
 بیمه درمان تکمیلی انفرادی  قرارداد
 

نامیده میشود از طرف دیگر بر اساس قانون بیمه  بیمه گذارکه بعد از این ......... ..................................................آقای/خانم ...........که منبعد بیمه گر نامیده میشود از یکطرف و قرار داد بین شرکت بیمه تعاون، این

 شود:با شرایط ذیل منعقد می )که جزء الینفک بیمه نامه است( بیمه گذار،مقررات و آئین نامه های شورایعالی بیمه و عرف بیمه در ایران و به پیشنهاد کتبی 1316مصوب اردیبهشت ماه سال 

 منحصرًا با مفاهیم زیر مورد استفاده قرار میگیرند: تعاریف و اصطالحات مذکور در این قرار داد 

 ( بیمه گر  1ماده 
سایر هزینه های تحت پوشش   ی درمانی ناشی از بیماری وکه در این قرارداد جبران خسارت هزینه ها   22کوچه ششم پالک    هانیافر  به نشانی خیابان قائم مقام  411419317443شرکت بیمه تعاون به کد اقتصای

 ایط مقرر در این بیمه نامه به عهده دارد .را طبق شر

و شرکت "بیمه گر اول "و سازمان های مشابه که طبق قانون بیمه درمان همگانی موظف به ارائه خدمات درمان پایه می باشند  مات درمانی(، بیمه تأمین اجتماعیبیمه سالمت )خدسازمانهایی از قبیل  (تبصره

 محسوب میشوند."بیمه گر دوم"بیمه تعاون 

 بیمه گذار  ( 2ماده 

    آقا / خانم ن در این بیمه نامه ، عبارت است از اخت حق بیمه خود و اعضای خانواده بوده و مشخصات آمتعهد به پرد که  حقیقی شخصی است بیمه گذار

و الحاقیات مربوط بین بیمه گذار و بیمه گر منعقد میگردد و با   ساس مفاد و مندرجات بیمه نامهبر ا  ون کهاز خدمات شرکت بیمه تعا و اعضای خانواده تحت تکفل این قرارداد به منظور امکان استفاده بیمه گذار

 صدور کارت از طرف بیمه گر معتبر میباشد.

مه گر برساند در غیر اینصورت بی شانی خود را کتبا به اطالعکلیه مکاتبات و مراسالت با بیمه گذار به آدرس و مشخصات مندرج در بیمه نامه ارسال خواهد شد و بیمه گذار موظف است هر نوع تغییر در ن تبصره(

 گونه مسئولیتی متوجه بیمه گر نمیباشد.هیچ

 ( حق بیمه  3ماده 

 می نماید.پرداخت  بیمه شدگان و براساس تعداد باتوجه به تعهدات بیمه گر مبلغی است که بیمه گذار 

 ( موضوع بیمه 4ماده

مازاد بر  که منشا آن قبل از صدور بیمه نامه نباشد و بیماری، حادثه و سایر پوشش های اضافی درمانی بیمه شدگان  ناشی ازو پاراکیلینیکی ( بستری روز 60تا حداکثر بخشی از هزینه های بیمارستانی ) جبران

 پایه است و طی شرایط این بیمه نامه در تعهد بیمه گر قرار می گیرد. تعهد بیمه گر

 ازکارافتادگی و یا فوت بیمه شده گردد. نقص عضو،  و اراده بیمه شده اتفاق افتاده و منجر به جرح،  : هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد حادثه

 مختلف بدن طبق تشخیص پزشک است. دستگاههای: هر گونه عارضه جسمی و اختالل در اعمال طبیعی اعضا و  بیماری

 ساعت در بیمارستان و مراکز جراحی محدود بمنظور درمان. 24مدت زمان بستری عبارت است از اقامت حداقل  (1تبصره 

 داشته باشد. اوا در بخش اورژانس بیمارستان گردد که بیمه گذار در اثر تحقق حادثه ، مسمومیت و یا بیماری حاد نیاز فوری به مد به مواردی اطالق میاورژانس  (2تبصره 

 باشد : شامل موارد زیر می تشخیصی ، پاراکلینیکی و سرپایی موضوع این قرارداد صرفاً خدمات (3تبصره 

نوار عضله،  پاکی متری، پریمتری، اپتومتری، ورزش، تست آلرژی، تست تنفسی،  تست ، دانسیتومتری، انواع آندوسکوپی،ام آرآی، اکوکاردیوگرافی، استرس اکو، و سی تی اسکن  سونوگرافی، ماموگرافی، انواع اسکن

فیزیوتراپی ،  ، ستشکستگی ها ، گچ گیری، ختنه، بخیه، کرایوتراپی، اکسیزیون لیپوم، بیوپسی، تخلیه کی ، نوارعصب، نوار مغز، نوار مثانه، شنوایی سنجی، بینایی سنجی، هولتر مانیتورینگ قلب،آنژیوگرافی چشم

 ، ویزیت و دارو .)به استثناء چکاپ، ژنتیک و غربالگری(آزمایش انواع رادیوگرافی ، نوار قلب، 

 ( دوره انتظار5ماده 
 مدت زمانی است که در طول آن بیمه گر تعهدی به جبران خسارت ندارد. 

 باشد. این قرارداد میکامل از  ماه  9منوط به طی شدن مدت  کلیه عوارض مربوطه انواع کورتاژ و بستری و پاراکلینیکی مربوط به زایمان طبیعی و سزارین ، بارداری و سقط جنین و هزینه جبران (1تبصره 

 باشد. ماه پس از تاریخ شروع قرارداد می 3 سرپاییدوره انتظار برای استفاده از مزایای تامین هزینه خدمات پاراکلینیکی و ( 2تبصره 

 ( اصل حسن نیت 6ماده 

ر بیمه گذار در پاسخ به پرسشهای بیمه گر عمدا از اظهار مطلبی خودداری بیمه گذار و بیمه شده مکلفند در پاسخ به سواالت بیمه گر با رعایت دقت و صداقت کلیه اطالعاتشان را در اختیار بیمه گر قرار دهند. اگ

رداد ابطال و حق بیمه پرداختی اهمیت آن در نظر بیمه گر بکاهد قرا و یا عمدا برخالف واقع مطلبی را اظهار کند و مطالب اظهار نشده یا اظهارات خالف واقع طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده و یا از کند

صرف در اسناد پزشکی ، مالی ، بیمارستانی و یا اظهارات کذب به پزشکان توسط بیمه گذار نیز موجب ابطال قرارداد و قابل پیگرد قانونی هر گونه جعل یا استفاده از سند مجعول یا دخل و ت  رد نخواهد شد ضمنامست

 میباشد .

 ( شرایط استفاده از خدمات 7ماده 
بیمه گذار به مراکز و پزشکان معتمد خویش معرفی نماید. انجام معاینات درخواستی الزامی ات پزشکی به هزینه بیمه گر میتواند بمنظور بررسی وضعیت سالمتی بیمه گذار ، نامبرده را برای انجام معاینات و آزمایش

الحاقیه ای به اطالع بیمه گذار برساند. این الحاقیه بیمه گر میتواند با توجه به نتایج معاینات و آزمایشات پزشکی و به تشخیص پزشک معتمد بیمه گر موارد خارج از تعهد را طی    و هزینه آن غیر قابل استرداد است.

 در هر صورت هزینه های درمانی و تشخیصی که منشا بیماری قبل از صدور بیمه نامه باشد قابل پرداخت نیست . جزء الینفکی از قرارداد نامبرده خواهد بود.

و در  بیمه متعلقه سالیانه بوده  حق .بل بیمه گذار هیچگونه تعهدی نخواهد داشتبیمه گر پرداخت نماید. در غیر اینصورت بیمه گر در مقا حق بیمه خود را همزمان با شروع یا تمدید قرارداد به بیمه گذار بایستی

 ید اط را در سررسید آن پرداخت نما، بیمه گذار موظف است هر یک از اقس ی که حق بیمه بصورت اقساط باشدصورت



بدیهی است پس از ارزیابی  رت اقساط پرداخت میگردد درصورت بروز خسارت بیمه شده بایستی شخصا هزینه را پرداخت نموده سپس مدارک الزم را به بیمه گر ارائه نماید.درمواردی که حق بیمه بصو تبصره(

 پرداخت میگردد. بیمه گذارو  محاسبه هزینه ها ،  اقساط آتی از مبلغ خسارت کسر شده و الباقی آن در وجه 

ر برای وصول هزینه های پرداخت شده بابت درمان بیمه صورت تحقق حادثه که منجر به بستری شدن بیمه گذار در بیمارستان شود وی نباید با شخص و یا اشخاص مسئول بروز حادثه صلح نماید. بیمه گدر 

 گذار در مقابل مسئول حادثه قائم مقام وی میباشد.

 های درمانی( محاسبه و نحوه پرداخت هزینه 8ماده 

دمات درمانی و سازمان های مشابه ( میباشد لذا بیمه شدگان می بایست بیمه شده در انتخاب هر یک از بیمارستانهای داخل کشور آزاد است و از آنجاییکه این بیمه نامه مکمل بیمه گر پایه ) تامین اجتماعی ، خ 

پزشک یا پزشکان معالج در خصوص علت بیماری و شرح معالجات انجام شده دریافت و ابتدا به بیمه گر پایه تسلیم کنند و پس از  پس از پرداخت هزینه مربوطه ، صورتحساب مرکز درمانی را به انضمام نظریه

ازمان های فوق الذکر به بیمه گر ، مازاد هزینه های انجام چک دریافتی از س دریافت سهم خود از بیمه گر پایه مانند سازمان خدمات درمانی یا تامین اجتماعی و ... با ارائه کپی برابر اصل مدارک بیمارستانی و کپی

 شده را تا سقف های مقرر بر اساس مفاد این قرارداد دریافت نمایند . 

م شده از طرف بیمه تعاون اکثر تعرفه های اعالا حدهزینه های پاراکلینیکی و سرپایی بر اساس تعرفه های اعالم شده توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی برای پخش دولتی و خصوصی و یمحاسبه 

 قرارداد بر اساس تعرفه مراکز هم درجه از طرف قرارداد با محاسبه هزینه های بیمارستانی در مراکز طرف قرارداد بر اساس تعرفه فی مابین بیمه گر و مرکز درمانی مربوطه بوده و در مراکز غیر طرف می باشد. 

 بود .  بیمه گر خواهد

ماه پس از انجام آن  4ماه بعد از ترخیص بیمه شده از بیمارستان و در مورد هزینه های پاراکلینیکی حداکثر  6 مهلت تحویل مدارک بیمارستانی جهت تسویه هزینه های انجام شده حداکثر ظرف مدت تبصره(

 سبت به پرداخت خسارت در قبال مدارک ارائه شده نخواهد داشت. خواهد بود . بدیهی است بعد از انقضا این مهلت، بیمه گر هیچگونه تعهدی ن

 ( حدود تعهدات بیمه گر 9ماده 

 بیمه ای بشرح تعهدات ذیل جبران نماید: مازاد هزینه های پزشکی موضوع این قرارداد را در طول مدت قرارداد بیمه گذاربیمه گر متعهد است در ازاء انجام وظایف و تعهدات 

 باشد. می در سال برای هر بیمه شدهدرصد سقف بستری عمومی  50تا سقف  و بیماری های خاص رادیوتراپی جبران هزینه های شیمی درمانی ،  (3تبصره  

 باشد. می %10فرانشیز : سهم بیمه شده یا بیمه گذار از خسارت است که فرانشیز تعهدات این قرارداد  (4تبصره 

 روز در تعهد بیمه گر می باشد  60جبران هزینه بستری در بیمارستان به هر علت حداکثر تا  (5تبصره 

 ( حق تحقیق10ماده 

وطه برای بیمه گر تکمیلی و بررسی نسخ و مدارک مرببمنظور تسریع در رسیدگی و پرداخت خسارت به بیمه شدگان حق تحقیق در مورد چگونگی درمان و معالجات انجام شده و همچنین درخواست مدارک 

 محفوظ میباشد. عدم همکاری در ارائه اطالعات و اسناد درخواستی موجب سلب مسئولیت بیمه گر در ارائه خدمات میباشد .

 ( حل اختالف 11ماده 

نفره متشکل از  3ودر صورت عدم حصول سازش موضوع اختالف به هیات داوری در صورت بروز هر گونه اشکال در تفسیر و نحوه اجرای قرارداد حتی االمکان از طریق مذاکرات فیمابین حل و فصل خواهد شد 

 جراء خواهد بود.داور منتخب هر دو طرفین و یک سرداور مرضی الطرفین به انتخاب دو داور مزبور ارجاع خواهد شد و نظریه هیئت داوری برای طرفین الزم اال

 ( مسافرت به خارج از کشور 12ماده 

یا هنگام مسافرت به خارج از کشور به دلیل علت عدم امکان معالجه در داخل کشور با تشخیص پزشک معالج بیمه شده و با تایید پزشک معتمد بیمه گر به خارج از کشور اعزام میگردند و  بیمه شدگانی که به

های هزینه های پزشکی و بیمارستانی آنان را تایید کند  حساب سالمی ایران در کشور مربوط، صورتفوریت های پزشکی نیاز به تشخیص و معالجه پیدا می کنند در صورتی که سفارت یا کنسولگری جمهوری ا 

قرارداد بیمه گر  ه با توجه به تعرفه مراکز درمانی درجه یک طرفتا سقف هزینه های مورد تعهد بیمه گر مندرج در قرارداد پرداخت خواهد شد. در صورت عدم احراز هر یک از موارد فوق، هزینه های انجام شد

 محاسبه و پرداخت می شود.

 میزان خسارت براساس نرخ ارز اعالم شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در زمان ترخیص از بیمارستان محاسبه خواهد شد.( 1 تبصره

شده به خارج از کشور اعزام می گردد بیمه شده موظف است قبل از اعزام تاییدیه بیمه گر را اخذ نماید در غیر که به علت عدم امکان معالجه در داخل کشور با تشخیص پزشک معالج بیمه  در مواردی (2تبصره 

 شد.خت خواهد د بیمه گر محاسبه و پردا قراردا  اینصورت هزینه های پزشکی و بیمارستانی تا سقف هزینه های مورد تعهد بیمه گر مندرج در قرارداد و طبق تعرفه مراکز درمانی درجه یک طرف

 محدودیت ها و استثنائات : ( 13ماده 

 موارد ذیل از شمول تعهدات بیمه گر خارج است و غیرقابل پرداخت می باشد:

 اعمال جراحی که به منظور زیبایی انجام می شود. -1

 ازکارافتادگی. هزینه های مربوط به درمان عیوب و معلولیتهای ذهنی،جسمی و مادرزادی و  -2

 .هزینه های مربوط به سقط جنین مگر درموارد قانونی. -3

 .هزینه های مربوط به ترک اعتیاد -4

 .اعمال مجرمانه هزینه های مربوط به خودکشی و -5

 .حوادث طبیعی مانند سیل،زلزله و آتشفشان -6

 .اقدامات احتیاطی مقامات نظامی وانتظامی وعملیات خرابکارانه بنا به تایید مقامات ذیصالح و اش،بلوا،اعتصاب،قیام،آشوب،کودتاجنگ،شورش،اغتش -7

 .فعل وانفعاالت هسته ای  -8

 سال. 70سال تا 7 هزینه همراه بیماران بین  -9



 .دوقطبی، اختالل شخصیت، مانیا و هرگونه بیماری اعصاب و روان که بیمار نسبت به بیماری خود بینش و آگاهی ندارد,  اسکیزوتایپال,  اسکیزوافکتیو,  هزینه های درمانی مربوط به بیماری اسکیزوفرنی -10

 .جراحی لثه -11

 .هزینه لوازم بهداشتی و آرایشی  -12

 جراحی فک. -13

 .معالجه عضوهای آسیب دیده ناشی ازحادثه که تاریخ وقوع آن قبل از شروع این قرارداد باشد -14

 .سوی وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی تدوین و اعالم نشده است کلیه هزینه های پزشکی که درمراحل تحقیقاتی بوده وتعرفه درمانی آن از  -15

 به چکاپ، غربالگری و واکسیناسیون هزینه های مربوط  -16

 کلیه هزینه های مربوط به نازایی و ناباروری. -17

 های جسمی. تهیه اعضاء مصنوعی برای جبران نواقص وناراحتی  -18

 صدمات ناشی از ورزش. -19

 .... وVIPاتاق ایزوله و هرگونه شرایط, اتاق خصوصی,  تشکیل پرونده,  همراه،خدمات ، ازقبیل تلویزیون.... انواع هزینه های غیرپزشکی و داروهای تقویتی وغذایی و -20

معده، sleeve, لیپوساکشن،لیپکتومی وآبدومینوپالستی،انواع جراحی جهت چاقی مفرط، ماموپالستی وتعبیه پروتزپستان های شکم مانند اعمال جراحی برداشتن چربیکلیه هزینه های مربوط به  -21

 در تعهد بیمه گر نمی باشد.و تعویض مفصل پس معده بای

( انحراف تیغه بینی) وسپتوپالستی( ورکتوسل جهت درمان سیستوسل ًصرفا) ،جراحی پرینورافی(بلفاروپالستی)ی پلکجراحی افتادگ, جراحی اسکار سوختگی, اعمال جراحی فتق نافی،فتق شکمی -22

 .باشد میبایست قبل ازعمل جراحی به تأییدپزشک معتمد بیمه گر برسد درغیراینصورت قابل پرداخت نمی

 هزینه بیماریهای همه گیر و اپیدمی -23

 ( مدت قرارداد14ماده 

 یابد.  میخاتمه  ....... /......./......   روز24شروع و در ساعت  ......  /....../......    روز  24مدت این قرارداد یکسال تمام هجری شمسی است که از ساعت 

  بیمه  حق تسویه نحوه و  نامه بیمه  فسخ موارد( 15 ماده

  .بنماید را  نامه بیمه مدت طول در قرارداد فسخ  درخواست ذیل شده تعیین شرایط با صرفاً توانند می بیمه گذار یا گر بیمه

 گر بیمه طرف از فسخ موارد -الف

  سررسید در آن اقساط یا و بیمه حق از قسمتی یا تمام پرداخت عدم( 1

 .شود کاسته آن اهمیت از یا و یابد تغییر خطر موضوع گر بیمه نظر در که نحوی به کند خودداری مطلبی اظهار از یا و کند اظهار واقع خالف مطالبی نیت سوء بدون و  سهوًا بیمه گذار گاه هر( 2

 بیمه گذار صرفا در مواردیکه خسارت دریافت نکرده باشد می تواند درخواست فسخ نماید () بیمه گذار طرف از فسخ موارد -ب

 و بیمه گذار خسارتی دریافت نکرده باشد .  شود متوقف دلیل هر به گر بیمه فعالیت که صورتی در (1

 فسخ موارد در بیمه حق تسویه نحوه -ج

 (شد خواهد منظور تمام ماه یک کسرماه).میشود محاسبه هرماه بیمه حق براساس فسخ،  زمان تا بیمه حق ، بیمه گذار ازطرف فسخ  صورت در( 1

 .شود می محاسبه روزشمار صورت به فسخ  زمان تا بیمه حق گر،  بیمه طرف از بیمه قرارداد فسخ  صورت در (2

  فسخ نحوه( 16 ماده

 .شود می تلقی شده فسخ  ، بیمه گذار به اعالم تاریخ  از پس هفته دو نامه بیمه صورت این در دهد،  اطالع بیمه گذار به کتباً را  موضوع است موظف کند،  فسخ  را  نامه بیمه بخواهد گر بیمه صورتیکه در 

 معین درخواست در که موخری تاریخ  یا مزبور درخواست تسلیم تاریخ از صورت این در. کند تقاضا را  نامه بیمه فسخ  گر،  بیمه به کتبی درخواست تسلیم با تواند میصرفا در صورت عدم دریافت خسارت  بیمه گذار

 .گردد می تلقی شده فسخ  نامه بیمه است،  شده

 ( نحوه تمدید 17 ماده

 .شد خواهد انجام تمدید الحاقیه صدور با و بیمه گذار و گر بیمه توافق با بعد های سال برای قرارداد تمدید

 (18 ماده

 .خواهدشد عمل مملکت جاری قوانین و( بیمه شورایعالی مصوب) درمان 99 نامه آئین طبق نیامده میان به ذکری قرارداد دراین که مواردی درکلیه

 (19 ماده

 .باشند می واحد حکم در که شده تهیه نسخه دو در و باشد می  تبصره 10 و ماده 19 دارای قرارداد این

 

 بیمه گر                                                                                                     بیمه گذار                                         

 امضاء     امضاء                                                                                                                                                


