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  امواليمه هاي ب:آشنايي با  اولبخش 

  فصل اول : بيمه هاي اتومبيل 

 :تاريخچه 

اي كه ها از هر وسيله نقليهآغاز شد. با توجه به اينكه اتومبيل جنگ جهاني اولومبيل در شهرها، پس از استفاده گسترده از ات

تر بود، با اين حال در هيچ كشوري، بيمه اتومبيل بصورت تر و خطرناكيعشد، سرتا آن زمان در مناطق مسكوني استفاده مي

 شدند.هاي قابل توجهي را در تصادفات متحمل مياجباري در نيامده بود و رانندگان و دارندگان خودرو، اغلب هزينه

كليه صاحبان  1930اي به اجرا در آمد، كه بموجب قانون ترافيك جاده بريتانياطرح بيمه اجباري اتومبيل، براي اولين بار در 

 1939هاي عمومي، براي هرگونه تصادف، آسيب يا مرگ اشخاص ثالث، بيمه شدند. در سال خودروها و رانندگان در جاده

 نيز قانون مشابهي را به تصويب رساند. آلمان

  بيمه نامه هاي شخص ثالث -1

  : مقدمه

بيمه اتومبيل جبران كننده خسارتهاي ناشي از حوادث رانندگي وارد به اتومبيل ويا سرنشين آن و اشخاص ثالث مي باشد. 

انواع تريلر متصل به وسائط  ،كش يدك ،نقليه موتوري زميني  ه شخص ثالث، كليه دارندگان وسايليمماده يك قانون ب طبق

نقليه مزبور و يا محموالت  مالي هستند كه در اثر حوادث وسايل هاي بدني وآهن مسئول جبران خسارتقطارهاي راه ومزبور 

  مي شود . وارد شود  آنها به اشخاص ثالث

  زان خسارت جاني يا همان ديه  هر ساله از طرف قوه  قضايه  اعالم و مشخص مي شود .يمالزم به  ذكر است  

 بيمه نامه ثالث به  دو گروه كلي تقسيم مي شوند 

 بيمه مسئوليت مدني دارندگان وسائط نقليه در مقابل اشخاص ثالث �

 راننده مسبب حادثبيمه حوادث  �
 

 :  در مقابل اشخاص ثالثبيمه مسئوليت مدني دارندگان وسائط نقليه  -1-1

اين بيمه را با نام بيمه مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري نيز مي شناسيم. براساس قانون، كليه دارندگان وسايل 

منظور از شخص ثالث، هر شخصي است .  بيمه نمايد  نقليه موتوري زميني موظفند، مسئوليت خود را در مقابل اشخاص ثالث

  .  هاي بدني و يا مالي شود به استثناي راننده مسبب حادثهادث وسايل نقليه موضوع اين قانون دچار زيانكه به سبب حو

 :اين بيمه نامه دو نوع خسارت وارده را جبران مي كند

  :جاني خسارت 	

ث به سبب يا ديه فوت شخص ثال ناشي از صدمه، شكستگي، نقص عضو، ازكارافتادگي جاني، هر نوع ديه منظور از خسارت 

حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون است. هزينه معالجه نيز چنانچه مشمول قانون ديگري نباشد جزو تعهدات بيمه موضوع 

  اين قانون خواهدبود.

از ديه كامل افزايش مي  ، به ميزان يك سوم محرم، رجب، ذيقعده، ذيحجهيعني  الزم به  ذكر است سقف ديه در ماههاي حرام

  يابد.
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 ارت مالي:خس

 باشد كه به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.هايي ميمنظور از خسارت مالي، زيان

 راننده مسبب حادثه:يا بيمه حوادث راننده  - 1-2

با رعايت  مفاد آيين  نيزنامه شخص ثالث، راننده وسيله نقليه مسبب حادثه را شركتهاي بيمه موظفند همزمان با صدور بيمه

 تحت پوشش بيمه حادثه قرار دهند.  67نامه 

  شخص ثالث : بيمه حقعدم خسارت در  تخفيف - 1-3

برش خسارت مي باشند كه در هنگام بروز حادثه يك برش جدا و جهت پرداخت  4هر يك از كارتهاي بيمه شخص ثالث داراي 

مشمول تخفيف عدم  استفاده ، براساس قوانين حاضر بيمه نامهخسارت ضميمه پرونده خسارتي مي گردد. در صورت عدم 

  خسارت مي گردد . 

  عبارتند از تعرفه هاي تخفيف عدم خسارت 

  به بعد هشتمسال   هفتمسال   ششمسال   پنجمسال   چهارمسال   سومسال   دومسال   اولسال 

10%  15%  20%  30%  40%  50%  60%  70%  
  

  شخص ثالث :الزم جهت صدور بيمه نامه مدارك  - 1-4
  

 تكميل فرم پيشنهاد بيمه نامه �

  (در صورت وجود) دريافت بيمه نامه منقضي شده سال قبل �

 تصوير كارت يا سند خودرو  �

 كسب استعالم بيمه نامه  �

 كليدريافت موارد ذيل در قراردادها  �

 معرفي نامه يا كارت پرسنلي يا فيش حقوقي -1

 م معرفي شده رونوشت سند يا كارت خودرو يا وكالت نامه به نا -2

 مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده خسارتهاي جاني:- 1-5

 تكميل فرم اعالم خسارت �

 اصل و كپي بيمه نامه �

 اصل و كپي گواهي نامه و كارت خودرو مقصر �

 كپي برابر اصل گزارشات اوليه نيروي انتظامي �

 كپي برابر اصل كروكي حادثه �

 يان ديدهكپي برابر اصل از برگه هاي بازجويي مقصر و ز �

 كپي برابر اصل كليه نظريات پزشكي قانوني  �

 كپي برابر اصل آخرين نظريه پزشكي قانوني �

 مدارك بيمارستاني زيان ديده  �

 اصل و كپي شناسنامه و كارت ملي زيان ديده �

  :  زيان ديده  اين مدارك الزم است  درصورت فوت و

 كپي برابر اصل جواز دفن �

 تكپي برابر اصل برگه انحصار وراث �
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 جسد معاينهكپي برابر اصل گزارش  �

 اصل گواهي فوت �

 كپي برابر اصل تمام صفحات شناسنامه متوفي �

 كپي برابر اصل شناسنه وراث �

 كپي برابر اصل قيم نامه باشند وراث صغير ي كه در صورت �
  

  

  مدارك الزم جهت تشكيل پرونده خسارت ثالث مالي -1-6

 تكميل فرم اعالم خسارت �

 ه شخص ثالثاصل و كپي بيمه نام �

 اصل و كپي سند يا كارت خودرو  �

 اصل وو كپي گواهينامه راننده مقصر �

 كروكي يا گزارشات مقامات انتظامي در صورت لزوم �
 

  فرايند پرداخت خسارت ثالث مالي

  :اتومبيل  بيمه نامه هاي بدنه -2

   : بيمه نامه بدنه اتومبيلتعريف  - 1- 2

كه براي اتومبيل مورد بيمه رخ مي دهد، مي باشد. اين بيمه است ناشي از حوادثي  بيمه بدنه اتومبيل شامل جبران خسارتهاي

  .را پوش مي دهد  نامه سه خطر اصلي حادثه، آتش سوزي ( صاعقه و انفجار ) و سرقت كلي

و... نياز اساسي براي هر خودرويي است حادثه ، سرقت هاي جزئي و كلي، شكسته شدن شيشه، بالياي طبيعي  بيمه بدنه يك

همه اين ها به صورت بالقوه امكان رخ دادن دارد و خودروي شما در معرض اين خطرات قرار مي گيرد. بنابراين داشتن بيمه 

  اي كه اتومبيلتان را در مقابل اين خطرها و خطرهاي مشابه بيمه كند يك ضرورت است.
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  پوشش هاي اصلي بيمه نامه بدنه : -2- 2

  حادثه  �

 آتش سوزي و انفجار �

 قت كليسر �

  حادثهتعريف -2-2-1

برخورد شي ء ديگري با  ،برخورد اتومبيل مورد بيمه با جسم ثابت يا متحرك  ،با يكديگر ها عبارت است از تصادف اتومبيل 

  سقوط و انحراف مورد بيمه در اثر حوادث رانندگي است.،واژگوني  ،اتومبيل مورد بيمه 
  

  آتش سوزيتعريف آتش سوزي - 2-2-2

مبيل مورد بيمه دچار حريق گردد و يا بر اثر صاعقه و انفجار دچار سوختگي گردد.خسارت وارده از اين طريق قابل چنانچه اتو

  جبران است.

  سرقت كليتعريف سرقت كلي - 2-2-3

همانگونه كه از نام اين پوشش بر مي آيد چنانچه مورد بيمه سرقت شده و كشف نگردد و يا آنكه پس از كشف لوازمي از 

  ل به سرقت رفته باشد و يا در حين سرقت خسارتي به اتومبيل مورد بيمه وارد گردد از اين محل قابل جبران مي باشد.اتومبي

  :  پوششهاي تكميلي بيمه نامه بدنه -3- 2

  بيمه گذار مي تواند با پرداخت حق بيمه اضافي اقدام به خريد پوششهاي تكميلي به شرح زير نمايد.

  پوششهاي تكميلي موجب افزايش ضريب امنيت خاطر بيمه گذار مي گردد. بديهي است بهره مندي از

  اين پوشش ها عبارتند از :  

 قطعات و لوازم جاسرقت در  -1

 شكست شيشه به تنهايي -2

 اياب و ذهاب  -3

 نوسانات قيمت -4

 بالياي طبيعي  -5

 سرقت تمام قطعات -6

  : تخفيف عدم خسارت  -4- 2

يمه نامه خسارتي از محل بيمه نامه خود دريافت نكند ، هنگام تجديد بيمه نامه هرگاه بيمه گذار در طول يكسال مدت اعتبار ب

درصد  60درصد و براي سال چهارم و بعد از آن  45درصد ، براي سال سوم  35درصد ، براي سال دوم  25براي سال اول 

  تخفيف منظور خواهد شد.

  فرانشيز خسارت در بيمه نامه بدنه : -5- 2

  مي باشد : بدين شرحانواع وسايل نقليه  فرانشيز خسارت براي

  : عبارتند از الف : فرانشيز خسارت جزئي ناشي از حوادث

 ريال 500ر000مبلغ خسارت حداقل  %10خسارت اول  -1

 ريال 1ر000ر000مبلغ خسارت  حداقل   %20خسارت دوم  -2

 ريال 1ر500ر000مبلغ خسارت  حداقل  %30خسارت سوم  -3
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) درصد بيشتر 10سال باشد ده (  25سال و سن آنها كمتر از  3گاني كه سابقه راننگي آنها كمتر از فرانشيز براي رانند تبصره : 

  از فرانشيزهاي فوق الذكر تعيين مي گردد .

  مبلغ خسارت %10فرانشيز آتش سوزي                                                          -4

  مبلغ خسارت %20                                    فرانشيز شكست شيشيه به تنهايي     -5

  مبلغ خسارت %20فرانشيز خسارت سرقت اعم از جزئي و كلي                              - 6

  مبلغ خسارت  %10فرانشيز خسارت كلي ناشي از حوادث ( به جز سرقت)                 -7

  مبلغ خسارت %50                             فرانشيز موتور سيكلت (جزئي يا كلي)       -8
  

  جبرانشده يا غير قابل خسارت هاي مستثناء  -6- 2

  خسارت هاي مستثنا شده  - 2-6-1

  به نحو ديگري توافق شده باشد: 	خسارت هاي زير تحت پوشش اين بيمه نامه نيست مگر آنكه دربيمه نامه يا الحاقيه آن

  له و آتشفشان.خسارت هاي ناشي از سيل ، زلز -1

  خسارت هايي كه به علت استفاده از موضوع بيمه در مسابقه اتومبيل راني يا آزمايش سرعت به آن وارد شود. -2

خسارت هاي وارد به موضوع بيمه به علت حمل مواد منفجره ، سريع االشتعال و يا اسيدي مگر آنكه موضوع بيمه  -3

  مخصوص حمل آن باشد.

اثر پاشيده شدن رنگ ، اسيد و ساير مواد شيميايي روي بدنه موضوع بيمه مگر آنكه ناشي از حوادث  خسارت هاي وارده در -4

  تحت پوشش بيمه باشد.

  خسارت ناشي از سرقت لوازم و قطعات موضوع بيمه پس از وقوع حادثه. -5

  خسارت ناشي از كشيدن ميخ و ساير اشياء مشابه روي بدنه موضوع بيمه. - 6

  وضوع بيمه حتي اگر در اثر وقوع خطرات بيمه شده باشد.كاهش ارزش م -7

  زيان ناشي از عدم امكان استفاده از موضوع بيمه حادثه ديده به علت تحقق خطرات تحت پوشش بيمه نامه. -8
  

  خسارت هاي غير قابل جبران  -2-6-2

  در موارد زير جبران خسارت در تعهد بيمه گر نخواهد بود:

  جنگ ، شورش ، اعتصاب و يا تهاجم.خسارت هاي ناشي از  -1

  خسارت هاي مستقيم و غير مستقيم ناشي از انفجارهاي هسته اي. -2

 خسارت هايي كه عمداً توسط بيمه گذار ، ذي نفع و يا راننده موضوع بيمه به آن واردمي شود. -4

گريز توسط متصرفين غير قانوني خسارت هاي وارده به موضوع بيمه حين گريز از تعقيب مقامات انتظامي مگر آنكه عمل  -5

  باشد.

در صورتي كه راننده موضوع بيمه هنگام وقوع حادثه فاقد گواهينامه رانندگي باشد يا گواهينامه رانندگي وي باطل شده  - 6

باشد و يا مطابق مقررات راهنمايي و رانندگي گواهينامه راننده براي رانندگي موضوع بيمه متناسب نباشد. اتمام اعتبار 

  گواهينامه در حكم بطالن آن نيست.
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خسارت هاي ناشي از حوادثي كه طبق گزارش مقامات ذي صالح به علت مصرف مشروبات الكلي و يا استعمال مواد مخدر  -7

  يا روان گردان توسط راننده موضوع بيمه بوجود آمده باشد.

خصوص و مجاز به انجام اين كار باشد و اصول و خسارت ناشي از بكسل كردن وسيله نقليه ديگر مگر آنكه موضوع بيمه م -8

  مقررات ايمني را رعايت كرده باشد.

در صورتي كه ناشي از نقص و خرابي در 	خسارت هاي وارده به وسايل و دستگاههاي الكتريكي و الكترونيكي موضوع بيمه  -9

  كاركرد آنها باشد.

  موضوع بيمه به آن وارد شود.خسارت هايي كه به علت حمل بار بيش از حد مجاز توسط  -10
  

 مدارك جهت صدور بيمه نامه بدنه- 7- 2

 تكميل فرم پيشنهاد بيمه نامه �

  (در صورت وجود) دريافت بيمه نامه منقضي شده سال قبل  �

 )يا وكالتنامه قطعي يا تعويض پالك( تصوير كارت يا سند خودرو  �

 كسب استعالم بيمه نامه  �

 تكميل فرم گزارش بازديد اوليه  �

 )يه عكس از خودرو  ( در مواردي كه نياز به بازديد باشدته �

 ي كلي في مابين شركت بيمه  گر و بيمه گزار در قرادادها معرفي نامه يا كارت پرسنلي يا فيش حقوقي  �
  

  پرونده خسارتهاي بدنه : مدارك مورد نياز جهت تشكيل- 8- 2

 مدارك مورد تياز تكميل فرم اعالم خسارت �

 ه بدنهاصل و كپي بيمه نام �

 اصل و كپي سند يا كارت خودرو طرفين خادثه �

 اصل و كپي گواهينامه  �

 

  : انواع بيمه هاي اتومبيل مخصوص فرهنگيان -3

  :بيمه نامه شخص ثالث مخصوص فرهنگيان - 1- 3

و  قسط متوالي 8فرهنگيان محترم مي توانند حق بيمه ، بيمه  نامه  شخص ثالث خود را در   610مطابق قراداد تحت عنوان 

  به صورت كسر از حقوق پرداخت نمايند . 

  كل لحاظ خواهد شد . حت عنوان تخفيف گروهي در حق بيمهتخفيف نيز ت 5/2 % همچنين عالوه  بر تخفيف عدم خسارت
  

  بيمه  نامه بدنه اتومبيل مخصوص فرهنگيان : -2- 3

قسط  8بيمه نامه بدنه  اتومبيل خود را  در  فرهنگيان محترم مي توانند حق بيمه ، 623مطابق با  قرارداد  تحت عنوان 

  مساوي و متوالي  وبه صورت كسر از حقوق پرداخت نمايند . 

  تخفيف نيز تحت عنوان تخفيف گروهي در حق بيمه  كل لحاظ خواهد شد .  %35همچنين عالوه  بر تخفيف عدم خسارت 

  مي باشد .  %20تخفيف خودرو هاي صفر كيلومتر نيز  همچنين 

  مي باشد .  %10تخفيف پرداخت نقدي كل حق بيمه  نيز  من در ض
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  : تسهيالت پرداخت خسارت ويژه فرهنگيان - 3- 3

نمايندگي به همراه افسران مسقر در   300باجه و تعداد   8شعبه و  36به منظور  رفاه حال فرهنگيان محترم تعداد  �

  محل نسبت به برآورد خسارت و پرداخت اقدام مي نمايند.

ريال بدون كروكي و با حضور زيان ديده و مقصر در محل  63،000،000مه نامه هاي شخص ثالث  تا مبلغ  در بي �

  خسارت بدون درخواست كروكي پرداخت مي گردد.

ريال  بدون كروكي  وگزارش   50،000،000در بيمه نامه هاي بدنه صرفا براي فرهنگيان محترم تا مبلغ خسارت  �

  ي گردد.پليس پرداخت خسارت انجام م

  براي گواهينامه  هاي زير سه  سال فرانشيز گواهي نامه  كسر نمي گردد .  در خسارتهاي بيمه بدنه  �

  سال  از خسارت كم نمي گردد. 25در خسارتهاي بيمه بدنه فرانشيز سن زير  �

در زمان  در پرداخت خسارتهاي بدنه داغي قطعه آسيب ديده دريافت مي شود كه در قرارداد فرهنگيان داغي قطعه �

  پرداخت خسارت دريافت نخواهد شد . 
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  : بيمه هاي آتش سوزي فصل دوم

 سوزي آتش هاي بيمه تاريخچة-1

 اتفاق بزرگي در لندن بسيار حريق ميالدي 1666 سال در .است اي بيمه هاي رشته ترين قديمي از يكي سوزي آتش بيمة

 نابود را شهر منازل و ساختمانها و اماكن از بسياري و آورد بار به خسارت زمان آن پول به ليره ميليون 11 از بيش كه افتاد

 مسئولين عظيم بالي اين از پس  .شد مي دود بلند آتش، از مانده بجا بقاياي بعضي از هنوز ماه سه از بعد كه بصورتي كرد

آن  دانش چون .گردد جلوگيري آتيه در مساله اين تكرار زا بيابند بلكه راهي تا شدند متوسل انديشمندان و دانشمندان به امور

 چه هر عده خسارت بين تقسيم جز اي چاره ،نبود  دار دامنه سوزي آتش با مبارزه در پيشگيري و  بيني پيش به زمان قادر

و  پذير الاقل تحمل سوزي آتش تا وجود نداشت .  با اين كار  ذينفع مردم و سرمايه صاحبان اقتصادي، سازمانهاي از زيادتري

 به پا سوزي آتش بيمة كه بود ترتيب اين به و دهند ادامه سابق كار و كسب به باز بتوانند حريق از پس افراد مي توانستند

 لويدز جمله از متعددي سوزي آتش بيمة شركتهاي گرديد باعث هجدهم قرن در صنعتي وقوع انقالب  .نهاد وجود عرصه

  .تاسيس شوند لندن

 خسارات سوزي آتش هاي بيمه در بنابراين باشد مي غرامت اصل تابع و بوده اموال بيمة هاي شاخه زير از سوزي آتش يمةب

  .بدني و جاني خسارات نه گيرد مي قرار تامين مورد مالي و فيزيكي
 

  آتش سوزي بيمه هاي در پوشش تحت خطرات انواع-2

  : اصلي خطرات - 1-2

  . هصاعق و انفجار حريق، شامل 

  :اصلي ويژگي خطرات

 سوزي بيمه آتش ديگر عبارت به گيرند مي قرار پوشش تحت هم با خطر سه هر و نشده تفكيك يكديگر از خطرها الف :

 .باشد مي صاعقه و انفجار حريق، خطرهاي شامل معمولي

 .گيرند قرار پوشش تحت توانند مي تبعي ازخطرهاي مستقل صورت به اصلي خطرهاي ب :

  .نيستند فرانشيز شامل معموالً تبعي خطراتج :

  :  تبعي(اضافي) خطرات -2- 2

 سيل، طوفان، زلزله، از عبارتند گردند كه مي شامل را خطر 30 قريب و مي گيرند قرار پوشش تحت اصلي خطرات با همراه كه

  . گرفت خواهند بررسي قرار مورد تفصيل به ادامه در كه غيره و آب لوله تركيدگي سرقت،

 تبعي (اضافي):  خطرات هايويژگي

 مي اضافه خطرهاي اصلي نرخ به آن نرخ گرفتن، قرار پوشش تحت صورت در كه دارند نرخ جداگانه اي خطرها از يك الف: هر

 .شود

 گزار بيمه و دارايي هاي اموال ديگر عبارت به گيرند قرار پوشش تحت نمي توانند اصلي خطرات از مستقل تبعي خطرهاي ب:

  .كنيم نيز بيمه را تبعي خطرات بتوانيم تا گيرند قرار اصلي خطرهاي پوشش تحت بايست مي ابتدا

  .هستند فرانشيز شامل معموالً ج:
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  تعاريف خطرات اصلي : -3

  : تعريف آتش (حريق)- 1- 3

ه  به  آتش نتيجه يك عمل شيميايي است  كه  از تركيب اكسيژن  ، حرارت و يك ماده قابل اشتعال به  دست  مي آيد . ك

  مثلث حريق معروف است .

  

ولي هر آتش سوزي يك آتش آتش سوزي داراي معني و مفهوم جامع  تري از آتش مي باشد . هر آتشي آتش سوزي نيست 

  است براي اينكه  بتوان به  آتش نام آتش سوزي داد  مي بايست به  دو نكته  اساسي توجه  نمود

 : سوزي آتش آمدن بوجود طريق- 1- 1- 3 

 را اي شده كنترل معين حرارتي منبع اينكه يا و گرفته سرچشمه كنترل قابل غير حرارتي منبع يك از يا بايست مي آتش

 بنابراين .نمود اطالق سوزي آتش آن به توان نمي است نكرده ترك را حرارتي منبع آتش كه زماني تا .باشد نموده ترك

 .شود نمي محسوب سوزي آتش بيمه خسارات جزو آن بدنه به يا شده كنترل حرارتي منبع داخل اشياء به وارده خسارت

 آتش گسترش و توسعه قدرت  -3-1-2

 توسعه اضافي خودبخود حرارت يا و اشتعال قابل شيء شدن اضافه بدون و باشد كافي گسترش نيروي و قدرت داراي بايد آتش

 .يابد

 :ندارد آنها جبران رب تعهدي گر بيمه و نبوده سوزي آتش از ناشي زير موارد خسارات

 .باشد سوزيش آت از ناشي اينكه مگر  :دودزدگي و خوردگي ترك 1-

 مي پذيرد .  را آن گر بيمه كه باشد شسوزي دراثرآت مگراينكه  :رو از سوختن ويا دادن كز 2-

 عمل از حاصل حرارت اثر در شوند انبار هم روي بر طوالني مدت آن امثال و تنباكو يا علوفه كه هنگامي  :شدن تخمير 3-

 از بعد وارده خسارات كليه پرداخت گردد، سوزي آتش توليد تخمير از حاصله حرارت اثر در اگر البته .شوند مي فاسد تخمير

  باشند نمي پرداخت قابل تخمير مرحله طول در يعني آتش ظهور از قبل خسارات ولي است هگر بيم عهده به تخمير مرحله

 گرما مثل .ندارد تعهدي گره بيم نشده، تبديل سوزيش آت به كه زماني تا خودبخود حرارت دتولي از وارده خسارات-4

 مدت براي نفت و چربي به ياموادآغشته و كهنه الستيك شيميايي، كود قبيل از موادي هم روي بر كردن انبار از كه وحرارتي

 .گردد مي توليد زيادي

 .شود مي مشاهده برق سيم اتصال اثر در الكتريكي دستگاههاي در بيشتر كه ديگر اشياء و فلزات شدن نرم و شدن ذوب-5

  .آنها مانند و كردن سرخ و پختن دادن، بو دادن، دود- 6

 : EXPLOSION انفجار-2- 3

 است ممكن انفجار.است بخار يا و گاز انبساط از حاصل انرژي ناگهاني شدن آزاد نوع هر مفهوم به انفجار سوزي آتش بيمه در

 بخار يا گاز زيادي مقدار انبساط انفجار، هر علت كه معني بدين دارند مشتركي ويژگي آنها همه اما كند بروز مختلف صور به

    .منفجر نمايد   را آن آورده، فشار خود اطراف مانع به شيميايي انفعاالت و فعل ، حرارت توليد ، قوي فشار اثر بر كه است
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 از بعضي .در منفجره مواد و اي هسته انفجارهاي جمله از نيست، شدن بيمه قابل آتش سوزي  نامه بيمه در انفجاري هر

 انفجار مثل گرفت خواهند قرار سوزي آتش بيمه پوشش تحت اضافي بيمه حق نمودن منظور با و خاص شرايط طبق انفجارها

 .فشار تحت ظروف

 : LIGHTING صاعقه-3- 3

 به مختلف بار دو القاي اثر بر كه زمين و ابر بين يا ابر دو بين الكتريكي بار تخليه از است عبارت صاعقه سوزي آتش بيمه در

 خسارت منظور، بلكه نيست صاعقه از ناشي سوزي آتش اثر در شده وارد خسارات تنها صاعقه خطر از مقصود .آيد مي وجود

 گداخته :مانند شود مي توليد يسوز آتش بدون و نامند مي سرد صاعقه را آن اصطالحاً كه است صاعقه از ناشي مستقيم

 خسارات شوند توليد آن نيروي اثر در يا و مستقيم حرارت اثر در كه خساراتي خالصه طور به .رو از سوختن تركيدن، شدن،

 شوند توليد صاعقه الكتريكي انرژي اثر در كه را خساراتي اما مي باشد شده بيمه تحت پوشش كه هستند صاعقه مستقيم

  كه  تحت پوشش نمي باشد .  نامند صاعقه تقيممس غير خسارات

مثل خسارت ناشي از بار الكتريكي حاصل از برخورد صاعقه  با سيم متصل به  يك موتور يا دستگاه كه  اين گونه  خسارت ها 

  از تعهد بيمه گر خارج است . 
  

 اضافي : تعاريف خطرات -4

 انها از برخي در اينجا كه قرارميگيرد پوشش تحت تبعي خطر 30 قريب سوزي آتش هاي دربيمه ذكرگرديد"قبال كه همانگونه

  :  مي گيرند قرار بررسي مورد

  : آتشفشان و زلزله - 4-1

با  كه زمين بوده سطحي پوسته گسل منافذ از ها انرژي و گازها اين عبور و زمين درون انرژي شدن آزاد معني به زلزله

 بارآورد به آميز فاجعه آثار خسارتي تواند مي آن گستردگي و شدت به توجه با كه باشد مي همراه سطحي هاي اليه شكستن

  . گويند مي «catastrophe»ريسك هاي فاجعه آميز ها، ريسك دسته اين به لذا

مي  تلقي بيمه ناپذير هاي ريسك جمله از هستند  «fundamental» عام هاي ريسك دسته از ها ريسك دسته اين چون و

 تئوري توسعه ريزي فعاليت و پايه گسترش با ولي بودند شدن بيمه قابل اين ريسك ها  ندرت به پيش هده چند تا و شدند

 نيز ريسكها دسته اين بيمه گران، بين بيمه اي ريسك تقسيم و اتكايي ابتكار بيمه همچنين و بزرگ اعداد قانون و احتماالت

   .ه اند شد تبديل پذير بيمه ريسك به

 : رودخانه ها و درياها آب طغيان و سيل-4-2

شكستن  يا رودخانه و طغيان برف، باران، ريزش علت به كه است طبيعي مسير از خارج سطحي آبهاي ناگهاني جريان سيل،

 .شود مي ايجاد سدها

يا پيشروي  مد و جزر مانند گردد نمي محسوب ه گر بيم تعهدات جزو رودخانه و دريا آب سطح عادي و طبيعي تغييرات

  دريا .  آب طبيعي

 : باد تند و گردباد و طوفان-4-3

 بادي هواشناسي معموالً علم ودر .مي گيرد  قرارم پوشش تحت گردباد و تندباد طوفان، از ناشي خسارتهاي طوفان، بيمه در

 مي گردد .  محسوب طوفان باشد ساعت در كيلومتر 66 از بيش آن سرعت كه

 نامه بيمه از صدور قبل بايستي مذكور خطر مقابل در سازه مقاومت عدم يا متمقاو نظر از ريسك ارزيابي به نياز درصورت

  .پذيرد انجام الزم كارشناسي
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 : باران و برف از ناشي ضايعات و آب لوله تركيدن -4-4

آنها  پوشش چون اما ميدهد  قرار پوشش تحت را مختلفي خطرات كدام هر و بوده جداگانه پوشش داراي دو  بيمه اين

 مي بشرح ذيل بيمه اين در پوشش قابل خسارتهاي .مي گيرند  قرار بررسي مورد همديگر با معموالً لذا باشد مي مشترك

 :باشند

 و مخازن ها و لوله تركيدن از ناشي خسارتهاي جبران ، فاضالب و آبرساني شبكه خطوط از ناشي آبديدگي ضايعات -الف

 .  فاضالب و آب تأسيسات

 باران آب و تگرك ،برف از شينا آبديدگي ضايعات -ب

 :هليكوپتر و هواپيما سقوط  4-5

جنگ  ساير منفجره و مواد يا و بمب استثناي به آنها از شده ساقط اشياي يا هليكوپتر و هواپيما سقوط از ناشي خسارتهاي

 محل در پروازي شي فرود چنانچه اجازه .گيرد مي قرار پوشش تحت شده بيمه مبلغ كل تا حداكثر گزار بيمه اموال افزارها به

  .نخواهد بود خسارت جبران مسئول گر بيمه گردد صادر گزار بيمه توسط بيمه مورد

  : شيشه شكست -4-6

 خارجي برخورد  شي و حادثه اثر در بيمه مورد ساختمان در منصوب هاي شيشه شكست از ناشي ،خسارتهاي پوشش اين در

 هاي شيشه .شود ساخته مي مسطح و  آن مانند و ليوان پارچ،مانند  تهي يانم صورت دو به شيشه اصوالً .مي گردد پرداخت

 روي بر تابلو نما يا بعنوان آنكه شرط بهنيز  مسطح هاي و شيشه نمي گيرند قرار شيشه شكست بيمه تحت تهي ميان

مي  تبعي خطرات ميان در نرخها باالترين از يكي خطر اين بيمه نرخ .گيرند مي قرار پوشش تحت باشند منصوب ساختمان

  .  باشد

 حرز : شكست با دزدي بيمه -4-7

 .تلقي ميگردد اجتماعي ريسكهاي دسته از و بوده ديگران اموال قانوني غير تصاحب و ربودن معني به سرقت : و دزدي

اضافي بيمه  حق دريافت و ريسك ارزيابي و عمومي شرايط 13 ماده تواند براساس مي دربيمه هاي آتش سوزي گر بيمه

 حداكثرتا مبلغ دهد حرز روي باشكست دزدي نتيجه در كه را شده بيمه اموال خرابي يا فقدان از ناشي خسارت نمايد موافقت

 .نمايد جبران شده بيمه

   حرز:  مفهوم

 با كه است معني سرقتي به حرز شكست بيمه، اصطالح در و باشد مي حفاظت و حرمت حريم، معني به فارسي ادبيات در

 سرقت و قاپيدن ، ربودن بنابراين چنانچه باشد همراه وفشار وقدرت زور اهرم بردن بكار ،يا مانعي زدن كنار يا اشتنبرد

  گردد تلقي نمي شده بيمه شرايط جزو نشود شكسته آن حرز كه باشد بصورتي

 :مي گردد محسوب حرز شكست با دزدي زير موارد

 .آن نظاير و ديوار كردن خراب ، پنجره ، در شكستن يا شده هبيم اموال استقرار محل ديوار از رفتن باال �

 .رود نمي بكار قفل بازكردن كه  عمومابراي  وادواتي وسايرآالت كليدتقلبي دربوسيله بازكردن �

 .شب در شده بيمه اموال گرفتن قرار محل به سارق ورود �

 .گذارخدمت يا و خانواده اعضاي ساير يا و گزار بيمه تهديد با محل به ورود �
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 پاكسازي هزينه -4-8

 گزار بيمه باشد ولي نمي سوزي آتش نامه بيمه پوشش تحت شده بيمه حوادث وقوع اثر بر بيمه مورد محل پاكسازي هزينه

 پاكسازي، پوشش بيمه حق محاسبه در منظور سهولت به .نمايد تحصيل را پوشش اين اضافي بيمه حق پرداخت با تواند مي

  ميدهند .  پوشش را مورد بيمه كل كه تبعي خطرات و لياص خطرات نرخ مجموع

 :فشار تحت ظروف انفجار  -4-9

 انفجار از صنعتي ناشي فشار تحت ظروف به وارده خسارات" است آمده بيمه  نامه عمومي شرايط سوم فصل از 33 ماده در

 مورد قسمتهاي ساير مزبور در خطر قتحق نتيجه در كه خسارتي ليكن .باشد  نمي بيمه نامه  اين پوشش مورد ظروف اين

 ظروف اين به وارد خسارت صنعتي، تحت فشار ظروف پوشش از منظور بنابراين ".بود خواهد پوشش تحت نمايد بروز بيمه

  .  باشد مي آنها خود انفجار از ناشي

 صنعتي : فشار تحت ظروف داخلي تجهيزات شدن دفرمه خطر -4-10

 شدن تجهيزات داخلي دفرمه از ناشي خسارات انفجار، عدم صورت در صنعتي، فشار تحت ظروف انفجار مخصوص شرايط طبق

 تحت پوشش كنترلي از سيستمهاي يك هر عملكرد عدم بعلت آنها داخلي مخزن يا ديگ جمله از مشابه تاسيسات و بويلرها

 داشتن به بيمه گذاران تمايل صورت در اينگونه خسارات جبران جهت بيمه گر لذا .داشت نخواهد قرار سوزي آتش بيمه

  ميكند .   نمودن بيمه به اضافي اقدام خطر يك بعنوان نظر مورد پوشش

 :مذاب مواد ريزش از ناشي خسارات  -4-11

 شدن سرريز يا كوره و بدنه فرسودگي اثر بر شدن سوراخ يا و شكست از ناشي مذاب مواد ريزش از ناشي خسارت اينكه به نظر

 يا كارگاه لذا داشت قرار نخواهد سوزي آتش نامه بيمه پوشش تحت نشود حريق به منجر كه تيصور در مذاب مواد

 مي دارد را خسارات اينگونه جبران به تحصيل تمايل گزار بيمه و باشند مي مذاب مواد ديگ يا كوره داراي كه كارخانجاتي

 حداقل مرحله هر در خسارت ميزان و حادثه اتدفع كوره، تعداد نوع ظرفيت، تعداد، شامل ديگ يا كوره مشخصات بايست

 شرايط و نرخ اخذ به نسبت تا نمايد اعالم را جانبي تاسيسات جهت جبران خسارت تعهد مبلغ حداكثر و گذشته سال 3 براي

  اعالم گردد  . و اقدام

  .بود نخواهد مذكور خطر پوشش تحت شكست و فرسودگي از ناشي ديگ خسارت :توجه 

  : خارجي جسم ردبرخو خطر -4-12

 باشد گرفته قرار ...يا و دار شيب تپه پائين يا و جاده مجاورت در بيمه مورد محل كه صورتي در را بيمه گذار پوشش نوع اين 

 .نمايند مي درخواست

 : سوزي  خود خطر -4-13

 ماده يك كه هنگامي رند. بااليي دا اكسيژن با تركيب يا شدن اكسيده خاصيت كه است طوري مواد از بعضي شيميايي ساختار

 در كه طوري به ،شديد مي نمايد حرارت توليد اكسيژن با جسم آن تركيب،  باشد دارا را اكسيژن تركيب با خاصيت دار، كربن

 خود عمل و آيد مي پائين محيط درجه حرارت ميزان تا سوزي خود حرارت درجه يا و سوخت حرارت درجه بعضي شرايط

 .پيوندد مي وقوع به خود به خود حريق يا و سوزي

 :   ها سردخانه در وفريون آمونياك گاز نشت از ناشي خسارات پوشش- 4-14

 اين كه از اعم شده است آنها ديدگي آسيب يا و كاال فساد موجب ولي نشده حريق به منجر گاز نشت حالت اين در معموالً

 خسارت كاال مبرد به ههاي دستگا افتادن كار از موجب كه اين يا و باشد كاال روي بر گاز اثر از ناشي مستقيماً هايي كه خسارت

  .شود وارد
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 كارخانجات در ها دستگاه روي بر مجدد طراحي به مربوط هاي هزينه جبران پوشش -4-15

 : بافندگي ريسندگي و

 مي پرداخت شدهياد  اجرت هزينه شوند آسيب دچار مذكور دستگاههاي شده، بيمه خطرات از يك هر وقوع اثر بر چنانچه

 هر براي شده تمام قيمت آن در ذكر با تواماً يا و بيمه نامه در جداگانه بند يك صورت به را مذكور پوشش توان مي .گردد

  .باشد مي توليد خط آالت براي ماشين شده اعمال نرخ معادل مزبور مورد نرخ .نمود بيمه يكجا نظر مورد دستگاه

 : چاه كردن فروكش و ريزش -4-16

 :گيرد مي قرار پوشش تحت طريق دو به چاه كردن فروكش و ريزش از ناشي خسارت

 جبران به محدود صرفا گر بيمه تعهد در اين حالتچاه  ديواره ريزش اثر بر آن تأسيسات و چاه به وارده خسارت جبران  الف:

 اشد . مي ب ها پمپ الكترو و ها قبيل لوله از چاه تاسيسات و بدنه تعمير ،تخليه هزينه

 محدود گر بيمه تعهد خسارت وارد به  ساختمان و تاسيسات آن در اثر ريزش و فروكش كردن چاه . دراين حالت  جبران ب:

   .خواهد گرديد چاه و بيمه مورد محتويات و تأسيسات و ساختمان وارد به خسارت جبران به

 و صنعتي واحدهاي لذا مي باشد  ريتجا و اداري ، مسكوني واحدهاي به محدود صرفاً چاه ريزش خطر پوشش �

 .شوند نمي پوشش اين مشمول كارگاهي

 خطر پوشش بيمه داراي بيمه مورد اينكه مگر نمي گردد مذكور خطر پوشش تحت زمين رانش از ناشي خسارات �

 باشد زمين رانش

  : زمين رانش -4-17

 زمين، سوابق شيب ساختمان، استحكام و صحت و آمده بعمل بازديد شركت كارشناس توسط محل از نامه بيمه از صدور قبل 

 از خسارت اعالم صورت در كه است ذكر شايان .گيرد قرار توجه مورد )..رسي آهكي، خاك (شني، جنس و منطقه خسارتي

  .باشد الزامي مي حادثه وقوع بر دال مثبته مدارك ارائه بيمه گذار ، سوي

 : بهمن سقوط -4-18

كه اين بيمه نامه خطرات سقوط بهمن را دارد  وجود بهمن سقوط احتمال برفگير و هستانيكو نقاط مانند نقاط بعضي در

  پوشش ميدهد . 

 : فعاليت در وقفه يا النفع عدم خطر پوشش -4-19

 از هزينه هاي ناشي و كليه خسارات بيمه حق بعنوان مبلغي اخذ مقابل در گردد مي متعهد گر بيمه فعاليت در وقفه بيمه در

 و صاعقه انفجار، حريق، اصلي خطرات بر سوزي (مشتمل آتش هاي بيمه در تعهد مورد خطرات از يكي بروز اثر در ليدتو توقف

 گر بيمه بيمه نامه  اين در بنابراين .دهد قرار پوشش را تحت غرامت دوره طي را شده) بيمه اضافي خطرات از يك هر يا

مي  هزينها مي باشد جبران افزايش يا و عمليات كاهش جهت به ان سودد دست از شامل كه را زيان هاي  يا واقعي خسارات

 .نمايد 

 همسايگان :   برابر در مالي مسئوليت پوشش  -4-20

 ، انفجار سوزي، از آتش كه آنها در مستقر اموال و بيمه مورد محل مجاور اماكن به وارده خسارات پوشش اين بموجب

  . گردد مي تامين اشدب شده ناشي فاضالب و آب لوله تركيدگي
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	: سوزي آتش بيمه در تامين قابل هاي هزينه و خسارات-5 	

 : بيمه قانون 21 ماده اساس بر تامين قابل هزينه هاي و خسارات- 1- 5

 .باشد شده واقع آن نزديكي در حريق اگرچه حريق، از بيمه موضوع به وارد خسارت �

 .است شده برده بكار آتش كردن خاموش براي كه ديگري وسيله ره يا آب از اموال به وارده قيمت تنزل يا خسارت هر �

 حريق از آن دادن نجات هنگام در مال شدن معيوب يا تلف �

  .حريق توسعه يا سرايت از جلوگيري براي بنا جزئي يا كلي كردن خراب نتيجه در شده بيمه اموال به وارده خسارت �
  

 : نامه بيمه عمومي شرايط بر اساس تامين قابل هاي هزينه و خسارت-2- 5

 : نمايد مي تامين را زير مشروحه خسارات نامه بيمه اين

 .انفجار و صاعقه آتش، از ناشي مستقيم خسارت 1-

  گيرد مي صورت خسارت توسعه از جلوگيري منظور به كه الزم اقدامات از ناشي هزينه و خسارت 2-

  .شده بيمه خطرات از آن نجات منظور به بيمه مورد ضروري مكان نقل از ناشي هزينه و خسارت - 3 
  

 

  :  سوزي آتش نامه هاي بيمه انواع- 6

 بيمه نامه آتش سوزي منازل مسكوني  �

  بيمه نامه  اتش سوزي صنعتي  �

  بيمه نامه اتش سوزي غير صنعتي  �

 بيمه نامه آتش سوزي انبار �

  بيمه نامه آتش سوزي مرهوناتي بانك ها  �

 مسكوني سوزي منازل آتش بيمه -6-1

خطرهاي  برابر كليه در صاعقه و انفجار حريق، خطرهاي بر عالوه مسكوني واحد گزار بيمه درخواست به بنا بيمه نوع اين در

 ارزش به توجه با آن ساالنه حق بيمه و گيرد مي قرار پوشش تحت روز قيمت به و دلخواه سرمايه با شد اشاره آن به كه اضافي

  . شد خواهد محاسبه دهش بيمه خطرهاي و منزل اثاث و ساختمان

 صنعتي سوزي آتش هاي نامهبيمه -6-2

 صنعتي براي واحدهاي صرفاً كه باشد مي معمولي سوزي آتش هاي نامه بيمه صنعتي، سوزي آتش هاي نامه بيمه از منظور

 بخصوص و شده طي قبلي مراحل صدور نيز نامه بيمه اين در .دهد مي قرار سوزي آتش بيمه پوشش تحت را آنها و صادر

 صنعتي سوزي آتش هاي نامه بيمه صدور اصلي كه محور باشد مي خاصي اهميت حائز اوليه بازديد و پرسشنامه تكميل مرحله

 در كاالي شده، ساخته كاالي اوليه، مواد آالت، ماشين ساختمان، دقيقاً ارزش بايست مي گزار بيمه كه معني بدين باشد، مي

 شده بيمه مبالغ ارزش ريز  نمايد ذكر تفكيك به را اماني اوليه مواد و اثاثيه و آالت ماشين و ثابت لوازم و اثاثيه ساخت، جريان

  .نمايد اعالم نيز را فوق موارد از هر يك

 ارزش يا ارزش واقعي معادل شده بيمه مبالغ ارزش المقدور حتي بايست مي گزار بيمه منافع جهت ها نامه بيمه اينگونه در

 وارده دسترسي وزيان خسارت گذاربه تمامي بيمه خسارت وپرداخت رسيدگي هنگام در تا .شود تعيين هشد بيمه موارد روز

   .كند پيدا
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 صنعتي غير سوزي آتش هاي نامه بيمه - 6-3

 بيمه نوع در اين . باشد مي ها فروشگاه قبيل از تجاري واحدهاي هاي نامه بيمه عموماً صنعتي غير هاي نامه بيمه از منظور

 به قطع بطور بايست مي آتش سوزي هاي نامه بيمه متعارف اطالعات درج از پس و گردد مي رعايت صدور مراحل كليه هنام

            استفاده مورد يا فروش معرض در بيمه مورد در محل كه موادي و كاال و بيمه، مورد محل در شدني انجام فعاليت نوع

 اثاثيه و اسباب موجودي ساختمان، شده بيمه مبلغ قبيل از بيمه شده ارزشهاي المقدور حتي و ميشود دقيق اشاره باشد مي

  .گرددميقيد  تفكيك بطور

  بيمه نامه مرهوناتي بانك: -6-4

در اين نوع بيمه نامه كليه اموال و دارايي هاي مشتريان بانك كه طق عقود اسالمي جزء وثايق و دارايي هاي بيمه گذار 

ن، ماشين آالت سنگين و سبك و مواد اوليه مورد نياز كارگاهها و كارخانه ها، وسايط نقليه، ابزار محسوب مي شود شامل اماك

و همچنين تسهيالتي كه در قالب  غيره االت، لوازم پزشكي، لوازم خانگي، لوازم ساختماني، مواد غذايي، انواع لباس و پوشاك و 

ت مي نمايد تحت پوشش بيمه نامه آتش سوزي همراه با خطرات وام هاي طرحهاي توليدي، صنعتي به مشتريان خود پرداخ

  تبعي (درصورت درخواست) قرار مي گيرند.

 بيمه نامه هاي انبار: -6-5

  :كلي هستند بيمه نامه هاي انبار به دو صورت 

  بيمه نامه هاي آتش سوزي با مبلغ بيمه شده ثابت:  - 1 - 5- 6
سوزي بر اساس مبلغ مندرج در بيمه نامه و به ميزان زيان وارده به بيمه گذار در در اين نوع بيمه نامه خسارات ناشي از آتش  

  ارتباط با سال بيمه شده جبران خواهد شد.

  بيمه نامه اظهار نامه اي (شناور): - 2- 5- 6

مچنين تورم با توجه به پيچيدگي واحد هاي صنعتي و حجم مبادالت كاال كه هرروز به انبار وارد يا از آن صادر مي گردد و ه 

قيمتها در مدت كوتاه، موجب شده تا صاحبان صنايع و كاالها به گونه اي آنها را بيمه نمايند كه در صورت وقوع آتش سوزي 

لذا با تعيين حداكثر سقف مورد تعهد و اعالم موجودي، به طور ماهيانه، مي توان از پوشش مناسب و  سرمايه آنها از بين نرود.

  رد.مطمئن تري استفاده ك
 

  استثنائات در بيمه نامه آتش سوزي :-7

مسكوكات ، پول ، اوراق بهادار،  اسناد ، فلزات قيمتي به هر شكل ، جواهرات و مرواريد، سنگهاي قيمتي سوار نشده ،  �

هرگونه اسناد و نسخ خطي و همچنين هزينه بازسازي نقشه ، جمع آوري مجدد اطالعات و يا تنظيم دفـاتر بازرگـاني   

 بيمه نامه پوشش ندارد مگر آنكه صراحتاً خالف آن شرط شده باشد. تحت اين

حوادث و وقايع باشد ، تحت پوشـش ايـن بيمـه    اين تحقق خطرات موضوع اين بيمه نامه چنانچه ناشي از هر يك از  �

 نامه نخواهد بود مگر آنكه صراحتاً خالف آن شرط شده باشد:

، كودتا ، اغتشاشات داخلي يـا اقـدامهاي احتيـاطي مقامـات نظـامي و       جنگ ، آشوب و بلوا ، اعتصاب ، قيام ، انقالب �

 انتظامي  

 زمين لرزه ، آتشفشان ، ريزش زمين ، سيل ، طغيان رودخانه ها ، حريق تحت االرضي و يا آفات سماوي �

  انفجار مواد منفجره مانند ديناميت ، تي ان تي و باروت �

 فعل و انفعاالت هسته اي �

 حت فشار صنعتي ناشي از انفجار اين ظروف مورد پوشش اين بيمه نامه نمي باشد.خسارت وارد به ظروف ت �
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  سوزي آتشهاي  نامه بيمه صدور مراحل-8 

   :ارزگ بيمه توسط پرسشنامه تكميل - 1

 : باشد مي زير اطالعات حاوي بيمه پيشنهاد برگ چاپي فرم 

 ارزگ بيمه نام �

 ارزگ بيمه نشاني �

 بيمه مورد محل نشاني �

 اي بيمه پوشش جهت گزار بيمه درخواست وردم خطرات �

 آنها هاي ارزش جمله از بيمه مورد به مربوط اطالعات �

 سوزي آتش نوع و سابقه �

 بيمه مورد محل همسايگان �

 برق نيروي تأمين وضعيت �

 سوزي آتش وقوع صورت در استفاده قابل آب و مصرفي آب تأمين وضعيت �

 سوزي آتش امكانات و وسائل �

 بيمه مورد لمح نگهباني وضعيت �
 

 .است داده واقعيت با مطابق پاسخ سئواالت به كه نمايد مي تأييد پرسشنامه برگ امضاء با گزار بيمه

  بررسي فرم پيشنهاد تكميل شده  توسط بيمه  گزار  2-

 بيمه مورد محل از بازديد به نياز كه صورتي در و گرفته قرار بررسي مورد نامه بيمه كننده صادر توسط شده تكميل يشنهادپ

 نامه بيمه كننده صادر جهت مربوطه گزارش و آمده بعمل بيمه مورد محل از اوليه بازديد كارشناسان توسط شود احساس

 مي گردد :  اين نتايجو بازديد كارشناس از محل مورد بيمه منتج به  .گردد مي ارسال

 . باشد نمي امكانپذير اصالً آن قبول كه است اي گونه به ريسك وضعيت آمده بعمل بازديد مطابق  الف :

  . بود خواهد پذيرش قابل ايمني هاي توصيه و اصالحات سري يك انجام با كه است اي گونه به ريسك وضعيت  ب:

  مي باشد .  قبول قابل و مطلوب ريسك، وضعيت ج:

  انواع بيمه هاي آتش سوزي مخصوص فرهنگيان :  -9

در قالب دو طرح براي تحت پوشش قرار دادن اماكن آموزشي ، اداري و منازل بيمه نامه هاي آتش سوزي مخصوص فرهنگيان 

  شرح ارائه  مي گردد  اينمسكوني فرهنگيان به 

  بيمه نامه طرح فرهنگ : - 1- 9

ناشي از برف و ضايعات خطرات اضافي زلزله ،  ،قه ، انفجار  آموزشي در قبال خطر آتش سوزي صاع اماكن اين طرح به موجب 

طرح با سرمايه  هاي متفاوت  6طوفان ، سيل ، سقوط هواپيما ، سقوط بهمن ، تركيدگي لوله آب و سرقت در قالب باران ، 

  وحداكثر تخفيفات در نظر گرفته شده تحت پوشش قرار مي گيرد .

  بيمه نامه مهر فرهنگيان (منازل مسكوني فرهنگيان) -2- 9

طر آتش سوزي ، صاعقه ، انفجار و خطرات اضافي زلزله ، ضايعات به موجب اين طرح منازل مسكوني فرهنگيان در قبال خ

ناشي از برف و باران ، طوفان ، سيل ، سقوط بهمن ، سقوط هواپيما و هليكوپتر ، سنگيني برف ، تركيدگي لوله آب و سرقت ، 

رم تحت پوشش قرار مي طرح با سرمايه  هاي متفاوت وحداكثر تخفيفات در نظر گرفته شده براي فرهنگيان محت 4در قالب 

  گيرد .
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  : بيمه هاي مهندسي سومفصل 

  مفاهيم بيمه هاي مهندسي -1

 مهندسي هاي بيمه تاريخچه-1-1

 دستگاه اين از كنندگان استفاده كه گرديد سبب اشخاص مال و جان به شديد خسارات و صدمات بروز و بخار ديگهاي انفجار

 تأسيس را " بخار ديگهاي از كنندگان استفاده سازمان" و آمده هم گرد سانگلي منچستر شهر در ميالدي 1854 سال در ها

 به مشورتي نظرات و كرد مي بازديد بخار ديگهاي از منظم بطور متخصص كارشناسان از استفاده طريق از سازمان اين .كنند

 شركت نخستين كه نمودند "ربخا ديگ بيمه شركت" تأسيس به اقدام اعضاء 1858 سال در .داد مي ارائه كنندگان استفاده

مهندسي به   هاي و بيمه گرديد تأسيس ديگري بيمه شركتهاي متعاقباً آن از پس و بود مهندسي هاي بيمه زمينه در بيمه

درحال  تأسيسات و ها سازه يا ساخت درحال هاي پروژه كه شكل گرفت اموال هاي بيمه مجموعه زير شكل امروزيبه عناون 

  .مي دهد قرار پوشش تحت را فني تجهيزات و آالت ماشين يا بهرداري و
  

  :  مهندسي هاي بيمه بندي تقسيم - 1-2

 در حال نصب و در حال بهره  برداري تعلقانواع  پوشش هاي قابل ارائه  در زمينه بيمه  هاي مهندسي به  دو سري از اموال 

 داشته و شاخه هاي بيمه مرتبط را شامل مي گردد كه  عبارتند از : 

   (Construction)نصب   يااموال در حال احداث  بيمه الف)

  همانند : احداث انواع  سازه ها ، ساختمان ها ، سد ها ، پل ها ، پروژه هاي آبرساني ، گاز رساني ، مخابراتي ، و . . .  
 

  عبارتند از :  نصب   يااموال در حال احداث بيمه هاي  

 (CAR)   پيمانكاران خطر تمامبيمه  �

  (EAR)  نصب خطر تمام مهبي �

  

  :(Operation)اموال در حال بهره برداري  بيمه  ب)

احداث آنها پايان يافته و از آنها بهره برداري مي گردد ، ماشين آالت ، تاسيسات  ياهمانند : تجهيزات و امالكي كه  نصب 

 مسكوني و . . . ) ،مراكز غير صنعتي  ،كارخانجات صنعتي 

 عبارتند از : حال بهره  برداري  اموال در بيمه هاي 

 (CPM) پيمانكاران آالت ماشين و تجهيزات بيمه �

 (CECR) ساختماني شده تكميل ريسكهاي بيمه �

 (MB) آالت ماشين شكست بيمه �

 (EE)  الكترونيك تجهيزات بيمه �
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   مهندسي هاي بيمه انواع -2

   (Construction)اموال در حال احداث / نصب   بيمه 

    Contractors' All Risks (C.A.R)پيمانكاران خطر تمام بيمه - 1- 2

 :تمام خطر پيمانكاران بيمه تعريف - 2-1-1

 بيشتر نصب مورد اقالم ارزش از آنها در مصالح ارزش كه ساختماني و عمراني احداث درحال هاي پروژه كه است اي بيمه

 . ميدهد قرار پوشش تحت آنرا مانند و زهكشي آبياري ايه پروژه شكن، موج تونل، راه، سد، پل، ساختمان، قبيل از ميباشد

 تمام خطر پيمانكاران : بيمه مدت -2-1-2

  .دهد قرار پوشش تحت نيز را )موقت تحويل( نگهداري دوره ميتواند گزار بيمه و بوده قرارداد مدت مطابق

  :تمام خطر پيمانكاران بيمه پوششهاي -2-1-3

 زمين نشست - زمين رانش - آتشفشان – دريائي زلزله - زلزله - صاعقهند خطرات ناشي از حوادث طبيعي همان  -1

 - شناور يخ - زدگي يخ - تگرگ  - آب يا دريا امواج - گرفتگي آب - سيل - صخره يا كوه ريزش - زمين لغزش

 آب نفوذ يا نشت - بهمن - برف - ارانب- تندباد – گردباد - طوفان

 كردن تعمير يا كردن تميز هنگام خسارتهاي -2

 ساختماني تجهيزات و لوازم ابزار، به وارد خسارتهاي -3

 (در صورت درج در بيمه نامه) ثالث اشخاص به وارد مالي يا جاني خسارتهاي -4

 سرقت -5

 شده نصب اقالم يا شده ساخته سازه به وارد خسارتهاي -6

 شده انبار يا شده دپو اقالم يا مصالح به وارد خسارتهاي -7

 واژگوني – تصادم - سقوط -8

 مستثني شده حوادث بجز آنچه در بيمه نامه ير ساو 

 : تمام خطر پيمانكاران بيمه استثنائات -2-1-4

 كار، توقف وي، كاركنان يا گذار  بيمه عمدي اعمال اي، هسته واكنشهاي جنگ، به ميتواننامه  بيمه در مندرج موارد مطابق

  . برد نام را ... و زدگي زنگ خوردگي، فرسودگي،

  

Erection All Risks (E.A.R) بيمه - 2- 2 تمام خطر نصب  
 

: تمام خطر نصب     -1- 2-2 تعريف بيمه 

 بيشتر مصالح ارزش از آنها در نصب مورد اقالم ارزش كه اي سازه و تأسيساتي احداث درحال هاي پروژه كه است اي بيمه

 را ... و نفتي هاي اسكله مخابراتي، سيستمهاي پتروشيمي، نيرو، انتقال خطوط پااليشگاه، نيروگاه، كارخانه، قبيل از باشد مي

  .ميدهد قرار پوشش تحت

 :تمام خطر نصب   بيمه مدت - 2-2-2

 پوشش تحت نيز را موقت) (تحويل نگهداري دوره و اندازي) (راه آزمايش دوره ميتواند گذار بيمه و بوده قرارداد مدت مطابق

  .دهد قرار
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  :تمام خطر نصب   بيمه پوششهاي - 2-2-3

ا توجه  به ماهيت تمام خطر بيمه  نامه پوشش ها و خطرات مواردي هستند كه بجز استثنائات مندرج در شرايط عمومي ب

  ذيل تحت پوشش اين  بيمه نامه خواهد بود  كه اشاره مي شود  خواهد بود بنابراين خطراتي همچون موراد

 زمين نشست - زمين رانش -آتشفشان  – يائيدر زلزله - زلزله - خطرات ناشي از حوادث طبيعي همانند صاعقه  -1

 - شناور يخ - زدگي يخ - تگرگ  - آب يا دريا امواج - گرفتگي آب - سيل -صخره  يا كوه ريزش - زمين لغزش

 آب نفوذ يا نشت - بهمن - برف - ارانب- تندباد – گردباد - طوفان

 كردن تعمير يا كردن تميز هنگام خسارتهاي -2

 نصب يا ساختماني تجهيزات و لوازم ،ابزار به وارد خسارتهاي -3

 ثالث (در صورت درج در بيمه نامه) اشخاص به وارد مالي يا جاني خسارتهاي -4

 سرقت -5

 شده نصب اقالم يا شده ساخته سازه به وارد خسارتهاي -6

 شده انبار يا شده دپو اقالم يا مصالح به وارد خسارتهاي -7

 واژگوني – تصادم - سقوط -8

 مستثني شده بيمه نامه  حوادث بجز آنچه درساير و 

 تمام خطر نصب   بيمه استثنائات- 2-2-4

 وي، كاركنان يا گذار بيمه عمدي اعمال اي، هسته واكنشهاي جنگ، از عبارتند آن اهمنامه  بيمه در مندرج موارد مطابق

  ... و زدگي زنگ خوردگي، فرسودگي، كار، توقف
  

  :(Operation)اموال در حال بهره برداري  بيمه 

  Contractors' Plant & Machinery(C.P.M) پيمانكاران آالت ماشين و تجهيزات بيمه -3- 2

 تجهيزات و ماشين االت پيمانكاران بيمه تعريف- 1- 2-3

 بتن، توليد كارخانه سنگ شكن، جرثقيل، گريدر، بولدوزر، لودر، قبيل از پيمانكاران آالت ماشين و تجهيزات كه اي بيمه

 بيمه اين درواقع .مي دهد قرار پوشش تحت را باشد مي ها پروژه كار اجراي جهت پيمانكاران كار ابزار هك آن مانند و ليفتراك

 تعطيل درمواقع بهره برداري، يا  احداث زمان در كار درحين شده مستثني موارد جز بهرعلت كه را خسارتي يا زيان هرگونه

  .مي نمايد جبران مندرجات و درخواست بيمه گزار سبر اساآيد، وارد آالت ماشين به نگهداري زمان يا و كار

 : بيمه تجهيزات و ماشين االت پيمانكاران تعريف بيمه مدت- 2- 2-3

  .گردد تمديد گزار بيمه درخواست به بنا ميتواند كه ميباشد يكسال حداكثر

  :بيمه تجهيزات و ماشين االت پيمانكاران تعريف بيمه پوششهاي-3- 2-3

يمه نامه پوشش ها و خطرات مواردي هستند كه بجز استثنائات مندرج در شرايط عمومي خواهد بود با توجه  به ماهيت ب

  بنابراين خطراتي همچون موراد ذيل تحت پوشش اين بيمه نامه خواهد بود .

 زمين نشست - زمين رانش -آتشفشان  – دريائي زلزله - زلزله - خطرات ناشي از حوادث طبيعي همانند صاعقه  -1

 - شناور يخ - زدگي يخ - تگرگ  - آب يا دريا امواج - گرفتگي آب - سيل -صخره  يا كوه ريزش - مينز لغزش

 آب نفوذ يا نشت - بهمن - برف - ارانب- تندباد – گردباد - طوفان

 كلي  سرقت -2

 بهمن – برف - باران -3
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 حريق اطفاي بمنظور اقدامات ساير يا آب كاربرد از ناشي خسارتهاي -4

 اژگونيو – تصادم - سقوط -5

  ساير حوادث بجز آنچه در بيمه نامه مستثني شدهو 
  

 بيمه تجهيزات و ماشين االت پيمانكاران تعريف بيمه استثنائات - 4- 2-3

 كننده خنك  انجماد مكانيكي، يا برقي وسايل ازكارافتادگي بعلت خسارت از عبارتند آن نامه اهم بيمه در مندرج موارد مطابق

 مانند تعويض قابل قطعات به وارد خسارت كاري، خنك يا روغنكاري سيستم در قطع يا نقص ديگر، سياالت يا

  ... و زدگي زنگ خوردگي، فرسودگي، مددار، و جزر آبهاي در جزئي يا كلي شدن غوطهور ها، پروانه تسمه
  

  (C.E.C.R) ساختماني شده تكميل ريسكهاي بيمه -4- 2

Civil Engineering Completed Risks 

 بيمه ريسك هاي تكميل شده  ساختماني  تعريف -2-4-1

 بهره زمان در گيرند قرار تمام خطر پيمانكارانبيمه  پوشش تحت ميتوانستند احداث زمان در كه اي بيمه موضوعات تمام

 بوده معين خطرات با بيمه نوع از بيمه اين شوند داده قرارريسك هاي تكميل شده  ساختماني  پوشش تحت ميتوانند برداري

 بيمه در كه حوادثي و عوامل دراثر و داشته تعويض يا تعمير به نياز كه بيني پيش بيمه غيرقابل و ناگهاني فيزيكي خسارات و

  .ميدهد قرار پوشش تحت را ببيند خسارت شده نامبرده نامه

 :ريسك هاي تكميل شده  ساختماني بيمه مدت - 2-4-2

  .گردد تمديد گزار بيمه استدرخو به بنا ميتواند كه ميباشد يكسال حداكثر

  ريسك هاي تكميل شده  ساختماني بيمه پوششهاي - 2-4-3

با توجه  به ماهيت بيمه نامه پوشش ها و خطرات مواردي هستند كه بجز استثنائات مندرج در شرايط عمومي خواهد بود 

  بود .تحت پوشش اين بيمه نامه خواهد  ي كه اشاره  ميشود بنابراين خطراتي همچون موراد 

  شيميائي يا فيزيكي انفجار - صاعقه -1

 آتشفشان – دريائي زلزله - زلزله -2

 صخره يا كوه ريزش - زمين لغزش - زمين نشست - زمين رانش -3

 شناور يخ - بهمن - زدگي يخ -4

 دريا امواج - آب طغيان - سيل -5

 تندباد – گردباد - طوفان -6

 ساير حوادث بجز آنچه در بيمه نامه مستثني شده  -7

  ريسك هاي تكميل شده  ساختماني بيمه تثنائاتاس - 2-4-4

 يا گذار بيمه عمدي اعمال اي، هسته واكنشهاي جنگ، از عبارتند آن اهم كه CECRنامه  بيمه در مندرج موارد مطابق

 بيمه قصور از ناشي خسارات هوا، حرارت درجه تغييرات دراثر انقباض و انبساط تدريجي، تخريب ذاتي، عيوب وي، كاركنان

  ... و بيمه مورد تعميرات انجام و نگهداري و حفظ در ارگز
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 Machinery Breakdown   (M.B)آالت  ماشين شكست بيمه -5- 2

 بيمه شكست ماشين آالت :  تعريف - 1- 2-5

 برداري بهره زمان در گيرند قرار تمام خطر نصب بيمه  پوشش تحت ميتوانستند احداث زمان در كه اي بيمه موضوعات تمام

 پيش غيرقابل و ناگهاني فيزيكي، خسارات بيمه اين بعبارتي .شوند داده قرار شكست ماشين االت بيمه  پوشش تحت يتوانندم

  .نمايد مي جبران در زمان بهره برداريرا الكتريكي و مكانيكي ابزارهاي شكست و آالت ماشين  شكست از ناشي بيني
  

 شكست ماشين آالت بيمه  مدت -2- 2-5

 .گردد تمديد گزار بيمه درخواست به بنا ميتواند كه ميباشد اليكس حداكثر

  شكست ماشين آالت بيمه پوششهاي -3- 2-5

با توجه  به ماهيت بيمه نامه پوشش ها و خطرات مواردي هستند كه بجز استثنائات مندرج در شرايط عمومي خواهد بود 

  ن بيمه نامه خواهد بود .تحت پوشش اي ي كه اشاره ميشود بنابراين خطراتي همچون موراد 

 .شكست تجهيزات و عدم عملكرد مطلوب در خطوط نصب شده  -1

 مركز از گريز نيروي اثر در گسيختگي هم از -2

 ديگر سوخت هر يا گاز آب، برق، قطع - برق نوسان - كوتاه اتصال -3

 فيزيكي انفجارات - بخار ديگهاي انفجار - بخار ديگهاي در آب شدن كم -4

 مكانيكي شكست -5

 شده مستثني نامه بيمه در صراحتاً آنچه جز به حوادث سايرو 
 

 شكست ماشين آالت بيمه استثنائات-4- 2-5

 سرقت، سوزي، آتش قالبها، مانند تعويض قابل ابزارهاي به وارد خسارت از عبارتند آن نامه اهم بيمه در مندرج موارد مطابق

 كه باشد خساراتي آن مسئول قرارداد يا قانون براساس تعميركار يا پيمانكار سازنده، كه خساراتي شيميائي، انفجار زلزله، سيل،

 فرسودگي، هسته اي، واكنشهاي جنگ، وي، كاركنان يا گذار بيمه عمدي اعمال است، داشته وجود نامه بيمه شروع زمان در

  ... و پارگي خوردگي،

  

 Electronic Equipment  (E.E)  الكترونيك تجهيزات بيمه -6- 2

 ه تجهيزات الكترونيكي بيم ريفتع -2-6-1

 مانند باشد بيشتر آنها در مكانيكي قطعات ارزش ازآن  الكترونيكي و الكتريكي قطعات ارزش كه هائي دستگاه و تجهيزات كليه

 تحت ... و كامپيوتري پزشكي، برداري، نقشه گيري، اندازه تحقيقاتي، آزمايشگاهي، مخابراتي، تلويزيوني، راديو تجهيزات

  ناگهاني فيزيكي، خسارتهاي كه است خطرات تمام برمبناي حوادث بيمه يك بيمه اين درواقع .ميگيرند قرار بيمه اين پوشش

  .ميكند جبران آيد وارد بيمه مورد موضوع بر كه را بيني پيش غيرقابل و

 تجهيزات الكترونيكي بيمه مدت -2-6-2

  .گردد تمديد گزار هبيم درخواست به بنا ميتواند كه ميباشد يكسال حداكثر

  تجهيزات الكترونيكي بيمه هاي پوشش - 2-6-3

با توجه  به ماهيت بيمه نامه پوشش ها و خطرات مواردي هستند كه بجز استثنائات مندرج در شرايط عمومي خواهد بود 

  تحت پوشش اين بيمه نامه خواهد بود . بنابراين خطراتي همچون مورادي كه اشاره مي شود
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 تجهيزات ناشي از ضربه ، سقوط، برخورد با اشياء ديگر  هر نوع  شكست -1

 دريا امواج - گرفتگي آب - سيل -2

 آتشسوزي – شيميائي يا فيزيكي انفجار - صاعقه -3

 وتاه ، اتصال برق اتصال ك -4

 دستگاه بداخل مايعات ريختن - رطوبت - نم -5

 كردن تعمير يا كردن تميز هنگام خسارتهاي -6

 شده مستثني نامه بيمه در اًصراحت آنچه جز به حوادث سايرو 

 تجهيزات الكترونيكي بيمه استثنائات-2-6-4

 وي، كاركنان يا گذار بيمه عمدي اعمال اي، هسته واكنشهاي جنگ، از عبارتند آن اهمنامه  بيمه در مندرج موارد مطابق

 آب گاز، نوسان يا قطع داشته، وجود نامه بيمه شروع زمان در كه معايبي سرقت، طوفان، دريائي، زلزله آتشفشان، زلزله،

 قرارداد يا قانون بموجب تجهيزات فروشنده يا سازنده كه خساراتي فيوزها، مانند تعويض قابل قطعات به وارد خسارات ،

  ... و خوردگي سائيدگي، است، آن مسئول
 

  :خسارت در بيمه هاي مهندسي  درباره مهم نكات-  3

 .ميباشد روز 14 خسارت اعالم مهلت حداكثر -1

 اي بيمه حق به دريافتي بيمه حق نسبت به خسارت نگردد، پرداخت مقرر سررسيد در بيمه حق اقساط درصورتيكه -2

 .شد خواهد پرداخت ميگرديده دريافت بايستي خسارت وقوع زمان تا كه

 خسارت گسترش از جلوگيري ولي نمايد ديده آسيب مواضع ترميم به اقدام گر بيمه بازديد از قبل نبايد گزار بيمه -3

 .بود خواهد پرداخت قابل نيز آن هاي هزينه و بوده قبول مورد

مگر اينكه  پيمانكار بعناون بيمه گزار تعيين شده  باشد و يا .ميپردازد صاحبكار وجه در فقط را خسارت گزار بيمه -4

 ساير شروط ديگر مطابق با شرايط خصوصي بيمه نامه 

 قبل اجرائي ) كاركردهاي صورت( وضعيتها صورت و مجالس صورت ،قرارداد به منضم بهاي فهرست اساس بر خسارت -5

 .ميشود پرداخت حادثه از

 .نمايد رعايت را ايمني نكات است موظف گزار بيمه -6

 .ميباشد مستثني اي بيمه پوشش شمول از نامه بيمه صدور تاريخ از قبل وارده خسارات -7
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  بيمه باربري :  چهارمفصل 
 

  مقدمه : 
به منظور جبران خسارات ناشي از حمل و نقل اقدام به صدور انواع بيمه نامه بيمه مه هاي باربري شركت سهامي مديريت بي

هاي موثري برداشته است. نظر به گستردگي مجموعه هاي باربري طبق شرايط انستيتو بيمه گزاران كاال نموده و در اين راه گام

اي همراهي الزم را با كليه اشخاص حقيقي و بيمه عال در سمت مشاور امورشرايط اين مديريت با بكارگيري كادر مجرب و ف

  نمايد. حقوقي نموده و در اين راستا مناسب ترين نوع پوشش را پيشنهاد مي

  تاريخچه مختصري از بيمه باربري -1

ترين محققان و تاريخ نويسان متحدالنظرند كه بيمه دريايي كه در اواسط قرون وسطي پا به عرصه نهاده است از قديمي

خود را از  توان گفت اولين باري كه بازرگانان و صاحبان كاال، اموال و مال التجاره هايدر واقع مي باشد. هاي بيمه ميرشته

هاي دريايي مواجه گرديدند، به فكر راه طريق دريا حمل كرده و با خطرات گوناگون مانند، غرق شدن كشتي، طوفان، و راهزني

ها و دستاوردهاي خود افتادند و به همين دليل قوانين و مقررات خاص و گوناگون كه همه آنها مربوط حلي براي حفظ سرمايه

ها مورد استفاده قرار گرفت كه از آن جمله مي توان به قوانين د به مرور تكامل يافت و توسط ملتبه حمل و نقل دريايي بو

  (وام دريايي) اشاره نمود.  (زيان همگاني) و يا 

 وام دريايي زيان همگاني يا -1-1

رفت، وام كلي از بين مي شيوه عملكرد وام دريايي بدين صورت بوده است كه اگر كشتي و كاال در اثر وقايع و خطرات دريا به

ماند كه خسارت دريافت نموده است ). در قرن سيزدهم در ايتاليا وام گيرنده از بازپرداخت وام معاف بوده است (مثل اين مي

ها قبل از تاريخ مذكور اين نحوه عملكرد هاي انجام شده بيانگر اين واقعيت است كه قرندريايي بشدت رواج داشت و بررسي

هاي صليبي فعاليت گرفته است، چرا كه ايتاليا از نقطه نظر تجارت از قرن پنجم ميالدي تا آغاز جنگفاده قرار ميمورد است

چشم گير و مستمر داشته است. نگاهي به شرايط و نحوه انجام قرارداد بيانگر اين حقيقت است كه عمليات مذكور شباهت 

  اي امروز دارد. زيادي به عمليات بيمه

مليات بيمه گري به شكل و شيوه فني ، علمي و تخصصي امروزه بر اساس دريافت حق بيمه بطور قطع مربوط به پيدايش ع

ميالدي مي باشد و بطور يقين قديمي ترين اثر مدون و بجا مانده از مدارك بيمه اي مربوط  1250تجار شهر فلورانس در سال 

   به شهر جنوا مي باشد.

هاي خود را متمركز كرده و بصورت گران به اين فكر افتادند فعاليتد آمدن مشكالت بيمهكم كم با پيشرفت بيمه و بوجو

گروهي كار كنند، كه در ابتدا با تأسيس انجمن هائي كه داراي اساسنامه و مقررات خاصي بود شكل گرفت، معروف ترين 

خانه شخصي بنام ( ادوارد لويدز) قهوهگردهمائي كه الزم است به آن اشاره شود گردهمائي بودكه مرتب درشهرلندن در 

ها اخبارمربوط به تجارت دراين نشريه هايي نيز تحت عنوان اخبار لويدزمنتشر شد،نشريه 1696شد، بعدها در سال تشكيل مي

 چندي نگذشت كه آن قهوه خانه محل اجتماعات و مالقات بيمه گران دريايي و بهترين مكان براي رد و مي شدوحوادث آورده 

ها براي ثبت مشخصات به آنجا رجوع ، البته بعداً تمامي كشتي اي و انجام معامالت بيمه اتكائي گرديدبدل كردن اطالعات بيمه

  كردند. مي

  تعريف بيمه و بيمه حمل و نقل كاال  -2

اراتي خواهد بود كه در بيمه حمل و نقل، با دريافت مبلغي بعنوان حق بيمه از طرف بيمه گذار، بيمه گر متعهد پرداخت خس

  تحت چارچوب خطرات بيمه شده مي باشد. 
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  انواع طبقه بندي در بيمه هاي باربري  -3

  بيمه باربري را مي توان به سه طريق تقسيم بندي كرد : 

  تقسيم بندي براساس طريقه حمل  �

  تقسيم بندي بر پايه مبدأ و مقصد از لحاظ جغرافيائي  �

  مه اي تقسيم بندي براساس نوع پوشش بي �

  تقسيم بندي براساس طريقه حمل - 1- 3

، البته در حمل و نقل زميني، حمل و نقل دريايي و حمل و نقل هوائيتقسيم بندي براساس طريقه حمل به سه نوع است، 

  روش حمل براي ارسال محموله ها استفاده مي نمايند كه به آنها حمل مركب مي گويند.  3يا  2ها از بعضي حمل
  

  بندي براساس مبدأ و مقصد از لحاظ جغرافيائي تقسيم -2- 3

  مبدأ و مقصد در بيمه هاي داخلي، داخل ايران مي باشد.  بيمه حمل و نقل داخلي:

  در اين حالت مبدأ حركت خارج و مقصد داخل ايران مي باشد.  بيمه وارداتي :

  شد. در اين حالت مبدأ داخل ايران و مقصد خارج از ايران مي با بيمه صادراتي :

  مبدأ و مقصد در اين نوع بيمه ها خارج از ايران مي باشد، بطوريكه ايران در مسير حمل قرارگيرد.  بيمه ترانزيت :

  اي  تقسيم بندي بر مبناي نوع پوشش بيمه-3- 3

  ) A)All Risks  بيمه با شرايط تمام خطر  �

   Bبيمه با شرايط  �

   Cبيمه با شرايط  �

 ) Total Lossبيمه با شرايط خسارت كلي ( �

در ادامه به معرفي بيمه هاي باربري حمل و نقل داخلي ، صادراتي ، وارداتي و ترانزيت كه  از معروفترين بيمه هاي باربري بر 

  هستند مي پردازيم . و مقصد از لحاظ جغرافيائي  مبدأاساس تقسيم بندي 
  

  :  داخلي نقل و حملبيمه هاي -4

  صدور بيمه هاي حمل و نقل داخلي :- 4-1

  همانطور كه گفته شد مبدأ و مقصد در اين نوع بيمه ها داخل كشور ايران مي باشد . 

  را مي توان به چند شكل صادر نمود .  حمل و نفل داخلي  بيمه نامه هاي باربري

  بيمه نامه هاي عمومي  �

  بيمه نامه با پوشش باز  �

 بيمه نامه هاي ساده �
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   Floating Policyبيمه نامه هاي عمومي - 4-1-1

طرفين مانند خطرات تحت  رئوس كلي تعهدات شرايط اصلي بيمه و  در اين  بيمه  نامه تحت يك قرارداد كلي و بر اساس

از سوي بيمه  گر تحت  پوشش  حمل هاي متعددي و توافق بر روي يك سرمايه مشخص و معين تعداد شيوه حمل و  پوشش

  دد به  پايان نرسد داراي اعتبار باشد  گيرد  و تا زماني كه  كليه  حمل هاي متعميقرار 

  الزم به ذكر است بيمه گزار قبل از هر يك از حمل كاال ها  بايد ليست كامل و مشخصات كاال را به اطالع بيمه گر برساند  

و صدور بيمه هاي مختلف نياز به مراجعه بيمه گذار يكي از منافع اين نوع قراردادها و بيمه نامه ها در اين است، كه براي حمل

  ها و جلوگيري از اتالف وقت مي شود. نامه از طرف بيمه گر نبوده و باعث كاهش هزينه
  

   بيمه نامه با پوشش باز-4-1-2

نامه هائي كه در روش بيمه نامه با شرايط عمومي وجود داشت اين بود كه بيمه گذار در ابتدا صدور بيمهيكي از محدوديت

هاي نهائي نمود، و اين خود مشكلي بود چرا كه ممكن بود حملئي از حق بيمه را پرداخت ميصدرصد حق بيمه يا درصد باال

در اين بيمه . لذا روش ديگري مطرح گرديد بنام صدور بيمه نامه يا قرارداد به روش پوشش باز  .گرديدصورت هاي ديگر در ماه

خطرهاي تحت پوشش  -رد كلي، مانند نرخ و شرايط قرارداد موانامه  همانند بيمه نامه هاي عمومي طرفين قرارداد بر روي 

  مي نمايند اما :توافق 

  مشخصات وسيله نقليه و سرمايه تحت پوشش را اعالم نمايد هر حمل قبل ازديگر نياز نيست بيمه گذار  �

سرمايه گواهي بيمه از سوي بيمه گر صادر مي شود و حق بيمه متناسب با به جاي يك قرارداد كلي هر هفته يك  �

  هاي حمل شده از سوي بيمه گذار پرداخت مي گردد

كليه دفعات حمل كاال تحت پوشش قرار دارد و نياز به اين نيست براي هر حمل پوشش و درخواست جداگانه اي  �

  ارسال گردد

  بيمه نامه هاي ساده  - 4-1-3

د بيمه طبق فرم پيشنهاد باربري در آن صادر مي شود و در آن مشخصات مور حمل كاالي معينيبيمه نامه اي است كه براي 

قيد مي گردد ، الزمه صدور اين نوع بيمه نامه حمل و نقل كاال اين است كه بيمه گذار قبالً از وضعيت مورد بيمه و چگونگي 

  . حمل آن اطالع داشته و اين اطالعات را در اختيار بيمه گر قرار دهد
  

  لي داخ هاي باربري خطرات تحت پوشش در بيمه-4-2

   كه عبارتند از :  خطرات تحت پوشش در بيمه هاي باربري داخلي به دو دسته تقسيم مي شوند

  خطرات اصلي  �

  خطرات اضافي  �

  خطرات اصلي: -4-2-1

باشد، كه آيد، خطر آتش سوزي و حادثه وسيله نقليه مياي در ميهاي داخلي تحت پوشش بيمهكه معموالً در بيمه يخطرات

واژگون شدن وسيله ، ، پرت شدن  ظور از حادثه وسيله نقليه، تصادفآيد و منهاي داخلي مياپي بيمه نامهمعموالً در متن چ

   .هاي ايجاد شده در حوادث جاده معموالً ناشي از خطرات فوق مي باشدخسارت %70باشد. حدود نقليه مي

  :  خطرات اضافي - 4-2-2

 - موالت را تهديد مي نمايد مانند پرت شدن محموله از روي وسيله نقليه در حمل و نقل خطرات ديگري نيز وجود دارد كه مح

  برخورد جسم خارجي با مورد بيمه و بالعكس ، خسارات ناشي از بارگيري و تخليه و سرقت كلي محموله . 
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داخلي درمي هاي گذار و پس از منظور نمودن اضافه نرخ مربوطه ، تحت پوشش بيمه نامهخطرات فوق بنا به درخواست بيمه

  آيد  بديهي است مي بايست خطرات اضافي دقيقاً در شرايط خصوصي بيمه نامه آورده شود . 

  نرخ حق بيمه در بيمه هاي داخلي -4-3

  باشد. عوامل مختلفي بستگي داردكه مهمترين آنها به شرح ذيل مي هاي باربري داخلي بهنرخ حق بيمه دربيمه

رات تحت پوشش: به اين معني كه بيمه گذار هر چه خطرات بيشتر را تحت بر اساس تعداد خطرات و نوع خط �

  پوشش قرار دهد نرخ حق بيمه بيشتر خواهد بود . 

مقدار فاصله بين مبدأ و مقصد : واضح و روشن است كه هر چه فاصله مبدأ و مقصد كمتر باشد احتمال اتفاق حادثه  �

  و در نهايت خسارت كمتر مي شود . 

احتمال خسارت  باشد لحاظ آسيب پذيري و خطرناك بودن : هر چه آسيب پذيري كاالها باالتر  نوع محموله از �

بيشتر مي شود ، مثالً اگر كاال شكستني باشد مانند شيشه يا تخم مرغ شدت خسارت بيشتر خواهد بود پس منطقي 

  است كه براي اينگونه كاالها حق بيمه بيشتري گرفته شود. 

ه نقليه : اصوالً در جاده هاي كوهستاني آمار خسارت و حادثه ناشي از پرت شدن وسيله مسير حركت و نوع وسيل �

مخاطرات  كه اين خود بايست قسمتي از حمل در مسير دريا انجام شود،نقليه بيشتر است و در بعضي مسيرها مي

حركت نمايند احتمال  خاص خود را به همراه خواهد داشت. اصوالً وسائل نقليه كه در حين حمل با سرعت بااليي

  .مي باشد ترريسك مثالًحمل بانيسان به مراتب درمقايسه باحمل باكاميون پر داشت، خواهند بيشتري را خطر
  

  بيمه هاي وارداتي و صادراتي -5

  :  اينكوترمز - 1- 5

ار است. تسلط بر قوانين در دهه هاي اخير تجارت بين الملل در حال رشد و پيشرفت دايمي بوده و از اهميت روزافزون برخورد

 در اينجاست كه مفهوم داخلي و بين المللي براي موفقيت در تجارت و اجتناب از اشتباهات امري بسيار مهم و حياتي مي باشد.

از اهميت و حساسيت بسيار بااليي برخوردار است و بدون اغراق مي توان گفت كه اغلب  بيان ميگردد اينكوترمزاينكوترمز 

در واقع اينكوترمز راه حلهاي استاندارد و هماهنگ از قبل  المللي به نحوه هاي مختلف از آن بهره مي برند. معامالت بين

طراحي شده اي است كه مي تواند به عنوان يك جعبه ابزار و راهكار حرفه اي تكاليف فروشنده و خريدار را در هر معامله 

  آن تشريح مي گردد .  ي استاندارد درمشخص نموده و وظيفه هر طرف به صورت

  :  اينكوترمزقواعد مربوط به  -1- 1- 5

 قواعد مربوط به همه روش ها كه شامل موارد ذيل مي باشد: -1

EXW  :  

  فروشنده  مسئوليتي در قبال حمل كاال ندارد و در واقع  تحويل كاال در محل كارخانه يا كارگاه است . 

FCA  :  

  ننده  تحويل دهد  اما هزينه حمل به  عهده  خريدار است  . فروشنده  وظيفه  دارد كاال را به  حمل ك

CPT  :  

  فروشنده  وظيفه دارد كاال را به  حمل كننده  تحويل داده  و هزينه  حمل را نيز بپردازد . 
  

CIP :  

  خطرات  فروشنده  وظيفه دارد كاال را به حمل كننده  تحويل داده و عالوه  بر پرداخت هزينه  حمل كاال را در مقابل 

  حمل تا رسيدن  به  مقصد بيمه نمايد . 

DAT  :  
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فروشنده وظيفه دارد كاال را در محل مورد توافق با خريدار در مقصد تحويل دهد . در واقع هزينه هاي بارگيري ، 

  ترخيص و تخليه كاال به  عهده فروشنده  مي باشد . 

DAP   :  

با خريدار در مقصد تحويل دهد . و عالوه بر پرداخت هزينه  هاي  فروشنده وظيفه دارد كاال را در محل مورد توافق

  بارگيري ، ترخيص و تخليه  ، كاال را تارسيدن  به مقصد در مقابل خطرات حمل بيمه نمايد . 

DDP  :  

است و خريدار هيچ مسئوليتي در مقابل حمل كاال ندارد و در واقع كليه هزينه ها و تعهدات به   EXWنقطه مقابل  

حداكثر مسئوليت ها براي فروشنده .فروشنده بايد كاال را ترخيص و در نقطه تعيين شده در  هده  فروشنده  است  ع

  مقصد تحويل خريدار دهد.
  

  .قواعد ويژه حمل دريايي: -2

FAS :  

و فروشنده  بوده خريدار كشتي را مشخص نموده و به اطالع فروشنده مي رساند.هزينه حمل نيز بر عهده خريدار 

وظف مي باشد كاال را در كنار كشتي بطوريكه تجهيزات و قالب بارگيري كشتي بتواند آنها را بلند كند قرار دهد در م

اين زمان تسليم صورت مي گيرد. بنابراين تا زمان قرارداد بيمه مي تواند به نفع فروشنده و از اين زمان به بعد به نفع 

  خريدار منعقد گردد. 

FOB :  

روي عرشه كشتي فروشنده مسئول بوده و از ان به بعد خريدار مسئول كرايه حمل و حق بيمه و هر تا تحويل كاال 

  نوع مخارج ديگري خواهد بود.

CFR :  

كرايه حمل : فروشنده بايد قيمت فروش و كرايه حمل تا بندر مقصد را بپردازد ولي خطر از وقتي كه  وقيمت فروش 

  منتقل مي شود.كاال از ريل كشتي مي گذرد به خريدار 

CIF :  

فروشنده عالوه بر فروش جنس تعهد مي كند كه كاال را بيمه كرده و آن را در مقصد و در نقطه معين (انبار خريدار) 

  تحويل خريدار دهد .كرايه حمل و نقل بيمه تا محلي كه در فاكتور قيد گرديده به حساب مي آيد.
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  وارداتي مدت اعتبار بيمه نامه باربري صادراتي و -2- 5

اساساً مدت اعتبار بيمه نامه باربري در كلوزهاي انگليسي و شرايط بيمه نامه هاي باربري بصورت انبار به انبار بوده ولي 

همانطور كه در شرايط اينكوترمز مالحظه مي شود نقطه شروع تعهد بستگي به نوع قرارداد خريد داشته و به زبان ساده زمان 

  ز فروشنده به خريدار زمان شروع تعهد بيمه گر مي باشد . انتقال خطر يا مسؤوليت ا

 CIFو  FOBتعهدات بيمه گر از انبار فروشنده كاال در مبدأ شروع مي شود و در خريد بصورت  Ex- worksمثالً در خريد 

وشش در طول مسير كند شروع مي شود، ادامه پتعهدات بيمه گر از زماني كه كاال بوسيله جرثقيل از نرده هاي كشتي عبور مي

  بستگي به  يكي از اين موارد دارد . حمل عادي بوده و پايان آن 

  بمحض تخليه كاال به انبار مقصد مندرج در بيمه نامه  �

  روز از تاريخ تخليه كامل كاال از كشتي  60بمحض انقضاء  �

  روز از تاريخ ورود كاال به مرز زميني  60بمحض انقضاء  �

  يخ تخليه كاال در فرودگاه مقصد روز از تار 30بمحض انقضاء  �

  .  مي باشد شايان ذكر است كه مدت هاي مذكور با پرداخت حق بيمه اضافي و قبل از انقضاء قابل تمديد 

  بيمه باربري ترانزيت  - 6

 و ياحمل گردد ترانزيت خارجي كاال عبارت از سلسله مراحلي است كه طي آن كاالئي از مبادي خارجي به مقصد كشور ثالث 

از همان نقطه يا از نقاط مرزي كشور دريجي آن به تقاضاي صاحب كاال نگهداري آن در مناطق حراست شده و ترتيب حمل ت

  خارج مي گردد. 

هرگاه كاالي ترانزيت خارجي تا پايان مدت اعتبار پروانه به گمركات خروجي تحويل و يا از مرزهاي كشور خارج شود، ترانزيت 

  گمرك مكلف به تسويه تضمين دريافتي خواهد بود. خاتمه يافته گرديده و 

  خطرات تحت پوشش كلوزهاي مختلف -7

طبقه بندي بر اساس كلوز ها يا پوشش هاي مختلف همانطور كه گفته شده يك نوع ديگر از طبقه بندي بيمه هاي باربري ، 

  رار مي گيرند . تحت پوشش ق A ,B ,Cاست  . در بيمه هاي باربري  خطرات در سه  كلوز يا پوشش 
  

   Cخطرات تحت پوشش كلوز -7-1  
  خطرات تحت پوشش 

  ديدن مورد بيمه كه به طور منطقي مرتبط با يكي از موارد زير باشد: شدن يا آسيب تلف �

  آتش سوزي يا انفجار. �

  گل نشستن ، زمينگير شدن و برخورد با كف دريا، غرق شدن يا واژگون شدن كشتي يا شناور.به �

  يا از خط خارج شدن وسيله حمل زميني.واژگون شدن  �

  غير از آب.تصادم يا برخورد كشتي، شناور يا هر وسيله حمل ديگر با هر جسم خارجي به �

  تخليه كاال در بندر اضطراري. �

  تلف شدن يا آسيب ديدن كاالي مورد بيمه كه علت آن يكي از امور زير باشد: �

  فداكردن كاال در جريان خسارت عمومي. �

 داختن كاال جهت سبك سازي كشتي.به دريا ان �
  

 : خسارت همگاني  �

كليه  خسارت و هزينه هايي كه به منظور نجات و پيشگيري از خسارت هاي كلي به بقيه كاالها ميشود تحت پوشش 

  مي باشد . 
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به  عنوان مثال در صورتي كه  در يك كشتي به آب انداختن يك يا چند كانتينر باعث جلوگيري از غرق شده كل 

هاي نداخته  شده از محل بيمه نامه حموله كشتي شود خسارت و هزينه  هاي صاحبان كانتينر هاي به  آب ام

  ) مي باشد   Cي نجات يافته تامين مي شود (خسارت همگاني جز پوشش هاي كلوز كاال ها صاحبان بقيه 
  

 : مسئوليت مشترك در تصادم �

به محموله ها به  صورت مشترك از گر خسارت هاي وارد شده  با يكديدر صورت تصادم دو وسيله حمل كننده كاال

نيز از پوشش هاي  مسئوليت مشترك در تصادم قابل پوشش مي باشد . (  محل بيمه  نامه هاي كليه صاحبان كاال

  ) مي باشد  Cكلوز 

  

   Bخطرات تحت پوشش كلوز - 7-2

  گر نيز مي باشد كه  عبارتند از : شامل سه  پوشش دي  C عالوه  بر  كليه  پوشش هاي كلوز   Bكلوز 

  زلزله، آتشفشان يا صاعقه �

  ورود آب دريا، درياچه يا رودخانه به كشتي، شناور، محفظه كاال، كانتينريا محل انبار. �

هنگام بارگيري و يا تخليه كشتي علت افتادن بهتلف شدن كلي هر بسته در كشتي يا شناور و يا تلف كلي هر بسته به �

  يا شناور.
  

   Aخطرات تحت پوشش كلوز - 7-3

را بجز مواردي كه  به  عنوان استثنائات مطرح شده  است  را پوشش مي دهد . احتمالي اين كلوز كليه خسارت ها و خطرات 

  اين كلوز به  عنوان كاملترين پوشش نيز شناخته مي شود . 

  

  

   C , B , Aاستثنائات در سه كلوز -4- 7

  گذارابل انتساب به سوء عمل ارادي بيمهتلف شدن ، آسيب ديدن يا هزينه ق �

  مورد بيمه. نشت و ريزش عادي، كسري عادي وزن يا حجم و يا فرسودگي و پوسيدگي عادي كاالي �

 يا ديدن يا هزينه ناشي از كافي نبودن يا نامناسب بودن بسته بندي تلف شدن، آسيب ديدن تلف شدن، آسيب �

 كه علت آن تاخير باشدهزينه اي

 ديدن يا هزينه ناشي از ورشكستگي مالكان، مديران، اجاره كنندگان يا گردانندگان كشتي  آسيب تلف شدن ، �

  آسيب عمدي يا تخريب عمدي كاالي مورد بيمه يا هر قسمت از آن از سوي هر شخص متخلف �

اي يا وسيله تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه اي كه مستقيم يا غير مستقيم به علت يا ناشي از كاربرد هر نوع سالح �

 باشد 

 كشتي يا شناور يا نا مناسب بودن كشتي براي حمل ايمن كاالي مورد بيمه عدم قابليت دريانوردي �

  مورد بيمه. جهت حمل سالم  يا وسيله حمل نامناسب بودن كانتينر �

 ام و يا زد و خوردهاي داخلي جنگ، جنگ داخلي، انقالب، شورش، قي �

  .  ثرات ناشي از اين امورتوقيف، ضبط، مصادره، تصرف يا ا �

  كه يا ساير سالحهاي جنگي به جا مانده و متروكه.مين، اژدر و بمبهاي مترو �

  اعتصاب، تعطيل محل كار، درگيريهاي كارگري، آشوبها و يا اغتشاشات داخلي. �
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  : بيمه هاي مسئوليت  دومبخش 

   :مقدمه 

 هاي بيمه.  قرار دارد ، اشخاص و اموال هاي بيمه در كه باشد مي بيمه اصلي شاخه سه از يكي مدني مسئوليت هاي بيمه

 حقوق از افراد شناخت ، جامعه افراد اجتماعي روابط درتنظيم مستقيم طور به كه است اي بيمه هاي رشته جمله از مسئوليت

  . اشندب مي گذار تاثير ها فعاليت و مشاغل اي حرفه امنيت تامين و يكديگر هاي مسئوليت ،

 به وارده صدمات و زيان قبال در حقوقي و حقيقي اشخاص از اعم جامعه افراد تمامي ، ايران مدني مسئوليت قانون اساس بر

 شبه يا جرمي شبه مسئوليت پايه اساس بر مدني مسئوليت بيمه نمايند اقدام بايد آن جبران به نسبت وبوده  مسئول ديگران

   .  شود مي ديگري شخص به مالي و جاني زيان و ضرر موجب ، غفلت و احتياطي بي روي از زيان عامل كه است عمدي

 خواه ، دارد ديگران به وارده خسارت جبران به نسبت زيان عامل كه است التزامي و تعهد از عبارت مدني مسئوليت اين بنابر

 او مالكيت تحت امواليا  و او به وابسته خاصاش علم نتيجه در ياباشد  زيان عامل شخص فعاليت يا عمل اثر بر شده وارد زيان

  . باشد

  مسئوليت حقوقي مباني با آشنايي-1

 معني به سوال و شده گرفته سوال مصدر از.  است آمده شده خواسته و شده پرسيده معناي به لغت فرهنگ در مسئوليت

 گفتار به بيشتر كردن بازخواست عني ي سوم معني ، معني سه اين از كه است كردن بازخواست و كردن درخواست ، پرسيدن

  . دارد ارتباط ما

 خود قانوني مسئوليت.  است قانوني مسئوليت و اخالقي مسئوليت ها آن ترين مهم كه دارد مختلفي هاي گونه مسئوليت

  كه  در ادامه تعاريف هر يك از آنها رائع  خواهد شد . . باشد مي مدني مسئوليت و كيفري مسئوليت شامل

  ودار تقسيم بندي انواع مسئوليت را نشان مي دهد كه در ادامه به  شرح هر كدام مي پردازيم نماين 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  قراردادي مسئوليت حرفه ايمسئوليت   عمومي مسئوليت

 مسئوليت 

 اخالقيمسئوليت   قانوني مسئوليت

 مسئوليت مدني  مسئوليت كيفري 
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  ): وجداني( اخالقي مسئوليت -1-1

 بحث در كه كند مياخالقي يا وجداني  احساس مسئوليت خود وجدان و خدا مقابل در و شود مي گناه مرتكبكه  شخصي

  .ندارد جايگاهي معني اين مسئوليت، بيمه

   :قانوني مسئوليت- 1-2

 متوجه اينكه حسب بر و باشد فرد يا متوجه جامعه است ممكن خسارت اين. كند مي ايجاب را خسارت وجود قانوني مسئوليت

  كه  عبارتند از مسئوليت مدني و كيفري.داشت خواهد وجود مسئوليت نوع دو جامعه يا باشد فرد

  :مدني ئوليتمس - 2-1- 1

   .وارد كنند خسارت ديگري به افرادي يا فرد كه كند مي پيدا تحقق هنگامي 

 نباشد، يكي از دانش آموزان دچارحادثه اي گردد و عمدي كه صورتي در دانش آموزان مقابل در مدير مدرسه مسئوليت: مثال

  .است مدني نوع از و مدير مسئول آن شناخته شود مسئوليت

  تقسيم مي شود .   مسئوليت قراردادي  ، مسئوليت حرفه اي ، مسئوليت عموميامل سه  بخش ش مسئوليت مدني

  قراردادي: الف : مسئوليت

 مي ديگر طرف زيان باعث قرارداد در مندرج هاي تعهد و شرايط از تخلف علت به قرارداد طرف يك كه است مواردي شامل 

  . شود

 به سالم و صحيح را كاال است شده متعهد نقل و حمل قرارداد موجب كه نقل و حمل متصدي كه درصورتي مثال طور به

  شد. خواهد وارده زيان جبران مسئول شود كاال نقص يا عيب يا تلف موجب برساند مقصد

  ب: مسئوليت حرفه اي : 

ئوليت حرفه مسئوليت حرفه اي شامل مسئوليت ناشي ازحرفه و مشاغل افراد نسبت به اشخاص ثالث مي باشد براي مثال مس

  اي پزشكان و پيراپزشكان در اين دسته از بيمه هاي مسئوليت قرار دارد .

 ج: مسئوليت عمومي : 

 بر مذكور زيان كه اين از اعم دارد ديگري به وارد زيان جبران به شخص كه التزامي و تعهد از است عمومي عبارت مسئوليت "

  " باشد او تصرف و مالكيت تحت اموال يا و وا به وابسته اشخاص عمل يا مسئول شخصخود  عمل اثر
  

  :كيفري مسئوليت -2-2- 1

  . را متضرر كنند جامعه و مختل را نظم خود رفتار يا و كردار اثر بر كه افرادي يا مسئوليت كيفيري عبارتست از فرد

 سئوليتم مسئوليت منحصراً بيمه موضوع. نيست شدن بيمه قابل كيفري مسئوليت و اخالقي مسئوليت: نكته

  . است مدني

  فني ديدگاه از مسئوليت هاي بيمه انواع- 1-3

 هاي بيمه از متنوعي بسيار تعداد ميتوان  داريم جامعه افراد ساير قبال در ما از هريك كه بيشماري هاي مسئوليت به توجه با

  :كرد بندي تقسيم گروههاي اين به توان مي را مسئوليت هاي بيمه جامعه بر حاكم قوانين به توجه با اما برشمرد را مسئوليت

   كاركنان مقابل در كارفرما مسئوليت بيمه �

  عمومي مسئوليت بيمه �

   پيراپزشكان و پزشكان اي حرفه مسئوليت بيمه �
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  داخلي حمل متصديان مسئوليت بيمه �

  ثالث اشخاص مقابل در ابنيه سازندگان مسئوليت بيمه �

 مسئوليت هاي بيمه انواع ساير �

  كاركنان :  مقابل در ارفرماك مسئوليت -3-1- 1

 مسئوليت  از است عبارت كاركنان مقابل در كارفرما مسئوليت نامه بيمه موضوع بيمه شورايعالي 80 شماره نامه آئين برطبق

 ناشي گذاربيمه كاركنان فوت و عضونقص جسمي، صدمه غرامت و پزشكي هايهزينه پرداخت قبال در گزاربيمه ايحرفه مدني

  بيمه. موضوع هحادث از

 و آيد وارد گذار بيمه شاغل كاركنان به بدني خسارت ، حادثه اثر در كار محل در و كار انجام جريان در چنانچه اين بنابر

  . شد خواهد جبران وارده خسارت گردد محرز گذار بيمه توسط ارتباط اين در گذار بيمه مسئوليت
  

  : كاركنان درمقابل كارفرما مسئوليت هاي نامه بيمه انواع-1- 1- 3- 1

  : شوند مي تقسيم دسته سه به كارفرما فعاليت نوع اساس بر كاركنان مقابل در كارفرما مسئوليت بيمه

   بازرگاني: ، صنعتي ، خدماتي كاركنان درمقابل كارفرما مدني مسئوليت) الف

 ، آهن صنايع ، كارخانجات ، نجاري ، ريجوشكا مانند ،بازرگاني  خدماتي صنعتي، هاي فعاليت به مربوط صرفا نامه بيمه اين

 معدن فعاليت مانند ترين ريسك پر به اداري فعاليت مانند ترين ريسك كم از مختلف طبقات به كه باشد مي........  و معدن

 بيمه نوع اين بيمه حق و باشد مي مشخص نرخ داراي بازرگاني ، خدماتي هاي فعاليت طبقات از هريك. گردد مي بندي طبقه

  .گردد مي محاسبه كار نيروي تعداد و)  شغلي طبقه(  شغلي فعاليت نوع اساس بر نامه

 و پرسنل اسامي ارائه باشند متغير گذار بيمه كاركنان چه چنان ، بيمه مورد فعاليت ماهيت به توجه با نامه بيمه اين در

 صورت به شدگان بيمه اسامي ذكر بدون نامه يمهببنابراين  باشد نمي مقدور گذار بيمه براي آنان احتمالي تغييرات همچنين

  . گردد مي مشخص فعاليت محل آدرس ، موضوع كنترل امكان شدن فراهم براي لذا و گردد مي صادر نام بي

  : ساختماني كاركنان درمقابل كارفرما مسئوليت نامه بيمه) ب

 بيمه حق ساختماني كاركنان مقابل در كارفرما ئوليتمس نامه بيمه باشد در مي ساختماني هاي پروژه به مربوط نامه بيمه اين

 حق اساس اين بر كه دارد را نظر مورد فني نرخ و كار نيروي ضريب يك متراژ هر.  گردد مي محاسبه بنا زير كل متراژ براساس

  گردد. مي محاسبه بيمه

  : عمراني كاركنان مقابل در كارفرما مسئوليت هاي نامه ج)بيمه

 درمقابل كارفرما مدني مسئوليت هاي بيمه در.  باشد مي ساختي زير و عمراني هاي پروژه به مربوط هنام بيمه نوع اين

 هاي فعاليت نوع.  شود مي محاسبه كار نيروي تعداد و پروژه فعاليت نوع اساس بر بيمه حق نيز عمراني هاي پروژه كاركنان

 شده بندي طبقه پرريسك طبقه به ريسك كم طبقه از خدماتي كنانكار درمقابل كارفرما مسئوليت نامه بيمه مانند نيز عمراني

  . دارد تاثير بيمه حق محاسبه در مستقيما كه باشند مي مشخصي نرخ داراي طيقات از يك هر. است
  

  عمراني ) ،ساختماني ،پوشش هاي اضافي بيمه نامه هاي مسئوليت كارفرما در مقابل كاركنان ( خدماتي 2- 1- 3- 1

  ت درخواست بيمه گزار پوشش هاي تكميلي جهت افزايش پوشش هاي بيمه نامه ارائه ميشود . در صور
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  الف : پوشش بدون راي دادگاه : 

در صورت  در صورت فوت يا نقص عضو كاركنان بيمه گزار  مسئوليت مدني نامه بيمه شرايط رعايت با و الحاقيه اين موجب به

  . جبران مي گردد  خسارت  ن راي دادگاهاحراز مسئوليت وي توسط بيمه گر بدو

  منظور از احراز مسئوليت بيمه گزار يعني بيمه گزار مقصر يا مسبب حادثه شناخته شود . 

  ب: پوشش هزينه هاي پزشكي بدون اعمال تعرفه: 

 پوشش تحت كيپزش هاي هزينه ، اضافي بيمه حق پرداخت به مشروط ، نامه بيمه شرايط رعايت با و الحاقيه اين موجب به 

  گردد . مي جبران تعرفه اعمال بدون نامه بيمه

  پ: پوشش اماكن وابسته به كارگاه : 

خسارات جاني وارد به كاركنان بيمه گذار در اماكن وابسته به پروژه كه  نامه بيمه شرايط رعايت با و الحاقيه اين موجب به

پذيرد و توسط بيمه گذار حدود آن تعيين گردد تحت پوشش مي خارج از محل مورد بيمه بوده و فعاليت كاري در آن انجام ن

  باشد. 

  ت : پوشش ماموريت هاي خارج از كارگاه : 

مسئوليت مدني خسارت جاني وارد به كاركنان بيمه گذار حين انجام  نامه بيمه شرايط رعايت با و الحاقيه اين موجب به

الزم به ذكر است بيمه گزار افراد به بيمه گر در تعهد بيمه گر مي باشد ماموريت هاي خارج از كارگاه ، از زمان اعالم اسامي 

موظف است ليست اسامي و مشخصات كاركناني را كه  براي ماموريت به خارج از كارگاه عزيمت مي كنند را در زمان صدور 

  بيمه نامه به بيمه گر اعالم نمايد و توسط بيمه گر مورد تائيد شده باشد . 

  ث نقليه موتوري : ث: پوشش حواد

  كليه  خسارت هاي ناشي از وقوع حوادث وسايل نقليه موتوري به كاركنان جبران خواهد شد .  الحاقيه اين موجب به

  ج: پوشش اهمال و قصور غير عمدي كاركنان: 

به دليل قصور ، مسئوليت مدني خسارات جاني ناشي از حوادث حين كار  نامه بيمه شرايط رعايت با و الحاقيه اين موجب به 

  اشتباه و يا اهمال غير عمدي كاركنان بيمه گذار به ساير كاركنان در محدوده مورد بيمه در تعهد بيمه گر مي باشد .
  

  چ : پوشش غرامت دستمزد روزانه : 

 بيمه وردم موضوع حوادث وقوع از ناشي روزانه دستمزد غرامت نامه مسئوليت بيمه شرايط رعايت با و الحاقيه اين موجب به

  گيرد.  مي قرار نامه بيمه پوشش تحت ذيل شرح به اجتماعي تامين قانون 63 ماده مفاد طبق گذار بيمه كاركنان جهت

  ح : پوشش خسارت وارده به شخص بيمه گذار : 

يمه خسارات جاني وارد به بيمه گذار حقيقي در اثر خطرات موضوع مورد بيمه فقط در محل مورد بيمه با رعايت شرايط ب

  شورايعالي بيمه ) و تا سقف تعهدات مندرح در بيمه نامه جبران مي گردد. 84حوادث انفرادي ( آئين نامه شماره 

  خ: پوشش خسارات وارد به كاركنان پيمانكاران فرعي : 

ر محل مورد مسئوليت بيمه گذار در قبال خسارات جاني وارد به كاركنان پيمانكاران فرعي ناشي از حوادث موضوع بيمه كه د 

  بيمه به وقوع پيوسته باشد در تعهد بيمه گر خواهد بود .
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                                                                                           د : پوشش مسئوليت مدني مهندسين ناظر و مشاور : 

بال كاركنان بيمه  گزار تحت پوشش قرار ميگرند . در واقع  در به موجب اين بيمه نامه مهندسين ناظر و مشاوران پروژه در ق

صورتي كه حادثه اي براي كاركنان بيمه گزار رخ دهد كه  به  طور كامل يا بخشي از مسبب اين حادثه مهندس ناظر يا مشاور 

  پروزه  باشد خسارت ناشي از اين حادثه در تعهد بيمه گر مي باشد . 

  ي ذيصالح : ذ: پوشش مسئوليت مدني مجر

  مسئوليت مدني مجري ذيصالح درقبال كاركنان بيمه گذار تحت پوشش قرار مي گيرد.

براي كاركنان بيمه گزار رخ دهد كه  مجري پروژه مسبب آن شناخته به موجب اين بيمه نامه نيز در صورتي كه حادثه اي 

  شود خسارت ناشي از حادثه در تعهد بيمه گر مي باشد . 

  جاني واردبه اشخاص ثالث :  ر: پوشش خسارت

 به وارد جاني خسارات بيمه گر ، اضافي بيمه حق پرداخت به مشروط ، نامه بيمه شرايط رعايت با و الحاقي اين موجب به

  مي گيرد .  عهده به كارگاه حريم در را نامه بيمه موضوع فعاليت اجراي از ناشي ثالث اشخاص

  ز: پوشش افزايش ديه : 

هت افزايش ديه روز از تاريخ شروع پوشش بيمه و حداكثر به ميزان يك بار افزايش در يك سال كه توسط تعهد بيمه گر ج

  . مراجع قضايي معين مي گردد 

  ژ : پوشش ديه دوم : 

 به وارد جسماني صدمات بيمه گر  ، اضافي بيمه حق پرداخت به مشروط ، نامه بيمه شرايط رعايت با و الحاقي اين به موجب

  ميدهد  قرار پوشش تحت باشد كامل ديه يك سقف از بيش كه را نامه بيمه پوشش تحت حوادث از ناشي نكاركنا

  س: پوشش مطالبات تامين اجتماعي : 

 يا و اجتماعي تامين مطالبات ، اضافي بيمه حق پرداخت به مشروط ، نامه بيمه شرايط رعايت با و الحاقي اين موجب به

 نقص ، فوت لحاظ به شده تعيين مستمري غرامت ، معالجه به مربوط هاي هزينه بابت گذار هبيم از درماني خدمات سازمان

 پوشش تحت ذيل در شده درج سرمايه تا حداكثر اجتماعي تامين قانون مفاد اساس بر ، كاركنان بيماري و جراحت بروز و عضو

  . باشد مي
  

  : عمومي مدني مسئوليت هاي بيمه- 3-2- 1

 باعث كافي مهارت عدم ، مباالتي بي ، احتياطي بي واسطه به فردي كه صورتي در اسالمي مجازات انونق 616 ماده اساس بر

 مواردي در اساس برهمين.  بود خواهد خسارت جبران به محكوم ، گردد ديگر شخص به مالي خسارات يا و عضو نقص ، فوت

ته باشد به موجب بيمه مسئوليت مدني عمومي اين در حين انجام كار وجود داش ثالث اشخاص به رساندن آسيب امكان كه

  خسارت جبران خواهد شد . 

  اين بيمه نامه انواع بسار گسترده اي دارد كه عبارتند از : 

  آموزشي مراكز مديران مدني مسئوليت �

   ورزشي هاي مجموعه و ها سالن مديران مدني مسئوليت �

   اقامتي اماكن و ها هتل مديران مدني مسئوليت �

   ثالث اشخاص قبال در تبليغاتي تابلوهاي نصابان مدني مسئوليت �

   كارگاهي و ساختماني آالت ماشين دارندگان مدني مسئوليت �

   شهرداري جامع مسئوليت �
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   كنندگان استفاده قبال در آسانسور دارندگان مدني مسئوليت �

   ثالث اشخاص و مراجعين قبال در ها پاركينگ مديران مدني مسئوليت �

   ها بيمارستان و ها كلينيك فني سئولينم مدني مسئوليت �

  استخر ناجيان و مديران مدني مسئوليت �

   خودرو تعميرگاههاي مدني مسئوليت �

   ثالث اشخاص قبال در شهربازي مديران مدني مسئوليت �

  .  .  .   و

  : پيراپزشكان و پزشكان اي حرفه مسئوليت - 3-3- 1

 به كه است اشخاصي قبال در گذاربيمه ايحرفه مدني مسئوليت از اشين خسارات جبران از است عبارت نامه بيمه اين موضوع

 گردند رواني يا جسمي صدمات دچار پزشكي يا درماني امور انجام در پزشكان و پيراپزشكان قصور يا و غفلت اشتباه، خطا، علت

  شوند. فوت يا و

 صدمات درمان هزينه و ديدهزيان فوت يا و عضو قصن از ناشي ديه از است عبارت نامه بيمه اين در تامين قابل هاي خسارت

 و شود شناخته آنها جبران مسئول صالحذي مراجع رأي اساس بر وي دستور يا اقدام واسطه به گذاربيمه كه رواني يا جسمي

  . باشد آنها پرداخت به متعهد گربيمه نامه،بيمه اين شرايط اساس بر

  يداخل حمل متصديان مسئوليت بيمه- 3-4- 1

  :دارد وجود اي بيمه پوشش نوع دو شوند مي حمل كشور متنوع نقاط در مقاصدي به مختلف مبادي از كه كاالهايي براي

 زمره در آنها اي بيمه پوشش نوع و بوده حقوقي و حقيقي اشخاص از اعم كاال صاحبان آنها گزار بيمه كه هايي نامه بيمه- 1

  .باشد مي باربري هاي بيمه

 مسئوليت هاي جزءبيمه اي بيمه بندي گروه در و بوده داخلي نقل و حمل شركتهاي آنها گزار بيمه كه ييها نامه بيمه- 2

  .مي گردند محسوب

اوقات  اكثر در كه مسئوليت و باربري قسمت در نقل و حمل رشته دو هاي تفاوت به اي اشاره بحث به شروع از قبل

  . ،مي پردازيم ميشوند مواجه مشكل با رشته دو اين تمايز و تفكيك خصوص در مربوطه كارشناسان

است به  بيان بهتر خود صاحب كاال  كاال صاحب گزار بيمه داخلي باربري هاي نامه بيمه در است ذكر شايان تفاوت اول :

   باشد. كاال مي نقل و حمل بيمه گزار شركت نقل و حمل متصديان مسئوليت هاي نامه بيمه در اما.محموله را بيمه  ميكند 

بيمه گزار مي تواند خسارت خود را در صورت هر  احتمالي خسارت وقوع صورت در داخلي باربري نامه بيمه در تفاوت دوم :

   دريافت نمايد (بغير از استثنائات بيمه  نامه ) گزار بيمه گونه  آسيب ديدگي به محموله از 

 نوع اين در بنابراين. باشد مي اي بيمه شركتهاي و كاال نصاحبا بين مستقيم قرارداد داخلي باربري نامه بيمه تفاوت سوم :

  . باشد مي گذار بيمه و گر بيمه منافع حفظ و قرارداد مفاد بهينه اجراي در موثر عوامل از يكي رو در رو مذاكرات قراردادها

 نداشته نقشي هيچگونه رگ بيمه انتخاب در كاال صاحبان نقل، و حمل متصديان مسئوليت هاي بيمه قراردادهاي در آنكه حال

  . نمايد مراجعه نقل و حمل متصدي به بايست مي خسارت جبران براي و

  ثالث :  اشخاص مقابل در ابنيه سازندگان مسئوليت بيمه-3-5- 1

  : هستند مواجه اصلي ريسك نوع سه با ساختماني پروژه هر اجراي هنگام به ابنيه سازندگان كلي طور به

  .نمايد مي تهديد را ساختماني انكارگر كه خطراتي ) الف

  . كند مي تهديد را ساخت حال در ساختمان كه حوادثي و طبيعي خطرات ) ب
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  : دشو خسارت نوع سه بروز به منجر توانند مي ي كه اشخاص ثالث را تهديد ميكندخطرات ) ج

 و بازرسين حتي و رمجاو هاي ساختمان سكنه و همسايگان ، عابرين نظير ثالث اشخاص عضو نقص و فوت خسارت �

  …و شهرداري نظير نظارتي ارگانهاي ناظرين

  .شود مي ثالث اشخاص به جراحت آمدن وارد به منجر كه ازحوادثي ناشي پزشكي هزينه پرداخت �

 ، پروژه محل مجاورت در شده متوقف خودروهاي ، عبوري خودروهاي نظير ثالث اشخاص اموال به وارد مالي خسارت �

  مجاور همسايگان به متعلق اثاثيه و اسباب و وژهپر محل مجاور ابنيه

  خسارت در بيمه هاي مسئوليت  -2

 ظرف حداكثر فوت خطر وقوع صورت در، وقت اسرع در را مراتب بيمه مشمول خطرات بروز هنگام است موظف گذار بيمه

 به) حادثه وقوع تاريخ از روز 5 مدت ظرف حداكثر فوت از غير حادثه وقوع صورت در و حادثه وقوع تاريخ از هفته دو مدت

 مصدق تصوير يا اصل بيمه مشمول خطر وقوع تاريخ از ماه 3 مدت ظرف متعاقباً و نموده اعالم گر بيمه به كتبي صورت

 گر بيمه اينصورت غير در نمايند ارسال گر بيمه براي اقدام و بررسي جهت كتبي تقاضاي همراه بهرا  مراجع توسط مدارك

  .ندارد خسارت پرداخت در يمسئوليت و تعهد

  : فوت صورت خسارت در پرداخت جهت الزم مدارك - 1- 2

  .متوفي شده باطل شناسنامه صفحات تصوير -1

 .قانوني وراث شناسنامه صفحات رونوشت و نامحدود وراثت انحصار برگه -2

  .آمار اداره طرف از صادره فوت رونوشت خالصه -3

 .دفن جواز -4

  .فوت علت تعيين بر مبني) حادثه اثر در فوت صورت در( جسد معاينه/قانوني پزشكي فوت گواهي -5

 شده قيد آن در متوفي شده بيمه نام و تنظيم قضائي يا انتظامي ذيصالح مراجع  توسط كه حادثه مشروح گزارش -6

 .باشد

 و آموزش كل اداره تائيد به ايشان اسكان يا و باشد شده درج فرهنگيان اسكان سامانه در خانواده سرپرست نام -7

 برسد پرورش
  

 از ناشي دائم كارافتادگي از و عضو نقص صورت خسارت در پرداخت جهت الزم مدارك -2- 2

   حادثه

  تنظيم گرديده و نام بيمه شده  مصدوم در ان قيد شده است .  ذيصالح مقامات توسط كه حادثه مشروح گزارش .1

 در و شده بيمه) كلي يا جزئي( دائم كارافتادگي از و عضو صنق احراز و معالجات پايان بر مبني معالج پزشك گواهي .آخرين2

  .. قانوني پزشكي گزارش لزوم صورت

  حادثه از ناشي پزشكي خسارت هزينه پرداخت جهت الزم مدارك - 3- 2

  . درماني هاي هزينه هزينه فاكتور تمامي اصل .1

   .بيمارستاني و پزشكي مدارك .2

 گذار بيمه   كتبي تقاضاي با همراه بايست مي ذيصالح مراجع توسط مدارك شده تائيد تصوير يا اصل موارد كليه در: تبصره

  .گردد ارسال گر بيمه جهت
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  انواع بيمه هاي مسئوليت مخصوص فرهنگيان -3

  مدارس بيمه مسئوليت طرح جامع مديران- 1- 3

  : طرح جامع مدارس موضوع و پوشش هاي بيمه نامه -1-1- 3

جاني وارد به دانش آموزان در داخل مدرسه ، خارج از آن شامل اردوهاي درون ه خسارت هاي به موجب اين بيمه نامه كلي

طرح كارورزي دانش آموزان هنرستان هاي حرفه اي و  ،شهري ، برون شهري ، كاروان هاي راهيان نور ، كارگاه هاي آموزشي 

ي كه مسئوليت بيمه شدگان بر عهده بيمه گذار كارو دانش متعلق به آموزش و پرورش و ادارات آموزش و پرورش و مكانهاي

باشد ، به موجب راي مراجع قضايي و در صورتيكه بيمه گذار مسئول جبران آن شناخته شود ، تا حدود تعهدات بيمه نامه 

  مسئوليت طرح جامع مديران مدارس بر عهده بيمه گر خواهد بود .

  بيمه مسئوليت سرويس مدارس  : -2- 3

   : شش هاي بيمه مسئوليت سرويس مدارسپوموضوع و - 1- 2- 3

بر اساس راي مراجع ثضايي و شرايط قرارداد توسط بيمه گر بر  آموزان دانش به وارد جاني خسارتهاي به موجب اين بيمه نامه 

  اساس پوشش هاي ذيل در تعهد بيمه گر است . 

  سرويس به ورود تا منزل از خروج زمان از احتمالي خطرات هرگونه برابر در آموزان دانش اي بيمه پوشش �

  نباشد.  ثالث شخص بيمه شامل كهبه شرطي  سرويس داخل احتمالي برابر اتفاقات در آموزان دانش اي بيمه پوشش �

  مدرسه به ورود تا سرويس از خروج زماني فاصله در آموزان دانش اي بيمه پوشش �

  مسئوليت سرويس مدارس  نامه بيمه جاني خسارات- 2- 2- 3

 و اتومبيل ثالث شخص نامه بيمه محل از مي بايست ابتدا خسارت پرداخت گذار بيمه مسئوليت احراز و حادثه زبرو صورت در

 نامه بيمه اعتبار به نقليه وسيله حادثه وقوع زمان در صورتيكه در و گردد جبران مسئوليت نامه بيمه محل از آن مازاد

  .داشت نخواهد خسارت جبران به نسبت تعهدي گونه هيچ معلم بيمه شركت ، باشد ثالث شخص نامه بيمه فاقد مسئوليت
 

  مدارس در تابستان ايام و نوروزي مسافرين اسكان يمه مسئوليت ستادهايب-3- 3

  اسكان : موضوع و پوشش هاي  بيمه نامه مسئوليت ستادهاي- 1- 3- 3

 مي ار قر تابستاني مسافران اختيار در كه پرورش و آموزش به متعلق مكانهاي از  يك هر در چنانچه به موجب اين بيمه نامه

 به و گردد مالي خسارت به منجر يا و عضو نقص و فوت غرامت ، پزشكي هاي هزينه به منجر كه دهد رخ اي حادثه گيرد

 جبران به نسبت نامه بيمه اين تعهدات حدود تا گر بيمه ، شود شناخته آن جبران مسئول گذار بيمه قضايي مراجع راي موجب

  . مي نمايد اقدام آن

 عوامل اعمال تابستاني اقامتگاه امكانات ، تاسيسات فني نقص از ناشي تابستاني مسافران اموال به وارد خسارات كليههمچنين 

توسط بيمه گر تحت پوشش  نمايد خسارت پرداخت به ملزم گزار را بيمه قضايي مراجعراي  طبق بر كه مواردي ساير و اجرايي

  اخت است  . بوده و قابل پرد

  اجرايي عوامل و مديران مسئوليت هاي بيمه-4- 3

در صورتي كه هر گونه از مديران و عوامل اجرايي در اثر سهل انگاري ، اشتباه ، قصور و اهمال در اندازه گيري باعث نقض 

اداره كل تعاون ، اختيارات قانوني و تعهدات خود شوند و از سوي مراجع ذي صالح قانوني نظير ديوان محاسبات كشور ، 

و يا كار و امور اجتماعي محكوم به پرداخت جريمه شوند مجكوميت مالي توسط اين بيمه  نامه بر اساس سازمان بازرسي ، 

  مقررات مندرج در بيمه نامه پوشش داده  شده  و پرداخت مي گردد . 
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  بيمه هاي مسئوليت درمانگاه هاي فرهنگيان :-5- 3

يه خسارات وارد شده به اشخاص ثالث و بيماران تحت مداوا و معالجه در مراكز درماني كه  در اثر به موجب اين بيمه نامه كل

اهمال و قصور مسئولين فني درمانگاه  باشد در صورت مقصر بودن بيمه گزار بر اساس راي مراجع قضايي و مقررات مندرج در 

  بيمه نامه توسط بيمه گر تحت پوشش و قابل پرداخت است . 

  بيمه هاي مسئوليت مديران مراكز اقامتي ( خانه معلم ) :- 6- 3

 بيمهمقصر بودن  صورت استفاده كنندگان از خدمات خانه هاي معلم در به وارد جاني خساراتبه موجب اين بيمه نامه كليه 

  ت . توسط بيمه گر تحت پوشش و قابل پرداخت اس و مقررات مندرج در بيمه نامه ، قضائي مراجع راي توسطگزار 
  

  بيمه مسئوليت اماكن ورزشي و اردوگاهها : - 7- 3

به موجب اين بيمه نامه كليه خسارت هاي ناشي از خدمات و امكانات ورزشي اردوگاه ها و ورزشگاه هاي متعلق به آموزش و 

و مطابق با  پرورش كه  به استفاده كنندگان از اين خدمات وارد شود در صورت مقصر بودن بيمه گزار بر اساس راي دادگاه

  مقررات مندرج بيمه نامه تحت پوشش بيمه گر بوده و قابل پرداخت است . 
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  اشخاص: بيمه هاي  سومبخش 

  تعريف بيمه هاي اشخاص: -1

منظور از بيمه هاي اشخاص انواع بيمه هايي است كه مربوط به جسم و جان انسان است. انسان در معرض انواع حوادث و 

 اوي ها است كه تحقق هر كدام مي تواند عالوه بر تحميل درد و رنج به انسان آثار زيانبار مالي نيز براي وي و يا خانواده بيمار

 ايجاد نمايد. بنابر اين بخش مهمي از بيمه هاي بازرگاني به بيمه هاي اشخاص اختصاص يافته است.

 تقسيم بندي بيمه هاي اشخاص

 ي)بيمه هاي عمر (بيمه هاي زندگ -

 بيمه هاي حوادث -

 بيمه هاي درماني -

  (بيمه زندگي)فصل اول : بيمه هاي عمر

 بيمه هاي عمر (بيمه هاي زندگي)آشنايي با  -1

از نظرحقوقي بيمه عمر يا زندگي  قراردادي است كه به موجب آن بيمه گر در مقابل دريافت حق بيمه متعهد ميشود كه 

 بپردازد . اويكجا يا مستمري به بيمه شده  يا ذينفع  بصورتزمان معيني مبلغي  درصورت فوت بيمه شده يا زنده ماندن او در

هدف بنيادي گونه هاي بيمه عمر رويارويي با پيامد خطر فوت يا آثار ناگواراقتصادي و مالي است كه تعادل زندگي و آينده فرد 

  و خانواده را تهديد مي كنند.

  انواع بيمه هاي عمر از لحاظ ريسك -1-1

   :فوت به شرط عمر هاي بيمه - 1- 1- 1

در آن بيمه گر تعهد مي كند در ازاي پرداخت حق بيمه توسط بيمه گذار، در صورت فوت بيمه شده  قرارداد بيمه اي است كه

  در مدت بيمه ،مبلغ بيمه را به ذينفع مندرج در بيمه پرداخت نمايد.

  :فوت به شرطهاي عمر انواع بيمه

 : Term Life Insuranceبيمه عمر زماني الف : 

را طي يك دوره معين تحت پوشش قرار داده و در صورت فوت بيمه شده طي اين دوره سرمايه بيمه تعيين شده  ، ريسك فوت

. بيمه عمر مي باشد از انواع بيمه هاي عمر حمايتي  و تاميني بيمه عمر زماني پرداخت مي گردد. ذي نفع او،توسط بيمه گر به 

 ،يك ريسك مرگ را تحت پوشش قرار مي دهد عمر زماني ساده نيز مي گويند و به علت مدت معين پوششزماني چون صرفا 

  . ناميده مي شودنيز   Temporary life insuranceبيمه عمر موقت 

عدم از بيمه هاي بيمه عمر زماني است . و  حق بيمه ارزان و كاهش نگراني مربوط به تنزل ارزش پول در قراردادهاي مدت دار

قرداد از معايب تا پايان مدت بيمه گزار در صورت حيات فقدان پوشش هاي مناسب و  بيمه نامه وجود حق بازخريد و سرمايه

 بيمه عمر زماني است . 

 خريد بيمه عمر زماني در سه مورد توصيه مي شود: 

 وقتي مشتري مبلغ كمي را مي خواهد صرف بيمه كند. �

 ز پوشش بيمه عمر استفاده نمايد.اگر مشتري بخواهد بصورت موقت ا �

 فرد در حال حاضر توان مالي مناسب ندارد. �
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   Whole Life Insurance:تمام عمر ب: بيمه 

  بيمه عمر كامل يا تمام عمر سرمايه بيمه را در هر زمان كه فوت بيمه شده اتفاق افتد به استفاده كننده مي پردازد.

  بيمه عمر اعتبار : پ : 

با سرمايه نزولي بوده كه وام ها از انواع بيمه نامه  ها ان به بيمه عمر مانده بدهكار شهرت دارد اين بيمه نامهاين بيمه در اير

تحت پوشش بيمه عمر قرار مي دهد تا اگر درطول  يا بانكحق بيمه خود را به نفع وام دهنده در قبال پرداخت  گيرندگان

  بدهي او را بصورت يكجا به وام دهنده پرداخت نمايد.مدت  بازپرداخت وام فوت كند،بيمه گر كل مانده 

  : Universal Lifeبيمه عمر جامع  ت : 

بيمه عمر جامع در برگيرنده سرمايه فوت و همچنين ارزش بازخريدي است. تفاوت اين بيمه نامه با بيمه نامه هاي سنتي عمر 

زش بازخريدي جدا مي باشد. جامعيت اين قراردادها در اين است كه در بيمه عمر جامع بخش سرمايه فوت كامل از بخش ار

در انعطاف پذيري نوع پرداخت حق بيمه ها ، انعطاف پذيري سرمايه فوت و دوره حمايت بيمه نامه است. بيمه نامه عمر جامع 

  از انواع بيمه نامه هاي عمر كامل مي باشد.

 گي هاي اين بيمه نامه عبارتست از : ويژ

 يه گذاري قرارداد از يكديگر منفكند و با هم بصورت يك بسته معرفي مي گردند.دو جزء حمايتي و سرما �

 قرارداد در كاهش و افزايش  پرداخت حق بيمه و سرمايه فوت انعطاف پذير است. �

 امكان برداشت از اندوخته وجود دارد. �

 از ماليات ارث)از معافيت هاي مالياتي قابل توجهي برخوردار است.(معاف از ماليات بر درآمد و معاف  �

 بيمه گذار خود تناوب حق بيمه و ميزان آن را مشخص مي كند. �

 سرمايه فوت قابل افزايش يا كاهش است. �

 امكان اعطاي وام از ذخير و اندوخته رياضي وجود دارد. �

 مي توان به استفاده كننده هاي بيمه نامه افزود و يا تغييرات ايجاد كرد. �

  

  :اتحي شرط به عمر هاي بيمه - 2- 1- 1

قرارداد بيمه اي است كه در آن بيمه گر تعهد مي كند در ازاي پرداخت حق بيمه توسط بيمه گذار،در صورت زنده بودن بيمه 

  شده در پايان مدت بيمه ،مبلغ بيمه را به ذينفع مندرج در بيمه نامه پرداخت نمايد.

ا خطر فوت موضوع بيمه نامه است و در اينجا اساس كار شبيه بيمه هاي عمر به شرط فوت است با اين تفاوت كه در آنج

حيات موضوع بيمه نامه است. يعني تعهد بيمه گر زماني است كه بيمه شده در انتهاي مدت اعتبار بيمه نامه در قيد حيات 

 باشد.

  مختلط: هاي عمر بيمه -3- 1- 1

را در صورت فوت بيمه شده طي زمان مقرر بر اساس قرارداد بيمه عمر مختلط بيمه گر متعهد مي شود كه سرمايه بيمه نامه 

 به  استفاده كنندگان بپردازد. در صورت حيات بيمه شده پس از زمان مقرر سرمايه بيمه نامه را به بيمه گذار پرداخت مي كند.

  در واقع بيمه عمر مختلط تركيبي از بيمه عمر به شرط فوت و حيات است .

سال  30مليون تومان  براي مدت  50ه يك بيمه نامه عمر مختلط با سرمايه سالفرض كنيد يك فرد بيست به  طور مثال  

ذي به مليون تومان)  50( ذي نفع مبلغ سرمايه  فوتسال) 30در مدت بيمه نامه (اين فرد خريداري مي نمايد در صورت فوت 

مليون  50سرمايه   مي توانندگزار يا بيمه  و در صورت حيات تا پايان مدت بيمه نامه  نيز ذي نفع پرداخت مي گردد و نفع 

  تومان را دريافت نمايد . 
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  عبارتند از : معايب اين بيمه نامه 

  .افزايش حق بيمه و سرمايه وجود ندارد  �

 .پوشش هاي اضافي محدود مي باشد  �

  بيمه هاي مستمري: - 4- 1- 1

ين ترتيب كه در اين نوع بيمه نامه ها اساس محاسبات در قراردادهاي مستمري مادام العمر با بيمه هاي عمر متفاوت است بد

حيات و بقاي دريافت كننده مستمري موضوع بيمه مي باشد . بيمه گر پس از دريافت حق بيمه ها در زمان معين در قرارداد 

مي پرداخت مستمري را به صاحب قرارداد يا ذينفع آغاز مي كند . در اكثر اين قراردادها پرداخت مستمري فقط تا زماني ادامه 

يابد كه مستمري بگير در قيد حيات باشد اما قراردادهايي هم هستند كه در صورت فوت مستمري بگير نيز پرداخت مبالغي 

  اندك را تضمين مي كنند.

  عوامل موثردرتعيين نرخ بيمه عمر : - 1-2

  جدول عمر: - 2-1- 1

 Lifeلي استفاده مي شود كه به آن جدول عمر براي به دست آوردن احتمال وقوع مرگ در مورد قراردادهاي بيمه عمر از جدو

Table  و يا جدول مرگ و ميرMortality Table  مي گويند. همانگونه كه براي محاسبه حق بيمه در انواع قراردادهاي بيمه

ن و يا اي پيش بيني نرخ خسارت مورد نياز است در قراردادهاي بيمه عمر بايد احتمال وقوع مرگ و يا احتمال بقاء براي هر س

 هر فاصله سني به كمك جدول عمر بدست آيد.

ميالدي به كمك آمار  1662اولين جدول زندگي كه بر اساس علل مرگ و مير دسته بندي شده بود توسط گرانت در سال 

  مرگ و مير لندن ارائه گرديد.

  عوامل موثر در قيمت گذاري بيمه هاي عمر:-2-2- 1

  Mortality Probabilityاحتمال مرگ و مير  �

  Interestنرخ بهره   �

  Loading Factorهزينه سربار  �

وارد مي شوند كه تنها هزينه خسارت را Net premiumدو عنصر احتمال فوت و نرخ بهره در محاسبه حق بيمه خالص  

بيمه  محاسبه كرده و هزينه هاي اجرايي شركت هاي بيمه را در نظر نمي  گيرند .مجموع حق بيمه خالص و هزينه سربار حق

 يا حق بيمه تجاري  را تشكيل مي دهند كه همان قيمت فروش بيمه نامه مي باشد. Gross Premiumناخالص 

 بيمه عمر  نرخ سود فني علي الحساب- 1-3

  بيمه موظفند به سپرده بيمه گذاران (ذخيره رياضي) بدهند را بهره فني مي نامند.  سودي كه شركت هاي

 :بدين صورت است  نرخ سود فني علي الحساب  2/68ت شوراي عالي بيمه آئين نامه  در حال حاضر طبق آخرين مصوبا

 ده بعد به چهارم سال از و درصد 13 دوم دوسال و درصد 16 اول سال دو دار ذخيره هاي نامه بيمه در فني سود نرخ حداكثر

ازنگري قرار دهد و پيشنهاد الزم را به د فني را مورد بسو نرخ يكبار سال دو هر است، موظف مركزي بيمه. باشد مي درصد

نيز به آن افزوده  الحساب بوده و سود سود دوران مشاركتالذكر عليشوراي عالي بيمه ارائه كند. بديهي است سود فوق

  شود.مي
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 اندوخته رياضي:- 1-4

گفته مي شود. در ه رياضي حق بيمه بعالوه سود سرمايه گذاري ناشي از آن در هر زمان ،ذخير به مجموع قسمت پس اندازي

  باشد.نتيجه سرمايه اي كه در صورت حيات بيمه شده يا در پايان مدت بيمه پرداخت مي شود ناشي از اندوخته رياضي مي

 :  ارزش بازخريدي- 1-5

زخريد در انواع بيمه هاي زندگي بجز بيمه خطر فوت زماني بيمه گذار مي تواند در صورت تشكيل ذخيره رياضي ، درخواست با

درصد  90كل يا درصدي از بيمه نامه خود را نمايد و موسسه بيمه مكلف است ارزش بازخريدي بيمه نامه را كه حداقل معادل 

 )68آئين نامه  15ذخيره رياضي بيمه نامه است با رعايت شرايط بيمه نامه صادره پرداخت نمايد.(ماده 

به بيمه نامه اي صادره ضميمه و تحويل بيمه گذار نمايند.در جدول موسسات بيمه موظفند جدول بازخريد بيمه را  -تبصره

مذبور بايد مشخص شود كه در صورت بازخريد بيمه نامه در انقضاي هر سال از مدت بيمه چه مبلغي عايد بيمه گذار خواهد 

نامه و يا ظهر آن تصريح  در صورتيكه ذي نفع در بيمه نامه هاي زندگي بستانكار بيمه گذار باشد و اين مطلب در بيمه شد.

  شده باشد حق بازخريد بيمه نامه و همچنين دريافت وام از محل ذخيره رياضي موكول به موافقت كتبي بستانكار است.

  :نحوه محاسبه ارزش بازخريدي در بيمه هاي زندگي و سرمايه گذاري بيمه معلم

 درصورتيكه بيمه نامه داراي شرايط بازخريدي باشد:

 از اندوخته رياضي %94ل اول در پايان سا �

 از اندوخته رياضي %95در پايان سال دوم  �

 از اندوخته رياضي %96در پايان سال سوم  �

 از اندوخته رياضي %98در پايان سال چهارم  �

 اندوخته رياضي قابل پرداخت است. %100و از سال پنجم  �

 وام:-1-6

سال از  2بيمه نامه او داراي ارزش بازخريدي باشد و حداقل  گذار مي دهد به شرطي كهگر به بيمهاست كه بيمه وام حقي 

 مدت بيمه نامه سپري و حق بيمه آن پرداخت شده باشد.

 باشد. ترتيب استرداد وام با توافق بين بيمه گر و بيمه گذار تعيين مي شود.ارزش بازخريدي مي %90سقف وام، معادل 

 فني مورد عمل در محاسبه حق بيمه خواهد بود. درصد بيشتر از نرخ سود 4نرخ كارمزد وام حداقل 

در صورت عدم تسويه وام در زمان سر رسيد بيمه نامه يا بازخريد آن،مانده وام دريافتي و كارمزدهاي متعلق به آن از سرمايه 

  مورد تعهد بيمه گر كسر مي گردد.
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 مشاركت در منافع-1-7

ي حاصل از سرمايه گذاري سهيم بوده و در صورت تشكيل منافع استفاده كننده يا استفاده كنندگان در منافع احتمال �

مزبور در كليه موارد فوق سرمايه اصلي بيمه نامه به اضافه سرمايه اي كه از محل مشاركت در منافع ايجاد شده 

 است، با معرفي كتبي بيمه گذار قابل پرداخت خواهد بود.

درصد ما به التفاوت سود حاصله از سرمايه گذاري  85اقل  ميزان سود مشاركت پرداختي به بيمه شدگان معادل  حد �

مصوب شورايعالي بيمه محاسبه و به  68آيين نامه  شماره  11هاي مجموع معامالت مشمول اين قرارداد  طبق ماده 

 بيمه شده پرداخت مي شود.

 درصد بوده است. 25 و 5/24،   23، 22،21به ترتيب 94و  93، 92، 91،90سود مشاركت بيمه معلم در سال هاي  �

  :بيمه اي –ضرورت برنامه ريزي مالي -1-8

توانايي ما در در آمد سازي از سن معيني شروع شده و تا سن بازنشستگي ادامه دارد . منحني درآمد سازي فعاليت هاي فردي در طول 

نمودار به خوبي ضرورت يك برنامه ريزي مالي نمودار مي باشد . اين اين زندگي با توجه به مراحل زندگي و برنامه هاي زندگي شبيه به 

سالگي مي توان توان درآمد زايي خود را افزايش  50همانطور كه  در اين نمدار مالحضه ميكنيد حدودا تا اوايل بيمه اي را نشان ميدهد . 

در اثر تورم و افزايش هزينه هاي  داد اما از اين پس به دليل كاهش توان جسمي و آغاز دوره  بازنشستگي در آمد ثابت شده و در ادامه

  درماني ميزان درامد كاهش مي يابد ، بنابراين برنامه ريزي و آينده نگري مالي يك ضرورت است . 
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  بيمه عمر و جايگاه آن در اقتصاد كشور ها : -9- 1

يفا نمايد . ذخاير رياضي ازار سرمايه نقش اساسي اخاص آن مي توان در فعال نمودن ب بيمه عمر با توجه  به  ويژگي هاي

از انجا كه در بيمه عمر معموال تجميع شده در شركت هاي بيمه عمر مي توانند باعث فعاليت هاي اقتصادي سود آور گردند . 

فاصله زماني قابل توجهي بين زمان دريافت دريافت حق بيمه توسط شركت بيمه و زمان پرداخت خسارت وجود دارد . ذخائر 

حضه اي در رابطه با هر قرارداد تشكيل مي شود كه شركت هاي بيمه با استفاده بهينه از آنها مي توانند بازار ريالي قابل مال

سرمايه را فعال نموده و نقش جدي تري در فعاليت هاي سرمايه گذاري داشته باشند كه به نوبه خود باعث افزايش اشتغال و 

  رشد اقتصادي است . 

اقتصاد بحدي است كه بسياري از تحقيقات كاربردي به يك رابطه يك به يك بين آن و توسعه و تاثير رشد بيمه هاي عمر در 

  رشد اقتصادي معنا دار باال دست يافته اند . 

  رابطه پس انداز با توسعه اقتصادي-1-10

شور از ك 14در )GNP: General National Product (نسبت پس انداز به توليد ناخالص ملي دهد:مطالعات نشان مي

كشور از  14درصد بوده است. اين نسبت در  25كشوري كه از لحاظ توسعه اقتصادي باالترين رشد را داشته اند، بالغ بر  20

درصد بوده است. اين مسئله نشان مي دهد كه رابطه ميان  15اند كمتر از كشوري كه كمترين رشد اقتصادي را داشته 20

از آنجا كه بيمه هاي عمر وپس اندازه نيز يكي از  مستقيم و تعيين كننده مي باشد.پس انداز و توليد ناخالص رابطه اي 

 توسعه اهداف به دستيابي در را ايمالحظه قابل نقش بيمه اين توسعه ميزان دهندمي 	محورهاي مهم پس انداز را تشكيل

براي اعضاي جامعه و خانوادة آنها را  نيز اين بيمه امكان ايجاد سرمايهدر سطح خرد .دهندمي اختصاص خود به اقتصادي

  .فراهم كرده و موجب تحكيم اقتصاد خانواده مي شود

  بيمه هاي عمر و سرمايه گذاري ويژه فرهنگيان  با آشنايي-2

  طرح آرامش ماندگار ويژه فرهنگيان- 1- 2

  چگونه يك بيمه زندگي و سرمايه گذاري بخريم؟

توجه به توان مالي خويش، در ابتدا ميزان پرداختي خود را اعالم مي كنيد. شركت  شما بر اساس نيازهاي خود و خانواده و با

بيمه معلم طرح هاي مختلف را پيشنهاد مي دهد تا بتوانيد مناسب ترين را انتخاب نماييد. اين بيمه نامه دو عايدي مهم براي 

  شما در بر خواهد داشت:

  سرمايه بيمه نامه •

  سود تضمين شده سپرده •

  هدات بيمه زندگي و سرمايه گذاري:تع- 2-1-1

 پوشش فوت ناگهاني بيمه شده برابر با سرمايه بيمه نامه. �

  برابر سرمايه عادي بيمه نامه . 4پوشش فوت ناشي از حادثه، جمعاً تا  �

 پوشش غرامت نقص عضو و از كارافتادگي جزئي و كلي دائم ناشي از حادثه.  �

 وت يا از كارافتادگي كامل و دائم به هر علت بيمه شده .پوشش معافيت از پرداخت حق بيمه در صورت ف �

 ميليون ريال . 300پوشش هزينه هاي بيماري هاي خاص تا  �

 پوشش هزينه پزشكي ناشي از حادثه.  �

  

  



٤٥ 

 

  مزايا و ويژگي هاي بيمه زندگي و سرمايه گذاري مشترك شركت بيمه معلم-2-1-2

 ميليارد ريال. 4 امكان انتخاب سرمايه فوت عادي بيمه نامه تا مبلغ �

 ميليارد ريال. 6امكان انتخاب سرمايه فوت حادثه جمعاً تا مبلغ  �

 امكان پرداخت حق بيمه ساالنه به صورت اقساط ماهانه و ... . �

 امكان انتخاب ذينفعان و سهم ايشان به دلخواه . �

  ارزش بازخريدي بيمه نامه. % 90اعطاي وام از محل اندوخته تا  �

 پرده گذاري سرمايه هاي مازاد بر حق بيمه بيمه گذار. امكان تشكيل صندوق س �

 امكان تعديل سرمايه و حق بيمه به منظور جبران آثار منفي تورم. �

 امكان دريافت اندوخته به صورت مستمري مادام العمر. �

 پرداخت سود مشاركت در منافع عالوه بر سود تضمين شده. �

 زندگي. معافيت مالياتي اندوخته هاي سرمايه گذاري بيمه  �

 معافيت از ماليات بر ارث سرمايه بيمه زندگي.  �

 نفر (بيمه مشترك). 2امكان خريد بيمه نامه براي  �

 براي تمامي اعضاي خانواده فرهنگي . امكان خريد بيمه نامه  �

 بيمه مستمري و مكمل بازنشستگي :-2- 2

يت كارگران و كاركنان به صورت روزمره متوقف بازنشستگي مرحله ي ديگري از زندگي مردم است كه در آن انجام كار و فعال

سال از انجام كار، افراد بتوانند به امور ديگري مثل ورزش يا فعاليتهاي مورد  20مي شود، تا پس از طي مدت زماني حداقل 

نسبت به دوره عالقه خود ، در چارچوب درآمد و منابعي كه در اختيار دارند بپردازند. در اين دوره، ممكن است نقدينگي افراد 

هاي قبلي كاهش و هزينه ها افزايش يابد، بطوريكه هزينه هاي درماني، از كارافتادگي و فوت بازنشستگان بر اقتصاد خانواده 

بدين منظور، بيمه مستمري و مكمل بازنشستگي بيمه معلم مي تواند انتخاب مناسبي براي اقشار  تاثير بزرگي داشته باشد.

هاي وارده كمك نمايد. اين بيمه نامه عالوه بر پشتوانه مالي در دوران بازنشستگي مي ن و جبران هزينهمختلف باشد تا به تامي

   تواند به صرف هزينه هاي درماني، مسكن، تحصيالت فرزندان و... كمك نمايد.

مه معلم مي توان پوشش بيمه زندگي و سرمايه گذاري شركت بي	با كنار گذاشتن مبلغ حق بيمه در دوران اشتغال، در قالب"

  "آرامش تبديل نمود	و	دوران بازنشستگي را به يك زندگي همراه با آسايش
  

  مزايا و تعهدات دوران تشكيل سرمايه : -2-2-1
  

  امكان دريافت اندوخته تشكيل شده بصورت يكجا در پايان دوره. �
  ميليارد ريال. 4امكان انتخاب سرمايه فوت عادي تا سقف مبلغ  �

  ميليارد ريال. 6مايه فوت حادثه تا سه برابر سرمايه فوت عادي جمعاً تا مبلغ امكان انتخاب سر �
  پوشش غرامت نقص عضو و از كارافتادگي جزئي و كلي دائم ناشي از حادثه. �
  پوشش معافيت از پرداخت حق بيمه در صورت از كارافتادگي كامل و دائم به هر علت. �
  پوشش هزينه پزشكي ناشي از حادثه. �
  ميليون ريال. 300بيماري هاي امراض خاص بيمه شده تا مبلغ  پوشش هزينه �
        سال. 2ارزش بازخريدي بعد از مدت  %90امكان دريافت وام از محل اندوخته بيمه نامه تا  �
  امكان افزايش سرمايه و حق بيمه به منظور جبران آثار منفي تورم. �
  معافيت مالياتي اندوخته هاي سرمايه گذاري بيمه زندگي. �
  عافيت از ماليات بر ارث سرمايه بيمه زندگي.م �
  پرداخت سود مشاركت در منافع عالوه بر سود تضمين شده. �
  امكان انتخاب ذينفعان و سهم ايشان به دلخواه. �
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  مزايا و ويژگي هاي بيمه مستمري و مكمل بازنشستگي شركت بيمه معلم:- 2-2-2
 

  عمر تا زمان حيات بيمه شده.دريافت اندوخته پايان دوره به صورت مستمري مادام ال �
  سال در صورت فوت بيمه شده. 30مدت تضمين پرداخت مستمري از زمان پرداخت به مدت  �
        پرداخت مستمري به ذينفع انتخاب شده. �
  امكان مشخـص نمودن ذينفع دوم و سـوم در صورت فوت ذينفع اول در طول مدت تضمين. �
  ي در صورت انصراف بيمه شده از دريافت مستمري.پرداخت يكجاي وجه باقي مانده در جدول مستمر �
  مبلغ مستمري. %10امكان انتخاب افزايش مبلغ مستمري ساالنه تا  �
  ريال 2,000,000,000پرداخت سرمايه فوت در صورت فوت بيمه شده در طول مدت مستمري تا حداكثر مبلغ  �
  ه و تداوم دريافت مستمري مادام العمر.پرداخت مبلغ اندوخته مبناي مستمري در پايان مدت تضمين به بيمه شد �
 مستمري در صورتپرداخت مبلغ اندوخته مبناي مستمري در پايان مدت تضمين به ذينفع و پايان يافتن پرداخت  �

 سال اول. 30فوت بيمه شده در مدت         
  

  بيمه زندگي و سرمايه گذاري مشترك -3- 2

هاي سببي و يا شود و در بسياري از موارد، افرادي كه داراي نسبتب نميامروزه خريد بيمه زندگي ديگر كااليي لوكس محسو

ها به صورت نامه، مجبور به پرداخت هزينهنمايند؛ كه با خريد جداگانه هر بيمهنامه ميباشند اقدام به خريد بيمهنسبي مي

پوشش استفاده از بر آن كه امكان  عالوه ،مشترك  و سرمايه گذاري بيمه زندگيو اين در حالي است كه  جداگانه هستند

رياضي بهتري را براي افرادي كه با هدف ايجاد ها، ذخيرهنمايد، با كاهش هزينهاي دو نفر را به طور همزمان فراهم ميبيمه

ي مناسب ، راهكارمعلم  مشترك بيمه و سرمايه گذاري كند. بيمه زندگينمايند، فراهم مينامه ميانداز اقدام به خريد بيمهپس

و نامه زندگي بيمه، به طور همزمان از مزاياي بيمهنامه و پرداخت يك حقباشد تا بتوانند با خريد يك بيمهبراي اين افراد مي

نامه ها كمتر از حالتي است كه دو بيمه، هزينهنامهمشترك برخوردار شوند. قابل توجه است كه در اين بيمهسرمايه گذاري 

  .شود مي اري به صورت جداگانه خريداريگذزندگي و سرمايه
  

  تعهدات بيمه زندگي و سرمايه گذاري مشترك :- 1- 2-3

 پوشش فوت ناگهاني بيمه شده اصلي و فرعي برابر با سرمايه بيمه نامه. �

  برابر سرمايه عادي بيمه نامه براي هر يك از بيمه شدگان 4پوشش فوت ناشي از حادثه، جمعاً تا  �

 از كارافتادگي جزئي و كلي دائم ناشي از حادثه براي هر يك از بيمه شدگان. پوشش غرامت نقص عضو و �

 پوشش معافيت از پرداخت حق بيمه در صورت فوت يا از كارافتادگي كامل و دائم به هر علت بيمه شده اصلي. �

 ميليون ريال براي هر يك از بيمه شدگان 300پوشش هزينه هاي بيماري هاي خاص تا  �

 ي ناشي از حادثه براي هر يك از بيمه شدگانپوشش هزينه پزشك �

  مزايا و ويژگي هاي بيمه زندگي و سرمايه گذاري مشترك شركت بيمه معلم- 2- 2-3

 قرار گرفتن دو بيمه شده تحت پوشش بيمه اي با پرداخت يك هزينه. �

 ميليارد ريال. 4امكان انتخاب سرمايه فوت عادي براي هر يك از بيمه شدگان تا مبلغ  �

 ميليارد ريال. 6انتخاب سرمايه فوت حادثه براي هر يك از بيمه شدگان جمعاً تا مبلغ امكان  �

 امكان انتخاب پوشش هاي تكميلي براي هر يك از بيمه شدگان با يك حق بيمه.  �

 امكان انتخاب بيمه شده اصلي و فرعي به غير از بيمه گذار. �

 پرداخت حق بيمه ساالنه به صورت اقساط. �

 نفعان هر يك از بيمه شدگان به صورت مجزا و تعيين سهم ايشان به دلخواه .امكان انتخاب ذي �

  ارزش بازخريدي بيمه نامه. % 90اعطاي وام از محل اندوخته تا  �



٤٧ 

 

 امكان تشكيل صندوق سپرده گذاري سرمايه هاي مازاد بر حق بيمه بيمه گذار . �

 امكان تعديل سرمايه و حق بيمه به منظور جبران آثار منفي تورم. �

 پرداخت سود مشاركت در منافع عالوه بر سود تضمين شده. �

 معافيت مالياتي اندوخته هاي سرمايه گذاري بيمه زندگي.  �

 معافيت از ماليات بر ارث سرمايه بيمه زندگي.  �

  امكان ادامه بيمه نامه در صورت فوت بيمه شده اصلي توسط بيمه شده فرعي بدون پرداخت مجدد هزينه ها. �

  :ه گذاريسود سرماي-2-4

شركت بيمه معلم به  عنوان اولين شركت خصوصي در كشور با كادر مجرب در عرصه سرمايه گذاري ، سپرده هاي بيمه گزارن 

را در مناسب ترين بازار هاي مالي سرمايه گذاري كرده و در پايان مدت بيمه نامه ، اصل سپرده ها را همراه با سود تضمين 

  شده بازپرداخت مي نمايد . 

يه فرهنگيان محترم در صورت خريد هر يك از طرح هاي بيمه عمر و سرمايه گذاري مي تواند از سود قطعي سرمايه گذاري كل

  بيمه  زندگي بهره مند شوند . 

  سود قطعي سرمايه گذاري بيمه هاي زندگي شركت بيمه معلم

  94  93  92  91  90  سال

  25  24  23  22  21  درصد

  

  رشته ها در صورت خريد بيمه نامه زندگي، شامل: بهره مندي از تخفيف ساير- 2-5

كليه فرهنگيان محترم در صورت خريد هر يك از طرح هاي بيمه عمر و سرمايه گذاري مي توانند از تخفيف ساير رشته ها 

  بدين شرح استفاده نمايند . 

  صدور بيمه نامه شخص ثالث اتومبيل، بصورت اقساطي •

  %42صدور بيمه بدنه با تخفيف  •

 %60و غيرصنعتي  %75بيمه آتش سوزي مسكوني  صدور •
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 حوادث مه هاي فصل دوم : آشناي با بي

 مقدمه :

اي تفكر كافي است تا براي حل مشكالت پيش آمده ، در مورد خطر هاي گوناگون محيط زندگي كه همواره جان و لحظه 

بدنبال پوشش هاي بيمه اي عمر و حوادث براي  سالمتي ما را تهديد مي نمايد و نحوه جبران عوارض ناشي از آن خطرات ،

 خود و خانواده باشيم .

وسعت و قلمرو بيمه هاي اشخاص بسيار وسيع بوده و انواع مختلف آن با برخورداري از تا مين هاي مناسب ، پشتوانه قوي 

دگي ناشي از حادثه و يا موارد مالي را سبب مي گردد تا در صورت از دست دادن سرپرست خانواده و يا نقص عضو و از كار افتا

مشابه آن ، با جايگزين كردن يكي از پوشش هاي بيمه اي ، فرد و خانواده ايشان را حمايت و تكيه گاه مناسب در زمان بروز 

  حوادث باشد و از بهم پاشيدن شيرازه خانواده بدليل مخاطرات وضعيت اقتصادي جلوگيري كند .

  Insurance Accidentبيمه حوادث -1

 حادثه به اتفاقي گفته مي شود كه: :	تعريف حادثه-1-1

 ناگهاني و جنبه احتمالي داشته باشد. �

 شديد باشد.  �

شود. مه شده سبب جراحت يا آسيب بدني وي مستقيماً بر اثر يك نيروي خارجي و بدون اراده بي �

 ازها و بخارها،مارگزيدگي و... مانندتصادف،سقوط،آتشسوزي،انفجار،صاعقه،برق،مسموميت بر اثر رها شدن ناگهاني گ

مواردي مانند ترس و نگراني و بي خوابي  تا جايي كه منشاء عضوي نداشته باشد و از طرف پزشك قابل تشخيص  �

 نباشد جزء موارد تعهد بيمه گر قرار نمي گيرد.

مربوط به فوت و در بيمه حوادث اشخاص ،حيات  و سالمت انسان مورد تامين بيمه گر قرار مي گيرد.سرمايه بيمه  �

بر نقص عضو يا از كارافتادگي دائم بطور مقطوع تعيين مي شود و در صورت تحقق خطر يا وقوع حادثه مشمول بيمه 

 سرمايه بيمه قابل پرداخت است. اساس 
  

 خطرات تحت پوشش - 1-2

 خطرهاي اصلي كه بيمه ميشوند :الف : 

 فوت ناشي از حادثه �

 ناشي از حادثه ( كلي و جزئي)و از كار افتادگي دائم  نقص عضو  �

 خطرات اضافي(فرعي) كه قابل بيمه هستند:ب: 

 ناشي از حادثه	پرداخت هزينه پزشكي �

  															پرداخت غرامت روزانه �
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 انواع بيمه نامه هاي حوادث- 1-3

روز  3ان پوشش براي بيمه حوادث كوتاه مدت: كمترين : ارائه پوشش براي بازه هاي كمتر از يك سال . كمترين ميز -1

 است كه حتي مي تواند كمتر هم باشد. نرخ هاي حق بيمه درصدي از نرخ هاي ساالنه مي باشد.

 بيمه مسافرت يا بيمه حوادث سفر: تنها حوادثي را كه در زمان سفر بيمه گذار رخ دهند تحت پوشش قرار مي دهد. -2

 يك دانش آموز رخ مي دهد را تحت پوشش قرار مي دهد. بيمه حوادث دانش آموزي : حوادثي كه در مدرسه براي -3

بيمه حوادث سفرهاي  هوايي يا بيمه حوادث مسافران هواپيما: حوادث مربوط به يك پرواز را كه معموال تجاري است  -4

 را تحت پوشش قرار مي دهد.

  بيمه حوادث گروهي: اعضاء يك گروه بيمه پذير را تحت پوشش قرار مي دهد.-5
  

 

 عرفه بيمه حوادث ت- 1-4

 شورايعالي بيمه مورد عمل بيمه گر مي باشد: 84بيمه هاي حوادث براساس آئين نامه شماره 

د . از قبيل كاركنان اداري و نبا حداقل خطر روبرو مي باش 	شامل اشخاصي مي گردد كه در فعاليتهاي روزمره خود:1طبقه

  . مي پردازندمات خود به عرضه خد ردفتري و افرادي كه صرفا در دفتر كا

ص موضوع طبقه يك با خطرات نسبي اشامل اشخاصي مي گردد كه در فعاليتهاي روزمره خود در مقايسه با اشخ: 2طبقه 

دستشان كا رميكنند , ليكن كار آنها با ماشين آالت صنعتي  بيشتري روبرو هستند و معموال عالوه بر استفاده از نيروي فكري با

   دوزندگان و انبارداران. ،ندان پزشكان , مهندسين ناظر , بازاريابهانخواهد بود. از قبيل د

د و اكثر آنها معموال با ماشين و ادوات صنعتي كار نميباش شامل اشخاصي ميگردد كه متخصص يا نيمه متخصص: 3 طبقه

   .ميكننداز قبيل كشاورزان , رانندگان و كاركنان ساختماني

ماشين و ادوات صنعتي پرخطر كار ميكنند و يا نوع كار آنها پر خطر ميباشد . كارگران  شامل اشخاصي ميگردد كه با: 4 طبقه

غيرماهر 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 , مامورين آتش نشاني , رفتگر و بارانداز .

شامل اشخاصي ميگردد كه در فعاليت روزمره خودبا بيشترين خطر روبرو هستند . از قبيل خلبانان آزمايشي و : 5هطبق

  كارگران معادن زير زميني .

شغل در سيستم صدور بيمه نامه ثبت شده و كارشناس صدور با انتخاب شغل طبقه مورد  4000تبصره : كليه شغل ها بيش از 

در صورتي كه شغلي در سيستم تعريف نشده  باشد شركت بيمه گر با هماهنگي بيمه مركزي شغل  نظر را لحاظ مي نمايد .

  مربوطه  را به  سيستم خود اضافه خواهد نمود . 

  بيمه نامه حوادث اشخاص عمومي  شرايطنكات مهم -1-5

  :   حادثه - 1- 5- 1

خارجي كه بدون قصد واراده بيمه شده بروز كرده حادثه موضوع اين بيمه عبارتست از هرواقعه ناگهاني ناشي ازيك عامل 

  ومنجر به جرح ، نقص عضو، ازكارافتادگي ويا فوت بيمه شده گردد .

 : (كلي يا جزئي)نقص عضو يا ازكارافتادگي دائم  - 2- 5- 1

ارعضوي ازبدن عبارتست از قطع ، تغييرشكل ويا ازدست دادن توانايي انجام ك (كلي يا جزئي)نقض عضوويااز كارافتادگي دائم 

 . ، وضعيت دائم وقطعي داشته باشد و حداكثر تا دو سال بعد از وقوع حادثه بروز نمايد و  حادثه بوده  كه ناشي از



٥٠ 

 

  : غرامت نقص عضو ويا ازكارافتادگي دائم (كلي وجزئي ) -3- 5- 1

تادگي دائم شود، بيمه گر متعهد ويا ازكاراف در صورتيكه  بيمه شده بعلت وقوع يكي ازخطرات مشمول بيمه دچار نقص عضو 

  بپردازد  . است غرامت مربوطه را طبق شرايط اين بيمه نامه 

  نقص عضو وازكارافتادگي دائم كلي : - 1- 5-3- 1

افتادگي دائم كلي محسوب مي شود وغرامت اين موارد معادل صددرصد  كار از و عضو نقص مورد به عنوان 8

در صورت نقص عضو و از كار افتادگي دائم كل مبلغ سرمايه بيمه شده  به  در واقع سرمايه بيمه شده خواهد بود .

 عنوان غرامت پرداخت مي گردد . موارد نقص عضو و از كار افتادگي دائم عبارتند از : 

 نابينايي كامل ودائم ازدوچشم -1

 يا قطع دودست ، حداقل ازمچ  ازكارافتادگي دائم وكامل و -2

 حداقل ازمچدوپا،  مل وياازكارافتادگي دائم وكا-3

 حداقل ازمچيك پا،  ازكارافتادگي دائم وكامل يك دست و-4

  هاپنجه  ازدست دادن هردو -5

 قطع كامل نخاع  - 6

   ناشنوايي كامل ودائم هردو گوش -7

  فك پايين  برداشتن-8

  زيرنقص عضو و ازكارافتادگي دائم جزئي - 2- 5-3- 1

تحت پوشش قرا مي دهد  الباقي را و دائم كلي صد درصد سرمايه  نقص عضو هشت مورد نقص عضهمانطور كه گفته شد 

(در بعضي از موارد كه  در جدول نيامده   10بند ب ماده  84نقص عضو ها طبق جدول تعيين شده  در آئين نامه  شماره  

صدي از سرمايه  نقص به عنوان نقص عضو دائم جزئي مي باشد كه در است تشخيص پزشك معتمد بيمه گر لحاظ مي شود) 

  عضو طبق جدول در نظر گرقته خواهد شد به  طور مثال : 

                                                                              % 80        ازكارافتادگي دائم وكامل حنجره يا قطع فقط زبان اعم از، حرف زدن (اللي)دادن قدرت و توانايي  ازدست-1

  % 70                                                                 ازكارافتادگي دائم وكامل يا قطع يك دست ازبازو           -2

 % 60                                                               ازكارافتادگي دائم وكامل يا قطع يك دست ازساعد           -3

  % 55                                                         ازكارافتادگي دائم وكامل يا قطع يك دست از مچ                   -4

 % 50                                                    ازكارافتادگي دائم وكامل يا قطع كامل انگشتان هردست                -5

 % 36                                                نگشت شست                                                              ا �

 % 24                                              بند اول شست                                                                 �

 % 25                                                                                                                       سبابه   �

 % 12                                                بنداول سبابه                                                                 �

 % 20                                             اول ودوم سبابه                                                            بند �

 % 15                                              هريك ازدو انگشت ميانه                                                     �

  % 10                                              چك                                                                انگشت كو �

سرمايه  بيمه شده تجاوز نخواهد كرد   %10تعهد بيمه گر بابت مجموع نقص عضو انگشتان هر دست  درهرحال حداكثر

درصد سرمايه بيمه قابل  80ويا ازكارافتاده دائم گردد ، حداكثرمعادل ودرصورتيكه مجموع انگشتان هردودست قطع 

 پرداخت خواهد بود . 
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 % 28                                                                             فقدان دندانها حداكثر                                  - 6

 % 70                                                                            يك پااز            ازكارافتادگي دائم وكامل يا قطع -7

 % 60                                                                        ازكارافتادگي دائم وكامل يا قطع يك پا از ساق        -8

 % 55                                                                         يا قطع يك پا ازمچ          ازكارافتادگي دائم وكامل -9

 % 30                                                                        ازكارافتادگي دائم وكامل يا قطع انگشتان پا          -10

 % 10                                                                                                        شست پا               �

 % 5                                                                          هريك ازساير انگشتان                               �

 % 50                                                                                                             نابيناشدن يك چشم -11

درجه نقص عضو نابيناشدن چشم ديگر  محروم بوده باشد ،  درصورتيكه بيمه شده قبل ازحادثه ازبينايي كامل يك چشم

 خواهد بود.  % 80

 % 35                                                                 يك گوش                              ازدست دادن شنوايي  -12

درصورتيكه بيمه شده قبل از وقوع حادثه مشمول بيمه ازشنوايي كامل يك گوش محروم بوده باشد، درجه نقص عضو 

 . خواهد بود %65ناشنوا شدن گوش ديگر 

  % 10                                                            الله گوش                                             ازدست دادن  -13

  % 15                                                      دادن حس بويائي                                                  ازدست -14

 %15                                                ازدست دادن حس چشايي                                                       -15

 سرمايه بيمه تجاوزنخواهد كرد .  %40غرامت نقص عضوسايراعضاء سر(جمجمه ) وصورت ازحداكثر - 16

 %30                                                                                           يك كليه                                  -17

 % 7                                                                                                طحال                                 -18

  % 5                                                                                                                     بيضه              -19

         درموارديكه ازكارافتادگي كامل نباشد ازكارافتادگي به تشخيص پزشك معتمد بيمه گر تعيين خواهد شد و تبصره :

  . ناسب با درصدهاي مذكورپرداخت خواهد نمود بيمه گرغرامت مربوطه را مت
  

در بيمه (استثناء گر خارج استتحقق خطر ناشي از آن از شمول تعهدات بيمه مواردي كه  - 4- 5- 1

 حوادث)

 خودكشي و يا اقدام به آن.  الف)

 صدمات بدني كه بيمه شده عمدا موجب آن ميشود.  ب)

 ان گردان. مستي و يا استعمال هرگونه مواد مخدر و رو ج)

 استفاده از داروهاي كاهنده هوشياري و خواب آور بدون تجويز پزشك.  د)

 ارتكاب بيمه شده به اعمال مجرمانه اعم از مباشرت، مشاركت و يا معاونت در آن.  هـ)

 هر نوع ديسك و يا فتق بيمه شده.  و)
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 ز تحقق خطر موضوع اين بيمه باشد. بيماري و ابتال به جنون بيمه شده مگر آن كه ابتال به جنون ناشي ا ز)

گر منحصراً متعهد به پرداخت سهم ساير افراد در اينصورت بيمه،فوت بيمه شده بعلت حادثه ناشي از عمد ذينفع  ح)

 ذينفع در سرمايه بيمه خواهد بود. 

 و انتظامي. شورش، انقالب، بلوا، اعتصاب، قيام، آشوب، كودتا و اقدامات احتياطي مقامات نظامي ، جنگ  ط)

 زمين لرزه، آتش فشان و فعل و انفعاالت هسته اي.  ي)

ورزشهاي رزمي و حرفه اي، شكار، سواركاري، قايقراني، هدايت موتورسيكلت، هدايت و يا سرنشيني هواپيماي  ك)

ليكوپتر، آموزشي، اكتشافي و غير تجاري، هدايت و يا سرنشيني اتومبيل كورسي (مسابقه اي)، هدايت و يا سرنشيني ه

 غواصي، پرش با چتر نجات و هدايت كايت يا ساير وسائل پرواز بدون موتور.

  .بيمه مربوطه قابل پوشش است گر و اخذ حقبا موافقت كتبي بيمهط، ي و ك خطرات مندرج در بندهاي  - 1تبصره
  

 آشناي با بيمه هاي عمر و حوادث آموزش و پرورش -2

 قراردادهاي بيمه هاي اشخاص :اصول كلي ماهيت بيمه اشخاص و - 1- 2

گي شخص را در بيمه اشخاص مورد بيمه را انسان تشكيل مي دهد و موضوع بيمه مخاطراتي است كه جان، سالمتي و زند

  تهديد مي نمايد.

و  1316بيمه نامه اشخاص سندي است بين بيمه گر و بيمه گذار كه بر اساس قانون بيمه مصوب در ارديبهشت ماه سال 

كتبي بيمه گذار ( كه جزء الينفك بيمه نامه ميباشد ) تنظيم گرديده و مورد توافق طرفين ميباشد ، آن قسمت  از  پيشنهاد

پيشنهاد كتبي بيمه گذار كه مورد قبول بيمه گر واقع نگرديده بايد به بيمه گذار قبل از صدور بيمه نامه اعالم گردد و موارد 

مي گردد ، در صورتيكه بيمه شده و بيمه گذار شخص واحد نباشد رضايت كتبي اعالم شده جزء تعهدات بيمه گر محسوب ن

بيمه شده و در مورد بيمه شده ايكه اهليت قانوني نداشته باشد ،  موافقت ولي يا قيم او ضروري است وگرنه بيمه نامه باطل 

  .است 

 بيمه نامه هاي عمر و حوادث آموزش و پرورش-2- 2

 دولت  عمر و حوادث مصوب كاركنان  .1

 بيمه عمر و حوادث مكمل   .2

 بيمه حوادث ايام ماموريت   .3

 بيمه عمر مانده بدهكار (سرمايه نزولي)  .4

 بيمه حوادث و درمان مازاد و مسئوليت دانش آموزان و كاركنان فرهنگي   .5

 بيمه عمر و حوادث همسر و فرزند فرهنگيان    .6

 

 عمر و حوادث مصوب كاركنان دولت -2-2-1

مه شده را در مقابل خطر فوت به هر علت و نقص عضو يا از كارافتادگي دائم جزيي يا كلي  ناشي از حوادث اين بيمه نامه بي

 %9ريال و حق بيمه يكساله هر نفر با احتساب  50,000,000تحت پوشش قرار مي دهد. سرمايه تحت پوشش بيمه نامه 

 .ريال از هر فرد دريافت مي شود 32,700ماهانه به مبلغ ريال مي باشد كه به صورت  392,400ماليات برارزش افزوده مبلغ  

  شدگان اين بيمه نامه بدون در نظر گرفتن سقف سني از مزاياي آن بهره مند خواهند شد.بيمه 
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  :بيمه عمر و حوادث مكمل - 2-2-2

ي يا كلي  ناشي از حوادث بيمه نامه بيمه شده را در مقابل خطر فوت به هر علت و نقص عضو يا از كارافتادگي دائم جزياين 

ريالي با حق بيمه يكساله هر نفر با  100,000,000تحت پوشش قرار مي دهد. سرمايه تحت پوشش بيمه نامه در دو سطح 

 %9ريالي با حق بيمه يكساله هر نفر با احتساب  150,000,0000ريال ماهانه) و  25,070ريال ( 300,840ماليات %9احتساب 

 ريال ماهانه) مي باشد.  37,605( ريال 451,260ماليات 

 سال مي باشد.  75سال و در بيمه حوادث تا  70سني بيمه شدگان در بيمه عمر تا سقف 

 بيمه حوادث ايام ماموريت  - 2-2-3

اين بيمه نامه ، فوت و نقص عضو يا از كارافتادگي دائم جزيي يا كلي ناشي از حوادث بيمه شده را در زمان ماموريت تحت 

قرار مي دهد. تاريخ شروع و انقضا پوشش بيمه اي براساس تاريخ مندرج در حكم ماموريت بيمه شدگان است كه به پوشش 

ريال است.  100,000,000ريال و  50,000,000. سرمايه تحت پوشش اين بيمه نامه در دو سطح شد بيمه گر اعالم خواهد 

ريال و در سطح دوم مبلغ  2,000برارزش افزوده در سطح اول مبلغ ماليات  %9حق بيمه به ازاي هر روز ماموريت با احتساب 

 ريال مي باشد.  4,000

  سال مي باشد.  75سقف سني بيمه شدگان در اين بيمه نامه تا 

 بيمه عمر مانده بدهكار (سرمايه نزولي)   - 2-2-4

ش وام دريافت نموده اند در طول مدت در اين بيمه نامه چنانچه وام گيرندگان كه از صندوقهاي وام ضروري آموزش و پرور

گر در بازپرداخت وام فوت كنند، اقساط باقيمانده آنها از تاريخ فوت (به نسبت مدت باقيمانده) بطور يكجا ازطرف شركت بيمه

يمه  وجه وام دهنده پرداخت و وثيقه مورد رهن آزاد خواهد شد. لذا سرمايه بيمه با توجه به ماهيت بيمه نامه در طول مدت ب

 بصورت نزولي مي باشد.

 .سال مي باشد 5ريال و حداكثر مدت بازپرداخت وام  250,000,000مبلغ وام تحت پوشش حداكثر 

مي توانند از مزاياي اين بيمه نامه روري، وام دريافت مي نمايند نيز هاي ض بازنشسته آموزش و پرورش كه از صندوقكاركنان 

  بهره مند گردند. 
  

غير دولتي و طرح  ،مدارس دولتي دانش آموزان و كاركنان فرهنگي  ،ث و درمان مازاد بيمه حواد-2-2-5

 جامع مديران و عوامل اجرايي آموزش و پرورش : 

  تعهدات اين بيمه نامه در قالب دو بخش بدين شرح ارائه مي گردد . 

  بيمه حوادث و درمان مازاد دانش آموزان و كاركنان  :اول بخش 

مه دانش آموزان ، نو آموزان ، هنر جويان و كاركنان وزارت آموزش و پرورش در قبال فوت و نقض عضو يا از كار در اين بيمه نا 

افتادگي جزيي و كلي دائم در اثر حوادث و همچنين  هزينه هاي پزشكي ناشي از حوادث مشمول بيمه نامه در طول شبانه روز 

  خل و خارج از كشور تحت پوشش قرار دارند.بر اساس جدول تعهدات و پوششهاي بيمه نامه در دا

: حادثه عبارتست از : پيشامد ناگهاني از يك عمل خارجي كه  بدون قصد و اراده بيمه شده بروز كرده باشد و منجر به 1تبصره 

  فوت يا صدمه بدني اعم از جرح ، نقص عضو و از كار افتادگي بيمه شده گردد . 

تادگي دائم و قطعي عبارتست از :قطع ، تغيير شكل و يا از دست دادن توانايي انجام كار : نقص عضو يا از كار اف 2تبصره  

  عضوي از اعضاء بدن كه ناشي از وقوع حادثه بوده و وضعيت دائم و قطعي داشته  باشد . 

  خيص پزشك . : بيماري عبارتست از : هر گونه عارضه جسمي و اختالل در اعمال طبيعي و جهاز مختلف بدن طبق تش3تبصره 
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تجاوز نمايد كماكان تا پايان قراداد تحت پوشش خواهند  سال 70:  افرادي كه  در طول مدت توافق نامه سن انها از 4تبصره 

  بود.

: فرزندان دانش آموز خانواده هاي معظم شهدا ، جانبازان ، مفقودين ، آزادگان و همچنين دانش اموزان تحت پوشش 5تبصره 

و در صورت ارائه  اسامي و مشخصات شناسنامه اي ، مي توانند از يستي از پرداخت حق بيمه معاف بوده مداد و بهزكميته ا

  رايگان استفاده نمايند . مزاياي اين توافق نامه به صورت 

جدول تعهدات و پوششهاي بيمه نامه حوادث و درمان مازاد مسئوليت دانش آموزان و كاركنان فرهنگي بدين 

  شرح مي باشد .
  

 تعهدات ساالنه موضوع پوشش رديف

 (ريال)

 70،000،000 جبران غرامت فوت ناشي از حادثه 1

عضو ) جبران غرامت نقص عضو دائم يا كلي و جزئي ناشي از حادثه ( با توجه به ميزان نقص 2  1,000,000,000  

  15،000،000 هزينه هاي درمان سرپايي و بيمارستاني ناشي از هر حادثه 3

نه درمان اعمال جراحي ناشي از بيماري عالوه بر سهم بيمه گر پايههزي 4  6،000،000  

  20،000،000 هزينه خريد و پيوند كليه 5

نفر (به صورت متمركز در كل كشور) 50جبران هزينه هاي كاشت حلزون براي  6  100,000,000  

  

رماني دانش آموزان مبتال به  بيماري هاي خاص يا صب الزم به  ذكر است عالوه  بر تعهدات مذكور بخشي از هزينه هاي د

  تامين و پرداخت مي گردد . العالج مطابق با شرايط و مفاد اين بيمه نامه 

به  اطالع بيمه گر رسانده و  5: بيمه گزار موظف است به محض وقوع  حادثه ، مراتب را كتبا بر اساس فرم شماره  6تبصره  

  ق با  نوع هزينه اقدام نمايد . نسبت به ارسال مستندات مطاب

  نامه مي باشد . ماه  بعد از انقضاي بيمه 3: حداكثر مدت اعالم و ارسال مدارك خسارت 7تبصره 
  

بيمه طرح جامع مديران مدارس و ساير عوامل اجرايي در قبال بيمه شدگان ، اشخاص ثالث ، اردوهاي  بخش دوم :

  دانش اموزي و راهيان نور : 

خارج از آن شامل اردوهاي درون شهري ،  وكليه خسارت هاي جاني وارد به  دانش آموزان در داخل مدرسه  نامه بيمهدر اين 

هنرستان هاي حرفه اي كار و دانش  برون شهري ، كاروان هاي راهيان نور ، كارگاه هاي اموزشي ، طرح كارورزي دانش اموزان

، مسابقات ورزشي ادارت اموزش و پروش و مكانهايي كه مسئوليت بيمه  ، سالن ها و اماكن ورزشي متعلق به آموزش و پرورش

شود مطابق با شناخته  خسارتشدگان بر عهده بيمه گزار باشد در صورتيكه به موجب راي مراجع قضايي مسئول جبران 

  بر عهده  بيمه گر مي باشد .  پرداخت خسارت نامهشرايط و تعهدات بيمه 

ش منوط به اين است  كه نام فرد خسارت ديده و يا مقصر حادثه در ليست مربوطه ثبت شده و تعهدات بيمه گر در اين  بخ

  حق بيمه در وجه شركت بيمه معلم پرداخت شده  باشد . 
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جدول تعهدات و پوششهاي بيمه نامه جامع مديران مدارس و ساير عوامل اجرايي در قبال بيمه شدگان ، اشخاص 

  زي و راهيان نور بدين شرح مي باشد .ثالث ، اردوهاي دانش آمو
  

تعهدات طرح جامع مديران و كاركنان در قبال بيمه شدگان در فضاي آموزشي و اماكن متعلق به آموزش و پرورش ،اردوهاي 
  دانش آموزي و راهيان نور

 ديه كامل جبران غرامت فوت و نقص عضو ناشي از حادثه 1

و و بر مبناي ميزان نقص عضجبران غرامت نقص عضو ناشي از حادثه  2

 راي مراجع ذيصالح

 ديه كامل

 100،000،000 هزينه درمان سرپايي و بيمارستاني ناشي از حادثه  3

  

در پايان پس از معرفي دو بخش مهم طرح بيمه نامه حوادث دانش آموزان اهم مقررات اين قراداد به  شرح ذيل ارائه 

  ميگردد : 

راهيان نور از زمان اعزام از محل سكونت تا زمان برگشت به  محل سكونت يا تحصيل حوادث مربوط به  كاروان هاي  �

  تحت پوشش خواهد بود . 

پرداخت خسارت فوت و صدمه جسمي ، نقص عضو و هزينه هاي پزشكي صرفا براي اردوهاي راهيان نور بدون راي  �

  دادگاه و طبق نظر پزشك معتمد بيمه گر پرداخت مي گردد . 

تعرفه هاي مصوب شوراي عالي بيمه سالمت در بخش دولتي و  بر اساسهزينه هاي پزشكي و درماني  تعهدات بخش �

  خصوصي در زمان حادثه پرداخت مي گردد . 

حوادث ناشي از رانندگي بيمه شده وقتي تحت پوشش اين قرارداد مي باشد كه وي داراي گواهينامه رانندگي  �

 اداره راهنمايي و رانندگي كشور باشد . متناسب با نوع وسيله نقليه طبق مقررات 

شهريور  31شهريور هر سال آغاز و در ساعت صفر  31صفر روز امه يكسال كامل است كه  از ساعت مدت بيمه ن �

  سال بعد خاتمه مي يابد 

 موزان دوزبانه از ساعت صفر يكم شهريور بر اساس مفاد قرارداد تحت پوشش مي باشند . دانش آ �

  شهريور تحت پوشش مي باشند .   30س اول مقطع ابتدايي از ساعت صفر  دانش اموزان كال �

  

  بيمه عمر و حوادث همسر و فرزند فرهنگيان :-2-2-6

اين بيمه نامه ، فوت به هر علت و نقص عضو يا ازكارافتادگي دائم جزيي يا كلي ناشي از حواث همسر و فرزندان كاركنان 

 :بدين شرح مي باشد ايه تحت پوشش اين بيمه نامه در سه طرح فرهنگي را تحت پوشش قرار مي دهد. سرم

  

  سرمايه فوت نوع طرح

 علتهر به 

سرمايه نقص عضو در 

 اثرحادثه

حق بيمه ماهانه 

 هر نفر

حق بيمه ساالنه 

 هر نفر

 ريال 100,500 ريال 8,375 ريال 50,000,000 ريال 50,000,000 اول

 ريال 201,000 ريال 16,750 ريال 100,000,000 ريال 100,000,000 دوم

 ريال 301,500 ريال 25,125 ريال 150,000,000 ريال 150,000,000 سوم
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  نحوه اعالم خسارت و تشكيل پرونده در هنگام بروز حوادث تحت پوشش بيمه :-3- 2

و بيمه گذار به محض وقوع حادثه غير از فوت، بيمه شده موظف است به پزشك مراجعه و دستورهاي وي را رعايت نمايد 

روز مراتب را به صورت كتبي به اطالع بيمه گر برساند و  30موظف است بعد از وقوع حادثه، در اسرع وقت حداكثر ظرف مدت 

روز مراتب را به طور كتبي به اطالع بيمه گر  30در صورت فوت بيمه شده، بيمه گذار بايد در اسرع وقت حداكثر ظرف مدت 

ماه از  تاريخ وقوع فوت ارسال نمايد. بديهي است هر  3مربوط به حادثه را حداكثر ظرف مدت برساند و سپس مدارك مستند 

  و  پرداخت غرامت مورد تعهد به طور كتبي به اطالع بيمه گذ ار خواهد رسيد. تائيديهگونه مدارك مورد لزوم جهت 
 

 پرداخت خسارت در صورت فوتالزم جهت مدارك  - 1- 2-3

 بيمه گذار نامه اعالم خسارت كتبي .1

 اصل يا كپي برابر اصل خالصه رونوشت فوت تاييد شده توسط مراجع ذيصالح  .2

 گواهي پزشكي قانوني يا آخرين پزشك معالج مبني بر تعيين علت فوت .3

 گزارش مشروح حادثه كه توسط مراجع ذيصالح تهيه شده باشد (در صورتي كه فوت بيمه شده در اثر حادثه باشد.) .4

 گواهي انحصار وراثت   فرم تعيين ذينفع يا .5

 نامه اداره سرپرستي (در صورت وجود صغير) .6

 اصل و كپي برابر اصل شناسنامه و كارت ملي ابطال شده متوفي توسط مراجع ذيصالح  .7

 تصوير مصدق حكم استخدامي شاغلين يا حكم بازنشستگي و فيش حقوقي ماه قبل از فوت بيمه شده متوفي .8

 تاريخ فوت در بيمه عمر مانده بدهكار  اعالم ميزان بدهي وام گيرنده در .9

  م كلي يا جزييورد نقص عضو يا از كارافتادگي دائپرداخت خسارت در مالزم جهت مدارك  - 2- 2-3

 نامه اعالم خسارت كتبي بيمه گذار  .1

 گواهي اولين مرجع درماني مبني بر شرح صدمات وارده و معالجات انجام شده  .2

 عالجات و غير قابل عالج بودن نقص عضوگواهي پزشك معالج مبني بر پايان م .3

 گزارش مشروح حادثه كه توسط مراجع ذيصالح تهيه شده باشد. .4

 اصل و فتوكپي شناسنامه و كارت ملي .5

 تصوير مصدق حكم استخدامي شاغلين يا حكم بازنشستگي و فيش حقوقي ماه قبل از فوت بيمه شده متوفي .6

 

ت هزينه پزشكي صرفاٌ در بيمه حوادث دانش پرداخت  خسار الزم جهت پرداخت  مدارك -3- 2-3

  آموزي

 نامه اعالم خسارت كتبي بيمه گذار .1

 گزارش مشروح حادثه كه توسط مراجع ذيصالح تهيه شده باشد. .2

 گواهي پزشك معالج همراه با اصل كليه صورت حساب هاي پزشكي .3

 اصل و فتوكپي شناسنامه و كارت ملي .4
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 20,000,000يه صرفاً در بيمه حوادث دانش آموزي تا سقف خريد و پيوند كلمدارك الزم جهت  - 4- 2-3

 ريال  

 نامه كتبي بيمه گذار .1

 تاييد هيأت امناي بيماران كليوي .2

 شرح عمل .3

 كپي صورتحساب بيمارستاني .4

 ياصل و فتوكپي شناسنامه و كارت مل .5

 

ريال  100,000,000كاشت حلزون صرفاً در بيمه حوادث دانش آموزي تا سقف  مدارك الزم جهت  - 5- 2-3

 مورد در طول سال قراردادي  50

 نامه كتبي ستاد آموزش و پرورش همراه با نامه ي تقاضاي استان مربوط  .1

 يا تائيد پزشك مبني بر ضرورت انجام عمل  تائيد هيات امناي ارزي .2

 بيمارستان مربوط مبني بر انجام عمل جراحي و شرح عمل تائيد .3

 كپي صورت حساب بيمارستاني .4

 ناسنامه و كارت ملياصل و كپي ش .5
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  )Medical insuranceفصل سوم : بيمه هاي درماني  (
 مختلف خطر انواع در معرض  بشر همواره  اينكه به باتوجه  .است رمانيد ، بيمهاشخاص ايبيمه هاي پوشش از انواع يكي

ونيز  جراحي ، دارو و اعمال پزشكي سنگين هايهزينه متقبل لجهو معا بهبودي ناچار براي ،است بودهو حوادث بيماريها 

را درماني   هايبيمه گوناگون طرحهاي بيمه شركتهاي ،مواردي در چنين مردم به منظور كمك شود. بهمي يبيمارستان مخارج

 گروهيدرمان  هايبيمه از طرحهاي و توليدي صنعتي و يا واحدهاي دولت كشورها كاركنان اغلب در كنند. همچنينمي ارائه

 .مي نمايند استفاده

  :شود مي تعريف صورت ينبد درماني بيمه در قراردادهاي بيماري

زسوي ا كه بدن مختلفي اعضا طبيعي در اعمال و تغيير نامساعد و اختالل جسميعارضه از هرگونه است عبارت بيماري 

 باشد. نداشته شده بيمه ارادي با اعمال و ارتباطي بوده پزشكي قابل تشخيصمراجع 

رپايي يا تامين و جبران بخشي از هزينه هاي درماني اعم از س تعريف بيمه درمان):( است گر عبارتبيمه تعهدات بنابراين

  بيمه شده تحميل شده است. كه بر اثر بروز بيماري و يا وقوع حوادث به بستري شدن در بيمارستان ،
  

  انواع بيمه هاي درمان  -1

 تامين جامع درماني:  �

در برگيرنده جبران تمامي هزينه هاي درماني اعم از سرپايي و بيمارستاني است. حق بيمه بسيار تامين جامع درماني 

عملي است. باال بودن  بااليي دارد به همين دليل اجراي آن با مشاركت و كمك دولت يا كمك كارفرمايان مقدور و

  حق بيمه اين نوع تامين ناشي از تواتر ريسك بيماري و باال بودن و گران بودن هزينه هاي درماني است.
  

 شدن در بيمارستان و اعمال جراحيتامين هزينه بستري  �

 درماني مازاد تامين خدمات درمانيبيمه  �

 :  Permanent Health insuranceبيمه درمان دائمي  �

بيمه شده به دليل بيماري و يا بروز حادثه قادر به كار و فعاليت نباشد،مستمري هفته گي و ماهانه اي معادل چنانچه  �

مبلغي كه بيمه شده به دليل از كار افتادگي قادر به تامين آن نيست دريافت مي دارد . تفاوت اصلي با ساير بيمه 

 گي دارد.هاي درماني در اين است كه اين بيمه وضعيت دائمي و هميش

درمان تامين اجتماعي و بيمه هاي همگاني از جمله بيمه هاي درمان دائمي هستند كه در صورت از  بيمه هاي

 كارافتادگي موقت يا دائمي فرد ناشي از حادثه يا بيماري به پرداخت مستمري و هزنيه هاي بيماري اقدام مي نمايند.

 ان است كه شركت هاي بيمه در ايران ارائه مي نمايند.شايع ترين نوع بيمه هاي درم بيمه درمان تكميلي: �

  

 درمان تكميلي (گروهي)-2

اختالف فاحش وقابل توجه بين تعرفه هاودستورالعملهاي صادره توسط مراكزدولتي مبناي اصلي ايجاد درمان تكميلي گروهي 

  ي خصوصي وجود دارد . وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي باهزينه هايي است كه عمالً درمراكزدرمان و

ازمخارج درماني كه توسط يعني آن قسمت  باتوجه به هدف بيمه گذار بنظر ميرسد كه مازاد هزينه هاي درماني بيمه شدگان

مي تاسقف تعهدات قرارداد بايستي پرداخت ، پرداخت نيست  سازمان خدمات درماني ويا سازمان تامين اجتماعي قابل جبران و

  .  نفر قابل اجرا مي باشد 50براي گروه هايي با حداقل با شرايط خاصيبيمه درمان شود . 
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  درمان گروهي مازادبيمه شرايط عمومي - 3

  :  اساس قرارداد – 1ماده  - 1- 3

 بدين شرح مي باشد . شورايعالي بيمه، شرايط عمومي بيمه درمان  74طبق آئين نامه شماره 

و پيشنهاد كتبي بيمه گذار(كه جز الينفك بيمه نامه مي  1316ديبهشت ماه سال اين بيمه نامه براساس قانون بيمه مصوب ار

باشد) تنظيم گرديده و مورد توافق طرفين مي باشد. آن قسمت از پيشنهاد كتبي بيمه گذار كه مورد قبول بيمه گر واقع 

  	تعهدات بيمه گر محسوب نمي گردد. نگرديده و همزمان يا قبل از صدور بيمه نامه كتباً به بيمه گذار اعالم شده است جز 

 

  : درمان تكميلي (گروهي) تعاريف و اصطالحات-2ماده  -2- 3

 اند:نظر از هر مفهوم ديگري كه داشته باشد، با اين مفاهيم استفاده شدهنامه صرفتعاريف و اصطالحات مذكور در اين بيمه

  گر:بيمه - 1

نامه درج شده جمهوري اسالمي ايران كه مشخصات آن در اين بيمهشركت بيمه داراي مجوز فعاليت از بيمه مركزي  

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

 گيرد.مي نامه به عهدهمقرر در اين بيمه

  گر پايه: بيمه -2

ات درماني، سازمان تأمين اجتماعي و...كه طبق قانون بيمه درمان همگاني، موظف هايي از قبيل سازمان بيمه خدمسازمان

 .اندبه ارائه خدمات درمان پايه

  گذار:بيمه - 3

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

 شدگان:گروه بيمه - 4

گذار آنها را به عنوان اعضاي گروه شان كه بيمهگذار و اعضاي خانوادهيمهكاركنان رسمي، پيماني يا قراردادي ب - الف

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

هدفي به اين شرط مجاز است كه با ها) ها و انجمنها (از قبيل اصناف، اتحاديهارائه پوشش بيمه درمان به ساير گروه -ب

گذار تضمين شده بيمه ساليانه توسط بيمهباشند، پرداخت حقنامه تشكيل شده غير از اخذ پوشش بيمه موضوع اين بيمه

 .زمان بيمه شوندطور همدرصد اعضاي گروه به  50باشد و بيش از

 .شدگان استشامل همسر، فرزندان، پدر، مادر و افراد تحت تكفل بيمه اعضاي خانواده:

  وع بيمه: موض -5

شدگان هاي اضافي درماني بيمههاي بيمارستاني و جراحي ناشي از بيماري، حادثه و ساير پوششجبران بخشي از هزينه

 .گر قرار گرفته استنامه در تعهد بيمهگر پايه نيست و طي اين بيمهاست كه در تعهد بيمه

 بيماري: -1

  مختلف بدن طبق تشخيص پزشك است.هرگونه عارضه جسمي و اختالل در اعمال طبيعي و جهاز 
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  بيمه: حق - 7

بيمه گر موكول به پرداخت حقگر بپردازد. انجام تعهدات بيمهگذار بايد در مقابل تعهدات بيمهوجهي است كه بيمه

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

  دوره انتظار:  -8

  ر تعهدي به جبران خسارت ندارد.گمدت زماني است كه در طول آن بيمه

  فرانشيز: -9

 شود.نامه تعيين ميگذار از خسارت قابل پرداخت است كه ميزان آن در شرايط خصوصي بيمهشده يا بيمهسهم بيمه 

  مدت:  - 10

  شود.نامه درج ميسال تمام شمسي است. تاريخ شروع و انقضاي آن با توافق طرفين در بيمهنامه يكمدت بيمه
 

 هاي درماني قابل پرداخت:هزينه -3ماده -3- 3

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

 هاي اصلي (پايه) :پوشش- 1- 3- 3

شكن در ، راديوتراپي، آنژيوگرافي قلب، گامانايف و انواع سنگ، جراحي، شيمي درمانيهاي بستريجبران هزينهالف :  

  Day Care.كز جراحي محدود وبيمارستان و مرا

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

 .عمل در مراكز درماني، كمتر از يك روز باشد

 ها)سال (در بيمارستان 70سال و باالتر از7هزينه همراه افراد زيرب:  

انتقال بيمار وشده در مراكز درماني و يا نقلشدن بيمهبه بستريهاي پزشكي مشروط ساير فوريتهزينه آمبوالنس و پ: 

  .درماني طبق دستور پزشك معالج -به ساير مراكز تشخيصي
 

 هاي اضافي: پوشش-2- 3- 3

 ن پوشش ها عبارتند از : هاي بيشتر قرار دهد قرار . ايتحت پوشش گزار را بيمهبيمه اضافي تواند با دريافت حقگر ميبيمه

استثناي ديسك افزايش سقف تعهدات براي اعمال جراحي مربوط به سرطان، مغز و اعصاب مركزي و نخاع (بهالف:  

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

ه درصد سقف تعهد ساليانه مندرج در پوشش هاي اصلي ، سقف هاي زايمان اعم از طبيعي و سزارين، تا پنجاهزينهب:  

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

 به درمان نازايي و ناباروري شامل اعمال جراحيهاي مربوط در صورت اخذ پوشش زايمان، ارائه پوشش هزينه �

صورت يك پوشش حداكثرمعادل سقف تعهد زايمان و به IVF، ميكرواينجكشن وIUI ،ZIFT ،GIFTمرتبط، 

 .مستقل از آن مجاز است

 6نفر،  1000نفر الي  250ماه و از 9نفر،  250هاي زيردوره انتظار جهت استفاده از پوشش اين بند براي گروه �

  .انتظار استنفر فاقد دوره  1000هاي باالي ماه و براي گروه

 :ترتيب قابل پوشش استاين هاي پاراكلينيكي بههزينهپ : 
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، اكوكارديوگرافي استرس اكو، هاي سونوگرافي، ماموگرافي، انواع اسكن، انواع اندوسكوپي، ام آرآيجبران هزينه �

 شده.درصد تعهد پايه ساليانه براي هر بيمه 20(سنجش تراكم استخوان) تا حداكثر دانسيتومتري
 

  )، PFT –به تست ورزش، تست آلرژي، تست تنفسي (اسپيرومتريهاي مربوطجبران هزينه �

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

درصد تعهد پايه  10بر موارد فوق) با سقف تعهد سنجي، هولترمانيتورينگ قلب، آنژيوگرافي چشم (عالوهبينايي

 .شدهساليانه براي هر بيمه
  

شناسي و ژنتيك هاي تشخيص پزشكي، پاتولوژي يا آسيبهاي خدمات آزمايشگاهي شامل آزمايشجبران هزينه �

 شده.براي هر بيمهدرصد تعهد پايه ساليانه  10تا حداكثر پزشكي، انواع راديوگرافي، نوار قلب، فيزيوتراپي 

  

مات گر اول) و خديزيت، دارو (براساس فهرست داروهاي مجاز كشور صرفاً مازاد بر سهم بيمههاي وجبران هزينه �

 شده.درصد تعهد پايه ساليانه براي هر بيمه 5تا حداكثر  اورژانس در موارد غيربستري 
  

 .شدهدرصد سقف تعهد پايه ساليانه براي هر بيمه 10پزشكي حداكثر تا ميزان هاي دندانجبران هزينه �

گران ايران با شود كه ساليانه سنديكاي بيمهاي محاسبه و پرداخت ميپزشكي براساس تعرفههاي دندانهزينه -تبصره

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

براي هر درصد تعهد پايه ساليانه  2به خريد عينك طبي و لنز تماس طبي تا سقف هاي مربوطجبران هزينه �

 شده بيمه

 شده درصد تعهد پايه ساليانه براي هر بيمه 5به خريد سمعك تا سقف هاي مربوطجبران هزينه �

گر به رفع عيوب انكساري چشم در مواردي كه به تشخيص پزشك معتمد بيمه  هاي جراحي مربوطجبران هزينهت: 

عالوه بينايي هر چشم (درجه نزديك بيني يا دوربيني بهبيني، دوربيني، آستيگمات يا جمع قدر مطلق نقص درجه نزديك

  مي باشد  شدهدر صد تعهد پايه ساليانه براي هرچشم بيمه 10ديوپتر يا بيشتر باشد، حداكثر تا  3) نصف آستيگمات

ستي )، (ضايعات پوگيري، ختنه، بخيه، كرايوتراپيجبران هزينه اعمال مجاز سرپايي مانند شكستگي و در رفتگي، گچث:  

اكسيزيون  ليپوم(بافت چربي خوش خيم  در بعضي از نقاط بدن)، بيوپسي(تكه برداري و نمونه برداري از بافت زنده بدن)، 

  شده.درصد تعهدات پايه ساليانه براي هر بيمه 10تخليه كيست و ليزر درماني تا سقف 

نفر) حداكثر به ميزان تعهد پايه ساليانه  1000 هاي بااليجبران هزينه تهيه اعضاي طبيعي بدن (صرفاً براي گروهج :

 شدهبراي هر بيمه

گر مورد نياز هزينه تهيه اوروتز كه بالفاصله بعد از عمل جراحي به تشخيص پزشك معالج و تأييد پزشك معتمد بيمهچ:  

 درصد سقف تعهد پايه ساليانه قابل پرداخت است .  2تا باشد حداكثر 

تعهد زايمان درصد  50هاي جنين منوط به داشتن پوشش زايمان حداكثر تا ها و ناهنجاريهزينه تشخيص بيماريح : 

 عنوان پوشش مستقل قابل پرداخت است . به

  مفاد و شرايط حاكم بر بيمه هاي درمان گروهي  -3-4

 فرانشيز - 1- 4- 3

شش در صورت عدم استفاده از بيمه هاي تحت پوهاي بيمارستاني، جراحي، زايمان و ساير هزينهفرانشيز هزينه  الف :

 مي باشد .   هاي درماني مربوطدرصد كل هزينه 30گر پايه حداقلدرماني بيمه

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

  درصد خواهد بود. 10فرانشيز 
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  : رمان گروهي بيمه د استثنائات - 2- 4- 3

 گر خارج است: هزينه اين موارد از تعهدات بيمه

 شود، مگر اينكه ناشي از وقوع حادثه در طي مدت بيمه باشد.منظور زيبايي انجام مياعمال جراحي كه به - 1

گر، رفع اين عيوب جنبه درماني عيوب مادرزادي مگر اينكه طبق تشخيص پزشك معالج و تأييد پزشك معتمد بيمه -2

 (شكاف كام و چسبندگي انگشتان پا).داشته باشد

 .سقط جنين مگر در موارد قانوني با تشخيص پزشك معالج - 3

 .ترك اعتياد - 4

 خودكشي و اعمال مجرمانه بيمه شده -  5

 .حوادث طبيعي مانند سيل، زلزله و آتشفشان - 6

ات احتياطي مقامات نظامي و انتظامي و عمليات جنگ، شورش، اغتشاش، بلوا، اعتصاب، قيام، آشوب، كودتا و اقدام   - 7

 .صالحخرابكارانه بنا به تأييد مقامات ذي

 اي.فعل و انفعاالت هسته -  8

 .گرهزينه اتاق خصوصي مگر در موارد ضروري به تشخيص پزشك معالج و تأييد پزشك معتمد بيمه  -  9

ضروري به تشخيص پزشك معالج و تأييد پزشك معتمد  سال مگر در موارد 70سال تا 7هزينه همراه بيماران بين   - 10

 گر.بيمه

 .جنون  -  11

 جراحي لثه. -12

 گرلوازم بهداشتي و آرايشي كه جنبه دارويي ندارند. مگر به تشخيص پزشك معتمد بيمه -13

 علت وجود تومور و يا وقوع حادثه تحت پوشش باشد.جراحي فك مگر آنكه به   -14

رفع عيوب انكساري چشم در مواردي كه به تشخيص  .به معلوليت ذهني و ازكارافتادگي كليطهاي مربوهزينه - 15

بيني، دوربيني، آستيگمات يا جمع قدر مطلق نقص بينايي هر چشم (درجه گر درجه نزديكپزشك معتمد بيمه

 .ديوپتر باشد 3بيني يا دوربيني به اضافه نصف آستيگمات) كمتر از نزديك

هاي پزشكي كه در مراحل تحقيقاتي بوده و تعرفه درماني آن ازسوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش ينهكليه هز   -16

 .پزشكي تدوين و اعالم نگرديده است

شدن بيمه اضافي، قابل بيمهاين ماده با پرداخت حق 14و 12، 10، 9، 7، 6موارد استثناي مندرج در بندهاي  -تبصره

  .است

  رف قرارداد بيمه هاي گروهي درمانمراكز درماني ط -3- 4- 3

حساب مركز هاي داخل كشور آزاد است و پس از پرداخت هزينه مربوط بايد صورتشده در انتخاب هريك از بيمارستانبيمه 

گر شده دريافت و به بيمهانضمام نظريه پزشك يا پزشكان معالج در خصوص علت بيماري و شرح معالجات انجام درماني را به

  كند. تسليم
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حساب مركز درماني مبناي گر از مراكز درماني طرف قرارداد استفاده كند، صورتنامه بيمهشده با معرفيدر مواردي كه بيمه

نامه به مراكز درماني طرف قرارداد شده بدون اخذ معرفيهاي مورد تعهد بيمه گر خواهد بود؛ چنانچه بيمهمحاسبه هزينه

هاي مربوطه حداكثر تا تعرفه مندرج در قرارداد با مركز درماني مربوط پرداخت خواهد شد. در گر مراجعه نمايد، هزينهبيمه

هاي مربوط بر اساس باالترين تعرفه مندرج در گر مراجعه نمايد هزينهشده به مراكز غير طرف قرارداد بيمهكه بيمهصورتي

 اهد شد.درجه محاسبه و پرداخت خوگر با مراكز درماني همقرارداد بيمه

  سن بيمه شده : - 4- 4- 3

تواند با گر ميسال، بيمه 60سال است و براي سن بيش از  60نفر،  1000هاي كمتر از  شده براي گروهحداكثر سن بيمه

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

سال  60شده در شروع قرارداد كمتر از كه سن بيمهپذير است. درصورتيبيمه اضافي امكاندرمان آنان با پرداخت حقو پوشش 

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

  معالجات خارج از كشور - 5- 4- 3

گر شده و با تأييد بيمهبا تشخيص پزشك معالج بيمهامكان معالجه در داخل كشور علت عدمشدگاني كه بهبيمه در صورتي كه 

كنند هاي پزشكي نياز به تشخيص و معالجه پيدا ميدليل فوريتو يا هنگام مسافرت به خارج از كشور به شوندبه خارج اعزام 

و  هاي پزشكيهاي هزينهحسابدر صورتي كه سفارت يا كنسولگري جمهوري اسالمي ايران در كشور مربوطه، صورت

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

گرمحاسبه و پرداخت توجه به باالترين تعرفه مراكز درماني طرف قرارداد بيمهشده باهاي انجامهريك از موارد فوق، هزينه

 .شودمي

  ت خسارت: مهلت پرداخ - 6- 4- 3

وسيله آنها ميزان گر بايد حداكثر ظرف مدت پانزده روز كاري پس از تاريخ دريافت كليه اسناد و مداركي كه بتواند بهبيمه

  خسارت وارده و حدود تعهد خود را تشخيص دهد، خسارات را پرداخت كند.

  

  تعيين نرخ حق بيمه : -5- 3

يين مي شود. با افزايش سن جسم انسان آمادگي بيشتري براي نرخ حق بيمه با توجه به سن ،جنسيت و حرفه تع �

  دريافت بيماري دارد. 

زنان در معرض بيماري و از كارافتادگي بيشتري در مقايسه با مردان قرار دارند و به همين دليل در زمان اخذ پوشش  �

 بيمه اي مي بايست حق بيمه بيشتري بپردازند.

 ين حق بيمه درمان دارد:و مهمي در تعي ل و حرفه نقش اساسيشغ �

  الف: بعضي از مشاغل مي توانند باعث بروز از كارافتادگي ،هم به دليل حادثه و هم به دليل بيماري گردند.

  ب: در برخي مشاغل امكان بازگشت به كار با درصدي از كارافتادگي ، وجود دارد ولي در برخي مشاغل نه.

  باعث افزايش نرخ حق بيمه خواهد شد . دن افراد و يا حداقل در بيشتر حاالت تركيب خطرات باعث رد بيمه ش �


