
 

در جلسه مورخ  گري،قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه ۱۷ماده  ۵و  ۳ بندهاي اجراي در عالي بيمهشوراي

 تبصره به شرح ذيل تصويب نمود: ۱۱ماده و  ۱۹ بر مشتمل را " هاي درماننامه بيمهآيين" ۲۴/۰۵/۱۳۹۱

 فصل اول: كليات

گذار )كه و به پيشنهاد كتبي بيمه ۱۳۱۶نامه براساس قانون بيمه مصوب ارديبهشت ماه سال اين بيمه :قرارداد اساس -۱ماده 

گر گذار كه مورد قبول بيمهتنظيم شده و مورد توافق طرفين است. بخشي از پيشنهاد كتبي بيمه نامه است(جزء الينفک بيمه

 شود.گر محسوب نميگذار اعالم شده است، جزء تعهدات بيمهه بيمهكتبي بصورتنامه بهنيست و همزمان يا قبل از صدور بيمه

نظر از هر مفهوم ديگري كه داشته باشد، نامه صرفتعاريف و اصطالحات مذكور در اين بيمه تعاريف و اصطالحات: -۲ماده 

 اند:با اين مفاهيم استفاده شده

نامه درج مهوري اسالمي ايران كه مشخصات آن در اين بيمهشركت بيمه داراي مجوز فعاليت از بيمه مركزي ج گر:بيمه -۱

هاي تحت پوشش را طبق شرايط هاي بيمارستاني، جراحي ناشي از بيماري و حوادث و ساير هزينهشده است و جبران هزينه

 گيرد.مي نامه به عهدهمقرر در اين بيمه

درماني، سازمان تأمين اجتماعي و...كه طبق قانون بيمه درمان  هايي از قبيل سازمان بيمه خدماتسازمان گر پايه:بيمه -۲

 .اندپايه درمان خدمات ارائه به همگاني، موظف

 .بيمه استنامه ذكر شده و متعهد به پرداخت حقشخصي است كه مشخصات وي در اين بيمه گذار:بيمه -۳

 شدگان:گروه بيمه -۴

گذار آنها را به عنوان اعضاي گروه معرفي شان كه بيمهگذار و اعضاي خانوادهكاركنان رسمي، پيماني يا قراردادي بيمه -الف

 نموده است و حداقل پنجاه درصد آنها بايد همزمان تحت پوشش بيمه قرار گيرند.

اق كليه اتف گذار را صرفاً در ابتداي قرارداد و يا در زمان تمديد قرارداد بهتواند كاركنان بازنشسته بيمهگر ميبيمه -تبصره

 .اعضاي خانواده تحت تكفل آنان بيمه كند

 غير هدفي با كه است مجاز شرط اين به( هاانجمن و هااتحاديه اصناف، قبيل از) هاگروه ساير به درمان بيمه پوشش ارائه -ب

ضمين شده باشد و ت گذاربيمه توسط ساليانه بيمهحق پرداخت باشند، شده تشكيل نامهبيمه اين موضوع بيمه پوشش اخذ از

 .زمان بيمه شوندطور همدرصد اعضاي گروه به  ۵۰بيش از

 .است شدگانبيمه تكفل تحت افراد و مادر پدر، فرزندان، همسر، شامل: خانواده اعضاي 



هاي اضافي درماني هاي بيمارستاني و جراحي ناشي از بيماري، حادثه و ساير پوششجبران بخشي از هزينه موضوع بيمه: -۵

 .گر قرار گرفته استنامه در تعهد بيمهگر پايه نيست و طي اين بيمهشدگان است كه در تعهد بيمهبيمه

شده اتفاق افتاده و منجر به جرح، نقص عضو، يمهحادثه: هر واقعه ناگهاني ناشي از يک عامل خارجي كه بدون قصد و اراده ب

 شده گردد.ازكارافتادگي و يا فوت بيمه

 .است پزشک تشخيص طبق بدن مختلف جهاز و طبيعي اعمال در اختالل و جسمي عارضه هرگونه: بيماري 

بيمه گر موكول به پرداخت حقيمهب تعهدات انجام. بپردازد گربيمه تعهدات مقابل در بايد گذاربيمه كه است وجهي بيمه:حق -۶

 نامه توافق شده باشد.نحوي است كه در شرايط خصوصي بيمهبه

 .ندارد خسارت جبران به تعهدي گربيمه آن طول در كه است زماني مدت دوره انتظار: -۷

 شود.نامه تعيين ميبيمه خصوصي شرايط در آن ميزان كه است پرداخت قابل خسارت از گذاربيمه يا شدهبيمه سهم فرانشيز: -۸

  .شودمي درج نامهبيمه در طرفين توافق با آن انقضاي و شروع تاريخ. است شمسي تمام ساليک نامهبيمه مدت مدت: -۹

 هاي درماني قابل پرداختفصل دوم: هزينه

 نامه عبارت است از:هاي درماني قابل پرداخت موضوع اين آئينهزينه -۳ماده 

 صلي )پايه( :ا هايپوشش -الف

شكن در ، راديوتراپي، آنژيوگرافي قلب، گامانايف و انواع سنگ، جراحي، شيمي درمانيهاي بستريجبران هزينه    -۱

 Day Care.و محدود جراحي مراكز بيمارستان و

هاي بعد از عمل شود كه مدت زمان مورد نياز براي مراقبتهايي اطالق ميبه جراحي Day Care جراحي اعمال -تبصره

 .در مراكز درماني، كمتر از يک روز باشد

 ها(سال )در بيمارستان ۷۰سال و باالتر از۷هزينه همراه افراد زير    -۲

انتقال بيمار به وشده در مراكز درماني و يا نقلشدن بيمهبه بستريهاي پزشكي مشروط هزينه آمبوالنس و ساير فوريت    -۳

 .درماني طبق دستور پزشک معالج -ساير مراكز تشخيصي

                هاي اضافي:پوشش -ب

 گذار تحت پوشش قرار دهد:با بيمهبيمه اضافي موارد ذيل را حسب توافق تواند با دريافت حقگر ميبيمه

استثناي ديسک ستون افزايش سقف تعهدات براي اعمال جراحي مربوط به سرطان، مغز و اعصاب مركزي و نخاع )به     -۱

 فقرات(، گامانايف، قلب، پيوند ريه، پيوند كبد، پيوند كليه و پيوند مغز استخوان.



فوق. سقف تعهد  ۱-رين، تا پنجاه درصد سقف تعهد ساليانه مندرج در بند الفهاي زايمان اعم از طبيعي و سزاهزينه     -۲

 .گر تجاوز كندهاي طرف قرارداد بيمهشده با بيمارستانگر در اين پوشش نبايد از باالترين هزينه توافقبيمه

امل اعمال جراحي به درمان نازايي و ناباروري شهاي مربوطدر صورت اخذ پوشش زايمان، ارائه پوشش هزينه -۱-۲

 آن از مستقل پوشش يک صورتبه و زايمان تعهد سقف حداكثرمعادل  IVF، ميكرواينجكشن وIUI، ZIFT، GIFT مرتبط،

 .است مجاز

ماه و  ۶نفر،  ۱۰۰۰نفر الي  ۲۵۰ماه و از ۹نفر،  ۲۵۰هاي زيردوره انتظار جهت استفاده از پوشش اين بند براي گروه -۲-۲

 .نفر فاقد دوره انتظار است ۱۰۰۰ي هاي باالبراي گروه

 :ترتيب قابل پوشش استاين هاي پاراكلينيكي بههزينه     -۳

، اكوكارديوگرافي استرس اكو، هاي سونوگرافي، ماموگرافي، انواع اسكن، انواع اندوسكوپي، ام آرآيجبران هزينه -۱-۳

 شده.بيمهدرصد تعهد پايه ساليانه براي هر  ۲۰دانسيتومتري تا حداكثر 

 (،PFT –به تست ورزش، تست آلرژي، تست تنفسي )اسپيرومتريهاي مربوطجبران هزينه -۲-۳

سنجي، ، نوارمثانه )سيستومتري يا سيستوگرام(، شنوايي(EEG) ، نوارمغز(NCV) ، نوارعصب(EMG)  نوار عضله

 براي ساليانه درصد تعهد پايه  ۱۰با سقف تعهد  بر موارد فوق(سنجي، هولترمانيتورينگ قلب، آنژيوگرافي چشم )عالوهبينايي

 .شدهبيمه هر

شناسي و ژنتيک هاي تشخيص پزشكي، پاتولوژي يا آسيبهاي خدمات آزمايشگاهي شامل آزمايشجبران هزينه -۳-۳

 شده.درصد تعهد پايه ساليانه براي هر بيمه ۱۰پزشكي، انواع راديوگرافي، نوار قلب، فيزيوتراپي با سقف تعهد

گر اول( و خدمات جاز كشور صرفاً مازاد بر سهم بيمههاي ويزيت، دارو )براساس فهرست داروهاي مجبران هزينه -۴-۳

 درصد تعهد پايه ساليانه. ۵اورژانس در موارد غيربستري تا سقف 

 .شدهدرصد سقف تعهد پايه ساليانه براي هر بيمه ۱۰پزشكي حداكثر تا ميزان هاي دندانجبران هزينه -۵-۳

گران ايران با شود كه ساليانه سنديكاي بيمهبه و پرداخت ميمحاس ايتعرفه براساس پزشكيدندان هايهزينه -تبصره

 .كندهاي بيمه ابالغ ميهاي بيمه، تنظيم و به شركتهماهنگي شركت

 شدهدرصد تعهد پايه ساليانه براي هر بيمه ۲به خريد عينک طبي و لنز تماس طبي تا سقف هاي مربوطجبران هزينه -۶-۳

 شدهدرصد تعهد پايه ساليانه براي هر بيمه ۵به خريد سمعک تا سقف هاي مربوطجبران هزينه -۷-۳



گر درجه به رفع عيوب انكساري چشم در مواردي كه به تشخيص پزشک معتمد بيمههاي جراحي مربوطجبران هزينه     -۴

 نصف عالوهبه دوربيني يا بيني نزديک درجه) مجمع قدر مطلق نقص بينايي هر چش بيني، دوربيني، آستيگمات يانزديک

 .شدهبيمه هر در صد تعهد پايه ساليانه براي هرجشم ۱۰ديوپتر يا بيشتر باشد، حداكثر تا  ۳( آستيگمات

گيري، ختنه، بخيه، كرايوتراپي، اكسيزيون ليپوم، در رفتگي، گچ جبران هزينه اعمال مجاز سرپايي مانند شكستگي و     -۵

 .شدهبيمه هر براي ساليانه درصد تعهدات پايه  ۱۰، تخليه كيست و ليزر درماني تا سقف بيوپسي

 .شودفهرست اعمال غيرمجاز سرپايي )در مطب( به شرح جدول پيوست ذكر مي

نه نفر( حداكثر به ميزان تعهد پايه ساليا ۱۰۰۰ باالي هايگروه براي صرفاً) بدن طبيعي اعضاي تهيه هزينه جبران      -۶

 شدهبراي هر بيمه

گر مورد نياز هزينه تهيه اوروتز كه بالفاصله بعد از عمل جراحي به تشخيص پزشک معالج و تأييد پزشک معتمد بيمه      -۷

 درصد سقف تعهد پايه ساليانه. ۲باشد حداكثر تا 

درصد تعهد زايمان  ۵۰ثر تا هاي جنين منوط به داشتن پوشش زايمان حداكها و ناهنجاريهزينه تشخيص بيماري     -۸

 عنوان پوشش مستقل.به

 .شود، مازاد بر سقف تعهدات پايه ساليانه استهايي كه در اجراي بند ب پرداخت ميهزينه -۱ تبصره         

تواند نامحدود هاي اضافي نيز ميدر صورتي كه تعهدات اصلي )پايه( نامحدود باشد سقف تعهدات مربوط به پوشش -۲تبصره 

 در نظر گرفته شود.

  

 فصل سوم: شرايط

گر با رعايت دقت و صداقت، كليه هاي بيمهاند در پاسخ به پرسششده مكلفگذار و بيمهبيمه :نيت حسن اصل -۴ماده 

 گر قرار دهند.اطالعاتشان را در اختيار بيمه

گر عمداً از اظهار مطلبي خودداري كند و يا عمداً برخالف واقع مطلبي را اظهار كند ههاي بيمگذار در پاسخ به پرسشاگر بيمه

گر بكاهد، ارنشده يا اظهارات خالف واقع طوري باشد كه موضوع خطر را تغيير داده يا از اهميت آن در نظر بيمهو مطالب اظه

 .نامه فسخ خواهد شدبيمه

گذار عمداً از اظهار مطلبي خودداري نموده گر يا بيمهشدگان در پاسخ به پرسش بيمهچنانچه معلوم شود هريک از بيمه -تبصره

شدگان حذف گرديده و متعهد استرداد خساراتي ف واقع نموده است، نام وي و افراد خانواده او از ليست بيمهو يا اظهارات خال

 خواهد بود كه از ابتداي قرارداد دريافت كرده است



  

 فرانشيز -۵ماده 

اده از بيمه درماني هاي تحت پوشش در صورت عدم استفهاي بيمارستاني، جراحي، زايمان و ساير هزينهفرانشيز هزينه    -۱

درصد  ۳۰گر پايه و حداقلصورت معادل سهم بيمههاي درماني مربوط و درغيرايندرصد كل هزينه ۳۰گر پايه حداقلبيمه

 خواهد بود.

بيمه اضافي كاهش دهد. در هر صورت حداقل فرانشيز هاي تحت پوشش را با دريافت حقتواند فرانشيز هزينهگر ميبيمه    -۲

 خواهد بود. درصد ۱۰

 شده توافق بيمه قرارداد در كه نحويبه را نامهبيمه شرايط در شدهتعيين بيمهحق بايد گذاربيمه :بيمهحق پرداخت -۶ماده 

 .كند پرداخت گربيمه به است

  

 :است خارج گربيمه تعهدات شمول از موارد اين هزينه :استثنائات -۷ماده 

 شود، مگر اينكه ناشي از وقوع حادثه در طي مدت بيمه باشد.منظور زيبايي انجام مياعمال جراحي كه به    -۱

گر، رفع اين عيوب جنبه درماني عيوب مادرزادي مگر اينكه طبق تشخيص پزشک معالج و تأييد پزشک معتمد بيمه    -۲

 .داشته باشد

 .زشک معالجسقط جنين مگر در موارد قانوني با تشخيص پ    -۳

 .ترك اعتياد    -۴

 خودكشي و اعمال مجرمانه بيمه شده    -۵

 .حوادث طبيعي مانند سيل، زلزله و آتشفشان    -۶

جنگ، شورش، اغتشاش، بلوا، اعتصاب، قيام، آشوب، كودتا و اقدامات احتياطي مقامات نظامي و انتظامي و عمليات     -۷

 .صالحخرابكارانه بنا به تأييد مقامات ذي

 اي.فعل و انفعاالت هسته    -۸

 .گرهزينه اتاق خصوصي مگر در موارد ضروري به تشخيص پزشک معالج و تأييد پزشک معتمد بيمه    -۹

سال مگر در موارد ضروري به تشخيص پزشک معالج و تأييد پزشک معتمد  ۷۰سال تا ۷هزينه همراه بيماران بين    -۱۰

 گر.بيمه



 .جنون   -۱۱

 جراحي لثه.   -۱۲

 گرلوازم بهداشتي و آرايشي كه جنبه دارويي ندارند. مگر به تشخيص پزشک معتمد بيمه   -۱۳

 علت وجود تومور و يا وقوع حادثه تحت پوشش باشد.جراحي فک مگر آنكه به   -۱۴

 .به معلوليت ذهني و ازكارافتادگي كليهاي مربوطهزينه   -۱۵

بيني، دوربيني، آستيگمات يا گر درجه نزديکرفع عيوب انكساري چشم در مواردي كه به تشخيص پزشک معتمد بيمه   -۱۶

 .ديوپتر باشد ۳ني يا دوربيني به اضافه نصف آستيگمات( كمتر از بيجمع قدر مطلق نقص بينايي هر چشم )درجه نزديک

هاي پزشكي كه در مراحل تحقيقاتي بوده و تعرفه درماني آن ازسوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش كليه هزينه   -۱۷

 .پزشكي تدوين و اعالم نگرديده است

 .شدن استبيمه اضافي، قابل بيمهين ماده با پرداخت حقا ۱۴و ۱۲، ۱۰، ۹، ۷، ۶موارد استثناي مندرج در بندهاي  -تبصره

  

نامه درمان خانواده و در مواردي كه تعداد افراد تحت پوشش در يک گروه شركت بيمه مكلف است در صدور بيمه -۸ماده 

 :نفر باشد، اين ضوابط را رعايت كند ۵۰كمتر از

گر را براي خود و شده توسط بيمهنامه سالمتي تهيههريک از اعضاي اصلي گروه يا سرپرست خانواده بايد فرم پرسش -۱

گر، الزم است معاينه پزشكي با طوركامل و خوانا تكميل كند.در صورت تشخيص پزشک معتمد بيمهساير اعضاي خانواده به

 .هزينه متقاضي انجام شود

نامه تواند با توجه به پرسشگر ميت براي تمام اعضاي گروه يا خانواده درخواست بيمه كند؛ اما بيمهگذار موظف اسبيمه -۲

 كه هاييوبيماري زايمان كردن فرد يا افرادي از گروه يا خانواده و يا ارائه پوشش هزينهشده، از بيمهسالمتي يا معاينات انجام

 .كند  خودداري دارد قبلي سابقه

هاي عمومي، گر براي هريک از اعضاي گروه يا خانواده و هريک از اعمال جراحي مورد تعهد اعم از جراحيبيمهسقف تعهد  -۳

 .تخصصي يكسان باشدتخصصي و فوق

  

 حسابصورت بايد مربوط هزينه پرداخت از پس و است آزاد كشور داخل هايبيمارستان از هريک انتخاب در شدهبيمه -۹ماده 

شده دريافت و به انضمام نظريه پزشک يا پزشكان معالج در خصوص علت بيماري و شرح معالجات انجام به را درماني مركز

حساب گر از مراكز درماني طرف قرارداد استفاده كند، صورتنامه بيمهشده با معرفيگر تسليم كند.در مواردي كه بيمهبيمه



نامه به مراكز درماني شده بدون اخذ معرفيگر خواهد بود؛ چنانچه بيمههاي مورد تعهد بيمه مركز درماني مبناي محاسبه هزينه

گر با مركز درماني مربوط پرداخت هاي مربوطه حداكثر تا تعرفه مندرج در قرارداد بيمهگر مراجعه نمايد، هزينهطرف قرارداد بيمه

هاي مربوط بر اساس باالترين تعرفه نمايد هزينه گر مراجعهشده به مراكز غير طرف قرارداد بيمهكه بيمهخواهد شد. در صورتي

 درجه محاسبه و پرداخت خواهد شد.گر با مراكز درماني هممندرج در قرارداد بيمه

 گربيمه مكمل، گرانبيمه ساير سهم از استفاده و قرارداد غيرطرف درماني مراكز از شدهبيمه استفاده صورت در -۱تبصره 

شده مجاز به دريافت نامه پرداخت كند؛ درهرصورت بيمههاي مورد تعهد را تا سقف تعهدات بيمهههزين ماندهباقي است موظف

گر پايه، فرانشيز مندرج دريافت سهم بيمهشده نيست. در صورت عدمهاي انجامگران به مبلغي بيش از هزينهخسارت از بيمه

گرها )بيمه گر پايه يا بيمه شده از ساير بيمهسهم دريافتي بيمه كه مواردي در. شد هاي مزبور كسر خواهددر قرارداد از هزينه

 نامه شود فرانشيز كسر نخواهد شد.گر مكمل( معادل و يا بيشتر از ميزان فرانشيز مندرج در بيمه

مارستان شدگان در بيشدن هريک از بيمهروز از زمان بستري ۵اند حداكثر ظرف مدت شده موظفگذار و يا بيمهبيمه -۲تبصره 

 .گر اعالم كنندو قبل از ترخيص، مراتب را به بيمه

 شركتهاي از هركدام به به مراجعه الويت در باشد بيمه شركت يک از بيش پوشش تحت زمان هم شده بيمه چنانچه -۳تبصره 

 .است مخير بيمه

  

تواند گر ميسال، بيمه ۶۰ي سن بيش از سال است و برا ۶۰نفر،  ۱۰۰۰هاي كمتر از شده براي گروهحداكثر سن بيمه -۱۰ماده 

هاي بازنشستگي تابع اين حكم ها و صندوقبيمه اضافي، پوشش بيمه درماني را ادامه دهد. مشمولين سازمانبا دريافت حق

 شده در شروع قرارداد كمتر ازكه سن بيمهپذير است. درصورتيبيمه اضافي امكاننبوده و پوشش درمان آنان با پرداخت حق

 اي تا پايان مدت قرارداد ادامه خواهد يافت.سال باشد پوشش بيمه ۶۰

  

شرط شده متوفي بهاي ساير اعضاي خانواده بيمهشده در طول مدت بيمه فوت كند، پوشش بيمهكه بيمهدرصورتي -۱۱ماده 

 .بيمه ادامه خواهد داشتپرداخت حق

  

سيله اظهارات كاذب و يا ارائه مدارك نادرست اقدام به دريافت وجوهي براي وشده عمداً بههرگاه ثابت شود كه بيمه -۱۲ماده 

شدگان وابسته به وي از ليست قرارداد بيمه شده و بيمهحالت نام بيمهشدگان وابسته به خود كرده است، دراينخود و يا بيمه

هـاي درمانـي به رارداد بابت هزينهگـر محق به دريافت وجوهي است كه تحت هر عنـوان از ابتداي قخارج شده و بيمه

 .گر نيز مسترد نخواهد شدهاي پرداختي به بيمهبيمهشدگان وابسته به وي پرداخت كرده است و حقشده و يا بيمهبيمه

  



گر به شده و با تأييد بيمهامكان معالجه در داخل كشور با تشخيص پزشک معالج بيمهعلت عدمبه كه شدگانيبيمه -۱۳ماده 

كنند هاي پزشكي نياز به تشخيص و معالجه پيدا ميدليل فوريتگردند و يا هنگام مسافرت به خارج از كشور بهخارج اعزام مي

هاي پزشكي و هاي هزينهحسابمربوطه، صورت در صورتي كه سفارت يا كنسولگري جمهوري اسالمي ايران در كشور

احراز گر مندرج در قرارداد پرداخت خواهد شد.در صورت عدمهاي مورد تعهد بيمهبيمارستاني آنان را تأييد كند تا سقف هزينه

سبه و پرداخت گرمحاتوجه به باالترين تعرفه مراكز درماني طرف قرارداد بيمهشده باهاي انجامهريک از موارد فوق، هزينه

 .شودمي

 بيمارستان از ترخيص زمان در ايران اسالمي جمهوري مركزي بانک توسط شدهاعالم ارز نرخ براساس خسارت ميزان -تبصره

 .شد خواهد محاسبه

  

نامه اقدام تواند در اين موارد براي فسخ بيمهگذار ميگر يا بيمهبيمه: بيمهنامه و نحوه تصفيه حقموارد فسخ بيمه -۱۴ماده 

 :كند

 گرطرف بيمهموارد فسخ از -الف

 بيمه و يا اقساط آن در سررسيدپرداخت تمام يا قسمتي از حقعدم     -۱

كه نحويمطالبي خالف واقع اظهار كند و يا از اظهار مطالبي خودداري كند بهنيت گذار سهوًا و بدون سوءهرگاه بيمه     -۲

 .گر موضوع خطر تغيير يابد و يا از اهميت آن كاسته شوددر نظر بيمه

 .بيمهگذار با افزايش حقموافقت بيمهنامه و عدمدر صورت تشديد خطر موضوع بيمه     -۳

 گذارطرف بيمهموارد فسخ از -ب

 بيمه نشود.گر حاضر به تخفيف در حقكه خطر موضوع بيمه كاهش يابد و بيمهرصورتيد     -۱

 هردليل متوقف شودگر بهكه فعاليت بيمهدرصورتي     -۲

 .گذار كه قرارداد براساس آن منعقد شده استدر صورت توقف فعاليت بيمه     -۳

 بيمه در موارد فسخنحوه تصفيه حق -ج

 .شودصورت روزشمار محاسبه ميبيمه تا زمان فسخ بهگر، حقطرف بيمهقرارداد بيمه ازدر صورت فسخ      -۱

شود )كسر ماه يک ماه بيمه هر ماه محاسبه ميبيمه تا زمان فسخ براساس حقگذار، حقطرف بيمهدر صورت فسخ از      -۲

بيمه خسارت پرداختي ومعوق قرارداد به حقتمام منظور خواهد شد(؛ در صورتي كه تا زمان فسخ قرارداد، نسبت مجموع 



 ۷۰بيمه ساليانه متعلقه را تا ميزاني كه نسبت مذكور بهگذار متعهد است مانده حقدرصد باشد بيمه ۷۰پرداختي آن بيشتر از 

 تواند براي دريافت مبلغ مذكور اقدام نمايد.گر ميگر پرداخت كند. بيمهدرصد برسد به بيمه

  

 فسخ نحوه -۱۵ماده 

گذار اطالع وسيله نامه سفارشي به بيمهنامه را فسخ كند، موظف است موضوع را بهگر بخواهد بيمهكه بيمهدرصورتي    -۱

 شود.شده تلقي ميگذار، فسخماه پس از تاريخ اعالم موضوع به بيمهنامه يکصورت بيمهايندهد، در

صورت از تاريخ تسليم درخواست نامه را تقاضا كند.دراينگر، فسخ بيمهتواند با تسليم درخواست كتبي به بيمهگذار ميبيمه    -۲

 .شودشده تلقي مينامه فسخمزبور يا تاريخ مؤخري كه در درخواست معين شده است، بيمه

  

ده روز كاري پس از تاريخ دريافت كليه اسناد و مداركي گر بايد حداكثر ظرف مدت پانزمهلت پرداخت خسارت: بيمه -۱۶ماده 

 وسيله آنها ميزان خسارت وارده و حدود تعهد خود را تشخيص دهد، خسارات را پرداخت كند.كه بتواند به

  

شده اعالم كتبي به آخرين نشانيطورنامه بايد بهگر در رابطه با اين بيمهگذار و بيمههرگونه پيشنهاد و اظهار بيمه -۱۷ماده 

 .ارسال شود

  

نامه ذكر نشده است و همچنين اين آيين ۳ ماده در كه مواردي براي پوشش ارائه با تواندمي ايران. ا.ج مركزي بيمه -۱۸ماده 

 نامه موافقت نمايد.كاهش فرانشيز بيش از حد مقرر در اين آيين

  

مصوب شوراي عالي بيمه  ۶۴شماره  نامهآئيناهد بود و جايگزيناالجراء خوالزم ۰۱/۰۷/۱۳۹۱نامه ازتاريخاين آئين -۱۹ماده 

 هاي درمان خواهد شد.با عنوان شرايط عمومي بيمه

  

 

  

  

 مجاز در مطبفهرست اعمال غير



 «هاي درمانبيمه»نامه آيين ۳بند ب ماده  ۵پيوست جزء 

  

 كليه اعمالي كه با بيهوشي عمومي توأم باشد. ۱

 ها(كردن حفره شكمي ضروري باشد )از جمله انواع فتقاعمالي كه براي اجراي آن باز ۲

 هاي بزرگ و طويل بدناعمال جراحي روي استخوان ۳

 اعمال جراحي داخل قفسه صدري، كاتتريسم قلب و عروق ۴

 اعمال روي عضالت، اوتار، اعصاب و عروق مگر در مواقع اورژانس ۵

 هاي غيرطبيعي و طبيعيتناسلي و ادرار زن و مرد، گذاردن فورسپس و زايمان دستگاهاعمال جراحي داخل  ۶

 كليه اعمال جراحي روي ستون فقرات و مغز و نخاع و جمجمه ۷

 ها(هاي فک و صورت و داخل حلق )از جمله شكاف كام و لب شكري، لوزتين و سينوساعمال جراحي وسيع استخوان ۸

 ها، مثانه، كبد و طحالها، رودهبيوپسي انساج داخل مري، تراشه، برونش ۹

 عمل كاتاراكت، گلوكوم، پارگي شبكيه، تومورهاي حفره چشم و استرابيسم چشم ۱۰

 عمليات وسيع گوش مياني و داخلي از قبيل تمپانوپالستي و... ۱۱

 (Open reductionعمل جراحي استئوسنتز در شكستگي فكين ) ۱۲

 آوردن كيست و تومورهاي عميق استخواني فكينبيرون ۱۳

 رزكسيون فک ۱۴

 رزكسيون كنديل فک ۱۵

 رزكسيون زبان ۱۶

 عمل جراحي باز در آرچ زايگما ۱۷

 جراحي بريدن و برداشتن غده بزاقي ۱۸

 فكي –جا انداختن دررفتگي قديمي مفصل گيجگاهي  ۱۹



 تحتاني –عمل جراحي روي عصب دنداني  ۲۰

 آوردن ريشه قديمي و جسم خارجي از سينوس كه مستلزم جراحي سينوس است.بيرون ۲۱
 
 


