
  

  معاونت بهداشت ودرمان بنیادشهیدوامورایثارگران

  

  

تاریخ :                                                                                         اریخ صدورت             :   قراردادشماره

  : شروع

  : ار ذبیمه گ

  :انقضاءتاریخ                                                                                                                 

تعداد بیمه شدگان پایه حدود دو میلیون نفر می باشد و تعداد بیمه شدگان در پایان قرارداد مطابق 

  .الحاقیه هاي صادره محاسبه خواهد گردید

  

به نمایندگی آقاي                         فرزند        به شماره ملی                              شرکت سهامی بیمه                این قرارداد بین 

ید و و نشانی                                                                که از این پس بیمه گر نامیده می شود از یکطرف و بنیاد شه

:                                                   فرزند                به شماره ملی                       و به                نشانی                امورایثارگران به نمایندگی آقاي

 1316ار نامیده می شود از طرف دیگر براساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه سال ذبیمه گپس که از این 

  : می گرددین نامه هاي شورایعالی بیمه و عرف بیمه در ایران با شرایط خصوصی ذیل منعقد ، مقررات و آئ
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  کلیات: فصل اول 

  

  :تعاریف و اصطالحات مذکوردراین قراردادمنحصرا با مفاهیم زیر مورد استفاده قرار می گیرند

  

  بیمه گر )1ماده 

که در این قرارداد مابازاء تعهدات بیمه                                         بنشانی              :شرکت سهامی بیمه

  .ار مسئولیت جبران خسارت را بعهده داردذگ

 سهامی بیمه              گر اول و شرکت  یا بیمه هاي پایه دیگر بعنوان بیمه بیمه خدمات درمانی :تبصره

  .بیمه گر دوم محسوب می شوند

  ار ذه گبیم) 2ماده 

که متعهد پرداخت حق بیمه                                     معاونت بهداشت ودرمان بنیادشهیدوامورایثارگران به نشانی   

  .می باشد

  بیمه شدگان)3ماده 

عبارتند از کلیه جانبازان تعیین درصد شده و آزادگان اعم از شاغل ، غیرشاغل و بازنشسته به همراه 

، والدین ، همسران و ) شامل والدین ، همسران و فرزندان  طبق ضوابط قانونی (تکفل آنان خانواده تحت 

  .فرزندان شهدا که توسط بنیاد شهید و امورایثارگران اسامی آنان به بیمه گر ارائه می گردد

صیل سال تمام و در صورت اشتغال به تح 22فرزندان غیرشاغل ذکور جانبازان و آزادگان تا سن  :1تبصره 

  .تمام وقت دانشگاهی تا زمان تحصیل بیمه می شوند

پوشش بیمه اي فرزندان ذکور جانبازان و آزادگان که در شروع قرارداد مشمول بیمه شده اند تا  :2تبصره 

  .پایان سال قرارداد ادامه خواهد داشت

قرار می  تحت پوشش بیمه) بدون سقف سنی و شرط تاهل(فرزندان ذکور شهدا غیر شاغل  :3تبصره 

ضمناَ همسر و فرزندان آنان با پرداخت حق سرانه از سوي فرزند شهید می توانند به قرارداد الحاق .گیرند

  .شوند

فرزندان اناث شهید که سرپرست خانوار می باشند ، با پرداخت حق سرانه فرزندان خویش      :4تبصره 

  .می توانند به قرارداد الحاق شوند
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ر و برادر غیر شاغل شهید و تحت تکفل والدین شهدا در صورت پرداخت حق سرانه بیمه از خواه:5تبصره 

  .سوي خانواده شهید ، می توانند به قرارداد الحاق شوند

تعیین مصداق بیمه شدگان از حدود اختیارات بیمه گذار بوده و در صورت تشخیص بیمه گزار  :6تبصره  

ه تامین خدمات بیمه درمان تکمیلی گروهی جهت افراد مذکور می جهت پوشش بیمه شده ، بیمه گر موظف ب

  .باشد

فرزندان غیر متاهل و غیرشاغل جانبازان و آزادگان که داراي معلولیت یا بیماري خاص یا صعب :7تبصره 

  .العالج  می باشند با تائید بنیاد و بدون سقف سنی می توانند تحت پوشش قرار گیرند

  موضوع بیمه )4ماده 

رتست از جبران هزینه هاي پزشکی و اعمال جراحی ناشی از بیماري و حوادث مشمول بیمه مازاد بر عبا

  .بیمه خدمات درمانی طبق شرایط مقرر در این قرارداد

  

  ارذوظایف و تعهدات بیمه گ -فصل دوم

  5ماده 

ست اسامی و ار موظف است هنگام عقد قرارداد پس از امضاء و مبادله قرارداد دو نسخه فهرذبیمه گ

مشخصات بیمه شدگان را بدون قلم خوردگی و با خط خوانا بوسیله رایانه تهیه نموده و جهت بیمه گر 

بدیهی است مالك صدور معرفینامه یا پرداخت هزینه هاي پزشکی اسامی مندرج در لیست . ارسال نماید

  .مذکور می باشد

  .ه از تاریخ قرارداد می باشدما 6مهلت اصالح کلی لیست بیمه شدگان حداکثر :1تبصره 

  :لیست اسامی و مشخصات بیمه شدگان می باید حاوي  اطالعات زیر باشد:2تبصره 

، شماره شناسنامه ، نسبت هر یک از اعضاي خانواده ) روز ، ماه ، سال( نام و نام خانوادگی ، تاریخ تولد 

  نبازي یا شماره پرونده شهید یا کد آزادگیشماره دفترچه بیمه پایه ، کد ملی و کد جا –با بیمه شده اصلی 

دو نسخه فهرست اسامی و مشخصات بیمه شدگان که توسط بیمه گذار تهیه گردیده ، می بایست :3تبصره

صرفا چنین لیستی براي احراز هویت بیمه شدگان به هنگام . به امضاء طرفین رسیده ممهور و مبادله گردد

  .مه گر قرار خواهد گرفتپرداخت خسارت مورد عمل و استناد بی
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کاهش تعداد بیمه  یابیمه گذار مکلف است در طول مدت قرارداد تغییرات ماهانه ناشی از افزایش :4تبصره

  .شدگان را براي بیمه گر ارسال نماید

تاریخ موثر براي حذف بیمه شدگان مستند به اعالم کتبی بیمه گذار و از تاریخ دریافت نامه )ت1/5/4

  .موارد حذف بیمه شدگان عبارتست از فوت بیمه شدگان و خروج از کفالت. می باشدوي 

بیمه شده اصلی  چنانچه در طول مدت قرارداد فوت نماید پوشش بیمه اي اعضاء خانواده  )ت2/5/4

  .پایان سال قرارداد ادامه خواهد یافتابه پرداخت حق بیمه تمتوفی،مشروط

قرارداد می توانند به عداد بیمه شدگان اضافه شوند عبارتند از کسانی افرادي که در طول مدت  )ت3/5/4

که در طول مدت قرارداد با تائید کمیسیون پزشکی بنیاد تحت پوشش قرار می گیرند و جانباز شناخته می 

و همچنین همسر ، فرزندان و پدر )والدین ، همسران و فرزندان (آنان شوند به همراه افراد تحت تکفل 

کسانی که در طول مدت قرارداد به درجه رفیع شهادت نائل می شوند و افرادي که در اثناي  و مادر

منوط به اعالم بیمه گذار حداکثر.(سال بیمه اي تحت کفالت بیمه شده اصلی قرار خواهند گرفت

اولیه اعالم نشده و درطول زمان اعتبار افرادي که در لیست و نیز) ظرف مدت یکماه پس از کفالت

درمان استان بشرط پرداخت حق سرانه از ابتداي قرارداد ، تحت رارداد پس از تائید معاونت بهداشت و ق

  .خواهند گرفت پوشش قرار

  .تاریخ موثربراي شروع پوشش بیمه اي نامبردگان از زمان دریافت نامه کتبی بیمه گذار می باشد  

نکه بیمه گذار اسامی آنها را حداکثر تا دو نوزادان از بدو تولد بیمه می باشند منوط به آ) ت 4/5/4

  .ماه پس از تولد به بیمه گر اعالم نماید

  میزان حق بیمه )6ماده 

تعیین ریال ...................... هر یک از بیمه شدگان مبلغقرارداد با توجه به تعهدات بیمه گر ، حق بیمه ماهانه 

و ماهانه در وجه بیمه گر پرداخت محاسبه یمه شدگان ار موظف است براساس تعداد بذکه بیمه گ می گردد

  .نماید

  ترتیب پرداخت حق بیمه ) 7ماده 

حداکثر تا ارمکلف است حق بیمه قرارداد را با توجه به تعداد بیمه شدگان در ابتداي هر ماه ذبیمه گ

  .در وجه بیمه گر پرداخت نمایدپانزدهم همان ماه 
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بوسیله الحاقی تعیین می ) افزایش و کاهش(به تغییرات ماهانه بیمه شدگان مربوطه  حق بیمه:1تبصره 

گردد که می بایست همراه با حق بیمه سایر بیمه شدگان در ماههاي آتی حداکثر تا پانزده ماه بعد تسویه 

  .شود 

  .در مورد افزایش تعداد بیمه شدگان حق بیمه کسر ماه ، یک ماه تمام محاسبه می شود)ت1/7/1

      .در مورد کاهش تعداد بیمه شدگان حق بیمه ماه مورد عمل قابل برگشت نمی باشد)ت2/7/1

  شرایط و میزان تعهدات بیمه گر -فصل سوم

  حدود تعهدات )8ماده 

  توضیحات    حداکثر تعهدات  نوع تعهدات  ردیف

هزینه هاي درمان و بیمارستانی و اعمال   1

  جراحی

با (day careمارستان و مراکز جراحیبشرط بستري شدن در بی    بدون سقف

آنژیوگرافی قلب وکلیه وسایرعروق ،،هزینه )ساعت بستري6بیشتر از 

هاي عمل دیسک ستون فقرات وانواع سنگ شکن،بستري اعصاب و 

بستري بیمارستانی و (روان ،درمان سرطان ها و شیمی درمانی

امین رادیوتراپی و تهیه و ت-زایمان و سزارین -)سرپایی و در مطب

کلیه تجهیزات ،داروها و پروتزهاي مورد نیاز در حین جراحی و 

  بستري به استثناي اقالم بهداشتی

باستثناي دیسک ستون (شامل قلب،مغزواعصاب    بدون سقف  )اصلی(جبران هزینه شش عمل جراحی مهم  2

  وپیوندکلیه،کبد،ریه ومغزاستخوان)فقرات

    بدون سقف  )1(هزینه هاي پاراکلینیکی   3

امل انواع اسکن،انواع سی تی اسکن،ماموگرافی،سونوگرافی،ام ش

آرآي،انواع آندوسکوپی و اکوکاردیوگرافی،اسپیرومتري و سایر 

  تستهاي تنفسی ،،پلی سومنوگرافی

    بدون سقف  )2(هزینه هاي پاراکلینیکی   4

تست ورزش، هولترمانیتورینگ 

ریه  -لبینوارعضله،نوارعصب،نوارمغز،آنژیوگرافی چشم،بازتوانی ق

  وفیزیوتراپی در مراکز درمانی

هزینه جراجیهاي مجاز سرپایی و بدون   5

  بستري

مانندشکستگیها،گچ گیري،ختنه،بخیه،کرایوتراپی،اکسیزیون     بدون سقف

  )باستثناء رفع عیوب دید چشم(لیپوم،تخلیه کیست ولیزردرمانی

براي (هزینه رفع عیوب انکساردید چشم  6

  بدون بستري)هرچشم

قبل (چنانچه نقص بینایی هر چشم به تشخیص پزشک معتمدبیمه گر    سقف بدون

  سه دیوپتر و یابیشتر باشد)ار عمل

  جبران هزینه هاي آمبوالنس  7

  داخل شهر

  خارج شهر

  بدون سقف

  

وسایرفوریتهاي پزشکی که نهایتاَ منجربه بستري شدن بیمه شده   

ظر پزشک و یا ترخیص از بیمارستان با ندر بیمارستان می گردد

  معالج

  .تعهدات این قرارداد بدون فرانشیز می باشد:تبصره
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  :سایر تعهدات

هاي مورد تائید و ابالغی  طبق تعرفه تامین سالمت بیمه شدگاناین تعهدات در مورد هزینه هاي 

  .حوزه تولید سند پرداخت می گرددبنیاد در

  در منزل و مطب افراد داراي خطر بیماري باالانواع ویزیتهاي سرپایی و ویزیتهاي کنترل سالمتی )1

  انواع مشاوره )2

  انواع خدمات آزمایشگاهی)3

  جبران هزینه انواع آزمایشات تشخیصی طبی و انواع آزمایشات آسیب شناسی ) الف

و فرزندان اناث شهید قبل و  جبران هزینه آزمایشات ژنتیک صرفاَ براي جانباز و همسر جانباز) ب

  حین بارداري

  آزمایشات ژنتیک از قبیل آمینوسنتز ، پی جی دي و غیره) ج

  بهمراه داروهاي مصرفی و ست مربوطه جبران هزینه انواع خدمات تصویر برداري )4

از جمله پانسمان ویژه جهت (جبران هزینه اقدامات پاراکلینیکی شامل تزریقات ، انواع پانسمان )5

، ساکشن ، فیزیوتراپی و توانبخشی ، اکسیژن تراپی در  ، سنداژ) بیماران داراي زخم بستر و دیابت

  منزل و مرکز درمانی 

  جبران هزینه انواع خدمات تشخیصی چشم پزشکی )6  

، ) صرفاَ در مراکز درمانی(، آب درمانی کاردرمانی، مشاوره ، جبران هزینه هاي روان درمانی )7

  شی ، روزانه و منزلدر مراکز درمانی ، توانبخگفتار درمانی و شنوایی سنجی

  و نگهداري اسپرم) بستري ، سرپایی و دارو(جبران هزینه هاي درمان ناباروري )8

جبران هزینه هاي لیزر درمانی پوست از نظر زیبایی و ترمیم اسکار جهت جانباز در موارد مرتبط )9

  با مجروحیت 

  عمومیپزشک ویزیت در سقف جبران هزینه هاي طب سوزنی و کایروپراکتیک  )10

  بنیادریال براي دهنده با تائید 100.000.000خرید پیوند اعضاء حداکثر تا سقف   جبران هزینه)11

  جبران هزینه هاي جراحی فک وصورت جانبازان درموارد مرتبط با مجروحیت وباتائید بنیاد)12

 60االي و همسران شهید بو والدین شهید % 70جبران هزینه همراه و اتاق خصوصی جانبازان )13

تائید همچنین بدون نیاز به  بدون نیاز به دستور پزشک و(سال وبیمه شدگان داراي معلولیت شدید 

  ) بیمه گر

  مسمومیتهاي داروئی جهت جانبازان اعصاب و روان)14
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جبران کلیه هزینه هاي داروهاي عمومی و تخصصی اعم از بستري و سرپایی طبق فارماکوپه )15

، فارماکوپه داروهاي گیاهی کشور و پرداخت حق فنی نسخ و پرداخت اختالف قیمت دارویی کشور 

  داروها با برندهاي مختلف و هزینه لوازم مصرفی درمانی مانند سرنگ و ست سرم 

و اختالالت رشد و همچنین جبران هزینه داروهاي شیمی درمانی ، داروهاي پیوند اعضاء )16

نوع وارداتی و (داروهاي اعصاب و روان ، قلبی ، آنتی بیوتیک ها مطابق با تجویز پزشک متخصص 

  و داروهاي وارداتی فقط با تجویز پزشک معالج متخصص و طبق دستور العمل بنیاد) نوع داخلی

  در منزل ICUجبران هزینه هاي )17

ی شامل بادي پلتیسموگرافی ، ارگواسپیرومتري ، انواع تستهاي تنفسجبران هزینه )18

،  IDACOMPACT  ،UBT  ،MCT  ،IOS  ،DLCO  ،BODYBOXرینومانومتري ، استفاده از 

PEMAX   ،PIMAX  ،SBO2  ،RV-TIC  

در مرکز درمانی متعاقب دستور پزشک معالج متخصص  و مراقبتی جبران هزینه هاي پرستاري)19

  ب با تائید بنیادو منزل توسط پرستار و مراق

خارج از کشور جهت درمان پس از تائید سفارت ایران درآن  درهزینه درمانی بیماران بیمه شده )20

  .کشوروطبق تعرفه بیمارستان درجه یک خصوصی محاسبه و پرداخت شود

علی الحساب خرید دارو و تجهیزات پزشکی و هزینه مراکز درمانی غیرطرف قرارداد می بایست )21

  .ل ارائه پیش فاکتور در وجه مرکز مربوطه پرداخت گردددر قبا

  جبران هزینه تهیه و کاشت حلزون شنوایی)22

  جبران هزینه جراحی و کاشت سلولهاي بنیادي)23

  جبران هزینه اکسیژن هایپر بار)24

  جبران هزینه هاي فریز جنین تا یکسال)25

  جبران هزینه هاي نوروفیدبک)26

  ر جنسیت با مجوز پزشکی قانونیجبران هزینه هاي تغیی)27

  جبران هزینه ست کارشناسی و کلیه تجهیزات مصرف شده حین جراحی طبق فاکتور)28

  )غیر از هزینه همراه(جبران هزینه پرستاري یا مراقبت در بیمارستان)29
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وده و جزء شمول عام تعهدات طرفین قرارداد بکلیه الحاقیه ها و متمم هاي قرارداد تحت :1تبصره

  .الینفک این قرارداد می باشد

بیمه گر متعهد می شود براساس اسامی دریافتی نسبت به تسهیل و تسریع در ارائه  :2تبصره

  .اقدام نمایدخدمات تشخیصی و درمانی و توانبخشی و بازتوانی

متعهد می شود بر اساس شاخصهاي موجود گرطبق اطالعات جمع آوري شده ، بیمه  )ت1/2/8

نیز  ذارعات را جمع بندي و تحلیل آنها را جهت بهره برداري و برنامه ریزي بعدي به بیمه گاطال

  .ارائه نماید

بیمه گر متعهد می گردد جهت تسهیل د رارائه خدمات و رضایتمندي بیمه شدگان شعبه :3تبصره

  .اختصاصی و مستقل جهت ایثارگران در تهران تاسیس نماید

روز پس از  15می گردد خسارتهاي مستقیم  بیمه شده را ، حداکثر تا بیمه گر متعهد : 4تبصره 

  .دریافت اسناد مثبته پرداخت نماید

بیمه گر متعهد می گردد نسبت به تشکیل کمیته فنی رسیدگی به موارد خاص با حضور  :5تبصره

ین نماینده ناظر تخصصی قرارداد و پزشک معتمد بیمه گر در هر استان اقدام نموده و راي ا

جهت پرداخت خسارت نافذ خواهد خارج از تعهدات بیمه گر کمیته در رسیدگی به موارد خاص 

  .بود

بیمه گر متعهد می گردد نسبت به ارائه هر گونه اطالعات مالی ، سوابق درمانی و  :6تبصره 

ار ذتشخیصی و یا پرداخت خسارت بیمه شدگان در صورت درخواست ناظر تخصصی بیمه گ

  .اقدام نماید

بیمه گر متعهد می گردد نسبت به ارائه گزارشات دوره اي بر مبناي اطالعات پرداخت  :7تبصره 

  .ار اقدام نمایدذخسارت و یا اطالعات مورد نیاز بیمه گ
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  : دوره انتظار) 9ماده 

  دنمشمول دوره انتظار نمی گردقرارداد بیمه شدگان این 

  10ماده 

در اینصورت بیمه شده . از بیمارستانها و مراکز درمانی مجاز ، مختار استبیمه شده در انتخاب هر یک 

پس از پرداخت هزینه هاي مربوطه می بایستی صورتحساب بیمارستان را بانضمام نظریه پزشک یا 

ار به ذپزشکان معالج در خصوص علت بیماري و شرح معالجات انجام شده شخصا و یا از طریق بیمه گ

  .یدبیمه گر تسلیم نما

  ترتیب بستري شدن بیمه شدگان) 11ماده 

چنانچه بیمه شدگان در بیمارستانهاي غیر طرف قرارداد بستري شوند الزم است نکات زیر را ) 1/11

  .رعایت نمایند

  .توسط بیمه گر و در قبال پیش فاکتور پرداخت شود بیمارستان در وجهپیش پرداخت )1/1/11

بیمارستانی بانضمام نظریه پزشک یا پزشکان معالج در خصوص اصل مدارك و صورتحسابهاي ) 2/1/11

ار جهت محاسبه هزینه هاي ذعلت بیماري و شرح معالجات انجام شده را شخصا و یا از طریق بیمه گ

  .مربوطه براي بیمه گر ارسال نمایند

سپس یه اقدام وهاي بیمه گر پابیمه شدگان می بایست ابتدا نسبت به دریافت سهم خود از سازمان:1تبصره 

با ارائه کپی برابر اصل مدارك بیمارستانی و کپی چک دریافتی از سازمانهاي فوق الذکر از طریق نماینده 

  .، هزینه هاي انجام شده را تا سقف هاي مقرر براساس مفاد این قرارداد دریافت نماید  یا شخصاَ بیمه گزار

ر جهت تسویه هزینه هاي انجام شده حداکثر ظرف مهلت تحویل مدارك بیمارستانی به بیمه گ:2تبصره 

ماه پس از دریافت چک بیمه گر اول  چهارمدت شش ماه بعد از ترخیص بیمه شده از بیمارستان و حداکثر

  .می باشد و در مورد هزینه هاي پاراکلینیکی حداکثر چهار ماه بعد از انجام آن خواهد بود

راساس تعرفه بیمارستان یا مراکز درمانی هم درجه طرف محاسبه هزینه هاي بیمارستانی ، ب)3/1/11

در صورت عدم تعیین حق العمل جراح در صورتحساب بیمارستان این هزینه . قرارداد با بیمه گر می باشد

  .حداکثر معادل پنج برابر تعرفه خدمات درمانی محاسبه و پرداخت خواهد شد
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، براساس تعرفه هاي اعالم شده در بخش سرانه  و سرپاییمحاسبه هزینه هاي پاراکلینیکی ) 4/1/11

  .توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی حسب مورد براي بخش دولتی و خصوصی

چنانچه بیمه شدگان بخواهند از خدمات بیمارستانهاي طرف قرارداد بیمه گر استفاده نمایند )2/11

  .موظفند نکات مشروح زیر را مراعات نمایند

کلیه بیمه شدگان مشمول این قرارداد می توانند با در دست داشتن کارت مازاد درمان بیمه ) 1/2/11

گر به همراه دفترچه خدمات درمانی و یا بیمه هاي پایه دیگر بدون نیاز به اخذ معرفی نامه مستقیما 

  .به مراجع درمانی طرف قرارداد شرکت مراجعه نمایند

  .د درمانی و غیر بیمه اي بعهده بیمه شده می باشدهزینه هاي خارج از تعه) 2/2/11

  ناظر فنی  قرارداد) 12ماده 

خود را به بیمه گر معرفی  و ناظر فنی ار موظف است قبل از شروع قرارداد نماینده تام االختیارذبیمه گ

  .دنررابط بین بیمه گر بوده و وظیفه هماهنگی اجراي قرارداد را بر عهده دا گاناین نمایند. نماید

  توافقات بعدي)31ماده 

و مقررات این قرارداد با توافق کتبی طرفین و طی تدوین و ابالغ الحاقیه که جز هر گونه تغییر در شرایط  

  .الینفک این قرارداد محسوب می شود انجام خواهد پذیرفت

  مقررات گوناگون: فصل چهارم 

  14ماده 

ار ذرستانها ، واحدهاي پاراکلینیک و پزشکانی که بیمه گبیمه گر مکلف است با تمام مراکز درمانی ، بیما

مگر اینکه مرکز یا . مبادرت به انعقاد قرارداد نماید بیمه شدگاناعالم می نماید در خصوص ارائه خدمات به 

  .واحد مورد نظر کتبا عدم تمایل خود را اعالم نماید

ار ، بیمه گر ذدرمانی در اختیار بیمه گبه منظور سهولت استفاده بیمه شده از خدمات مراجع :1تبصره 

ضمنا سطح . قرارداد منعقد نماید) بنیاد استانهامراکز تحت پوشش من جمله (مکلف است با این مراکز

همچنین بیمه گر موظف است نسبت به .خدمات مراکز درمانی مورد نظر با توافق طرفین تعیین می گردد

  .نمایدایجاد شعبه اختصاصی جهت ایثارگران مبادرت 
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به منظور تسهیل ارائه خدمات به بیمه شدگان موضوع این قرارداد، بیمه گر موافقت می نماید با  :2تبصره 

ار نسبت به استقرار نماینده در بیمارستانهایی که اغلب بیمه شدگان به آن مراکز مراجعه می ذنظر بیمه گ

  .نمایند در تهران و سایر استانها اقدام نماید

  15اده م

جهت (ار مشخص گردد تعداد بیمه شدگان ذچنانچه پس از ارائه لیست بیمه شوندگان از طرف بیمه گ

کمتر از تعداد مندرج در قرارداد است بیمه گر مجاز به تغییرات در میزان و )محاسبه حق بیمه قطعی

  .شرایط قرارداد طبق مصوبات شورایعالی بیمه و مقررات مربوطه خواهد بود

  کنترل عملیات )61ماده 

ار ذبا توجه به شان و منزلت بیمه شدگان این قرارداد و به منظور اجراي صحیح مفاد آن بیمه گر و بیمه گ

  .موظفند تمهیدات و امکانات الزم را به شرح ذیل فراهم نمایند

ا و تهران موظف است نسبت به رفع مشکالت و ابهامات احتمالی قرارداد در استانه بیمه گر قرارداد)1/16

  .بزرگ اقدام و با بیمه گزار هماهنگی الزم مبذول نماید

  .ار در کلیه استانها انتخاب و معرفی گرددذنماینده و رابط بیمه گ)2/16

خانواده تحت تکفل آنان در تهران از نظر نوع و  ایثارگران وبا توجه به اینکه موضوع استقرار )3/16

ترتیبی اتخاذ گردد تا تمامی مراجع و  ار است الزم است کیفیت معالجه از اهمیت خاصی برخورد

  .مراکز درمانی طرف قرارداد شرکت هماهنگی الزم را با مجري قرارداد مبذول نمایند

  حل اختالف نظر )17ماده 

در صورت بروز هرگونه اشکال در تفسیر و نحوه اجراي قرارداد ، موضوع از طریق مذاکرات فیمابین حل و فصل 

حضور نمایندگان حوزه هاي حقوقی طرفین قرارداد در جلسه حل اختالف الزامی و در صورت عدم  .خواهد شد

  . توفیق ، موضوع به مراجع قضائی ذي صالح ارجاع خواهد شد
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  مدت قرارداد )81ماده 

شروع و در                     مدت این قرارداد یکسال تمام هجري شمسی است که از ساعت صفر بامداد مورخ

  .خاتمه می یابد                   ساعت بیست و چهار مورخ

  شرایط فسخ قرارداد  )19ماده 

بیمه نامه شرایط عمومی  12و  11ار می توانند صرفا با شرایط تعیین شده در ماده ذبیمه گر و بیمه گ

  .بیمه را بنمایند، درخواست فسخ قرارداد در طول مدت  قرارداداین مصوب بیمه مرکزي در 

  شرایط تمدید قرارداد  )20ماده 

  .ار و با صدور الحاقی انجام خواهد شدذتمدید قرارداد براي سالهاي بعد با توافق بیمه گر و بیمه گ

  12ماده 

مصوب (کلیه مواردي که در این قرارداد ذکري به میان نیامده بر طبق شرایط عمومی بیمه درمان گروهی 

ار شده است و قوانین جاري ذکه جزء الینفک این قرارداد می باشد و تحویل بیمه گ) شورایعالی بیمه

  .مملکت عمل خواهد شد

  شرایط غیرقابل پیش بینی) 22ماده 

     .در صورت بروز شرایط غیر مترقبه با توافق طرفین و طبق قوانین بیمه مرکزي اقدام خواهد شد

  اصل حسن نیت )32ماده 

  .  یمه گر و بیمه گزار رعایت شوداصل حسن نیت از سوي ب

  نحوه فسخ قرارداد )42ماده 

در صورتی که بیمه گر بخواهد بیمه نامه را فسخ نماید ، موظف است موضوع را کتباَ به بیمه گزار 

در این صورت بیمه نامه یک ماه پس از اعالم مراتب به بیمه گزار ، فسخ شده تلقی می .اطالع دهد

در این .درخواست کتبی به بیمه گر فسخ بیمه نامه را تقاضا کند ارائه اند بابیمه گزار می تو.گردد

صورت از تاریخ تسلیم درخواست مزبور یا تاریخ موخري که در درخواست معین شده است بیمه 

چنانچه درخواست بیمه گزار تاریخ مشخصی براي فسخ تعیین شده .نامه فسخ شده تلقی می شود

  .  خیر خواهد بودباشد اثر فسخ از تاریخ ا
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  52ماده 

هر گونه پیشنهاد و اظهار طرفین در رابطه با این قرارداد باید کتباَ به آخرین نشانی اعالم شده 

  .ارسال گردد

تبصره و در سه نسخه که در حکم واحد می باشند  25ماده و  26این قرارداد مشتمل بر )26ماده 

  .امضاء و مبادله شده است                تنظیم گردیده و در تاریخ   

  

  

  

  

  ناظر فنی قرارداد                                       ناظر تخصصی قرارداد                 

  مدیر کل درمان  بنیاد شهید               معاونت حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید          

  و امورایثارگران                                      و امورایثارگران                         

  

  

  

  بیمه گزار                                                           بیمه گر                     

  ایرانمعاونت بهداشت و درمان بنیاد شهید                         شرکت سهامی بیمه 

  ثارگرانو امورای               

    

  معاونت توسعه مدیریت بنیاد شهید

  و امورایثارگران               
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