
  اي پزشکان و پیراپزشکان نامه مسئولیت مدنی حرفه شرایط عمومی بیمه

  کلیات - اول فصل
 و قـوانین  سـایر  و 1316 سـال  اردیبهشـت  مصـوب  بیمـه  قـانون  براسـاس  نامه بیمه  این: نامه بیمه اساس -1 ماده

 مـورد  و گردیـده  تنظـیم ) اسـت  نامه بیمه  این تفکیک  غیرقابل جزو که(گذار بیمه  کتبی پیشنهاد و مرتبط مقررات
 صـدور  بـا  همزمـان  و نبـوده  گـر  بیمـه   قبـول  مورد که گذار بیمه  کتبی پیشنهاد از قسمت آن. است طرفین توافق
  . شود نمی محسوب گر بیمه  تعهدات جزو است گردیده اعالم گذار بیمه  به بطورکتبی آن از قبل یا نامه بیمه
 داشـته  اسـت  ممکـن  کـه  دیگـري  مفهوم و معنی هر از نظر صرف زیر اصطالحات: اصطالحات و تعاریف -2 ماده
  : است رفته بکار آن مقابل تعریف با عمومی شرایط این در باشد

 بـه  مجـاز  و گرفتـه  ایـران  اسـالمی  جمهـوري  مرکزي بیمه از فعالیت پروانه که است اي بیمه شرکت: گر بیمه  -1
  . است رشته این در بیمه عملیات انجام

 یـا  وقوع از ناشی خسارت جبران براي گر بیمه تعهد و پوشش اخذ برابر در گذار بیمه که است وجهی: بیمه حق -2
  .پردازد می نامه بیمه پوشش تحت حادثه بروز

 علـت  به که است اشخاصی قبال در گذار بیمه  اي حرفه مدنی مسئولیت از ناشی خسارات جبران: بیمه موضوع -3
 یـا  و گردنـد  روانـی  یـا  جسـمی  صدمات دچار پزشکی یا درمانی امور انجام در وي قصور یا و غفلت اشتباه، خطا،
  .شوند فوت

 پرداخـت  متعهـد  و گردیـده  ذکـر  بیمـه  قـرارداد  یـا  نامـه  بیمـه  در وي مشخصات که است شخصی: گذار بیمه  -4
  . است بیمه حق

 جسـمی  صـدمات  دچار گذار، بیمه قصور یا و احتیاطی بی غفلت، اشتباه، خطا، اثر بر که است فردي: دیده زیان -5
  .است شده بیماري تشدید یا روانی یا
 صـورت  در گـردد  مـی  متعهـد  نامـه  بیمـه  این شرایط طبق گر بیمه که است وجهی: عضو نقص و فوت غرامت -6 

  .بپردازد وي قانونی وراث یا دیده زیان به گذار بیمه مسئولیت احراز
 ایـن  مـدت  باشـد  شـده  توافـق  دیگـري  نحـو  بـه  نامـه  بیمـه  در که مواردي در جز: نامه بیمه اعتبار  مدت -3 ماده

  .گردد می  مشخص آن خصوصی شرایط در آن انقضاي و شروع تاریخ و است شمسی سال یک نامه بیمه 
  گذار بیمه تعهدات و وظایف - دوم فصل

 و دقـت  بـا  را بیمه موضوع به راجع اطالعات همه گر بیمه هاي پرسش به پاسخ در است مکلف گذار بیمه -4 ماده
 یـا  و نمایـد  خـودداري  مطلبـی  اظهار از عمداً گر بیمه هاي پرسش به پاسخ در گذار بیمه اگر. نماید اعالم صداقت
 واقـع  خـالف  بـر  یـا  شده کتمان که مطلبی ولو بود خواهد باطل بیمه قرارداد بنماید اظهاري واقع خالف بر عمداً
 بـه  گـذار  بیمـه  پرداختـی  وجوه فقط نه عالوه، به. باشد نداشته حادثه وقوع در تأثیري گونه هیچ است شده اظهار
 گـذار  بیمه از نیز است افتاده عقب تاریخ آن تا که را بیمه حق اقساط میتواند گر بیمه بلکه شد نخواهد مسترد وي

  . نماید مطالبه
 تعهـدات  اجراي و اي بیمه پوشش شروع ولی شود می صادر گر بیمه قبول و گذار بیمه تقاضاي با نامه بیمه -5 ماده
 پرداخـت  چنانچـه . اسـت  شـده  بینـی  پـیش  نامـه  بیمـه  در که است ترتیبی به بیمه حق پرداخت به منوط گر بیمه
 گـر  بیمـه  نکنـد  پرداخـت  دلیل هر به را موعدرسیده اقساط از یک هر گذار بیمه و باشد قسطی صورت به بیمه حق
 در باشـد  نکـرده  فسخ را نامه بیمه گر بیمه چنانچه. نماید فسخ نامه آیین این 16 ماده رعایت با را نامه بیمه تواند می

 بایـد  حادثـه  وقـوع  زمـان  تـا  کـه  اي بیمـه  حق به شده پرداخت بیمه حق نسبت به را خسارت حادثه، وقوع صورت
  .باشد شده درج دیگري ضوابط نامه بیمه خصوصی شرایط در آنکه مگر کرد خواهد پرداخت شد می پرداخت
 در را بیمـار  هـر  مـورد  در شـده  انجـام  پزشکی خدمات به مربوط مدارك و اسناد است موظف گذار بیمه -6 ماده

  .دهد قرار وي اختیار در گر بیمه  درخواست صورت
 اسـت،  نامـه  بیمـه  ایـن  پوشـش  تحـت  کـه  هایی مسئولیت مورد در گر بیمه موافقت بدون نباید گذار بیمه -7 ماده

 گـر  بیمـه  موافقت مورد اقدام این انجام اینکه مگر بپردازد وي به وجهی یا و گیرد عهده به مدعی قبال در تعهدي
  .باشد گرفته قرار
 موضـوع  هـاي  مسـئولیت  مناسـبت  به را گذار بیمه از دفاع خود هزینه به لزوم صورت در تواند می گر بیمه -8 ماده
 تفـویض  گـر  بیمه به رسماً را وکیل تعیین اختیار است موظف گذار بیمه صورت این در. گیرد عهده بر نامه بیمه این
  .نماید

  گر بیمه تعهدات و وظایف - سوم فصل
 صـدمات  درمـان  هزینـه  و دیـده  زیـان  فـوت  یا و عضو نقص از ناشی دیه شامل تأمین، قابل هاي خسارت -9 ماده

 جبـران  مسئول صالح ذي مراجع رأي اساس بر وي دستور یا اقدام واسطه به گذار بیمه که اوست روانی یا جسمی
  .باشد آنها پرداخت به متعهد گر بیمه نامه، بیمه این شرایط اساس بر و شود شناخته آنها
 باشـد  محـرز  گـر  بیمه نظر از گذار بیمه مسئولیت شده، ارایه مدارك و اسناد به توجه با که مواردي در -10 ماده
 مـدعیان،  یـا  مـدعی  و گـذار  بیمـه  موافقـت  جلـب  بـا  ذیصـالح  قانونی مراجع رأي صدور از قبل تواند می گر بیمه

  .کند تسویه و پرداخت را خسارت
 دهـد  رخ نامـه  بیمـه  اعتبـار  مـدت  در که است گذار بیمه اي حرفه مسئولیت به منحصر گر بیمه تعهدات -11 ماده

 انقضـاي  از پـس  سال چهار مدت ظرف حداکثر یا نامه بیمه اعتبار مدت طول در خسارت ادعاي اینکه به مشروط
در صورت توافـق بـین بیمـه گـر و     . باشد شده اعالم گر بیمه به گذار بیمه اطالع روز 20 از پس حداکثر و نامه بیمه

  .بیمه گذار این مدت تا شش سال قابل افزایش است
 ریـالی  معـادل  دیـده،  زیان هر قبال در گر بیمه تعهد حداکثر شود محکوم دیه پرداخت به گذار بیمه اگر -12 ماده
      خصوصـی  شـرایط  در منـدرج  مبلـغ  تـا  حـداکثر  اسـالمی  مجـازات  قـانون  در مـذکور  انواع از دیه نوع ترین ارزان
  .بود خواهد نامه بیمه
 و بررسـی  را مـدارك  روز، 30 ظرف حداکثر خسارت به مربوط مدارك کلیه دریافت از بعد باید گر بیمه -13 ماده
 بـه  مکتـوب  طور به دالیل ذکر با را مراتب خسارت دریافت استحقاق عدم احراز صورت در و نماید اعالم را نتیجه
 روز 15 مـدت  ظـرف  حـداکثر  اسـت  موظف گر بیمه خسارت، قبول صورت در و نماید اعالم دیده زیان یا گذار بیمه
 تـأخیر  خسـارت  پرداخت در گر، بیمه مثبته مدارك تکمیل از پس اگر. نماید پرداخت را آن خسارت قبول از پس

  .شود می عمل مدنی دادرسی آئین 522 ماده حکم طبق نماید،

 بـر  اسـت  موظف گر بیمه باشد گران بیمه سایر پوشش تحت همزمان گذار بیمه مسئولیت که صورتی در -14 ماده
 هـا  آن بـه  گـران  بیمـه  سـایر  سـهم  بازیافت براي تواند می سپس و نماید ایفا را خود تعهدات نامه بیمه این مبناي
  .نماید مراجعه

  گر بیمه تعهد از خارج هاي خسارت -چهارم فصل
  :است خارج گر بیمه تعهدات شمول از زیر موارد از ناشی هاي خسارت جبران -15 ماده

 مگـر  باشد گذار بیمه  تخصص از خارج صالح ذي مراجع تشخیص به که جراحی عمل یا و مداوا معالجه، انجام -1 
  .نباشد دسترس در مربوط متخصص و باشد داشته پزشکی هاي فوریت به نیاز  دیده زیان آنکه

 را الزم هوشـیاري  و تمرکـز  آور، خـواب  داروي یا مخدر مواد استعمال و مسکرات از استفاده دلیل به گذار بیمه -2
  .شود او روانی یا و جسمی صدمه باعث و باشد نداشته دیده زیان مداواي براي

  .باشد جاري مقررات و قوانین خالف صالح ذي مراجع تشخیص به که درمانی و پزشکی امور انجام    -3
 اسـتفاده  آنکـه  مگر باشد اي هسته انرژي و اکتیو رادیو یا کننده یونیزه تشعشعات آن منشاء که خسارتی نوع هر -4
  .باشد ضروري بیمار معالجه براي آنها از
  .النفع عدم    -5
  .گذار بیمه عمد    -6
  .نقدي جزاي و جرایم    -7 

  موارد سایر - پنجم فصل
 روزه 20 کتبـی  اخطـار  بـا  توانـد  مـی  نامـه  بیمـه  طـرفین  از یـک  هـر  زیر موارد در: نامه بیمه فسخ نحوه -16 ماده
  : نماید فسخ را نامه بیمه

  :گر بیمه سوي از فسخ موارد -1
  .صادره بدهکار هاي اعالمیه در مندرج سررسیدهاي در بیمه حق پرداخت عدم -  
  .مربوط اضافی بیمه حق پرداخت به گذار بیمه موافقت عدم و خطر تشدید -  

  :گذار بیمه سوي از فسخ موارد -2
  .دلیل هر به گر بیمه فعالیت شدن متوقف  -  
  .پوشش ادامه به گذار بیمه تمایل عدم  -  

 محاسـبه  روزشـمار  صورت به است مانده باقی که مدتی بیمه حق باید گر، بیمه طرف از فسخ صورت در -17 ماده
 تعرفـه  براساس بیمه مدت بیمه حق گذار بیمه طرف از نامه بیمه فسخ صورت در. شود داده برگشت گذار بیمه به و

  :شد خواهد مسترد آن بقیه و محاسبه ذیل شرح به مدت کوتاه

 نامه بیمهمدت 
بیمه  درصد حق
 ساالنه

 5 روز 5تا 

 10 روز 15روز تا  6از 

 20 روز 30روز تا  16از 

 30 روز 60روز تا  31از 

 40 روز 90روز تا  61از 

 50 روز 120روز تا  91از 

 60 روز 150روز تا  121از 

 70 روز 180روز تا  151از 

 85 روز 270روز تا  181از 

 100 روز 365روز تا  271از 

  و اسـت  معتبـر  ایـران  اسالمی جمهوري جغرافیایی محدوده در فقط نامه بیمه این: جغرافیایی محدوده -18 ماده
  . ندارد تعهدي هیچگونه گر بیمه مذکور محدوده از خارج در گذار بیمه اي حرفه مسئولیت خصوص در
  صـورتی  در نامه، بیمه  این  اجراي یا و تفسیر تعبیر، از  ناشی  اختالف  هرگونه: اختالف فصل و حل نحوه -19 ماده
  بـراي  و  قطعـی  مزبـور  داور  رأي. شـد  خواهـد   ارجاع  الطرفین مرضی داور  به نشود  فصل و حل  مذاکره  طریق از  که

  بـه   موضـوع  نرسـند   توافـق   به الطرفین مرضی داور  انتخاب مورد در  طرفین  که  صورتی در.  است  االتباع الزم  طرفین
  :شد خواهد عمل زیر ترتیب به و ارجاع داوري هیأت

  .نماید می  معرفی دیگر  طرف  به و  تعیین را خود اختصاصی داور  طرفین از  یک هر -1
  انتخـاب  سـرداور   عنوان  به را  دیگري  داور  اتفاق  به  اختالف مورد  موضوع دربارة  بحث از  قبل  اختصاصی داوران -2

  .نمود خواهند
  .بود خواهد  االتباع الزم  طرفین  براي و معتبر آرا،  اکثریت با داوري  هیأت  رأي -3
 را خـود   اختصاصـی  داور ، مقابل  طرف داور  معرفی و  انتخاب از بعد روز 30 تا  طرفین از  یک هر  که  صورتی در -4

 توانـد  مـی  طـرفین  از  یک هر نرسند  توافق  به سرداور  تعیین مورد در روز 30 تا  اختصاصی داوران یا و نکند  تعیین
  .بنماید  سرداور یا داور  تعیین  درخواست  صالح ذي  دادگاه از مورد  حسب
 جـاري  قـوانین  سـایر  و بیمـه  عـرف   بیمـه،  قانون اساس بر  است نشده ذکر نامه بیمه این در که مواردي -20 ماده
  .شد خواهد عمل ایران اسالمی جمهوري کشور
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