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شورایعالی بيمه در اجرای ماده  ۱۷قانون تأسيس بيمه مركزی ايران و بيمهگری در جلسه موور ۱۳۹۲/۰۱/۲۷

«

شرایط عمومي بیمهنامه مسئولیت مدني حرفهای پزشكان و پیراپزشكان »را مشتمل بر  ۲۱مواده بوه شوري يول
تصويب نمود
فصل اول :كليات
ماده  -۱اساس بیمهنامه :اين بيمه نامه براساس قانون بيمه مصوب ارديبهشت سال  ۱۳۱۶و ساير قووانين و مروررات
مرتبط و پيشنهاد كتبی بيمهگذار(كه جزو غيرقابل تفکيك اين بيمهنامه است) تنظوي گرديوده و موورد توافوف نورفين
است .آن قسمت از پيشنهاد كتبی بيمهگذار كه مورد قبول بيمهگر نبوده و همزمان با صودور بيموهناموه يوا قبول از آن
بطوركتبی به بيمهگذار اعالم گرديده است جزو تعهدات بيمهگر محسوب نمیشود.
ماده  -2تعاریف و اصطالحات :اصطالحات زير صرف نظر از هر معنی و مفهوم ديگری كوه ممکون اسوت داشوته
باشد در اين شرايط عمومی با تعريف مرابل آن بکار رفته است:
 -۱بیمهگر :شركت بيمهای است كه پروانه فعاليت از بيمه مركزی جمهوری اسالمی ايران گرفته و مجاز به انجام
عمليات بيمه در اين رشته است.
 -2حقبیمه :وجهی است كه بيمهگذار در برابر اخذ پوشش و تعهد بيمهگر برای جبران خسارت ناشی از وقوو
يا بروز حادثه تحت پوشش بيمه نامه می پردازد.
 -۳موضوع بیمه :جبران خسارات ناشی از مسئوليت مدنی حرفهای بيمهگذار در قبال اشخاصی است كه به علت
خطا ،اشتباه ،غفلت و يا قصور وی در انجام امور درمانی يا پزشکی دچار صدمات جسمی يا روانی گردنود و يوا
فوت شوند.
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 -۴بیمهگذار :شخصی است كه مشخصات وی در بيمهنامه يا قرارداد بيمه كر گرديده و متعهد پرداخت حفبيمه
است.
 -۵زیاندیده :فردی است كه بر اثر خطا ،اشتباه ،غفلت ،بیاحتيانی و يا قصور بيمهگذار ،دچار صدمات جسومی
يا روانی يا تشديد بيماری شده است.
 -۶غرامت فوت و نقص عضو :وجهی است كه بيمهگر نبف شرايط اين بيمهنامه متعهد مویگوردد در صوورت
احراز مسئوليت بيمهگذار به زيانديده يا وراث قانونی وی بپردازد.
ماده  -۳مدت اعتبار بیمهنامه :جز در مواردی كه در بيمهنامه به نحو ديگری توافف شده باشد مدت اين بيمهنامه يك
سال شمسی است و تاريخ شرو و انرضای آن در شرايط خصوصی آن مشخص میگردد.
فصل دوم -وظایف و تعهدات بیمهگذار
ماده  -۴بيمهگذار مکلف است در پاسخ به پرسشهای بيمهگر همه انالعات راجع بوه موووو بيموه را بوا دقوت و
صداقت اعالم نمايد .اگر بيمهگذار در پاسخ به پرسشهای بيمهگر عمداً از اظهار مطلبی خودداری نمايد و يا عمداً بر
خالف واقع اظهاری بنمايد قرارداد بيمه بانل خواهد بود ولو مطلبی كه كتمان شده يا بر خوالف واقوع اظهوار شوده
است هيچگونه تأثيری در وقو حادثه نداشته باشد .به عالوه ،نه فرط وجوه پرداختی بيمهگذار به وی مسترد نخواهد
شد بلکه بيمهگر میتواند اقساط حفبيمه را كه تا آن تاريخ عرب افتاده است نيز از بيمهگذار مطالبه نمايد.
ماده  -۵بيمهنامه با تراوای بيمهگذار و قبول بيمهگر صادر میشود ولی شورو پوشوش بيموهای و اجورای تعهودات
بيمهگر منوط به پرداخت حفبيمه به ترتيبی است كه در بيمهنامه پيشبينی شده است .چنانچه پرداخت حوفبيموه بوه
صورت قسطی باشد و بيمهگذار هر يك از اقساط موعدرسيده را به هر دليل پرداخت نکند بيمهگر میتواند بيمهناموه
را با رعايت ماده  ۱۶اين آييننامه فسخ نمايد .چنانچه بيمهگر بيمهنامه را فسخ نکرده باشد در صورت وقوو حادثوه،
خسارت را به نسبت حفبيمه پرداختشده به حفبيمهای كه تا زمان وقو حادثوه بايود پرداخوت مویشود پرداخوت
خواهد كرد مگر آنکه در شرايط خصوصی بيمهنامه ووابط ديگری درج شده باشد.
ماده  -۶بيمهگذار موظف است اسناد و مدارك مربوط به خدمات پزشکی انجامشده در مورد هر بيمار را در صورت
درخواست بيمهگر در اختيار وی قرار دهد.
شورای عالی بیمه
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ماده  -۷بيمهگذار نبايد بدون موافرت بيمهگر در مورد مسئوليتهايی كه تحت پوشش اين بيمهنامه است ،تعهدی در
قبال مدعی به عهده گيرد و يا وجهی به وی بپردازد مگر اينکه انجام اين اقدام مورد موافرت بيمهگر قرار گرفته باشد.
ماده  -8بيمهگر میتواند در صورت لزوم به هزينه خود دفا از بيمهگذار را به مناسبت مسئوليتهوای موووو ايون
بيمهنامه بر عهده گيرد .در اينصورت بيمهگذار موظف است اختيار تعيين وكيل را رسماً به بيمهگر تفويض نمايد.
فصل سوم -وظایف و تعهدات بیمهگر

ماده  -۹خسارتهای قابل تأمين ،شامل ديه ناشی از نرص عضو و يا فوت زيانديده و هزينه درمان صدمات جسمی
يا روانی اوست كه بيمهگذار به واسطه اقدام يا دستور وی بر اساس رأی مراجع یصالي مسئول جبران آنها شناخته
شود و بر اساس شرايط اين بيمهنامه ،بيمهگر متعهد به پرداخت آنها باشد.
ماده  -۱۰در مواردی كه با توجه به اسناد و مدارك ارايه شده ،مسئوليت بيمهگذار از نظر بيمهگر محرز باشد بيمهگور
می تواند قبل از صدور رأی مراجع قانونی یصالي با جلب موافرت بيموهگوذار و مودعی يوا مودعيان ،خسوارت را
پرداخت و تسويه كند.
ماده  -۱۱تعهدات بيمهگر منحصر به مسئوليت حرفهای بيمهگذار است كه در مدت اعتبار بيمهنامه ر دهد مشوروط
به اينکه ادعای خسارت در نول مدت اعتبار بيمهنامه يا حداكثر ظرف مدت چهار سال پس از انرضوای بيموهناموه و
حداكثر پس از  ۲۰روز انال بيمهگذار به بيمهگر اعالم شده باشد .در صورت توافف بين بيمهگور و بيموهگوذار ايون
مدت تا شش سال قابل افزايش است.
ماده  -۱2اگر بيمهگذار به پرداخت ديه محکوم شود حداكثر تعهد بيموهگور در قبوال هور زيوانديوده ،معوادل ريوالی
ارزان ترين نو ديه از انوا مذكور در قانون مجازات اسالمی حداكثر تا مبلغ مندرج در شرايط خصوصوی بيموه ناموه
خواهد بود.
ماده  -۱۳بيمهگر بايد بعد از دريافت كليه مدارك مربوط به خسارت حوداكثر ظورف  ۳۰روز ،مودارك را بررسوی و
نتيجه را اعالم نمايد و در صورت احراز عدم استحراق دريافت خسارت مراتب را با كر داليل به نوور مکتووب بوه
بيمهگذار يا زيانديده اعالم نمايد و در صورت قبول خسارت ،بيمهگر موظف است حداكثر ظرف مدت  ۱۵روز پس
از قبول خسارت آن را پرداخت نمايد .اگر پس از تکميل مدارك مثبته بيمهگر ،در پرداخت خسوارت توأخير نمايود،
نبف حک ماده  ۵۲۲آئين دادرسی مدنی عمل میشود.
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ماده  -۱۴در صورتی كه مسئوليت بيمهگذار همزمان تحت پوشش ساير بيمهگران باشد بيمهگر موظف است بر مبنای
اين بيمهنامه تعهدات خود را ايفا نمايد و سپس میتواند برای بازيافت سه ساير بيمهگران به آنها مراجعه نمايد.
فصل چهارم -خسارتهای خارج از تعهد بیمهگر

ماده  -۱۵جبران خسارتهای ناشی از موارد زير از شمول تعهدات بيمهگر خارج است:
 -۱انجام معالجه ،مداوا و يا عمل جراحی كه به تشخيص مراجع یصالي خارج از تخصص بيمهگذار باشود مگور آنکوه
زيانديده نياز به فوريتهای پزشکی داشته باشد و متخصص مربوط در دسترس نباشد.
 -2بيمهگذار به دليل استفاده از مسکرات و استعمال مواد مخدر يوا داروی خووابآور ،تمركوز و هوشوياری الزم را بورای
مداوای زيانديده نداشته باشد و باعث صدمه جسمی و يا روانی او شود.
-۳

انجام امور پزشکی و درمانی كه به تشخيص مراجع یصالي خالف قوانين و مرررات جاری باشد.

 -۴هر نو خسارتی كه منشاء آن تشعشعات يونيزهكننده يا راديواكتيو و انرژی هستهای باشد مگر آنکه استفاده از آنها برای
معالجه بيمار وروری باشد.
 -۵عدمالنفع.
-۶

عمد بيمهگذار.

-۷

جراي و جزای نردی.
فصل پنجم -سایر موارد
ماده  -۱۶نحوه فسخ بیمهنامه :در موارد زير هر يك از نرفين بيمهنامه میتواند با اخطار كتبی  ۲۰روزه بيموهناموه را
فسخ نمايد:
 -۱موارد فسخ از سوی بیمهگر:

شورای عالی بیمه
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-

عدم پرداخت حفبيمه در سررسيدهای مندرج در اعالميههای بدهکار صادره.

-

تشديد خطر و عدم موافرت بيمهگذار به پرداخت حفبيمه اوافی مربوط.

 -2موارد فسخ از سوی بیمهگذار:
-

متوقف شدن فعاليت بيمهگر به هر دليل.

-

عدم تمايل بيمهگذار به ادامه پوشش.

ماده  -۱۷در صورت فسخ از نرف بيمهگر ،بايد حفبيمه مدتی كه باقی مانده است به صورت روزشمار محاسبه و به
بيمه گذار برگشت داده شود .در صورت فسخ بيمهنامه از نرف بيموه گوذار حوف بيموه مودت بيموه براسواس تعرفوه
كوتاهمدت به شري يل محاسبه و بريه آن مسترد خواهد شد:
مدت بیمهنامه

درصد حقبیمه ساالنه

تا  ۵روز

۵

از  ۶روز تا  ۱۵روز

۱۰

از  ۱۶روز تا  ۳۰روز

۲۰

از  ۳۱روز تا  ۶۰روز

۳۰

از  ۶۱روز تا  ۹۰روز

۴۰

از  ۹۱روز تا  ۱۲۰روز

۵۰

از  ۱۲۱روز تا  ۱۵۰روز

۶۰

از  ۱۵۱روز تا  ۱۸۰روز

۷۰

از  ۱۸۱روز تا  ۲۷۰روز

۸۵

از  ۲۷۱روز تا  ۳۶۵روز

۱۰۰

ماده  -۱8محدوده جغرافیایي :اين بيمهنامه فرط در محدوده جغرافيايی جمهوری اسالمی ايوران معتبور اسوت و در
خصوص مسئوليت حرفهای بيمهگذار در خارج از محدوده مذكور بيمهگر هيچگونه تعهدی ندارد.
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ماده  -۱۹نحوه حل و فصل اختالف :هرگونه اختالف ناشی از تعبير ،تفسير و يا اجرای اين بيمه ناموه ،در صوورتی
كه از نريف مذاكره حل و فصل نشود به داور مرویالطرفين ارجا خواهد شد .رأی داور مزبور قطعی و برای نرفين
الزماالتبا است .در صورتی كه نرفين در مورد انتخاب داور مرویالطرفين به توافف نرسند مووو به هيأت داوری
ارجا و به ترتيب زير عمل خواهد شد:
 -۱هر يك از نرفين داور اختصاصی خود را تعيين و به نرف ديگر معرفی مینمايد.
 -2داوران اختصاصی قبل از بحث دربارة مووو مورد اختالف بوه اتفواق داور ديگوری را بوه عنووان سورداور
انتخاب خواهند نمود.
 -۳رأی هيأت داوری با اكثريت آرا ،معتبر و برای نرفين الزماالتبا خواهد بود.
 -۴در صورتی كه هر يك از نرفين تا  ۳۰روز بعد از انتخاب و معرفی داور نرف مرابل ،داور اختصاصی خوود
را تعيين نکند و يا داوران اختصاصی تا  ۳۰روز در مورد تعيين سرداور به توافف نرسند هر يك از نرفين میتواند
حسب مورد از دادگاه یصالي درخواست تعيين داور يا سرداور بنمايد.
ماده  -2۰مواردی كه در اين بيمهنامه كر نشده است بر اساس قانون بيمه ،عرف بيمه و ساير قووانين جواری كشوور
جمهوری اسالمی ايران عمل خواهد شد.
ماده  -2۱اين آييننامه از تاريخ ابالغ الزم االجرا است و جايگزين آيوين ناموه شوماره  ۳۷و ( ۳۸شورايط عموومی و
تعرفه بيمه نامه مسئوليت مدنی حرفهای پزشکان) مصوب شورای عالی بيمه و مکملهای بعدی آن خواهد شد

شورای عالی بیمه
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