
 

 :اساس بیمه نامه  - 1ماده 
             و بنا بـه پیشـنهاد بیمـه گـذار      1316اساس قانون بیمه مصوب  نامه بر این بیمه

  .باشد صادر گردیده است جزء الینفک این بیمه نامه می که 
که مورد قبول بیمه گر واقع نگردیده و هم زمان  آن قسمت از پیشنهاد بیمه گذار

گر  تعهدات بیمه جزء است شده گذار اعالم به بیمه کتباً نامه بیمه صدور از یا قبل
  . شود محسوب نمی

  :موضوع بیمه  -  2ماده 
ل بیماران ، اقببیمه گذار در  اي حرفه ست از بیمه مسئولیتا موضوع بیمه عبارت

آنان ، بدین معنی که اگر در جریان اجراي وظایف وي اشخاص ثالث و ذوي الحقوق 
که از طرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تعیـین و تأییـد گردیـده    

بیماران و اشخاص ثالث قانوناً مسـئول و  قبال حادثه اي رخ دهد و بیمه گذار در 
 مه ملزم به جبران خسارت گردد بیمه گر با رعایت شرایط و مندرجات این بیمه نا

  .و قوانین یادشده در فوق ملزم به جبران خسارت مذکور می باشد
  :  تعهدات بیمه گر -  3ماده 

                         پرداخت خسارات ناشـی ازموضـوع بیمـه بـه بیمـاران ، اشـخاص ثالـث         -1-3
            و یا سایر ذوي الحقوق آنان پس از احراز مسئولیت بیمه گذار توسـط بیمـه گـر    

  .تا حدود مورد تعهد در ماده چهار
ــق دار  -2-3 ــر ح ــه گ ــذاکر  بیم ــان وارد م ــرر و زی ــدعی ض ــا م ــود د ب                                     ه ش

  .و در خصوص مبلغ ضرر و زیان با وي توافق نماید
  :حدود تعهدات بیمه گر  -  4ماده 

                         هـر حادثـه   نفـر در   هـر در رابطه با فوت ، نقص عضو و سـایر صـدمات بـدنی    
  .و در طول مدت بیمه نامه در جدول مشخصات بیمه نامه قید می شود

  : ذارتعهدات بیمه گ -  5ماده 
                خـود را   ارك در رابطه با مسـئول شـناخته شـدن   هر گونه اطالعات و مد -1-5

  .در چارچوب قرارداد به بیمه گر ارائه نماید
ذار حق ندارد بدون موافقت بیمه گر در مورد مسئولیت هـایی کـه   بیمه گ -2-5

            گیـرد   بعهـده  ، تعهدي در قبال مدعی طبق این بیمه نامه مورد تأمین می باشد
و یا وجهی به وي بپردازد مگر اینکه انجام این اقدام قبالً مورد موافقت بیمه گـر  

  .قرار گرفته باشد
  :داراي شرایط زیر باشد مرکز درمانیا ترتیبی اتخاذ نماید ت -3-5
کلیه کارکنان متناسب با وظایف خود داراي تجربه و مهارت که عرفـاً   - 1-3-5

  .دنالزم است باش
، ) اورژانسـی (سایل و تجهیـزات ایمنـی ،فـوریتی    و  فعالیتدر محل  - 2-3-5

  فادهحفاظتی و اطفاء حریق که عرفاً الزم است را تعبیه نموده و بطور صحیح است
  .عمل قرار گیرند و مورد

 وقوع هرگونه حادثه ناشی از مسئولیت موضوع این بیمه نامه و همچنین  - 4-5
هر نوع ادعا و مطالبه اشخاص ثالث علیه خود که به این بیمه نامه مربوط شود را 
بدون فوت وقت در اولین زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت پـنج روز از تـاریخ   

ا دعوي ، ی و اعالم نماید و نیز مکلف است متعاقباً کیفیت مطالبه به بیمه گر ،اطالع
بـه موجـب آن    نام و نشانی مطالبه کننده و یا اقامه کننده دعوي و عنوانی کـه 

 شهود نشانی و نام ، زیاندیده مشخصات ،یا اقامه دعوي شده است و غرامت  مطالبه

 بـه  مربـوط  دیگـر  نکات و مشخصات و اطالعات هرگونه و مورد ادعا مبلغ ، احتمالی

 اختیـار  در باره این در که مدارکی و  اسناد نوع دارد و هر وقوف آن بر که را موضوع

                            .نماید و رسیدگی و دفاع معاضدت گر را در تحقیقات بیمه و تسلیم گر بیمه به دارد

  داروخانه/درمانگاه/کلینیک/ مسئول فنی بیمارستان اي حرفهشرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت 

 

  
                        لـت مقـرر جـز در شـرایط فـورس مـاژور       مهعدم انجام تعهدات فوق در  -5-5
نامه  بیمه این موضوع خسارت از یا بخشی تمام پرداخت زا داد خواهد حق گر بیمه به

  .خودداري نماید
  :استثنائات  -  6ماده 

  :از شمول تعهدات بیمه گر خارج است خسارات معلول عوامل زیر 
  .قبیل این از دیگري عوامل و اعتصاب ، شورش ، انقالب ، جنگ از ناشی خسارات - 6- 1
  .گذارخسارات ناشی از عمد و تقلب بیمه  -2-6
  .خسارات ناشی از تخلف از اجراي قوانین و مقررات دولتی و جرائم -3-6
  .خسارت ناشی از انفجار اتمی و تشعشعات رادیواکتیو و یونیزه - 6- 4
  .خسارات ناشی از بروز حوادث طبیعی -5-6
و  مسئولیت حرفه اي پزشکان هاي خسارات تحت پوشش در بیمه نامه -6-6

  .پیراپزشکان
        ی از قراردادهایی کـه بیمـه گـذار    ت مربوط به مسئولیت مدنی ناشخسارا -7-6
  .دیگران منعقد نموده استبا 
وارد ) ... و نقلیـه  وسـایط  ، ساختمان ، تتأسیسا(مرکز درمانی به که خساراتی -8-6

  .شود می
  .مرکزدرمانی زیان هاي مالی یا از دست دادن درآمد -9-6
بیمه گذار خارج از مرکز درمانی به نشانی  اتخساراتی که ناشی از اقدام-10-6

  .محل فعالیت مندرج در بیمه نامه واقع شود
  : تغییرات بیمه نامه – 7ماده 

هر گاه مفاد الحاقی . هرگونه تغییري در این بیمه نامه به موجب الحاقی خواهد بود
  ، که بین طرفین بعمل آمده مطابقـت نکنـد   هاییتوافق صادره از طرف بیمه گر با 

. شود خواستار کتباً را آن اصالح یا تغییر ، صدور روز از تاریخ 15ظرف  باید گذار بیمه
  .در غیر اینصورت الحاقی صادره قطعی تلقی خواهد شد

  : نحوه پرداخت خسارت – 8ماده 
                 در صورتی کـه سـازمان نظـام پزشـکی یـا دادگـاه میـزان خسـارت ناشـی از          

شده پس از کارشناسی موضوع و ر را تعیین نماید مبلغ تعیین گذا مسئولیت بیمه
           با اطالع بیمه گذار مستقیماً به شخص زیـان دیـده   احراز مسئولیت براي بیمه گر 

     .ا ذوي الحقوق وي پرداخت خواهد گردیدی
  :فسخ بیمه نامه  – 9ماده 

نامـه بـر   فسخ بیمه یک ماهه نسبت به کتبی هریک از طرفین می تواند با اخطار 
  .بیمه اقدام نماید طبق قوانین

            در صورت فسخ از طرف بیمه گر ، بیمه گر باید حق بیمـه مـدتی را کـه    : تبصره 
                   . باقی مانده است به صورت روزشمار محاسـبه و بـه بیمـه گـذار برگشـت دهـد      

مه بر اساس تعرفه بیمـه کوتـاه   ، حق بی گذار بیمه طرف از نامه بیمه فسخ صورت در
  . محاسبه و منظور خواهد شدمورد عمل بیمه گر مدت 
  : مرور زمان -  10ماده 
  .باشد می حادثه تاریخ وقوع تمام از سال دو نامه بیمه این از ناشی دعاوي زمان مرور
مواردي که در این بیمه نامه ذکر نشده است براساس مقررات و عرف بیمه  -11ماده 

  .ر عمل خواهد شددر کشو

رم
ف
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