ﺑﯿﻤﻪ ﺳﺮا
شرایط عمومی پوشش تکمیلی حوادث (فوت ،نقص عضو و از کارافتادگی دائم کلی و جزئی ،معافیت از پرداخت حق بیمه ،دریافت مستمری و هزینه پزشکی)
فصل اول  -کلیات
ماده  )1تعاریف:
تعاريف و اصطالحات مندرج در اين شرايط عمومی صرف نظر از هر معنی و مفهوم ديگري كه می توانند داشته باشند با مفاهيم زير مورد استفاده قرار گرفته اند :
 )1-1بیمه گر  :شركت سهامی بيمه ايران كه متعهد است سرمايه مندرج در بيمه نامه يا ضمائم احتمالی آن را طبق شرايط مقرر در بيمه نامه پرداخت نمايد.
 )1-2بیمه گذار  :شخص حقيقی يا حقوقی كه قرارداد بيمه را با بيمه گر منعقد و پرداخت حق بيمه را تعهد می نمايد . .بيمه گذار و بيمه شده ممكن است يك نفر باشد ،چنانچه بيمه گذار و بيمه
شده شخص واحدي نباشند ،رضايت كتبی بيمه شده الزامی است و امضاي وي در فرم پيشنهاد به عنوان رضايت كتبی تلقی می شود.
 )1-2-1در مواردي كه بيمه شده اهليت قانونی نداشته باشد ،در اين صورت اظهارات ولی يا قيم قانونی او قابل استناد خواهد بود.
 )1-3بیمه شده  :شخص حقيقی است كه مشخصات وي در بيمه نامه درج شده است و بيمه گر متعهد به پرداخت خسارت و يا غرامت بدنی او به علت تحقق خطرات مشمول اين بيمه نامه است.
 )1-4حق بیمه  :وجهی است كه بيمه گذار موظف است طبق شرايط خصوصی بيمه نامه به بيمه گر بپردازد.
 )1-5سرمایه بیمه :سرمايه بيمه يا غرامت بيمه وجهی است كه بيمهگر متعهد میگردد در صورت تحقق خطر يا خطرات مشمول بيمه طبق شرايط بيمهنامه به استفاده كننده (گان) بپردازد.
 )1-6حادثه  :حادثه موضوع اين بيمه ،هر واقعه ناگهانی ناشی از عامل خارجی است كه بدون قصد و اراده بيمهشده در مدت بيمه رخ دهد و منجر به جرح ،نقص عضو ،از كارافتادگی يا فوت
بيمهشده گردد.
 )1-7نقص عضو یا از کارافتادگی دائم (کلی یا جزیی)  :منظور از نقصعضو يا ازكارافتادگی دائم (كلی يا جزيی) قطع ،تغيير شكل و يا از دست دادن توانايی انجام كار عضوي از اعضاي بدن
است كه به علت حادثه تحت پوشش بيمهنامه به وجود آيد و حداكثر تا دو سال بعد از وقوع حادثه ،بروز نمايد و وضعيت دائم و قطعی داشته باشد.

ماده  )2اساس قرارداد :
اظهارات كتبی بيمه گذار و بيمه شده در فرم پيشنهاد بيمه و پيوست هاي احتمالی آن ،قوانين و مقررات بيمه ،آئين نامه هاي مصوب شوراي عالی بيمه ،گزارش پزشك معاينهكننده و تاييد بيمه گر ( كه
جزء الينفك بيمهنامه می باشد ) اساس صدور بيمه نامه می باشد.

ماده  )3خطرات بیمهشده:
تأمين غرامت مورد تعهد از سوي بيمهگر با رعايت استثنائات و محدوديتهاي مندرج در بيمهنامه ،شامل تحقق خطر (حادثه) موضوع بند  6ماده  1اين بيمهنامه است .همچنين خسارت يا غرامت ناشی
از موارد زير نيز جزو تعهدات بيمهگر محسوب میشود:
الف) غرقشدن ،مسموميت ،تاثير گاز ،بخار و يا مواد خورنده مانند اسيد.
ب) ابتال به هاري ،كزاز ،سياهزخم و گزيدگی.
ج) دفاع مشروع بيمهشده.
د) اقدام براي نجات اشخاص و اموال از خطر و حادثه
ماده  )4مدت بیمه  :مدت بيمه برابر با مدت بيمه نامه زندگی مان می باشد .منوط بر آنكه سن بيمه شده از  07سال تمام تجاوز ننمايد.

تبصره  :1پوشش فوت به علت حادثه براي متقاضيان باالي  07سال ارائه می گردد.
تبصره  :2پوشش فوت به علت حادثه براي متقاضيان باالي  07سال به ازاي هر سال سن اضافه بر  07سال  17درصد حق بيمه اضافی دريافت می گردد.

فصل دوم -وظایف و تعهدات بیمهگذار
ماده  )5اصل حسن نیت:
بيمهگذار و بيمهشده مكلفاند با رعايت دقت و صداقت در پاسخ به پرسشهاي بيمهگر در فرم پيشنهاد بيمه نامه كليه اطالعات راجع به موضوع بيمه را در اختيار بيمهگر قرار دهند .اگر بيمهگذار و
بيمهشده در پاسخ به پرسش بيمهگر عمداً از اظهار مطلبی خودداري نمايند و يا عمداً بر خالف واقع اظهار بنمايند ،بيمهنامه باطل و بیاثر خواهد بود ولو مطلبی كه كتمان شده يا برخالف واقع اظهار
شده ،هيچگونه تاثيري در وقوع حادثه نداشته باشد .در اين صورت نه فقط وجوه پرداختی بيمهگذار مسترد نخواهد شد بلكه بيمهگر میتواند مانده حقبيمه را نيز مطالبه نمايد .همچنين چنانچه بيمهگذار
در طول مدت اعتبار بيمهنامه و يا هنگام بروز خسارت به عمد از اظهار مطالبی كه موثر بر تعهدات بيمهگر و وظايف بيمهگذار باشد خودداري نمايد به منزله عدم رعايت اصل حسن نيت خواهد بود .اگر
خودداري از اظهار مطالبی يا اظهارات خالف واقع از روي عمد نباشد عقد بيمه باطل نمیشود .در اين صورت هرگاه مطلب اظهار نشده يا اظهار خالف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بيمهگر حق
دارد يا اضافه حقبيمه را از بيمهگذار در صورت رضايت او دريافت داشته قرارداد را ابقا كند و يا قرارداد بيمه را فسخ كند .در صورت فسخ ،بيمهگر بايد مراتب را به وسيله نامه سفارشی به بيمهگذار
اطالع دهد .اثر فسخ ده روز پس از دريافت نامه سفارشی توسط بيمهگذار شروع میشود و بيمهگر بايد اضافه حقبيمه دريافتی تا تاريخ فسخ را به بيمهگذار مسترد دارد .در صورتی كه مطلب اظهار نشده
يا اظهار خالف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت حق بيمه پرداختی و حقبيمهاي كه بايستی در صورت اظهار خطر به طور كامل و واقع پرداخته شده باشد تقليل خواهد يافت.

ماده  )6پرداخت حقبیمه:
بيمه گذار موظف است حق بيمه اين پوشش را مطابق بند  1ماده  6از شرايط عمومی بيمه زندگی مان پرداخت نمايد.
تبصره  :چنانچه حق بيمه هاي مقرر در سررسيد تعيين شده در بيمه نامه يا پيوست هاي آن ،توسط بيمه گذار پرداخت نشده باشد و نيز تامين حق بيمه پوشش هاي تكميلی از محل ذخيره رياضی
امكان پذير نباشد و بيمه شده در اثر حوادث مشمول دچار فوت ،نقص عضو يا از كار افتادگی دائم كلی وجزئی و جرح شود ،بيمه گر هيچگونه تعهدي براي جبران خسارت مرتبط با اين پوشش تكميلی
نخواهد داشت.
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ﺑﯿﻤﻪ ﺳﺮا
ماده  )7تغییر خطر:
هر گاه در مدت بيمه ،در شغل يا فعاليتهاي بيمهشده تغييري بوجود آيد بيمهشده يا بيمهگذار موظفند حداكثر ظرف ده روز بيمهگر را آگاه سازند .در صورت تشديد خطر ،بيمهگر حقبيمه متناسب با
خطر را براي مدت باقیمانده پيشنهاد مینمايد .در صورتی كه طرفين نتوانند دربارة ميزان حقبيمه تعديلشده توافق نمايند هر يك از طرفين میتواند حداكثر ظرف ده روز بيمهنامه را فسخ نمايد .در
صورت عدم اعالم تشديد خطر به بيمهگر و وقوع حادثه ،غرامت با اعمال قاعده نسبی حقبيمه پرداخت خواهد شد.

فصل سوم -وظایف و تعهدات بیمهگر
ماده  )8خسارات مورد تعهد:
اين بيمهنامه ،غرامت فوت را كه بطور مستقيم ناشی از موارد مذكور در ماده  ۳اين شرايط عمومی باشد تأمين مینمايد .در صورت توافق طرفين و پرداخت حقبيمه مربوط ، ،نقص عضو يا از
كارافتادگی دائم (كلی يا جزئی) و هزينه پزشكی نيز قابل تأمين است.

ماده  )9مهلت پرداخت خسارت:
بيمهگر بايد بعد از دريافت كليه مدارك مربوط به خسارت ،حداكثر ظرف مدت  ۳7روز ،مدارك را بررسی و نتيجه را اعالم نمايد و در صورت احراز عدم استحقاق دريافت خسارت مراتب را همراه با ذكر
داليل به طور مكتوب به بيمهگذار يا استفاده كننده اعالم نمايد و در صورت قبول خسارت ،آن را پرداخت نمايد.

ماده  )11تعیین میزان غرامت بیمه :
 )1غرامت فوت  :در صورتی كه بيمهشده به علت وقوع يكی از خطرات مشمول اين بيمهنامه فوت كند بيمهگر متعهد است عالوه بر سرمايه فوت به هر علت ،سرمايه پوشش تكميلی فوت در اثر
حادثه را طبق شرايط اين بيمهنامه و الحاقيه آن و يا هرگونه توافق كتبی ديگر به استفاده كننده بپردازد.
 )2غرامت نقص عضو و یا ازکارافتادگی دائم (کلی و جزئی )  :در صورتی كه بيمهشده به علت وقوع يكی از خطرات مشمول بيمه دچار نقص عضو يا از كارافتادگی دائم شود بيمهگر متعهد
است غرامت مربوطه را طبق شرايط اين بيمهنامه و جدول نقص عضو آئين نامه هاي مصوب شوراي عالی بيمه پرداخت نمايد.
 )3پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه و پرداخت مستمری :

فصل چهارم -استثنائات
ماده  )11موارد زير و يا تحقق خطر ناشی از آن از شمول تعهدات بيمهگر خارج است:
الف) خودكشی و يا اقدام به آن.
ب) صدمات بدنی كه بيمهشده عمداً موجب آن شود.
ج) مستی و يا استعمال هرگونه مواد مخدر و روان گردان.
د) استفاده از داروهاي كاهنده هوشياري و خوابآور بدون تجويز پزشك.
هـ ) ارتكاب بيمهشده به اعمال مجرمانه اعم از مباشرت ،مشاركت و يا معاونت در آن.
و) هر نوع ديسك و يا فتق بيمهشده.
ز) بيماري و ابتال به جنون بيمهشده مگر آن كه ابتال به جنون ناشی از تحقق خطر موضوع اين بيمه باشد.
ح) فوت بيمهشده به علت حادثه ناشی از عمد استفاده كننده(اعم از مباشرت ،مشاركت و يا معاونت).در اين صورت بيمهگر فقط متعهد به پرداخت سهم ساير استفادهكنندهگان درسرمايه بيمه خواهد بود.
ط) جنگ (به جز انفجار و يا عملكرد ادوات نظامی كه بعد از جنگ بجا مانده است) ،شورش ،انقالب ،بلوا ،اعتصاب ،قيام ،آشوب ،كودتا و اقدامات احتياطی مقامات نظامی و انتظامی.
ی) زمين لرزه ،آتشفشان و فعل و انفعاالت هستهاي.
ك) ورزشهاي رزمی و حرفهاي ،شكار ،سواركاري ،قايقرانی ،هدايت موتورسيكلت ،هدايت و يا سرنشينی هواپيماي آموزشی ،اكتشافی و غيرتجاري ،هدايت و يا سرنشينی اتومبيل كورسی (مسابقهاي)،
هدايت و يا سرنشينی هليكوپتر ،غواصی ،پرش با چتر نجات و هدايت كايت يا ساير وسائل پرواز بدون موتور.
تبصره :خطرات مندرج دربند ك با موافقت كتبی بيمهگر و اخذ حقبيمه مربوطه قابل پوشش است.

فصل پنجم  -سایر موارد
ماده  )12کتبی بودن اظهارات :هرگونه پيشنهاد بيمهگذار و بيمهگر در رابطه با بيمهنامه بايد به طوركتبی با رعايت مقررات مربوط به آخرين نشانی اعالمشده به طرف مقابل اعالم گردد.
ماده  )13سایر موارد :در مواردي كه در اين قرارداد نسبت به آن ذكري به ميان نيامده است طبق آيين نامه هاي مصوب شورايعالی بيمه ،قانون بيمه و ساير قوانين جاري كشور عمل خواهد شد.

شرایط اختصاصی بیمه هزینه پزشکی ناشی از حادثه
ماده  )1هزينههاي پزشكی عبارت است از هزينههايی كه بيمهشده يا بيمهگذار به علت تحقق خطرات موضوع بيمهنامه ،بابت دريافت خدمات درمانی پرداخت می نمايد.
ماده  )2هزينه پزشكی قابل پرداخت توسط بيمهگر عبارت است از مبلغ مندرج در صورتحساب درمانی مربوطه و يا حداكثر هزينه پزشكی مورد تعهد بيمهگر هر كدام كه كمتر باشد .مشروط بر آنكه
حداكثر ظرف مدت  67روز پس از پرداخت هزينه ،صورتحساب آن به بيمهگر تسليم شده باشد و با رعايت شرايط زير پرداخت میشود:
 )1درمان بيمه شده بايد حداكثر ظرف دو سال از پايان مدت بيمه شروع شده باشد.
 )2حداكثر هزينه پزشكی مورد تعهد بيمهگر براي هر حادثه معادل بيست درصد سرمايه فوت يا نقص عضو كامل و دائم (هر كدام بيشتر باشد) خواهد بود.
ماده  )3مجموعه حوادثی كه در هفت روز متوالی اتفاق افتد يك حادثه محسوب میگردد.
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ﺑﯿﻤﻪ ﺳﺮا
ماده  )4بيمهگر میتواند اسناد و مدارك پزشكی بيمهشده را بررسی و در مورد چگونگی درمان و معالجه بيمهشده تحقيق نمايد.
ماده  )5هزينه انتقال بيمهشده به منظور معالجه در مواردي كه طبق تشخيص پزشك معالج جنبه اورژانس داشته و يا امكان معالجه وي در محل وقوع حادثه نباشد جزء هزينههاي پزشكی محسوب

شده و قابل پرداخت است.
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