و دفترچه بيمه شده اصلی و بيمار.

.4

برای فرزندان باالی  38سال ارائه اصل شناسنامه الزامی است .

.5

کارت ملی
بديهی است پس از صدور کارت درمان بيمه شدگان می توانند با ارائه کارت ملی يا شناسنامه و کارت درمان
از مراجع درمانی طرف قرارداد استفاده نمايند .
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ماده  )03حداکثر مهلت تحويل اسناد هزينه هدای درمدانی موضدوع ايدن قدرارداد بده بيمده گدر  6مداه از تداريخ
انجام هزينه های مربوطه می باشد بديهی است بعد از انقضاء ايدن مددت بيمده گدر هيچگونده تعهددی نسدبت بده
پرداخت خسارت در قبال مدارک ارائه شده نخواهد داشت .
فصل پنچم :سایر مقررات
ماده  )04حل اختالف:
بيمه گر و بيمه گذار کوشش خواهند نمود هر گونه اختالف نظر ناشی از اين قرارداد را از طريق مذاکره حل
و فصل نمايند  .در غير اين صورت بر اساس مراجع ذيصالح اقدام خواهد شد .
تبصره  )0در کليه مواردی کده در ايدن قدرارداد ذکدری بده ميدان نيامدده بدر طبدق شدرايط عمدومی بيمده درمدان
گروهی (مصوب شدورايعالی بيمده ) کده جدز الينفدک ايدن قدرارداد بدوده و تحويدل بيمده گدذار گرديدده اسدت بدر
اساس قوانين جاری کشور عمل خواهد نمود  .بديهی است جهت حفظ وحدت رويه و رفع ابهامات احتمالی در
صورت نياز همکاران اجرائی دستورالعمل مربوطه متعاقباً تنظيم و ارسال خواهد شد.
ماده  )05با توجه به اين که مفاد اين قرارداد به صورت استانی و غير متمرکز انجام می شود ،در اسدتان هدا
انجمن های استانی ،و در شعبات تهران ،شورای هماهنگی شعب بده نماينددگی از بيمده گدذار صدرفاً مسد وليت
وی را در ايفای تعهدات و تکاليف ماده  1اين قرارداد را به عهده خواهند داشت  .بيمه گر استانی می بايسدت
در پايان دوره قرارداده راساً نسبت به تسويه حساب با نمايندگان مربوطه اقدام نمايند .
ماده  )06به منظور تسريع در انجام امور بيمه ای و پرداخت هزينده هدای درمدانی موضدوع ايدن قدرارداد در
صورت نياز ،حق بررسی دفاتر و اسناد بيمه گذار و بيمه گر در رابطه با اين قدرارداد بدرای طدرفين محفدوظ
می باشد .
م راده  )07بيمدده گددر متعهددد اسددت آمددار عملکددرد قددرارداد مطروحدده را بددر اسدداس نيدداز بيمدده گددذار در اختيددار
قراردهد.
مراده  )08مدددت ايددن قدرار داد يددک سددال تمدام هجددری شمسددی اسدت کدده از سدداعت صدفر بامددداد 91/11/13تددا
ساعت  32روز92/11/13

می باشد و هر يک از طرفين می بايد حداقل يک ماه قبدل از انقضداء

قرار داد نظر خود را مبنی بر تمديد و تجديد نظر در شرايط و مفاد قرارداد کتباً به طرف ديگر اعالم نمايند.
ماده  )39اين قرارداد مشتمل بر نوزده ماده و چهدل وپدنج تبصدره در سده نسدخه تنظديم شدده و هدر سده نسدخه
حکم واحد را دارد.
بيمه گر

بيمه گذار
كانون سراسري انجمن های صنفي كارفرمائي

شركت سهامي بيمه ايران

نمايندگان بيمه ايران

مديريت بيمه هاي اشخاص
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