
 1401-1400سال  و شرکت بیمه دی  کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بابل درمان تکمیلی بیمه شرایط اختصاصی

 
ویگعومشظفود رر وتم مومهیخشدهدوبشاوکهوشررعک وبو31/5/1401وخیت  و24 رر   وو یلغ وو31/5/1400وخیت  و24شررع پوشششرراودعد اداودت رر   ووو (1

 دعد واهدو.ویلیا م نوتکمومهی)و قدودعد اداو(وتح وشششاوبوید نشنوف تیتشعوثب ون مو وخ نشداهوآن نو دوت وتم نودنج مویک  کن نوادنشگ هو ود ض 

مشد و ووووووووو ووادئم،ود ضرر یوهی  و لمیومشرر   دنووی،،ود نشنوک  و،وطعحوی،وشررعک ویم نی،وشوی،ودعد اداویشرردگ نوا م نو ب  تندودتوک  کن نو  ررمومهیب (2

 )وب وادش نوهعونشپوبیمهوگعوش یهو(وگعاندو.ویمویشدهومععفومهیبعنشدنوبالخشدهو(ووهعوتعدداو)وبهخ نشداهوویکهوبهودتف قود ض حقودل د یسو

تشدنندوویدعد واهندولذدوک  کن نوآن نومویلیا م نوتکمومهیتشدنندوک  کن نوخشاو دوتح وشششررراوبویطعفودعد اداوب وادنشرررگ هومویم نک  یشویشرررعک    (3

وووو وهعوتعدداوب ووک هعوشرعوبعدیوبصرش تومسر ق ووووبیمهون مه.ولذدوعندیدعد اداوتح وشششراودعد وگوونیادنشرگ هوبعدبعوهمووعک  کن نیب و ر ووکسر نویبصرش توو

 )وب وادش نوهعونشپوبیمهوگعوش یهو(و.و ا ومیوگعااشدهوصومهیب

 دعد واهندو.ویلیتکمومهیفعتنددنوخشاو دوتح وشششاوبو،و دلدینو ک  کن نو،وهمسعووعیم نندو  هوبد نودض فهونعخوتشدنندویک  کن نوتنوم (4

ض فهونعخو ووتح وتکف وعیتح وتکف و وغونی دلد (5 صلووومهیهم نندوبوکس نویومهیب وشعادخ وحقوبوبد نود ش نووو.وعندیگویتح وشششاودعد وموویشدهود )وب واد

 هعونشپوبیمهوگعوش یهو(

 گعااو.میومنظش ووکس نی مهیشدگ نوحقوبومهیبوهیکلویدتودعد اداوحذفو وبعدوی نوطیشعد (6

 گعااو.میوا  هودن ظ  ودتودعد اداوحذفو (7

)ا وصش تو دمووو وفعتنددنواخ عوو  لوتم موو28ت و نوووبشانوادنشجشوو وا وصش تو  لوتم مو)ا وصش تو دمودتا دجو ودش غ ل(ووووو26فعتنددنوشسعوت و نووو (8

 )وب وادش نوهعونشپوبیمهوگعوش یهو(عندیمکم ودعد وگومهیتشدنندوتح وشششاوبویمو(ودتا دجو ودش غ ل

 دعد اداودادمهوخشدهدوادش و.و نیشدهودندوت وش ومهیفعتنددنوشسعوکهوا وشع پودعد اداومشمشلوبویدومهیشششاوب (9

ب شررندو.ضررمن وچن نرهوا وطشلودعد اداوفعتندواخ عومطلقهووویدتا دجومجداوبشررععو دمودشرر غ لوتح وشششرراومو یفعتنددنواخ عومطلقهوت وتم نو جشپو و (10

 .وعایا م نودعد وگومهینشتداوت تهوم شلدوشدهوتح وشششاوبوطیتشدندوهم نندوشعدویگعااوم

و60تشلدونشتداحددکثعوظعفومدتووخیششندودتوت  وویشدگ نوکهوص حبوفعتندومووومهی.)وآنوا  هودتوبووعندیگوینشتدادنوبهومحضوتشلدوتح وشششاودعد ومو (11

 (ودینم ویگعود   لومومهیبویگذد وبعدومهیبوقیدتوطعوی دوج  وصد  ودلح دوی وعشن  ن مهی  توتصش

ووووووووووووووا م نودعد وووومهویتح وشششررراوبوویب شرررندوبد نوا ونظعوگعف نوشرررععو رررنووووویکلویدتوک  دف  اگووو یو وویذهنو یوشررردهواچ  ومعلشلوومهویچن نرهوفعتنددنوبووو (12

 (وتح وشششاوخشدهدوبشاو.وی ودتوک  دف  اگو ی)وبجزومعلشلو  یم  یبوعیا م نو  ونهیهزونیلذدوت موعندیگویم

بهوشععوووی،وب تم ندگ نوم شفوویشدهودصلووومهیا وصش توفشتوبوو یتح وشششاو ووویششندوبهوهمعدهود ض ووویکهوا وطشلومدتودعد اداوب تنشس هومووویدفعدا (13

 دعد اداوتح وشششاوخشدهندوبشاو.و نیت وش ومهیشعادخ وحقوب

وویب شردو.ولذدوب وتشجهوبهوشعدکندگوویدن ق لوموخیدتوت  وی وک  کن نودن ق لوینیحکموک  گزوخیدال ر خددمودتوت  وودیک  کن نوجدویلیتکمومهیبویتم نوبعدعد  (14

 ب شدو.ویدن ق لومو ی ووینیحکموک  گزوخی  تودتوت  و60ا م نوومهیت بعهوم ل ود   لوا خشد  وشششاوبوی دحده ویی یجغعدف

 ب شدومیو لیوچن نرهوبهوتشخیصوشزشکومع لجوجنبهوا م نیوادش هوب شدود ب وشعادخ ووبشاهکلیهود م لوجعدحیوبهومنظش وتیب ییوغیعود ب وشعادخ و (15

ینهو دویوکهوب شدندوبش یلهوآن  ومیزدنوهزو  توک  یودتوت  یخوا ی ف ومدد کو10ظعفومدتوحددکثعود  وهزینهوا م نودفعداوبیمهوشدهو دوووومکلفوبیمهوگع (16

 شعادخ ونم یدو.واهدمش اود تی بیودعد و

وویدخعدجو وی ووی،ومس عفوویدن ق لویفعاو یطالقوگعف هوب شدو ووویهمسعوو یدتا دجوکعاهو وویفعتندو یب تنشس هوشدهوب شدو ووووووو یفشتو وویفعاوکهیا وصش تو (17

طشلوا  هوووا ونکهیگعااو)ود مودتودویمشثعوحذفوموخیدتوت  وا م نومهیشرردهودتودادمهودعد اداو،وحقوبومهیبعوحذفوبویگذد ومبنومهیب شرردوب وا خشد رر وبو

 نگعف هوب شدو(و یگعف هو وونهیهز

  وا ومشد اوغیعوآنوبهوتشخیصوشزشکومع لجوخشدهدوبشاو.ب شدوویتح وشششاوموم     ن  ی  لوا وبو70وی  لو وب الو10عیهمعدهودفعداوتونهیهز (18

 میوب شدو.ووم هو2ج موشدهود مودتوبیم     نیو وش  دکلینیکیوج  وتسشیهوهزینهوه یودنوم ل وتحشی ومدد کوهزینهوا م نیوبیمهوشدگ ن (19

بیمهوگعوب یدوشسودتودنعق اودعد اداوبعدیوتم میودفعداوتح وشششا،ونسب وبهوتکمی وفعمومشخص تووووووا وصش تو دمود دئهوخدم تو ومععفیون مهوآنالینو،و (20

 م نوک  تودتومعدکزوا م نیوطعفودعد اداوبد نوشعادخ وهزینهو،وخدم توا ی ف ونم یندو.ت وب وهک  توشن   ئیوا م نوددددمونمشاهو وصد  

ش و وووووووووووو (21 صشب توهی توا ل و و تد توب دد شدهو وآخعینوم س  تو دوطبقودعد اداو وتع ددتوشذیعف هو صهومشظفود  ومیزدنوشعادخ وخ بعندهودینومن د

شکیوا وبخاوا ل یو ووووو شکیو و  تم نونظ موشز صیو وتععفهو ندیک یوبیمهوگعدنودیعدنوکهوا وهعو  لودبالغومیوگعااودتوووووووووا م نو وآمشتشوشز صش خ

هزینهوه و وا وصررش تودبالغوتععفهوجدیدوا وطشلومدتودعد اداو،وبیمهوگعومکلفود رر وت  یخودجعدیودبالغود م لونمشاهو وتف  توآنعدوشعادخ ونم یدو.و



بیمهوگعومج تونمیوب شرردودتوتععفهوه یوادخلیومصررشکوشررعک وخشاو وی وهعگشنهوتععفهوودو.وشعادخ ونم یوت  یخودجعدیودبالغدتووتععفهوجدید دوبعومبن یو

 ایگعیوا وخصشصوشعادخ وهزینهود  ف اهونم یدو.

شن خ هوشدهودندوا وتم نوصلحومشمشلوبیمهوووووووو (22 وهزینهوه یوشزشکیون شیودتو ملکعاوم م تومن طقیوکهوا وطشلوتم نوجنگوتحمیلیوبعنشدنومن طقوجنگیو

 )وهزینهوه یودح م لیوا ود ا ه یو دهی نونش و وب تایدودتومن طقوجنگیوتح وشششاومیوب شدو(ومیوب شدو.

 دایشلشژیو و شنشگعدفیو و...وو(ووو-SCANCTوو-MRIو-فیزیشتعدشیو–)وآتم یشگ هیووومعدکزوا م نیوا خشد  یوبیمهوگذد وب وشعک وبیمهوبعندهومن دصهووو (23

 دعد اداومیوب شدو.مکلفوبهودنعق او وا ل یوشصیو وبیم     نوخص

 ود ض یووب ومعدکزو وبیم     ن  یوا ل یوتح ومجمش هوادنشگ هودعد اداومنعقدونم یدوبطش یکهوک  کن نوادنشگ همکلفود  وشعک وبیمهوبعندهومن دصهو (24

 ا ی ف ونم یندو.وویم     نیو وش  دکلینیکیبودتودینومعدکزوخدم تونقدیوب شدنندوبد نوشعادخ وهزینهوتح وتکف 

ومهی وبهو  تونمشانوآن  ودتوشعادخ وحقوبونهیتشدندوت وتم نوشعادخ وهزویگذد ومومهیبدیا م نوک  کن نوتعل ونم ویه ونهیگعوا وشعادخ وهزومهیرهوبچن نو (25

بیمهوگعونیزودگعووخشدهدوبشاو ومهی،وا وتع دوشررعک وبومهیشعادخ وحقوبوقیتعلویمحد اهوتم نویا م نو وخسرر  ت  ویه ونهیدم ن پو  تاو.وولذدوجبعدنوهز

گعوملزموبهوومهیمخ   وبهوفسرخودعد اداوبشاهو وووبووید نشنوف تیتشرعوورگشنهیبد نوه،وبیمهوگذد ویب  ودخط  وک بو2ا وصرش توووخدم تومطلشکود دئهوننم ید

التموبذکعو.ونمشابصش توم هوشم  وشعادخ وخشدهدووفسخو دوخیت وت  ومهیحقوبوزیگذد ونومهیفسخوخشدهدوبشاو وبوخیت وت  یومعشقوخس  ت  وهیشعادخ وکل

 .ودی د  وددددمونم معشقوگعونسب وبهوجبعدنوخس  توومهی ومط لب توبومهیتشدندودتومح وحقوبویگذد ومومهیبود  و

صش توم ه نهو)وا ووومهیبوۀمیحقوب (26 سطو(و وا وش وو12ن مهوا م نوب سعودتوحقشقوک  کن نو وحددکثعوت وبوو نید م هوبعدوشعادخ وخشدهدوو مسویهعوم هوشسودتوک

 حقشقوخشدهدوبشاو(ودتو وبعدودتوکسعوبهوبیمهوگذد وگعوومهیشدگ نوتش طوبومهیبویین  وس یبعدودتود   لولومهیشد)وشع پوددس عوحقوب

صش تو جشاومغ یعتوووووووو هوب یدوحددکثعوت ووگعبیمهو (27 شدگ نو،وا و س وبیمهو شدنولی سب وبهوو وی ودتودلمودف  اگیوم هوبعدودتون  ییو ض فهود  میوووون حذفو ود

 ددددمونم یدو.

سودتوت ییدوبع  یو وشعادخ وآنوا  هودتوهزینهوه یوانددنپزشکیوکهونی توبهوگعدفیودب و وبعدوا م نواد اوا وصش تو دمود دئهوگعدفیو،وهزینهومعبشطهوشو (28

 انددنپزشکومع مدوبیمهوگعوکهوا وش عوب ب ومس قعومیوب شدود ب وشعادخ وخشدهدوبشاو.

 کهوشعادخ وهزینهوا م نونی توبهوت ییدوشزشکومع مدوبیمهوگعوب شدو،وبیمهوگعوب یدودتوشزشک نومس قعوا وش عوب ب ود  ف اهونم یدو.ا ومشد ایوو (29

شاودعد ووووووووووووو (30 شدهودتوهعوگع هوبعدیوهعو دحدو دوتح وشش شعک وبیمهومکلفود  وهعوتعدداوبیمهو شدو و شدگ نودخ ی  یومیوب  دن خ کوگع هوتش طوبیمهو

 اهدو.

ووووووووخسرر  تود تی بیوشرردهوبعود رر هوتععفهو تد توب ددشرر و%30هزینهوه یوتح وشششرراوا وصررش تو دمود رر ف اهودتوبیمهوا م نیوبیمهوگعوش یهووفعدنشرریز (31

وووووووومع الوم بهودل ف  تو  موبیمهوگعود لووود م لچن نرهو  موبیمهوگعود لودتوفعدنشیزودعد اداوکم عوب شدومیزدنوفعدنشیزود ب وووووومیوب شدو.وو

 فعدنشیزودعد اداوخشدهدوبشا.دتو

ا وصش تود  ف اهوبیمهوشدهودتو  مو  یعوبیمهوگعدنومکم ،وبیمهوگعومشظفود  وهزینهوه یومش اوتع دو دوطبقوتععفهوتشخیصیوو (32

ا م نیومصشکومعدجعوذیوصالحود نشنیومح  بهو وم تداوآنو دوت  قفوتع ددتوبیمهون مهوشعادخ وکند.وا وهعوصش توبیمهوشدهو

ی ف وخس  تودتوبیمهوگعدنوبهومبلغیوبیاودتوهزینهوه یودنج موشدهونیس و.وا ومشد ایوکهو  موا ی ف یوبیمهوشدهودتوووووووومج توبهوا 

   یعوبیمهوگعدنو)ش یهوی ومکم (ومع الو وی وبیش عودتومیزدنوفعدنشیزومند جوا وبیمهون مهوب شدوفعدنشیزوکسعونخشدهدوشد.

طبقوتععفهو تد توب ددشررر و وا م نوک  کود تشونسررربیو خدم تومعددب وه یوووکلیهوهزینهوه یوش  دکلینیکیو وبیم   ررر  نیو، (33

  الم وا وجم ش یود المیودیعدنوشعادخ وخشدهدوشد.

 چن نرهوا ومدتوبس عی،وبیمهون مهومنقضیوششاوبیمهوگعوم ع دوبهوشعادخ وهزینهوه یوتح وشششاوت وت  یخوتعخیصود  . (34

 تودتون حیهوطعفینود ب وبعگش ومیوب شدو.دش ب هوا ومح  ب تو وشعادخ وحقوبیمهو وخس   (35

د م لوجعدحیوف قون فی،وف قوشکمی،وبلف   شال  ی،و پ ششال  ی،ود  عدبیسم،و یشکودنکس  یو وچ دیومفععومیوب یس ودب ودتوووووووووووو (36

  م وبهوت ییدوشزشکومع مدوبیمهوگعوبع د.

و

و

 



مدارک الزم برای پرداخت خسارت بیمارستانی)در صورت مراجعه به مراکز غیر طرف قرارداد و یا پرداخت توسط   

 بیمه شده( :

 ...و(.و وا م نیوخدم تودج م  ی،وتأمین)وش یهوگعوبیمهو  موشعادخ وگشدهیودص -1

 .شزشکودمض ءو وم عوبهومم ش وبس عیوبع ل ومبنیوشزشکوا  ش ود   لو-2

 .وبیم     نوم عوبهوشدهومم ش وحس کوصش تودص و-3

 .وبیم     نوم عوبهومم ش وشزشک نوحس کوصش تودص و-4

 .بس عیوطشلوا وشزشکوا  ش دتود   لو-5

وم عوبهو مم ش (وبی ششیوچ  توب وهمعده)وبی ششیو م ،بعگهوشعحوشع نده،مش   ه،ود لیه،خالصهوح لومع لج،شعحوشزشک نوگشدهیودص و-6

 .جعدحو کمکوشزشک

 . م ودت قو عشع  وبی ششی،وجعدح،وشزشک نودمض ءو وم عوبهومم ش و م ودت قومصعفیولشدتمو واد  و یزود   لو-7

وهمعدهوبیم  وا م نوج  وشدهومصعفوشع تزه یو ود  تزودتوش یهوبیمهو جشاوصش توا ودص وبعدبعوتصشیعوی و ومع بعوف ک ش ه یودص ود   لو-8

 . م ودت قومس شلودمض ءو وم عو ومع لجوشزشکوتش طوآنومصعفوت ئیدوگشدهیود دئهو و م ودتوبعدو ودب وگعدفیومعبشطه،ولیب وب 

 .... وMRI،CT دایشلشژی،و ضله،و و  تش،نشد  صبوش تشلشژی،تس ودکش،وآند  کششی،ودنج موگزد شودص وبعدبعوتصشیعوی ودص ود   لو-9

و وبیم  وک م ومشخص تودیدوب (وگیعندومیودعد وطبیوا م نوتح وکهوبیم  دنیوج  )وبیم  یو یعوبعگهودص وبعدبعوتصشیعوی ودص ود   ل-10

 مع لج.وشزشکوم ع

وا خشد  وبهوتشجهوب وشدهودنج موخدم تونشپو وت  یخوذکعوب وجلس توتعدداوبعومبنیوفیزیشتعدشیووگزد شودص وبعدبعوتصشیعوی ودص ود   لو-11

و.فیزیشتعدشیس وم عو وبیم  وک م ومشخص تودیدوب و ومع لجوشزشک

و

 مدارک الزم برای پرداخت خسارت پاراکلینیکی  

وتأمین)وش یهوگعوبیمهوه یو  تم نوا م نیواف عچهوا وشزشکودمض ءو وم عوبهومم ش وخدم ونشپوبعومبنیوشزشکوا  ش دتود   ل (1

و...(.و وا م نیوخدم تودج م  ی،

ا م نیدص ودبضو  یدوصند قو وی وف ک ش وهزینهومم ش وبهوم عومعکزو (2

تصشیعون یجهو وی وجشدکوهزینهو عش ییو وتشخیصیو (3

و یزی وانددنپزشکوا صش تیکهوا وآنو یزی ،د م لوانددنوشزشکیودنج موشدهوب شدوغیعود ب وشعادخ ود  . (4

و

 استثنائات:

 دتوشمشلوتع ددتوبیمهوگعوخ  جود  :و)وشعدیطو مشمیوبیمهوه یوا م نو(و99بعود  هوآیینون مهوشم  هووکلیهوهزینهوه یوتیع

وت یهود ض ویومصنش یوبعدیوجبعدنونشددصو ون  دح یوه یوجسمیوبدن. (1
ودنشدپوهزینهوه یوغیعوشزشکیودتودبی و:وتلشیزیشنو،کیفوب ددش یو (2
وصدم توح اون شیودتو  تشوه یو تمیو وحعفهودی. (3
معلشلینوذهنیوا صش تیوکهووبیمهوشدهوا وت  یخوشع پوبیمهوبهوآنومب الوبیم  یوه یو دوگیع،و مع لجهوبیم  یوه یودفعداومب الوبهودیدتو و (4

وب شد.
مع لجهو ضشه یوآ یبوایدهون شیودتوحشداثیوکهوت  یخو دشپوآنودب ودتوت  یخوشع پودینودعد اداوب شد.و)وبهوغیعودتوخ  جوکعانوشع تزو و (5

وتعمیمو دموجششوخش اگیوی وبدجششوخش اگیود  خشدن(.
 عبشعوبهود م لوجعدحیو شع تزه یوتیب یی.کلیهوهزینهوه یوم (6

 صش تحس کو،وف ک ش وو ودبضوه یودلمثنیو)وش  دکلینیکیو وبیم     نی( (7



 هزینهوچکوآپو وآتم یش توا  هودیوکهوبعوطبقودشدنینوک  وبهو  دهوک  فعم ومیوب شد.و (8

 حشداثوتعدفیکیوا وتع دونمیوب شد. (9

 .ب شد بیمه مگعودینکهون شیودتو دشپوح اثهوا وطیومدتوششا،منظش وتیب ییودنج مومی م لوجعدحیوکهوبهد (10

 گع،و فعودینو یشکوجنبهوا م نیوادش هوب شد.بیمه  یشکوم ا تدایومگعودینکهوطبقوتشخیصوشزشکومع لجو وتأییدوشزشکومع مد (11

  قطوجنینومگعوا ومشد اود نشنیوب وتشخیصوشزشکومع لج. (12

 تعکود  ی ا. (13

 خشاکشیو ود م لومجعم نه. (14

 طبیعیوم نندو ی ،وتلزلهو وآتشفش ن.حشداثو (15

جنگ،وشش ش،ودغ ش ش،وبلشد،ود  ص ک،ودی م،وآششک،وکشات و وددددم تودح ی طیومق م تونظ میو ودن ظ میو و ملی توخعدبک  دنهوبن وبهو (16
 صالح.تأییدومق م توذی

 دی.فع و ودنفع التوهس ه (17

 گع.بیمه تأییدوشزشکومع مدوهزینهودت قوخصشصیومگعوا ومشد اوضع  یوبهوتشخیصوشزشکومع لجو  (18

 گع.بیمه   لومگعوا ومشد اوضع  یوبهوتشخیصوشزشکومع لجو وتأییدوشزشکومع مدو70  لوت و10وهزینهوهمعدهوبیم  دنوبین (19

 جنشن. (20

 جعدحیولثه. (21

 لشدتموب ددش یو وآ دیشیوکهوجنبهواد  ییوندد ند. (22

 اوب شد. ل و جشاوتشمش و وی و دشپوح اثهوتح وشششجعدحیوفکومگعوآنکهوبه (23

 بهومعلشلی وذهنیو ودتک  دف  اگیوکلی.ه یومعبشعهزینه (24
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 آتش سوزی منازل مسکونی  کارکنان بیمه 
 

و ومشجشایومن تلومسکشنیوک  کن نو وبس گ نوا جهویک  خ م نو،وت  یس تو،ودث ثیهو،واکش د یشنوومورد بیمه : (1

   -سیل و طغیان آب دریاها و رودخانه ها -زلزله و آتشفشان با هر نوع اسکلت -آتش سوزی ، صاعقه ، انفجارخطرات بیمه شده : (2

مسئولیت بیمه گذار در مقابل همسایگان ناشی از آتش سوزی و  -ضایعات ناشی از برف و باران  -طوفان و گردباد و تند باد

 ریال  000/000/000/1انفجار تا مبلغ 

 بیمهوگذد وا ودن خ کوهعویکودتوطعحوه ومخ   ود  و.و (3

 ایونمیوب شدو.د دئهولیس ودث ثیهو ونشپومشجشنی توبهوب تایدود لیهو وصد  وبیمهون مهوب وهعویکودتوطعحوه یودن خ بیوهیچوشیاوشعطیونددش هو وو (4

 فعدنشیزخطعوتلزلهومع الویکوا وصدومبلغوبیمهوشدهوخشدهدوبشا. (5

  ی لوخشدهدوبشا.و000/500%وومبلغوخس  تو وحددد وو5  یعوخطعدتوا وهعوح اثهوو ومس شلی وم لیوهمس یگ نوفعدنشیزو (6

 بیمهوبعدیومن تلومسکشنیوش عیو و     ییوبعدبعومیوب شد.وحق (7

 .م ههوشعادخ وخشدهدوشدوو3ونحشهوشعادخ وحقوبیمهوب وم ل و (8

 دینوبیمهون مهودخ ی  یومیوب شدو وهعوک  مندوا وصش توتم ی وا وطشلومدتودعد اداومیوتشدندونسب وبهوصد  وبیمهون مهوددددمونم یدو. (9

ووووووووو هوب شندوکهوشعک وبیمهومکلفود  وب ک  کن نومیوتشدندو ال هوبعوطعحوه یوذی ووب و عم یهوالخشدهوتق ض یوصد  وبیمهون مهوادش (10

ونعخوه یود المیوذی ونسب وبهوصد  وبیمهون مهوددددمونم یدو.

و

و5طعحوو4طعحوو3طعحوو2طعحوو1طعحووشعحومش اوبیمه

و عم یهوالخشدهو000/000/000/5و000/000/000/4و000/000/000/3و000/000/000/2وعبشطهمب وت  یس توود تشو  خ و  خ م ن

و عم یهوالخشدهو000/000/000/2و000/000/500/1و000/000/000/1و000/000/500ومشجشایودث ثیهو واکش د یشند تشو

و عم یهوالخشدهو000/000/000/7و000/000/500/5و000/000/000/4و000/000/500/2وجمعو عم یهومش اوبیمهو)و ی لو(

و--------- 527/271/2 780/793/1 033/316/1 286/838 حق بیمه با مالیات ) ریال (

و

و

و
 

 

 

 

 



 ه مسئولیت مدنی حرفه ای  پزشکان بیم

 
گذد وا ودب لودشخ صیود  وکهوبهو ل وخط ،ودش ب ه،وغفل و وی ودصش و یوا ودنج موبیمهدیوجبعدنوخس  دتون شیودتومس شلی ومدنیوحعفه :موضوع بیمه-1

و.ی وفشتوششنددمش وا م نیوی وشزشکیواچ  وصدم توجسمیوی و  دنیوگعاندو و

و.گذد ،واچ  وصدم توجسمیوی و  دنیوی وتشدیدوبیم  یوشدهود  دح ی طیو وی ودصش وبیمهفعایود  وکهوبعودثعوخط ،ودش ب ه،وغفل ،وبی:دیدهزیان-2

گذد وبهو د طهوددددموی وا  ش و یوصدم توجسمیوی و  دنیود   وکهوبیمهوی ایدهو وش م وایهون شیودتونقصو ضش وی وفشتوتی نو: های قابل تأمینخسارت-3

و.مس شلوجبعدنوآن  وشن خ هوششاو

        مدت ن مهوی وحددکثعوظعفودا  یوخس  توا وطشلومدتود  ب  وبیمهو.ن مهو خواهدوگذد ود  وکهوا ومدتود  ب  وبیمهدیوبیمهگعومنحصعوبهومس شلی وحعفهتع ددتوبیمه

وتح وشششاومیوب شدو.ن مهوشسودتودنقض یوبیمهال س شش

 ریال می باشد. 000/000/400/6مبلغ هر بیمه نامه تعهد  مبلغ-4

باشد و در صورت افزایش دیه ، نیازی به درخواست صدور الحاقیه از می افزایش ارزش ریالی دیه تا یک سال آتی تحت پوشش -5

 باشدنمی  طرف  بیمه گذار

افرادی که دارای بیمه نامه قبلی و عدم خسارت بوده و افرادی که برای اولین بار بیمه نامه اخذ می کنند یکسان  حق بیمه برای -6

 باشد .) بدون در نظر گرفتن داشتن یا عدم داشتن بیمه نامه قبلی (

وم ههوشعادخ وخشدهدوشدوو هب وم ل وا وصش توکسعودتوحقشقونحشهوشعادخ وحقوبیمهوو-7

 وومشمشلودینودعد اداوی ونب شندو وا ومجمشپوا وک وکشش ود مودتودینکهود  خددموادنشگ هوب شندو وی ونب شندو وی واد دیومطبومس ق وب شندوتم میوشزشک ن-8

وک  کن نوآن  ونیزوتح وشششاومیوب شدو.واو وخط و ودصش بشخشدهندووشششا

 عفوبیمهو و  یعودشدنینوج  یوود نشنوبیمه،وشعدیطو مشمیوبیمهون مهومس شلی وحعفهودیوشزشک نو،وبعود  هج وذکعیودتوآنونی مدهود  ومشد ایوکهوا ودینو-9

و. کشش وجم ش یود المیودیعدنو م وخشدهدوشد

وبیمهوگعومکلفود  وشعحومشد اوفشقو دوا وتم میوبیمهون مهوه یوص ا هوا جونم یدو.و-10

و مشمیو،وبی ششیو،ود تششدیجعدح نوم خصصوتن نو وتدیم ن،وجعدح نو:  1گروه 

وجعدح نوم خصصودلب،مغز د ص ک،چشم،تعمیمی،شال  یکو ود  لشژیو: 2گروه 

وجعدح نوم خصصوفکو صش ت،گششو حلقو وبینی،انددنو ولثه،شش  ،دطف ل:  3گروه 

میشودند  کششی، دایشلشژی،میکع بیشلشژیوووانددنپزشک ن،شزشک نو مشوو:شزشک نوم خصصوغیعجعدحو جعدح نیوکهوبهو للیو م وجعدحیودنج مونمیدهندوو : 4گروه 

و،وم خصصینودند  کششی، دایشلشژی،میکع بیشلشژی،اد    تی،ودنکشلشژیو  دایشتعدشی،و لشموآتم یشگ هیو،وم خصصو  م تشلشژی،وطبود  ژدنس

و

وب وم لی تو)و ی لو(ورزیدنتحقوبیمهویکس لهووب وم لی تو)و ی لو(وپزشکانحقوبیمهویکس لهووگع هوشغلی
و725/992/11و150/995/7و1گع هو
و370/584/9و580/389/6و2گع هو
و015/176/7و010/784/4و3گع هو
و090/797/4و060/198/3و4گع هو

و

و

و

و



 ئولیت مدنی حرفه ای پیرا پزشکان بیمه مس
 

خط ،ودش ب ه،وغفل و وی ودصش و یوا ودنج مودمش وا م نیوی وگذد وا ودب لودشخ صیود  وکهوبهو ل وبیمهدیوجبعدنوخس  دتون شیودتومس شلی ومدنیوحعفه :موضوع بیمه-1

و.شزشکیواچ  وصدم توجسمیوی و  دنیوگعاندو وی وفشتوششند

و.گذد ،واچ  وصدم توجسمیوی و  دنیوی وتشدیدوبیم  یوشدهود  دح ی طیو وی ودصش وبیمهفعایود  وکهوبعودثعوخط ،ودش ب ه،وغفل ،وبی:دیدهزیان-2

گذد وبهو د طهوددددموی وا  ش و یومس شلوجبعدنوصدم توجسمیوی و  دنیود   وکهوبیمهوی ایدهو وش م وایهون شیودتونقصو ضشو وی وفشتوتی نو: تأمینهای قابل خسارت-3

و.آن  وشن خ هوششاو

      ظرف مدتن مهوی وحددکثعوطشلومدتود  ب  وبیمهودا  یوخس  توا و.ن مهو خواهدوگذد ود  وکهوا ومدتود  ب  وبیمهدیوبیمهگعومنحصعوبهومس شلی وحعفهتع ددتوبیمه

وتح وشششاومیوب شدو.ن مهوشسودتودنقض یوبیمهسال  شش

 ریال می باشد. 000/000/400/6هر بیمه نامه مبلغ  تعهد مبلغ -4

الحاقیه از طرف  بیمه گذار افزایش ارزش ریالی دیه تا یک سال آتی تحت پوشش باشد و در صورت افزایش دیه ، نیازی به درخواست صدور -5

 نباشد

) بدون حق بیمه برای افرادی که دارای بیمه نامه قبلی و عدم خسارت بوده و افرادی که برای اولین بار بیمه نامه اخذ می کنند یکسان باشد .    -6

ودر نظر گرفتن داشتن یا عدم داشتن بیمه نامه قبلی (
وشقوب وم ل و هوم ههوشعادخ وخشدهدوشدنحشهوشعادخ وحقوبیمهوا وصش توکسعودتوحقو-7

 عفوبیمهو و  یعودشدنینوج  یوکشش وجم ش یوود نشنوبیمه،وشعدیطو مشمیوبیمهون مهومس شلی وحعفهودیوشیعدشزشک نو،وبعود  هج وذکعیودتوآنونی مدهود  ومشد ایوکهوا ودینو-8

و. د المیودیعدنو م وخشدهدوشد

وتم میوشیعدشزشک نود مودتودینکهود  خددموادنشگ هوب شندو وی ونب شندومشمشلودینودعد اداو وشششاوخشدهندوبشاوو-9

وبیمهوگعومکلفود  وشعحومشد اوفشقو دوا وتم میوبیمهون مهوه یوص ا هوا جونم یدو.و-10

و انددنم م ه یوش غ وا بیم     نو،وانددنپزشک نوتجعبیو ب ددش وک  دنواه نو:  1گروه 

وبخش  یک  شن   نود شدوبی ششیو تکنسین  یوبی ششیو،ک  شن   نوفیزیشتعدشی،وشع    دنو وب ی  دنوش غ وا کلیهوو: 2گروه 

 CCU ICU ششعو دیز وب لینیو،ک  ا م نیو،وتکنسینوفش ی   یوشزشکیو،ک  شن هوشع    یوا بخاود تششدیو،وو وای لیزو،

وفش ی وه یوشزشکیوشع    وبخاوشیمیوا م نیو،ود  ژدنسو 

 شع    دنو وب ی  دنو  یعوبخش  و،وتکنسین  یودت قو م و،وشع    دنو وب ی  دنودت قو م و،و ششعو دیز وآمشتشیو: 3گروه 

نوم م ئیو ک  شن   نو کمکوب ی  دنو ک  ادوCSR ک  شن   نو تکنسین  یوآتم یشگ ه،واد  خ نهو تکنسین  یونشد نگ  یو ووMRIتکنسین  یو دایشلشژیو ی ی  کنش: 4گروه 

وفیزیس و،وب ش تو،و،وب ددش ووخ نشداه(وبین ییسنجی)وشنشدییو نجیو دش شم عیس 

وم م ه ییوکهواد دیومطبومس ق وهس ندو: 5گروه 

و

وحقوبیمهویکس لهوشیعدشزشک نوب وم لی تو)و ی لو(وگع هوشغلی

و900/754/1و1گع هو
و963/458/1و2گع هو
و450/877و3گع هو
و693/586و4گع هو
و263/628/2و5گع هو

و

و

و


