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این قرارداد في مابین شركت سهامي بیمه ایران كه منبعد بیمه گر نامیده مي شود از یك طرف کانون
سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی نمایندگان بیمه ایران که بعد از این بیمه گذار نامیده مي شود از
طرف دیگر براساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه  ، 3131مقررات و آئین نامه هاي شورایعالي بیمه و
عرف بیمه در ایران با شرایط خصوصي ذیل منعقد مي گردد:
فصل اول – (تعاريف و اصطالحات)
تعاریف و اصطالحات مذكور در این قرارداد منحصراً با مفاهیم زیر مورد استفاده قرار مي گیرند:
ماده  )- 0بیمه گر :شركت سهامي بیمه ایران به نشاني :تهران خیابان سعدی –چهارراه مخبرالدوله
ماده  )2بیمه گذار :کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی نمایندگان بیمه ایران به نشانی خیابان فلسطین
بین طالقانی و بزرگمهر پالک  173ساختمان 331طبقه  7واحد 711
ماده  ) 3بیمه شدگان:
بیمه شدگان عبارتند از کلیه نمایندگان حقیقی واعضای هیئت مدیره نمایندگان حقوقی بیمه ایران که شغل
رسمی آنها نمایندگی بوده و دارای تمام شرایط زیر باشند و همچنین اعضای خانواده تحت تکفل و والدین
ایشان(اعم از تحت تکفل و غیر تحت تکفل):
الف  :حداقل  1ماه سابقه فعالیت بیمه ای
ب :عضو انجمن استانی محل استقرار دفتر نمایندگی خود باشند.
ج :انجمن آن استان عضو کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی نمایندگان بیمه ایران (بیمه گذار)
باشد .مرجع تایید کننده در این خصوص بیمه گذار است.
تبصره  – )3منظور از اعضای خانواده :همسر و فرزندان تحت تکفل بیمه شده اصلی میباشد.
تبصره  )3والدین بیمه شده اصلی بشرط اعالم اسامی صرفاٌ درابتداي قرارداد.
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تبصره )1پدورومادر بیمه شده اصلی وهمسر و فرزندان و والدین نمایندگان اناث بشرط معرفی در مهلت
مقرر در ماده  5قرارداد می توانند در عداد بیمه شدگان قرار گیرند(صرفاٌدرابتداي قرارداد).
تبصره  )4کلیه فرزندان در صورت اعالم اسامی در موعد مقرر موضوع تبصره شش ماده ، 1بدون در نظر
گرفتن شرط سنی مشروط به عدم ازدواج و اشتغال به کار تحت پوشش بیمه می باشند.
تبصره  )5فرزندان مونث مطلقه تا زمان رجوع یا ازدواج مجدد به شرط عدم اشتغال تحت پوشش بیمه می
باشند.
تبصره  )1چنانچه بیمه شده دچار معلولیت جسمی ،ذهنی ،نقص عضو دائم یا موقت باشند تامین هزینه های
درمان بیماریهای آنها به استثنای هزینه های مربوط به معلولیت با تایید پزشک معتمد بیمه گر تحت پوشش
خواهند بود.
تبصره  )7نمایندگانی که در حین قرارداد تعلیق می گردند به شرط پرداخت شدن حق بیمه یکجا تا تعیین
تکلیف نهایی تحت پوشش میباشند.
تبصره  )8معرفی حداقل  51درصد افراد تحت پوشش بعنوان بیمه شده از سوی بیمه گذار الزامی است وكلیه
واحدهاي اجرائي موظف به رعایت تبصره موردنظر هنگام انعقاد قرارداد مي باشند.
تبصره )9صرفا" آن دسته نمایندگانی تحت پوشش این قرارداد میباشند که عضو انجمن صنفی استانی بوده
که عضو کانون سراسری (بیمه گذار )باشد.
تبصره)31کلیه اعضا بایست تحت پوشش این قراردادقرارگیرند مگر اینکه حداکثر یکماه پس از شروع
قرارداد مراتب انصراف خودرا بصورت کتبی به دفترانجمن اطالع دهد.
ماده چهار -موضوع بیمه
عبارتست از جبران کلیه هزینه های پزشکی و اعمال جراحی ناشی از بیماری و حوادث مشمول بیمه مازاد
بر بیمه خدمات درمانی ،بیمه تامین اجتماعی و یا هر نوع بیمه گر اول بر طبق شرایط مقرر در این قرارداد.
فصل دوم – وظايف و تعهدات بیمه گذار
ماده ) 5
بیمه گذار موظف است هنگام عقد قرارداد و حداکثر ظرف مدت 11روز پس از امضاء و مبادله قرارداد دو
نسخه فهرست اسامی و مشخصات بیمه شدگان را ،بدون قلم خوردگی و با خط خوانا بوسیله رایانه ،تهیه
نموده و جهت بیمه گر ارسال نماید  .بدیهی است مالک صدور معرفینامه یا پرداخت هزینه های پزشکی
اسامی مندرج در لیست مذکور می باشد .
تبصره  )0لیست اسامی و مشخصات بیمه شدگان میباید حاوی اطالعات زیر باشد  :شماره ردیف که همان
شماره بیمه ای بیمه شده می باشد – نام و نام خانوادگی – تاریخ تولد (روز /ماه /سال) – شماره شناسنامه –
نسبت و کد ملی هر یک از اعضای خانواده با بیمه شده اصلی – در صورت دارا بودن شماره دفترچه بیمه
خدمات درمانی یا بیمه تامین اجتماعی و یا سایر بیمه گران اول.
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تبصره  )2دو نسخه فهرست اسامی و مشخصات بیمه شدگان که توسط بیمه گذار تهیه گردیده میبایست به
امضاء طرفین رسیده ممهور و مبادله گردد .صرفاً چنین لیستی برای احراز هویت بیمه شدگان به هنگام
پرداخت خسارت مورد عمل و استناد بیمه گر قرار خواهد گرفت .
تبصره  )3بیمه گذار مکلف است در طول مدت قرارداد تغییرات ماهانه ناشی از افزایش و کاهش تعداد بیمه
شدگان را مطابق تبصره یک و تبصره دو ماده پنج برای بیمه گر ارسال نماید.
3/5/0ت) افرادی که در طول مدت قرارداد می توانند به عداد بیمه شدگان اضافه شوند عبارتند از :
نمایندگان جدید الورود(با حداقل  1ماه سابقه فعالیت بیمه ای ) و افراد تحت تکفل آنان و افرادی که در اثنای
سال بیمه ای تحت کفالت بیمه شده اصلی قرار خواهند
گرفت ،نوزادان و افرادی که تازه ازدواج نموده اند (منوط به اعالم بیمه گذار حداکثر ظرف یک ماه پس از
کفالت و یا ازدواج و یا تولد)  .تاریخ موثر برای شروع پوشش بیمه ای نامبردگان از اولین روز ماه بعد بیمه
ای از اعالم کتبی بیمه گذار خواهد بود.
3/5/2ت) نوزادان از بدو تولد بیمه می باشند منوط به آنکه بیمه گذار لیست آنان را حداکثر تا دو ماه پس از
تولد به بیمه گر اعالم نماید .
3/5/3ت) تاریخ موثر برای حذف بیمه شدگان مستند به اعالم کتبی بیمه گذار و از تاریخ دریافت نامه وی
می باشد موارد حذف بیمه شدگان عبارتست از فوت شدگان – خروج از کفالت و نمایندگانی که رابطه
همکاری آنان با شرکت قطع می شود .
3/5/4ت) بیمه شده اصلی چنانچه در طول مدت قرارداد فوت نماید پوشش بیمه ای اعضای خانواده بیمه شده
متوفی مشروط به پرداخت حق بیمه ،صرفاً تا پایان سال بیمه ای قرارداد ادامه خواهد یافت .
تبصره چهار -نمایندگانی که اسامی و مشخصات آنان و هر یک از اعضای خانواده شان در لیست اسامی
اولیه و تغییرات ،موضوع تبصره دو و سه ماده پنج قرارداد درج نباشد باستناد از قلم افتادگی نمی توانند در
عداد بیمه شدگان این قرارداد قرار بگیرند .مگر بیمه گزار دالیل موجهی ارائه و مورد تائید بیمه گر واقع
گردد.
ماده  -6میزان حق بیمه
با توجه به تعهدات بیمه گر حق بیمه ماهانه هر یك از بیمه شدگان مبلغ  348.111ریال میباشد .
به مبلغ مذكور8درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد.
ماده  7ترتیب پرداخت حق بیمه
بیمه گذار مكلف است حق بیمه قرارداد را با توجه به تعداد بیمه شدگان در ابتداي هر مااه حاداكثر تاا پاانزدهم
همان ماه در وجه بیمه گر پرداخت نماید.
تبصره يك -مهلت پرداخت حق بیمه قطعي مي باشد در صاورت عادم پرداخات باه موقاع حاق بیماه  ،قارارداد
بالفاصله با صدور الحاقي به حالات تعلیاق در ماي آیاد و بیماه گار در زماان تعهادي باه جباران خساارت نادارد
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بدیهي است به محض پرداخت حق بیمه هاي معوق قرار داد با صدور الحاقي رفع تعلیق مجدداً باه حالات اول
بر مي گردد.
تبصرره دو -حاق بیمااه مرباوط باه تغییاارات ماهاناه بیماه شاادگان (افازایش و كااهش ) كااه بوسایله الحااقي تعیااین
میگردد كه مي بایست همراه با حق بیمه سایر بیمه شدگان در ماههاي آتي حداكثر تا پاانزدهم مااه بعاد تساویه
شود.
2/7/0ت) -در مورد افزایش تعداد بیمه شدگان حق بیمه كسر ماه یك ماه تمام محاسبه میشود.
2/7/2ت) -در مورد كاهش تعداد بیمه شدگان حق بیمه ماه مورد عمل قابل برگشت نمیباشد
فصل سوم  :شرايط و میزان تعهدات بیمه گر
ماده  -8تعهدات بیمه گر
بیمه گر متعهد است در ازاء انجام وظایف و تعهدات بیمه گذارمازاد هزینه هاي پزشكي موضوع این قرارداد
را براي یكسال بیمه اي بشرح تعهدات زیر جبران نماید:
تعهدات
هزیناااااااااااه جراحی های تخصصی

سقف تعهدات

فرانشیز و توضیحات

بدون سقف

معادل سهم بیمه گراول و حداقل
%31هزینه های مورد تایید

هاااااااااااااااااای
بیمارستانی درماااااان طبااااای و ساااااایر

بدون سقف

اعمال جراحی

معادل سهم بیمه گراول و حداقل
%31هزینه های مورد تایید

زایماااااااااااااان (طبیعااااااااااااای  11.111.111ریال
،سزارین)

معادل سهم بیمه گراول و حداقل
%31هزینه های مورد تایید

هزینه های درمان نازایی و ناباروری  35.111.111ریال
(هزیناااه هاااای تشخیصااای ،درماااانی و

معادل سهم بیمه گراول و حداقل
%31هزینه های مورد تایید

دارویی)
هزینه های پارا کلینیکی

بدون سقف

ویزیاااات پزشااااکان (براساااااس تعرفااااه

بدون سقف

معادل سهم بیمه گراول و حداقل
%31هزینه های مورد تایید
پایه حداقل %31هزینه های مورد تایید

جاري شركت)
دارو براسااااااس فهرسااااات داروهااااااي

بدون سقف

فارماكوپه كشوري مازادبرساهم بیماه
گاااااراول مگرباااااه تشاااااخیص پزشاااااک
متخصاااص مصااارف داروی خاااارجی
الزم باشاااادیا معااااادل ایراناااای نداشااااته
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پایه حداقل %31هزینه های مورد تایید

باشد.
بدون سقف

هزینااااه هااااای تهیااااه اعضاااااء طبیعاااای
پیوندی

 %31بابت بیمه گر اول – با تایید انجمن
حمایتی مربوطه

هزیناه رفااع عیااوب انکساااری چشاام بااا

1.111.111ریال

حااداقل درجااه نقااص بینااایی  1دیااوپتر

معادل سهم بیمه گراول و حداقل
%31هزینه های مورد تایید

برای هر چشم
عینک و لنز طبی (هر  3سال یکبار)

آمبوالنس

3.111.111ریال

حداقل %31هزینه های مورد تایید

داخل شهر

___

3.111.111ریال
خارج
شهر1.111.111ریال

بیماری های خاص و صعب العالج

بدون سقف

خالصه جدول تعهدات به شرح ذيل می باشد :
در ازاء دریافاات حااق بیمااه مقاارر موضااوع ماااده  1قاارارداد تعهاادات بیمااه گاار باارای هاار یااک از بیمااه شاادگان
عبارت است از :
تبصررره  )0تااامین هزینااه هااای بیمارسااتانی و  DAY CAREشااامل اعمااال جراحاای -درمااان طباای و هزینااه
بستری در بخش مراقبتهای ویژه نظیر  ICU،CCU ،اطاق ایزوله به شرح زیر می باشد :
الف  -تعهد بیمه گر در ماورد اعماال جراحای و درماان طبای در مراکاز درماانی طارف قارارداد بیماه گار در
طااول ماادت قاارارداد و بااه دفعااات در صااورت ارائااه کااارت یااا دریافاات معرفاای نامااه از بیمااه گاار باار اساااس
صورتحساب مراکز درمانی فوق خواهد بود.
ب – تعهدات بیمه گر در مورد هزینه اعمال جراحای و درماان طبای در مراکاز درماانی غیار طارف قارارداد
بیمه گر یا مراکز درمانی طرف قرارداد بدون اخذ معرفی نامه با رعایت درجه همترازی و حاداکثر بااالترین
تعرفه مورد عمل مراکز هم در جه طرف قرارداد در منطقه و در صورت کامل بودن مدارک حاداکثر ظارف
 31روز باز پرداخت خواهد شد.
ج – در خصوص کلیه هزینه های بستری مربوط به بیماریهای خاص (شامل بیماری های هموفیلی ،تاالسمی
ماژور ،دیالیز مزمن و پیوند کلیه ) و بیماریهای صعب العالج (شامل انواع سرطان و شیمی درمانی ناشی از
سرطان ، MS،پارکینسون،کتونومی ناشای از بیماریهاای متابولیاک و ارثای ،ایادز و ساوختگی ) در صاورت
استفاده از سهم بیمه گر اول ،فرانشیز اعمال نخواهد گردید.
د – پرداخت هزینه های مربوط به مراکز درمانی که تعرفه مصوب هیات دولات در بخاش دولتای را رعایات
نمایند بدون اعمال فرانشیز خواهد بود.
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تبصره  )2پرداخت هزینه های مربوط به زایمان (اعم از زایمان طبیعی ،زودرس ،سزارین و کورتااژ تخلیاه
ای) تا سقف  11.111.111ریال در طول مدت این قرارداد خواهد بود.
تبصررره )3تااامین هزینااه هااای پاااراکلینیکی از قبیاال هزینااه هااای رادیولااوژی ،پزشااکی هسااته ای (انااواع اسااکن
، MRIسونوگرافی ،خدمات آزمایشگاهی و پ اتولوژی ،فیزیوترابی ،ادیومتری،اپتومتری،گفتار درمانی ،لیزر
درمانی ) با اعمال  %31فرانشیز بیمه گر اول و بر اساس تعرفه مصوب وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی در بخش دولتی حداکثر تا سقف تعرفه های مصوب نظام پزشکی در بخش خصوصی خواهد بود.
تبصره  )4هزینه اعمال مربوط به رفع عیوب انکسااری (اصاالح دیاد چشام) نظیار عمال لیزیاک در صاورت
تایید نمره چشم قبل از عمل توسط پزشک معتمد بیمه گر ،در صورتی کاه نماره هار چشام  1دیاوپتر و بیشاتر
باشد تا سقف  6.111.111ریال (شش میلیون ریال)برای هرچشم قابل پرداخت است .
تبصره  ) 5تامین هزینه تهیاه اعضااء طبیعای پیونادی مانناد کلیاه ،کباد ،قرنیاه ،قلاب  ،ریاه و  ...پاس از تاییاد
انجمن حمایتی مربوطه و پزشک معتمد بیمه گر.
تبصره  )6تامین تمامی هزینه درمان نازائی و ناباروری تا سقف تعهدات قرارداد.
تبصره  )7تعهدات بیمه گر در رابطه با هزینه آمبوالنس و همراه بشرح زیر است:
الف – در موارد اورژانس که منجر به بستری شدن بیماار در بخاش مراقبتهاای ویاژه از جملاه CCU.ICU
گردد و همچنین در مورد شکستگیها ،انتقال بیمار مابین بیمارستانها و مراکز تشخیصی درمانی مجاز با تاییاد
بیمارستان مبدا در موارد داخال شاهری حاداکثر تاا ساقف  3.111.111ریاال(دومیلیاون ریاال ) در هار ماورد
قابل پرداخت مباشد .
ب – در مواردی که بیمار در بیمارستان بستری و امکان مداوای بیمار در بیمارستان محل اقامات وی فاراهم
نباشد با تایید بیمارستان مبدا و یا تایید پزشک معتماد بیماه گار هزیناه انتقاال بیماار باا آمباوالنس یاا هواپیماا باه
بیمارستانها و مراکز تشخیص درمانی تا سقف  1.111.111ریال (سه میلیون ریال) در هر مورد بین شهری
قابل پرداخت است .
ج – هزینه همراه کودک بیمار تا سن  7سال کامل و افراد باالی  71سال ،حداکثر معادل با نرخ تعرفه همراه
در بیمارستان های همتراز طرف قرارداد بیمه گر پرداخت می گردد  .در سایر موارد دساتور پزشاک معاالج
و تایید پزشک معتمد بیمه گر الزامی است .
تبصررره  )8تااامین هزینااه عینااک (شیشااه و فااریم) و لنااز طباای در طااول یکسااال بیمااه ای حااداکثر تااا سااقف
 3.111.111ریال(دومیلیون ریال) مشروط به تجویز توسط اپتومتریست طرف قرارداد یا چشم پزشک و در
مراکز اپتومتری غیر طرف قرارداد با تایید قبلی توسط پزشک معتمد بیمه گر خواهد بود.
تبصره  )9هزینه های انجام شده مورد تعهاد باا ارائاه اصال مادارک و صورتحسااب هاای درماانی و براسااس
مفاد قرارداد قابل پرداخت است  .در مواردیکه بیمه شده اصل مدارک را برای دریافت قسمتی از هزینه های
اتجام شده سهم سایر مراجع ذیربط به آنها ارائه نموده باشد
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،بیمه گر تعهدات خود را (مازاد هزینه ها) پس از دریافت تصویر برابر اصل شده مدارک ذکر شده به همراه
تصویر چک مربوطه انجام خواهد داد.
تبصررره  )01جبااران هزینااه ویزیاات پزشااکان عمااومی ،متخصااص و فااوق تخصااص مشااروط بااه درج دسااتور
پزشک معالج در دفترچه بیمه گر پا یه و بر اساس تعرفه مصوب وزارت بهداشت و درمان در بخش دولتی و
تعرفه موردعمل شركت سهامي بیمه ایران قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره  )00جبران هزینه داروهای موجود در فهرست داروهاي فارماكوپه كشوري و براساس نرخ مصاوب
وزارت بهداشت خواهد بود.
تبصره  ) 02حق فنی داروخانه بعهده بیمه شده میباشد .
تبصره  )03جبران هزیناه داروهاای نابااروری مشاروط باه درج دساتور پزشاک در دفترچاه بیماه گار اول باا
کسر  31درصد فرانشیز امکانپذیر خواهد بود.
تبصره  )04بیمه گر طبق روال معمول در جهت دستیابی مستقیم بیمه شدگان به مراکز درمانی تحات پوشاش
سااازمان تااام ین اجتماااعی و خاادمات درمااانی و در راسااتای تعرفااه هااای مصااوب دولاات اقاادام خواهااد نمااود .بااه
نحویکه بیمه شدگان بتوانند مشابه افراد تحت پوشش سازمانهای مزبور از خدمات این مراکز استفاده نمایند.
تبصره  )05بیماه گار مای تواناد مادارک ارائاه شاده از طارف بیماه گاذار و یاا بیماه شاده را باه تشاخیص خاود
بررسی نموده و در مورد مدارک درمانی و معالجه وی تحقیق نماید .
ماده  )9اصل حسن نیت:
بیمه گذار و بیمه شده مکلفند با رعایت دقت و صداقت در پاسخ به پرسش های بیمه گر کلیه اطالعات راجع
به موضوع بیمه را در اختیار بیمه گر قرار دهند چنانچه ثابت شود هر یک از بیمه شدگان در پاسخ به
پرسش بیمه گر عمداً از اظهار مطلبی خودداری نموده و یا با اظهارات کاذب و خالف واقع و ارائه مدارک
نادرست اقدام به دریافت وجوهی برای خود و یا بیمه شدگان وابسته به خود نموده باشند ،در این صورت
قرارداد بیمه نسبت به وی و سایر اعضاء خانواده باطل و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود  .در موارد
مذکور بیمه گر
می تواند وجوهی را که بابت هزینه های درمانی به بیمه شده یا بیمه شدگان وابسته پرداخت نموده عالوه بر
بدهی حق بیمه آنان را مطالبه نماید .
ماده  )01حدود تعهدات بیمه گر:
تبصره  )0بیمه گر تعهد می نماید که به محض دریافات کلیاه اساناد و مادارک مثبتاه حاداکثر ظارف مادت 35
روز نسبت به رسیدگی و تسویه هزینه های مربوط به بیمه شده بر طبق مفاد قرارداد اقدام نماید
تبصره  )2هزینه های درمانی موضوع این قرارداد که در تعهد بیمه گر می باشد با احتساب مبالغ دریافتی از
مح ل بیمه سازمان خدمات درمانی کارکنان دولت،سازمان تامین اجتماعی و سایر شرکتها وسازمان های بیماه
ای نمی تواند از صددرصد هزینه های انجام شده تجاوز نماید  .به عبارت دیگر هزینه های ماورد قباول بیماه
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گر مازاد بر مبالغ دریافت شده از سازمان ها و شرکت های مذکور در این تبصره طبق مفاد قرارداد می باشد
.
تبصره  )3بیمه گر متعهد می گردد کاه باه منظاور کااهش دغدغاه هاا و نگرانای هاای بیماه شادگان و همچناین
جلب رضایت مندی آنان نسبت به توسعه و انعقاد قرارداد با مراکز درمان خصوصی و دولتی با رعایت آیاین
نامه های بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران ) اقدام نماید تا بیمه شدگان با اخذ معرفی نامه یا کارت از بیمه
گر از مزایای بیمه درمان تکمیلی بهره مند شوند ضمنًا بیمه گار متعهاد مای گاردد حاداکثر تاوان خاود در عقاد
قرارداد با کلیه بیمارستان ها و ارسال لیست آن جهت اطالع رسانی به بیمه شدگان قبل از شروع قارارداد باه
کار گیرد.
تبصره  )4هزینه های پزشکی ناشی از عملکرد مهمات جنگی در مناطقی کاه در طاول زماان جنام تحمیلای
به عنوان مناطق جنگی شناخته شده اند  ،در زمان صلح مشمول بیمه می باشند.
تبصره  )5هزینه اعمال جراحای و بیمارساتانی خاارج از کشاور بیماه شادگان حاداکثر بار اسااس تعرفاه ماورد
عمل بیمارستان های درجه یک طرف قرارداد با بیمه گر معادل هم ارز ریالی صورتحساب در زمان بستری
(تاریخ صورتحساب ) طبق مفاد قرارداد پس از اخذ سهم بیمه گر اولیه قابل پرداخت می باشد منوط بار آنکاه
بیمه شده قبل از اعزام به خارج از کشور مراتاب را باه صاورت مکتاوب باه اطاالع بیماه گار طارف قارارداد
برساند و مدارک پزشکی به تایید کنسولگری جمهوری اسالمی ایران در کشور مربوطه و ترجماه رسامی آن
به تایید وزارت امور خارجه در ایران رسیده باشد  .بیمه شدگانی کاه در خاارج از کشاور باا فوریات پزشاکی
معالجه می شوند باید برای دریافت خسارت به صورتی که ذکر شده عمل نمایند .بدیهی است در صورت عدم
اخذ سهم بیمه گر پایه پس از اعمال فرانشیز مربوطه هزینه ها محاسبه و پرداخت خواهد شد.
تبصره  )6بیمه گر مکلف است پس از پایان مهلت عضاو گیاری طباق توافاق فیماابین بیماه گار و بیماه گازار
کارتهای ویژه درمان بیمه شدگان جدید و یا کارتهای مخدوش شده را مجدداً صادر و کارتهای سالم را پس از
لحاظ نمودن شرایط مندرج در ماده هشت با مهر یا بر چسب تمدید نماید .
تبصره  )7بیمه گر مکلف است با بیمارستان های طرف قرارداد به منظور پذیرش با کاارت هاای صاادره در
موارد فوریتهای پزشکی و اخاذ معرفای ناماه در اسارع وقات همااهنگی نمایاد همچناین لیسات بیمارساتان هاای
مذکور در کل کشور را در اختیار بیمه گذار قرار دهد.
تبصره  ) 8بیمه گر می بایست بیمارستهای طارف قارارداد خاود را ملازم نمایاد تاا از دریافات هار گوناه وجاه
اضااافه از بیمااار خااارج از مفاااد قاارارداد فیمااابین بیمااه گاار و بیمارسا تان خااودداری نمااوده و مبااالغ دریااافتی از
بیماران تحت هر عنوان در صورت حساب قیاد نمایاد و در صاورت دریافات هار گوناه وجاه اضاافی باا ارائاه
مدارک مثبته بیمه گر ملزم به پرداخت آن بر اساس قرارداد منعقده بیمه گر با بیمارستان به بیمه شده می باشد
.تبصره ) 9بیماه گار موظاف خواهاد باود نسابت باه توجیاه موکاد بیمارساتانهای طارف قارارداد مبنای بار عادم
دریافت وجه اضافی (خارج از مقررات ) از بیمه شده اقدام نموده و چنانچه پزشک معالج ،طارف قارارداد باا
شرکت بیمه گر نباشد.
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بیمه شده با ارائه گواهی مربوطه از پزشک معالج نسابت باه اخاذ حاق العمال براسااس تعرفاه هاای جااری از
بیمه گر اقدام نماید .
تبصره  )01در صورت امکان بیمه گر سعی خواهند نمود در مراکزی که فاقد شعبه اجرایی می باشاد نسابت
به ارائه سرویس به بیمه شدگان اقدام الزم معمول نماید .
ماده  ) 00استثنائات:
موارد زير 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 .
* عیوب مادزادی مگر اینکه طبق تشخیص پزشک معالج و تایید پزشک معتمد بیمه گر ،رفع این عیوب جنباه
درمانی داشته باشد .
*اعمال جراحی که به منظور زیبایی انجام می گردد مگر اینکه ناشی از وقوع حاوادث تحات پوشاش در طای
مدت قراردادباشد .
*سقط جنین مگر در موارد ضروری با تشخیص پزشک معالج و پزشک معتمد بیمه گر.
*حوادث و بیماری های ناشی از جنم ،شورش ،اغتشاش ،بلوا،آشوب ،اعتصاب ،قیام ،کودتا،حکومت نظامی
و اقدامات احتیاطی م قامات نظامی و انتظامی و عملیات خرابکارانه بنا به تایید مقامات ذیصالح.
*حوادث طبیعی مانند سیل،زلزله و آتشفشان
*فعل و انفعاالت هسته ای ،میکروبی و شیمیایی ناشی از جنم
* هزیناااه هاااای مرباااوط باااه تهیاااه لاااوازم آرایشااای ،بهداشاااتی و متفرقاااه در بیمارساااتان از قبیااال شااایر خشاااک
،صابون ،شامپو،خمیر دندان ،جوراب واریس شکم بند و نظایر آن که جنبه داروئی ندارند ..
*ترک اعتیاد .
*اتاق خصوصی (یاک نفاره) و هزیناه هماراه مگار بارای فرزنادان زیار  7ساال و افاراد بااالی  71ساال و باا
تجویز پزشک معالج و تایید پزشک معتمد بیمه گر (در صاورتی کاه بیماه شادگان از اتااق خصوصای اساتفاده
نمایند هزینه ها بر اساس اتاق دو تخته پرداخت میگردد).
*بیماری های سایکوتیک (روانی و جنون) مگر ناشی از حادثه باشد (منظور از بیماری هاای ساایکوتیک آن
دسته از بیماری هایی است که بیمار نسبت به بیماری خویش بینش نداشته باشد ).
*خودکشی و اعمال مجرمانه
*جنون
*جراحی فک مگر بعلت وقوع ناشی از حادثه در طول مدت قرارداد باشد .
* هزینه های مربوط به معلولیت ذهنی و از کار افتادگی کلی.
* کلیه هزینه های پزشکی که در مراحل تحقیقاتی بوده و تعرفه درمانی آن از ساوی وزارت بهداشات ،درماان
و آموزش پزشکی تدوین و اعالم نگردیده است.
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فصل چهارم  :نحوه استفاده بیمه شدگان از مراکز درمانی مجاز سراسر کشور
ماده  :02بیمه شدگان در انتخاب پزشکان و بیمارستان های مجاز کشور مختار بوده و به یکی از دو صورت
ذیل عمل خواهند نمود.
تبصره  )0بیمه شدگان در صورت نیاز به استفاده از بیمارستان های طرف قرارداد می توانند با ارائه کارت
معتبر و یا معرفی نامه الزم از مراکز درمانی طرف قرارداد استفاده نمایند .
تبصره )2بیمه شدگان در استفاده از بیمارستان های غیر طرف قرارداد نیز آزاد بوده و پس از پرداخت
هزینه ها و ارائه اسناد ،مازاد هزینه ها طبق مفاد قرارداد قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره  )3مدارک الزم برای صدور معرفی نامه به بیمارستان ها و مراکز طرف قرارداد قبل از صدور
کارت درمانی :
.0

معرفی نامه بیمه گذار و یا کارت درمان معتبر بیمه گر ..

.2

گواهی پزشک معالج مبنی بر نوع بیماری با عمل جراحی

.3

تصویر شناسنامه و دفترچه بیمه شده اصلی و بیمار.

.4

برای فرزندان باالی  38سال ارائه اصل شناسنامه الزامی است .

.5

کارت ملی
بدیهی است پس از صدور کارت درمان بیمه شدگان می توانند با ارائه کارت ملی یا شناسنامه و کارت درمان
از مراجع درمانی طرف قرارداد استفاده نمایند .
ماده  )03حداکثر مهلت تحویل ا سناد هزینه هاای درماانی موضاوع ایان قارارداد باه بیماه گار  6مااه از تااریخ
انجام هزینه های مربوطه می باشد بدیهی است بعد از انقضاء ایان مادت بیماه گار هیچگوناه تعهادی نسابت باه
پرداخت خسارت در قبال مدارک ارائه شده نخواهد داشت .
فصل پنچم :ساير مقررات
ماده  )04حل اختالف:
بیمه گر و بیمه گذار کوشش خواهند نمود هر گونه اختالف نظر ناشی از این قرارداد را از طریق مذاکره حل
و فصل نمایند  .در غیر این صورت بر اساس مراجع ذیصالح اقدام خواهد شد .
تبصره  )0در کلیه مواردی کاه در ایان قارارداد ذکاری باه میاان نیاماده بار طباق شارایط عماومی بیماه درماان
گروهی (مصوب شاورایعالی بیماه ) کاه جاز الینفاک ایان قارارداد باوده و تحویال بیماه گاذار گردیاده اسات بار
اساس قوانین جاری کشور عمل خواهد نمود  .بدیهی است جهت حفظ وحدت رویه و رفع ابهامات احتمالی در
صورت نیاز همکاران اجرائی دستورالعمل مربوطه متعاقباً تنظیم و ارسال خواهد شد.
ماده  )05با توجه به این که مفاد این قرارداد به صورت استانی و غیر متمرکز انجام می شود ،در اساتان هاا
انجمن های استانی ،و در شعبات تهران ،شورای هماهنگی شعب باه نماینادگی از بیماه گاذار صارفاً مسائولیت
وی را در ایفای تعهدات و تکالیف ماده  1این قرارداد را به عهده خواهند داشت  .بیمه گر استانی می بایسات
در پایان دوره قرارداده راساً نسبت به تسویه حساب با نمایندگان مربوطه اقدام نمایند .
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ماده  )06به منظور تسریع در انجام امور بیمه ای و پرداخت هزیناه هاای درماانی موضاوع ایان قارارداد در
صورت نیاز ،حق بررسی دفاتر و اسناد بیمه گذار و بیمه گر در رابطه با این قارارداد بارای طارفین محفاوظ
می باشد .
مرراده  )07بیمااه گاار متعهااد اساات آمااار عملکاارد قاارارداد مطروحااه را باار اساااس نیاااز بیمااه گااذار در اختیااار
قراردهد.
مراده  )08ماادت ایاان قارار داد یااک سااال تماام هجااری شمساای اسات کااه از ساااعت صافر بامااداد 91/11/13تااا
ساعت  32روز 92/11/13می باشد و هر یک از طرفین می باید حاداقل یاک مااه قبال از انقضااء قارار داد
نظر خود را مبنی بر تمدید و تجدید نظر در شرایط و مفاد قرارداد کتباً به طرف دیگر اعالم نمایند.
ماده  )39این قرارداد مشتمل بر نوزده ماده و چهال وپانج تبصاره در ساه نساخه تنظایم شاده و هار ساه نساخه
حکم واحد را دارد.
بیمه گر

بیمه گذار

شركت سهامي بیمه ایران

كانون سراسري انجمن های صنفي كارفرمائي

مدیریت بیمه هاي اشخاص

نمایندگان بیمه ایران
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