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  بنام خدا
  

  مقدمه
  

ارتباط بيمه اشخاص با مسائل انساني و اجتماعي جامعه باعث گرديده كه اين رشته بيمه از اهميت واالئي برخوردار گردد 
قـانون اساسـي    29طبـق اصـل   . بطوريكه مسائل مربوط به تامين هاي مختلف احاد جامعه از اهم وظايف دولت قرار دارد 

ز تامين هاي بيمه اي حقي است همگاني و دولت مكلف است تا با مشاركت مردم ، افـراد  جمهوري اسالمي ، برخورداري ا
كشور را در قبال انواع خطرات از قبيل فوت ، ازكارافتادگي ، پيري ، بيماري ، حوادث و سوانح ، بيكاري ، در راه ماندگي و 

و درآمدهاي حاصل از مشـاركت مـردم ،   و دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي . بيمه نمايد  ……
بهره مند ساختن افـراد از خـدمات و حمايتهـاي    . خدمات و حمايتهاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تامين كند 

  :وسيعي كه در اين ماده از قانون اساسي پيش بيني شده است از دو راه ميسر است 
  كمك هاي دولت و بيمه هاي اجتماعي -1
  رشته بيمه اشخاص هاي بازرگاني در توسعه بيمه -2

بدين ترتيب مالحظه ميشود كه بيمه اشخاص يكي از مهمترين شاخه هاي رفاه اجتماعي محسوب ميشود و در كشورهاي 
در كشـور مـا سـازمانهايي نظيـر     . سازمانهائي را به منظور تامين خدمات بيمـه اختصـاص داده انـد     "مختلف دولتها راسا

ي و سازمان تامين خدمات درماني ، همچنين سازمان بازنشستگي كشور بر طبـق قـانون عهـده دار    سازمان تامين اجتماع
خدمات درماني ، ازكارافتادگي ، بيكاري ، بازنشستگي و پرداخت مستمري به بازمانـدگان و يـا خـود بيمـه شـدگان      "بعضا

ميباشد ، ليكن شركتهاي بيمـه بازرگـاني   خدمات بيمه اي سازمانهاي مذكور بر طبق قوانين و بصورت اجباري . ميباشند 
نيز بطور گستــــــرده انواع بيمه هاي اشخاص را بصورت اختياري و بر طبق تقاضا و نياز بيمه گزاران خود در چهارچوب 

  .مصوبات شورايعالي بيمه عرضه مي نمايند 
  

  تاريخچه بيمه هاي اشخاص در بيمه ايران
تاسـيس شـد و در همـان     1314شركت بيمه ايران و متعلق بـه دولـت در سـال     شركت سهامي بيمه ايران بعنوان اولين

سالهاي شروع به كار نسبت به صدور بيمه نامه هـاي عمـر اقـدام نمـود و اولـين بيمـه نامـه عمـري كـه توسـط يكـي از            
سـرمايه  . نيا بود  نمايندگيها صادر گرديد از نوع بيمه عمر مختلط پس انداز و متعلق به يك تاجر تبريزي بنام جبار صالح

اين شركت . بيمه ايران به بيمه گزار پرداخت شد  انقضاء مدت از طرف شركت سهامي ليره انگليسي در  600آن به مبلغ 
سـازمان بيمـه هـاي     1331عهده دار اجراي قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران گرديد تا اينكـه در سـال    1324در سال 

بيمـه  . تامين اجتماعي ناميده ميشود تاسيس شد و عهده دار بيمه كـارگران گرديـد     اجتماعي كارگران كه امروز سازمان
توسط شركت سـهامي بيمـه ايـران اجـرا      1342بوجود آمد كه اين بيمه نيز تا سال  1332درمان كاركنان دولت در سال 

همـانطور كـه مالحظـه    . شـد گرديد و سپس سازمان تامين خدمات درماني بيمه درمان كاركنان دولت از بيمه ايران جدا 
پـس از تشـكيل نظـام    . ميشود پايه گزار انواع مختلف بيمه هاي اشخاص در ايران ، شركت سهامي بيمـه ايـران ميباشـد    

مقدس جمهوري اسالمي در ايران پيشرفت بيمه هاي اشخاص در شركت بيمه ايران بطور چشمگيري ادامه داشـته اسـت   
نساني ، اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي كه دارد ، ميتوانـد اقشـار مختلـف مـردم را در     زيرا بيمه اشخاص با توجه به ابعاد ا

قبال عواقب ناشي از خطرات متعدد كه جان ، سالمتي و روند زندگي انسان را تهديـد مينمايـد بعنـوان يـك اهـرم قابـل       
ـ   . اطمينان و موثر پشتيباني نمايد  ر توسـعه و تعمـيم امـر بيمـه در     بيمه ايران تا بحال در راستاي سياست خـود مبنـي ب

سرتاسر كشور به نحوي كه حتي محرومترين افراد در دورافتاده ترين نقاط كشور بتوانند از مزاياي بيمه برخوردار گردند ، 
گامهاي موثري برداشته ، بدين تريتب كه با انعقاد قراردادهاي گروهي با وزراتخانه ها ، سازمانها و نهادها ، اقشار وسيعي را 

  .تحت پوشش قرار داده است 
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  كلياتي راجع به وجوه متمايز بيمه نامه هاي اشخاص با ساير قراردادهاي بيمه اي
  

با توجه به اختالف در ماهيت خطر و اثرات آن در بيمه هاي اشخاص با ساير انواع بيمه هاي مطرح در بيمه هاي بازرگاني 
به تعـدادي از ايـن   .موضوعات بيمه اي بين آنها مشاهده ميشود  بيمه هاي اشياء ، اختالفات اساسي در خصوص "خصوصا

  :موارد اختالف كه به عنوان وجوه متمايز در بيمه هاي اشخاص شناخته شده اند اشاره مينمائيم 
  :موضوع بيمه  -1

ـ     ه عبـارت  موضوع بيمه در بيمه نامه هاي اشياء جبران زيان وارده بر اموال و دارائيهاي تحت پوشش بيمـه گـزار بـوده و ب
اشياء بيجان ميباشــد و بسته به مورد بيمه و جبران خطرات مورد نظر در قالب  "ديگر موارد بيمه در اين رشته ها عمدتا

، پوشش بيمـه اي بـه بيمـه گـزاران متقاضـي كـه        ……بيمـــه نامه هاي اتومبيل ، آتش سوزي ، باربري ، مهندسي و 
  .ند ، عرضه ميگردد صاحبان موارد بيمه اي شناخته ميشو "غالبا

موضوع بيمه در بيمه هاي اشخاص براساس جبران خطرات و زيانهـاي وارده بـر جـان و سـالمتي انسـان كـه بـه عنـوان         
انسان زنده در بيمه هاي اشخاص به عنوان مورد بيمه . بزرگترين و با ارزشترين دارائي هر شخص ميباشد ، بنا شده است 

  .ده به عنوان مورد بيمه سوخته تلقي و قابل بيمه شدن نميباشدشناخته ميشود بديهي است انسان مر
  تعدد شخصيت هاي بيمه اي -2

در بيمه نامه هاي اشخاص ، بيمه گر به عنوان شخصيت حقوقي و بيمه گزار به عنوان يك شخصيت حقيقي و يا حقـوقي  
مـورد بيمـه در   (شخص بيمه شـده   ظاهر ميشوند ، در حاليكه در بيمه نامه هاي اشخاص به غيراز دو شخصيت ياد شده ،

كه در همه موارد مي بايد حقيقي باشد و همچنين اشخاص ذينفع و يا استفاده كنندگان كه هم مي ) بيمه هاي اشخاص 
  .توانند اشخاص حقيقي و هم اشخاص حقوقي باشند ، در بيمه نامه نقش آفريني مي كنند 

  :مدت بيمه  -3
اله صادر و در صورت عدم بروز خسارت و اتمام مدت تعهدات بيمه گر پايان مي بصورت يكس "بيمه نامه هاي اشياء عمدتا

مـه نامـه هـاي اشـخاص     درحاليكـه مـدت دربي  . ميبايد تجديد وياتمديد گـردد   "و براي سال بعد بيمه نامه مجددا. يابد 
ندگي وي ميگردد ، كه مربوط به رفع نيازهاي پوششي شخص در طول مدت ز)  عمر(بيمه نامه هاي زندگي در  "خصوصا

در بيمه نامـه هـاي ذخيـره دار و ازنـوع مسـتمري ،       "و بعضا. براي مـــدت هاي طوالني و بيشتر از يكسال ديده ميشود 
بااتمام بيمه نامه نه تنهاتعهدات بيمه گر تمـام نشده بلكه تازه شروع ميگردد و تا ساليان دراز و بعضـي از مواقـع تـا آخـر     

  .يابد  عمر بيمه شده ادامه مي
  :اصل غرامت و اصل سرمايه  -4

هم چنانكه مي دانيم در كليه بيمه نامه هاي اشياء اصل غرامت حاكم است ، برمبناي اين اصل بيمه گـر در قبـال صـدور    
بيمه نامه و دريافت حق بيمه ، متعهد ميگردد زيان وارده بر موارد بيمه اي را در صورت فقدان و يا نقصـان شـيئي مـورد    

مسئول زيان وارده به ميزان تفـاوت ارزش   "ر خطرات تحت پوشش جبران نمايد ، به عبارت ديگر بيمه گر صرفابيمه در اث
روز قبل از حادثه و بعد از حادثه ميباشد ، اين تفاوت ارزش در بيمه نامه هاي اشياء قابل تقويم به پول بوده و بـه همـين   

ضرر و زياني ، اشياء مورد بيمه را به ميزان ارزش واقعي مورد بيمه ،  جهت بيمه گزاران مي بايد به منظور پرهيز از هرگونه
سبت بـه  بيمه نموده و در صورت وقوع خطر نيز بيمه گر حداكثر تا ميزان ارزش واقعي مورد بيمه در روز قبل از حادثه ، ن

كمتـر از آن بيمـه گـردد ، در     بديهي است چنانچه مالي به ميزان بيش از ارزش واقعي و يا. مي نمايد جبران غرامت اقدام
بموجـب مـاده   ( صورت بروز خسارت ، بيمه گزار به ترتيب به علت پرداخت حق بيمه اضافي و يا كاهش خسارت دريافتي 

  .دچار خسران خواهد شد ) قانون بيمه  10
عينـي تعيـين نمـود    نميتـوان ارزش م  "در بيمه نامه هاي اشخاص ، با توجه به اينكه براي زندگي و سالمتي انسان اصـوال 

بدين معني كه هر شخص ميتواند با توجه به نيازهاي شخصي و . بجاي اصل غرامت ، اصل سرمايه مطرح و رعايت ميشود 
خانوادگي خود و برمبنايي كه بتواند حق بيمه مربوطه را پرداخت نمايند و به هر ميزان سرمايه كه عالقمند باشند ، خـود  

. به عنوان بيمه شده انتخاب و ارزش سرمايه بيمه اي را تعيين و به بيمه گر پيشـنهاد نماينـد   و يا افراد مورد نظر خود را 
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البته بيمه گران در اين قبيل موارد مختار خواهند بود با ارزيابي و انتخاب ريسك ، نسـبت بـه قبـول پوشـش بـا سـرمايه       
ه نامه هاي اشخاص وجـود دارد كـه بـا مراجعـه بـه      عليهذا اين حق براي بيمه گزاران بيم. متعادل و مناسب اقدام نمايند 

ساير بيمه گران و با اخذ بيمه نامه هاي متعدد به سرمايه هاي بيمه اي مورد نظرخود دست يابند ، بنـابراين تعـدد بيمـه    
و ) فـوت يـا نقـص عضـو ، ازكارافتـادگي     (نامه در بيمه هاي اشخاص مجاز بوده و در صورت بروز خطـرات تحـت پوشـش    

د معيني بيمه نامه در بيمه نامه هاي زندگي از نوع ذخيره دارتمام بيمه گـران ميبايـد نسـبت بـه انجـام تمـامي       ياسررسي
  .تعهدات خود در قبال بيمه نامه هاي صادره اقدام نمايند 

  :اصل جانشيني  - 5
خت خسارت در مواقعي رعايت اين اصل در بيمه نامه هاي اشياء معمول و مجاز ميباشد و به عبارتي بيمه گر در قبال پردا

كه در بروز و وقوع خسارت مقصري وجود دارد ، به ميزان خسارت پرداختي جانشين بيمه گزار شده و مي تواند بـا انجـام   
در حاليكه در بيمـه نامـه هـاي اشـخاص در     . ريكاوري نسبت به بازيافت خســـارت پرداختي از مقصر حادثه اقدام نمايد 

، نقص عضو ، ازكارافتادگي و يا سرمايه هاي حيات و مستمري ، اصل جانشـيني وجـود   بخش پرداخت سرمايه هاي فوت 
نداشته و بيمه گر مجاز نيست در قبال پرداخت سرمايه هاي بيمه اي جانشين بيمه گزار شده و بابت آن از مقصـر حادثـه   

به عهده خود  "ز مقصر حادثه تماماوجوهي مطالبه نمايد ، بديهي است در اين گونه موارد ، حق تعقيب و دريافت غرامت ا
  .بيمه شدگان و يا وارثان آنان ميباشد 

الزم بــه توضيح است كه پوشش بيمه جبران هزينه هاي درماني كه در انواعي از بيمه نا مه هـاي حـوادث و بيمـه هـاي     
  .درماني صادر ميشود مشمول اصل غرامت و اصل جانشيني بوده و تابع اصل سرمايه نميباشد 

  كيل ذخاير رياضي در بيمه نامه هاي زندگي بيمه اشخاصتش -6
به منظوردورانديشي وحمايت بيمـه گـر از    "تشكيل ذخاير يا اندوخته هاي فني و احتياطي در بيمه نامه هاي اشياء تماما

ز ايـن  متعلق به خود بيمه گران بوده و شركت هاي بيمه سـهمي ا  "اين اندوخته ها كامال. خود در مواقع حساس ميباشد 
در حاليكه اندوخته هاي رياضي به منظور تـامين سـرمايه   . اندوخته ها و يا منافع حاصل از آنرا به بيمه گزاران نمي دهند 

بيمه هاي زندگي براي بيمه گزاران تشكيل شده و به نوعي متعلق به عموم بيمه گزاران بيمه هاي زندگي ميباشد و بيمـه  
ه عهده داشته و بيمه گزاران خود را در اصل و منـافع حاصـل از آن مشـاركت ميدهـد ،     گر اداره و مديريت اين ذخاير را ب

حقوق بيمه گزاران نسبت به اين گونه ذخاير مبناي انجام تعهدات و مزاياي قابل توجهي براي بيمه گزاران بيمه نامه هاي 
  .زندگي ميشود كه در بخش هاي بعدي درباره آن توضيح داده ميشود 
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  تعاريف
  

  :بيمه نامه 
و  1316بيمه نامه اشخاص ، سندي است بين بيمه گر و بيمه گزار كه براساس قانون بيمه مصوب در ارديبهشت ماه سال 

آن قسـمت  . تنظيم گرديده و مورد توافق طرفين ميباشد ) كه جزو الينفك بيمه نامه ميباشد ( پيشنهاد كتبي بيمه گزار 
ار كه مورد قبول بيمه گر واقع نگرديده بايد به بيمه گزار قبل از صدور بيمه نامه اعـالم گـردد و   از پيشنهاد كتبي بيمه گز

موارد اعالم شده جزء تعهدات بيمه گر محسوب نميگردد ، در صورتيكه بيمه شده و بيمه گزار شخص واحد نباشد رضايت 
شد ، موافقت ولي يا  قيم او ضروري است وگرنه بيمه كتبي  بيمه شده و در مورد بيمه شده ايكه اهميت قانوني  نداشته با

  .نامه باطل است 
  

  :بيمه گر 
بيمه گر شركت بيمه ايست كه مشخصات آن در بيمه نامه قيد ميگردد و جبران خسارت پرداخت غرامت ناشـي از خطـر   

  .موضوع بيمه را طبق شرايط مقرر در بيمه نامه بعهده ميگيرد 
  

   :بيمه گزار 
خص حقيقي يا حقوقي است كه مشخصات نامبرده در بيمه نامه قيد گرديده و پرداخـت حـق بيمـه را تعهـد     بيمه گزار ش

  .مينمايد   و بعنوان صاحب بيمه نامه در قبال بيمه گر شناخته ميشود 
  

   :بيمه شده 
ديده و فوت يا بيمه شده شخصي است كه احتمال تحقق خطر يا خطرات مشمول بيمه براي او موجب انعقاد بيمه نامه گر

  .حيات او موضوع قرارداد بيمه است و سن و يا شغل او اساس محاسبه حق بيمه را تشكيل ميدهد 
  

  :نفع  استفاده كننده يا ذي
شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي هستند كه بيمه نامه به  نفع آنها منعقد شده و مشخصات آنـان در بيمـه نامـه ذكـر     

  .ادي حاصل از بيمه نامه براي آنان پيش بيني گرديده است گرديده است و در حقيقت منافع م
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  بيمه هاي عمر 
  )بيمه هاي زندگي ( 
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  )بيمه هاي زندگي ( بيمه هاي عمر 
  

قراردادي است كه به موجب آن شركت بيمه متعهد مي شود تا در صورت فوت و يا حيات شـخص بيمـه شـده مبلغـي را     
  .ري به استفاده كننده از  بيمه نامه بپردازد بصورت يكجا يا مستم

خطر فوت در بيمه هاي عمر ، بهر علت و شامل انواع بيماريها و حوادث مي باشد و فقط هزينه هـاي ناشـي از جنـگ يـا     
بطور كلـي بيمـه هـاي    . خودكشي بصورت استثناء در نظر گرفته و تنها تحت ضوابط خاصي تحت پوشش قرار مي گيرند 

  .انفرادي و گروهي : صورت صادر مي گردد عمر به دو 
  

  
  

  عمر زماني. 1            

  تمام عمر. 2      

  عمر مانده بدهكار. 3  بشرط فوت. 1    

  تامين فرزندان. 4      

 ساله قابل تبديل 5عمر زماني . 5      

    بشرط حيات. 2  انفرادي. 1  

  عمر مختلط پس انداز. 1        

  عمر مستمري خانوادگي. 2      بيمه هاي عمر

  عمر سرمايه فرزندان. 3         مختلط. 3    

  عمر مختلط دو نفره. 4      

  عمر و پس انداز. 5        

    عمر زماني. 1    

    عمر مانده بدهكار. 2  گروهي. 2  

عمر و حوادث كاركنان . 3    
  دولت
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  انواع بيمه هاي عمر انفرادي
  

  هاي بشرط فوت بيمه: الف 
سرمايه بيمه را به اسـتفاده كننـده     دراين بيمه ، بيمه گرمتعهد است در صورت فوت بيمه شده در طول مدت بيمه نامه ،

  .پرداخت نمايد 
  

  انواع بيمه هاي بشرط فوت
  

  بيمه عمر زماني) 1
مي دهد و بيمه گر متعهد مي   سالگي تحت پوشش قرار 65اين بيمه فوت بيمه شده را در يك زمان معين حداكثر تا سن 

شود چنانچه بيمه شده بهر علت در  خالل مدت بيمه فوت نمايد سـرمايه بيمـه تعيـين شـده را بـه افـرادي كـه بعنـوان          
استفاده كننده قبال مشخص شده است پرداخت نمايد و پس از سپري شدن مدت بيمه ، بيمـه نامـه خاتمـه و بيمـه گـر      

كساني مناسب است كه نگران وضعيت اقتصادي افراد خانواده پس از مرگ خود قبل از سن  اين بيمه براي .تعهدي ندارد 
  .بازنشستگي مي باشند 

  
  بيمه تمام عمر) 2

در اين بيمه ، شخص بطور مادام العمر تحت پوشش قرار مي گيرد و بيمه گر متعهد است بيمه شـده بهـر علـت و در هـر     
پرداخت حق بيمه در اين بيمه به دو صـورت  . به  استفاده كننده پرداخت نمايد زمان و هر سني فوت نمايد مبلغ بيمه را 

  .مي  تواند انجام پذيرد 
بيمه گزار متعهد است تا زماني كه  بيمه شده در حيات اسـت اقسـاط حـق    : پرداخت حق بيمه بصورت مادام العمر ) 2ـ1

  .بيمه را پرداخت نمايد 
بيمه گزار  متعهد است اقساط حق بيمه را فقط در طول مـدت مشخصـي    :  پرداخت حق بيمه بصورت مدت محدود) 2ـ2

حق بيمه اي پرداخت نمي شود ولي تعهد بيمه گر پرداخت     سال پرداخت نمايد و پس از اتمام اين مدت ، 20يا  15كال 
  .سرمايه در هر زمان كه بيمه شده فوت نمايد بقوت خود  باقيست 

اسب است كه وضعيت معيشتي خانواده آنهـا بعـد از فـوت وي مختـل خواهـد شـد ماننـد        بيمه تمام عمر براي كساني من
  .صاحبان مشاغل آزاد 

  
  بيمه عمر مانده بدهكار) 3

اين بيمه ، بيمه عمر با سرمايه نزولي مي باشد و سرمايه بيمه متناسب با زمان  كاهش مي يابد و تعهد بيمـه گـر در ايـن    
بـدين  . ادل   سرمايه و در سالهاي بعد كاهش و در انقضاء مدت به صفر خواهـد رسـيد   بيمه در تاريخ شروع حداكثر و مع

سال اگر فوت بيمه شده در سال   اول اتفاق افتد تمام سرمايه و اگر  10معنا كه در يك  بيمه عمر مانده بدهكار به مدت 
  .ابل پرداخت مي باشد سرمايه ق 6/0سرمايه و اگر سال  پنجم اتفاق افتد 9/0در سال دوم اتفاق افتد 

اين بيمه امروزه كاربرد زيادي دارد زيرا بسياري از افراد به  جهات مختلف بمنظـور تهيـه و سـاخت مسـكن و رفـع سـاير        
نيازهاي زندگي خود از بانكها و موسسات اعتباري وام دريافت مي نمايند و نگران باز پرداخت اقساط وام پس از فوت مـي   

از فروش احتمالي وثيقه توسط وام دهنده بمنظور استفاده از طلب خود ، وام گيرنده مـي توانـد    باشند و  جهت جلوگيري
با حق بيمه ناچيزي خود را به نفع وام دهنده در طول مدت باز پرداخت وام بيمه عمر مانده بدهكار نمايـد تـا در صـورت    

در وجـه وام دهنـده پرداخـت   و از وثيقـه او     فوت در طول مدت بيمه ، بدهي وام وي بطور يكجا از طرف شركت   بيمه 
  .بنفع ورثه فك رهن گردد 
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مدت پرداخت حق بيمه ساالنه اين بيمه چنانچه بصورت انفرادي صادر گردد در دو سوم اول مدت بيمه ميباشد و در يك 
سال تمـام   70حداكثر سن تحت پوشش بيمه شده در اين بيمه نامه  .سوم آخر مدت بيمه حق بيمه پرداخت نمي گردد 

  .مي باشد 
  
  بيمه تأمين فرزندان) 4

كـه معمـوال پـدر    ( اين بيمه ، از نوع بيمه عمر با سرمايه نزولي است و بيمه گر متعهد است در صورت فـوت بيمـه شـده    
سـالگي   18سال وي تـا سـن    18در طول مدت بيمه مبلغ مستمري ماهانه تعيين شده را به فرزندان زير ) خانواده است 

  .پرداخت نمايد آنها 
مدت اين بيمه نامه با توجه به تعهدات بيمه گر ، به ميزاني تعيين ميگردد كه در انقضاء قرارداد كـوچكترين فرزنـد بيمـه    

حـداكثر سـن تحـت     .اين بيمه مخصوص افرادي است كه داراي فرزندان صغير مي باشند . سالگي برسد  18شده به سن 
  .سال تمام مي باشد  70پوشش بيمه شده در اين بيمه نامه 

  
  ساله قابل تبديل 5بيمه عمر زماني   )5

توانند در پايان هر پنج سال با افزايش حـق  مي باشد و مي اين بيمه يك نوع بيمه عمر زماني است كه مدت آن پنج سال 
توصيه مي شود  بيمه ساالنه بر اساس سن جديد بيمه شده براي پنج سال ديگر مدت آن تمديد گردد اين بيمه به افرادي

  .كه نياز به پوشش بيمه اي بلند مدت دارند ولي نمي خواهند در سالهاي اوليه بيمه ، حق بيمه زيادي بپردازند 
     از مزاياي ديگر اين بيمه ، قابل تبديل بودن آن به ساير انواع بيمه هاي عمـر از جملـه بيمـه مخـتلط عمـر و پـس انـداز        

  .سرمايه آن ، بيمه شده از انجام معاينات پزشكي معاف خواهد بود  مي باشد كه در صورت عدم افزايش
  

  شرايط بيمه هاي بشرط فوت
  .ـ بيمه هاي فوت ارزش باز خريد ندارد 1
  .درصد حق بيمه وصولي ساالنه مي باشد  25ـ كارمزد در اين بيمه ها بر مبناي 2
  .ـ نرخ حق بيمه براساس سن بيمه شده و مدت بيمه تعيين ميگردد 3
  .ـ ضرب االجل پرداخت حق بيمه ، حداكثر يكماه از سررسيد مقرر مي باشد 4
گونه تعهدي نخواهد   زمان ، بيمه گر هيچو فوت بيمه شده در آن ـ در صورت عدم پرداخت حق بيمه در سررسيد مقرر 5

  .داشت 
  

  بيمه هاي بشرط حيات: ب 
كـه تعهـد    اسـت ) انقضاء قرارداد بيمـه  (  مه شده در موعد معيندر اين بيمه ، انجام تعهدات بيمه گر موكول به حيات بي

از بـارزترين انـواع ايـن بيمـه  ، بيمـه      . و يـا بصـورت مسـتمري مـي باشـد      در پرداخت سرمايه به صورت يكجـا  بيمه گر 
انـايي  بازنشسـتگي و عـدم تو  ه پرداخت مي نمايند تا در زمـان  بازنشستگي است كه افراد در زمان اشتغال به كار حق بيم

اين بيمه در حال حاضر توام با بيمه بشرط فـوت تحـت    .انجام كار از محل اين بيمه مستمري مادام العمر دريافت نمايند 
  .عنوان بيمه مختلط صادر ميگردد 

  
  بيمه هاي مختلط: ج 

بيمـه هـا ،   اين بيمه ها از تركيب بيمه هاي فوت بشرط و بيمه هاي بشرط حيات تشكيل يافته است كه به موجـب ايـن   
بيمه گر متعهد به پرداخت سرمايه بيمه در صورت فوت بيمه شده در طول مدت بيمـه و همچنـين متعهـد بـه پرداخـت      

  .سرمايه در صورت حيات  بيمه شده در پايان مدت ميباشد 
  :آن عبارتند از  ددي صادر ميگردد كه انواع متداولاين بيمه نامه به صور متع
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  دازبيمه عمر مختلط پس ان  )1
در اين بيمه ، در صورت فوت بيمه شده در طول مدت بيمه سرمايه به استفاده  كننده از بيمه نامه پرداخت و در صـورت  
حيات بيمه شده در پايان مدت بيمه  سرمايه بيمه به استفاده كننده كه اكثرا معموال خود بيمـه شـده ميباشـد پرداخـت     

  .ميگردد 
  .خص مي تواند به سه صورت تعيين گردد سرمايه در اين بيمه بنا به نياز ش

  سرمايه در صورت حيات و فوت بيمه شده بصورت مساوي بنام بيمه عمر و  پس انداز) 1ـ1
  سرمايه فوت دو برابر سرمايه حيات بنام بيمه دو برابر سرمايه بشرط فوت) 1ـ2
  سرمايه حيات دو برابر سرمايه فوت بنام دو برابر سرمايه بشرط حيات) 1ـ3
  بيمه عمر مستمري خانوادگي )2

سال كمتر از مدت بيمه نامه است و چنانچه بيمه شده در خالل مدت بيمـه نامـه    5در اين بيمه مدت پرداخت حق بيمه 
% 10فوت نمايد از تاريخ فوت به بعد حق بيمه   مطالبه نخواهد شد و از طرفي بيمه گر متعهـد اسـت هـر سـال معـادل      

به استفاده كننده از بيمه پرداخـت نمايـد و   ه نيز اصل سرمايه بيمه نامه را انقضاء مدت بيم بعنوان مستمري و در سرمايه
چنانچه شخص بيمه شده تا پايان مدت بيمه در حيات باشد بيمه گر متعهد است سرمايه بيمه به استفاده كننده كه اغلب 

  .بيمه شده ميباشد پرداخت نمايد  خود
  بيمه پرداخت سرمايه در انقضاي مدتبيمه عمر سرمايه فرزندان يا  )3

حق  بيمه مطالبه نخواهد شد ليكن در پايـان   در اين بيمه چنانچه بيمه شده در خالل مدت بيمه فوت كند از تاريخ فوت
مدت سرمايه بيمه به استفاده كننده كه فرزندان بيمه شده ميباشد پرداخت خواهد شد و چنانچه بيمه شده تا پايان مدت 

  .ات باشد سرمايه بيمه در پايان مدت به فرزندان او پرداخت ميگردد بيمه در حي
اين بيمه در خصوص افرادي است كه مايلند فرزندانشان در سن معيني داراي اعتبار مالي جهت تحصيالت عاليـه ، تهيـه   

  .جهيزيه و كسب و كار باشند 
  بيمه عمر مختلط دو نفره )4

در صورت فوت يكي از بيمه شدگان در  خالل مدت بيمه ، سرمايه بيمه به بيمـه  اين بيمه داراي دو بيمه شده ميباشد و 
شده ديگر پرداخت و در صورت حيات هر  دو بيمه شده در پايان مدت بيمه ، سرمايه بيمه به استفاده كننـدگان از بيمـه   

گري خواهد شـد ماننـد دو نفـر    اين بيمه براي دو نفر كه فوت يكي از آنها موجب زيان مالي دي. نامه پرداخت خواهد شد 
  .شريك يا زوج مناسب است 

  
  شرايط و مزاياي بيمه هاي مختلط

بيمه و پرداخت دو سـال حـق بيمـه ،     ـ در صورت انصراف بيمه گزار از ادامه بيمه ، در صورت  گذشت دو سال از شروع1
  .زار پرداخت ميگردد درصد اندوخته رياضي بيمه نامه در وجه بيمه گ 90بيمه نامه بازخريد و معادل 

ارزش % 90ـ پس از گذشت دو سال از شروع بيمه نامه و دو سال پرداخت حق بيمه بنا به تقاضـاي بيمـه گـزار معـادل     2
  .بازخريد بيمه نامه ، وام پرداخت ميگردد 

اسـترداد  بيمه هاي پرداختـي غيـر قابـل    حق  ـ در صورت پرداخت حق بيمه كمتر از مدت دو سال ، بيمه  نامه باطل و3
  .ميباشد 

ـ در صورت عدم پرداخت حق بيمه پس از مدت دو سال ، سرمايه بيمه نامه   تبديل به سرمايه مخفف ميگردد كـه بـه   4
موجب آن سرمايه متناسب با حق بيمه هاي پرداختي كاهش مييابد و تعهدات بيمه گر در صورت فوت و يا حيـات بيمـه   

  .وت خود باقيست بق) مخفف ( شده با سرمايه كاهش يافته 
  .روز از سررسيد مقرر  ميباشد  30ـ ضرب االجل پرداخت حق بيمه هر قسط حداكثر 5
ـ در صورت عدم پرداخت حق بيمه در سررسيد مقرر و فوت بيمه شده مبلغ اندوخته رياضي بيمه نامـه تـا زمـان فـوت     6

  .محاسبه وبه استفاده كننده پرداخت ميگردد 
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در سال بوده كه سرمايه اصـلي بيمـه را در پايـان    % 6ات حق بيمه ، بيمه هاي مختلط معادل ـ نرخ بهره فني در محاسب7
  .مدت تضمين مينمايد 

  .سال تمام ميباشد  70ـ حداكثر سقف سني تحت پوشش در اين بيمه ها 8
ري بر روي ذخـاير  از منافع حاصله از سرمايه گزا% 75ـ اين بيمه ها مشمول مشاركت در منافع ميباشند و بيمه گزار در 9

بيمه نامه مشاركت دارد كه سود حاصله مازاد بر نرخ فني بر حسب اندوخته رياضي هر بيمه گزار ، بين بيمه گزاران توزيع 
  .و  بصورت افزايش سرمايه در پايان مدت عالوه بر سرمايه اصلي بيمه نامه به استفاده كننده پرداخت ميگردد 

  
  ازطرح جديد بيمه عمر و پس اند) 5

اين بيمه از انواع بيمه هاي عمر مختلط بوده و تعهدات بيمه گر در خصوص پرداخت سرمايه اصلي مندرج در بيمـه نامـه   
شده در طول مدت بيمه و يـا   باضافه مشاركت در منافع احتمالي قطعي بوده بدين معني كه سرمايه در صورت فوت بيمه

  .نده بيمه نامه پرداخت خواهد شد بيمه شده در پايان مدت بيمه به استفاده كنحيات 
  

  شرايط و مزاياي بيمه
از تاريخ شروع بيمـه ، بيمـه   ماه  6ماه حق بيمه و گذشت  6ـ در صورت انصراف بيمه گزار از ادامه بيمه پس از پرداخت 1

ي باشد به بيمـه  آن تاريخ ممي تواند باز خريد و مبلغ باز خريد  كه معادل بخش پس اندازي حق بيمه و منافع آن تا نامه 
  .پرداخت ميگردد گزار 

ـ پس از پرداخت دو سال حق بيمه و گذشت دو سال از تاريخ شروع بيمه نامه  بيمه گزار ميتواند تقاضـاي وام از محـل   2
  .ارزش بازخريد ميباشد % 90ذخيره بيمه نامه نمايد كه مبلغ وام حداكثر معادل 

نامه ، بيمه نامه باطل و حق بيمـه هـاي    بيمه انصراف بيمه گزار از ادامه ماه و 6ـ در صورت پرداخت حق بيمه كمتر از 3
  .پرداختي غيرقابل استرداد مي باشد 

ماه و عدم پرداخت حق بيمه  سررسيدهاي بعدي سرمايه بيمه بر حسب حـق   6ـ در صورت پرداخت حق بيمه بيش از 4
فوت و يا حيات بيمـه شـده براسـاس سـرمايه تشـكيل      بيمه هاي پرداختي كاهش مي يابد و تعهدات بيمه گر در  صورت 

  .شده تا آن تاريخ پرداخت خواهد شد 
  .روز از سررسيد مقرر  ميباشد  30ـ ضرب االجل پرداخت حق بيمه هر قسط حداكثر 5
  .هزينه دير كرد تعلق ميگيرد % 18ـ به حق بيمه هايي كه پس از ضرب االجل ياد شده پرداخت شود معادل نرخ بهره 6
ـ در صورت عدم پرداخت حق بيمه در سررسيد مقرر و فوت بيمه شده ، فقط اندوخته هاي رياضي بيمه نامـه تـا زمـان    7

  .فوت قابل پرداخت به استفاده كننده ميباشد 
ـ ادامه بيمه نامه هايي كه بيش از يكسال حق بيمه معوقه  دارد منوط به تائيد پزشك مشاور و در نهايت قبول بيمه گر 8

  .صدور ميباشد  واحد
درصد در سال بوده است كه سرمايه اصلي اين بيمه  08/16ـ نرخ بهره فني در محاسبات حق بيمه اين بيمه ، به ميزان 9

  .را در پايان مدت تضمين مينمايند 
  .سال تعيين شده است  15سال و حداكثر  5ـ حداقل مدت بيمه 10
  .سال  تمام ميباشد  70حداكثر سقف سني بيمه شدگان در اين بيمه  ـ 11
سال از تاريخ شروع بيمه نامه انجام ميگردد و حـداقل مـي بايسـتي پـس از      2ـ تغييرات اين بيمه نامه حداقل پس از 12

  .تغييرات پنج سال به انقضاء بيمه نامه مانده باشد 
از سرمايه گـزاري بـر روي   درصد از  منافع حاصله  75ـ اين بيمه مشمول مشاركت در منافع مي باشد و بيمه گزار در 13

ذخائر بيمه نامه ، مشاركت دارد كه سود حاصله مازاد بر نرخ فني اين بيمه بر حسب اندوخته رياضي هر بيمه گزار ، بـين    
بيمه گذاران توزيع و بصورت الحاقي افزايش سرمايه صادر و در پايان مدت عالوه بر سرمايه اصلي بيمه نامـه بـه اسـتفاده    

  .مي گردد كننده پرداخت 
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طرح جديد بيمه هاي جهيزيه و مهريه ميباشد كه با همان سريال شماره بيمـه  ، از انواع بيمه هاي مختلط پس انداز  -14
  .نامه عمرمختلط صادر ميگردد 

       بيمـه عمـر مخـتلط ميباشـد كـه بطـور مجـزا از كـامپيوتر اسـتخراج           حق بيمه اين بيمه متفاوت از :بيمه جهيزيه  -الف 
گردد ، بيمه گزار و بيمه شده اين بيمه نامه ولي استفاده كننده و استفاده كننده فرزند دختر ميباشد و تعهدات بيمـه   مي

  :گر بشرح زير ميباشد 
در صورت فوت بيمه شده در طول مدت بيمه ، پرداخت حق بيمه قطع و سرمايه بيمه در پايان مدت بيمـه   -

  .د نامه به استفاده كننده پرداخت ميگرد
  .درصورت حيات بيمه شده درپايان مدت بيمه ،سرمايه بيمه به استفاده كننده پرداخت ميگردد  -

  :توضيح 
  .بيمه گزار نمي تواند در طول مدت بيمه ، بيمه نامه را بازخريد و يا از محل آن تقاضاي وام بنمايد   -
امه ميتوانـد بازخريـد و سـرمايه بازخريـد بـه اسـتفاده       در صورت ازدواج استفاده كننده قبل از پايان مدت بيمه ، بيمه ن -

  .كننده پرداخت گردد 
ميباشـد و اخـتالف آن بـا بيمـه     ) طـرح جديـد  (حق بيمه اين بيمه ، همان حق بيمه عمـروپس انـداز    :بيمه مهريه  –ب 

رپرست خانواده خود را به عمروپس انداز در تعيين بيمه گزار ، بيمه شده و استفاده كننده ميباشد كه در اين نوع بيمه ، س
نفع همسر خود بيمه مي نمايد تا سرمايه بيمه بعنوان مهريه يا قسمتي از مهريه در صورت فوت وي در طول مدت بيمه و 

  .يا درصورت حيات او درپايان مدت بيمه به همسربيمه شده پرداخت گردد 
تمامـا از    اجراي بيمه  نامه هـاي بلنـد مـدت عمـر ،     ـ امور اجرائي اين بيمه نامه با توجه به تجربيات قبلي در خصوص15

مرحله صدور تا انقضاء دوره با استفاده از سيستم ماشين طراحي گرديده است كه به مرور با تجهيـز امكانـات كـامپيوتري    
مكـانيزه انجـام ميگـردد و     صدور و پرداخت خسارت مراكز و شعب بيمه ايران كليه عمليات بيمه گري بصـورت  واحدهاي

  .برنامه كامپيوتري ضبط و نگهداري خواهد شد  وابق صدور بيمه نامه و تغييرات بعدي با استفاده ازس
  

  پوشش هاي اضافي و تكميلي بيمه هاي عمر انفرادي
  

  بيمه تكميلي فوت بر اثر حادثه) 1
الوه بـر پرداخـت   چنانچه اين پوشش به بيمه هاي عمر اضافه گردد در صورت فوت بيمه شده در اثر حادثـه بيمـه گـر عـ    

  .سرمايه بيمه عمر متعهد به پرداخت سرمايه حادثه هم مي باشد 
نرخ حق بيمه تكميلي فوت بر اثر حادثه براساس شغل بيمه شده طبـق جـدول طبقـه بنـدي مشـاغل بيمـه هـاي        ) 1ـ1

  .حوادث محاسبه و به حق بيمه اصلي اضافه ميگردد 
بي از سرمايه اصلي بيمه نامه و يا سرمايه مستقل از آن باشد كـه در هـر    سرمايه بيمه تكميلي حادثه مي تواند ضري) 2ـ1

  .صورت مي بايستي از حداكثر سقف تعيين شده كه در حال حاضر مبلغ سيصد ميليون ريال است تجاوز ننمايد 
هرگـاه  بيمه معافيت از پرداخت حق بيمه بعلت از كارافتادگي دائم   و كامل بيمه شده در اين بيمه تكميلي ) 2

ماه از آن بگذرد ، بيمه گذار  6و مدت   )اعم از حادثه يا بيماري ( بيمه شده بطور كلي و دائم از كارافتاده شود 
  .از پرداخت حق بيمه تا پايان مدت معاف خواهد بود 

  .سال تمام مي باشد  60حداكثر سقف سني جهت اين پوشش   )1ـ2
ذار و بيمه شده دو نفر مي باشند صـادر  گه جهت بيمه نامه هايي كه بيمه بيمه تكميلي معافيت از پرداخت حق بيم) 2ـ2

  .نمي گردد 
نرخ حق بيمه اين پوشش تكميلي با توجه به سن بيمه شده بشرح زير   محاسبه و به حق بيمه ، بيمه نامـه اضـافه   ) 3ـ2

  .ميگردد 
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  سن بيمه شده                                      اضافه نرخ
  درصد حق بيمه ساالنه 5/1سال                    30ز كمتر ا

  درصد حق بيمه ساالنه 2سال                       39ـ  30
  درصد حق بيمه ساالنه 5/2سال                      44ـ  40
  درصد حق بيمه ساالنه 3سال                       49ـ  45
  د حق بيمه ساالنهدرص 5/3سال                      55ـ  50

صدور بيمه معافيت از پرداخت حق بيمه بعلت از كارافتادگي كامل بيمه شده منوط به پاسخ سـئواالت پزشـكي در ظهـر    
  .پيشنهاد بيمه عمر و در صورت نياز به انجام معاينات پزشكي ، تائيد پزشك مشاور شركت ميباشد 

  
  : مراحل عمومي فروش و صدور بيمه عمر انفرادي

  
در مرحله اول كاركنان صدور بايد بتوانند از هر فرد بي تفاوت به   :ريقه برخورد و نحوه معرفي بيمه به مراجعين ـ ط1

رمـز    . امر بيمه زندگي ، يك فرد عالقمند و در مرحله بعد يك مشتري خوب و به عبارتي بيمـه گـذاري مطمـئن بسـازند     
كارمان ، جلب اعتماد طرف مقابل ، شناخت احتياج واقعي مشـتري   موفقيت مادر اين امر خوش رويي و ارزش و اعتقاد به

و ترغيب و تشويق از طريق معرفي صادقانه ولي هوشيارانه مزاياي بيمه مناسب و نهايتـا ابتكـار و حسـن سـليقه شـخص      
  .مسئول و نماينده بيمه خواهد بود 

م تشكيالتي شركتهاي بيمه بدون كمك و اسـتفاده  فروش بيمه عمر امروزه با توجه به سيست :ـ رابطه با نماينده بيمه 2
از سيستم نمايندگي قابل تصور نميباشد براي شركتهاي بيمه نه امكان پذير است و نه با صرفه كه بخواهند در رشـته اي  

م از همچون بيمه عمر مستقيما با همه مشتريان ارتباط برقرار كرده و احتياجات بيمه اي آنان را مرتفع نمايند پس ناچاري
البته استفاده صحيح و با حفظ فاصله مناسب و متقابال بايد بتـوانيم اعتمـاد   . نمايندگان بيمه بنحو احسن استفاده نمائيم 

نماينده زبان ما و اولين وسيله آشنايي نزديك  ما با مشتريان بوده و . نمايندگان بيمه را به تشكيالت شركت جلب نمائيم 
ن ، تصويري درست و منطبق با واقعيات از بيمه نزد مشتريان ايجاد نمايد بدنبال تحقـق ايـن    بنابراين چه بهتر كه اين زبا

  .هدف از بسياري از عواقب ناخوشايند بعدي در امان خواهيم بود و بر عكس 
سئواالت مندرج در برگه پيشنهاد بيمـه و متعاقبـا     :ـ قبول و كنترل پيشنهاد بيمه و اخذ برگه موافقت با شرايط 3

نمايندگان بيمـه و يـا كاركنـان بيمـه عمـر در قسـمت       . جوابهاي داده شده بعنوان پايه و اساس قرارداد آينده خواهد بود 
مربوطه موظف هستند ترتيبي اتخاذ نمايند ، حتي االمكان پيشنهاد بيمه عمر و برگه موافقت با شرايط در حضـور آنـان و   

موارديكه صدور بيمه عمر مشمول انجام معاينات پزشكي نميباشد  خصوصا در. توسط شخص متقاضي بيمه تكميل گردد 
به همراه كارت شناسايي توسط ) بيمه شده ( دقت در جوابهاي داده شده به سئواالت و رويت حداقل يكبار متقاضي بيمه 

وظايف مهم و  مسئول فروش بيمه الزامي است كنترل جوابهاي  داده شده به سئواالت پزشكي در برگه پيشنهاد بيمه جزو
اوليه  مسئول مربوطه ميباشد كنترل سن و شغل بيمه شـده و سـقف سـرمايه درخواسـتي و نـوع بيمـه و مـدت بيمـه و         

اخذ برگه موافقـت  . پوششهاي مورد درخواست و امضاء برگه پيشنهاد توسط  بيمه شده و بيمه گذار از نكات مهم ميباشد 
آگاهي قبلي و علم و اطالع متقاضـي بيمـه نسـبت بـه آن چيـزي اسـت كـه        با شرايط اينگونه بيمه ها تأكيدي مجدد بر 

مفـاد ايـن برگـه حـاوي     . تقاضاي صدور آن توسط بيمه گذار گرديده است امضاء اين  برگه توسط بيمه گذار الزامي است 
مـواردي نظيـر    اطالعاتي در خصوص ابتدا مزايا  و سپس مضار اين گونه بيمه نامه ها در موارد و مراحل خاصـي از جملـه  

ابطال ، بازخريد ، عدم پرداخت حق بيمه ميباشد تسليم پيشنهاد بيمه در مواردي  كه مشمول معاينات پزشكي نميگـردد  
بدون پرداخت بيعانه و در مواردي كه صدور بيمه نامه موكول به انجام معاينات پزشكي ميگردد به همراه مبلغ يكصد هزار 

مبلغ بيعانه در صورت صدور بيمه نامه بعنوان جزئي از حق بيمه اولـين سررسـيد تلقـي    . د ريال بعنوان بيعانه انجام ميشو
شده و صورت انصراف بيمه گذار از ادامه معاينات   پس از كسر هزينه هاي اداري و هزينه معاينات و آزمايشـات پزشـكي   

بيمه عمر بهنگام قبول پيشـنهاد ميبايـد    نكاتي كه مسئول. انجام شده ما به التفاوت آن به مشتري قابل برگشت ميباشد 
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سن و ) 1. قبل از معاينات پزشكي به آن  توجه نمايد كه در انتخاب ريسك مناسب و يا در احتساب اضافه نرخ موثر است 
مليـت و  ) 4. محل اقامت يا محل كار در  نواحي ناسالم ) 3. شغل و وضع اجتماعي ) 2. جنسيت بيمه شده  و مبلغ بيمه 

) 8. سوابق بيماري خـانوادگي  ) 7. مسافرت هوايي  و پروازهاي تفريحي ) 6. عادات ، اخالق و استعمال مسكرات ) 5 .نژاد 
وزن و ( انـدام ) 10. ناراحتيهاي عصـبي   سوابق) 9. سوابق بستري در بيمارستان  و جراحي ـ و يا بيماريهاي قبلي و غيره  

  ) .قد 
ول معاينات پزشكي كه در اين خصوص جد :لزوم مايشات پزشكي مورد  ت پزشكي و آزـ انتخاب و انجام معاينا4

ده است نوع معاينات پزشكي و آزمايشات مورد لزوم مشخص مي نمايد تهيه ش  سن بيمه شده و سرمايه بيمه ،با توجه به 
  :كه شامل دو قسمت مي باشد 

زشكي ميباشد سئواالت پزشكي در ظهـر ورقـه   مواردي كه صدور بيمه نامه طبق جدول فوق بدون انجام معاينات پ :الف 
پيشنهاد توسط بيمه شده متقاضي كامال ميبايستي پاسخ داده شود و مسئول صدور با كنترل دقيق پاسخهاي بيمه شده ، 

تناسب قد و  وزن و ساير عـوارض مشـكلي از طـرف        چنانچه در موارد سابقه خانوادگي ، سابقه بيماري يا اعمال جراحي ،
ده اعالم و يا پاسخي مبهم داده شده است با نظر پزشك مشاور شركت جهت انجام معاينـات و آزمايشـات معرفـي    بيمه ش
  .گردد 

مواردي كه صدور بيمه نامه منوط به انجام معاينات پزشكي و تائيد پزشك مشاور مي باشد فرم گـزارش پزشـك كـه     :ب 
شده در حضور پزشك كتبا پاسخ مي دهد و بخش ديگـر   بخش اول شامل سئواالتي است كه بيمه. شامل دو بخش است 

مربوط به نتايج معاينات پزشك معاينه كننده و نتايج آزمايشات و راديولوژي و نوار قلب است و پزشك مشاور با اطالعـات  
يـا بـا در    تكميل شده فرم  مزبور نظر خود را در مورد بالمانع بودن صدور بيمه نامه و يا بصالح نبودن صدور بيمه نامـه و 

نظر  گرفتن افزايش احتمال فوت صدور بيمه نامه را تائيد مي نمايد كه در صورت اخير مسـئول صـدور چنانچـه ضـريب     
باشد اضافه نرخ پزشكي را محاسبه و بسته به مورد مجوز الزم جهت صدور بيمه نامه را از مسئولين  100احتمال كمتر از 

  .باالتر اخذ مي نمايد 
ل تصميم نهايي در قبول يا رد پيشنهادات هميشـه در صـالحيت و اختيـارات مسـئول واحـد بيمـه گـر        بهر حا: 1توضيح 
  .ميباشد 
  تاريخ شروع بيمه نامه از تاريخ تائيد پزشك مشاور و در مواردي كه بدون انجام معاينات پزشكي باشد از تـاريخ : 2توضيح 

  .دريافت پيشنهاد توسط واحد صدور خواهد بود 
با توجه به اطالعات بدست آمده و  نتايج معاينات  پزشكي و دستور صدور بيمه نامـه ، بـرگ    :پيشنهاد بيمه  ـ آناليز 5

بيمه عمر ميبايستي تكميل و موارد مهم از جمله تاريخ شروع و انقضاء بيمه نامه ، نوع بيمه ، سرمايه ، ) پيش نويس(آناليز
ده و حق بيمه كه براساس سن بيمه شده و  مـدت بيمـه تعيـين مـي     مدت بيمه ،   تاريخ تولد بيمه شده ، شغل بيمه ش

  .در برگ آناليز درج و   توسط تنظيم كننده و مسئول واحد صدور كنترل و امضاء گردد. گردد 
نسخه اول برگ آناليز جهت پيش نويس بيمه نامه و بايگاني در پرونده و نسخه دوم آن جهت تغذيه اطالعـات مربـوط بـه    

  .بيمه نامه عمر در مركز مي باشد اداره نظارت 
پس از تكميل فرم آناليز يا پيش نويس بيمه نامه ، شماره بيمه نامه كـه از سـريال    :ـ ثبت بيمه نامه در دفتر صدور  6

دفتر بيمه نامه مربوطه اخراج مي گردد و از  چهار جزء تشكيل شده است جزء اصلي شماره بيمه نامه كـه همـان شـماره    
چهارم معرف سالي   اشد جزء دوم معرف كد نماينده فروش ، جزء سوم معرف كد شعبه صادر   كننده و جزءسريال   مي ب

  .است كه قرارداد بيمه در آن سال صادر شده است 
ماشين نويس ميبايستي ابتدا به كليه اطالعات مورد لزوم جهت درج در نسخه بيمـه نامـه آگـاهي     :ـ تايپ بيمه نامه 7

  .ه به شرايط خصوصي هر يك از بيمه نامه ها ، مبادرت به تايپ بيمه نامه بدون خط خوردگي نمايد يافته  و با توج
كنترل بيمه نامه تايپ شده ابتدا توسط مسئول صدور انجـام و پـاراف ميگـردد وسـپس      :ـ كنترل و امضاء بيمه نامه 8

  .سط مسئولين مربوطه صورت ميگيرد امضاء بيمه نامه باتوجه به ميزان سرمايه بيمه اي و حدود اختيارات تو
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دريافت حق بيمه اولين سررسيد آثار حقـوقي بيمـه نامـه     :ـ دريافت حق بيمه اولين سررسيد و تحويل بيمه نامه 9
صادر شده را جاري نموده و تعهدات شركت را اعتبار مي بخشد ، پرداخت حق بيمه قسط اول مي بايد پس از كسر مبلـغ  

اداره (ه گزار به حساب بانكي شركت و در مقابل دريافت قبض رسمي به مهر و امضاء مسئول مربوط بيعانه دريافتي از بيم
تحويل بيمه نامه در حكم آغاز دوره اي طوالني و ارتباط نزديك هر بيمه گزار با شـركت ميباشـد   .انجام گردد ) حسابداري

شده و مي بايد مسئولين و كاركنان در همه حال بـه  از اين تاريخ به بعد بيمه گزار بعنوان يك مشتري براي شركت تلقي 
چنانچه بتوانيم در ايـن  . چشم يك آشنا و شريك تجاري به   وي نگريسته و رعايت  حال وي و جلب اعتماد او را بنمايند 

مورد موفق باشيم از هر مشتري يك مبلغ خوب و يك سخنگو در جهـت معرفـي مزايـاي بيمـه عمـر و تشـكيالت اداري       
  .اخته ايم و اگر نتوانيم بر عكس شركت س

پس از مرحله ثبت بيمه نامه ، مي بايد يـك نسـخه بيمـه نامـه بـه       :ـ تحويل مدارك مورد لزوم اداره حسابداري 10
همراه قبض رسيد اولين حق بيمه جهت ثبت عمليات حسابداري و ايجاد كارت و يا فايل مورد لزوم جهـت كنتـرل هـاي    

  .ظر رعايت سررسيد و ارقام مربوطه تحويل اداره حسابداري  گردد بعدي دريافت حق بيمه از ن
يكي از كاربردهاي مفيد خدمات كامپيوتري در اين بيمه ها صدور بموقع قبوض رسيد حق بيمه كامپيوتري اسـت كـه     *

فت حق بيمه ها از نظر نظم و دقت عمل در طول ساليان بعد از صدور ميتواند سوابق نسبتا روشن و منظمي را از نظر دريا
  .ايجاد  نمايد 

بمنظور كنترل و تغذيه مجراي اتكائي شركت و نهايتا بردروي بموقع صحيح   :ـ تنظيم و تحويل مدارك مورد لزوم 11
مشخصات هر بيمه نامه مي بايد در پايان هر ماه يك نسخه رونوشت دفتر بيمه به همراه يك نسخه رونوشت بيمه نامـه و  

  .ه و يا الحاقي به معاونت امور اجرايي بيمه هاي اشخاص ارسال گردد برگه آناليزهاي صادر
بيمه نامه عمر با توجـه بـه    گزاران هر يك از بيمه:  ـ تعيين و شرايط مورد قبول نسبت به تقاضاي بيمه گزاران 12

ي تغييـرات در ميـزان    شرايط عمومي اينگونه بيمه ها ميتواند در طول مدت بيمه خصوصا از پايان  سال دوم به بعد تقاضا
. . . سرمايه ، مدت بيمه ، تغيير استفاده كنندگان ، ترتيب پرداخت حق بيمه و همچنين اطالع از ذخاير و سود احتمـالي  

داشته باشند ، قبول و اقدام برروي هر يك از تقاضاهاي بيمه گزاران مي بايد در چهارچوب شرايط عمومي اين بيمه هـا و  
  .هاي موجود و در صورت تائيد لزوم با صدور الحاقي انجام گردد عرف مورد عمل و مجوز

در مورد بيمه عمر و  پس انداز طرح جديد بلحاظ سيستم كامپيوتري اين بيمـه   11و  10،  7  ، 6،  5رديفهاي  :توضيح 
  .نامه مستثني مي باشد 

  .ارمزد پرداخت ميگردد در بيمه هاي عمر و پس انداز دو نوع ك :ـ ميزان كارمزد و طريقه پرداخت 13
  كارمزد فروش  :الف 

هـر  ( در هـزار سـرمايه اصـلي     30حق بيمه ساالنه يا % 75كارمزد صدور در بيمه هاي عمر پس اندازي انفرادي بر مبناي 
آن در قبال دريافت حـق  % 60تعيين چهل درصد اين كارمزد در قبال دريافت حق بيمه سال اول و ) يك كه كمتر باشند 

الزم به يادآوري است پرداخت كارمزدهـاي  . در سالهاي دوم الي پنجم پرداخت به نمايندگان ميباشد % 15سال   بيمه هر
مذكور بستگي به روش پرداخت حق بيمه دارد بدين  معني كه اگر پرداخت حق بيمه ساالنه باشد كـارمزد پرداختـي هـر    

خت حق بيمه ماهانه صورت گيرد پرداخـت كـارمزد ماهانـه    سال بصورت  يكساله به نمايندگان ميباشد و اگر چنانچه پردا
  .ميباشد 

  كارمزدهاي وصولي: ب 
حـق  % 3پرداخت كارمزدهاي وصولي از سال ششم به بعد به نمايندگان بيمه و يا تحصيلداران شركت انجـام و ميـزان آن   

دور و پرداخت آنها كال از طريق  تعيين و محاسبه كارمزدهاي صدور و وصول از جانب واحدهاي ص. بيمه هر قسط ميباشد 
  .اداره حسابداري مربوطه انجام و ارائه ميگردد 

  .حق بيمه     وصولي ساالنه ميباشد % 25ميزان كارمزد در بيمه هاي عمر انفرادي خطر فوت برمبناي * 
  .ميباشد ) وصولي (درصد حق بيمه صادره  2ميزان كارمزد در بيمه هاي عمر با حق بيمه يكجا * 
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شايد با تمام رشته هاي ديگر بازرگاني اختالف اساسي داشته باشد و عامل اصلي اين  :ـ بايگاني در رشته بيمه عمر 14
اختالف مسئله بلند مدت بودن بيمه هاي   عمر مي باشد و با توجه به اينكه مدت بيمه نامه هاي عمر و پس انداز بعضـي  

اشد پس از اتمام مدت و تسويه مالي    بيمه نامـه نيـز پرونـده و سـوابق     سال هم مي گذرد و چه بسا الزم ب 20اوقات  از 
بيمه نامه نگهداري گردد بديهي است در طول اين مدت طوالني حوادث و مسائل متفاوتي حول و حوش سوابق هر يك از 

طلـع و قابـل   بيمه شدگان مي گذرد كه الزم است بايگاني بيمه عمر يـك بايگـاني مكـانيزه مجهـز و مسـئول آن  فـرد م      
  .اعتمادي باشد 

  
  بيمه هاي عمر گروهي 

  
، اطالعـات مـورد لـزوم     براي بستن قرارداد يا مستقيما يا با ارسال نامه و يا از طريق نماينده بيمه :الف ـ انعقاد قرارداد  

ت سـازمان ، نـوع   عاليـ و فوايد آن در اختيار سازمان متقاضي قرار ميگيرد و اطالعات شامل نام سازمان ، نـوع ف بيمه عمر 
) نفـر   25حـداقل  ( نظر ، تعداد كل كاركنان ، تعداد كل كاركنان متقاضي بيمه به تفكيـك رده هـاي شـغلي    بيمه مورد 

متوسط سن كاركنان  متقاضي بيمه سرمايه درخواستي ، جهت محاسبه نرخ و تنظيم طرح قرارداد به واحد صـدور بيمـه   
رداد را براساس خواسته هاي بيمه گذار و نظر مشـورتي و بـا توجـه بـه شـرايط      عمر ارسال ميگردد اداره  مذكور طرح قرا

بيمـه گـزار پـس از مطالعـه  و اعـالم نظـرات       . عمومي بيمه هاي عمر و حوادث تنظيم ، و به بيمه گذار ارسال مينمايـد  
پنج نسخه  تنظيم ،   شـماره   و پس از   توافق نهايي در مورد شرايط ، قرارداد اصلي درصالحي ، طرح را اعاده مي نمايد ا

  گذاري ، امضاء و جهت بيمه گذار ارسال ميگردد
كه بيمه گذار پس از امضاء چهار نسخه آنرا اعاده مينمايد الزم به يادآوري است كـه در بيمـه هـاي عمـر زمـاني قبـل از       

بيمه گذار اولين قسط  بنابراين. د پرداخت اولين قسط حق بيمه قرارداد اعتبار ندارد ولو اينكه به امضاء طرفين رسيده باش
در . در اولـين روز شـروع قـرارداد بپـردازد     ) بدون توجه به ضرب االجـل هـاي ذكـر شـده در قـرارداد      ( را بايد حق بيمه 

. قسـط مربوطـه باشـد    % 30صورتيكه مبلغي بعنوان علي الحساب قسط اول دريافت شود نبايستي به هيچ وجه كمتـر از  
  .باعث تغيير در شرايط قرارداد ميگردد توسط واحد صدور بيمه عمر صادر مي شود  صدور الحاقي هائيكه

تك تك بيمه شدگان بيمه نامـه اي صـادر   در بيمه هاي عمر گروهي براي نظر به اينكه   :ب ـ مشخصات بيمه شدگان  
روز  15داكثر ظرف مـدت  نمي  گردد لذا بيمه گذار مي بايستي  ليست مشخصات كليه بيمه شدگان در اول قرارداد را ح

از تاريخ شروع قرارداد ، در دو نسخه تهيه و به بيمه گر تحويل نمايد كه نسخه دوم آن پس از تائيد بيمه گر به بيمه گزار 
  .ارائه ميگردد 

ليست بيمه شدگان شامل شماره رديف بيمه اي ، نام و نام خانوادگي ، تاريخ تولد ، شماره شناسـنامه و محـل صـدور آن    
  .باشد  مي

در قراردادهاي با سرمايه ضريبي از حقوق ماهانه بيمه شدگان ، مبلغ حقوق هر يك از بيمه شدگان ميبايستي  ـ 1توضيح 
  .درج شود 

نفر كمتر نباشند مي بايسـتي   25از كاركنان بيمه گذار مشروط بر آنكه از % 70ـ در قراردادهاي گروهي حداقل 2توضيح 
  .تحت پوشش قرار گيرند 

نامه  ـ تغييرات پرسنلي در طول قرارداد شامل استخدام جديد ، بازنشسته ، اخراج ، بازخريد در پايان هر ماه طي3يح توض
  .كتبي به بيمه گر اعالم ميگردد 

هر قراردادي پس از آنكه به امضاء  بيمه گذار رسيد در دفتر قراردادها ثبت و سه نسـخه آن   :ج ـ دفتر ثبت قراردادها  
همچنين قراردادهائيكه بوسيله الحاقي در اول هر سال بيمه اي تمديد ميگردند الحاقي مربـوط در  . ميگردد  ضميمه دفتر

دفتر قراردادها ثبت و سه نسخه آن ضميمه دفتر ميگردد هر سطر دفتر مربوط به يك قرارداد ميباشد و مشخصات قرارداد 
ن بانضـمام يـك نسـخه از    سته شده و رونوشت هـاي مربوطـه آ  در آن سطر ذكر ميگردد دفتر قراردادها در پايان هر ماه ب

  :كه در آن ثبت شده است به ترتيب زير توزيع ميگردد ) ياالحاقي هاي تمديد ( قراردادها 
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آگاهي از وضعيت قـرارداد ، اقـدام در مـورد    نامه عمر در مركز جهت كنترل و  ـ رونوشت اول و دوم به اداره نظارت بيمه1
  .همچنين استفاده اداره نظارت بيمه عمر در موارد مورد لزوم  واگذاري اتكائي و

  .معين مربوطه صادر كننده جهت بازنمودن حساب  ـ رونوشت سوم به اداره حسابداري واحد2
تعهـد در مقابـل   ) ستون تعهـدات  در (  ر است ، منظور از تعهدات شركتچند نكته در مورد ثبت دفتر قرارداد الزم به ذك

مبلغ ثابت باشد رقم آن در ستون مربوطه نوشته ميشود و در  ) سرمايه بيمه ( ميباشد و اگر رقم مورد تعهده بيمه شديك 
برابر حقوق هر بيمه شده و در بيمه عمر مانده بـدهكار   60برابر يا   30صورتيكه تعهد شركت براساس ضريب حقوق مثال 

ميشود و اگر شركت در مقابل بعضي از خطرات ذكر شـده   باشد بهمان صورت ذكر بدهي حين الفوت بيمه شده مي  مانده
منظور از حداكثر   تعهد حداكثر مبلغي اسـت كـه شـركت    . تعهدي ندارد در ستون مربوطه عالمت ـ ـ ـ گذاشته ميشود    

موظف است در صورت وقوع خطرات موضوع بيمه براي يك بيمه شده پرداخت نمايد ، در صورتيكه حق بيمه قرارداد قبال 
صورت قطعي يا علي الحساب محاسبه و در قرارداد يا الحاقي تمديد مدت ذكر شـده باشـد ، مبلـغ آن در سـتون حـق       به

بيمه صادره ثبت ميشود ، در مواقعي كه تعيين حق بيمه صادره در زمان انعقاد قرارداد ممكن نباشد در ستون مالحظـات  
  .ن ميگردد توضيح داده ميشود كه حق بيمه بعدا بوسيله الحاقي تعيي

دفتر الحاقي ها نيز هر سطر آن اختصـاص بـه يـك الحـاقي دارد كـه       :د ـ دفتر ثبت الحاقي هاي اضافي يا برگشتي  
هـر الحـاقي كـه در    . ود مشخصات الحاقي در آن سطر ثبت ميگردد و  شماره رديف دفتر الحاقي برروي الحاقي ثبت ميش

د دفتر الحاقي ها نيز مانند دفتر قراردادها در پايان هر ماه بسته شده ميگردد ، سه نسخه آن ضميمه دفتر ميشودفتر ثبت 
و رونوشت هاي مربوط به ترتيبي كه در مورد دفتر قراردادها ذكر شد توزيع مي گردد نكته قابل توجه اينكه شماره دفتـر  

  .يك شروع ميگردد   الحاقيها براي يكسال پشت سر هم بوده و در اول هر سال شمسي مجددا شماره  رديف دفتر از
   :شماره هر قرارداد متشكل از چهار جزء  بشرح ذيل ميباشد  :ه ـ شماره گذاري و تمديد قرارداد 

  .شروع ميگردد  600000جزء اصلي يا شماره رديف قراردادها ميباشد و پشت سرهم  از شماره  ـ 1
  ينصورت معرف كد نمايندگي ميباشد زمان در غير اجزء دوم ، چنانچه بيمه نامه مستقيم صادر شده باشد معرف كد سا ـ 2
  .جزء سوم معرف كد شعبه صادر كننده  ـ 3
  .ـ جزء چهارم سال قرارداد كه معرف سالي است كه قرارداد در آن سال منعقد يا تمديد شده است 4

) اختي ـ خسارت معوقـه   خسارت پرد( يان مدت ، آمار حق بيمه و خسارت براي تمديد قرارداد الزم است يكماه قبل از پا
قرارداد و تهيه و بهمراه گزارش تفصيلي  باطالع اداره نظارت  بيمه نامه در مركز برسد تا با هماهنگي با واحد اجراء كننده 

  .نسبت به تمديد يا عدم تمديد آن و همچنين تقليل يا افزايش نرخ حق بيمه در صورت لزوم اتخاذ تصميم گردد 
ليست بيمـه شـدگان براسـاس     حق بيمه ساالنه هر قرارداد پس از ارسال :مه صادره ساالنه م ـ صدور الحاقي حق بي 

  .مشمول بيمه محاسبه و با صدور الحاقي بطور بيمه قطعي بحساب بدهكار بيمه گذار منظور ميگردد تعداد 
صادره منظور شده باشد در بديهي است چنانچه در قرارداد يا الحاقي تمديد مبلغي بعنوان حق بيمه الحساب يا حق بيمه 

  .الحاقي حق بيمه قطعي مبلغ مذكور از حق بيمه قطعي كسر و مابه التفاوت آن بحساب بيمه گذار منظور ميگردد 
در موارديكه حق بيمه تعيـين شـده در الحـاقي حـق بيمـه صـادره        :ن ـ الحاقي حق بيمه بيمه اضافي و يا برگشتي  

ديدي به تعداد بيمه شدگان اضافه يا از آن  حذف شوند و يا اينكه سرمايه بيمه عمـر و  ساالنه تغيير كند  يا تعداد افراد ج
حوادث بيمه شدگان تغيير كند و يا هرگونه تغييراتي كه حق بيمه قرارداد را عوض نمايد حق  بيمه از تاريخ تغييـرات تـا   

در . شتي بحساب بيمه گذار منظور ميگـردد  انقضاء مدت بطور روز شمار محاسبه و بوسيله الحاقي حق بيمه اضافي يا برگ
كليه الحاقي هاي صادره اعم از اضافي ، برگشتي ، صادره ساالنه و همچنين الحاقي هائيكه در مورد اصالح يا تغييـر مـواد   

، تاريخ  بيمه شدگان ، شماره قرارداد ، نوع بيمه  نام   بيمه گذار ،: قرارداد صادر ميگردد مي بايد  اطالعات زير درج گردد 
تـاريخ  ( شروع و انقضاء قرارداد ، شماره   الحاقي ، اسامي بيمه شدگانيكه الحاقي در مورد آنان صادر ميگردد و تاريخ موثر 

، گيرندگان رونوشت ، تاريخ و محل صدور الحاقي ، مبلغ   حق بيمه اضافي يا برگشـتي  يـا صـادره ، در مـورد     ) تغييرات 
ل پوشش بيمه عمر و حوادث ميباشد رقم حق بيمه عمـر و حـوادث بـه تفكيـك  در ذيـل      الحاقي هاي قراردادي كه شام
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مـدت ـ مبلـغ وام گيرنـدگان     ( الحاقي مشخص گردد و در مورد الحاقي هاي بيمه عمر مانده بدهكار درج مشخصـات وام  
  .وزيع ميگردد ضروري است ، الحاقي معموال در پنج تا هفت  نسخه بسته به مورد تنظيم ميشود و بشرح زير ت

ـ 4ـ دو نسخه اداره نظارت بيمه نامه در مركز 3ـ دو نسخه سابقه پرونده 2) نسخه اصلي ( ـ يك نسخه جهت بيمه گذار 1
  )يك نسخه جهت دفاتر معين  عمر و يك نسخه جهت دفاتر معين حوادث ( دو نسخه اداره حسابداري 

ا توجه به نوع بيمه ، نوع سـرمايه متفـاوت اسـت ولـي آنچـه كـه       اجراء قراردادهاي بيمه عمر گروهي ب :و ـ مسائل كلي  
  :بعنوان اصول كلي ميتوان بيان نمود بشرح زير است 

يك نسخه ليست مشخصات بيمه شدگان طبق قرارداد از بيمه گذار اخذ و سپس در طول مـدت   :ـ ليست مشخصات 1
  .د قرارداد كسانيكه حذف و يا اضافه ميگردند برروي آن انجام ميگرد

بيمه گذار موظف است نسبت به پرداخت حق بيمه در سررسيد معين شده اقدام نمايد و در صورت تاخير  :ـ حق بيمه 2
حق بيمه هاي دريافتي مـي بايـد   . در پرداخت حق بيمه واحد صدور توسط نامه مراتب را به بيمه  گذار اطالع خواهد داد 

  .اب از بيمه گذار خواسته شود دقيقا كنترل و در صورت اشكال مراتب اختالف حس
بيمه گذار موظف است طبق مفاد قرارداد تغييرات وارده در ليست بيمه شدگان را اعم از افرادي كه حذف  :ـ تغييرات 3

تغييرات ارسالي از طرف بيمه گذار پـس از  . تغيير مينمايد باطالع بيمه گر برساند ميشوند و يا سرمايه بيمه آنان  يا اضافه
  .وسيله الحاقي تائيد ميگردد كنترل ب

بـه مكاتبـات   ) كالسـور قـرارداد   ( يـك قسـمت   . حتي المقدور بايگاني هر قرارداد به دو بخش تقسيم شود  :ـ بايگاني 4
پوشـه  ( ديگـر   مربوط به سوابق دريافت حق بيمه و نگهداري ليست  و مشخصات بيمه شدگان و تغييرات بعدي و قسمت

باتيكه در ارتباط با صدور قرارداد ، تمديد آن و همچنين يك نسخه از كليه الحاقي هـا و مسـائلي   به مكات) پرونده قرارداد 
  .كه باعث تغيير در مفاد قرارداد ميگردد اختصاص مي يابد 

در هر يك از قراردادهاي گروهي ممكن است بنا به داليلي  از قبيل شغل بيمه شـدگان و ميـزان    :ر ـ معاينات پزشكي  
، بيمه گر بنـا بـه تشـخيص خـود و مفـاد قـرارداد از تعـدادي از افـراد         . . . و ي ، نوع پوششهاي بيمه ، سن خابسرمايه انت

معاينات پزشكي بعمل آورده كه در اينصورت الحاقي تائيد پوشش بيمه آنان پس از گذراندن مراحـل معاينـات پزشـكي و    
ك بيمه گر صادر و به بيمه گزار اعالم ميگردد و پزشك بيمه آزمايشات مربوطه و تائيد پزشك بيمه گر از تاريخ تائيد پزش

گر در دادن اضافه نرخ پزشكي و يا عدم پذيرش هر متقاضي بيمه قرارداد مختار ميباشد كه در اين رابطه جدول معاينـات  
  .پزشكي گروهي براساس سن بيمه شونده و سرمايه بيمه  تنظيم شده است 

  
  :ز ـ انواع بيمه هاي گروهي 

  بيمه عمر زماني )1
منظور از اين پوشش اين است كه كليه كاركنان بيمه گزار در مقابل خطر فوت بيمه ميشوند ، بدين معني كه بيمه گر در 

بـا توجـه بـه    ( قبال دريافت حق بيمه مقرر متعهد ميگردد چنانچه هر يك از كاركنان بيمه گذار در هر كجا و بهـر علـت   
معموال در كنار پوشش اصـلي  . مايد سرمايه بيمه را به بازماندگان متوفي پرداخت نمايد فوت ن) شرايط عمومي بيمه عمر 

پوششهاي ديگري از قبيل از كار افتادگي كامل و دائم ناشي از حادثه يا نقص عضو جزئـي و دائـم ناشـي از      )فوت خطر ( 
  .با تقاضاي بيمه گذار به بيمه شدگان داده ميشود . . . حادثه 

  يه بيمه معموال در اين نوع قرارداد به دو صورت تعيين ميگرددسرما  )1ـ1
  الف ـ بصورت سرمايه ثابت براي بيمه شدگان
  ب ـ براساس ضريبي از حقوق بيمه شدگان

  محاسبه حق بيمه  )2ـ1
  :براي كليه بيمه شدگان ثابت باشد الف ـ چنانچه سرمايه بيمه عمر 

نرخ حق بيمه ساالنه ـ كل حق بيمـه سـاالنه يـا حـق       ×ايه يك بيمه شده سرم ×تعداد كل بيمه شدگان در اول هر سال 
  بيمه قطعي



 

١٨  
  

از  و يا حذف ميگردند بطـور روز شـمار  بعد به تعداد بيمه شدگان اضافه حق بيمه ، بيمه شدگاني كه در ماههاي : توضيح 
  .تاريخ تغييرات تا پايان مدت قرارداد بشرح زير محاسبه ميگردد 

  
  حق بيمه ساالنه                                                

  = حق بيمه يك روز هر بيمه شده
                                                     360  

  :ب ـ چنانچه سرمايه بيمه عمر براساس ضريبي از حقوق ماهانه بيمه شدگان تعيين ميگردد 
  حق بيمه ماهانه بيمه شدگان= نرخ حق بيمه ماهانه  ×مجموع حقوق ماهانه مالك محاسبه حق بيمه 

 تعيين ميگردد بيمه گر جهت كنتـرل سـقف  ايه بيمه براساس ضريبي از حقوق ـ معموال در قراردادهايي كه سرم1توضيح 
  .سرمايه بيمه حداكثر حقوقي براي بيمه شدگان كه مالك محاسبه حق بيمه باشد تعيين مي نمايد 

 برابر حق بيمه اولين ماه محاسـبه و بـه   12 با سرمايه هاي متغيير ، براساس يا ساالنه قرارداد ـ حق بيمه قطعي2توضيح 
  .حساب بدهكار بيمه گذار منظور ميگردد 

مـي       حذف ميگردند و يا حقوق آنها تغييرهاي بعد به قرارداد اضافه و يا ـ حق بيمه ، بيمه شدگاني كه در ماه3توضيح 
  .ميگردد يابد بشرح زير محاسبه 

مجموع حقوق هر ماه بيمه شدگان از مجموع حقوق بيمه شدگان ماه قبل كسر و حاصل آن ضربدر تعداد ماههـاي بـاقي   
  .آمده بعنوان حق بيمه اضافي يا برگشتي الحاقي صادر و منظور ميگردد داد ميگردد و رقم بدست مانده تا پايان قرار

   :ـ قرارداد بيمه عمر مانده بدهكار گروهي 2
بيمه عمر مانده بدهكار عبارت است از تعهد پرداخت ديون وام گيرندگان بيمه شده در صورت فـوت هـر    :الف ـ تعريف  

يك  از آنها از طرف بيمه گر ، اين نوع بيمه با توجه به طريقه  محاسبه و پرداخت حق بيمه و تعهدات بيمه گـر بـه چنـد    
  .روش نسبتا مشخصي منعقد و اجراء ميگردد 

بيمـه    چنانچه موسسه وام دهنده صرفا اصل مبلغ وام را بيمه نمايد با توجه به اينكه در موقع بروز خسـارت ،  :ول روش ا
مانـده بـدهي     گر اصل مبلغ وام را در فرمول خسارت قرارداده   و مانده بدهي شخص را در تاريخ فوت تعيـين مينمايـد ،  

قساط پرداخت شده و همچنين اقسـاط معوقـه احتمـالي و هزينـه     تعيين شده توسط بيمه گر بلحاظ منظور نشدن بهره ا
همـواره كمتـر ميباشـد و    ) طبـق كـارت وام وي   ( تاخير مربوط به اقساط معوق از مانده حين الفوت شخص  وام گيرنده 

حد قابل  نقصان مربوطه را خانواده شخص ميبايست جبران نمايند البته در موارديكه تعداد وام گيرندگان يك قرارداد   به
  .توجهي افزايش يابد بمنظور سهولت كار نرخ متوسط براي كليه وام گيرندگان در نظر گرفته ميشود 

چنانچه موسسه وام دهنده اصل و فرع را بيمه نمايد مبلغ مانده مورد محاسبه توسط بيمـه گـر بـا احتسـاب      :روش دوم 
معموال بيشتر ميگردد در اين قبيل موارد مبلغ افـزون تـر     مبلغ اصل و فرع در فرمول خسارت ، از مبلغ كارت وام گيرنده

  .بعنوان سرمايه بيمه عمر به وراث پرداخت مي شود 
حق بيمه نزولي ـ چنانچه بخواهيم در موقع فوت  وام گيرنده رقم  مورد تعهد توسط بيمه گر با رقـم مـورد     :روش سوم 

عينا تطبيق نمايد بدين صورت عمل مينمـائيم كـه وام   ) ت وام مانده حين   الفوت طبق كار( مطالبه موسسه وام دهنده 
در اينحالـت در صـورت بـروز    . گيرندگان براساس نرخ متوسطي برمبناي مانده بدهي اول هر سال بيمه عمر زماني گردند 

مانده وامـي  خطر فوت براي هر يك از وام گيرندگان عينا مبلغ مانده بدهي حين الفوت وام گيرنده متوفي حداكثر تا رقم 
در اين روش ممكن است مانده بدهي در . كه در  اول آن سال مالك محاسبه حق بيمه قرار گرفته است پرداخت ميگردد 

در روش اخير نيـز حـق بيمـه معمـوال     . اول هر ماه بجاي مانده بدهي در اول هر سال مالك محاسبه حق بيمه قرار گيرد 
  .رندگان محاسبه ميگردد براساس   يك نرخ متوسط براي كليه وام گي
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  :ب ـ محاسبه حق بيمه 
نرح حق بيمه طبق تعرفه حق بيمه ساالنه  يا يكجا مشخص ميشود ، در تعرفه هاي بيمه عمر مانده  :ـ حق بيمه ثابت 1

شده است و براي تعيين نـرخ حـق بيمـه عمـر مانـده      و سن بيمه شده محاسبه و تعيين  بدهكار نرخ با توجه به مدت وام
  .روي تعرفه نرخ  مورد نظر را پيدا كرد ت بيمه او را در نظر گرفته و از هكار  وام گيرنده كافي است سن و مدبد

  حق بيمه ساالنه يا يكجا= نرخ حق بيمه ساالنه يا يكجا  ×اصل مبلغ وام 
  )حق بيمه ماهانه = يك دوازدهم حق بيمه ساالنه (  كه روش پرداخت ماهانه باشد در صورتي

 ـ حق بيمه كسر ماه يا سال در موارد ترتيب پرداخت حق بيمه ماهانه يا ساالنه بصورت روز شمار مورد محاسـبه 1 توضيح
  .قرار ميگيرد 

  .ـ حق بيمه كسر سال در صورتي كه ترتيب پرداخت حق بيمه يكجا باشد يكسال منظور ميگردد 2توضيح 
  : ـ حق بيمه نزولي2

مـاه يـا   ( حق بيمه در هـر سررسـيد   ) = در سررسيد ( بيمه شدگان به بيمه گزار  مجموع بدهي وام كليه ×نرخ حق بيمه 
  )سال 

  ) :ساالنه   (ج ـ الحاقي حق بيمه صادره 
 سال بيمه قرارداد اسـت و در اول هـر سـال بيمـه اي حـق     حق بيمه ، حق بيمه صادره  ، مه ثابتدر قراردادهاي با حق بي

سوابق تا پايان سال بيمه پرداخت نمايد طي الحاقي تعيين و بحساب بـدهكار بيمـه    بيمه اي كه بايد بيمه گزار با توجه به
الحاقي حق بيمه صادره با توجه به كل مبلغي كه . گزار منظور ميگردد و اين امر ربطي به ترتيب پرداخت حق بيمه ندارد 

  .بايد تا پايان سال بيمه پرداخت شود صادر ميگردد 
فسـخ قـرارداد مـانع ادامـه بيمـه ، بيمـه شـدگان قبلـي         ) يكجا ( ه بدهكار با حق بيمه واحد در قراردادهاي ماند :توضيح

  .نميگردد و الحاقي تمديد قرارداد صرفا جهت پوشش بيمه اي وام گيرندگان جديد صادر ميگردد 
   :د ـ الحاقي اضافي يا برگشتي 

وام گيرنده جديدي را معرفي نمايـد حـق بيمـه بـا      در قراردادهاي با حق بيمه ثابت در صورتيكه بيمه گذار در طول سال
ي صادر ميگردد و در حاليكـه  وام گيرنده محاسبه و الحاقي اضاف) از تاريخ تائيد پوشش تا پايان سال بيمه ( قيمانده سال 

وطه بمـدت  حذف نمايد حق بيمه مرببه غير فوت ) باز پرداخت وام  مثال( گزار بخواهد وام گيرنده قبلي را به دليلي بيمه 
  .با قيمانده تا  پايان سال بيمه محاسبه و الحاقي برگشتي صادر ميشود 

در قراردادهاي با حق بيمه نزولي كه حق بيمه ماهانه پرداخت ميشود الحاقي اضافي يا برگشتي پـس از محاسـبه قطعـي    
  صادر ميگردد   )الحساب ساالنه  ييك دوازدهم عل( حق بيمه صادره ماهانه  ماه با توجه به رقم علي الحسابحق بيمه هر 

  :ه ـ مسائل مربوط به مشخصات بيمه شدگان 
در قراردادهاي با حق بيمه ثابت ليست مشخصات وام گيرندگان حاوي رديف ، نام و نام خـانواگي ، تـاريخ تولـد ، شـماره     

از كنتـرل ، محاسـبات حـق     و پس وام از بيمه گزار دريافتتاريخ دريافت   وام ، مدت وام ، شناسنامه ، محل صدور ، مبلغ
در قراردادهاي با حق بيمه نزولي ، بيمه گذار موظـف اسـت ليسـت مشخصـات وام گيرنـدگان را بـه         انجام ميگيرد ،بيمه 

جهت بيمـه گـزار ارسـال دارد بهتـر اسـت ليسـت دو نسـخه        ) اول سال يا ماه   (انضمام مانده بدهي آنان در هر سررسيد 
  .آن پس از تائيد به بيمه گزار اعاده شود  درخواست شود و يك نسخه

   :ي ـ در ارتباط به اداره نظارت بيمه نامه عمر در مديريت بيمه هاي اشخاص 
و الحاقي خود را بسته و پس از كنترل  پايان هر ماه دفاتر قرارداد مجتمع ها ، مراكز و شعب مي بايد در  :رونوشت دفاتر 

طبيق   با دفاتر حسابداري نسخه هاي آنرا به ترتيب زيـر جهـت اداره نظـارت بيمـه     صحت ثبت مبالغ و ساير اطالعات و ت
  :نامه در  مركز ارسال دارند 

ـ دو برگ رونوشت دفتر قراردادها بانضمام دو نسخه از كليه قراردادها يا الحاقيه هاي تمديد مدت كه در آن ثبـت شـده   1
  .است 

  .برگشتي بانضمام يك نسخه از الحاقيهاي مربوط به تغييرات مفاد قرارداد ـ دو برگ رونوشت دفاتر الحاقيهاي اضافي و 2
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ـ يك برگ رونوشت دفاتر قراردادها و الحاقيهاي اضافي و برگشتي بانضمام يك نسـخه از كليـه قراردادهـا و الحاقيهـاي     3
  .صادره ثبت شده ، جهت آمار ماهيانه به اداره حسابداري واحد بيمه گر ارسال ميگردد 

  
  مه عمر وحوادث كاركنان دولت بي

بيمه عمر وحوادث كاركنان دولت پوششي است مختص كاركنان وزارتخانه ها ،سازمان ،شـركت وسـاير ارگانهـاي دولتـي     
         بـين شـركت سـهامي بيمـه ايـران وسـازمان امـور اداري        1367،اين پوشش حسب مصوبه هيئت محترم وزيران در سال 

قراردادي وكاركنان خريد خدمت كه حداقل يكسـال   بر اين اساس كليه پرسنل رسمي ، .د و استخدامي وقت منعقد گردي
  .مي گيرند ه باشند تحت پوشش قرار سابقه كار داشت

اولـين تعهـد ايـن قـرارداد معـادل      . اسـت  بحـال تغييـرات زيـاد نمـوده      تا 1367حق بيمه وتعهدات اين قرار داد از سال 
در صـد از   50و) كارفرما(در صد از حق بيمه توسط سازمان  50ماه بوده كه ريال در  300ريال با حق بيمه  000/000/2

  .حقوق كارمند را پرداخت مي شد 
ريال با حـق بيمـه اي    000/000/10 يمه گذار موظف به اخذ آن مي باشددر حال حاضر حداقل سرمايه اين پوشش كه ب

ريـال   6750ريال با حق بيمه اي معادل  000/000/30دات تا ريال در ماه است معذالك امكان افزايش تعه 2250معادل 
شايان ذكر است كه پوشش بيمه عمر و حـوادث كاركنـان دولـت همكـاران      .ريال در سال ميسر است  000/81در ماه و 

  .باشد مبلغ سي ميليون ريال مي) ايران  كاركنان بيمه(
تغييرات انجام گرفته در خصوص تعهدات و نرخ و شرايط موارد  و علي رغم) قرارداد (قبل از تشريح نحوه صدور بيمه نامه 

  :اهم ذيل را مورد توجه قرار دهند 
  .ضرب االجل پرداخت حق بيمه هر ماه تا پايان ماه بعد است  -1
  .علي رغم اينكه پرداخت حق بيمه ماهانه است معذالك در بعضي از سازمانها  ساالنه انجام مي شود  -2
  .ه اي به كاركنان بازنشته منوط به عدم ايجاد وقفه در پرداخت  حق بيمه وپوشش بيمه اي آنهاست ارئه پوشش بيم -3
ته كه در پرداخت حق بيمه آنها وقفه اي ايجاد شـده اسـت در صـورت مثبـت بـودن      سپوشش بيمه اي كاركنان بازنش -4

  .معاينات پزشكي كه توسط بيمه گر انجام مي گيرد 
  كـاهش افـزايش و  ( ه وصول وتغييـرات بعـدي  قرارداد در ضرب االجل تعيين شد يان در ابتداليست اسامي بيمه شدگ -5
بديهي است با اين توضـيحات از   .ادامه ليست ها نگهداري يا حذف مي شود  به صورت رسمي اعالم و در كاركنان كتبا و)

  .پذيرش ليستهاي ماهانه يا ليستهاي حقوق ومزايا بايستي خودداري كرد 
  .مي باشد سال تمام  70و حادثه سن بيمه شدگان جهت اعطاي پوشش بيمه عمر حداكثر -7

  
  نحوه صدور قرارداد عمر وحوادث كاركنان دولت

  :جهت انعقاد اين قرارداد پس از مذاكره با بيمه گذار تقاضاي كتبي بيمه گذار را اخذ وبه ترتيب ذيل عمل مي گردد 
به شكل ساير رشته هاي مشابه  است لذا نام بيمه گذار در جلو شماره اي  چون اين قرارداد فاقد دفتر مخصوص صدور -1

ليست شده ودر اختيار واحدهاي اجرايي گذاشته شده يا مي شود )شماره هاي رايانه اي (كه از طريق مديريت انفورماتيك 
  .شماره مورد نظر به عنوان شماره قرارداد به بيمه گذار اعالم مي گردد  در ج و

ارسال گواهي پوشش بيمه اي بر اساس مصوبه هيئت محترم وزيـران   نمونه نسبت به اعالم شماره قرارداد وبر اساس  -2
  .اقدام مي گردد

  .وري نماييد آپرداخت به موقع را ياد ضمن ارسال قرارداد دو نكته مهم يعني ارسال ليست اسامي بيمه شدگان و -3
  :انجام مي گيرد پس از دريافت ليست اسامي بيمه شدگان كنترلهاي ذيل 

درج  …شامل نام ،نام خانوادگي ،تـاريخ تولد،شـماره شناسـنامه و   )كارمند (آيا در ليست اسامي مشخصات بيمه شده  -1
  .شده است 
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بر اساس مفاد و شرايط ومتن  قرارداد نسبت به حذف نام افرادي كه مشمول پوشش بيمه اي نمي شوند اقدام گردد ،  -2
  .ثرت سن ويا بازنشستگاني كه دچار وقفه پرداخت حق بيمه وپوشش بيمه اي شده اند به طور مثال افراد با ك

  .تعداد دقيق بيمه شدگان مشخص مي گردد -3
نسبت به محاصبه حق بيمـه اقـدام مـي     )بر اساس شرايط روز قرار داد(ط بيمه گذار با توجه به سرمايه اخذ شده توس -4

  :نماييم 
  تعداد كاركنان ×اهانه هر نفر حق بيمه م =كل حق بيمه ماهانه

  . در صورت امكان ليست اسامي شاغلين مستقل از ليست باز نشستگان باشد تا كنترلها براحتي انجام گيرد -5
در صورتي كه سازمان از قبل بيمه گذار شركت باشد ليست اسامي بازنشتگان سال جديد با سال قبل جهت مشـخص   -6

داشته اند و در صورتي كه در شركت ديگري قرار داشته اند بايستي مراتب بـه      ه اي نشتگاني كه وقفه پوشش بيمشدن باز
  .تاييد بيمه گر سال قبل رسيده باشد يا برسد 

پس از كنترلها اقدامات فوق فرم مخصوص ثبت اطال عات  با توجه به عناوين درج شده در جلو جداول تعبيه شده تكميل 
  .مي شود 

  .زنشتگان وشاغالن كلي نباشد از  دو فرم براي تكميل حق بيمه استفاده شود در صورتي كه تعهدات با
در جدول پايين فرم همانطوري كه درج شده است بايستي موارد خاص را درج كرد لذا از درج مشخصات حق بيمـه هـاي   

  .ماه جاري خودداري گردد 
ق بيمه ماهانه خـودداري گـردد ودر ايـن چنـين     حتي المقدور از بدهكار نمودن بيمه گذار به علت عدم پرداخت كامل ح

مواردي از صدور فرم تا تعيين وضعيت و پرداخت حق بيمه خودداري گردد ،معذالك در موارد خاص ومبالغ كم به نسـبت    
حق بيمه پس از اقدام مراتب به بيمه گذار وپيگيري الزم در خصوص دريافت به  موقع تـا قبـل  از سـپري شـدن ضـرب      

  .وع بپيوندد االجل به وق
دقت در خصوص افزايش تعداد بيمه شدگان به مانند ليست اصلي به عمل آيد و تعداد اعالم شده با تعداد اسامي  كنترل و

و حق بيمه ها متناسب باشد و به منظور جلوگيري از هدر رفتن وقت ،نام افراد اضافه شده در ادامه ليست اصلي نگهداري 
نام ) خط زدن (ه بر ان در خصوص حذف شدگان ضمن انجام موارد فوق نسبت به حذف و شماره رديف منظور شده ،عالو

  .از ليست با درج ماه در جلوي آن اقدام گردد 
هدف از طراحي اين جـدول   .همانطوري كه قبال ذكر شد جدول خاصي در پايين فرم كامپيوتري در نظر گرفته شده است 

به طور مثال اگر فردي در پايان .يمه هاي پرداختي در هر ماه متناسب باشد آن بوده است كه تعداد بيمه شدگان با حق ب
ارديبهشت ماه به مدت ده ماه به مرخصي بدون حقوق برود علي القاعده بايستي حـق بيمـه سـهم خـود وكارفرمـا را بـه       

بپردازد با ايـن  )اءسال باشد در صورتيكه قرارداد از نظر شروع وانقضاء منطبق با شروع وانقض(صورت يكجا تا پايان قرارداد 
شرايط براي يك بيمه شده بابت ده  ماه حق بيمه گرفته مي شود ودر صورت عدم درج اين اطالعات در جدول مورد نظـر  

نفر لذا درج اطالعات دراين جدول باعث انتقال حق  1نفر بيمه شده است نه   10طبيعتا به نظر ميرسد كه در ماه خرداد 
  .فردي در ماههاي مربوطه تا پايان قرارداد مي گردد   بيمه هاي اين چنين 

  .در آخر نسبت به صدور رسيد وصول حق بيمه اقدام  مي شود 
  .مي گردد رسيد حق بيمه به شرح ذيل تفكيك فرم ثبت اطالعات رايانه اي و  پس ازتكميل ،

  برگ اول جهت ثبت اطالعات به واحد رايانه -1
  رسيد وصول حق بيمه به واحد حسابداري برگ دوم به انضمام برگ دوم -2
  برگ سوم به انضمام برگ چهارم جهت نگهداري در پرونده قرارداد -3
  بگ اول رسيد وصول حق بيمه براي بيمه گذار -4

   نتيجـه در فرمهـاي مربوطـه در ج    در پايان ماه آمار كليه قراردادها ي عمر وحوادث با واحد حسابداري كنتـرل گرديـده و  
  .مچنين فالپي اطالعات براي انجام امور اتكايي به واحد مربوط ارسال مي گردد مي شود ه
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  ي از محاسبات حق بيمه در انواع بيمه هاي عمرمثالهاي
  
  بيمه عمر زماني ) :  1

در اين نوع بيمه چنانچه بيمه شده در خالل مدت بيمه فوت كند و حق بيمه ها تا تاريخ فوت پرداخت شده باشد سرمايه 
بيمه گر  ، رج در بيمه نامه به استفاده كننده پرداخت خواهد شد ولي اگر بيمه شده در پايان مدت در قيد حيات باشدمند

  .امتياز اين بيمه ناچيز بودن حق بيمه آن ميباشد  .تعهدي نخواهد داشت و حق بيمه ها قابل برگشت نيست 
ريـال   40ر900مايه ده ميليون ريال با حق بيمه ساالنه سال خود را در قبال سر 5ساله اي براي مدت  30شخص  :مثال 

فـوت نمايـد مبلـغ ده ميليـون ريـال بـه اسـتفاده        ) سال 5(اگر اين شخص در اثناي اين مدت . بيمه عمر زماني مي كند 
    .كه در بيمه نامه مشخص گرديده پرداخت ميشود  كنندگاني

  
  )رياله حق بيمه ب(                                                                                                                    

  الير 10ر000ر000 هيسرما يساالنه برا مهينمونه جدول حق ب
  )سال(مدت              

  سن
1  2  5  10  

20  000/37  500/37  000/38  200/38  
30  600/39  900/39  900/40  700/42  
40  700/51  000/53  800/56  400/62  
50  500/91  500/94  800/103  000/118  

  
  .سال تجاوز نمايد  70در بيمه هاي عمر زماني انفرادي سن شخص بيمه شده باضافه مدت بيمه نبايد از )وجه ت

  
  بيمه تمام عمر) 2

كه هر زمـان و بـه هـر    دريافت حق بيمه بطور مادام العمر متعهد ميشود  بيمه گر در ازا. مدت اين بيمه نامحدود ميباشد 
  .علت بيمه شده فوت كند سرمايه مندرج در بيمه نامه را به استفاده كننده بپردازد 

  
 الير 10ر000ر000هيسرمايساالنه برامهينمونه جدول حق ب

  60  50  40  30  20  سن
  حق بيمه

  )به ريال( 
300/93  100/108  300/143  200/216  300/349  

  
. ريال بيمه تمام عمر ميكند  216ر200را در قبال ده ميليون ريال با حق بيمه ساالنه  ساله اي خود 50شخص : مثال 

كه در بيمه نامه مشخص گرديده پرداخت  استفاده كنندگانياين شخص در هر زماني فوت كند مبلغ ده ميليون ريال به 
  .مي شود 

  بيمه تمام عمر با محدوديت پرداخت حق بيمه ) 3
سال حق بيمه مي پردازد و پس از پايان آن مدت ، پرداخت حق  20يا  15مه گزار براي مدت معين در اين نوع بيمه ، بي
اسـتفاده         ولي بيمه شده مادام العمر بيمه بوده و درهر زمان كه فـوت نمايـد سـرمايه بيمـه بـه     ، بيمه قطع مي شود 

  .پرداخت خواهد شد گاني كه در بيمه نامه مشخص گرديده كنند
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كه بيمه گزار حق بيمه هاي مربوطه را در زمان اشتغال بـه كـار كـه درآمـد بيشـتري دارد       ين نوع بيمه اين استامتياز ا
اما پوشش . پرداخت حق بيمه قطع مي شود  ، پرداخته و هنگام بازنشستگي يا عــدم توانايي كاركردن و كم شدن درآمد

   .بيمه اي مادام العمر وجود دارد 
  

  )رياله حق بيمه ب(                                                                                                              
 الير 10ر000ر000هيسرمايساالنه برامهينمونه جدول حق ب

  )سال(مدت                 
  سن

15  20  

20  900/160  100/142  
30  500/209  000/184  
40  100/290  600/254  
50  800/415  100/369  

  
ميليون ريال بيمه تمام عمر با محدوديت پرداخت حق بيمه براي  ده ساله اي خود را در قبال مبلغ 40شخص : مثال 
يال را پرداخت مي نمايد ر 290ر100حق بيمه ساالنه  سال 15بيمه ميكند اين شخص فقط براي مدت ، سال  15مدت 

به استفاده كننده پرداخت خواهد مي باشد ، ميليون ريال  ه نامه كه معادل مبلغ دهبيم ولي هر زمان فوت كند سرمايه
  . شد 

  بيمه عمر تامين فرزندان  )4
      بيمـه در قبـال مسـتمري ماهيانـه تعيـين شـده      سـال   18در اين نوع بيمه سرپرست خانواده خود را به نفع فرزندان زير 

سـالگي كـوچكترين فرزنـد     18ت كند بيمه گر متعهد است كه تا سـن  مي كند چنانچه بيمه شده در طي مدت بيمه فو
ـ . بيمه شده ، مستمري مربوطه را پرداخت نمايد  اچيز و مـدت پرداخـت   امتيازات اين بيمه اين است كه مبلغ حق بيمه ن

  .مدت بيمه مي باشد حق بيمه ، 
  

  )   حق بيمه بريال(                                                                                                                         
  ريال مستمري ماهانه 300ر000نمونه جدول حق بيمه ساالنه  براي پرداخت

  
  

  سن
  سرپرست خانواده

  15  10  5  )سال(مدت بيمه نامه 
  10  7  3  )سال(مدت پرداخت حق بيمه 

20    -  -  900/44  
30    700/31  400/49  800/73  
40    400/66  200/106  900/160  
50    000/155  800/248  600/376  

  
سال با مسـتمري   15اين شخص ميتواند خود را براي مدت . سال ميباشد  3ساله داراي فرزندي با سن  30پدري : مثال 
بيمه نامه فوت نمايد بيمه  سال از 4چنانچه فرد مذكور بعد از گذشت . ريال بيمه تامين فرزندان نمايد  300ر000ماهانه 

حـق بيمـه قابـل    . ريال به فرزند بيمه شده پرداخت خواهد نمـود   300ر000سال بطور ماهانه مبلغ  11ايران براي مدت 
  . سال بايد پرداخت نمايد  10ريال بطور ساالنه ميباشد كه براي مدت  73ر800پرداخت 
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  بيمه عمر مانده بدهكار) 5
مانند بانك ها وام دريافت مي كنند چنانچه در طول مدت وام فوت نماينـد ، بيمـه گـر بقيـه      افرادي كه از مراكز مختلف

يكجا در وجه موسسه وام دهنده و يا استفاده كننده اي كه در بيمـه نامـه   ، از تاريخ فوت تا پايان مدت وام ، اقساط وام را 
  . استبسيار نازل آن حق بيمه امتياز اين بيمه اين است كه . نمايد مي قيد شـــده باشد پرداخت 

  )رياله حق بيمه ب(                                                                                                                      
 الير 10ر000ر000هيسرمايساالنه برامهينمونه جدول حق ب

 )سال(مدت وام          
  

  سن

5 10 15  20  

20  570/26 460/26 960/26  830/27  
30  450/30 390/31 380/33  910/35  
40  200/46 880/48 780/53  850/59  
50  550/84 620/91 700/103  320/118  
60  960/177 600/196 -  -  

  
سـال بـا حـق بيمـه سـاالنه       10سال مبلغ ده ميليون ريال وام دريافتي خـود را بـراي مـدت     30شخصي به سن : مثال 
بشرح  يسال مبلغ مانده بده 10در صورت فوت بيمه شده درطي مدت .  ريال بيمه عمر مانده بدهكار مي كند  31ر390

  :ست از ا ماه فوت كند تعهد بيمه گر عبارت 30به فرض اينكه اين فرد پس از مدت . زير قابل پرداخت ميباشد
  10×12=120كل مدت وام      

  120 -30= 90مدت باقيمانده وام     
    10ر000ر000× 90   = 7ر500ر000تعهد بيمه گر      

                                                  120  
  .سال تجاوز نمايد 70در بيمه عمرمانده بدهكار سن شخص بيمه شده باضافه مدت بيمه نبايد از ) 1توجه 
الب قراردادهاي گروهي نيز منعقد نمود كـه در اينصـورت   بيمه هاي عمرزماني و عمرمانده بدهكار را ميتوان در ق)2توجه 

قابل توجه است كه در . مزبور براساس ميانگين سني افراد تحت پوشش بيمه محاسبه و تعيين خواهد گرديد  نرخ قرارداد
  .كاهش مبلغ حق بيمه خواهد شد و در نتيجه نظــر گرفتن ميانگين سني در يك قرارداد جمعي موجب تخفيف در نرخ 

 درصـد آنـان   70منظور از گروه افرادي هستند كه با هدفي غيراز اخذ پوشش بيمه اي متشكل شده اند و حداقل ) 3توجه
  .نفر كمتر نباشند جزء بيمه شدگان قرار گيرند 25مشروط به آنكه از 

  
  مختلط عمر بيمه هاي  

  
  :زير ميباشند شرايط دسته داراي اين كليه بيمه هاي 

  .سال تجاوز نمايد  70دسته سن شخص بيمه شده باضافه مدت بيمه نبايد از اين اي در كليه بيمه ه -1
در صورت ايجاد منافع حاصل از سرمايه گذاري ذخاير رياضي ، بيمه گزار به ميزان بيمه ها اين دسته از براي تمامي  -2

  . درصد در سود به دست آمده شريك مي باشد  85
ا ميتوان بصورت يكجا پرداخت نمود كه در برابر كل حق بيمه هاي ساالنه بسـيار نـازل   ر، حق بيمه كليه اين بيمه ها  -3

  . خواهد بود 
  .سرمايه اين بيمه ها جزء ماترك نبوده و از ماليات بر درآمد و ماليات بر ارث معاف مي باشد -4
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بيمه نامه ابطال و رداخت شده باشد ، ماه پ 6از ادامه بيمه نامه چنانچه حق بيمه كمتر از بيمه گزار  انصرافدر صورت  -5
  .بيمه گر هيچگونه تعهدي نخواهد داشت

چنانچه پرداخت حق بيمه بيش از يكماه از سررسيد مقرر به تاخير افتاده باشـد و بيمه شده فـوت شـود فقـط بخـش      -6
  .آن تا زمان فوت به استفاده كننده تعلق خواهد گرفت حاصل از  پس اندازي و منافع

بيمـه     باشد ، صـدور ) ريال 100ر000ر000(ميليون ريال  يكصدرتيكه سرمايه اصلي مورد درخواست بيش از در صو -7
هزينه معاينـات پزشـكي   ( نامه منوط به انجـــام معاينات پزشكي بيمــــه شده وتاييد پزشك مشاور بيمه ايران ميباشد 

  ).داف بيمه گزار به عهده وي خواهد بودر صورت صدور بيمه نامه به عهده بيمه ايران و در صورت انصر
انتخـاب  ) ريـال  500ر000ر000(بيمه گزار مي تواند سرمايه اصلي بيمه نامه را حداكثر تا مبلـغ پانصـدميليون ريـال     -8

  .در اينصورت حق بيمه هاي جداول اين دسته از بيمه نامه ها به نسبت سرمايه انتخابي افزايش مي يابد. نمايد 
  انداز بيمه عمروپس) 1

دراين نوع بيمه چنانچه بيمه شده درخالل مدت بيمه فوت نمايد درصورتيكه حق بيمه ها تاتاريخ فوت پرداخت شده 
تا تاريخ فوت از محل مشاركت در منافع تامين شده ممكن است باشد سرمايه مندرج در بيمه نامه باضافه سرمايه اي كه 

بيمه نامه تا پايان مدت ادامه يابد سرمايه مندرج در بيمه نامه باضافه  به ذينفع پرداخت خواهد شد و چنانچه اين باشد
  . به ذينفع پرداخت خواهد شد باشد از محل مشاركت در منافع تامين شده ممكن است سرمايه اضافي كه 

ك قسط ماهانه يا يحق بيمه قسط  6و پرداخت ماه از شروع بيمه نامه  6حداقل اين بيمه نامه پس از گذشت ) 1توجه 
  .داراي ارزش بازخريد ميباشدحق بيمه ساالنه 

خود وام ذخيره رياضي بيمه نامه بيمه گزارمي تواند بعد از گذشت حداقل دو سال ازشروع بيمه نامه از محل ) 2توجه 
  . دريافت نمايد 

  بيمه گزار مي تواند حق بيمه را به صورت ساالنه يا يكجا نيز پرداخت نمايد ) 3توجه 
  

  )رياله حق بيمه ب(                                                                                                                 
  الير10ر000ر000 هيسرمايو مدتها برانيسنيماهانه برخمهينمونه حق ب

  )سال(مدت             
  

  سن

5  7  10  

20  800/130  700/80  300/48  
30  600/132  900/80  800/48  
40  000/133  700/81  100/50  
50  500/136  100/84  600/53  
60  000/136  500/89  300/57  
65  500/139  -  -  

  
 47ر200 ماهانهسال در قبال سرمايه ده ميليون ريال با پرداخت حق بيمه  10ساله اي خود را براي مدت  30فرد : مثال 

در صورت فوت اين شخص در اثناي مدت بيمه و يا در صورت حيات بيمه شـده در  . د ريال ، بيمه عمروپس انداز مي نماي
بـه  باشـد  از محل مشاركت در منافع تامين شده ممكن است ميليون ريال باضافه سرمايه اضافي كه 10مدت مبلغ  ءانقضا

  . ذينفع پرداخت خواهد شد 
  بيمه مهريه ) 2

        مـالي مناسـبي اسـت كـه زوجـه     يبان تمام يا قسـمتي از مهريـه و پشـت   بيمه نامه مهريه تضميني مطمئن براي پرداخت 
  .مي تواند از مزاياي آن بشرح زير بهره مند شود 
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  .در صورت حيات زوج در پايان مدت بيمه ، سرمايه اصلي بيمه نامه به صورت يكجا به زوجه پرداخت ميگردد  -1
مدت بيمه ، بيمه گزار از پرداخت اقساط بعدي حق بيمـه تـا پايـان    در صورت ازكارافتادگي دائم و كامل زوج در طول  -2

  .مدت بيمه معاف شده و تعهدات بيمه گر كماكان در موعد مقرر انجام خواهد گرفت 
  .در صورت فوت بيمه شده در طول مدت بيمه سرمايه اصلي بيمه نامه به زوجه پرداخت خواهد شد -3
  .دو برابر سرمايه اصلي بيمه نامه به زوجه پرداخت خواهد گرديددر صورت فوت بيمه شده براثر حادثه  -4
بيمه گزار       توسط هماه از تاريخ شروع بيمه نامه و پرداخت حق بيمه مربوط 6بعد از گذشت حداقل  ينچنانچه زوج -5
  .پرداخت خواهد شدزوجه د ذخيره پس اندازي بيمه نامه تا تاريخ پرداخت حق بيمه به نمطلقه گرد، 
سرمايه اصلي آن،سهيم بوده و درصورت تشكيل ،درمنافع حاصل ازعمليات بيمه گري دراين بخش %85زوجه به ميزان -6

  .بيمه نامه به اضافه سرمايه اي كه از محل مشاركت در منافع ايجاد شده است به وي پرداخت خواهد شد
بيمه گزار   و با موافقت  هتمر حق بيمه مربوطزوجه ميتواند پس از گذشت حداقل دو سال از شروع بيمه وپرداخت مس -7

  .از محل ذخيره پس اندازي بيمه نامه تقاضاي وام نمايد
ماه از تاريخ شروع بيمه نامه و پرداخت  6پس از گذشت حداقل ( در صورت فوت زوجه در طول مدت اعتبار بيمه نامه  -8

  .پرداخت خواهد شد ارزش بازخريد بيمه نامه در وجه بيمه گزار)  هحق بيمه مربوط
  

  :شرايط 
بيمه نامه تعيين مي شود به عنوان مثـال حـق    حق بيمه براساس سرمايه انتخابي و با توجه به سن بيمه شده و مدت -1

    .نشان داده شده است  ذيلريال در جدول  10ر000ر000بيمه ماهانه برخي از سنين و مدت ها براي سرمايه 
  )اليره ب مهيحق ب(                                                                                                                                           

  الير 10ر000ر000 هيسرما يو مدتها برانيسنيبرخيبراهيمهرمهيماهانه بمهينمونه حق ب
  )سال(مدت             

  
  سن

5  7  10  

20  800/130  500/82  300/48  
30  600/131  100/83  800/48  
40  000/133  400/84  100/50  
50  500/136  700/87  600/53  
60  700/136  100/90  900/57  
65  100/140  -  -  

 
انتخـاب  ) ريـال  500ر000ر000(ميليون ريـال  پانصـد بيمه گزار مي تواند سرمايه اصلي بيمه نامه را حداكثر تا مبلـغ   -2

  .نصورت حق بيمه ماهانه ارقام جدول فوق به نسبت سرمايه انتخابي افزايش مي يابد در اي. نمايد 
  .بيمه گزار مي تواند حق بيمه را به صورت ساالنه يا يكجا نيز پرداخت نمايد  -3
  جهيزيه هزينه بيمه تامين ) 3

آنان هـر شـخص ديگـري اسـت كـه      در اين بيمه نامه بيمه گزار و بيمه شده پدر يا مادر دختر و يا در صورت عدم وجود 
عالقمند به تامين آينده دختر بوده و استفاده كننده در صورت فوت و يا حيات بيمه شده دختري است كه بيمه نامـه بـه   

  .نفع او صادر شده است 
  : مزايا

  .خانواده ميباشد  دختر بيمه نامه با هدف تامين سرمايه جهت تهيه جهيزيه فرزندان -1
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ه در طول مدت بيمه نامه فوت يا دچار ازكارافتادگي دائم و كامل گردد از آن تاريخ تا پايان مدت بيمه هرگاه بيمه شد -2
نامه حق بيمه اي دريافت نشده ، ليكن كماكان سرمايه بيمه نامه در پايان مدت به استفاده كننده پرداخـت مـي شـود و    

  .ر پايان مدت پرداخت خواهد شد چنانچه فوت بيمه شده ناشي از حادثه باشد دو برابر سرمايه د
درفاصلـــــه فوت بيمه شده تا پايان مدت بيمه ازدواج نمايـد سـرمايه   ) دختر(در صورتيكه استفاده كننده بيمه نامه  -3

  .بيمه نامه در زمان ازدواج به وي پرداخت خواهد شد
  .ده كننده قبلي جايگزين نمايد بيمه گزار ميتواند در طول مدت قرارداد دختر ديگر خود را به جاي استفا -4
  :با نظر بيمه گزار يكي از دو روش زير عمل ميگردد ، چنانچه استفاده كننده در طول مدت بيمه فوت نمايد  -5

  .بيمه نامه فسخ شده و ذخيره پس اندازي بيمه نامه حداقل به ميزان حق بيمه هاي دريافتي مسترد ميگردد ) الف 
  .ده كننده ديگري به انتخاب بيمه گزار ، بيمه نامه ادامه مي يابدبا جايگزين شدن استفا) ب 
  

  :شرايط 
  .سرمايه مندرج در بيمه نامه در پايان مدت فقط به شخص استفاده كننده پرداخت خواهد شد -1
، ت چنانچه بيمه شده در قيد حيات باشد و استفاده كننده قبل از پايان مدت بيمه ازدواج نمايـد در صـورت درخواسـ    -2

مبلغ ذخيره پس اندازي بيمه نامه به وي پرداخت مي شود در غيراينصورت به شرط ادامه پرداخت اقساط ، سرمايه مـورد  
  .بيمه در پايان مدت به استفاده كننده پرداخت خواهد شد 

روش زيـر عمـل    در صورت انصراف بيمه گزار از ادامه بيمه ، بيمه نامه داراي ارزش بازخريدي نبـوده و بـه يكـي از دو    -3
  :ميگردد 

تـا پايـان   ) رياضـي معادل ذخيره (چنانچه حق بيمه حداقل شش ماه پرداخت شده باشد بيمه نامه با سرمايه مخفف ) الف
  .مدت ادامه مي يابد

اگر حق بيمه كمتر از شش ماه پرداخت شده باشد بيمه نامه بدون هيچگونه تشريفاتي باطل است وحق بيمـه هـاي   ) ب 
  .بيمه گزار قابل استرداد نخواهد بود دريافتي از 

  نحوه پرداخت حق بيمه 
بيمه نامه    ده و مدت ونحق بيمه ،  بيمه نامه تامين هزينه جهيزيه براساس سرمايه انتخابي و با توجه به سن بيمه ش -1

يال در جدول زير ر 10ر000ر000برخي از سنين و مدت ها براي سرمايه ماهانه تعيين مي شود ، بعنوان مثال حق بيمه 
           .نشان داده شده است 

)حق بيمه بريال(                    
  الير 10ر000ر000 هيسرما يو مدتها برانيسنيبرخيبراهيزيجه مهيماهانه ب مهينمونه حق ب

  )سال(مدت             
  سن

5  7  10  

20  600/128  700/79  000/45  
30  200/129  100/80  200/45  
40  800/129  500/80  400/45  
50  100/131  200/81  900/45  
60  700/126  500/78  300/44  
65  700/126  -  -  

  
انتخاب نمايـد   ) ريال 500ر000ر000(ميليون ريال پانصدبيمه گزار ميتواند سرمايه اصلي بيمه نامه را حداكثر تا مبلغ  -1

  .فزايش مي يابددر اين صورت حق بيمه هاي جدول فوق به نسبت سرمايه انتخابي ا
  . پرداخت نمايد نيز بيمه گزار ميتواند حق بيمه را به صورت ساالنه يا يكجا  -2
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  شرايط عمومي بيمه عمر
  

  :تعاريف 
  .شركت سهامي بيمه ايران ميباشد : بيمه گر 

تشـكيل  بيمه شده شخصي است كه حيات او موضوع قرارداد بيمه است و سن او اساس محاسبه حق بيمـه را  : بيمه شده 
  .ميدهد 

  .شخصي است كه قرارداد بيمه را منعقد و پرداخت حق بيمه را تعهد مي نمايد : بيمه گزار 
  .بيمه گزار و بيمه شده ممكن است يكنفر باشد 

موضوع بيمه مورد اين بيمه نامه توعي از بيمه هاي عمر مشروحه در اين قرارداد اسـت كـه در صـفحه اول    : موضوع بيمه 
  .ر شده است بيمه نامه ذك

  
  : حقوق ناشي از قرارداد

  اساس قرارداد و تجديد نظر در شرايط عمومي) ماده ا 
اظهارات كتبي بيمه گزار و بيمه شده در برگ پيشنهاد بيمه و ضمائم احتمـالي آن و گـزارش پزشـك معاينـه كننـده       -1

  .اساس قرارداد را تشكيل ميدهند  
بوسيله معاينه پزشكي قابل تعيين نيست و پزشك ناچار است بـه اظهـارات    هرگاه در مورد سوابق روحي و جسمي كه -2

بيمه شده قناعت كند و معلوم گردد كه اظهارات بيمه شده در اين مورد مطابق با حقيقت نبوده و يا در اين قبيـل مـوارد   
  .بيمه شده از ابراز مطالبي كه در وضع قرارداد بيمه موثر باشد خودداري كند 

رد اظهار خالف واقع در صورتكيه بيمه گر قبل از وقوع خطربه آن پي برد ميتواند قرارداد را لغـوو يـا آنكـه بـا     در مو) الف 
  .در صورت لغو قرارداد حق بيمه هاي دريافتي بايستي از طرف بيمه گر برگشت شود . دريافت اضافه نرخي آنرا ادامه دهد 

ات خالف واقع بيمه شده پي برد تعهـدات بيمـه گـر بـه نسـبت مابـه       در صورتيكه بيمه گر بعد از وقوع خطر به اظهار)ب 
  .التفاوت نرخ بيمه در صورت اظهار حقيقت تقليل مييابد 

اگر مورد از مواردي باشد كه بيمه گر در صورت علم به آن از بيمه كردن بيم شده خودداري مي نمايد در اين صورت ) ح 
  .به بيمه گر بوده و بقيه به بيمه گزار مسترد خواهد شد ده درصد از حق بيمه هاي پرداخت شده متعلق 

قرارداد بيمه و همچنين آثار مترقبه آن پس از امضاء بيمه نامه و پرداخت اولين حق بيمه و بهـاي سـند تحقـق پيـدا      -3
  .ميكند مشروط براينكه تا آن تاريخ صحت مزاج بيمه شده تغيير نكرده و رضايتبخش باشد 

تعهدات بيمه گر ، بيمه گزار و بيمه شده و هرگونه استفاده از مزاياي بيمـه در بيمـه نامـه معـين و      حدود مستوليت و -4
مشخص شده است و هرگونه تغييري كه در بيمه نامه داده شود به موجب اوراق الحاقي خواهد بود كه بنا به تقاضاي بيمه 

  .الحاقي جزء الينفك قرارداد بيمه است گزار و پس از موافقت از طرف بيمه گر صادر ميشود و اين اوراق 
چنانچه مفاد و مطالب غيرجايي مندرجه در بيمه نامه و برگهاي الحاقي با شرايط مورد موافقت تطبيق نكند بيمه گزار  -5

پس از سپري شـدن ايـن   . بنمايد  ميتواند ظرف سه هفته از تاريخ صدور بيمه نامه و برگهاي الحاقي تقاضاي تصحيح آنرا
  .مندرجات اسناد مزبور مورد تصديق و قبول بيمه گزار تلقي خواهد شد مدت 

در صورتيكه شرايط عمومي جديدي از طرف بيمه گر تدوين شود بيمه گزار با موافقـت بيمـه گـر ميتوانـد از شـرايط       -6
  .جديد استفاده كند 

  لزوم قرارداد – 2ماده 
اده يك براي طرفين الزم االجراء اسـت و بهيچوجـه قابـل اعتـراض     م 3اين قرارداد جز در مورد ثبوت تقلب با رعايت بند 

  .نخواهد بود 
  پرداخت حق بيمه – 3ماده 

  .حق بيمه با اقساط ساالنه و در اول هر سال بيمه بايد پرداخت گردد  -1
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در اين . د حق بيمه ساالنه را ممكن است بنا به تقاضاي بيمه گزار با اقساط ششماهه و سه ماهه و ماهانه تقسيط نمو -2
  :صورت سودي كه به حق بيمه ساالنه تعلق ميگيرد به ترتيب ذيل خواهد بود  

  .حق بيمه ششماهه نصف حق بيمه ساالنه به اضافه دو درصد ) الف
  .حق بيمه سه ماهه ربع حق بيمه ساالنه به اضافه سه درصد ) ب
  . حق بيمه ماهانه يك دوازدهم حق بيمه ساالنه به اضافه پنج درصد) ج

پرداخت نشده باشد بيمه گر باقيمانده حق بيمـه آنسـال را از    "در صورت فوت بيمه شده اگر حق بيمه آن سال تماما -3
  .مبلغي به استفاده كننده قابل پرداخت است كسر خواهد نمود 

  .حق بيمه واحد بايد يكجا پرداخته شود  -4
وق شركت و يا شعب آن و در مقابل قبض رسـمي شـركت   پرداخت حق بيمه در صورتي معتبر خواهد بود كه به صند -5

  .انجام شده باشد 
  .اقساط حق بيمه عمر بايد حداكثر در ظرف يكماه از تاريخ سررسيد پرداخته گردد  -6

  تاخير در پرداخت حق بيمه – 4ماده 
  .يق ذيل رفتار خواهد شد در صورتيكه پرداخت اقساط حق بيمه و يا قسمتي از حق بيمه بيش از يكماه به تاخير افتد بطر

بيمه نامه هائيكه اقساط حق بيمه آن دو سال تمام پرداخت نشده باشد خود به خود و بـدون هيچگونـه تشـريفاني    ) الف 
  .باطل است و حق بيمه هاي دريافتي قابل استرداد نخواهد بود 

تبذيل به بيمه نامه مخففـي از همـان    بيمه نامه هائيكه حداقل اقساط حق بيمه آن دو سال تمام پرداخت شده باشد) ب 
  .نوع مي شود و ديگر از بابت آن حق بيمه اي دريافت نميگردد 

  برقراري مجدد بيمه نامه – 5ماده 
بيمه گزار در هر موقع و در طول مدت قرارداد ميتواند تقاضاي برقراري مجدد بيمه نامه باطل شده يا مخفف را بنمايد  -1

مزاجي بيمه شده رضايتبخش باشد با دريافت اقساط حق بيمه معوقه و صـدي پـنج سـود بـه     بيمه گر در صورتيكه وضع 
  .نسبت مدت تاخير بيمه نامه باطل شده و يا مخفف را به قوت اوليه اعاده خواهد داد 

ر محفوظ حق انجام معاينه پزشكي از بيمه شده به هزينه بيمه گزار به منظور برقراري مجدد قرارداد بيمه براي بيمه گ -2
  .خواهد بود 

  بازخريد -6ماده 
در صورت تقاضاي بيمه گزار بيمه گر بيمه نامه اي را كه الاقل حق بيمه دو سال تمام آن پرداخته شده باشـد ، طبـق    -1

  .جدول بازخريد مورد عمل خود باخريد مينمايد 
  .اد حق بيمه بهاي بازخريد ندارند بيمه نامه هاي عمر از نوع بيمه عمر زماني وب يمه بشرط حيات بدون استرد -2

  وام به اعتبار بيمه نامه -7ماده 
بيمه گر ميتواند براي بيمه نامه هائيكه ارزش بازخريد دارند مبلغي وام طبق شرايط جداگانه اي منتهـي تـا ميـزان ارزش    

علقه مادام كه تصفيه نشده است در اينصورت تعهدات بيمه گر تا ميزان وام پرداختي و سود مت. بازخريد بيمه نامه بپردازد 
  .تقليل مييابد 

  انتقال -8ماده 
ه هريك از وسائل قانوني ميتواند به ديگري منتقل نمود ولي انتقال مزبور بايد با موافقت كتبـي  لاين بيمه نامه را بوسي -1

  .بيمه شده و بيمه گر باشد 
گزار يا انتقال بيمه به ديگري چنانچه ورثه با منتقل اليه اگر بيمه گزار و بيمه شده دو نفر باشند در صورت فوت بيمه  -2

كليه تعهداتي را كه به موجب قرارداد بيمه بعهده بيمه گزار بوده است در مقابل بيمه گر اجرا نمايند قرارداد بيمه به نفـع  
د را طبق شرايط عمـومي ايـن   معهذا ورثه و يا منتقل اليه حق فسخ قراردا. ورثه يا منتقل اليه به اعتبار خود باقي ميماند 

  .بيمه نامه خواهد داشت 
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در صورت انتقال بيمه نامه به ديگري ناقل مسئول پرداخت كليه اقساط حق بيمه معوقه تا تاريخ انتقال در مقابل بيمه  -3
  .گر خواهد بود 

ر مسئوليت تضـامني خواهنـد   اگر ورثه بيمه گزار متعدد باشند هريك از آنها نسبت به تمام حق بيمه در مقابل بيمه گ -4
داشت به نحويكه هرگاه يكي از آنها حق بيمه سهمي خود را نپردازد هيچكدام نخواهند توانست از قرارداد بيمـه اسـتفاده   

  .كنند 
  خطرات متمم -9ماده 

  .مورد ذيل در صورتيكه با شرايط خصوصي اين قرارداد مغايرت نداشته باشد قابل اجراء خواهد بود 
  ت هواييخطر مسافر -1

بيمه گر بدون دريافت حق بيمه اضافي و بدون اينكه اطالع قبلي الزم باشد غرامت فوت ناشي از خطرات مسافرت هـوايي  
با هواپيماهاي مسافربري بيمه شده را تعهد ميكند مشروط براينكه بيمه شده بعنوان مسافرعادي و در خطوط حمل و نقل 

ناشي از مسابقه سرعت و اكتشاف و پروازهاي اكروباشي و هـر نـوع تمـرين    تجاري مجاز مسافرت كند هيچيك از خطرات 
هاي مربوطه مشمول اين قرارداد نميباشد در صورت بروز خطر در اين موارد بيمه گر فقط مبلغ ذخيره رياضـي را تـا روز   

  .حادثه پرداخت خواهد نمود 
  خطر جنگ -2

ي و يا هر نوع حادثه ديگري كه جنبه نظـامي در مقابـل نيـروي    در صورتيكه بيمه شده در نتيجه عمليات تعرضي و تدافع
چنانچـه بيمـه شـده    . مهاجم داشته باشد فوت نمايد بيمه گر فقط ذخيره رياضي بيمه را تا روز حادثه خواهـد پرداخـت   

ده به بيمه بعنوان نظامي و يا در تشكيالت نظامي تحت هر عنوان به جنگ فرستاده شود بيمه نامه از تاريخ تجهيز بيمه ش
در . معلق تبديل مي شود حتي اگر بيمه گر در اثر عدم اطالع از وضع بيمه شده به دريافت حـق بيمـه ادامـه داده باشـد     

اينصورت چنانچه بهر علتي خطري پيش آيد بيمه گر فقط ذخيره رياضي سرمايه بيمه را تا روز تعليق خواهـد پرداخـت و   
  .ز تاريخ تعليق مسترد خواهد شد حق بيمه هاي اضافه دريافتي احتمالي ا

ماه پس از ختم عمليات جنگي و يا برگشت بيمه شده به حال كشوري و با در نظر گـرفتن شـرايط    بيمه نامه معلق شش
  .اين قرارداد بحال اوليه  اعاده خواهد شد  5ماده 

انوني اوست كه ثابت نمايند كه در صورتيكه بيمه شده در كشوري كه در حال جنگ است فوت كند يا بيمه گزار و وراث ق
فوت بيمه شده بعلت عمليات جنگي نبوده و بيمه نامه معلق نيست در غيراينصورت بيمه گر فقط ذخيره رياضي بيمـه را  

  .خواهد پرداخت 
پيش بيني شده بـه منزلـه حـق     9ماده  3و  1ذخيره رياضي كه در بندهاي ) سرمايه فرزندان(براي بيمه نامه هاي از نوع 

  .مه واحد محاسبه و بجاي سرمايه مخفف د رانقضاء مدت قرارداد پرداخته خواهد شد بي
  :خطراتي كه تامين نمي شود  -10ده ما
 در صورتيكه بيمه شده شود در اثر خودكشي يا شعي در خودكشي در طول سه سال از تاريخ شروع قرارداد بيمه و يـا  -1

مگر اينكه وراث قانوني بيمه شده بـا داليـل   . رياضي بيمه پرداخته ميشود از تاريخ برقراري مجدد فوت نمايد فقط ذخيره 
  .مكفي ثابت نمايند كه خودكشي غيرارادي بوده است 

  .چنانچه سه سال از مدت بيمه و يا از تاريخ برقراري مجدد گذشته باشد تمام سرمايه بيمه پرداخت مي شود -2
 ضـي بـه سـاير   يـره ريا خذ گ بيمه شده باشند در اينصـورت فقـط  در صورتيكه استفاده كننده با بيمه گزار مسبب مر -3

  .استفاده كنندگان و يا وراث قانوني او پرداخت خواهد شد 
  حقوق استفاده كننده -11ماده 

با موافقت كتبي بيمه شده تغيير دهد بيمه گزار حق دارد در طول مدت قرارداد بيمه استفاده كننده مورد بيمه نامه را  -1
  .مگر أنكه بيمه نامه را به ديگري داده و سند بيمه نامه را هم به منتقل اليه تسليم كرده باشد 

با ذكر نام و نام خانوادگي و شماره شناسنامه هريك از استفاده كنندگان بيمـه   "بيمه گزار موظف است مراتب را كتبا -2
  .به بيمه گر اطالع دهد 
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اثرات قانوني استفاده از سرمايه بيمه عمر ازتاريخ فوت بيمه شده و يا انقضاٌ مدت بيمه نامه شروع مي شـود ولـي اگـر     -3
بيمه گزار از بابت أن وجهي دريافت كرده و يا نسبت به أن با بيمه گر معامله نموده باشد تعهدات بيمه گر به نسبت وجـه  

  .مزبور تقليل خواهد يافت 
در سند بيمه نامـه و يـا اوراق    "يمه عمر از تاريخ فوت بيمه شده متعلق قانوني بيمه شده است مگر أنكه قبالسرمايه ب -4

الحاقي استفاده كننده ديگري قيد شده باشد در اين صورت سرمايه بيمه عمر متعلق به اشخاصي خواهد بود كه در سـند  
  .بيمه نامه و يا اوراق الحاقي نام أنها ذكر شده است 

  پرداخت سرمايه -12ده ما
سرمايه هاي بيمه شده در قبال رسيديكه داراي امضاء مصدق باشد و پس از دريافت اسناد و مدارك مشروحه ذيل تصفيه 

  .و به استفاده كننده پرداخت خواهد شد 
  .بيمه نامه و اوراق الحاقي ضميمه آن  
  .قبوض رسيد حق بيمه هاي پرداختي  

  :عالوه بر مدارك فوق 
  .در صورتيكه پرداخت سرمايه در حياب بيمه شده باشد  –الف 

  رونوشت مصدق شناسنامه 
  .در صورتيكه پرداخت سرمايه در حيات بيمه شده باشد  –ب 

از طـرف اسـتفاده   ) مگـر در مـوارد غيرعـادي   (با ذكر علت آن در اولين فرصت منتهي تا يكماه  "فوت بيمه شده بايد كتبا
  .بيمه گر برسد بعالوه مدارك ذيل را براي رسيدگي در اختيار بيمه گر قرار دهند  كننده يا بيمه گزار به اطالع

  گواهي رسمي فوت -1
گواهي مشروح آخرين پزشك معالج كه در آن علت بيماري و شرح و سير آن ذكـر شـده باشـد در صـورتيكه معالجـه       -2

احواليكه در آن فوت اتفاق افتاده بايد بـه هزينـه   بعمل نيامده باشد مدارك مثبته حاكي از بيماري و عمل فوت و اوضاع و 
  .استفاده كننده تهيه و ارائه گردد  

  .در صورتيكه استفاده كنندگان در بيمه نامه و اوراق الحاقي مشخص نشده باشند گواهي انحصار وراثت  -3
  .البه و يا خود تهيه كند بيمه گر حق دارد با هزينه استفاده كننده اطالعات و مدارك تكميلي در اين زمينه مط -4
در صورتيكه اشتباهي در تاريخ تولد بيمه شده در موقع انعقاد قرارداد رخ داده باشد حق بيمه هاي اشتباهي مسـترد و   -5

  .يا از سرمايه بيمه كسر خواهد شد 
ات خـود را انجـام   بيمه گر پس از دريافت اسناد و مدارك مثبته را اطمينان از صحت آنها حداكثر ظـرف ده روز تعهـد   -6

  .خواهد داد 
  فقدان بيمه نامه و قبوض حق بيمه -13ماده 

به اطالع بيمه گر برسـاند و   "مراتب را كتبا "در صورتيكه بيمه نامه و يا قبوض آن مفقود شود بيمه گزار موظف است فورا
  .بيمه گر پس از اطمينان از فقدان آن المثني بيمه نامه را صادر خواهد نمود 

  نماينده در ايران –تغيير محل اقامت  –نشاني قانوني  -14ماده 
  .اقامتگاه بيمه شده و يا نماينده او در ايران براي بيمه گر نشاني قانوني و رسمي اوست  -1
  .به بيمه گر اطالع دهد   "بيمه گزار موظف است تغيير محل اقامت و آخرين نشاني كامل خود را كتبا -2
از ايران اقامت نمايد بايد يكنفر مقيم ايران را به بيمه گر معرفي كند كه در كارهاي مربوط بـه   هرگاه بيمه گزار خارج -3
  .بيمه عمر نماينده او باشد و بيمه گر نامه هاي مربوط را بعنوان و نشاني نامبرده ارسال نمايد  -4
در ايـران كـه بيمـه گـر از آن مطلـع      در صورت عدم رعايت مقررات فوق مكاتبات بيمه گر به آخرين نشاني بيمه گزار  -5

  .ميباشد معتبر خواهد بود 
اداره (كليه مكاتبات بيمه گزار و نماينده او بعنوان اين قرارداد با ذكر شماره بيمه نامه بايد به اداره مركـزي بيمـه گـر     -6

  .تهران ويا شعب آن در شهرستانها فرستاده شود ) بيمه عمر
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  مرور زمان -15ماده 
  .ان كليه دعاوي حقوقي ناشي از اين قرارداد سال است مدت مرور زم

  محكمه صالحه -16ماده 
شرايط عمومي و خصوصي اين بيمه نامه با توجه به پيشنهاد بيمه گزار تـابع مقـررات قـانوني بيمـه ايـران ميباشـد و        -1

دادگـاه صـالحيتدار محـل    ( ن ادعاوي راجع باين بيمه نامه و يا راجع به اجراي آن طبق مقررات بدادگاههاي صـالحه ايـر  
  .ارجاع خواهد گرديد ) اقامت



 

٣٣  
  

  
  

   :فصل دوم     
  
  

  
  
  
  
  
  

  بيمه هاي حوادث
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  بيمه حوادث گروهي  
  

نفره كه براي هدفي غير از  بيمه شدن برگرد هم آمده و تحـت عنـوان    10ارائه پوشش بيمه اي به افراد يك گروه حداقل 
از آنجائيكه ارائه پوشش به تـك تـك افـراد    . بپردازند ، مقدور است . . . خدماتي و قانوني به فعاليت اقتصادي ، فرهنگي ، 

يك گروه بخصوص در مورد گروههاي بزرگ صرف وقت و هزينه زيادي را در بر دارد بعالوه آنكه نرخ حق بيمه نيـز بطـور   
ي طراحي شدند تا ضمن از بـين  طبيعي بصورت انفرادي محاسبه خواهد شد لذا بمنظور رفع اين دو مورد بيمه هاي گروه

  .بردن  تبعات صدور بيمه نامه انفرادي كاهش حق بيمه را نيز بدنبال داشته باشد 
امروزه يكي از جذابيت هاي سازمان ها در جذب نيـروي  انسـاني امـور رفـاهي آنهاسـت بيمـه هـاي گروهـي اشـخاص و          

  .مقوله هاي رفاهي ميباشد بخصوص موضوع مورد بحث ، يعني بيمه حوادث گروهي نيز از جمله 
  :در مجموع فرق هاي عمده بيمه حوادث در مقايسه با حوادث انفرادي بشرح ذيل است 

  ـ نرخ حق بيمه كمتر1
  ـ عدم صدور بيمه نامه هاي به تعداد اعضاي گروه2
  ـ عدم نياز به مراجعه به جدول طبقه بندي پنجگانه مشاغل3
  ـ پرداخت حق بيمه ماهانه بجاي يكجا4
  جهت اتخاذ ارتباطگر و جانشين نماينده بيمه گذار ـ قطع ارتباط تك تك بيمه شدگان با بيمه 5

  :يمه گذار بشرح ذيل عمل خواهد شد بمنظور صدور بيمه نامه هاي گروهي پس از بازاريابي و مذاكره هاي اوليه با ب
نام خانوادگي ، شماره شناسنامه و تـاريخ   نام و: ـ تقاضاي بيمه گذار در خصوص پوشش بيمه اي حوادث انفرادي شامل 1

  . . .و  فوت ، نقص عضو ، هزينه پزشكي: همچنين تعيين سرمايه مورد درخواست شامل  .تولد ، شغل و تعداد كل كاركنان
از شغل كاركنان جـزء فعاليـت هـاي    % 75ـ پس از تعيين موارد فوق با بررسي شغل تك تك كاركنان مشخص شود كه 2

است يا خير در صورتيكه جواب مثبت باشد از رديف يك جدول نرخ حق بيمه گروهـي اسـتفاده و حـق     طبقه يك شغلي
بيمه هاي مربوطه را تعيين مي نمائيم در صورتيكه مشاغل ذكر شده در طبقه يك شغلي  نباشد از رديف دوم جدول نرخ 

  .حق بيمه گروهي استفاده ميشود 
  :اردادها مي تواند بشرح ذيل باشد ت اين قرـ براساس درخواست هاي بيمه گذار تعهدا3

  .ـ   سرمايه و تعهدات ناشي از خطرات مشمول بيمه بصورت مبلغ مشخص و ثابت براي تمام كاركنان 
مـثال اعضـاي هيئـت مـديره ،     ( ـ   سرمايه و تعهدات ناشي از خطرات مشمول بيمه براي گـروه هـاي مختلـف كاركنـان     

   . . . )نان بخش توليد ، مهندسين و كاركنان واحدهاي اداري ، كارك
  .ـ   سرمايه و تعهدات ناشي از خطرات مشمول بيمه بصورت ضريبي از حقوق و مزاياي كاركنان 

( پس از ارائه طرح هاي مختلف و يا طرحي خاص براساس سرمايه درخواستي   حـق بيمـه هـاي مـورد نظـر تعيـين        ـ 4
  .قرارداد تنظيم ميشود ) متقاضي ( يد بيمه گذار و اعالم ميشود و پس از تائ) بصورت سرانه 

ـ اگر چه جهت تهيه قراردادهاي حوادث گروهي از نمونه هاي موجود استفاده مي شود معذالك اضافه مينمايد كه اساسا 5
 يا بخش است كه عبارتند از كليات ، وظايف بيمـه گـذار ، وظـايف بيمـه گـر ، و     ي از اين نوع شامل چند فصل قراردادهاي

بديهي است علي رغم چهارچوب و اصلي فوق براساس شرايط هر بيمـه گـذار   اطالعـات مـورد      .مقررات مختلف ميباشد 
  .توافق بايستي بدقت و بمنظور جلوگيري از هرگونه سوء تفاهم درج شود 

توسط مسـئولين امضـاء   براساس اختيارات ) قرارداد ( ـ امضاء تبادل قرارداد در اين مرحله صورت ميپذيرد در بيمه نامه 6
  .با رئيس سازمان امضاء ميشود ) واحد درخواست كننده ( بيمه گذار 

  .ـ ثبت در دفتر صدور بيمه نامه و درج تاريخ شروع و انقضاء 7
ـ ارسال نسخه اي از قرارداد با نامه رسمي براي بيمه گذار و تاكيد بر ارسال ليست اسامي بيمه شدگان و پرداخـت حـق   8

قبلي كه جهـت ارائـه بـراي     ب االجل تعييني ، در صورتيكه   بيمه گذار تغييري در ليست اسامي ارسال شدهبيمه در ضر
  .حق بيمه بود نداشته باشد مراتب را صرفا تاكيد كند تعيين 
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  .ـ نسخه اي از قرارداد جهت اطالع واحدهاي خسارت و مالي ارسال مي گردد 9
بررسي و كنترل هاي الزم جهت ارائـه پوشـش بيمـه اي و صـدور الحـاقي       ـ پس از ارسال ليست اسامي بيمه شدگان10

در صـورتي كـه معيـار تعهـدات     . اعمال مي گردد بنحوي كه افراد معرفي شده واجد شرايط اعطا پوشش بيمه اي باشـند  
اركنـان مشـخص و   قرارداد ضريبي از حقوق و مزايا باشد علي القاعده بايستي ميزان حقوق  و مزاياي ماهانه هر كـدام از ك 

  .اعالم شده باشد 
توجه اينكه سرمايه مي تواند به شكل هاي  و  محاسبه حق بيمه با) اوليه  تعيين تعداد( ـ جهت صدور الحاقي پوشش 11

  :مختلف تعيين شده بشرح يكي از انواع ذيل عمل مي كنيم 
  نوع اول

  از بيمه شدگان حق بيمه ماهانه هر يك ×تعداد بيمه شدگان = كل حق بيمه ماهانه 
  :داخت حق بيمه ساالنه داشته باشد در صورتيكه بيمه گذاري تمايل به پر

  كل حق بيمه ماهانه × 12= كل حق بيمه ساالنه 
  

  نوع دوم
  مجموع سرمايه هاي گروه هاي مختلف ×نرخ حق بيمه = حق بيمه ساالنه 
  حق بيمه ساالنه × 12= حق بيمه ماهانه 

  
  نوع سوم

  مجموع حقوق  و مزايا كليه كاركنان ×نرخ به درصد = كليه كاركنان  حق بيمه ماهانه
مي باشد براي محاسبه حق بيمه در حالتيكه ) در هزار ( از آنجائيكه نرخ حق بيمه با سرمايه هاي ثابت بر همه كاركنان  -

  .مالك حقوق و مزاياي ماهانه است از طريق فرمول ذيل تبديل مي شود 
رداخت حق بيمه و تعهدات حقوق ماهانه باشد بيمه گذار موظف است كه ليست حقوق ماهانه كليه در صورتيكه مالك پ -

  .كاركنان را بمنظور تعيين حق بيمه ماهانه و پرداخت خسارت احتمالي در اختيار بيمه گر قرار دهد 
ماره الحـاقي قـرارداد در   ـ الحاقي تعيين حق بيمه پس از مراحل فوق با اخذ شماره رديف از دفتـر ثبـت الحـاقي و شـ    12

  .دست انجام كه بطور مسلسل تعيين مي شود و درج حق بيمه اضافي و برگشتي صادر و بشرح ذيل تفكيك مي گردد 
برگ اول ارسال براي بيمه گذار به همراه نامه اي كه درخواست حق بيمه درمان لحاظ شده باشد يك برگ رونوشت هاي 

  .ساير رونوشت بايگاني در پرونده مربوطه ) اري و بدهكار نمودن بيمه گذار جهت عمليات حسابد( واحد حسابداري 
  .ـ پس از دريافت حق بيمه الحاقيهاي صادره نسبت به صدور رسيد وصول حق بيمه اقدام شود 13

 در اينصـورت مراحـل  . در پاره اي موارد حق بيمه هاي مربوطه هنگام ارسال ليست اسامي نيز پرداخت مـي شـود   : توجه 
  .با هم انجام مي شود  10ـ11ـ12
اسـتخدام ، ازدواج ، تولـد   ( ـ از آنجائيكه در طول مدت قرارداد بيمه شدگاني به تعداد بيمه شدگان اضافه  مـي شـود   14

. . بازنشسته ، فوت ، مرخصي ، اخراجي ، خارج شدن از تحت تكفل و ( و يا بيمه شدگاني كم مي شود  . . . ) فرزندان  و 
با   اخذ نامه اي از بيمه گذار و تعيين مشخصات افراد اضافه شده و كم شده با صدور الحـاقي اضـافي يـا برگشـتي     لذا . ) 

  .مراتب به قرارداد اضافه يا كم مي شود 
ـ بمنظور تعيين وضعيت الحاقيهاي صادره براي هر قرارداد جمعي و همچنين ميزان پرداخت ها و دريافت هـاي بيمـه   15

شـامل  ( رديـف ـ شـرح ـ     : ع وضعيت تراز طلب و بدهي سازمان طرف قـرارداد صـورت وضـعيتي شـامل     گذار و در مجمو
ــ بـدهكار ، بسـتانكار و مالحظـات در پرونـده      ) الحاقي هاي صادره ، چك هاي حق بيمه دريافتي و ساير عمليات مـالي  

واحـد حسـابداري هميشـه در     مربوطه نگهداري تا ضمن بهره برداري جهت پيگيري هاي جـاري اطالعـات جهـت تائيـد    
  .دسترس باشد 
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  بيمه نامه حوادث خانواده 
بيمه نامه حوادث خانواده همانطوريكه از نامش پيداست تأميني است مناسب براي كليه اعضاء خانواده  ، مزيت اين بيمـه  

به نسـبت كمتـر آن در   نامه هاي حوادث انفرادي يكي متمركز بودن و يكجا بودن بيمه نامه است و ديگري نرخ مناسب و 
  .مقايسه با بيمه حوادث انفرادي است همچنين حق بيمه فرزندان نصف حق بيمه سرپرست و ديگر اعضاي خانواده است 

  
  مراحل اجمالي صدور بيمه نامه حوادث خانواده

  توسط بيمه گذار) پيشنهاد ( ـ تكميل پرسشنامه 1
  قسمت بيمه گرـ محاسبه حق بيمه توسط كارشناس و تكميل اطالعات 2
  ـ پرداخت حق بيمه توسط بيمه گذار3
  ـ تكميل كارت بيمه نامه4
  ـ ثبت اطالعات بيمه نامه در دفتر صدور و اخذ شماره از دفتر مذكور5
  ـ صدور رسيد وصول حق بيمه و تفكيك آن6

  .ذيال بطور مشروح نحوه صدور بيمه نامه به ترتيب اولويت هاي فوق بيان مي گردد 
كليه قسمت هاي تكميل شده كنترل مي گـردد يكـي از مـوارد    ) بيمه گذار ( كميل پيشنهاد توسط متقاضي ـ پس از ت1

  .مهم در پيشنهاد تعيين ضريب سرمايه مورد نظر است كه براساس آن سرمايه ها و بالطبع حق بيمه تعيين خواهد شد 
هت تعيين نوع درصد نقص عضو به پزشك معتمد ـ در صورتيكه فردي از افراد خانواده داراي نقص عضو باشند مراتب ج2

  .در پيشنهاد و مدارك ضميمه منعكس و در بيمه نامه نيز درج مي گردد طريق معرفي نامه انجام گرفته و شركت از 
ـ براساس ضريب انتخاب شده توسط بيمه گذار در محل مربوط به بيمه گر حق بيمه هاي مربوطـه محاسـبه مـي شـود     3

همسر و دو فرزنـدش    خود ،: نفر شامل  4برابر تعهدات اصلي را داشته باشد و  خانواده او جمعا  4اضاي مثال اگر فردي تق
  .باشد حق بيمه بشرح ذيل ميباشد 

  
  حق بيمه تعهدات اصلي    تعداد نفرات

  ريال 000/10×  2=  000/20  حق بيمه سرپرست و همسر         
  000/5×  2=  000/10          حق بيمه فرزندان              

  جمع كل حق بيمه 000/30 × 4)ضريب تعهدات(=  000/120كل حق بيمه 
  
  .ـ پس از تعيين حق بيمه و واريز آن بحساب شركت كارت مخصوص بيمه نامه صادر مي شود 4
مورد نياز در دفتـر مـذكور درج  مـي     ـ جهت درج شماره بيمه نامه از دفتر صدور بيمه نامه  شماره اي  اخذ و اطالعات5

  .شود 
. و نشاني و تلفن بيمه گذار درج مي شود ن بيمه نامه ـ در روي كارت شماره بيمه نامه ، تاريخ صدور ، تاريخ شروع ، پايا6
در پشت كـارت كـل مبلـغ حـق بيمـه و مشخصـات اعضـاي         . ثبت مي شود ) تعهد ضريب ( ر ذيل كارت حداكثر تعهد د

  .ه دقت درج مي شود خانواده ب
  .ـ رسيد وصول حق بيمه براساس شماره بيمه نامه و مشخصات فيش حق بيمه صادر مي شود 7
  .مي گردد بيمه نامه تحويل به بيمه گذار  ـ برگ اول رسيد وصول حق بيمه بانضمام كارت8

  برگ دوم رسيد وصول حق بيمه جهت استفاده حسابداري
  زد نمايندگيبرگ سوم رسيد وصول حق بيمه كارم

  برگ چهارم رسيد وصول حق بيمه بانضمام برگ پيشنهاد
  
  



 

٣٧  
  

  بيمه نامه حوادث انفرادي 
  

انفـرادي و  ( گير بيمه هاي حـوادث  ع صنعتي در اروپا باعث گسترش چشمدر اواخر قرن نوزدهم ميالدي پيشرفتهاي سري
در اين بيمـه نامـه   . يمه حوادث انفرادي  است يكي از رشته هاي زير مجموعه بيمه نامه هاي حوادث ، ب.گرديد   )گروهي 

فوت ، نقص عضو و جزئي و كلي دائم ، از كارافتادگي ، هزينـه پزشـكي ، غرامـت روزانـه از     : تعهدات اصلي و تبعي شامل 
  .كارافتادگي در اثر حادثه مي باشد 

بدون دخالت بيمه شده و ناشي از يك حادثه رويداد و واقعه اي است كه بصورت ناگهاني ، غير مترقبه و  :تعريف حادثه 
  .عامل خارجي باشد 

مهمترين عامل در تعيين نرخ حق بيمه هاي حوادث مشاغل بيمه شدگان است بدين سبب در كشورهاي مختلـف جهـان   
در ايـران براسـاس     . مختلف تقسيم گرديده و سپس شـغل نـرخ خـاص خـود را دارد      شاغل گوناگون و متعدد به طبقاتم
  :شورا سياسي بيمه ، كليه مشاغل به پنچ طبقه تقسيم شده اند كه عبارتند از  24شماره  ين نامهيآ

  طبقه بندي مشاغل
حداقل خطر متصـوره روبـرو ميباشـند از    كه در فعاليتهاي روزمره خود با  اين طبقه شامل اشخاصي ميگردد :طبقه يك 

  .ود به عرضه خدمات ميپردازند قبيل كاركنان اداري و دفتري و افراديكه  صرفا در دفتر كار خ
اين طبقه شامل اشخاصي ميگردد كه در فعاليتهاي روزمره خود در  مقايسه با اشخاص موضوع طبقـه يـك بـا     :طبقه دو 

خطرات نسبي بيشتري روبرو هستند و معموال عالوه بر استفاده از نيروي فكري با دستشان هم كار ميكنند ليكن كار آنها 
  .بازاريابها ، دوزندگان و انبارداران  دندان پزشكان ، مهندسين ناظر ،تي نخواهد بود از قبيل با ماشين آالت صنع

اين طبقه شامل اشخاصي ميگردد كه متخصص يا نيمه متخصص ميباشند و اكثر آنهـا معمـوال بـا ماشـين و      :طبقه سه 
  .ي ادوات صنعتي كار ميكنند از قبيل كشاورزان ، رانندگان و كاركنان ساختمان

اين طبقه شامل اشخاصي ميگردد كه با ماشين و ادوات صنعتي پر  خطر كار ميكنند و يا نوع كار آنهـا پـر    :طبقه چهار 
كارگران ماهر صنعتي كه به كارهاي مختلف گمارده شده و با خطرات متعـدد روبـرو هسـتند نيـز در ايـن      . خطر ميباشد 

  .، مامورين آتش نشاني ، رفتگر و بارانداز  پرسكار فلز ، كلبند: طبقه قرار دارند از قبيل 
اين طبقه شامل اشخاصي ميگردد كه در فعاليت روزمره خـود بـا بيشـترين خطـر روبـرو هسـتند ، از قبيـل         :طبقه پنج 

  .خلبانان آزمايشي و كارگران معادن زيرزميني 
ص اين بيمه نامه ، مدارك و اطالعات ساعته به غير از مطبوعات و مدارك مخت 24جهت صدور بيمه نامه حوادث انفرادي 
  : مورد نياز استمشروحه ذيل جهت محاسبه حق بيمه 

  .جدول طبقه بندي گروههاي پنجگانه شغلي كه نرخ هاي مربوطه در آن درج شده است  -1
  كد و طبقه بندي شغلي مشاغل) كتابچه ( دفترچه  -2
  جدول حق بيمه كوتاه مدت -3
  خطرات مخصوصجدول اضافه نرخ حق بيمه  -4

  مراحل اصلي صدور بيمه نامه حوادث انفرادي
  تكميل پيشنهاد توسط بيمه گذار -1
  بررسي پيشنهاد توسط كارشناس مربوطه -2
  محاسبه حق بيمه مربوطه براساس مندرجات پيشنهاد و موج اطالعات مربوط به بيمه گذار در محل هاي مربوطه -3
  ذارواريز حق بيمه به بانك توسط بيمه گ -4
  اخذ شماره بيمه نامه از دفتر صدور بيمه نامه و درج اطالعات بيمه نامه در دفتر مذكور -5
  )در صورت نياز براي ماشين نويس پيش نويس تهيه گردد ( تايپ بيمه نامه  -6
ق بررسي و كنترل بيمه نامه نايپ شده با اطالعات منـدرج در بيمـه نامـه و امضـاء آن توسـط كاركنـان مسـئول طبـ         -7

  اختيارات تفويضي
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  صدور قبض رسيد وصول حق بيمه -8
  تفكيك بيمه نامه و رسيد وصول حق بيمه -9

  آمار روزانه و ماهيانه -10
بمنظور انجام صحيح مـوارد مـذكور نكـات    . مه نامه حوادث انفرادي ميباشد موارد فوق الذكر اهم اقدامات جهت صدور بي
  .نظر گرفته شود  ذيل در هر كدام از مراحل بوقت بايستي در

  : تشريح مراحل صدور
طبيعتا بدين منظور احراز هويت اخـذ بـا كـارت شناسـايي     . پيشنهاد پس از تكميل بايستي به امضاء بيمه گذار برسد  -1

  .معتبر الزامي است 
احـراز   در صورتيكه بيمه شده شخصي به غير از بيمه گذار باشد اعالم رضايت و امضاء پيشـنهاد توسـط وي و پـس از    -2

  .هويت انجام گيرد 
  .كليه اطالعات درخواستي يك به يك توسط متقاضي تكميل شده باشد  -3
  سافرخانه و نظاير آن معتبر نيست مواردي مانند هتل ، اماكن موقت ، م. آدرس بيمه گذار بايستي آدرس دائمي باشد  -4
و موقعيـت اجتمـاعي و حـداكثر    ) حق بيمـه  رداخت از نظر توان پ( عيت شغلي سرمايه انتخابي توسط متقاضي با موق -5

  .سرمايه قابل فروش براساس دستورالعمل هاي مربوطه انجام پذيرد 
   .بمنظور رعايت حداقل و سقف سني ، سن بيمه شده مورد مالحظه قرار  گيرد -6
م معاينـات پزشـكي باشـد    در صورتي كه براساس جواب هاي اعالم شده توسط بيمه گذار در فرم پيشنهاد نياز به انجا -7

در اين شرايط هر گونـه نقـص عضـو ، مجروهيـت و     . بيمه شده بوسيله يك برگ معرفينامه به پزشك معتمد ارجاع شود 
  .ناتواني اظهار شده و تائيد شده توسط پزشكان در پرونده جهت جلوگيري از اعالم خسارت از اين مواضع درج  مي شود 

 برگ پيشنهاد و بـا توجـه بـه اينكـه جوانـب      »اطالعات مورد نياز «عات مندرج در قسمتدر مجموع با استفاده از اطال -8
چون مـواردي هـر چنـد نـادر ايـن امكـان را فـراهم        . براي اعطاي پوشش بيمه اي اخذ تصميم مي شود  مديريت ريسك

  .مينمايد كه بيمه نامه فروخته نشود 
  :د بدين ترتيب كه شه عمومي و بيمارستاني رعايت شده بانسبت غرامت درخواستي هزينه پزشكي و غرامت روزان -9

  سرمايه فوت و نقص عضو% 10هزينه پزشكي حداكثر معادل                   
  سرمايه فوت و نقص عضو% 12غرامت روزانه معمولي حداكثر معادل          
  سرمايه فوت و نقص عضو% 24غرامت روزانه بيمارستاني حداكثر معادل      

  .غرامت روزانه عمومي و بيمارستاني فقط به افرادي كه صاحب شغل آزاد باشند فروخته ميشود  -10
در فرم پيشنهاد پس از تعيين  طبقه شغلي از طريق كتابچـه اي كـه بـدين     »محاسبه حق بيمه «براي تكميل محل -11

ف الفبا در اين كتابچه درج شده است و در نام كليه مشاغل به ترتيب حرو( منظور در اختيار واحد صدور قرار گرفته است 
  .) شغلي است  2دندانپزشك ، گروه : ستوني طبقه شغل مورد نظر تعيين شده است مثال 

  
ستي از جدولي كه بدين منظور تهيه   شده است استفاده كرد در واقع حـق بيمـه   براي محاسبه حق بيمه اضافي باي -12

بهـره  مـه قـرار ندارنـد و    اضافي براي آن دسته از خطرات اخذ مي گردد كه به صورت عادي تحت پوشش تعهدات بيمه نا
  )خطرات مخصوص ( .ازاد انجام خواهد گرفت مندي از تعهدات با پرداخت حق بيمه اي م

ضافي براي فعاليتهاي ورزشي و تفريحي مانند كوهنوردي ، اسكي ، هدايت اتومبيلهاي مسابقه اي ، چتر بازي ، حق بيمه ا
باي محاسبه حق بيمـه اضـافي بـه دو نكتـه مهـم      . كه جدول مذكور درج شده است دريافت مي شود . . . اسب سواري و 

  .بايستي توجه كرد 
فعاليت از فعاليتهاي ورزشي و تفريحي مبادرت نمايـد و هـر كـدام از ايـن      ـ چون امكان دارد كه بيمه شده به چند1ـ12

فعاليت ها اضافه نرخ خاصي دارند لذا باي محاسبه اضافه نرخ بجاي جمع تك تك اضافه نـرخ هـا ، بـاالترين آنهـا مـالك      
  .محاسبه قرار  ميگرد 
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يعني اينكـه  . حاسبه حق بيمه خواهد بود ـ براي محاسبه اضافه نرخ خطرات مخصوص نرخ طبقه شغلي ـ مالك   م 2ـ12
حق بيمه هاي عادي از طبقه بندي  شغلي شغل بيمه شده تعيين خواهد شد و فقط حق بيمـه هـاي اضـافي بـه ترتيـب      

  .مذكور محاسبه مي گردد 
سـاعته اي را بـا سـرمايه     24شخصي كه به شغل تراشـكاري اشـتغال دارد تقاضـاي بيمـه نامـه حـوادث انفـرادي        : مثال 
ريال و با هزينه پزشكي تا سقف تعيين شده طبق ضوابط را دارد ضمنا اين شخص به شكار و كوهنـوردي   000/000/100

  .حق بيمه مربوطه را به مدت يكسال تعيين كنيد .  نيز مي پردازد 
  .سرمايه فوت و نقص عضو ميباشد % 10تعهدات هزينه پزشكي 

  .ميباشد  3طبقه شغلي تراشكار براساس كتابچه طبقه بندي شاغل طبقه 
در هزار و هزينه  2/2براساس جدول طبقه بندي پنج گانه مشاغل نرخ فوت و نقص عضو جزئي و كلي از كارافتادگي دائم 

  .درصد سرمايه ميباشد  5/1پزشكي 
  . )تقسيم شده و به   محاسبه بر اين اساس انجام مي گيرد  2به  2/2براي محاسبه حق بيمه ها در فرم پيشنهاد نرخ ( 

  محاسبه حق بيمه
  : محاسبه حق بيمه خطرات مشمول براساس طبقه شغلي

  000/000/100  × 1/1=  000/110                     :حق بيمه فوت بر اثر حادثه
                                                                               1000  

  000/000/100 × 1/1=  000/110        :حق بيمه نقص عضو دائم بر اثر حادثه
                                                                              1000  

  :به جاي محاسبه فوق مي شود با يك محاسبه به شرح ذيل عمل نمود : توجه 
  

  000/000/100 × 2/2=  000/220قص عضو دائم بر اثر حادثه    حق بيمه فوت و ن
                                                                                    1000  

  000/000/100 × 5/1=  000/150حق بيمه هزينه پزشكي ناشي از حادثه         
                                                                                  100  

  ريال 000/370                      جمع كل بيمه خطرات مشمول          
  

  : )اضافي ( محاسبه حق بيمه خطرات مخصوص 
ا علي رغم اينكه شغل متقاضي در طبقه سه شغلي ميباشد محاسبه اين بخش حق بيمه از طبقه يك انجام خواهد شد و ب

اعمال ) باالترين ضريب ( درصد  20درصد اضافي نرخ دارند اضافه نرخ  20و  15تتوجه به دو فعاليت ورزشي متقاضي كه 
  .مي  شود 

  يالر 000/40              جمع كل حق بيمه خطرات مخصوص اضافي
  000/370+  000/40=  000/410                               كل حق بيمه يكساله  

  
ـ در صورتيكه بيمه گذار در ابتدا متقاضي پوشش بيمه اي كمتر از يكسال  باشد يـا بـه هـر دليـل متقاضـي فسـخ       3ـ12

  :بطور مثال . مدت عمل مي شود  قرارداد خود پس از گذشت همين زمان باشد با استفاده از جدول تعرفه بيمه كوتاه
  000/410 × 40=  000/164حق بيمه سه ماهه                        

                                                                     100  
پس از احتساب به ـ در صورتيكه متقاضي ، تعهدات بيمه نامه را فقط در محيط و ناشي از كار بخواهد كل حق بيمه 4ـ12

فقـط ناشـي از حـوادث محـيط كـار      تعهدات اين بيمه نامه  «پرداخت خواهد شد و بديهي اينكه بايستي جمله 3/2مĤخذ 
  .را در بيمه نامه ذكر كرد   »است
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  .پس از محاسبه حق بيمه ، مبلغ مورد نظر به حساب واريز مي شود  -1
  .و درج اطالعات در دفتر  مذكور  اخذ شماره بيمه نامه از دفتر صدور بيمه نامه -2
  .ارسال پيشنهاد يا پيش نويس جهت تايپ  -3
  .كنترل بيمه نامه با اطالعات مندرج در پيشنهاد و امضاء بيمه نامه توسط مسئولين با توجه به حدود اختيارات  -4
  .صدور رسيد وصول حق بيمه  -5
  :تفكيك بيمه نامه بشرح ذيل  -6

  .راه برگ اول رسيد وصول بيمه بررسي بيمه گذار برگ اول بيمه نامه بهم
  )حسابداري ( رسيد وصول حق بيمه براي واحد مالي ) قرمز رنگ ( برگ دوم بيمه بهمراه برگ اول دوم 

  رسيد وصول حق بيمه براي بيمه نامه ارائه شده از طرف نمايندگان) نارنجي رنگ ( برگ سوم 
  .نامه بانضمام برگ چهارم رسيد وصول حق بيمه بايگاني واحد صدور ساير اوراق پيشنهاد و رونوشت هاي بيمه 

  : مصوب شوراي عالي بيمه 24و23براساس آيين نامه شماره  تعرفه بيمه حوادث
  

  :حداقل نرخ بيمه حوادث انفرادي به شرح زير تعيين مي گردد -الف
  خطر فوت ، نقص عضو جرئي و كلي و از كارافتادگي دايم -1

نرخ بيمه براي هر  مشاغلطبقه بندي
ريال سرمايه  1000

  بيمه
  :طبقه يك 

اين طبقه شامل اشخاصي مي گردد كه در فعاليتهاي روزمره خود با حداقل خطر متصوره روبرو 
مي باشند، از قبيل كاركنان اداري و دفتري و افراديكه صرفا در دفتر كار خود به عرضه خدمات 

  .مي پردازند

2/1  

  :طبقه دو
بقه شامل اشخاصي مي گردد كه در فعاليتهاي روزمره خود در مقايسه با اشخاص موضوع اين ط

طبقه يك با خطرات نسبي بيشتري روبرو هستند و معموال عالوه بر استفاده از نيروي فكري با 
دستشان كار مي كنند ، ليكن كار آنها با ماشين آالت صنعتي نخواهد بود، از قبيل دندانپزشكان ، 

  ناظر ، بازاريابها و انبارداران مهندسين

5/1  

  :قه سهبط
اين طبقه شامل اشخاصي مي گردد كه متخصص يا نيمه متخصص مي باشند و اكثر آنها معموال 
با ماشين و ادوات صنعتي كار مي كنند ، از قبيل دوزندگان ، كشاورزان ، رانندگان و كاركنان 

  ساختماني

2/2  

  :طبقه چهار
ي مي گردد كه با ماشين و ادوات صنعتي پرخطر كار مي كنند و يا نوع اين طبقه شامل اشخاص

كار انها پرخطر مي باشد ، كارگران غير ماهر صنعتي كه به كارهاي مختلف گمارده شده و با 
خطرات متعدد روبرو هستند نيز در اين طبقه قرار دارند ، از قبيل پرس كار فلز، دكل بند، 

  ازمامورين آتش نشاني ، وباراند

8/2  

  :طبقه پنج
اين طبقه شامل اشخاصي مي گردد كه در فعاليت روزمره خود با بيشترين خطر روبرو هستند ، 

  از قبيل خلبانان آزمايشي ، كارگران معادن زير زميني و ورزشكاران حرفه اي

5/3  
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او بقالي است و در طبقـه  محاسبه حق بيمه خطر فوت، نقص عضو جزئي و از كارافتادگي دائم براي كسي كه شغل : مثال

  :ريال عبارت است از 10ر000ر000قرار دارد براي مبلغ ) 2(شغلي 
  :هزينه پزشكي -2

  ريال هزينه پزشكي 100نرخ بيمه براي هر  طبقه شغل
  8/0  1طبقه
  1/1  2طبقه
  5/1  3طبقه
  5/2  4طبقه
  3  5طبقه

تعيـين و محاسـبه مـي    درصد  5 اته و بوكس براسـاس نرخ بيمه هزينه پزشكي ناشي از مبادرت به ورزشهاي كار: تبصره
  .گردد

سـرمايه بيمـه موضـوع بنـد     درصـد   10حداكثر هزينه پزشكي مورد تعهد بيمه گر براي هر حادثه نمي توانـد از  : تبصره
  .تجاوز نمايد)) الف((

رار دارد با توجه به ق) 1(محاسبه حق بيمه هزينه پزشكي براي كسي كه شغل او تجارت مي باشد و در طبقه شغلي: مثال
  :مبلغ بيمه مي باشد به شرح زير استده درصد اين كه حداكثر هزينه پزشكي 

  ريال 10ر000ر000مبلغ فوت و نقص عضو و از كارافتادگي                                        
  

  10ر000ر000×10=  1ر000ر000حداكثر هزينه پزشكي                                      
                                                                                            100  

  
  1ر000ر000×  8/0  = 8ر000)                                        ريال(حق بيمه پزشكي

                                                                                          100  
  )فقط براي مشاغل آزاد( غرامت روزانه عمومي  -3

  غرامت روزانهريال  100نرخ بيمه براي هر  طبقه شغل
  180  1طبقه
  270  2طبقه
  540  3طبقه
  720  4طبقه
  900  5طبقه

  
تجـاوز  )) الـف ((ضـوع بنـد   سرمايه بيمـه مو درصد  12/0حداكثر غرامت روزانه مورد تعهد بيمه گر نمي تواند از : تبصره
  .نمايد
مـي باشـد و در طبقـه    ) پارچـه فروشـي  ( محاسبه حق بيمه غرامت روزانه عمومي براي فردي كـه شـغل او بـزازي   : مثال
مبلغ بيمه تجاوز نمايد به شرح زيـر  درصد  12/0قرار دارد با توجه به اين كه غرامت روزانه عمومي نمي تواند از ) 2(شغلي
  :است

  10ر000ر000)                                              موضوع بند الف( يمهسرمايه مورد ب
  



 

٤٢  
  

  10ر000ر000×  12/0   =    12000حداكثر غرامت روزانه عمومي                               
                                                                                            100  

  
  12000×    270  =  32400)                         ريال(حق بيمه غرامت روزانه عمومي 

                                                                                           100  
  
  )فقط براي مشاغل آزاد( غرامت روزانه بستري شدن در بيمارستان  -4

  غرامت بيمارستانريال 100خ بيمه براي هرنر  طبقه شغل
  55  1طبقه
  70  2طبقه
  120  3طبقه
  225  4طبقه
  270  5طبقه

  
( سـرمايه بيمـه   درصد  24/0حداكثر غرامت روزانه بستري شدن در بيمارستان مورد تعهد بيمه گر نمي تواند از : تبصره

  تجاوز نمايد) موضوع بند الف
زانه بستري شدن در بيمارستان براي كسي كه شغل وي دوزندگي كه در طبقه شـغلي  محاسبه حق بيمه غرامت رو: مثال

مبلغ بيمه تجاوز نمايد به شرح زيـر مـي    درصد 24/0قرار دارد با توجه به اين كه حداكثر غرامت مزبور نمي تواند از ) 3(
  :باشد
100  

  10ر000ر000     )                                موضوع بند الف( سرمايه مورد بيمه 
  

  10ر000ر000×  24/0=  24000)   ريال( حداكثر غرامت روزانه بستري شدن در بيمارستان
                                                                                              100  

  
  24000×  012=  28800)   ريال(حق بيمه غرامت روزانه بستري شدن در بيمارستان

                                                                                          100  
  :نرخ پوشش خطرهاي اضافي -5
در صورتي كه بيمه شده عالوه بر فعاليتهاي عادي حرفه اي خويش به طور متناوب و يا مستمر به امور زير مبادرت  -1-5

  .اعمال نرخهاي زير اين گونه خطرات را نيز تحت پوشش قرار داردنمايد ، مي توان با 
قل نرخ اضافي نسبت حدا موضوع خطر

  »الف «به طبقه يكم بند
  درصد10  بدن سازي

  درصد 15    شكار ، دوچرخه سواري ، تنيس روي ميز
  درصد 20    سواركاري

  درصد 30    قايقراني ، ژيمناستيك
پيمايي ، كاراته ، فوتبال ، شنا ، اسكي ، واليبال هدايت موتور سيكلت دنده اي ، كوه

    
  درصد 80
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به استثناء هواپيماي نظامي ، اكتشافي و غير ( هدايت و يا سرنشيني هواپيماي آموزشي
    )تجاري

  درصد 150

  درصد 170    )مسابقه اي( هدايت و يا سرنشيني اتومبيل كورسي 
  درصد 200  )كوپتر نظاميبه استثناء هلي( هدايت و يا سرنشيني هليكوپتر 

  درصد 200    غواصي، اسكي روي آب ، موج سواري
، هدايت كايت يا هواپيما و ساير وسايط پرواز ) به جزء سقوط آزاد( پرش با چتر نجات

    بدون موتور
  درصد 300

  درصد 500    سقوط آزاد
  
  

  :تذكرات مهم
صرفا باالترين ضريب نرخ اضافي بـه حـق   . اشته باشددر صورتي كه بيمه گذار درخواست پوشش چند خطر اضافي را د: 1

  .بيمه ساليانه او بر مبناي طبقه يك اضافه مي گردد
  .در ساير موارد با هماهنگي مديريت بيمه هاي اشخاص نسبت به ارايه نرخ اقدام گردد: 2

   ب بـه ورزش كوهنـوردي  مي باشد و بـه طـور متنـاو   ) در هزار 2/1و نرخ پايه  1طبقه ( فردي كه شغل وي تجارت : مثال
  :مي پردازد نرخ بيمه حوادث وي عبارت است از

  
 2/1× % 80=  96/0 2/1+ 96/0= 16/2فوت و نقص عضو و از كارافتادگي               
 8/0× %08=  64/0 8/0+64/0=1/ 44هزينه هاي پزشكي                                
 180×%80=144 80+144= 324غرامت روزانه عمومي                              
 55×%80=44 55+44=99غرامت روزانه بستري در بيمارستان             

  
بيمه هاي حوادث گروهي  وب در صورتي كه همراه با انواعل نرخ بيمه خطرهاي اعتصاب، شورش، بلوا و آشحداق -1-2-5

  .در هزار مبلغ بيمه مي باشد ، كه فقط شامل تعهدات فوت و نقص عضو مي گردد 1/0ارايه شود معادل 
و در صورتي كه بيمه شده قصـد   پوشش بيمه خطرهاي مذكور تنها در قلمرو جمهوري اسالمي ايران معتبر بوده -2-2-5

  .مسافرت به خارج از كشور را داشته باشد بايستي قبال موافقت بيمه گر را درخصوص با تعميم پوشش مربوط اخذ نمايد
  .بيمه شده نبايستي در تحقق خطر موضوع بيمه مشاركت داشته باشد -3-2-5
روزه براي خود حفـظ   5كور را با ارسال اخطار كتبي بيمه گر بايستي در بيمه نامه حق فسخ پوشش بيمه اي مذ -4-2-5

  .نمايد
در هزار خواهد بـود   3/0در صورت درخواست پوشش خطرهاي اضافي زلزله و آتش فشان حداقل اضافه نرخ برابر با  -3-5

  .و فقط شامل غرامت فوت و نقص عضو مي باشد
برابر ) در هزار 2/2و نرخ پايه  3طبقه ( راننده خودرو نرخ بيمه حوادث با خطرهاي اضافي زلزله و آتش فشان براي : مثال

  .خواهد بود 3/0+2/2=5/2
سال تمـام باشـد و در    75نرخ و شرايط مندرج در اين تعرفه در مورد افرادي قابل اعمال است كه سن آنها كمتر از  -4-5

در صـد حـق    10سال ،  75افه بر سال باشد بايد به ازاي هر سال سن اض 75صورتي كه سن فرد متقاضي بيمه بيشتر از 
  .بيمه اضافي دريافت شود

  بيمه حوادث گروهي -ب
بيمه نامه حوادث گروهي براي گروههاي بيش از ده نفر صادر مي شود و نرخ آن قبل از اعمال تخفيف گروهـي بـه شـرح    

  :جدول زير خواهد بود
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 رديف

  
  

  نوع اشتغال

  نوع پوشش
 1000براي هر 

ريال غرامت 
ص عضو فوت، نق

  و از كارافتادگي

 100براي هر 
ريال غرامت 

  هزينه پزشكي

 100براي هر 
ريال غرامت 
  روزانه عمومي

 100براي هر 
ريال غرامت 

روزانه بستري 
شدن در 
  بيمارستان

درصد  75كه بيش از يموسسات  1
) 1(كاركنان آنها در طبقات شغلي 

  قرار دارد) 2(و 

2/1  8/0  180  55  

  120  540  5/1  6/1  ساير موسسات  2
  :توضيحات

در صورتي كه بيمه شدگان گروهي از پوشش ديگري براي هزينه پزشكي استفاده نمايد بيمه گر مـي توانـد در مـوارد     -1
  .درصد نسبت به نرخهاي گروهي هزينه پزشكي تخفيف منظور نمايد 20اعطاي تامين پوشش مزبور حداكثر تا

ال بيمه گذار با تعاريف ياد شده فوق مطابقت ننمايد قبل از صدور بيمـه  بيمه گر موظف است در صورتي كه نوع اشتغ -2
  .نامه موافقت بيمه مركزي ايران را در مورد نرخ حق بيمه اخذ نمايد

  :حداكثر تخفيف حق بيمه در بيمه نامه هاي گروهي به شرح زير تعيين مي گردد -3
  تخفيف تعداد بيمه شدگان

  درصد 5  نفر 150تا  10
  درصد 6  نفر 300تا 151
  درصد 8  نفر 600تا  301
  درصد 10  نفر 1000تا  601

  درصد 12  نفر 2000تا  1001
  درصد 15  نفر 5000تا  2001
  درصد 18  نفر 10000تا  5001

  درصد 20  نفر 20000تا  10001
  درصد 23  نفر 50000تا  20001
  درصد 25  و بيشتر 50001

  
  تعرفه بيمه كوتاه مدت

در صورت صدور بيمه نامه به مدت كمتر از يك سال ، . انفرادي و گروهي در اين تعرفه ساالنه مي باشد نرخ بيمه حوادث
  :به شرح زير محاسبه مي گردد) تعرفه بيمه كوتاه مدت( حق بيمه براساس

  درصد حق بيمه ساالنه5 تا پنج روز
  درصد حق بيمه ساالنه10 از شش روز تا پانزده روز

  درصد حق بيمه ساالنه20 يك ماهاز شانزده روز تا
 درصد حق بيمه ساالنه30 از يك ماه تا دو ماه
 درصد حق بيمه ساالنه40 از دو ماه تا سه ماه

 درصد حق بيمه ساالنه50 از سه ماه تا چهار ماه
  درصد حق بيمه ساالنه60 از چهار ماه تا پنج ماه
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 درصد حق بيمه ساالنه70 از پنج ماه تا شش ماه
 درصد حق بيمه ساالنه85 از شش ماه تا نه ماه

 درصد حق بيمه ساالنه100 از نه ماه به باال
  

  شرايط عمومي بيمه حوادث اشخاص
  

  :كليات -فصل اول
و پيشـنهاد كتبـي    1316اين بيمه نامه بين بيمه گر و بيمه گذار براساس قانون بيمه مصوب ارديبهشت ماه سال -1ماده 

آن قسـمت از پيشـنهاد   . تنظيم گرديده و مورد توافق طرفين مي باشـد ) زء الينفك بيمه نامه مي باشدكه ج( بيمه گذار 
كتبي بيمه گذار كه مورد قبول بيمه گر واقع نگرديده باشد به بيمه گذار قبل از صدور بيمه نامه اعالم گردد و موارد اعالم 

شده و بيمه گذار شخص واحد نباشد رضايت كتبي بيمه  شده جزء تعهدات بيمه گر محسوب نمي گردد در صورتيكه بيمه
شده و در مورد بيمه شده اي كه اهليت قانوني نداشته باشد موافقت ولي يا قيم او ضروري است و گرنه بيمـه نامـه باطـل    

  .است
و  بيمه گر شركت بيمه اي است كه مشخصات آن در اين بيمه نامـه قيـد گرديـده و جبـران خسـارت     : بيمه گر -2ماده 

  .پرداخت غرامت ناشي از حوادث احتمالي را طبق شرايط مقرر در اين بيمه نامه بعهده مي گيرد
بيمه گذار شخص حقيقي يا حقوقي است كه مشخصات نامبرده دارنـد بيمـه نامـه ذكـر گرديـده و      : بيمه گذار -3ماده 

  .پرداخت حق بيمه را تعهد مي نمايد
كه احتمال تحقق خطر يا خطرات مشمول اين بيمه نامـه بـراي او موجـب    بيمه شده شخصي است : بيمه شده -4ماده 

  .انعقاد بيمه نامه گرديده و مشخصات نامبرده در اين     بيمه نامه ذكر شده است
ذينفع شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي هستند كه بيمه نامه به نفع آنها منعقـد شـده و مشخصـات    : ذينفع -5ماده 

  .ذكر گرديده است آنان در اين بيمه نامه
  .حق بيمه وجهي است كه بيمه گذار در مقابل تعهدات بيمه گر   مي پردازد: حق بيمه -6ماده 
سرمايه بيمه و يا غرامت بيمه وجهي است كه بيمه گر متعهـد مـي گـردد در    : سرمايه بيمه و يا غرامت بيمه -7ماده 

  .نامه به ذينفع بپردازدصورت تحقق خطر يا خطرات مشمول بيمه طبق شرايط اين بيمه 
حادثه موضوع اين بيمه عبارت است از هر واقعه ناگهاني ناشي از يك عامل خـارجي كـه بـدون قصـد و     : حادثه -8ماده 

  .اراده بيمه شده بروز كرده و منجر به جرح، نقص عضو، از كارافتادگي و يا فوت بيمه شده گردد
نقص عضو يا از كارافتادگي دايم و قطعـي عبـارت اسـت از قطـع،     : نقص عضو يا از كارافتادگي دايم و قطعي -9ماده 

تغيير شكل و يا از دست دادن توانايي انجام كار عضوي از اعضاء بدن كه ناشي از حادثـه بـوده و وضـعيت دايـم و قطعـي      
  .داشته باشد

بـه عنـوان تـاريخ     ظهـر روزي كـه   12مدت اين بيمه يك سال تمام شمسي است و از ساعت : مدت بيمه نامه -10ماده 
ظهر روز انقضاء بيمه نامه خاتمه مي يابد مگر آنكه بين طرفين بـه   12شروع بيمه نامه قيد گرديده است آغاز و در ساعت 

  .نحو ديگري توافق شده باشد
  

  :شرايط -فصل دوم
اي بيمـه گـر   بيمه گذار و بيمه شده مكلفند با رعايت دقت و صداقت در پاسخ به پرسش هـ : اصل حسن نيت -11ماده 

اگر بيمه گذار و بيمه شده در پاسخ به پرسش بيمـه  . كليه اطالعات راجع به موضوع بيمه را در اختيار بيمه گر قرار دهند
گر عمدا از اظهار خودداري نمايند و يا عمدا برخالف واقع اظهار بنمايند بيمه نامه باطل و بال اثر خواهد بـود ولـو مطلبـي    



 

٤٦  
  

واقع اظهار شده هيچگونه تاثيري در وقوع حادثه نداشته باشد در اين صـورت نـه فقـط وجـوه      كه كتمان شده يا برخالف
  .پرداختي بيمه گذار مسترد نخواهد شد ، بلكه ميتواند مانده حق بيمه را نيز مطالبه نمايد

شـامل تحقـق   تامين بيمه گر با رعايت استثنائات و محدوديت هاي مندرج در بيمه نامـه،  : خطرات بيمه شده -12ماده
  .تحقق خطرات زير نيز جزو تعهدات بيمه گر محسوب مي گردد. اين بيمه نامه ميباشد 8موضوع ماده ) حادثه(خطر
  غرق شدن، مسموميت، تاثير گاز بخار و يا موارد خورنده مانند اسيد -الف
  ابتال به هاري، كزاز و سياه زخم -ب
  دفاع مشروع بيمه شده -ج
  و اموال از خطراقدام به نجات اشخاص  -د

اين بيمه نامه فوت، از كارافتادگي و نقص عضو را كه مستقيما ناشي از موارد مـذكور در  : خسارت قابل تامين -13ماده
در صورت توافق طرفين و دريافـت حـق بيمـه اضـافي ، هزينـه پزشـكي و       . اين بيمه نامه باشد تامين مي نمايد 12ماده 

  .شدغرامت روزانه نيز قابل تامين مي با
بيمه گذار موظف است حق بيمه را در مقابل دريافـت بيمـه نامـه نقـدا بپـردازد و قـبض       : پرداخت حق بيمه -14ماده 

رسيديكه به مهر و امضاء بيمه گر رسيده باشد، اخذ نمايد مگر اينكه طرفين به نحو ديگري نسبت به پرداخت حـق بيمـه   
  .توافق نمايند

پيشنهاد و اظهار بيمه گذار و بيمه گر در رابطه با اين بيمه نامه بايستي كتبا به  هرگونه: كتبي بودن اظهارات -15ماده
  .آخرين نشاني اعالم شده ارسال گردد

هرگاه در جريان مدت بيمه ، در شغل يا فعاليتهاي ديگر بيمه شده تغييري حاصـل شـود ، بيمـه     :تغيير خطر -16ماده
  رات حاصلشده يا بيمه گذار موظفند بيمه گر را از تغيي

حداكثر ظرف مدت ده روز آگاه سازنده در صورت تغيير خطر ، بيمه گر حق بيمه متناسب با خطر را براي مدت باقيمانده 
پيشنهاد مي نمايد در صورتي كه طرفين نتوانند در ميزان حق بيمه تعديل شده توافق نمايند هر يك از طـرفين حـداكثر   

  .فسخ نمايد ظرف مدت ده روز مي تواند بيمه نامه را
  :بيمه گر يا بيمه گذار مي توانند در موارد زير اقدام به تقاضاي فسخ بيمه نامه نمايند: موارد فسخ بيمه نامه -17ماده
در اين صورت برگشت حق . بيمه گر در موارد زير مي تواند بيمه نامه را فسخ نمايد: موارد فسخ از طرف بيمه گر -الف
  :واهد شد ه بصورت روزشمار محاسبه خبيم
  .عدم پرداخت تمام يا قسمتي از حق بيمه و يا اقساط آن در موعد يا مواعد معين -1
هرگاه بيمه گذار سهوا و يا بدون سوء نيت مطالبي را اظهار نمايد و يا از اظهار مطالبي خودداري نمايد به نحوي كه در  -2

  .نظر بيمه گر موضوع خطر را تغيير داده ويا از اهميت آن بكاهد
در صورت تشديد خطر موضوع بيمه نامه و يا تغيير وضعيت بيمه شده به نحوي كه اگر وضعيت مزبور قبـل از قـرارداد   -3

موجود بود بيمه گر ، حاضر براي انعقاد قرارداد با شرايط مذكور در قرارداد نمي گشت و عدم موافقت بيمه گذار با تعـديل  
  .حق بيمه

  .مدت بيش از يكسال باشد در پايان هر سالدر صورتي كه بيمه نامه براي  -4
بيمه گذار مي تواند بيمه نامه را فسخ نمايد در اين صورت بيمه گر حـق بيمـه تـا     :موارد فسخ از طرف بيمه گذار -ب

زمان فسخ را براساس تعرفه كوتاه مدت محاسبه مي نمايد، مگر در موارديكه فسخ توسط بيمه گـذار مسـتند بـه يكـي از     
  .مي باشد كه در اين صورت حق بيمه تا زمان فسخ به طور روزشمار محاسبه خواهد شدداليل زير 

  .انتقال پرتفوي بيمه گر -1
  .كاهش خطر موضوع بيمه و عدم موافقت بيمه گر با تعديل حق بيمه -2
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نمـي   در صورت فوت بيمه شده بعلت تحقق خطري كه تحت پوشش اين بيمه نامـه : موارد انفساخ بيمه نامه -18ماده
در موارد انفساخ حق بيمه مدت منقضي شـده براسـاس تعرفـه    . مي گردد زمان فوت بيمه شده منفسخ باشد بيمه نامه از

  .كوتاه مدت محاسبه مي شود
  :آثار فسخ -19ماده
ايل موظف است موضوع را بوسيله نامه يا تلگرام و ساير وسـ . در صورتي كه بيمه گر  بخواهد بيمه نامه را فسخ نمايد: الف

در اين صورت بيمه نامه يك ماه پس از اعالم مراتب به بيمه گذار ، فسخ شده تلقي مي . مقتضي به طرف ديگر اطالع دهد
  .گردد
در ايـن صـورت از تـاريخ    . بيمه گذار مي تواند با تسليم درخواست كتبي به بيمه گر تقاضا فسخ بيمه نامه را بنمايـد  -ب

چنانچـه در درخواسـت بيمـه گـذار تـاريخ      . يمه نامه فسخ شده محسـوب مـي شـود   تسليم درخواست مزبور به بيمه گر ب
  .مشخصي براي فسخ تعيين شده باشد، اثر فسخ از تاريخ اخير خواهد بود

  :بيمه گذار و ذينفع در صورت وقوع حادثه ،وظايف بيمه شده  -20ماده
جعه نمـوده و دسـتورهاي وي را مراعـات و    به محض وقوع حادثه غير از فوت، بيمه شده موظف است به پزشك مرا -الف

خود را تحت معالجه قرار دهد و بيمه شده يا بيمه گذار موظفند حداكثر ظرف مدت پنج روز بعد از وقوع حادثه ، مراتـب  
  .را كتبا به اطالع بيمه گر برسانند

ظرف دو هفتـه از تـاريخ فـوت    در صورت فوت بيمه شده، بيمه گذار و يا ذينفع مراتب را بايد در اسرع وقت حداكثر  -ب
  .مگر اينكه ثابت نمايند بعلت خارج از اراده خود قادر به اعالم نبوده اند. كتبا به اطالع بيمه گر برسانند

برحسب مورد بيمه گذار ، بيمه شده و يا ذينفع بايد مدارك مـورد لـزوم را بـه بيمـه گـر تسـليم نمـوده و بـه كليـه           -ج
  .ثه از ايشان ميشود، از روي صداقت پاسخ دهندسئواالتي كه در رابطه با حاد

بيمه شده و يا ذينفع ملزم به قبول هرگونه تحقيقات و يا معاينه پزشكي كه هزينه آن مورد قبول بيمه گر مي باشـد،   -د
  .هستند
 ميتوانـد ضـرر و  در صورتي كه بيمه گذار ، بيمه شده و يا ذينفع تكاليف مقرر در اين ماده را انجام ندهند بيمه گر : تبصره

  .زيان وارده به لحاظ عدم اجراي تكليف مزبور از تعهدات قابل پرداخت خود كسر نمايد
  .مسئوليت حسن اجراي تكاليف مقرر در اين بيمه نامه از طرف بيمه شده يا ذينفع برعهده بيمه گذارست -21ماده
  :تعيين ميزان غرامت بيمه -22ماده

ده به علت وقوع يكي از خطرات مشمول اين  بيمه نامه فوت كند بيمه گر متعهـد  غرامت فوت، در صورتي كه بيمه ش -1
است سرمايه بيمه را طبق شرايط اين بيمه نامه و اوراق الحاقي منضم به آن و يا هرگونـه توافـق كتبـي ديگـر بـه ذينفـع       

  .بپردازد
شده بعلت وقوع يكي از خطرات مشـمول   در صورتي كه بيمه) كلي و جزئي( غرامت نقص عضو و يا از كارافتادگي دائم -2

بيمه دچار نقص عضو و يا از كارافتادگي دايم شود، بيمه گر متعهد است غرامت مربوطه را طبق شرايط اين بيمـه نامـه و   
  .ضمايم آن و جدول نقص عضو به شرح ذيل بپردازد

  :نقص عضو و از كارافتادگي دايم كلي -الف
دايم كلي محسوب ميشود و غرامت اين موارد معادل صد در صد سرمايه بيمـه شـده    موارد زير نقص عضو و ازكارافتادگي

  .خواهد بود
  نابينايي كامل و دايم از دو چشم -1
  از كارافتادگي دايم و كامل و يا قطع دو دست ، حداقل از مچ -2
  ازكارافتادگي دايم و كامل يا قطع دو پا ، حداقل از مچ -3
  ل يك دست و يك پا، حداقل از مچازكارافتادگي دايم و كام -4
  از دست دادن هر دو پنجه پا -5
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  قطع كامل نخاع -6
  ناشنوايي كامل و دايم هر دو گوش -7
  برداشتن فك پائين -8
موارد زير نقص عضو و ازكارافتادگي دايم جزئي محسوب مي شود و غرامت اين موارد معادل درصدي از سرمايه بيمه  -ب

  .از اعضاء تعيين گرديده استمي باشد كه براي هر يك 
  

  درصد  جزئي دايمازكارافتادگيوعضونقصموارد  رديف
 قطع يا حنجره كامل و دايم كارافتادگي از ، از اعم) اللي(زدن حرف توانايي و قدرت دادن دست از  1

  زبان
80 %  

  % 70  بازو از دست يك قطع يا كامل و دايم افتادگي كار از  2
  % 60  ساعد از دست يك قطع يا كامل و مداي كارافتادگي از  3
  % 55  مچ از دست يك قطع يا كامل و دايم ازكارافتادگي  4
  % 50  دست هر انگشتان كامل قطع يا كامل و دايم كارافتادگي از  5
  % 36  شست انگشت  1/5
  % 24  شست اول بند  2/5
  % 25  سبابه  3/5
  % 12  سبابه اول بند  4/5
  % 20  سبابه دوم و اول بند  5/5
  % 15  ميانه انگشت دو از يك هر  6/5
  كوچك انگشت  7/5

 بيمه سرمايه% 50 از دست هر انگشتان عضو نقص مجموع بابت گر بيمه تعهد حداكثر حال هر در
 ايم كارافتاده از يا و قطع دست دو هر انگشتان مجموع كه صورتي در و كرد نخواهد تجاوز شده

  بود خواهد پرداخت قابل بيمه هسرماي درصد 80 معادل حداكثر گردد،

10 %  

  % 28  حداكثر دندانها فقدان  6
  % 70  ران مفصل از پا يك قطع يا كامل و دايم ازكارافتادگي  7
  % 60  ساق از پا يك قطع يا كامل و دايم كارافتادگي از  8
  % 55  مچ از پا يك قطع يا كامل و دايم كارافتادگي از  9

  % 30  پا انگشتان قطع يا لكام و دايم كارافتادگي از  10
  % 10  پا شست  1/10
  % 5  انگشتان ساير از يك هر  2/10

  چشم يك شدن نابينا  11
 عضو نقص باشد،درجه محروم چشم يك كامل بينايي از حادثه از قبل شده بيمه كه صورتي در

  بود خواهد% 80 ديگر چشم شدن نابينا

50 %  

  گوش يك شنوايي دادن دست از  12
 بوده محروم گوش يك كامل شنوايي از بيمه مشمول حادثه وقوع از قبل شده بيمه هك صورتي در

  بود خواهد% 65 ديگر گوش شدن ناشنوا عضو نقص درجه ، باشد

35 %  

  % 10  گوش الله دادن دست از  13
  % 15  بويايي حس دادن دست از  14
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  % 15  چشايي حس دادن دست از  15
 نخواهد تجاوز بيمه سرمايه% 40 حداكثر از صورت و) مجمهج(سر اعضاء ساير عضو نقص غرامت  16

  كرد
-  

  % 30  كليه يك  17
  % 7  طحال  18
  % 5  بيضه  19

  
در مواردي كه از كارافتادگي كامل نباشد ميزان از كارافتادگي به تشخيص پزشك معتمد بيمه گر تعيين خواهـد  : تبصره

  .مذكور پرداخت خواهد نموددر صدهاي  غرامت مربوطه را متناسب باشد و بيمه گر 
  ساير اعضاء داخل بدن به تشخيص پزشك معتمد بيمه گر -20
در موارد نقص عضو و از كارافتادگي دايم اعم از كلي و جزئي غير از موارد مذكور در بندهاي الـف و ب فـوق الـذكر ،     -پ

تناسب با درصدهاي مذكور در بند الف و همچنين ميزان غرامت مربوطه م) كلي و جزئي( نقص عضو و از كارافتادگي دايم
در صورتي كه بيمه گذار نسبت به نظر پزشك معتمد بيمه گر معترض . و ب بنظر پزشك معتمد بيمه گر تعيين مي گردد

باشد ، موضوع دركميسيوني متشكل از پزشك منتخب بيمه گر و پزشك منتخب بيمه گذار و يك نفر پزشك بـا انتخـاب   
  .نظر اكثريت كميسيون مزبور براي طرفين در موارد اعتراض الزم التباع خواهد بوددو پزشك مزبور مطرح و 

موضوع اين بيمه نامـه  ) كلي و جزئي( جمع مبالغ پرداختي در مدت بيمه بابت فوت، نقص عضو و از كارافتادگي دائم -3
  .نمي تواند از سرمايه بيمه تجاوز نمايد

حداكثر  خيص نقص عضو و از كارافتادگي دايم كلي و يا دايم جزئي و همچنيندر كليه موارد موضوع اين ماده تش: تبصره
  .ميزان آن با پزشك معتمد بيمه گر مي باشد

بيمه گر حداكثر ظرف يكماه پس از تاريخ دريافت كليه اسناد و مداركي كه بتوانـد  : مهلت پرداخت خسارت -23ماده 
  .ود را تشخيص دهد بايد خسارت را تسويه و پرداخت نمايدبوسيله آنها ميزان خسارت وارده و حدود مسئوليت خ

  
  :استثنائات -فصل سوم

  :موارد زير و يا تحقيق خطر ناشي از آن ازشمول تعهدات بيمه گر خارج است -24ماده
  خودكشي و يا اقدام به آن -الف
  صدمات بدني كه بيمه شده عمدا موجب آن مي شود -ب
  مخدر و يا داروهاي محرك بدون تجويز پزشك مستي و يا استعمال هرگونه مواد -ج
  ارتكاب بيمه شده به اعمال مجرمانه اعم از مباشرت، مشاركت و يا معاونت در آن -د
  هر نوع ديسك و يا فتق بيمه شده -ه
  .بيماري و ابتال به جنون بيمه شده مگر آن كه ابتال به جنون ناشي از تحقق خطر موضوع اين بيمه باشد -و
در اين صـورت بيمـه گـر    )اعم از مباشرت، مشاركت و يا معاونت( ه شده به علت حادثه عمدي از طرف ذينفعفوت بيم -ز

  منحصرا متعهد به پرداخت سهم ساير افراد ذينفع در سرمايه بيمه خواهد بود
  :خطراتي كه فقط با موافقت كتبي بيمه گر و پرداخت حق بيمه اضافي قابل پوشش است -25ماده 
  ورش، انقالب، بلوا، اعتصاب، قيام، آشوب، كودتا واقدامات احتياطي مقامات نظامي و انتظاميجنگ، ش -الف
  زمين لرزه، آتش فشان و فعل و انفعاالت هسته اي -ب
ورزش هاي رزمي و حرفه اي ، شكار ، سواركاري،قايقراني، هدايت موتورسـيكلت  دنـده اي، هـدايت و يـا سرنشـيني       -ج

، هـدايت و يـا سرنشـيني    )مسـابقه اي (ي و غير تجاري، هدايت و يا سرنشيني اتومبيل كورسـي هواپيماي آموزشي اكتشاف
  و هدايت كايت يا ساير وسايط پرواز بدون موتور) به جزء سقوط آزاد( هليكوپتر، غواصي،پرش با چتر نجات
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  شرايط بيمه هزينه پزشكي بيمه حوادث انفرادي

  
  :تعريف -اول

هزينه هايي كه در صورت تحقق خطرات موضوع    بيمه نامـه، بيمـه شـده مسـتقيما در      هزينه پزشكي عبارت است از -
 .مقابل دريافت خدمات درماني متحمل مي گردد

  :هزينه هاي پزشكي قابل پرداخت توسط بيمه گر -دوم
و يـا   هزينه هاي پزشكي قابل پرداخت توسط بيمه گر عبارت است از مبلغ مندرج در صورت حساب درمـاني مربوطـه   -1

  .حداكثر هزينه پزشكي مورد تعهد بيمه گر هر كدام كه كمتر باشد
هزينه پزشكي كه بيمه شده ظرف مدت دو سال از تاريخ تحقق خطـر تحـت پوشـش بـراي هرحادثـه موضـوع بيمـه         -2

  .متحمل شده است
  :ساير شرايط -سوم

د و در مورد چگونگي درمان و معالجه بيمه بيمه گر ميتواند به تشخيص خود مدارك پزشكي بيمه شده را بررسي نماي -1
  .شده تحقيق بعمل آورد

  .مجموعه حوادثي كه ظرف مدت هفت روز متوالي اتفاق مي افتد ، يك حادثه محسوب مي گردد -2
هزينه مسافرت بيمه شده به منظور معالجه در مواردي كه طبق تشخيص پزشك معـالج جنبـه اورژانـس داشـته و يـا       -3

  .ر منطقه وقوع حادثه نباشد، قابل پرداخت مي باشدامكان معالجه د
  

  شرايط بيمه غرامت روزانه عمومي
  

  بيمه نامه حوادث انفرادي
  :تعاريف -اول

از كارافتادگي موقت به مفهوم از دست دادن موقت توانايي جسمي و يا روحي بيمه شده است كه در اثر تحقـق خطـر    -1
  .ا از انجام وظايف شغلي باز مي داردموضوع بيمه به تشخيص پزشك ، بيمه شده ر

غرامت روزانه عمومي عبارت است از مبلغي كه در ايام ازكارافتادگي موقت بيمه شده به علت تحقق خطر موضوع بيمه  -2
  .به وي پرداخت مي گردد

  :تعهد بيمه گر در مورد پرداخت غرامت روزانه -دوم
ومي در صورتي كه حادثه در مدت اعتبار بيمـه نامـه تحقـق يافتـه و     تعهد بيمه گر در مورد پرداخت غرامت روزانه عم -1

حداكثر ظرف مدت يكسال از تاريخ وقوع حادثه منجر به ازكارافتادگي موقت بيمه شده گردد بيمه گر پس از انقضاء مدت 
  ياد شده هيچگونه تعهدي نسبت به پرداخت غرامت موضوع اين بيمه نخواهد داشت

رامت روزانه عمومي را پرداخت خواهد كرد كه از كارافتادگي موقت به تائيد پزشك معتمد بيمـه  بيمه گر در صورتي غ -2
  گر رسيده باشد

تعهد بيمه گر درخصوص غرامت روزانه عمومي از ششمين روز از كارافتادگي موقت شروع و حداكثر به مدت يكصـد و   -3
  هشتاد روز ادامه خواهد داشت

موجب بستري شدن بيمه شده در بيمارستان گردد ، تعهد بيمـه گـر از چهـارمين روز از     چنانچه از كارافتادگي موقت -4
  كارافتادگي شروع و حداكثر به مدت همان يكصد و هشتاد روز ادامه خواهد داشت

  :ساير شرايط -سوم
  مي گردداتفاق مي افتد يك خطر محسوب  مجموعه حوادثي كه ظرف مدت هفت روز متوالي
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  روزانه بستري شدن در بيمارستان شرايط بيمه غرامت
  

  بيمه حوادث انفرادي
  :تعاريف -اول

از كارافتادگي موقت به مفهوم از دست دادن موقت توانايي جسمي و يا روحي بيمه شده است كه در اثر تحقـق خطـر    -1
  .موضوع بيمه به تشخيص پزشك ، بيمه شده را از انجام وظايف شغلي باز مي دارد

ستري شدن بيمه شده در بيمارستان عبارت است از مبلغي كه در ايـام بسـتري شـدن بيمـه شـده در      غرامت روزانه ب -2
  .بيمارستان به علت تحقق خطر موضوع بيمه به وي پرداخت مي گردد

  :تعهد بيمه گر در مورد پرداخت غرامت روزانه بستري شدن در بيمارستان -دوم
بستري شدن در بيمارستان در صورتي است كه حادثه هر مـدت اعتبـار   تعهد بيمه گر در مورد پرداخت غرامت روزانه  -1

  بيمه نامه تحقق يافته و حداكثر ظرف مدت يك سال از تاريخ وقوع حادثه منجر به از كارافتادگي موقت بيمه شده گردد
  اشتبيمه گر پس از انقضاء مدت ياد شده هيچگونه تعهدي نسبت به پرداخت غرامت موضوع اين بيمه نخواهد د

  .روز ادامه خواهد يافت 90تعهد بيمه گر از چهارمين روز بستري شدن بيمه شده در بيمارستان شروع و به مدت  -2
  :ساير شرايط -سوم

  مجموعه حوادثي كه ظرف مدت هفت روز متوالي اتفاق مي افتد يك حادثه محسوب  مي گردد
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  فصل سوم    
  
  
  
  

  ي درمانيبيمه ها                             
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  بيمه هاي درماني
  

ذكر شده يكي از شاخه هاي رفاه اجتماعي است  "مسئله بهداشت و درمان همانطور كه قبال :اهميت بيمه هاي درماني 
جهت طبقه كارگران و كارمندان عهده دار اين امر است ، البته اليحه درمان همگـاني هـم اكنـون مطـرح      "كه دولت راسا

سازمانهاي تامين اجتمـاعي و تـامين   . از افراد كشور تحت پوشش درماني قرار خواهند گرفت  ميباشد كه طي آن بسياري
خدمات درماني بر طبق استاندارهاي معيني نسبت به بازپرداخت هزينه هاي درماني اقدام مينمايند لـيكن نـرخ خـدمات    

ريكه هزينه هاي درماني بخصـوص در زمينـه   بطو. درماني بصورت آزاد به مراتب بيشتر از اين استاندارها و تعرفه ها است 
اعمال جراحي و بستري در بيمارستان در مراجع پزشكي خصوصي از عهده اكثر افراد بخصوص طبقات حقوق بگير خـارج  

خوشبختانه با اجراي طرحهايي كه روزبروز مورد استقبال ميگيرد ، اين مسئله تا حدود زيادي تعديل شده و با ارائه . است 
نه هاي پزشكي مازاد بر خدمات درماني از طريق شركت هاي بيمه بازرگاني مشكل بيمه شـدگان را در مـورد   پوشش هزي

  .اينگونه مخارج مرتفع نموده است 
  

  :انواع بيمه هاي درمان 
حق بيمه متناسـب بـا پوششـها و مزايـاي      "بيمه هزينه هاي درماني بر حسب نياز بيمه شدگان و تعهدات مختلف و طبعا

بصورت درمان كامـل اعـم از سـرپايي و بسـتري در بيمارسـتان و يـا فقـط هزينـه هـاي بسـتري در           . ارائه ميگردد بيمه 
در حال حاضر بصورت قرارداد گروهي بـراي كاركنـان   . بيمارستان و اعمال جراحي در بيمارستان تحت پوشش قرار گيرد 

ن بيمه اكنون با استقبال خوبي از طرف افراد و سـازمانها  اي. سازمانها و موسسات و خانواده تحت تكفل آنان صادر ميگردد 
و موسسات مواجه شده و بصورت بيمه مكمل خدمات درماني و تامين اجتمـاعي جهـت كاركنـان و خـانواده آنهـا صـادر       

  .فرم ضوابط اين بيمه و شرايط عمومي مربوط به آن در انتهاي اين بخش جهت مطالعه قرار داده شده است . ميگردد 
ايـن بيمـه هـا    . بصورت قـرارداد جمعـي اسـت     "همانگونه كه ذكر گرديد بيمه بيماري معموال :مه بيماري يا درماني بي

شامل افراد خانواده تحت تكفل بيمه شده بوده و در نهايت پرداخـت هزينـه هـاي پزشـكي بيمـه شـدگان اعـم از         "اكثرا
. دمات پزشـكي منـدرج در قـرارداد را تعهـد مـي نمايـد       سرپايي ، بستري شدن در بيمارستان و اعمال جراحي و ساير خ

بيمه گران براي بيمه شدگان خود در بيمه بيماري كارت بيمه صادر مي نمايند و چنانچه بيمه شـده بـا مراجـع     "معموال
ر درماني طرف قرارداد ، بيمه گر مراجعه كند از پرداخت هزينه ها تا حدود تعهد بيمه گر معاف است و بخـاطر همـين امـ   

بيمه گران جهت رفاه بيمه شدگان خود و نيز سهولت در محاسبه و پرداخت هزينه معالجات با مراجعي از قبيـل   "معموال
راديولوژي و آزمايشگاه قرارداد بسته و بيمه شدگان ميتوانند از خدمات آنها اسـتفاده   –داروخانه  –درمانگاه  –بيمارستان 

بطور ماهانه با نرخ توافق شده تنظـيم و جهـت پرداخـت بـراي      "ود را معموالنمايند اين مراجع پزشكي صورتحسابهاي خ
  .بيمه گران ارسال ميدارند

  
  :بعضي تعاريف و اصطالحات در بيمه درمان 

  .منظور ازخانواده عبارت است از سرپرست خانواده و افراد تحت تكفل او :خانواده  -1
ختالف در اعمال طبيعي اعضاء جهاز مختلف بدن طبـق تشـخيص   عبارت است از هرگونه عارضه جسمي و ا :بيماري  -2

  .پزشك 
  .دوره انتظار مدتي است كه در طول آن بيمه گر تعهدي به جبران هزينه هاي مربوطه ندارد  :دوره انتظار  -3
ني عبارت است از درصد معي) فرانشيز(سهم خسارت عهده بيمه گزار  ) :فرانشيز ( سهم خسارت عهده بيمه گزار  -4

بـه   "فرانشـيز معمـوال  . از هزينه هاي درماني مشمول بيمه نامه كه تامين آن بعهده بيمـه شـده يـا بيمـه گـزار ميباشـد       
  :چهارطريق اعمال ميگردد 
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درصدي از هزينه ها را بعنوان سهم بيمه شده منظور مينمايند در اينصورت بيمه شده ميبايستي درصدي از كليه يا  :الف 
پرداخت نمايد و يا ممكن است از هزينه هاي مختلف درصدهاي جداگانه اي را سـهم بيمـه    "را شخصابرخي از هزينه ها 

  .شده قرار دهند 
ممكن است فرانشيز بصورت حداقل هزينه درماني اعمال گردد بدين صورت كه تا مبلغ معيني از كليـه هزينـه هـاي     :ب 

  .هزينه ها بعهده بيمه گر ميباشد درماني در هر مورد سهم بيمه شده و در صورت مازاد بقيه 
اين حالت برعكس حالت قبـل اسـت و در اينجـا تـا     . امكان دارد فرانشيز در صورت مازاد بر مبلغ معيني منظور شود  :ج 

  .مبلغ معيني هزينه ها بعهده بيمه گر است و در صورت تجاوز از مبلغ مورد تعهد بقيه هزينه ها بعهده بيمه شده ميباشد 
است فرانشيز بعنوان مبلغ معيني در هر مورد بيماري محاسبه شود بدين معني كه در هـر بيمـاري معينـي در    ممكن  :د 

  .طول مدت بيمه يا يكسال مبلغي سهم بيمه شده منظور گردد 
بيمه گران در بيمه هاي درمـاني بـراي پرداخـت هزينـه درمـان بيمـه شـدگان تعرفـه هـاي           :تعرفه هزينه درماني  -1

الك عمل قرارميدهند و هزينه هاي پزشكي را با توجه به نرخهاي مندرج در تعرفه مورد نظر محاسبه نموده بخصوصي رام
در ميان تعرفه مـورد عمـل بيمـه گـران بيمـه درمـاني       . و به بيمه شدگان يا مراجع پزشكي و درماني پرداخت مينمايند 

ت و درمان و آموزش پزشكي است در اين تعرفه هزينه معروفتر از همه تعرفه سازمان تامين خدمات درماني وزارت بهداش
مشخص گرديده كه با توجه به تورم موجـود در جامعـه و    Kكليه خدمات درماني و پزشكي براساس ضريبي تحت عنوان 

  .افزايش هزينه خدمات پزشكي هر ازچندگاهي مبلغ ريالي ضريب ياد شده افزايش مييابد 
رارداد بيمه درماني ممكن است تعهدات بيمه گر براي هزينـه معالجـه هـر بيمـه     در ق :محدوديت تعهدات بيمه گر  -2

 "مـثال . شده در يكسال يا در طول مدت قرارداد محدود و يا براي هزينه هاي مختلف محـدوديتهاي معينـي قائـل باشـد     
يماريهـاي بخصوصـي   تعهد بيمه گر نسبت به هزينه بستري شدن در بيمارستان و يا هزينه اعمال جراحـي و يـا هزينـه ب   

. تعهـد نكنـد    "عالوه بر موارد فوق امكان دارد بيمه گر پرداخت برخي از هزينه ها را اصوال. محدود به مبلغ معيني باشد 
مانند معالجه دندان يا هزينه عينك ، سمعك و موارد مشابه و يا براي پرداخت بعضي از هزينه هـاي پزشـكي محـدوديت    

هزينه زايمان و يا هزينه هاي پاراكلينيكي را تا مبلغ معينـي و يـا بـه ترتيـب خاصـي       "المث. هاي بخصوصي منظور دارد 
  .پرداخت نمايد

ممكن است حق . وجهي است كه بيمه گزار در مقابل تعهدات بيمه گر ميپردازد به چند روش صورت ميگيرد : حق بيمه 
ه شود يا اينكه ميزان حـق بيمـه براسـاس درصـدي از     بيمه ماهيانه براي هريك از بيمه شدگان مقدار ثابتي در نظر گرفت

حقوق ماهيانه بيمه شده اصلي تعيين شود در اين روش كاركنانيكه سطح حقوق پائين تري دارند حـق بيمـه كمتـري در    
روش پرداخـت حـق بيمـه ميتوانـد بـا توافـق       . ماه نسبت به كسانيكه از حقوق باالتري برخوردارند پرداخت خواهند نمود

بيمه گر ميتواند حق بيمه هاي كمتر از . صورت ماهيانه ، سه ماهه ، چهارماهه ، ششماهه و يا يكسال انجام گيرد طرفين ب
  .را يكماه كامل محاسبه نمايد) كسر ماه (يكماه 

در مواردي كه بيمه شده داراي پوشش بيمه درماني ديگري نيز باشد و از مزاياي آن بيمه استفاده نمايـد   :بيمه مضاعف 
سهم بيمه گر درماني ديگر معادل يا متجاوز از ميزان فرانشيز گردد ، در اينصورت از بيمه شده فرانشيزي كسر نخواهـد   و

چنانچه ميزان سهم بيمه گر درماني ديگر كمتر از فرانشيز باشد ميزان فرانشيز قابل پرداخت معـادل مابـه التفـاوت    . شد 
  .مل خواهد بود سهم بيمه گر درماني ديگر و فرانشيز مورد ع

  
  تعهدات بيمه گر

  :بيمه گر در قبال دريافت حق بيمه ميتواند تعهدات بشرح ذيل را با توجه به مفاد قرارداد انجام دهد 
در صورتيكه شخص بيمه شده در اثر بروز بيمـاري در بيمارسـتان بسـتري    : جبران هزينه هاي بستري در بيمارستان  -1

هزينه روزانه مانند هزينه اتاق و پرستاران ، هزينه خدمات بيمارستان مانند لوازم و : د گردد ، خسارات ذيل پرداخت ميشو
وسايل مورد نياز بيمه شده در طول بستري بودن در بيمارستان از قبيل دارو ، خون ، پالسماي خون ، وسايل بيهوشـي و  

  .هزينه خدمات اداري بيمارستان و هزينه استفاده از آمبوالنس بيمارستان 
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درصورتيكه بيمه شده بعللـي مـورد معالجـه سـرپايي در قسـمت بيمـاران       : جبران هزينه هاي سرپايي در بيمارستان  -2
  .سرپايي بيمارستان قرار بگيرد مانند جراحت بدني در اثر حادثه و بيماري كه عمل جراحي شامل آن ميشود

در اثر بيماري احتياج به عمل جراحي داشته باشـد   در صورتيكه فرد بيمه شده: جبران هزينه هاي جراحي و بيهوشي  -3
در مواردي ممكـن اسـت بيمـه شـده در آن     . شركت با توجه به شرايط هزينه جراحي را محاسبه و پرداخت خواهد نمود 

واحد تحت چندعمل جراحي قرار بگيرد ويا جراح در خالل عمل جراحي اصلي اقدام به اعمال جراحي پيش بينـي نشـده   
ممكن است عمل جراحي شامل مشـورتها و تشـريفات پزشـكي قبـل و بعـد از مـرخص شـدن بيمـه شـده از           اي نمايد ،

در موارديكه نوع اعمال جراحي انجام شده تعيين نشده باشد شركت با توجه به نوع عمل مشـابه بـا آن   . بيمارستان باشد 
  .هزينه را برآورد خواهد نمود

ماري احتياج بـه اعمـال جراحـي داشـته و چنـين عملـي مسـتلزم اسـتفاده از         در صورتيكه بيمه شده در اثر بي: بيهوشي 
بيهوشي عمومي براي جراحي يا معاينه قبل از آن باشد هزينه قابل پرداخت شامل مشورت و تشريفات قبل و بعد از عمل 

  .مراحل تزريق خود و معاينات ميباشد 
  ر زايمان احتياج به خدماتدر صورتيكه بيمه شده در اث: جبران هزينه هاي زايمان  -4

بيمارستان جهت وضع حمل را داشته باشد شركت هزينه اين اعمال را تا سقف مورد تعهد پرداخـت خواهـد كـرد و ايـن     
هزينه ها شامل هزينه پرستار مراتب مادر و نوزاد در طول بستري در بيمارستان ، هزينه پزشك يا مامـا جهـت زايمـان و    

ز آن و در موارديكه بيمه شده احتياج به سزارين جراحي ناشي از حاملگي خـارج از رحـم و   تشريفات پزشكي قبل و بعد ا
  .اعمال مشابه به آنرا داشته باشد 

در صورتيكه بيمه شده بعلت بيماري منجر به بستـري در بيمارسـتان احتيـاج بـه    : جبران هزينه هاي پاراكلينيك ها  -5
اين هزينه ها عبارتنـد از  . ساير هزينه هاي اعمال جراحي قابل پرداخت ميباشد اين قبيل هزينه ها داشته باشد به همراه 

  .هزينه هاي آزمايشگاهي ، آسيب شناسي راديولژي ، سونوگرافي ، پانوركس ، فيزيوتراپي ، فيزيوتراپي و ماموگرافي 
  

  : مقررات گوناگون
از پرداخـت هزينـه هـاي مربوطـه ميبايسـتي       بيمه شده در انتخاب هريك از بيمارستانهاي كشـور آزاد اسـت و پـس    -1

صورتحساب بيمارستان را بانضمام نظريه پزشك معالج در خصوص علت بيماري و شرح معالجات انجام شده دريافت و بـه  
  .بيمه گر تسليم نمايد 

د با دريافـت  سال ميباشد و از آن به بعد بيمه گر ميتوان 60نفر  1000حداكثر سن بيمه شده براي گروههاي كمتر از  -2
  .حق بيمه اضافي پوشش بيمه درماني را ادامه دهد 

در صورت فوت بيمه شده افراد تحت تكفل وي تا پايان مدت قرارداد ، حداكثر يكسال از مزاياي موضوع اين بيمه نامه  -3
  .برخوردار خواهند بود 

دارك نادرست اقدام به دريافت وجـوهي بـراي   بوسيله اظهارات كاذب و يا ارائه م "هرگاه ثابت شود كه بيمه شده عمدا -4
خود و يا بيمه شدگان وابسته به خود نموده است در اين حالت نام بيمه شده و يا بيمه شدگان وابسـته بـه وي از ليسـت    
قرارداد بيمه خارج شده و بيمه گر محق به دريافت وجوهي است كه تحت هر عنوان بابت هزينه هـاي درمـاني بـه بيمـه     

  .بيمه شدگان وابسته به وي پرداخت نموده است شده و يا 
درمان بوده است بيمه گر تعهدي به  در صورتيـكه ثابت شـود بيمه شده در شـروع قرارداد مبتال به بيماريهاي غيرقابل -5

  .جبران هزينه هاي مربوط به آن بيماري نخواهد داشت 
ات الزم در داخل كشور با تائيد بيمه گر به خارج اعزام مـي  هزينه هاي بيمارستاني بيمه شدگان كه بعلت فقدان امكان -6

  .گردند ، براساس ضوابط اين بيمه نامه پرداخت خواهد شد 
  

  : ساير شرايط بيمه نامه
  .پيوست عمل خواهد شد  44و43ين نامه شماره ياستثنائات و موارد فسخ بيمه نامه و ساير شرايط بيمه درمان طبق آ
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  1/44ين نامه شماره يآ
  ) 44ين نامه شماره يمكمل آ(

  
...........................  قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري در جلسه مورخ  17ماده  4عالي بيمه در اجراي بند  شوراي

  . بشرح زير اصالح شود  44تصويب نمود آئين نامه شماره 
  .تغيير يابد  "ازاد بيمه نامه درمان گروهي م  "نام آئين نامه به تعرفه  –الف 

  : بشرح ذيل تعيير يابد  2ماده  –ب 
شرايط ، ميزان تعهدات و حداقل حق بيمه جهت جبران هزينـه هـاي بسـتري جراحـي در بيمارسـتان و مراكـز جراحـي        

و نيز آنژيوگرافي قلب ، انواع سنگ شـكن و هزينـه هـاي مربـوط بـه      ) ساعت بستري  6با بيشتر از (  Daycareمحدود 
يهاي اعصاب و روان براي گروههايي كه تحت پوشش     بيمه هاي درماني سازمان بيمه درمـان همگـاني ، سـازمان    بيمار

  . مي باشند ......... تامين اجتماعي و 
  : گردد  3-1متن زير جايگزين ماده  –ج 
اقل نرخ حق بيمـه ماهانـه   درصد سقف تعهد ساليانه با حد 40هزينه هاي زايمان اعم از طبيعي و سزارين تا ميزان ) 1-3

سقف تعهد در اين مورد مي بايست به نحوي تعيين . درهزار مبلغ تعهد شده در اين مورد قابل بيمه شدن مي باشد  15/1
  . شود كه از باالترين تعرفه توافق شده با بيمارستانهاي طرف قرارداد بيمه گر تجاوز ننمايد 

  : گردد  3-2مفاد زير جايگزين ماده  –د 
، قلب ، پيوند كليه ، پيوند ) باستثناي ديسك ستون فقرات ( افزايش سقف تعهد براي اعمال جراحي مغز و اعصاب )  2-3

  . برابر مبلغ تعهد ساليانه مجاز مي باشد  2ريه ، پيوند كبد ، پيوند مغز استخوان حداكثر تا 
تعهد ساليانه اي است كه مبناي تعيين سقف درصد حق بيمه  25حق بيمه اضافي اين پوشش براي سقف دو برابر معادل 

  . تعهد اضافي قرار گرفته است و براي كمتر از دو برابر به همان نسبت كاهش مي يابد 
  : بشرح زير اصالح شود  3-4سقف تعهد و نرخ حق بيمه موضوع ماده  - ه
دو ميليـون و پانصـدهزار   ( ريـال   ميليون 5جبران هزينه هاي مربوط به رفع عيوب انكساري چشم حداكثر تا مبلغ ) 4-3

  :درهزار مبلغ تعهد پذيرفته شده قابل بيمه شدن مي باشد  8/0با نرخ حق بيمه ماهانه ) ريال براي هر چشم 
  :بشرح زير اصالح گردد  4-1مفاد تبصره  –و 
زينـه هـاي   ه% 30حداقل فرانشيز مربوط به هزينه هاي بيمارستاني و جراحي تحـت پوشـش و همچنـين زايمـان     ) 1-4

معادل  3-5و  3-3-2و  3-3-1درماني مورد تعهد مي باشد و حداقل فرانشيز هزينه هاي تحت پوشش موضوع بندهاي   
  .هزينه هاي مورد تعهد مي باشد % 40

  . در صورت استفاده از دفترچه درماني بيمه گر اول فرانشيز معادل سهم بيمه گر اول  مي باشد : تبصره 
مي باشد و حداقل فرانشيز هزينه هاي مربوط به بيماريهاي % 30مربوط به رفع عيوب انكساري چشم  فرانشيز هزينه هاي

  . هزينه هاي مورد تعهد    مي باشد % 60اعصاب و روان معادل
  : اضافه شود  4تبصره زير ماده  –ز 
رداد خودداري كند بيمه گر مي در صورتي كه بيمه گر اول از پرداخت هزينه هاي مربوط به بيمارستان غيرطرف قرا) 3-4

تواند صرفاٌ فرانشيز هزينه هاي بيمارستاني ، جراحي عمومي و تخصصي زايمـان را بـا دريافـت حـق بيمـه اضـافي تحـت        
  . خواهد بود كه قابل بيمه شدن نمي باشد % 10در هر صورت حداقل فرانشيز . پوشش قرار دهد 

  .واحد مي باشد  10معادل ميزان درصد فرانشيز كاهش يافته بعالوه حق بيمه اضافي بابت پوشش فرانشيز در هر مورد 
  : اضافه گردد  6به ماده  6-3بشرح زير اصالح و  6-2تبصره  –ح 
ارائه پوشش درمان به اعضاي صندوقها و سازمانهاي بازنشستگي و امثال آن با دريافت حداقل صد درصد حق بيمـه  ) 2-6

  . اضافي مجاز مي باشد 
  . بيشتر از نرخهاي مربوط به هريك از پوششها مي باشد % 70نفر حداقل 50ق بيمه گروههاي كمتر از نرخ ح) 3-6
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  : تغيير ومفاد آن به شرح زير اصالح گردد  9و تبصره هاي آن به شماره  7شماره ماده  –ط 
  .اين تبصره حذف گردد )  44آئين نامه  1-7(  1-9
هزار ريال بـراي داخـل شـهر و     300هد براي هزينه امبوالنس در اين تبصره به حداكثر مبلغ تع)  44آئين نامه  3-7(3-9

  . هزار ريال بين شهري اصالح شود  600
  . اين تبصره حذف گردد ) 44آئين نامه  5-7(  5-9
ه عدم با توجه ب (.اضافه شود» دريافتي «كلمه  »آمار حق بيمه« در سطر اول اين تبصره بعد از )  44آئين نامه  6-7( 6-9

   ).باشد  ينم سريم يافتيدر مهيامكان استخراج آمارحق ب يبرنامه جامع نرم افزار نيتدو
  : به ساير موارد اضافه گردد  7موارد زير تحت عنوان ماده  –ي 

  .نحوه محاسبه حق بيمه قرارداد بيمه درمان در زمان تمديد آن )  7ماده 
بيمه گر مي تواند حداكثر باشد  % 60دت يكساله آن كمتر از نقضاي مدر صورتي كه ضريب خسارت هر قرارداد در ا) 1-7

  معادل مابه التفاوت درصد مذكور تا ضريب خسارت واقع شده را بعنوان تخفيف نسبت به حق بيمه سال بعد اعمال نمايد 
ست نسـبت بـه   باشد بيمه گر موظف ا% 75چنانچه ضريب خسارت هر قرارداد در انقضاي مدت يكساله آن بيش از ) 2-7

افزايش حق بيمه به ميزان افزايش نرخ خدمات و هزينه هاي پزشكي اعالم شده از سوي مراجع ذيربط در سال مورد نظـر  
  ). ستيبند عمالٌ فراهم ن نيا يامكان اجرا (.اقدام نمايد 

  : نحوه محاسبه ضريب خسارت در اين ماده به شرح زير است 
  

  كارمزد نماينده+ جريان خسارت در + خسارت پرداختي و معوق 
  حق بيمه ساليانه دريافتي

  
  :به شرايط آئين نامه اضافه گردد  8متن زير تحت عنوان ماده  –ك 

  ضمانت حسن اجراي مقررات )  8ماده 
تجـاوز نمايـد بيمـه مركـزي     % 80در صورتيكه ضريب خسارت پرتفوي هر شركت بيمه در اين رشته در پايان هر سال از 

  . بت به پرداخت كارمزد اتكايي و خسارت مازاد بر آن نخواهد داشت ايران تعهدي نس
  :سارت در اين ماده بشرح زير است نحوه محاسبه ضريب خ

  خسارت پرداختي طي سال+ خسارت معوق پايان سال قبل  –خسارت معوق پايان سال جاري 
  حق بيمه دريافتي طي سال

  
ان سال جاري يا پايان سال قبل را اعالم نكـرده باشـد در محاسـبه    در صورتي كه شركت بيمه خسارتهاي معوق پاي) 1-8

  . ضريب خسارت ، خسارتهاي معوق بطور كلي از فرمول فوق حذف خواهد شد 
شركتهاي بيمه موظفند در بردروهاي ارسالي ، صرفاٌ حـق بيمـه هـاي دريـافتي را ثبـت نماينـد و درج حـق بيمـه         ) 2-8

  ).است  يا مهيفاقد وجاهت ب 8ماده (. ه مجاز نمي باشد قراردادهاي بيمه درمان بصورت صادر
  

  1/43ين نامه شماره يآ
  ) 43مكمل آئين نامه شماره (

  
.......................  قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري در جلسـه مـورخ    17ماده  4عالي بيمه در اجراي بند  شوراي

  . ر اصالح شود بشرح زي 43تصويب نمود آئين نامه شماره 
  .تغيير يابد  "بيمه نامه درمان گروهي مازاد   "ين نامه به ينام آ –الف 
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نيـز   " هزينه هاي اضافي تحت پوشـش   "ساير  2-4و  2-1به هزينه هاي مورد تعهد بيمه گر طي مواد  –ب 
  . اضافه گردد 

-4آئين نامه به شماره  2-3-2د اضافه شده و بن 2به ماده  2-3-2و  2-3-3مفاد زير تحت عنوان مواد  –ج 
  : تغيير يابد  3-2
سـالگي مـي تواننـد     26سالگي و در صورت اشتغال به تحصيل حـداكثر تـا    20فرزندان ذكور بيمه شده تا سن )  2-3-2

  . تحت پوشش قرار گيرند 
بيمـه گـر بـدون سـقف       فرزندان ذكور بيمه شده كه معلوليت ذهني يا ازكارافتادگي كلي دارند با تائيد پزشك  ) 3-3-2

  . تحت پوشش خواهند بود ) به جز معلوليت و از كارافتادگي ( سني در ارتباط با تامين هزينه درماني ساير بيماريها 
  : بشرح زير اصالح شود ) 2-4تبصره ( موضوع بيمه  –د 

از بيمـاري ، حـوادث و سـاير    موضوع بيمه عبارت است از پرداخت مبالغ مازاد بر هزينه هاي بيمارستاني و جراحي ناشـي  
  جبران نشده است ... ) خدمات درماني ، تامين اجتماعي و ( هزينه هاي اضافي تحت پوشش است كه توسط بيمه گر اول 

  : اضافه شود  2-7تبصره زير به ماده  - ه
يـا مراكزجراحـي   فرانشيز مربوط به هزينه هاي بيمارستاني و اعمال جراحي طي دوران بسـتري در بيمارسـتان   )  1-7-2

  . محدود و همچنين هزينه هاي زايمان با حق بيمه اضافي قابل كاهش خواهد بود 
هزينـه   "ايـن مـاده بـه    3تغيير يابد و بند  "هزينه هاي بيمارستاني قابل پرداخت    "به   4عنوان ماده  –و 

  . اصالح و مابقي مفاد اين بند حذف گردد   "آمبوالنس و ساير فوريتهاي پزشكي 
  :بشرح زير اصالح شود  6بندهاي مختلف ماده  –ز 
  .  عيوب مادرزادي مربوط به قبل از انعقاد قرارداد ، مگر اينكه در شرايط خصوصي به نحو ديگري توافق شده باشد ) 2-6
  . كلمه قانوني در اين تبصره جايگزين كلمه ضروري گردد ) 3-6
  .تشخيص پزشك معالج و تائيد پزشك بيمه گر اتاق خصوصي و همراه مگر درموارد ضروري به) 9-6

  .بيماري اسكيزوفرني ) 10-6
  .دندانپزشكي و جراحي لثه ) 11-6
  . مفاد اين تبصره از آئين نامه حذف شود ) 12-6
  . جراحي فك مگر بعلت وقوع حادثه تحت پوشش باشد ) 14-6
  .قبل از شروع قرارداد برميگردد هزينه هاي مربوط به معلوليت ذهني بيمه شدگانيكه علت آن به ) 15-6
  .لقاح مصنوعي و همچنين عقيم سازي مگر آنكه جنبه بيماري داشته باشد ) 16-6
  .....، هموفيلي ، دياليز و  MSبيماريهاي صعب العالج يا خاص مانند شيمي درماني ، ) 17-6
  :و تبصره ذيل آن به شرح زير اصالح شود  12ماده  –ح 

ي كه بعلت عدم امكان معالجه در داخل كشور با تائيد بيمه گر به خارج اعزام مي گردند در صورت بيمه شدگان)  12ماده 
تائيد صورتحسابهاي مربوط توسط سفارت ايران هزينه هاي بيمارستاني تا سقف تعهد ساليانه هزينه هـاي بيمارسـتاني و   

جام شده براساس باالترين تعرفه مراكز درمـاني  در غير اينصورت هزينه هاي ان. اعمال جراحي مربوط پرداخت خواهد شد 
  . طرف قرارداد بيمه گر محاسبه و پرداخت خواهد شد 

هزينه هاي مربوط به اورژانس و فوريتهاي پزشكي در خارج از كشور نيز با تاييد سـفارت و يـا كنسـولگري تـا     )  1تبصره 
  .قابل پرداخت خواهد بود سقف تعهد ساليانه هزينه هاي بيمارستاني و اعمال جراحي مربوطه 

نرخ ارز در محاسبه ميزان خسارت معادل نرخ ارز اعالم شده از سوي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايـران در  )  2تبصره 
  . زمان بستري و يا پرداخت خسارت هر كدام كمتر باشد خواهد بود 

  : بشرح زير اصالح شود  13ماده  –ط 
  :حوه محاسبه حق بيمه آن موارد فسخ بيمه نامه و ن)  13ماده 

  : بيمه گر و يا بيمه گزار مي توانند در موارد زير اقدام به فسخ بيمه نامه نمايند 
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  : موارد فسخ از طرف بيمه گر ) 1-13
  .عدم پرداخت تمام يا قسمتي از حق بيمه و يا اقساط آن در سررسيد ) 1-1-13
طالبي را اظهار نمايد و يا از اظهار مطالبي خـودداري كنـد بنحـوي    هرگاه بيمه گزار سهواٌ و يا بدون سوء نيت م) 2-1-13

  . كه در نظر بيمه گر موضوع خطر را تغيير داده و يا از اهميت آن بكاهد 
  . در صورت تشديد خطر موضوع بيمه نامه ) 3-1-13
  : موارد فسخ از طرف بيمه گزار ) 2-13

  . نمايد بيمه گزار مي تواند در هر زمان بيمه نامه را فسخ 
  :ميزان حق بيمه در موارد فسخ ) 3-13

كسر ماه يك ماه تمام منظور . ( در هريك از موارد فسخ ، حق بيمه تا زمان فسخ براساس حق بيمه ماه محاسبه مي شود 
  معهذا در صورتي كه نسبت خسارت پرداختي و معوق قرارداد ) خواهد شد 

يمه گزار متعهد است مابه التفاوت درصد مذكور تـا ميـزان خسـارت واقـع     باشد ب% 70به حق بيمه تا زمان فسخ بيشتر از 
  . شده را به بيمه گر پرداخت نمايد 

  : و تبصره آن بشرح زير اصالح شود  14ماده  –ي 
  .روز كاهش يابد  15مدت مذكور در اين ماده از يك ماه به ) 1-14
گر تقاضاي فسخ بيمه نامه را بنمايد در اين صورت ازتـاريخ   بيمه گزار مي تواند با تسليم درخواست كتبي به بيمه) 2-14

  . تسليم درخواست مزبور و يا تاريخ موخري كه در درخواست معين شده است ، بيمه نامه فسخ شده تلقي مي شود 
  :آئين نامه اضافه شود نفر به  50گروههاي كمتر از  شرايط خاص –متن زير تحت عنوان فصل چهارم  –ك 

  
  نفر 50گروههاي كمتر از  شرايط خاص

نفر با اعضاي خانواده با  50در چارچوب شرايط اين آئين نامه ارائه پوشش بيمه براي گروههاي بيمه اي كمتر از -17ماده 
  : رعايت موارد زير مجاز مي باشد 

تهيـه شـده    بيمه گر موظف است هريك از اعضاي گروه يا سرپرست خانواده را مكلف نمايد فرم پرسشـنامه سـالمتي   -1
در صورت تشخيص پزشك معتمد بيمه گر معاينه پزشكي بـه هزينـه   . توسط بيمه گر را بطور كامل و خوانا تكميل نمايد 

  .متقاضي بعمل آيد 
بيمه گر مـي توانـد بـا توجـه بـه      اده درخواست بيمه نمايد لكن بيمه گزار موظف است براي كليه اعضاي گروه يا خانو -2

 . عاينات انجام شده از بيمه فرد يا افرادي از گروه خودداري نمايد پرسشنامه سالمتي يا م
 .بيمه گر موظف است از پوشش هزينه هاي زايمان در سال اول پوشش خودداري نمايد  -3
سقف تعهد بيمه گر براي هريك از اعضاي گروه و مجموع تعهدات بيمارستاني اعم از جراحيهاي عمـومي و تخصصـي    -4

 . فته شود يكسان در نظر گر
 . جبران هزينه درمان بيماريهاي كه سابقه قبلي دارد از پوشش بيمه نامه استثناء شود  -5
 . حق بيمه اين پوشش بطور يكجا دريافت شود  -6
ليكن صدور    بيمه نامه صرفاٌ توسط شركت . نمايندگان و كارگزاران مي توانند نسبت به عرضه اين بيمه اقدام نمايند  -7

  . جام گيرد بيمه ان
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  )آكسا (بيمه مسافرين عازم به خارج از كشور
  

تأميني است نسبتا مناسب براي كسانيكه به قصد گردشگري و يـا  ) آكسا ( پوشش بيمه مسافرين عازم به خارج از كشور 
خريداران بيمه نامه يا .  به خارج  از كشور مسافرت مي نمايند. . . ديدار خانواده خود و يا اقوام و يا شركت در سمينارها و 

بمنظور آشنايي بيشتر با اين بيمـه نامـه   . نه كشور مقصد اقدام مي نمايند با  قصد و اطالع خود و يا با درخواست سفارتخا
  .مواردي مهم از شرايط عمومي ذكر مي گردد 

  .ر مي شود ـ اين بيمه نامه فقط براي اتباع ايراني و يا كساني كه ساكن و مقيم ايران باشند صاد1
  .ـ تعهدات اين بيمه نامه براي كليه كشورهاي جهان،بجزممالك درگيرجنگ ميباشد2
  .در گذرنامه ميباشد  ـ شروع پوشش اين بيمه نامه از زمان خروج از مبادي خروجي كشور بشرح مندرج3
  .نرخ حق بيمه براساس مدت و سن بيمه شدگان طبق جدول پيوست محاسبه و تعيين ميگردد  -4
  .سال تمام ميباشد  80ـ حداكثر سن بيمه شدگان 5
و تـا  ) روز 92بشرط حداكثر هر سـفر  (ماه  6صدور بيمه نامه براي رانندگان سرويسهاي خارج از كشور حداكثر بمدت  -6

  .ريال بالمانع ميباشد  1ر345ر000سال با حق بيمه به مبلغ  65سن 
  .بقوت خود باقيست ) روز 92شرط حداكثر طول هر سفر  " ماهه و يكساله 6در بيمه نا مه هاي بلند مدت  -7
افرادي كه مدت سفر و مقصد سفر آنها يكسان باشد گروه تلقي مي گردند و ميتوانند بصورت گروهي نسـبت بـه اخـذ     -8

  .پوشش بيمه اي اقدام نمايند كه در اينصورت مشمول تخفيفات بشرح ذيل مي گردند
  حق بيمه 5%تخفيفاتي معادل    نفر 20 نفر الي  10گروههايي از 

"              21     "    50  "            "           %10    "  
"              51     "    100 "           "           %15     "  
  "     20%           "به باال                 "    100            "
  

  ارج از كشورمزاياي بيمه مسافرين عازم به خ
چنانچه بيمه شده دچار صدمات ناشي از حادثه يا بيماري گردد بيمه شده توسـط آكسـا در نزديكتـرين بيمارسـتان      -1

پذيرش و در صورت ضرورت به بيمارستان مجهزتر و در صورت نداشتن منع پزشكي به بيمارستان محل زنـدگي وي  
  .در ايران منتقل ميگردد 

دالر  50دالر در هر خسارت در طي مدت پوشـش بـا كسـر حـداكثر      50ر000قف پرداخت هزينه هاي پزشكي تا س -2
  .بعنوان فرانشيزدر هر خسارت 

دالر بعنـوان  20دالر در طول مدت اعتبار بيمه نامه با كسر  150پرداخت هزينه هاي فوريتهاي دندانپزشكي تا سقف  -3
  .فرانشيز

راكز درماني ، داروخانه ، پزشكان متخصص و دندانپزشـكان و  ارائه اطالعات مورد نياز پزشكي از قبيل بيمارستانها و م -4
  .امبوالنس 

  )و كودكان بي سرپرست ( بازگردانيدن جسد متوفي  -5
چنانچه بيمه شده در كشور مقصد آگاهانه يا ناآگاهانه اعمالي را تحت عنـاوين نقـص غيرعمـد و خسـارات وارده بـه       -6

محلي مربوط به شهروندان عادي انجـام و تحـت تعقيـب قـرار      شخص ثالث و بي احترامي به قوانين و مقررات اداري
  .دالر پرداخت مي نمايد 1000بگيرد آكسا هزينه هاي دفاعي مربوطه را تا سقف 

روز متوالي در بيمارستان بستري بوده باشد هزينه بليط رفت و برگشت شخص همراه  10چنانچه بيمه شده بيش از  -7
 60روز و نيز مخارج اقامت وي تـا سـقف    15كشور مقصد ميباشد حداكثر تا بيمه شده چنانچه خواهان حضور او در 

  .يورو پرداخت ميگردد 
  ……مساعدت هاي الزم جهت جايگزين نمودن مدارك مفقود شده بيمه شده شامل گذرنامه ، ويزا ، بليط هواپيما  -8
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  .انتقال پيامهاي فوري به شخص معرفي شده توسط بيمه شده  -9
شور محل اقامت به دليل بروز مسائل حاد پزشكي يا بيماري يكي از بستگان چنانچـه بيمـه   بازگشت پيش نشده به ك -10

  .شده بتواند از بليط دوليه جهت بازگشت استفاده نمايد 
  ارسال دارو -11
  استرداد بار مسافر در صورت فقدان يا اشتباه مسير بار -12
بـه وي تحويـل نگـردد ، هزينـه خريـد      ساعت از زمان ورود بـه مقصـد    12چنانچه بار كنترل شده بيمه شده ظرف  -13

  .پرداخت ميگردد  ……اضطراري از قبيل البسه و لوام آرايشي و بهداشتي ضروري و 
دالر آمريكا بعنوان  800ساعت به او تحويل نشود حداكثر مبلغ  48چنانچه بار كنترل شده و همراه بيمه شده ظرف  -14

  .غرامت پرداخت ميگردد 
  :ات مربوط بشرح ذيل معرفي ميگردد ين بيمه نامه مدارك و مطبوعبمنظور آشنايي با نحوه صدور ا

  ـ فرم پيشنهاد1
  ـ دفترچه بيمه نامه2
  ـ جدول نرخ حق بيمه و تقسيم بندي كشورهاي جهان3
  ـ فرم مخصوص درج و اخذ شماره بيمه نامه و مشخصات بيمه نامه هاي صادره4
  رددـ فرم مخصوص اتكايي كه به زمان انگليسي تحرير ميگ5
  ـ فرم مخصوص بيمه نامه هاي ابطالي6
  

  )آكسا ( نحوه صدور بيمه نامه مسافرت خارجي 
  ـ تكميل پيشنهاد1

بـدين منظـور   . در صورت درخواست خريد اين بيمه نامه فرم پيشنهاد مخصوص در اختيار متقاضي قـرار داده مـي شـود    
  .كنترل ها و اقدامات ذيل الزم و ضروري است 

  .  )حضور در دفتر نمايندگي شركت  نيز كفايت مي نمايد ( ستي حتما حضور داشته باشد ـ   بيمه شده باي
  .ـ   اصل پاسپورت و اصالت آن با متقاضي احراز شود 

افراد تحت تكفل ( ـ   قسمت هاي مربوط به مشخصات فردي بيمه شده دقيقا تكميل شده باشد و توسط وي امضاء شود 
  ) .ا ولي امضاء خواهد شد پيشنهادهايشان توسط سرپرست ي

ـ   اين بيمه نامه چون بصورت انفرادي از طريق يك دفترچه جداگانه صـادر ميشـود لـذا در مـورد پاسـپورت هـايي كـه        
  سرپرست بهمراه افراد تحت تكفل ارائه مي شود

  .براي تك تك افراد همراه بيمه نامه صادر مي گردد 
  .مشخصات پاسپورت  ـ كنترل مشخصات مندرج در برگه پيشنهاد با2
ـ جهت تكميل قسمت هاي مربوط به بيمه گر مجددا با استفاده از جدول حق  بيمه و مطابقت آن با تقاضاي بيمه شده 3
  .و ساير موارد استفاده مي شود ) حق بيمه ( 
  .ـ حق بيمه مربوطه توسط متقاضي به بانك پرداخت و اصل فيش ارائه مي شود 4
  .فرم مخصوص كه حكم دفتر صدور را نيز دارد استخراج در برگه پيشنهاد درج مي شود ـ شماره بيمه نامه از 5
خوانـا  ـ مشخصات درخواستي در يك جلد دفترچه مخصوص كه  ذيال عناوين آن به فارسي ترجمه شده اسـت بـا خـط    6

  :بزبان انگليسي درج مي شود 
 POLICY NOسال                / كد واحد صدور / كد نماينده / شماره : شماره بيمه نامه شامل 

 AGENT S CODE كد واحد صدور بيمه نامه                                                                   
 INSURAED’ NAME & FAMILY NAME  نام و نام خانودگي بيمه شده                             

DATE OF ISSUE     تاريخ صدور بيمه نامه     
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 DATE OF BIRTH     تاريخ تولد       
PASS PORT NO    شماره گذرنامه        

 ZONE     منطقه سفر              
VALIDITY (DAYS)    )   به روز (زمان بيمه نامه  مدت

 PREMIUM     حق بيمه     
  

  .  )كاربن لس است ( دفترچه هاي اين بيمه نامه جهت درج اطالعات نيازي به كاربن ندارد  :تذكر 
  .ـ دفترچه صادره توسط بيمه شده و كارشناس و مسئول مربوطه امضاء گردد 7
  .در محل امضاء بيمه گر زده شود ـ مهر مربوط به واحد صدور 8
  ـ رسيد وصول حق بيمه9

ـ اصل دفترچه و برگه هاي سفيد و رونوشت زرد رنگ آن به همراه برگ اول رسيد وصول حـق بيمـه بـه بيمـه گـذار      10
  :نوشت ها بشرح ذيل تفكيك مي گردد تحويل مي شود و ساير رو

  رونوشت سبز رنگ
  .نسخه بايگاني رسيد وصول حق بيمه ه فرم ثبت اطالعات بيمه نامه و اضميمه مدارك موجود در واحد صدور بهمر

  رونوشت قرمز رنگ
  .حق بيمه براي واحد مالي  وصول) رسيد ( ص حسابداري از قبض بهمراه فيش بانكي و رونوشت مخصو

  رونوشت آبي رنگ
  .ود مخصوص اتكايي جهت تمركز اطالعات به واحد اتكايي ارسال ش) فرم ( بانضمام ليست 

  
  نحوه ابطال بيمه نامه

د مسافرت درخواست ابطال بيمه نامه خـود را دار  ن بعلت عدم صدور ويزاي سفر و يا انصراف ازدر بعضي موارد بيمه گذارا
  :به ابطال اقدام ميگردد بدين منظور با شرايط ذيل نسبت 

كشور  مورد نظر و با صدور الحاقي با درج علـت  ـ در صورتيكه علت ابطال عدم صدور ويزا باشد با اخذ نامه از سفارتخانه 1
ريال هزينه ابطال اقدام مي شود ، بديهي  است كه اصل و رونوشت الحاقي جهت صـدور چـك و    20000ابطال  و با كسر 

مدارك بيمـه نامـه   (  4سند حسابداري به واحد مالي ارسال و اطالعات بيمه نامه ابطالي در ليست معرفي شده  در رديف 
منعكس و نسخه اي از آن به ضميمه  رونوشت الحاقي درسوابق واحد صدور نگهداري و يـك نسـخه از ليسـت بـه     ) آكسا 

  .واحد   اتكايي ارسال ميگردد 
ريال نسـبت   30000ويزا باشد با كسر مبلغ  قبل از صدور) بيمه شده ( ـ در صورتيكه انصراف از سفر توسط بيمه گذار 2

از نظـر   1قيق اصل پاسپورت كه در آن مهر صدور ويزا نخورده باشد و با تفكيكي بشرح بنـد  به صدور الحاقي با مالحظه د
  .نحوه تفكيك ابطال انجام خواهد شد 

ـ الزم به توضيح است در موارديكه ويزا صادر شده باشد درخواست ابطال ناشي از انصراف بيمه گذار باشد علي القاعده تا 3
مه نامه فراهم نيست زيرا كه مشخص نيست كه متقاضي واقعا از سفر منصرف شده است و اتمام مهلت ويزا امكان ابطال بي

  .يا آنكه پس از اخذ ويزا قصد ابطال را دارد 

 بيمه مسافرين عازم به خارج از كشور
رجاع حمل ونقل پزشكي ، ا پرداخت هزينه هاي پزشكي، :توان اشاره نمود ازجمله تعهدات اين بيمه نامه به موارد ذيل مي

پزشكي،پرداخت هزيــــنه فوريت هاي دندانپزشكي به استثناء پركردن قطعي وپروتز، بازگرداندن جسد درصورت فوت  
درخواست كمك براي رفع  هزينه هاي تبعي، بيمه شده به كشورمقصد ،كمك هاي حقوقي ، عيادت ضـروري از ايران و

اخير ت مراجعت غيرمنتظره به كشورمحل سكونت ،اعزام دارو، كودكان، ارسال پيامـــهاي فوري،،بازگرداندن  مشكالت
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وجه نقد، فقدان حواله  مفقود شده ،عدم تحويل چمدانهاي كنترل شده ،  چمدانهايحركت هواپيما، بازيابي 
  .خارج ازكشور در بيمه گذار)شناسنامه گواهينامه رانندگي و(گذرنامه

  .اقدام به اخذ بيمه نامــــه مذكور نمايند  به كشورهاي مختلفجهت سفر  بيمه شدگان بدون محدوديت سني ميتوانند
  .روز متوالي تعيــــــين ميگردد 92الي  1توجه به مدت صدور ويزا از با و مدت اين بيمه نامه بنا به تقاضاي مسافر

ــر سفر بيش از مدتهاي مذكور مشروط به اينكه هـ بمنظور سفرهاي متعدد در) ماهه 12ماهه و 6( بيمه نامه بلندمدت 
  . روز نباشد نيز ارائه ميگردد 92

يورو   50000تعهدات شركت هاي كمك رسان آكساو مفري دراين بيمه نامه جهت هزينه هاي پزشكي تاسقـــف 
درصورت سفربه كشورهاي خاورميانـه ، آفريقايي وتركيه بيمه نامه باتعهدات .درطول مـدت بيمه نامه جهت هرنفر ميباشد

  .ميگردد و وحق بيمه كمتر ارائه يور 10000
درصورتيكه بيمه شدگان طي يك گروه و با مدت و مقصدسفر يكسان نسبت به اخذ پوشش بيمه اي : تخفيف حق بيمه 

  : اقدام نمايند، مي تــوان تخفيف هاي گروهي ذيل را اعمال نمود
  %20  =  نفر به باال 101       %15 =نفر  100 – 51            %10= نفر  50 -21           %5= نفر 20 -10

  :مراحل و مدارك موردنياز صدور بيمه نامه
  .باشد تكميل فرم پيشنهاد كه شامل اطالعات گذرنامه اي متقاضي مي -1
  .ارايه گذرنامه يا تصوير آن جهت صدور بيمه نامه -2
  .حق بيمه كه بصورت نقدي دريافت مي گردد -3
   

  كمك رسان آكسا شركت يجدول تعهدات و پوششها
 LIMITS IN رديف

EUR  
سقف تعهدات به

  وروي
COVERAGES  پوششها  

1  50.000 
Deductible 

25  

 زيفرانش - 50.000
25  

PAYMENT OF  MEDICAL 
EXPENSES  

 يها نهيپرداخت هز
  يپزشك

2  Payable  قابل پرداخت  MEDICAL  
TRANSPORTATION 

  يحمل و نقل پزشك

3  Payable  قابل پرداخت  MEDICAL REFERRAL  يارجاع پزشك  
4  200 – NO 

Deductible  
 PAYMENT OF EMERGENCY  زيبدون فرانش -200

DENTAL EXPENSES  
 نهيپرداخت هز

 يتهايفور
  يدندانپزشك

5  Payable  قابل پرداخت  REPATRIATION IN CASE OF 
DEATH  

بازگرداندن جسد 
 مهيدرصورت فوت ب

  شده
6  1500  1500  LEGAL ASSISTANCE يحقوق يك هاكم  
7  900  900  EMERGENCY VISIT FROM 

IRAN & ACCOMMODATION  
EXPENSES  

از  يضرور ادتيع
 يها نهيوهز رانيا

  تابعه
8  Payable  قابل پرداخت  ENQUIRY IN CASE OF A 

PROBLEM  
درخواست كمك 

  رفع مشكالت يبرا
9  Payable  قابل پرداخت  RETURN OF CHILD(REN) گرداندن كودكانباز  
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LEFT UNATTENDED 
10  Payable  قابل پرداخت  TRANSMISSION OF URGENT 

MESSAGES 
 يامهايارسال پ

  يضرور
11  Payable  قابل پرداخت  UNEXPECTED RETURN TO 

COUNTRY OF RESIDENCE  
 ريغ يمراجعتها

منتظره به كشور 
  محل سكونت

12  Payable  قابل پرداخت  DISPATCH OF MEDICINES  اعزام دارو  
13  Payable  قابل پرداخت  RETRIEVAL OF LUGGAGE  يچمدان ها يابيباز 

  مفقود شده
14  250  250  LUGGAGE DELAY ليدر تحو ريتاخ 

  چمدان
15  800  800  LOSS OF REGISTERED 

LUGGAGE  
چمدان  ليعدم تحو

  كنترل شده يها
16  Payable قابل پرداخت  DELAYED FLIGHT 

DEPARTURE  
در حركت  ريتاخ

  مايهواپ
  

 
 

  يجدول تعهدات وپوششها شركت امداد رسان مفر 
 LIMITS IN رديف

EUR  
سقف تعهدات به

  وروي
COVERAGES  پوششها  

1  50.000 
Deductible 

25  

 زيفرانش - 50.000
25  

MEDICAL EXPENSES & 
HOSPITALIZATION ABROAD  

 يپزشك يها نهيهز
در  يو بستر

در خارج  مارستانيب
  از كشور

2  Unlimited دون سقفب  TRANSPORT OR 
REPATRIATION IN CASE OF 

ILLNESS OR ACCIDENT  

  اي ييجابجا
 مهيبازگرداندن ب

گذار به كشور در 
طول سفر در اثر 

 اي يماريبروز ب
  حادثه

3  400 
Deductible 

25  

 يها نهيپرداخت هز  EMERGENCY DENTAL CARE  25 زيفرانش -400
  يدندانپزشك يفور

4  Unlimited قفبدون س  REPATRIATION OF FAMILY 
MEMBER TRAVELLING WITH 

THE INSURED  

 يبازگشت اعضا
بالفصل خانواده 

گذار به  مهيهمراه ب
  كشور

5  Unlimited بدون سقف  REPATRIATION OF MORTAL 
REMAINS  

بازگرداندن جسد 
    يمتوف
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6  850  850  TRAVEL OF ONE IMMEDIATE 
FAMILY MEMBER  

يكييسفر اضطرار
اعضاء بالفصلاز

  خانواده
7  Unlimitedبدون سقف  EMERGENCY RETURN HOME 

FOLLOWING DEATH OF A 
CLOSE FAMILY     MEMBER  

يبازگشت اضطرار
ليبه كشور به دل

ياز اعضايكيفوت
  خانوادهكينزد

8  Unlimitedبدون سقف  DELIVERY OF MEDICINES  داروليتحو  
9  Unlimitedبدون سقف  RELAY OF URGENT 

MESSAGES AND MEDICAL 
REFERAL  

ها  اميارسال پ
اطالعات مراجع 

در مواقعيدرمان
  ياضطرار

10  850  850  ADVANCE OF BAIL BOND  وجوهينيحواله تضم
  نقد

11  850  850  ADVANCE OF FUNDS  حواله وجه نقد  
12  1500  1500  LEGAL DEFENSEيمعاضدت حقوق  
13  200  200  LOSSOF PASSPORT, DRIVING 

LICENSE, NATIONAL 
IDENTITY CARD ABROAD  

فقدان گذرنامه،
ويرانندگنامهيگواه

شناسنامه در خارج 
  از كشور

14  200  200  COMPENSATION FOR IN-
FLIGHT LOSS OF  CHECKED – 

IN BAGGAGE  

جبران خسارت
بهيليفقدان بار تحو

  مايهواپ
15  100  100  COMPENSATION FOR DELAY 

IN THE ARRIVAL OF 
LUGGAGE  

جبران خسارت
ورود بار همراه ريتاخ

  مسافر
16  Unlimitedبدون سقف  LOCATION AND 

FORWARDING OF BAGGAGE 
AND PERSONAL EFFECTS  

و ارسال بار وافتني
  يملزومات شخص

17  180  180  DELAYED DEPARTURE  در حركت ريتاخ
  مايهواپ

  )هينقللهيوس(

  


