
     انبيمه نامه مسئوليت مدني حرفه اي پزشكان و پيراپزشكشرايط عمومي 

 كليات :فصل اول

و ساير قوانين  ١٣١٦سال , مصوب ارديبهشت ماه بيمه اين بيمه نامه بر اساس قانون: اساس بيمه نامه -١ماده 

تنظيم گرديده و مورد توافق ) باشد كه جزء الينفك اين بيمه نامه مي(گذار  و مقررات مرتبط و پيشنهاد كتبي بيمه

گر نبوده و همزمان با صدور بيمه نامه  گذار كه مورد قبول بيمه بيمهكتبي آن قسمت از پيشنهاد . باشد طرفين مي

 . شود گر محسوب نمي تعهدات بيمه ءجز, گذار اعالم گرديده است به بيمه به طور كتبييا قبل از آن 

صرف نظر از هر معني و مفهوم ديگري كه ممكن است داشته اصطالحات زير  :تعاريف و اصطالحات -٢ماده 

 : در اين شرايط عمومي با تعريف مقابل آن بكار رفته استباشد 

و مجاز به انجام  گرفتهمركزي جمهوري اسالمي ايران   اي است كه پروانه فعاليت از بيمه بيمه شركت: گر بيمه.١

 . عمليات بيمه در اين رشته است

ان خسارت ناشي از وقوع يا بروز گر براي جبر گذار در برابر اخذ پوشش و تعهد بيمه وجهي كه بيمه: حق بيمه. ٢

 . پردازد حادثه تحت پوشش بيمه نامه مي

گذار در قبال اشخاصي است كه به علت  اي بيمه جبران خسارات ناشي از مسئوليت مدني حرفه: موضوع بيمه.٣

يا فوت غفلت و يا قصور وي در انجام امور درماني يا پزشكي دچار صدمات جسمي يا رواني گردند و , اشتباه, خطا

 .شوند

ذكر گرديده و متعهد پرداخت حق   ي است كه مشخصات وي در بيمه نامه يا قرارداد بيمهشخص: گذار بيمه. ٤

 . بيمه است

دچار صدمات جسمي يا , گذار بي احتياطي و يا قصور بيمه, غفلت, اشتباه, فردي است كه بر اثر خطا: زيانديده.٥

 . رواني يا تشديد بيماري شده است

گردد در صورت  گر طبق شرايط اين بيمه نامه متعهد مي وجهي است كه بيمه: رامت فوت و نقص عضوغ. ٦

 .ديده يا  وراث قانوني وي بپردازد گذار به زيان احراز مسئوليت بيمه

جز در مواردي كه در بيمه نامه به نحو ديگري توافق شده باشد مدت اين بيمه : بيمه نامه اعتبار مدت -٣ماده 

 . گردد يك سال شمسي است و تاريخ شروع و انقضاي آن در شرايط خصوصي آن مشخص مينامه 

 گذار وظايف و تعهدات بيمه :فصل دوم 

با دقت و گر همه اطالعات راجع به موضوع بيمه را  هاي بيمه گذار مكلف است در پاسخ به پرسش بيمه -٤ماده 

از اظهار مطلبي خودداري نمايد و يا   اًگر عمد هاي بيمه گذار در پاسخ به پرسش اگر بيمه. صداقت اعالم نمايد

باطل خواهد بود ولو مطلبي كه كتمان شده يا برخالف واقع اظهار  قرارداد بيمهبرخالف واقع اظهاري بنمايد  اًعمد

گذار به وي مسترد  بيمهنه فقط وجوه پرداختي  ,به عالوه. نداشته باشدشده است هيچگونه تاثيري در وقوع حادثه 

گذار مطالبه  تواند اقساط حق بيمه را كه تا آن تاريخ عقب افتاده است نيز از بيمه گر مي نخواهد شد بلكه بيمه

 . نمايد

اي و اجراي تعهدات  شود ولي شروع پوشش بيمه گر صادر مي گذار و قبول بيمه بيمه نامه با تقاضاي بيمه -٥ماده 

چنانچه پرداخت حق . بيني شده است ت حق بيمه به ترتيبي است كه در بيمه نامه پيشگر منوط به پرداخ بيمه

گر  گذار هر يك از اقساط موعد رسيده را به هر دليل پرداخت نكند بيمه بيمه به صورت قسطي باشد و بيمه

مه را فسخ نكرده باشد در گر بيمه نا چنانچه بيمه. نامه فسخ نمايد اين آيين ١٦تواند بيمه نامه را با رعايت ماده  مي

 بايد اي كه تا زمان وقوع حادثه خسارت را به نسبت حق بيمه پرداخت شده به حق بيمه, صورت وقوع حادثه

 . در شرايط خصوصي بيمه نامه ضوابط ديگري درج شده باشد آنكهشد پرداخت خواهد كرد مگر  پرداخت مي

به خدمات پزشكي انجام شده در مورد هر بيمار را در اسناد و مدارك مربوط گذار موظف است  بيمه -٦ماده 

 . گر در اختيار وي قرار دهد صورت درخواست بيمه

, است  هايي كه تحت پوشش اين بيمه نامه گر در مورد مسئوليت نبايد بدون موافقت بيمهگذار  بيمه -٧ماده 

گر  انجام اين اقدام مورد موافقت بيمهتعهدي در قبال مدعي به عهده گيرد و يا وجهي به وي بپردازد مگر اينكه 

 .قرار گرفته باشد

هاي موضوع   گذار را به مناسبت مسئوليت تواند در صورت لزوم به هزينه خود دفاع از بيمه ميگر  بيمه -٨ماده 

 گر تفويض گذار موظف است اختيار تعيين وكيل را رسماً به بيمه در اين صورت بيمه. اين بيمه نامه بر عهده گيرد

 . نمايد

 وظايف و تعهدات بيمه گر  :فصل سوم 

ديده و هزينه درمان صدمات  شامل ديه ناشي از نقص عضو و يا فوت زيان, هاي قابل تامين خسارت -٩ماده 

صالح مسئول جبران  گذار به واسطه اقدام يا دستور وي بر اساس راي مراجع ذي جسمي يا رواني اوست كه بيمه

 .باشد آنهاگر متعهد به پرداخت  بيمه, ساس شرايط اين بيمه نامهشناخته شود و بر ا آنها

گر محرز باشد  گذار از نظر بيمه مسئوليت بيمه, شده ارائهدر مواردي كه با توجه به اسناد و مدارك  -١٠ماده 

خسارت , گذار و مدعي يا مدعيان صالح با جلب موافقت بيمه تواند قبل از صدور راي مراجع قانوني ذي گر مي بيمه

  . را پرداخت و تسويه كند

بيمه نامه رخ دهد گذار است كه در مدت اعتبار  اي بيمه گر منحصر به مسئوليت حرفه تعهدات بيمه -١١ماده 

مشروط به اينكه ادعاي خسارت در طول مدت اعتبار بيمه نامه يا حداكثر ظرف مدت چهارسال پس از انقضاي 

گر و  در صورت توافق بين بيمه. گر اعالم شده باشد گذار به بيمه روز اطالع بيمه ٢٠بيمه نامه و حداكثر پس از 

 . تگذار اين مدت تا شش سال قابل افزايش اس بيمه

معادل ريالي , ديده گر در قبال هر زيان گذار به پرداخت ديه محكوم شود حداكثر تعهد بيمه اگر بيمه -١٢ماده 

ترين نوع ديه از انواع مذكور در قانون مجازات اسالمي حداكثر تا مبلغ مندرج در شرايط خصوصي بيمه نامه  ارزان

  .خواهد بود

مدارك را بررسي و , روز٣٠كليه مدارك مربوط به خسارت حداكثر ظرف گر بايد بعد از دريافت  بيمه -١٣ماده 

نتيجه را اعالم نمايد و در صورت احراز عدم استحقاق دريافت خسارت مراتب را با ذكر داليل به طور مكتوب به 

 روز ١٥گر موظف است حداكثر ظرف مدت  بيمه, ديده اعالم نمايد و در صورت قبول خسارت گذار يا زيان بيمه

گر در پرداخت خسارت تاخير  بيمه ، اگر پس از تكميل مدارك مثبته. قبول خسارت آن را پرداخت نمايدپس از 

  . آئين دادرسي مدني عمل شود ٥٢٢طبق حكم ماده , نمايد

گر موظف است بر  گران باشد بيمه گذار همزمان تحت پوشش ساير بيمه صورتي كه مسئوليت بيمهدر  -١٤ ماده

 آنهاتواند براي بازيافت سهم ساير بيمه گران به  مبناي  اين بيمه نامه تعهدات خود را ايفا نمايد و سپس مي

  .مراجعه نمايد

 گر  هاي خارج از تعهد بيمه خسارت :فصل چهارم 

 :گر خارج است ناشي از موارد زير از شمول تعهدات بيمههاي  خسارتن جبرا -١٥ماده 

گذار باشد مگر  صالح خارج از تخصص بيمه مداوا و يا عمل جراحي كه به تشخيص مراجع ذي, انجام معالجه.١

  . هاي پزشكي داشته باشد و متخصص مربوط در دسترس نباشد ديده نياز به فوريت زيان آنكه

تمركز و هوشياري الزم را , دليل استفاده از مسكرات و استعمال مواد مخدر يا داروي خواب آورگذار به  بيمه.٢

 .ديده نداشته باشد و باعث صدمه جسمي و يا رواني او شود براي مداواي زيان

 . صالح خالف قوانين و مقررات جاري باشد انجام امور پزشكي و درماني كه به تشخيص مراجع ذي.٣

استفاده از  آنكهاي باشد مگر  ي كه منشاء آن تشعشعات يونيزه كننده يا راديواكتيو و انرژي هستههرنوع خسارت.٤

 .براي معالجه بيمار ضروري باشد آنها

 .عدم النفع. ٥

 .گذار عمد بيمه.٦

 .جرايم و جزاي نقدي.٧

 ساير موارد : فصل پنجم

روزه بيمه  ٢٠تواند با اخطار كتبي  در موارد زير هر يك از طرفين بيمه نامه مي: نحوه فسخ بيمه نامه -١٦ماده 

 : نامه را فسخ نمايد

 : گر موارد فسخ از سوي بيمه.١

 . هاي بدهكار صادره عدم پرداخت حق بيمه در سررسيدهاي مندرج در اعالميه -

 .بوطگذار به پرداخت حق بيمه اضافي مر تشديد خطر و عدم موافقت بيمه -

 : گذار موارد فسخ از سوي بيمه. ٢

 .متوقف شدن فعاليت بيمه گر به هر دليل -

 .گذار به ادامه پوشش  عدم تمايل بيمه -

بايد حق بيمه مدتي كه باقي مانده است به صورت روزشمار محاسبه , گر در صورت فسخ از طرف بيمه – ١٧ماده 

گذار حق بيمه مدت بيمه بر اساس تعرفه  مه نامه از طرف بيمهدر صورت فسخ بي. گذار برگشت داده شود و به بيمه

 :كوتاه مدت به شرح ذيل محاسبه و بقيه آن مسترد خواهد شد
 

 

 

 درصد حق بيمه ساالنه بيمه نامهمدت 

 ٥ روز ٥تا 

 ١٠ روز ١٥روز تا  ٦از 

  ٢٠ روز ٣٠روز تا  ١٦از 

  ٣٠ روز ٦٠روز تا  ٣١از 

  ٤٠ روز ٩٠روز تا  ٦١از 

  ٥٠ روز ١٢٠روز تا  ٩١از 

  ٦٠ روز ١٥٠روز تا  ١٢١از 

  ٧٠ روز ١٨٠روز تا  ١٥١از 

  ٨٥ روز ٢٧٠روز تا  ١٨١از 

  ١٠٠ روز ٣٦٥تا روز  ٢٧١از 

 

اين بيمه نامه فقط در محدوده جغرافيايي جمهوري اسالمي ايران معتبر است و : محدوده جغرافيايي -١٨ماده 

  .گذار در خارج از محدوده مذكور بيمه گر هيچگونه تعهدي ندارد اي بيمه حرفهدر خصوص مسئوليت 

در , تفسير و يا اجراي اين بيمه نامه, تعبيرهرگونه اختالف ناشي از : نحوه حل و فصل اختالف -١٩ماده 

قطعي و  راي داور مزبور .صورتي كه از طريق مذاكره حل و فصل نشود به داور مرضي الطرفين ارجاع خواهد شد

در صورتي كه طرفين در مورد انتخاب داور مرضي الطرفين به توافق نرسند . براي طرفين الزم االتباع است

 : موضوع به هيات داوري ارجاع و به ترتيب زير عمل خواهد شد

 . نمايد تعيين و به طرف ديگر معرفي ميخود را هر يك از طرفين داور اختصاصي .١

بحث درباره موضوع مورد اختالف به اتفاق داور ديگري را به عنوان سرداور انتخاب  داوران اختصاصي قبل از.٢

 . خواهند نمود

 . معتبر و براي طرفين الزم االتباع خواهد بود, راي هيات داوري با اكثريت آرا.٣

خود را داور اختصاصي , روز بعد از انتخاب و معرفي داور طرف مقابل ٣٠در صورتي كه هر يك از طرفين تا .٤

د توان طرفين مي روز در مورد تعيين سرداور به توافق نرسند هر يك از ٣٠تعيين نكند و يا داوران اختصاصي تا 

 . صالح درخواست تعيين داور يا سرداور بنمايد حسب مورد از دادگاه ذي

عرف بيمه و ساير قوانين جاري , مواردي كه در اين بيمه نامه ذكر نشده است بر اساس قانون بيمه -٢٠ماده 

 .  كشور جمهوري اسالمي ايران عمل خواهد شد


