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 مازاد درمان گروهی قرارداد بیمه 

از یر  رررو س سرازمان ا رام مهندسری  که منبعد بیمه گرر اامیردم مری شر د)سهامی عام(آرمان شرکت بیمه این قرارداد بین 

 1316رررو دیررر براسراا قراا ن بیمره مرر ب اردیبه رت مرام سرا   که بعد از این بیمه گذار اامیردم مری شر د ازساختمان 

 ،مقرارت س آئین اامه های ش رای عالی بیمه س عرو بیمه ایران با شرایط خر صی ذیل منعقد می گردد.

 کلیات–فصل اول 

 تعاریف س اصالحات مذک ر در این قرارداد منحررا با مفاهیم زیر م رد استفادم قرار می گیراد:

 یمه گر :ب1ماده 

کره در ایرن قررارداد مرا بره ازااتعهردات بیمره گرذار شهرکرد خیابان شریعتی رسبرسی باا  قر امین به ا اای  آرمانبیمه شرکت 

 مسئ لیت جبران خسارت را به عهدم دارد.

بیمرره گررر " آرمرران شرررکتس "بیمرره گررر اس  "بیمرره خرردمات درمرراای ،بیمرره تررامین اجتمرراعی س سررازمااهای م ررابه -تبصررره

 د.محس ب می ش "دسم

 بیمه گذار -2ماده 

سراختمان  ا رام مهندسری -ادارم برر  چهراررام  –خیابران رردسسری شرهرکرد  بره ا راای : سراختمان  سازمان ا ام مهندسی

متعهرد بره درداخرت شررکت بیمره گرر( ،  داد)رررو قررار اعضرا سرازمانکه شخریت حق قی آن برای بیمه گر محرز گردیردم س

 در سجه بیمه گر می باشد.حق بیمه قرارداد 

 بیمه گذار م ظف به ارائه کد اقترادی س شناسه ملی می باشد. : 1تبررم-

 درداخت می امایند. اعضا م ظف به ارائه کد ملی س سایر م خرات به بیمه گر ب دم س حق بیمه را شخراً :2تبررم-

ملری ای ران در سرامااه  برت امایرد  اعضراا س کرد ه درداختی هرا در سجره اعضراا را بره ارامیبیمه گر م ظف است کل :3تبررم-

 بر رتی که در سیستم ام ر مالیاتی هیچ سندی بنام سازمان ا ام مهندسی بعن ان گیرادم سجه  بت ارردد.

 گروه بیمه شدگان – 3ماده 

کره بیمره گرذار آاهرا   عضر  س کارکنران خراا ادماعضرای س قراردادی بیمه گرذاراعضا با درسااه س بدسن درسااه س کارکنان عبارتند از 

 می باشد. افر 250س این تعداد حداقل  را به عن ان اعضای گرسم معرری ام دم است

ررزادان ذک ر به شرط عدم اشتغا  به کرار ترا سرن بیسرت سرا  تمرام س در صر رت اشرتغا  بره تحرریل تمرام سقرت -1تبصره

 هنرام ازدساج س یا اشتغا  به کار بیمه می باشند.سا  تمام س ررزادان اااث تا  25داا راهی تا سن 

 سا  تمام بیمه می ش اد. 26ت:داا ج یان رشته دزشکی تا سن -1-1

ت:د شش بیمه ای ررزادان ذک ر کره در شررسق قررارداد م رم   بیمره شردم اارد ترا دایران سرا  قررارداد ادامره خ اهرد -1-2

 داشت.

 شرند هزینره درمران سرایر بیماریهرای آاهرات ذهنی یرا از کرار ارترادگی کلری بات:چنااچه ررزادان بیمه شدم دچار معل لی-1-3

  .)به جز معل لیت س از کار ارتادگی (با تایید دزش  معتمد بیمه گر تحت د شش خ اهد ب د
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کارکنان م اث می ت اانرد همسرر س ررزاردان س سالردین خر د را هماانرد سرایر بیمره شردگان برا اعضا سازمان س  کلیه -2تبصره 

 امایند.رعایت مفاد این قرارداد صررا در ابتدای قرارداد بیمه 

 موضوع بیمه -4ماده 

  اعمرا براخردمات دادااززشرکی  جراحری ااشری از بیمراری س ت خیرری س اعمرا –عبارتست از جبران هزینره هرای در مراای 

ترامین اجتمراعی س یرا سرایر بیمره گرران اس  برر ربرق شررایط مقررر تعرره ح ادث این بیمه اامه س مازاد برخدمات درماای،بیمه 

 در این قرارداد.

 دات بیمه گذارهوظایف و تع–فصل دوم 

  5ماده 

 ردم س یراقررارداد لر ف ر ربیمه گذار م ظف است هنرام عقد قرارداد س حرداکرر ظررو مردت یر  مرام درم از امضرا س مبادلره 

امر دم س  اسخه رهرست اسامی س م خرات بیمه شدگان را ؛بدسن قلرم خر ردگی س برا خرط خ اارا ترجیحراً ب سریله رایااره تهیره

 بیمرررره گررررر ارسررررا  اماید.برررردیهی اسررررت مررررالا صرررردسر معرررررری اامرررره یررررا درداخررررت  برررررای

 هزینه های دزشکی اسامی مندرج در لیست مذک ر می باشد.

یست اسامی س م خرات بیمه شدگان می باید حراسی ارالعرات زیرر باشد:شرمارم ردیرف ،ارام س ارام خراا ادگی ،ارام ل-1تبصره 

ددر ،تاریخ ت لد )رسز/مام/سا  (شمام شناسنامه ،کرد ملری ،اسربت هرر یر  از اعضرای خراا ادم برا بیمره شردم اصرلی ،شرمارم 

 ر بیمه گران اس  درترچه بیمه خدمات درماای یا بیمه تامین اجتماعی س یا سای

دم از تکمیل اسامی در ارم اررزار یر  اسرخه رهرسرت اسرامی س م خررات بیمره شردگان کره ت سرط بیمره گرذار -2تبصره 

را چنرین لیسرتی بررای احرراز ه یرت بیمره شردگان رین رسیدم ممه ر سمبادلره گرردد صررتهیه گردیدم می بایست به امضا رر

 بیمه گر قرار خ اهد گررت. به هنرام درداخت خسارت م رد عمل س استناد

بیمه گذار مکلف است در رر   مردت قررارداد تغییررات ماهااره ااشری از اررزایش س کراهش تعرداد بیمره شردگان را -3تبصره 

 برای بیمه گر ارسا  اماید. 5مادم  2س 1مطابق تبررم های 

عبارتنررد از :ارررراد ت:اررررادی کرره در ررر   مرردت قرررارداد مرری ت اانررد برره بیمرره شرردگان ا رراره شرر اد -1-3

،کارکنان ااتقالی همسرر کارکنراای کره ازدساج کرردم اارد س ارررادی کره در ا نرای سرا  بیمره ای تحرت کفالرت جدیداالستخدام

بیمه شدم اصلی قرار خ اهند گررت )من ط به اعالم بیمه گرذار حرداکرر ظررو یر  مرام درم از شررسق د شرش کفالرت (تراریخ 

 رسز مام بعد ازاعالم کتبی بیمه گذار خ اهد ب د. اسلینگان از م  ر برای شرسق بیمه ای اامبرد

مرام درم از ت لرد بره بیمره  2ت: ا زادان از بدس ت لد بیمه می باشند م رسط به آاکه بیمه گذار لیسرت ااران را حرداکرر ترا -2-3

 د شش دادم خ اهد شد. گر اعالم اماید س در ص رت ااقضاا  رب االجل تعیین شدم ، از تاریخ دریارت اامه بیمه گذار

ت: تاریخ م  ر برای حذو بیمه شدگان مستند به اعالم کتبی بیمره گرذار س از تراریخ دریاررت اامره بیمره گرذار مری باشرد -3-3

در رر   مردت  بردیهی اسرت چنااچره بیمره شردم ای، خررسج از کفالرتس یا  م ارد حذو بیمه شدگان عبارتست از ر ت شدگان

ریارت ام دم باشدس بره هریر  از دالیرل ذکرر شردم از لیسرت بیمره شردگان حرذو گرردد حرق د شش بیمه ای خ د خسارت د

 بیمه مرب ره تا دایان قرارداد به ر ر کامل محاسبه س از بیمه گذار دریارت می گردد.
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ت:بیمه شدم اصلی چنااچه در ر   مردت قررارداد رر ت امایرد د شرش بیمره ای اعضرای خراا ادم بیمره شردم متر ری س -4-3

صررراً م ررسط بره درداخرت حرق بیمره متعلقه،اچه بازا سته گردد د شش بیمه ای خ د س اعضای خراا ادم رررد بازا سرته ،چنا

 تا دایان سا  بیمه ای ادامه خ اهد یارت.

کره اسرامی س م خررات آاران س هریر  از اعضرای خراا ادم شران در لیسرت اسرامی اسلیره س  گررسم بیمره شردگان-4تبصره 

امری ت اانرد جرز بیمره شردگان ایرن "از قلرم ارترادگی"قررارداد درج اباشرد باسرتناد 5مرادم  3س 2تغییرات م  ر ق تبرررم 

 قرارداد قرار بریراد.

 میزان حق بیمه-6ماده 

  احتسرراب مالیررات بررر ارزد ارررزسدم بررا اارره هریرر  از بیمرره شرردگانبررا ت جرره برره تعهرردات بیمرره گررر ،حررق بیمرره ماه

گرذار م ظرف اسرت حرق مری باشرد کره بیمره س درن  هرزار ت مران  معاد  صرد ریا  ی  میلی ن س دنجام هزار  1.050.000 مبلغ 

 درداخت اماید. ت سط بیمه شدگانبیمه مرب ره را براساا تعداد کل بیمه شدگان محاسبه س در سجه بیمه گر

 ترتیب پرداخت حق بیمه -7ماده 

ارداد را رری چهرار رقررم چر  برا همراهنری بیمره گرر از اعضراا دریاررت س بره اماینردگی بیمه گذار مکلف است حق بیمه قرر

 تح یل دهد.

 تعیرین مری گررددحق بیمه مرب ط بره تغییررات ماهااره بیمره شردگان )اررزایش س کراهش ( کره بره سسریله الحاقیره -1تبصره 

 مام بعد تس یه ش د.)داازدهم ( 15رام با حق بیمه سایر بیمه شدگان در ماههای آتی حداکرر تا می بایست هم

 ت:در م رد ارزایش تعداد بیمه شدگان حق بیمه کسر مام ،ی  مام تمام محاسبه می ش د.-1-7-1

 ت:در م رد کاهش تعداد بیمه شدگان حق بیمه مام م رد عمل قابل برگ ت امی باشد.-2-7-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 شماره : به نام خدا 

 تاریخ :

 

4 
 

 شرایط و میزان تعهدات بیمه گر –فصل سوم 

 حدود تعهدات  – 8ماده 

هزینره هرای درمراای م  ر ق ایرن قررارداد را در رر   مرازاد بیمه گر متعهد است در ازاا ااجام سظایف س تعهردات بیمره گرذار ، 

    تعهدات زیر جبران اماید . مدت قرارداد بیمه ای ب رف 

 ا ق تعهدات ردیف
حداکرر 

 تعهدات)ریا (
 ت  یحات ساحد

1/8 
درداخت هزینه های درمان س 

 بیمارستاای س اعما  جراحی
 افر 120.000.000

 DAYب رط بستری شدن در بیمارستان س مراکز جراحی محدسد 

CARE   ساعت بستری( آاژی  گراری قلب ، هزینه  6)با بی تر از

 عمل دیس  ست ن رقرات س اا اق سنگ شکن

 افر 200.000.000 هزینه چهار عمل مهمجبران  2/8

شامل اعما  جراحی مرب ط به سرران ، مغز س اعراب مرکزی س 

اخاق ، )باسترنای دیس  ست ن رقرات(،قلب، دی اد ریه ، کبد ، 

دی اد کلیه س دی اد مغز استخ ان که تعهدات این بند با احتساب بند 

 می باشد . 1/8

3/8 
س  جبران هزینه های زایمان ربیعی

 عمل سزارین
 افر 45.000.000

تعهد بیمه گر برای هزینه زایمان شامل ررزاد اس  تا س م بیمه شدم 

 میباشد .

 افر 8.500.000 (1هزینه داراکلینیکی ) 4/8
اا اق  –جبران هزینه های س ا گراری ، مام گراری ، اا اق اسکن ،

 آادسسک دی ، ام آر آی ، اک  کاردی  گراری

 افر 6.000.000 (2داراکلینیکی )هزینه  5/8

تست  –جبران هزینه های مرب ط به تست سرزد ، تست تنفسی 

آلرژی ، ا ار عضله ، ا ار عرب ، ا ار مغز ، ا ار مرااه ، شن ایی 

سنجی ، بینایی سنجی ، ه لتر ماایت رینگ قلب س آاژی  گراری 

 چ م

 افر 4.000.000 (3هزینه داراکلینیکی ) 6/8

اعما  مجاز سردایی مااند شکستری ، گچ گیری ،  جبران هزینه

ختنه ، بخیه کرای ترادی ، اکسیزی ن لیز م ، بی دسی ، تخلیه کیست 

 س لیزر درماای

7/8 
هزینه ررع عی ب ااکساری چ م )برای 

 هر چ م (
 افر 10.000.000

در م اردی که به ت خیص دزش  معتمد بیمه گر درجه ازدی  

رمات یا جمع قدر مطلق اقص بینایی هر بینی ، دسر بینی ، آستی

 3چ م )درجه ازدی  بینی یا دسر بینی به عالسم ارف آستیرمات ( 

 دی دتر یا بی تر باشد .

8/8 

هزینه های دادااززشکی شامل ک یدن 

، ترمیم )درکردن( عرب ک ی)رست 

 3کااا  (جرم گیری س رسکش )حداکرر 

 ساحد در سا  (

 افر 20.000.000

جعه بیمه شدگان به مراکز دادااززشکی غیر ررو در ص رت مرا

قرارداد با بیمه گر با رعایت تعرره مر ب س ارائه گراری قبل س بعد از 

 درمان س تائید دادااززش  معتمد بیمه گر قابل درداخت خ اهد ب د.

 باشدارائه درینت کامزی تری امرم چ م الزامی می  افر 1.500.000 ربیسلنز  هزینه عین  ربی  9/8

 افر 7.000.000 آزمایش ، ریزسترادی س رادی ل ژی  10/8

ریزی ترادی)حداکرر تعداد -آزمایش با استرناا چکاب س غربالرری

رادی ل ژی -جلسه می باشد( 20جلسات قابل درداخت در هراسخه 

 باسترناا رب کار

 افر 4.000.000 سیزیت س دارس 11/8
مجاز ک  ر س صرراً مازاد هزینه های دارس براساا رهرست دارسهای 

 برسهم بیمه گر اس  س با کسر حق رنی قابل درداخت میباشد .

 ریال 1.0500.000 حق بیمه اعالمی )با احتساب مالیات برارزد ارزسدم(
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رهرست اعما  غیر مجراز )در مطرب ( ب ررف جردس  دی سرت مری باشرد کره در خرر ی ااجرام اینر اره اعمرا  در  – 1بصره ت

 مطب بیمه گر تعهدی به عهدم اخ اهد داشت . 

خسارتهای درماای مرب ط به ادامره معالجرات حر اد ی کره قبرل از تراریخ شررسق د شرش ایرن قررارداد بررای بیمره  – 2تبصره 

 در تعهد امی باشد .  شدم اتفا  ارتادم باشد

چنااچه بیمه شدگان دارای بیمه اامه در سا  قبل ب دم س بدسن سقفه ایرن بیمره اامره تمدیرد گرردد شررط رر   کران لرم یکرن -

 تلقی میرردد . 

  9ماده 

 تعهدات بیمه گر می باشد. 8مطابق جدس  دی ست مادم مجم ق تعهدات سالیااه بیمه گر 

 فرانشیز  – 10ماده 

 درصد معینی از هزینه های درماای اسرت کره ترامین آن بره عهردم بیمره شردم مری باشرد س میرزان آن بره شررف زیرر تعیرین 

 می گردد : 

هزینره هرای مر رد تعهرد درم از اعمرا  تعررره م  ر ق  %10د ها معراد  نرراا یز بابت عدم استفادم از بیمه گر اس  برای کلیه ب

 می باشد .  8مادم 

 ئات استثنا -11ماده 

دی سرت از شرم   تعهردات بیمره گرر  )اسرترنائات( 7جبران هزینه های بیمارستاای س جراحری س دراراکلینیکی منردرج در مرادم 

 خارج می باشد . 

  12ماده 

بیمه شدم در ااتخاب هرر یر  از بیمارسرتااها س مراکرز درمراای مجراز مختاراسرت . در اینرر رت بیمره شردم درم از درداخرت 

می بایستی اصل ص رتحسراب بیمارسرتان را بااضرمام ا ریره دزشر  یرا دزشرکان معرال  در خرر ی علرت  هزینه های مرب ره

ه درمراای محاسربه س رربیماری س شرف معالجات ااجام شدم از رریرق  بیمره گرذار بره بیمره گرر تسرلیم امایرد . ترا براسراا تعر

 درداخت گردد . 

 ترتیب بستری شدن بیمه شدگان  – 13ماده 

 بیمه شدگان در بیمارستان های غیر ررو قرارداد بستری ش اد الزم است اکات زیر را رعایت امایند .  ( چنااچه1/13

 گر ارالق دهد .  بیمه( حداکرر ظرو مدت سه رسز از زمان بستری در بیمارستان ، مراتب را از رریق بیمه گذار به 1/1/13

 ( دیش درداخت س هزینه های بیمارستاای را راساً تامین امایند . 2/1/13

( اصل مدارا س ص رتحساب های بیمارسرتاای بااضرمام ا ریره دزشر  یرا دزشرکان معرال  در خرر ی علرت بیمراری س 3/1/13

بیمره گرر ارسرا  شرف معالجات ااجام شدم را از رریرق بیمره گرذار س اماینردم سی جهرت محاسربه هزینره هرای مرب رره بررای 

 امایند 
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بیمه شدگان میباست ابتدا اسبت به دریاررت سرهم خر د از سرازمان خردمات در مراای یرا ترامین اجتمراعی اقردام س  – 1تبصره 

سزم با ارائه کزی برابر اصرل مردارا بیمارسرتاای س کزری چر  دریرارتی از سرازمااهای رر   الرذکر ، از رریرق اماینردم بیمره 

ه س هزینه های ااجرام شردم را ربرق تعررره  ترا سرقف هرای مقررر براسراا مفراد ایرن قررارداد دریاررت گذار به بیمه گر مراجع

 امایند.

 خ اهد شد. 10در غیر اینر رت شامل رراا یز م   ق مادم 

مهلت تح یل مدارا بیمارستاای جهت تس یه هزینه هرای ااجرام شردم حرداکرر مردت دس مرام بعرد از تررخیص بیمره -2تبصره 

مارستان س حرداکرر یر  مرام درم از دریاررت چر  بیمره گرر اس  مری باشرد س در مر رد هزینره هرای دراراکلینیکی  شدم از بی

 ب د. حداکرر ی  مام بعد از ااجام آن خ اهد

براساا تعرره بیمارستان یا مراکز درماای هرم ترراز رررو قررارداد برا بیمره گرر مری باشرد.در  محاسبه هزینه های درماای-1/13

برر دریاررت حرق الزحمره ت سرط دزشر   مبنریص رت عدم تعیین حق العمل جراف در ص رتحساب بیمارسرتان س ارائره گر اهی 

 زینه معاد  تعرره خدمات درماای محاسبه س درداخت خ اهد شد.همعال  این 

ااچرره بیمرره شرردگان بخ اهنررد از خرردمات بیمارسررتااهای ررررو قرررارداد بیمرره گررر اسررتفادم اماینررد م ظفنررد اکررات چن-2/13

 م رسف زیر را مراعات امایند.

با ارائه دست ر دزش  معال  مبنی بر لرزسم بسرتری در بیمارسرتان رررو قررارداد بره  رمیمه درخ اسرت کتبری بیمره -1/2/13

 بیمه گر اقدام امایند.گذار اسبت به اخذ معرری اامه از 

ساعت از زمان بستری شردن در بیمارسرتان ،مراترب از رریرق بیمره گرذار بره بیمره گرر اررالق  48حداکرر ظرو مدت -2/2/13

 دادم ش د.

در م ارد اسرژاام س یا ساعت غیر اداری، بیمه شردگان مری ت اانرد از رریرق کرارت بیمره درمراای کره در اختیرار آاران -3/2/13

د مسرتقیماً بره بیمارسرتااهای رررو قررارداد بیمره گرر مراجعره س بسرتری گردارد . متعاقبراً در اسلرین سراعات گذاشته می ش 

 اداری رسز بعد معرری اامه مرب ره را اخذ س تح یل بیمارستان امایند.

 هزینه های ت خیری درماای خارج از تعهد س خارج از سقف بعهدم بیمه شدم می باشد.-4/2/13

ی بیمارستاای بیمه شدگاای کره بره علرت عردم امکران معالجره در داخرل ک ر ر برا تائیرد سزارت بهداشرت س هزینه ها-5/2/13

یرا دزش  معال  بیمه شردم س برا تائیرد بیمره گرر بره خرارج از ک ر ر اعرزام مری گردارد س  س ت خیصدرمان س آم زد دزشکی 

رری س معالجره دیردا مری کنرد در صر رتیکه یهنرام مساررت به خرارج از ک ر ر بره دلیرل ر ریتهرای دزشرکی ایراز بره ت خ

سفارت یا کنسر لرری جمهر ری اسرالمی ایرران در ک ر ر مرب رره ص رتحسراب هزینره هرای دزشرکی س بیمارسرتاای آاران را 

ای درجره یر  ک ر ر درداخرت خ اهرد تائید کند تا سقف هزینه های م رد تعهد بیمه گر در قررارداد س هرم ترراز برا بیمارسرتااه

 شد.
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 41ماده 

 بیمه گذار م ظف است قبل از شرسق قرارداد امایندم تام االختیار خ د را به بیمه گر معرری اماید.

ظرایف بیمره گرذار س بیمره شردم را بره عهردم دارد.بردین س این امایندم رابط بین بیمه گر س بیمه گذار ب دم س کلیه ام ر مربر ط بره

قالب ایرن قررارداد بره کمر  ای ران ااجرام دهنرد س از مراجعره مسرتقیم م ر درماای خ د را در اترتیب بیمه شدگان می بایست 

 به بیمه گر خ دداری امایند.

 15ماده

چنااچه دم از ارائه لیست بیمه ش ادگان از ررو بیمره گرذار ،م رخص گرردد تعرداد بیمره شردگان)جهت محاسربه حرق بیمره 

 رات در میزان تعهدات س شرایط قرارداد خ اهد ب د.قطعی (کمتر از تعداد مندرج در قرارداد است بیمه گر مجاز به تغیی

 16ماده 

خسارات مرب ط به کارکنان با تابعیرت غیرر ایرااری تنهرا در صر رتی قابرل درداخرت مری باشرد کره دارای اقامرت برا حرق کرار 

 م خص ب دم س درسااه کار دریارت ام دم باشد.

 17ماده 

شردگان ،حرق تحقیرق در مر رد چرر اری درمران س معالجرات ااجرام  به من  ر تسریع در رسیدگی س درداخت خسارت بره بیمره

 شدم س همچنین بررسی اسخ س مدارا مرب ره برای بیمه گر محف ظ می باشد.

 حل اختالف نظر  18ماده 

برا  م  ر ق حتری االمکران از رریرق مرذاکرات رری مرا برین هرگ اه اشکا  در تفسیر س احر م اجررای قررارداد ، در ص رت برسز

حرل س رررل خ اهرد شرد .در غیرر  ( یر  رسز در هفتره ) سراختمان در محرل سرازمان ا رام مهندسری حض ر امایندم بیمه گر

 اینر رت رای مراجع ذیرالف اارذ می باشد.

 مدت قرارداد  19ماده 

مرر ر   24شررسق س درسراعت1/10/1398مرر ر  24تمرام هجرری شمسرری اسرت کره از سراعت  مررام دسازدم مردت ایرن قررارداد

 خاتمه می یابد. 1/10/1399

 شرایط فسخ قرارداد – 20ماده 

ر شررایط عمر می ایرن بیمره ،در خ اسرت رسرخ قررارداد در رر   ت ااند صررا با شرایط تعیرین شردم دبیمه گر س بیمه گذار می 

 مدت بیمه را بنمایند.

 شرایط تمدید قرارداد  21ماده 

 بعد با ت ارق بیمه گر س بیمه گذار س باصدسر الحاقیه ااجام خ اهدشد. تمدید قرارداد برای سالهای
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  22ماده 

کلیۀ مفاد این قرارداد به منزله تنها شرایط خر صی تلقی مری گرردد. کره اسربت بره کلیرۀ مردارا امضراا شردم ررررین ااررذ 

یران قررارداد ذکرری بره میران ایامردم داکلیره مر اردی کره در رد دیش بینی ا ردم س اخ اهد ب د س شرایط عم می منحرراً در م 

ح یرل بیمره بر ربق شرایط عم می بیمه درمان گرسهی)مر ب ش رای عالی بیمه (کره جرز الینفر  ایرن قررارداد مری باشرد س ت

 جاری مملکت عمل خ اهد شد. گذار شدم است س ق ااین

  23ماده 

 که هر ی  حکم ساحد را دارد. دتن یم س به امضا رررین رسیتبررم س سه اسخه  23مادم س  23این قرارداد در 

 شرایط عمومی بیمه نامه مازاد درمان گروهی

 کلیات–فصل اول 

 اساس قرارداد -1ماده 

س دی رنهاد کتبری بیمره گرذار ) کره جرزا الینفر  بیمره  1316این بیمه اامه بر اساا قاا ن بیمه مر ب اردیبه رت مرام سرا  

گردیدم س م رد ت ارق رررین می باشد . آن قسرمت از دی رنهاد کتبری بیمره گرذار کره مر رد قبر   بیمره  اامه می باشد ( تن یم

گر ساقع ارردیدم س همزمان یا قبل از صدسر بیمه اامه کتباً بره بیمره گرذار اعرالم شردم اسرت جرزا تعهردات بیمره گرر محسر ب 

 امی گردد .

 تعاریف -2ماده

ه اامه صررن ر از هر معنی س مفه م دیررری کره مری ت اارد داشرته باشرد برا مفراهیم زیرر تعاریف س اصطالحات مذک ر در این بیم

 م رد استفادم قرار گررته ااد.

الیت از بیمره مرکرزی جمهر ری اسرالمی ایرران کره م خررات آن در بیمره اامره درج عبیمه گر : شرکت بیمه دارای مج ز ر-1-2

حری ااشری از بیمراری س حر ادث س سرایر هزینره هرای تحرت د شرش را گردیدم است س جبران هزینره هرای بیمارسرتاای س جرا

 ربق شرایط مقرر در این بیمه اامه بعهدم می گیرد . 

زمااهایی از قبیل سازمان بیمره خردمات درمراای ، سرازمان ترامین اجتمراعی س ... کره ربرق قراا ن بیمره ابیمه گر دایه : س-2-2

 ایه ااد . درمان همراای ، م ظف به ارائه خدمات درمان د

بیمه گذار : بیمه گذار شخری است کره م خررات سی در ایرن بیمره اامره ذکرر شردم س متعهرد بره درداخرت حرق بیمره -3-2

 است . 

گرسم بیمه شدگان : کارکنان رسمی ، دیماای یا قرراردادی بیمره گرذار س اعضرای خراا ادم شران کره بیمره گرذار آاهرا را بره -4-2

 عن ان اعضای گرسم معرری ام دم است س آاها باید همزمان تحت د شش قرار گیراد . 

قررارداد س یرا در زمران تمدیرد قررارداد بره اتفرا  بیمه گر می ت ااد کارکنان بازا سته بیمره گرذار را صررراً در ابتردای  تبصره :

 کلیه ارراد خاا ادم تحت تکفل آاان بیمه کند . 
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ارائه د شش بیمه درمان به سایر گرسم ها ) از قبیل اصناو ، اتحادیره هرا س ااجمرن هرا ( بره ایرن شررط  مجراز اسرت کره -1-3-2

م باشرند ، درداخرت حرق بیمره سرالیااه ت سرط بیمره گرذار با هدری غیر از اخذ د شش بیمه م   ق این بیمه اامه ت رکیل شرد

 .تضمین شدم باشد 

 من  ر از اعضاا خاا ادم ، همسر ،ررزادان ،ددر ، مادر س ارراد تحت تکفل بیمه شدگان می باشد . -2-3-2

د شرش هرای حاد ره س ایرز سرایر ،م   ق بیمه : جبران آن بخش از هزینه هرای بیمارسرتاای س جراحری ااشری از بیمراری -4-2

 ا اری درماای بیمه شدگان است که در تعهد بیمه گردایه ایست س ری این بیمه اامه در تعهد بیمه گر قرار گررته است .

حاد ه : حاد ه عبارتند از ، هرر ساقعره ااگهراای  ااشری از یر  عامرل خرارجی کره بردسن قررد س ارادم بیمره شردم رسی -1-4-2

 کارارتادگی س یا ر ت بیمه شدم گردد .  دادم س منجر به جرف ، اقص عض  ، از

عری س جهراز مختلرف بردن برر ربرق ی  رباهرگ اره عار ره جسرمی س اخرتال  در اعمر عبارتست از،: بیماری  یبیمار -2-4-2 

 ت خیص دزش  . 

مره گرر حق بیمه : حق بیمه سجهی است که بایستی بیمه گذار در مقابرل تعهردات بیمره گرر بزرردازد س ااجرام تعهردات بی  -5-2

 بیمه اامه ت ارق شدم می باشد. یم ک   به درداخت حق بیمه به اح ی که در شرایط خر ص

دسرم اات ار :دسرم  اات ار مدتی است که در رر   آن بیمره گرر تعهردی اسربت بره جبرران خسرارت ادارد.)کره ایرن قررار  -6-2

 داد م م   دسرم اات ار امی گردد.(

بیمره اامره  یبیمه گرذار از خسرارت قابرل درداخرت اسرت کره میرزان آن در شررایط خر صررراا یز : سهم بیمه شدم یا  -7-2

 تعیین می ش د.

تمرام شمسری اسرت. تراریخ شررسق س ااقضراا آن برا ت اررق ررررین در شررایط مرام دسازدم مدت : مدت این بیمره اامره  -8-2

 بیمه اامه تعیین می ش د. یخر ص

 

 شرایط –فصل دوم 

 درمانی قابل پرداخت :هزینه های  -3ماده 

 س  مایم قرارداد قابل درداخت می باشد. یهزینه های درماای براساا شرایط س مفاد قرارداد ، شرایط خر ص

 اصل حسن نیت : – 4ماده 

کلیره ارالعرات خر د را در اختیرار گذاربیمه گذار س بیمه شدم مکلفند با رعایت دقرت س صرداقت در داسرخ بره درس رهای بیمره 

قرار دهند.اگر بیمه گذار در داسخ به درس های بیمره گرر عمرداً از اظهرار مطلبری خر دداری امایرد س یرا عمرداً بررخالو بیمه گر 

خرالو ساقرع رر ری باشرد کره م  ر ق خطرر را تغییرر دادم یرا از س مطالب اظهار ا دم یا اظهرارات  ساقع مطلبی را اظهار بنماید

 رسخ خ اهد شد.اهمیت آن در ا ر بیمه گر بکاهد، بیمه اامه 

عمرداً از اظهرار مطلبری  ذاردر داسرخ بره درسرش بیمره گرر یرا بیمره گره معل م ش د هریر  از بیمره شردگان چنااچ –تبررم 

خ دداری ام دم س یا اظهارات خرالو ساقرع امر دم اسرت ارام سی س اررراد خراا ادم اس از لیسرت بیمره شردگان حرذو گردیردم س 

 ابتدای قرارداد دریارت ام دم است. متعهد استرداد خسارتی خ اهد ب دکه از

 فرانشیز : -5ماده 

رراا یز هزینره هرای بیمارسرتاای ، جراحری ، زایمران س سرایر هزینره هرای تحرت د شرش در صر رت عردم اسرتفادم از  -1-5

درصد کل هزینره هرای درمراای مربر ط س در غیراینرر رت معراد  سرهم بیمره گرر دایره  10 درترچه درماای بیمه گر دایه حداقل 

 درصد خ اهد ب د. 10س حداقل 



 
 شماره : به نام خدا 

 تاریخ :

 

10 
 

ت ااد رراا یز هزینه های تحت د شش را با دریاررت حرق بیمره ا راری کراهش دهرد.در هرر صر رت حرداقل بیمه گر می  -2-5

 درصد خ اهد ب د. 10رراا یز 

 پرداخت حق بیمه : -6ماده 

بیمره اامره را در ابتردای هرمرام درداخرت س قرب   یبیمه گذار م ظف اسرت حرق بیمره تعیرین شردم در شررایط خر صر -1-6

س یرا سجره حرق بیمره را بره حسراب معررری شردم از رررو بیمره  رسیدی که به مهر س امضاا بیمه گر رسیدم باشد دریارت اماید

 گر ساریز س رسید آن را برای بیمه گر ارسا  اماید.

 استثنائات  -7ماده 

 هزینه این م ارد از شم   تعهدات بیمه گر خارج می باشد:

 اعما  جراحی که به من  ر زیبائی ااجام می گیرد، مرر اینکه ااشی از سق ق حاد ه در ری مدت بیمه باشد. -1-7

عیر ب جنبره عی ب مادرزادی ، مرر اینکه ربق ت رخیص دزشر  معرال  س تائیرد دزشر  معتمرد بیمره گرر ، رررع ایرن  -2-7

 درماای داشته باشد.

 سقط جنین مرر در م ارد قاا ای با ت خیص دزش  معال   -3-7

 ترا اعتیاد . 4-7

 خ دک ی س اعما  مجرمااه بیمه شدم . -5-7
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مر ارد  ررسری بره ت رخیص دزشر  معرال  س تائیرد دزشر  معتمرد سرا  ، مررر در  70ترا  7هزینه همرام بیماران بین  -10-7
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برا درداخرت حرق بیمره ا راری ، قابرل بیمره  7-14س  7-7،12-10 ،7-7،9-7، 7-6م ارد اسرترنای منردرج در بنردهای  –تبصره 

 شدن است.

 مقررات مختلف  –فصل سوم 
 

 8ماده 

شدم در ااتخاب هریر  از بیمارسرتااهای داخرل ک ر ر آزاد اسرت س درم از درداخرت هزینره هرای مرب رره مری بایسرتی   بیمه

ص رتحساب بیمارستان را به ااضمام ا ریه دزش  یا دزشرکان معرال  در خرر ی علرت بیمراری س شررف معالجرات ااجرام شردم 

اامره بیمره گرر از مراکرز درمراای رررو قررارداد اسرتفادم  معررری دریارت س به بیمه گر تسلیم اماید.در م اردی که بیمه شدم برا
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های هرم ارسرتاکند ص رتحساب بیمارستان اساا محاسبه هزینه هرای مربر ط براسراا قراردادهرای منعقردم بیمره گرر برا بیما

 تراز ص رت خ اهد گررت.

سرایر بیمره گرران مکمرل ، بیمره گرر م ظرف در ص رت استفادم از مراکز درماای غیر ررو قرارداد س اسرتفادم از سرهم -1تبصره 

است باقیماادم هزینه هرای مر رد تعهرد را تاسرقف تعهردات بیمره اامره درداخرت کنرد . در هرصر رت  بیمره شردم مجراز  بره 

دریارت خسارت از بیمه گران ، به مبلغی بریش از هزینره هرای ااجرام شردم ایسرت . در صر رت عردم دریاررت سرهم بیمره گرر 

ج در قرارداد از هزینه هرای مزبر ر کسرر خ اهرد شرد . در مر رادی کره سرهم دریرارتی بیمره شردم از سرایر دایه رراا یز مندر

بیمه گرها )بیمه گر دایه یا بیمه گر مکمل ( معراد  س یرا بی رتر از میرزان رراا ریز منردرج در بیمره اامره شر د رراا ریز کسرر 

 اخ اهد شد .

 -9ماده 

رسز از زمران بسرتری شردن هرر یر  از بیمره شردگان در بیمارسرتان  5کرر ظرو مردت بیمه گذار س یا بیمه شدم م ظف ااد حدا

 س قبل از ترخیص ، مراتب را به بیمه گر اعالم اماید .

 -10ماده 

چنااچه بیمه شدم همزمان تحت د شش بیش از یر  شررکت بیمره باشرد در اسل یرت مراجعره بره هرر کردام از شررکتهای بیمره 

 مخیر است .

 -11ماده 

سا  مری باشرد س از آن بره بعرد بیمره گرر مری ت اارد برا دریاررت حرق  60افر ،  1000سن بیمه شدم برای گرسهها کمتر از  حداکرر

بیمه ا اری د شش بیمره درمراای را ادامره دهرد . م رم لین سرازمااها س صرندس  هرای بازا سرتری ترابع ایرن حکرم ابر دم س 

ر خ اهرد بر د . در صر رتیکه سرن بیمره شردم در شررسق قررارداد د شش درمان آاان با درداخت حق بیمره ا راری امکران درذی

 سا  باشد د شش بیمه ای تا دایان مدت قرارداد ادامه خ اهد یارت .  60کمتر از 

 -12ماده 

در ص رتیکه بیمه شدم در ر   مدت بیمه رر ت امایرد د شرش بیمره ای سرایر اعضرا خراا ادم بیمره شردم متر ری م ررسط بره 

 دایان قرارداد ادامه خ اهد شد . درداخت حق بیمه ، تا

 -13ماده 

هرگام  ابت ش د که بیمه شدم عمداً به سسیله اظهارات کذب س یرا ارائره مردارا اادرسرت اقردام بره دریاررت سجهری بررای خر د 

قررارداد س یا بیمه شدگان سابسته به خ د ام دم است ، در این حالرت ارام بیمره شردم س بیمره شردگان سابسرته بره سی از لیسرت 

بیمه خارج شدم س بیمه گر محق به دریارت سج هی است کره تحرت هرر عنر ان بابرت هزینره هرای درمراای بره بیمره شردم س یرا 

 بیمه شدگان سابسته به سی درداخت ام دم است س حق بیمه های درداختی به بیمه گر ایز مسترد اخ اهد شد .

 -14ماده 

بیمره شردم س  لت عدم امکان معالجره در داخرل ک ر ر برا ت رخیص دزشر  معرال هزینه های بیمارستاای بیمه شدگاای که به ع

تائید بیمه گر به خارج اعزام می گرداد س یا هنرام مساررت بره خرارج از ک ر ر بره دلیرل ر ریتهرای دزشرکی ایراز بره ت رخیص 

هر ری اسرالمی ایرران س معالجه دیدا می کنند در صر رت تائیرد ص رتحسرابهای آن ت سرط سرفارت ایرران س یرا کنسر لرری جم

در ک  ر مرب ره تا سقف هزینه های م رد تعهد بیمره گرر منردرج در قررارداد درداخرت خ اهرد شرد در غیرر اینرر رت هزینره 

 یمه گر محاسبه س درداخت می ش د .های ااجام شدم با ت جه به باالترین تعرره مراکز درماای ررو قرارداد ب

 -15ماده 

 تس یه حق بیمه : بیمه گر یا بیمه گذار می ت ااد در این م ارد برای رسخ اامه اقدام کند :ح م ام ارد رسخ بیمه اامه س 

 م ارد رسخ از ررو بیمه گر :   -1-15
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در ص رت عدم درداخت حق بیمره ت سرط تمرام بیمره شردگان قررارداد رسرخ مری گرردد.الزم بره ذکرر مری باشرد در -1-1-15

  از بیمه شدگان قرارداد همان ارراد رسخ می گردد.ص رت عدم درداخت حق بیمه ی  یا چند افر 

 م ارد رسخ از ررو بیمه گذار :-2-15

 حق بیمه تا زمان رسخ به ص رت رسز شمار محاسبه می ش د . خ قرارداد بیمه از ررو بیمه گر،در ص رت رس-1-2-15

)کسرر  شر درمرام  محاسربه مری اسراا حرق بیمره هیمه ترا زمران رسرخ بردر ص رت رسخ از ررو بیمه گذار ، حق ب-2-2-15

مام ی  مام تمام محاسبه خ اهد شد ( ، بنرابراین در صر رتیکه ترا زمران رسرخ قررارداد ، اسربت مجمر ق خسرارت درداختری س 

درصرد باشرد ، بیمره گرذار متعهرد اسرت مااردم حرق  70مع   قرارداد به حق بیمه درداختی تا زمان رسخ بیمره اامره بی رتر از 

درصرد برسرد بره بیمره گرر درداخرت کنرد . بیمره گرر مری ت اارد بررای  70را تا میزاای که اسبت مذک ر به  بیمه سالیااه متعلقه

 دریارت مبلغ مذک ر اقدام اماید . 

 -نحوه فسخ قرارداد-16ماده 

در ص رتیکه بیمه گر بخ اهد بیمه اامره را رسرخ امایرد ، م ظرف اسرت م  ر ق را ب سریله اامره س سرایر سسرایل مقتضری -1-16

بیمره اامره رسرخ شردم محسر ب مری  ذاربیمه گذار ارالق دهد ، در اینر رت از تاریخ تسلیم درخ اسرت مزبر ر بره بیمره گر به

 تاریخ م خری برای رسخ تعیین شدم باشد ، ا ر رسخ از تاریخ اخیر خ اهد ب د .  رش د چنااچه در درخ است بیمه گ

بیمره گرر تقا رای رسرخ بیمره را بنمایرد در اینرر رت از تراریخ تسرلیم بیمه گذار می ت ااد با تسلیم درخ است کتبی به -2-16

درخ است مزب ر به بیمه گر بیمه اامه رسخ شدم محس ب مری شرد . چنااچره در درخ اسرت بیمره گرذار تراریخ م خرری بررای 

 رسخ تعیین شدم باشد ، ا ر رسخ از تاریخ اخیر خ اهد ب د.

 –مهلت پرداخت خسارت -17ماده 

رسز کراری اسربت بره بررسری ، اسرناد س مردارا ارائره شردم اقردام س در صر رت سجر د  3 است حرداکرر ظررو بیمه گر م ظف

تراریخ دریاررت کلیره رسز کراری درم از  15 مردت به بیمره شردم اعرالم امایرد سهمچنرین ظررو را هرگ اه اقص یا ایراد ، م ارد

خسرارت را  ، دم س حردسد تعهرد خر درا ت رخیص دهردکره بت اارد ب سریله آاهرا میرزان خسرارت سار اسناد س مدارا تائید شدم

 درداخت اماید . 

 کتبی بودن اظهارات :  18ماده 

ین ا راای اعرالم شردم ارسرا  هر گ اه دی نهاد س اظهار بیمه گذار س بیمه گر در رابطه با این بیمره اامره بایسرتی کتبراً بره آخرر

 گردد .

 

 بیمه گر                                                                                بیمه گذار                                                                      

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

 

 

 670فرخ توسلی  نمایندگی کد  مجری قراداد
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