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 مازاد درمان گروهی قرارداد بیمه 

که منبعد  بیمده  در یامید   مدی شدکداز ید  ادرا   سدازمان ییدام مهن سدی )سهامی عام( البرزشرکت بیمه این قرارداد بین 

،مقدرار     3131براسدا  قدایکن بیمده م دکد اردیبهادت مدا  سدا   که بع  از این بیمه  ذار یامی   می شدکد از ادرا دی در

 آئین یامه های شکرای عالی بیمه   عرا بیمه ایران با شرایط خ کصی ذیل منعق  می  ردد.

 کلیات–فصل اول 

 تعاریف   اصلاحا  مذککر در این قرارداد منح را با مفاهیم زیر مکرد استفاد  قرار می  یری :

 :بیمه گر 1ماده 

کده در ایدن قدرارداد مدا بده ازااتعهد ا  بیمده  11پلدا   31  31خیابان  رزش بدین ککهده -شهرکردبه یاایی بیمه البرزرکت ش

  ذار مسئکلیت جبران خسار  را به عه   دارد.

بیمده  در " البدرزبیمده  شدرکت  "بیمده  در ا   "بیمه خ ما  درمایی ،بیمده تدامین اجتمداعی   سدازمایهای مادابه -تبصره

 د.محسکد می شک"د م

 بیمه گذار -2ماده 

کده شص دیت حقدکقی آن بدرای بیمده  ههداررا   ییدام مهن سدی–خیابدان ررد سدی سازمان ییام مهن سی به یاایی :شهرکرد 

 متعه  به پرداخت حق بیمه قرارداد در  جه بیمه  ر می باش . اعضا سازمان ر محرز  ردی    

 اقت ادی   شناسه ملی می باش .:بیمه  ذار مکظف به ارائه ک   3تب ر -

 پرداخت می یماین . :اعضا مکظف به ارائه ک  ملی   سایر ماص ا  به بیمه  ر بکد    حق بیمه را شص ا2ًتب ر -

 گروه بیمه شدگان – 3ماده 

  اعضدای کارکندان    عضدک اعضدای خدایکاد  شدان  قدراردادی بیمده  دذاراعضا با پر ایه   بد  ن پر ایده   کارکندان عبارتن  از 

   این تع اد ح اقل ی  ص  یفر می باش . خایکاد  شان که بیمه  ذار آیها را به عنکان اعضای  ر   معرری یمکد  است

ررزی ان ذککر به شرط ع م اشتغا  به کدار تدا سدن بیسدت سدا  تمدام   در صدکر  اشدتغا  بده تح دیل تمدام  قدت -1تبصره

 ررزی ان ایاث تا هن ام ازد اج   یا اشتغا  به کار بیمه می باشن .سا  تمام    21دایا اهی تا سن 

 سا  تمام بیمه می شکی . 21 :دایاجکیان رشته پزشکی تا سن -3-3

 :پکشش بیمه ای ررزی ان ذککر کده در شدر ق قدرارداد مادمک  بیمده شد   اید  تدا پایدان سدا  قدرارداد ادامده خکاهد  -3-2

 داشت.

 شدن  هزینده درمدان سدایر بیماریهدای آیهداش   دهار معلکلیت ذهنی یدا از کدار ارتداد ی کلدی با  :هنایچه ررزی ان بیمه-3-1

  .)به جز معلکلیت   از کار ارتاد ی (با تایی  پزش  معتم  بیمه  ر تحت پکشش خکاه  بکد

یر بیمده شد  ان بدا کارکنان مکیث می تکایند  همسدر   ررزید ان    الد ین خدکد را همایند  سدااعضا سازمان    کلیه -2تبصره 

 یماین .رعایت مفاد این قرارداد صررا در ابت ای قرارداد بیمه 
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 موضوع بیمه -4ماده 

اعمدا   بداخد ما  دی ایززشدکی  جراحدی یاشدی از بیمداری   تاصی دی   اعمدا –عبارتست از جبران هزینده هدای در مدایی 

اجتمداعی   یدا سدایر بیمده  دران ا   بدر ابدق شدرایط مقدرر تدامین تعرره حکادث این بیمه یامه   مازاد برخ ما  درمایی،بیمه 

 در این قرارداد.

 دات بیمه گذارهوظایف و تع–فصل دوم 

  5ماده 

 رد    یدابیمه  ذار مکظف است هن ام عق  قرارداد   حد اکرر ظدرا مد   ید  مدا  پدم از امضدا   مبادلده قدرارداد لدک  راد

یمدکد     ن قلدم خدکرد ی   بدا خدط خکایدا ترجیحداً بکسدیله رایایده تهیدهیسصه رهرست اسامی   ماص ا  بیمه ش  ان را ؛ب  

 بیمدددده  ددددر ارسددددا  یمای .بدددد یهی اسددددت ملددددا  صدددد  ر معررددددی یامدددده یددددا پرداخددددت  بددددرای

 هزینه های پزشکی اسامی من رج در لیست مذککر می باش .

دیدف ،یدام   یدام خدایکاد ی ،یدام لیست اسامی   ماص ا  بیمه ش  ان می بای  حدا ی االاعدا  زیدر باش :شدمار  ر-1تبصره 

پ ر ،تاریخ تکل  )ر ز/ما /سا  (شما  شناسنامه ،کد  ملدی ،یسدبت هدر ید  از اعضدای خدایکاد  بدا بیمده شد   اصدلی ،شدمار  

 درترهه بیمه خ ما  درمایی یا بیمه تامین اجتماعی   یا سایر بیمه  ران ا   

رهرسدت اسدامی   ماص دا  بیمده شد  ان کده تکسدط بیمده  دذار پم از تکمیل اسامی در یرم اردزار ید  یسدصه -2تبصره 

را هندین لیسدتی بدرای احدراز هکیدت بیمده شد  ان رین رسی   ممهکر  مبادلده  دردد صدرتهیه  ردی   می بایست به امضا ار

 به هن ام پرداخت خسار  مکرد عمل   استناد بیمه  ر قرار خکاه   ررت.

قدرارداد تغییدرا  ماهایده یاشدی از اردزایش   کداهش تعد اد بیمده شد  ان را بیمه  ذار مکلف است در ادک  مد   -3تبصره 

 برای بیمه  ر ارسا  یمای . 1ماد   2  3مطابق تب ر  های 

عبارتندد  از :ارددراد  :ارددرادی کدده در اددک  مدد   قددرارداد مددی تکایندد  بدده بیمدده شدد  ان ا دداره شددکی  -3-1

د اج کدرد  اید    اردرادی کده در ا ندای سدا  بیمده ای تحدت کفالدت ،کارکنان ایتقالی همسدر کارکندایی کده ازج ی الاستص ام

بیمه ش   اصلی قرار خکاهن   ررت )منکط به اعلام بیمه  دذار حد اکرر ظدرا ید  مدا  پدم از شدر ق پکشدش کفالدت (تداریخ 

 ر ز ما  بع  ازاعلام کتبی بیمه  ذار خکاه  بکد. ا لینمک ر برای شر ق بیمه ای یامبرد ان از 

مدا  پدم از تکلد  بده بیمده  2کزادان از ب   تکل  بیمه می باشن  مار ط به آیکه بیمه  ذار لیسدت ایدان را حد اکرر تدا  : ی-2-1

  ر اعلام یمای    در صکر  ایقضاا  رد الاجل تعیین ش   ، از تاریخ دریارت یامه بیمه  ذار پکشش داد  خکاه  ش .

اعلام کتبی بیمده  دذار   از تداریخ دریاردت یامده بیمده  دذار مدی باشد    : تاریخ مک ر برای حذا بیمه ش  ان مستن  به-1-1

در ادک  مد    بد یهی اسدت هنایچده بیمده شد   ای، خدر ج از کفالدت  یا  مکارد حذا بیمه ش  ان عبارتست از رک  ش  ان

پکشش بیمه ای خکد خسار  دریارت یمکد  باش   بده هرید  از دلایدل ذکدر شد   از لیسدت بیمده شد  ان حدذا  دردد حدق 

 بیمه مربکاه تا پایان قرارداد به اکر کامل محاسبه   از بیمه  ذار دریارت می  ردد.

ی اعضدای خدایکاد  بیمده شد   متدکری    :بیمه ش   اصلی هنایچه در اک  مد   قدرارداد ردک  یماید  پکشدش بیمده ا-4-1

صدرراً مادر ط بده پرداخدت حدق بیمده متعلقه،هنایچه بازیاسته  ردد پکشش بیمه ای خکد   اعضای خدایکاد  ردرد بازیاسدته ،

 تا پایان سا  بیمه ای ادامه خکاه  یارت.
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کده اسدامی   ماص دا  آیدان   هرید  از اعضدای خدایکاد  شدان در لیسدت اسدامی ا لیده     در   بیمده شد  ان-4تبصره 

یمدی تکایند  جدز بیمده شد  ان ایدن "از قلدم ارتداد ی"قدرارداد درج یباشد  باسدتناد 1مداد   1  2تغییرا  مک دکق تب در  

 قرارداد قرار ب یری .

 میزان حق بیمه-6ماده 

  احتسدداد مالیددا  بددر ارزش ارددز د  بددا ایدده هریدد  از بیمدده شدد  انبددا تکجدده بدده تعهدد ا  بیمدده  ددر ،حددق بیمدده ماه

 دذار مکظدف اسدت حدق بیمده مربکاده را براسدا  تعد اد کدل بیمده می باش  که بیمده هزار ریا   )پای     یکد( 105.555مبلغ 

 پرداخت یمای . تکسط بیمه ش  انش  ان محاسبه   در  جه بیمه  ر

 ترتیب پرداخت حق بیمه -7ماده 

همدان )پدایزدهم (31بیمه  ذار مکلف است حق بیمه قرارداد را با تکجه به تعد اد بیمده شد  ان در ابتد ای هدر مدا  حد اکرر تدا 

 پرداخت یمای .تکسط بیمه ش  ان ما  در  جه بیمه  ر 

  درددتعیدین مدی حق بیمه مربکط بده تغییدرا  ماهایده بیمده شد  ان )اردزایش   کداهش ( کده بده  سدیله الحاقیده -1تبصره 

 ما  بع  تسکیه شکد.)پایزدهم ( 31می بایست همرا  با حق بیمه سایر بیمه ش  ان در ماههای آتی ح اکرر تا 

  :در مکرد ارزایش تع اد بیمه ش  ان حق بیمه کسر ما  ،ی  ما  تمام محاسبه می شکد.-3-1-3

 یمی باش .  :در مکرد کاهش تع اد بیمه ش  ان حق بیمه ما  مکرد عمل قابل بر ات-2-1-3
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 شرایط و میزان تعهدات بیمه گر –فصل سوم 

 حدود تعهدات  – 8ماده 

هزینده هدای درمدایی مک دکق ایدن قدرارداد را در ادک  مدازاد بیمه  ر متعه  است در ازاا ایجام  ظایف   تعهد ا  بیمده  دذار ، 

    تعه ا  زیر جبران یمای  . م   قرارداد بیمه ای بار  

 

 یکق تعه ا  ردیف
ح اکرر 

 )ریا (تعه ا 
 تک یحا   اح 

3/8 
پرداخت هزینه های درمان   

 بیمارستایی   اعما  جراحی
 یفر 355.555.555

 1)با بیاتر از   DAY CAREبارط بستری ش ن در بیمارستان   مراکز جراحی مح  د 

، هزینه عمل دیس  ستکن رقرا   )عمکمی   تص  ی(ساعت بستری( آیژیک  راری قلب

 ،شیمی درمایی،   ایکاق سنگ شکن

 ،امایایف رادیک تراپی،

 یفر 335.555.555 جبران هزینه ههار عمل مهم 2/8

امل : قلب ، مغز   اع اد ، )باسترنای دیس  ستکن شامل اعما  جراحی ش

  این استصکان که تعه اکب  ، پیکی  کلیه   پیکی  مغز پیکی پیکی  ریه ، امایایف، رقرا (،

 می باش  . 3/8بن  با احتساد بن  

1/8 
جبران هزینه های زایمان ابیعی   

 عمل سزارین
 یفر 25.555.555

  شامل ررزی   ککرتاژتاصی ی اعم از ابیعی   سزارین تعه  بیمه  ر برای هزینه زایمان

 ا   تا سکم بیمه ش   میباش  .

 یفر 1.555.555 (3هزینه پاراکلینیکی ) 4/8

یکاق اآیژیک راری به ر ش سرپائی ، آیژیک راری دیجیتا ،هزینه های سکیک راری ، جبران

، اکک کاردیک ،ایکاق اسکن به ر ش اسزیرا  ، ایکاق سی تی اسکن ،رادیک  راریمامک راری

 ایکاق آی  سککپی ، ام آر آی ، استر  اکک ، – راری 

سرپایی،سی تی IVIG،تزریق BCG،تزریق ،ایکاق تستهای ارزیابی قلب دایسیتک متری 

 آیژیک راری عر ق کر یر،میکر تراپی

 یفر 4.555.555 (2هزینه پاراکلینیکی ) 1/8

 تست تنفسیتست آلرژی ، – ریکیجبران هزینه های مربکط به تست  رزش ، تست 

  اسزیر متری

مرایه ، شنکایی سنجی ، بینایی سنجی ، هکلتر یکار عضله ، یکار ع ب ، یکار مغز ، یکار 

 ماییتکرینگ قلب   آیژیک  راری هام

 یفر 4.555.555 (1هزینه پاراکلینیکی ) 1/8
جبران هزینه اعما  مجاز سرپایی ماین  شکست ی ،  چ  یری ، ختنه ، بصیه کرایکتراپی ، 

 لیزکم ، بیکپسی ، تصلیه کیست   لیزر درمایی ،اکسیزیکن

1/8 
نه ررع عیکد ایکساری هام )برای هزی

 هام ( هر
 یفر 35.555.555

بینی ، د ر بینی ، ص پزش  معتم  بیمه  ر درجه یزدی  در مکاردی که به تاصی

آستی ما  یا جمع ق ر مطلق یقص بینایی هر هام )درجه یزدی  بینی یا د ر بینی به 

 دیکپتر یا بیاتر باش  . 1علا   ی ف آستی ما  ( 

8/8 

ل کای ن های دی ایززشکی شامهزینه 

)ر   ، ترمیم )پرکردن( ع ب کای

 1کایا  (جرم  یری   ر کش )ح اکرر 

  اح  در سا  (

 یفر 35.555.555
 در صکر  مراجعه بیمه ش  ان به مراکز دی ایززشکی غیر ارا قرارداد با بیمه  ر   بع از

 درمان قابل پرداخت خکاه  بکد .  راری قبل   بع  از 

 ارائه پرینت کامزیکتری یمر  هام الزامی می باش  یفر 3.555.555 نه عین  ابی   لنز تما  ابیهزی 0/8

 یفر 1.155.555 آزمایش  35/8

ریزیکتراپی )ح اکرر تع اد جلسا  قابل پرداخت در هر  –آزمایش هکاد   غربال ری 

 رادیکلکژی اب کار -جلسه می باش ( 25یسصه 

 شناسی ، ژیتی  پزشکی ، ایکاق رادیک  راری ، یکار قلبلکژی یا آسیب پاتک –هکاد 

 یفر 1.555.555  یزیت   دار  33/8

هزینه های دار  براسا   یزیت پزشکان رکق تص ص،متص ص،عمکمی ،دی ایززشکی ، 

با کسر حق رنی   رهرست دار های مجاز کاکر   صرراً مازاد برسهم بیمه  ر ا     

 بستری قابل پرداخت میباش خ ما  ا رژایم در مکارد غیر 

 )پانصد و نود( هزار ریال  505.555 احتساد مالیا  برارزش ارز د ( باحق بیمه اعلامی )
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رهرست اعما  غیر مجداز )در مطدب ( بادر  جد    پیکسدت مدی باشد  کده در خ دکی ایجدام این کیده اعمدا  در  – 1بصره ت

 مطب بیمه  ر تعه ی به عه   یصکاه  داشت . 

خسارتهای درمایی مربکط به ادامده معالجدا  حدکاد ی کده قبدل از تداریخ شدر ق پکشدش ایدن قدرارداد بدرای بیمده  – 2تبصره 

 ش   اتفاق ارتاد  باش  در تعه  یمی باش  . 

هنایچه بیمه ش  ان دارای بیمه یامه در سا  قبل بکد    ب  ن  قفه ایدن بیمده یامده تم ید   دردد شدرط ردکق کدان لدم یکدن -

 ی می ردد . تلق

  0ماده 

 تعه ا  بیمه  ر می باش . 8مطابق ج    پیکست ماد  مجمکق تعه ا  سالیایه بیمه  ر 

 فرانشیز  – 15ماده 

 درص  معینی از هزینه های درمایی اسدت کده تدامین آن بده عهد   بیمده شد   مدی باشد    میدزان آن بده شدر  زیدر تعیدین 

 می  ردد : 

هزینده هدای مدکرد تعهد  پدم از اعمدا  تعررده مک دکق  %35  ها معداد  نبیمه  ر ا   برای کلیه بررایایز بابت ع م استفاد  از 

 می باش  .  8ماد  

 استثنائات  -11ماده 

پیکسدت از شدمک  تعهد ا  بیمده  در  )اسدترنائا ( 1جبران هزینه های بیمارستایی   جراحدی   پداراکلینیکی مند رج در مداد  

 خارج می باش  . 

  12ماده 

ش   در ایتصاد هدر ید  از بیمارسدتایها   مراکدز درمدایی مجداز مصتاراسدت . در این دکر  بیمده شد   پدم از پرداخدت  بیمه

هزینه های مربکاه می بایستی اصل صکرتحسداد بیمارسدتان را بایضدمام ییریده پزشد  یدا پزشدکان معدالص در خ دکی علدت 

ه درمدایی محاسدبه   رده  در تسدلیم یماید  . تدا براسدا  تعربیماری   شر  معالجا  ایجام ش   از اریدق  بیمده  دذار بده بیمد

 پرداخت  ردد . 

 ترتیب بستری شدن بیمه شدگان  – 13ماده 

 ( هنایچه بیمه ش  ان در بیمارستان های غیر ارا قرارداد بستری شکی  لازم است یکا  زیر را رعایت یماین  . 3/31

  ر االاق ده  .  بیمه( ح اکرر ظرا م   سه ر ز از زمان بستری در بیمارستان ، مراتب را از اریق بیمه  ذار به 3/3/31

 ( پیش پرداخت   هزینه های بیمارستایی را راساً تامین یماین  . 2/3/31

در خ دکی علدت بیمداری   ( اصل م ار    صکرتحساد های بیمارسدتایی بایضدمام ییریده پزشد  یدا پزشدکان معدالص 1/3/31

شر  معالجا  ایجام ش   را از اریدق بیمده  دذار   یمایند    ی جهدت محاسدبه هزینده هدای مربکاده بدرای بیمده  در ارسدا  

 یماین  
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بیمه ش  ان میباست ابت ا یسبت به دریاردت سدهم خدکد از سدازمان خد ما  در مدایی یدا تدامین اجتمداعی اقد ام    – 1تبصره 

رابر اصدل مد ار  بیمارسدتایی   کزدی هد  دریدارتی از سدازمایهای ردکق الدذکر ، از اریدق یمایند   بیمده سزم با ارائه کزی ب

 ذار به بیمه  ر مراجعه   هزینه های ایجدام شد   را ابدق تعررده  تدا سدقف هدای مقدرر براسدا  مفداد ایدن قدرارداد دریاردت 

 یماین .

 خکاه  ش . 35در غیر این کر  شامل ررایایز مک کق ماد  

مهلت تحکیل م ار  بیمارستایی جهت تسکیه هزینه هدای ایجدام شد   حد اکرر مد   د  مدا  بعد  از تدرخیص بیمده -2بصره ت

ش   از بیمارستان   حد اکرر ید  مدا  پدم از دریاردت هد  بیمده  در ا   مدی باشد    در مدکرد هزینده هدای پداراکلینیکی  

 بکد. ح اکرر ی  ما  بع  از ایجام آن خکاه 

براسا  تعرره بیمارستان یا مراکز درمایی هدم تدراز ادرا قدرارداد بدا بیمده  در مدی باشد .در  هزینه های درماییمحاسبه -3/31

بدر دریاردت حدق الزحمده تکسدط پزشد   مبندیصکر  ع م تعیین حق العمل جرا  در صکرتحساد بیمارسدتان   ارائده  دکاهی 

 کاه  ش .زینه معاد  تعرره خ ما  درمایی محاسبه   پرداخت خهمعالص این 

هنایچدده بیمدده شدد  ان بصکاهندد  از خدد ما  بیمارسددتایهای اددرا قددرارداد بیمدده  ددر اسددتفاد  یمایندد  مکظفندد  یکددا  -2/31

 مار   زیر را مراعا  یماین .

با ارائه دستکر پزش  معالص مبنی بر لدز م بسدتری در بیمارسدتان ادرا قدرارداد بده  دمیمه درخکاسدت کتبدی بیمده -3/2/31

 ذ معرری یامه از بیمه  ر اق ام یماین . ذار یسبت به اخ

ساعت از زمان بستری شد ن در بیمارسدتان ،مراتدب از اریدق بیمده  دذار بده بیمده  در االداق  48ح اکرر ظرا م   -2/2/31

 داد  شکد.

یدان در مکارد ا رژایم   یا ساعت غیر اداری، بیمه شد  ان مدی تکایند  از اریدق کدار  بیمده درمدایی کده در اختیدار آ-1/2/31

 ذاشته می شکد مسدتقیماً بده بیمارسدتایهای ادرا قدرارداد بیمده  در مراجعده   بسدتری  ردید  . متعاقبداً در ا لدین سداعا  

 اداری ر ز بع  معرری یامه مربکاه را اخذ   تحکیل بیمارستان یماین .

 هزینه های تاصی ی درمایی خارج از تعه    خارج از سقف بعه   بیمه ش   می باش .-4/2/31

هزینه های بیمارستایی بیمه ش  ایی کده بده علدت عد م امکدان معالجده در داخدل کادکر بدا تائید   زار  به اشدت   -1/2/31

یدا پزش  معالص بیمه شد     بدا تائید  بیمده  در بده خدارج از کادکر اعدزام مدی  ردید       تاصیصدرمان   آمکزش پزشکی 

 دی   معالجده پید ا مدی کند  در صدکرتیکه یپزشدکی ییداز بده تاصهن ام مسارر  به خدارج از کادکر بده دلیدل رکریتهدای 

سفار  یا کنسدکل ری جمهدکری اسدلامی ایدران در کادکر مربکاده صکرتحسداد هزینده هدای پزشدکی   بیمارسدتایی آیدان را 

اهد  ای درجده ید  کادکر پرداخدت خکتائی  کن  تا سقف هزینه های مکرد تعه  بیمه  ر در قدرارداد   هدم تدراز بدا بیمارسدتایه

 ش .
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 14ماده 

 بیمه  ذار مکظف است قبل از شر ق قرارداد یماین   تام الاختیار خکد را به بیمه  ر معرری یمای .

ظدایف بیمده  دذار   بیمده شد   را بده عهد   دارد.بد ین   این یماین   رابط بین بیمه  ر   بیمه  ذار بکد    کلیه امکر مربدکط بده

درمایی خکد را در قالب ایدن قدرارداد بده کمد  ایادان ایجدام دهند    از مراجعده مسدتقیم  مکراترتیب بیمه ش  ان می بایست 

 به بیمه  ر خکدداری یماین .

 15ماده

هنایچه پم از ارائه لیست بیمه شکی  ان از ارا بیمده  دذار ،مادصص  دردد تعد اد بیمده شد  ان)جهت محاسدبه حدق بیمده 

 بیمه  ر مجاز به تغییرا  در میزان تعه ا    شرایط قرارداد خکاه  بکد.قطعی (کمتر از تع اد من رج در قرارداد است 

 16ماده 

خسارا  مربکط به کارکنان با تابعیدت غیدر ایرایدی تنهدا در صدکرتی قابدل پرداخدت مدی باشد  کده دارای اقامدت بدا حدق کدار 

 ماصص بکد    پر ایه کار دریارت یمکد  باش .

 17ماده 

پرداخت خسار  بده بیمده شد  ان ،حدق تحقیدق در مدکرد ه دکی ی درمدان   معالجدا  ایجدام به منیکر تسریع در رسی  ی   

 ش     همچنین بررسی یسخ   م ار  مربکاه برای بیمه  ر محفکظ می باش .

 حل اختلاف نظر  18ماده 

مدا بدین حدل    هر کیه اشکا  در تفسیر   یحک  اجرای قدرارداد ،مک دکق حتدی الامکدان از اریدق مدذاکرا  ردی در صکر  بر ز

 ر ل خکاه  ش  .در غیر این کر  رای مراجع ذی لا  یارذ می باش .

 مدت قرارداد  10ماده 

مددکر   24شددر ق   درسدداعت3/35/3101مددکر  24مدد   ایددن قددرارداد یکسددا  تمددام هجددری شمسددی اسددت کدده از سدداعت 

 خاتمه می یاب . 3/35/3101

 شرایط فسخ قرارداد – 25ماده 

ر شدرایط عمدکمی ایدن بیمده ،در خکاسدت رسدخ قدرارداد در ادک  تکاین  صررا با شرایط تعیدین شد   دبیمه  ر   بیمه  ذار می 

 م   بیمه را بنماین .

 شرایط تمدید قرارداد  21ماده 

 تم ی  قرارداد برای سالهای بع  با تکارق بیمه  ر   بیمه  ذار   باص  ر الحاقیه ایجام خکاه ش .

  22ماده 

یان قرارداد ذکدری بده میدان ییامد   بدر ابدق شدرایط عمدکمی بیمده درمدان  ر هی)م دکد شدکرای پادر کلیه مکاردی که در 

 جاری مملکت عمل خکاه  ش . حکیل بیمه  ذار ش   است   قکایینعالی بیمه (که جز لاینف  این قرارداد می باش    ت
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  23ماده 

 که هر ی  حکم  اح  را دارد.  یسصه تنییم   به امضا اررین رسیتب ر    سه  22ماد     21این قرارداد در 

 شرایط عمومی بیمه نامه مازاد درمان گروهی

 کلیات–فصل اول 

 اساس قرارداد -1ماده 

  پیادنهاد کتبدی بیمده  دذار ) کده جدزا لاینفد  بیمده  3131این بیمه یامه بر اسا  قایکن بیمه م کد اردیبهادت مدا  سدا  

تنییم  ردی     مکرد تکارق اررین می باش  . آن قسدمت از پیادنهاد کتبدی بیمده  دذار کده مدکرد قبدک  بیمده یامه می باش  ( 

 ر  اقع ی ردی     همزمان یا قبل از ص  ر بیمه یامه کتباً بده بیمده  دذار اعلدام شد   اسدت جدزا تعهد ا  بیمده  در محسدکد 

 یمی  ردد .

 تعاریف -2ماده

ن بیمه یامه صررنیر از هر معنی   مفهکم دی دری کده مدی تکاید  داشدته باشد  بدا مفداهیم زیدر تعاریف   اصطلاحا  مذککر در ای

 مکرد استفاد  قرار  ررته ای .

الیت از بیمده مرکدزی جمهدکری اسدلامی ایدران کده ماص دا  آن در بیمده یامده درج عبیمه  ر : شرکت بیمه دارای مجکز ر-3-2

  جراحدی یاشدی از بیمداری   حدکادث   سدایر هزینده هدای تحدت پکشدش را  ردی   است   جبران هزینده هدای بیمارسدتایی 

 ابق شرایط مقرر در این بیمه یامه بعه   می  یرد . 

زمایهایی از قبیل سازمان بیمده خد ما  درمدایی ، سدازمان تدامین اجتمداعی   ... کده ابدق قدایکن بیمده ابیمه  ر پایه : س-2-2

 مان پایه ای  . درمان هم ایی ، مکظف به ارائه خ ما  در

بیمه  ذار : بیمه  ذار شص ی است کده ماص دا   ی در ایدن بیمده یامده ذکدر شد     متعهد  بده پرداخدت حدق بیمده -1-2

 است . 

 ر   بیمه ش  ان : کارکنان رسمی ، پیمایی یا قدراردادی بیمده  دذار   اعضدای خدایکاد  شدان کده بیمده  دذار آیهدا را بده -4-2

 مکد  است   آیها بای  همزمان تحت پکشش قرار  یری  . عنکان اعضای  ر   معرری ی

بیمه  ر می تکای  کارکنان بازیاسته بیمده  دذار را صدرراً در ابتد ای قدرارداد   یدا در زمدان تم ید  قدرارداد بده اتفداق  تبصره :

 کلیه ارراد خایکاد  تحت تکفل آیان بیمه کن  . 

از قبیل اصناا ، اتحادیده هدا   ایجمدن هدا ( بده ایدن شدرط  مجداز اسدت کده  ارائه پکشش بیمه درمان به سایر  ر   ها )-3-1-2

با ه ری غیر از اخذ پکشش بیمه مک کق این بیمه یامه تادکیل شد   باشدن  ، پرداخدت حدق بیمده سدالیایه تکسدط بیمده  دذار 

 .تضمین ش   باش  

 تکفل بیمه ش  ان می باش  . منیکر از اعضاا خایکاد  ، همسر ،ررزی ان ،پ ر ، مادر   ارراد تحت -2-1-2

حاد ده   ییدز سدایر پکشدش هدای ،مک کق بیمه : جبران آن بصش از هزینه هدای بیمارسدتایی   جراحدی یاشدی از بیمداری -4-2

 ا اری درمایی بیمه ش  ان است که در تعه  بیمه  رپایه ییست   ای این بیمه یامه در تعه  بیمه  ر قرار  ررته است .
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 ه عبارتن  از ، هدر  اقعده یا هدایی  یاشدی از ید  عامدل خدارجی کده بد  ن ق د    اراد  بیمده شد   ر ی حاد ه : حاد-3-4-2

 داد    منجر به جر  ، یقص عضک ، از کارارتاد ی   یا رک  بیمه ش    ردد . 

ر ابدق عدی   جهداز مصتلدف بد ن بدی  اباهر کیده عار ده جسدمی   اختلدا  در اعمد عبارتست از،: بیماری  یبیمار -2-4-2 

 تاصیص پزش  . 

حق بیمه : حق بیمه  جهی است که بایستی بیمه  ذار در مقابدل تعهد ا  بیمده  در بزدردازد   ایجدام تعهد ا  بیمده  در   -1-2

 بیمه یامه تکارق ش   می باش . یمککک  به پرداخت حق بیمه به یحکی که در شرایط خ کص

 د ر  ایتیار :  -1-2

 ش  ایی که سا  قبل با بیمه میهن قرار داشته ای  )تم ی ی(راق  د ر  ایتیار می باشن .جهت آن دسته از بیمه -3-1-2

 ارا قرارداد شرکت بیمه البرز   از بیمه  ر پایه استفاد   د لتی از بیمه ش  ان ج ی  که از مراکز درماییآن دسته -2-1-2

جراحی   شش ما  برای زایمان برای سایر مراکز  سه ما  برای اعما ایتیار به م     دارای د ر   می کنن  راق  د ر  ایتیار می باشن 

 درمایی می باش .

آن دسته از بیمده شد  ان ج ید  شدامل مهن سدین عضدک کده از مراکدز درمدایی ادرا قدرارداد شدرکت بیمده البدرز -1-1-2

 اقدد  د ر  ایتیددار ربیمدده  ددر پایدده اسددتفاد  یماین .مراکددز درمددایی د لتددی    اسددتفاد  یمددی کنندد  در صددکرتیکه از 

 می باش .

که از مراکز درمایی ارا قرارداد شرکت بیمه البرز استفاد  یمی کنن  الکر د  ج ی آن دسدته از اعضدای خایکاد  مهن سان -4-1-2

 مدا  برای زایمان منیکر شددشمدا  برای اعمدا  جراحی    سدده)جراحی عمکمی   خدای   زایمدان(دارای د ر  ایتیدار بده مد   

 می  ردد. 

بیمده یامده  یررایایز : سهم بیمه ش   یا بیمه  دذار از خسدار  قابدل پرداخدت اسدت کده میدزان آن در شدرایط خ کصد -1-2

 تعیین می شکد.

م   : مد   ایدن بیمده یامده یکسدا  تمدام شمسدی اسدت. تداریخ شدر ق   ایقضداا آن بدا تکاردق ادررین در شدرایط  -8-2

 بیمه یامه تعیین می شکد. یخ کص

 ایطشر –فصل دوم 

 هزینه های درمانی قابل پرداخت : -3ماده 

    مایم قرارداد قابل پرداخت می باش . یهزینه های درمایی براسا  شرایط   مفاد قرارداد ، شرایط خ کص

 اصل حسن نیت : – 4ماده 

را در اختیدار کلیده االاعدا  خدکد  ذاربیمه  ذار   بیمه ش   مکلفن  با رعایت دقدت   صد اقت در پاسدخ بده پرسادهای بیمده 

بیمه  ر قرار دهن .ا ر بیمه  ذار در پاسخ به پرساهای بیمده  در عمد اً از اظهدار مطلبدی خدکدداری یماید    یدا عمد اً برخلداا 

خلداا  اقدع ادکری باشد  کده مک دکق خطدر را تغییدر داد  یدا از   مطالب اظهار یا   یا اظهدارا    اقع مطلبی را اظهار بنمای 

  ر بکاه ، بیمه یامه رسخ خکاه  ش .اهمیت آن در ییر بیمه 

عمد اً از اظهدار مطلبدی  ذاردر پاسدخ بده پرسدش بیمده  در یدا بیمده  ده معلکم شکد هرید  از بیمده شد  ان هنایچ –تب ر  

خکدداری یمکد    یا اظهارا  خلداا  اقدع یمدکد  اسدت یدام  ی   اردراد خدایکاد  ا  از لیسدت بیمده شد  ان حدذا  ردید     

 سارتی خکاه  بکدکه از ابت ای قرارداد دریارت یمکد  است.متعه  استرداد خ

 فرانشیز : -5ماده 

ررایایز هزینده هدای بیمارسدتایی ، جراحدی ، زایمدان   سدایر هزینده هدای تحدت پکشدش در صدکر  عد م اسدتفاد  از  -3-1

درص  کل هزینده هدای درمدایی مربدکط   در غیراین دکر  معداد  سدهم بیمده  در پایده  35 درترهه درمایی بیمه  ر پایه ح اقل 

 درص  خکاه  بکد. 35  ح اقل 
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تکای  ررایایز هزینه های تحت پکشش را با دریاردت حدق بیمده ا داری کداهش دهد .در هدر صدکر  حد اقل بیمه  ر می  -2-1

 درص  خکاه  بکد. 35ررایایز 

 پرداخت حق بیمه : -6ماده 

بیمده یامده را در ابتد ای هرمدا  پرداخدت   قدب   یبیمه  ذار مکظف اسدت حدق بیمده تعیدین شد   در شدرایط خ کصد -3-1

  یدا  جده حدق بیمده را بده حسداد معرردی شد   از ادرا بیمده  رسی ی که به مهر   امضاا بیمه  ر رسی   باش  دریارت یمای 

  ر  اریز   رسی  آن را برای بیمه  ر ارسا  یمای .

 استثنائات  -7ه ماد

 هزینه این مکارد از شمک  تعه ا  بیمه  ر خارج می باش :

 اعما  جراحی که به منیکر زیبائی ایجام می  یرد، م ر اینکه یاشی از  قکق حاد ه در ای م   بیمه باش . -3-1

یدن عیدکد جنبده عیکد مادرزادی ، م ر اینکه ابق تادصیص پزشد  معدالص   تائید  پزشد  معتمد  بیمده  در ، رردع ا -2-1

 درمایی داشته باش .

 سقط جنین م ر در مکارد قایکیی با تاصیص پزش  معالص  -1-1

 تر  اعتیاد . 4-1

 خکدکای   اعما  مجرمایه بیمه ش   . -1-1

 حکادث ابیعی ماین  سیل ، زلزله   آتافاان . -1-1

جنگ ، شدکرش ، اغتاداش ، بلدکا، اعت داد ، قیدام ، آشدکد ، ککدتدا   اقد اما  احتیداای مقامدا  ییدامی   ایتیدامی    -1-1

 عملیا  خرابکارایه بنا به تایی  مقاما  ذی لا  

 رعل   ایفعالا  هسته ای . -8-1

 معتم  بیمه  ر . ، م ر در مکارد  ر ری به تاصیص پزش  معالص   تائی  پزش  یهزینه اتاق خ کص -0-1

سدا  ، م در در مدکارد  در ری بده تادصیص پزشد  معدالص   تائید  پزشد  معتمد   15تدا  1هزینه همرا  بیماران بین  -35-1

 بیمه  ر .

 جنکن . -33-1

 جراحی لره . -32-1

ررع عیکد ایکساری هام در مکاردی که بده تادصیص پزشد  معتمد  بیمده  در جمدع قد ر مطلدق یقدص بیندائی هدر  -31-1

 دیکپتر باش . 1ام )درجه یزدی  بینی یا د ر بینی به ا اره ی ف آستی ما  ( کمتر از ه

 جراحی ر  ، م ر آیکه به علت  جکد تکمکر   یا  قکق حاد ه تحت پکشش باش . -34-1

 هزینه های مربکط به معلکلیت ذهنی   از کارارتاد ی کلی . -31-1

  ر به تاصیص پزش  معتم  بیمه  ر .لکازم آرایای که جنبه دار یی ی اری  م -31-1

کلیه هزینده هدای پزشدکی کده در مراحدل تحقیقداتی بدکد    تعررده درمدایی آن از  سدکی  زار  به اشدت ، درمدان    -31-1

 آمکزش پزشکی ت  ین   اعلام ی ردی   است.

بیمده ا داری ، قابدل بیمده بدا پرداخدت حدق  1-34   1-1،32-35 ،1-10،-1، 1-1مکارد اسدترنای مند رج در بند های  –تبصره 

 ش ن است.
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 مقررات مختلف  –فصل سوم 

 8ماده 

بیمه ش   در ایتصاد هرید  از بیمارسدتایهای داخدل کادکر آزاد اسدت   پدم از پرداخدت هزینده هدای مربکاده مدی بایسدتی  

معالجدا  ایجدام شد   صکرتحساد بیمارستان را به ایضمام ییریه پزش  یا پزشدکان معدالص در خ دکی علدت بیمداری   شدر  

یامده بیمده  در از مراکدز درمدایی ادرا قدرارداد اسدتفاد   دریارت   به بیمه  ر تسلیم یمای .در مکاردی که بیمه ش   بدا معرردی

های هدم یرسدتاکن  صکرتحساد بیمارستان اسا  محاسبه هزینه هدای مربدکط براسدا  قراردادهدای منعقد   بیمده  در بدا بیما

 تراز صکر  خکاه   ررت.

در صکر  استفاد  از مراکز درمایی غیر ارا قرارداد   اسدتفاد  از سدهم سدایر بیمده  دران مکمدل ، بیمده  در مکظدف -1بصره ت

است باقیمای   هزینه هدای مدکرد تعهد  را تاسدقف تعهد ا  بیمده یامده پرداخدت کند  . در هرصدکر   بیمده شد   مجداز  بده 

نده هدای ایجدام شد   ییسدت . در صدکر  عد م دریاردت سدهم بیمده  در دریارت خسار  از بیمه  ران ، به مبلغی بدیش از هزی

پایه ررایایز من رج در قرارداد از هزینه هدای مزبدکر کسدر خکاهد  شد  . در مدکرادی کده سدهم دریدارتی بیمده شد   از سدایر 

شدکد ررایادیز کسدر بیمه  رها )بیمه  ر پایه یا بیمه  ر مکمل ( معداد    یدا بیادتر از میدزان ررایادیز مند رج در بیمده یامده 

 یصکاه  ش  .

 -0ماده 

ر ز از زمدان بسدتری شد ن هدر ید  از بیمده شد  ان در بیمارسدتان  1بیمه  ذار   یا بیمه ش   مکظف ای  ح اکرر ظرا مد   

   قبل از ترخیص ، مراتب را به بیمه  ر اعلام یمای  .

 -15ماده 

باشد  در ا لکیدت مراجعده بده هدر کد ام از شدرکتهای بیمده هنایچه بیمه ش   همزمان تحت پکشش بیش از ید  شدرکت بیمده 

 مصیر است .

 -11ماده 

سا  مدی باشد    از آن بده بعد  بیمده  در مدی تکاید  بدا دریاردت حدق  15یفر ،  3555ح اکرر سن بیمه ش   برای  ر هها کمتر از 

سدت ی تدابع ایدن حکدم یبدکد    بیمه ا اری پکشش بیمده درمدایی را ادامده دهد  . مادمکلین سدازمایها   صدن  ق هدای بازیا

پکشش درمان آیان با پرداخت حق بیمده ا داری امکدان پدذیر خکاهد  بدکد . در صدکرتیکه سدن بیمده شد   در شدر ق قدرارداد 

 سا  باش  پکشش بیمه ای تا پایان م   قرارداد ادامه خکاه  یارت .  15کمتر از 

 -12ماده 

پکشدش بیمده ای سدایر اعضدا خدایکاد  بیمده شد   متدکری مادر ط بده  در صکرتیکه بیمه ش   در اک  م   بیمه ردک  یماید 

 پرداخت حق بیمه ، تا پایان قرارداد ادامه خکاه  ش  .

 -13ماده 

هر ا   ابت شکد که بیمه ش   عم اً به  سیله اظهارا  کذد   یدا ارائده مد ار  یادرسدت اقد ام بده دریاردت  جهدی بدرای خدکد 

کد  است ، در این حالدت یدام بیمده شد     بیمده شد  ان  ابسدته بده  ی از لیسدت قدرارداد   یا بیمه ش  ان  ابسته به خکد یم

بیمه خارج ش     بیمه  ر محق به دریارت  جکهی است کده تحدت هدر عندکان بابدت هزینده هدای درمدایی بده بیمده شد     یدا 

 ز مسترد یصکاه  ش  .بیمه ش  ان  ابسته به  ی پرداخت یمکد  است   حق بیمه های پرداختی به بیمه  ر یی

 -14ماده 

بیمده شد      هزینه های بیمارستایی بیمه ش  ایی که به علت ع م امکان معالجده در داخدل کادکر بدا تادصیص پزشد  معدالص

تائی  بیمه  ر به خارج اعزام می  ردی    یا هن ام مسارر  بده خدارج از کادکر بده دلیدل رکریتهدای پزشدکی ییداز بده تادصیص 

  معالجه پی ا می کنن  در صدکر  تائید  صکرتحسدابهای آن تکسدط سدفار  ایدران   یدا کنسدکل ری جمهدکری اسدلامی ایدران 
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د تعه  بیمده  در مند رج در قدرارداد پرداخدت خکاهد  شد  در غیدر این دکر  هزینده در کاکر مربکاه تا سقف هزینه های مکر

 یمه  ر محاسبه   پرداخت می شکد .های ایجام ش   با تکجه به بالاترین تعرره مراکز درمایی ارا قرارداد ب

 -15ماده 

 مکارد برای رسخ یامه اق ام کن  :حک  تسکیه حق بیمه : بیمه  ر یا بیمه  ذار می تکای  در این یمکارد رسخ بیمه یامه   

 مکارد رسخ از ارا بیمه  ر :   -3-31

در صکر  ع م پرداخت حق بیمده تکسدط تمدام بیمده شد  ان قدرارداد رسدخ مدی  ردد.لدازم بده ذکدر مدی باشد  در -3-3-31

  صکر  ع م پرداخت حق بیمه ی  یا هن  یفر از بیمه ش  ان قرارداد همان ارراد رسخ می  ردد.

 کارد رسخ از ارا بیمه  ذار :م-2-31

 حق بیمه تا زمان رسخ به صکر  ر ز شمار محاسبه می شکد . خ قرارداد بیمه از ارا بیمه  ر،در صکر  رس-3-2-31

)کسدر  شدکداسدا  حدق بیمده هرمدا   محاسدبه مدی یمه تدا زمدان رسدخ بردر صکر  رسخ از ارا بیمه  ذار ، حق ب-2-2-31

ما  ی  ما  تمام محاسبه خکاه  ش  ( ، بندابراین در صدکرتیکه تدا زمدان رسدخ قدرارداد ، یسدبت مجمدکق خسدار  پرداختدی   

درصد  باشد  ، بیمده  دذار متعهد  اسدت ماید   حدق  15معکق قرارداد به حق بیمه پرداختی تا زمان رسخ بیمده یامده بیادتر از 

درصد  برسد  بده بیمده  در پرداخدت کند  . بیمده  در مدی تکاید  بدرای  15بت مذککر به بیمه سالیایه متعلقه را تا میزایی که یس

 دریارت مبلغ مذککر اق ام یمای  . 

 -نحوه فسخ قرارداد-16ماده 

در صکرتیکه بیمه  ر بصکاه  بیمه یامده را رسدخ یماید  ، مکظدف اسدت مک دکق را بکسدیله یامده   سدایر  سدایل مقتضدی -3-31

بیمده یامده رسدخ شد   محسدکد مدی  ذار  ، در این کر  از تاریخ تسلیم درخکاسدت مزبدکر بده بیمده  دبه بیمه  ذار االاق ده

 تاریخ ماص ی برای رسخ تعیین ش   باش  ، ا ر رسخ از تاریخ اخیر خکاه  بکد .  رشکد هنایچه در درخکاست بیمه  

یمده را بنماید  در این دکر  از تداریخ تسدلیم بیمه  ذار می تکای  با تسلیم درخکاست کتبی به بیمده  در تقا دای رسدخ ب-2-31

درخکاست مزبکر به بیمه  ر بیمه یامه رسخ ش   محسکد مدی شد  . هنایچده در درخکاسدت بیمده  دذار تداریخ ماص دی بدرای 

 رسخ تعیین ش   باش  ، ا ر رسخ از تاریخ اخیر خکاه  بکد.

 –مهلت پرداخت خسارت -17ماده 

 ز کاری پم از تداریخ دریاردت کلیده اسدناد   مد ارکی کده بتکاید  بکسدیله آیهدا میدزان ر 31بیمه  ر مکظف است ح اکرر ظرا 

 خسار   ارد    ح  د تعه  خکدرا تاصیص ده  خسار  را پرداخت یمای  . 

 کتبی بودن اظهارات :  18ماده 

ین یادایی اعلدام شد   ارسدا  آخدرهر  کیه پیانهاد   اظهار بیمه  ذار   بیمه  ر در رابطه با ایدن بیمده یامده بایسدتی کتبداً بده 

  ردد .

 

 بیمه گر                                                                                بیمه گذار                           

 شرکت بیمه البرز )سهامی عام (سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال و بختیاری                                          

 



 
 شماره : به نام خدا 

 تاریخ :

 

13 
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 کلیه اعمالی که با بیهکشی عمکمی تکام باش  .  .3

 رتق ( قاعمالی که برای اجرای آن بازکردن حفر  شکمی  ر ری باش  . ) از جمله ایکا  .2

 اعما  جراحی ر ی استصکایهای بزرگ   اکیل ب ن  .1

 کاتتریسم قلب   عر ق  –اعما  جراحی داخل قفسه ص ری  .4

 اد   عر ق م ر در مکاقع ا رژایم اعما  ر ی عضلا  ، ا تار ، اع  .1

سددزم   زایمایهددای غیددر ابیعددی   راعمددا  جراحددی داخددل دسددت اههای تناسددلی   اداری زن   مددرد ،  ددذاردن رک .1
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