
 

 

  بيمه نامهموضوع  -ماده اول 

موضوع اين بيمه نامه عبارت است از بيمه مسئوليت مدني بيمه گذار كه بـر  

و ظايف بيمه گـذار در طـول    و انجام تعهدات   اساس آن بيمه گر متعهد مي گردد در ازاء

مدت بيمه نامه خسارت فوت و نقص  عضو وارده به اشخاص ثالث و بيماران تحت مداوا و 

مسـئولين  ( لجه مراكز درماني كه ناشي از اهمال و قصور در انجام وظايف بيمـه گـذار   معا

در صورت احراز مسئوليت بيمه گذار توسط مراجع قضايي و در چار چـوب دسـتور   ) فني 

العمل وزارت بهداشت ، درمان و آمـوزش پزشـكي باشـد را بـا در نظـر گـرفتن شـرايط و        

 . ان نمايد مقررات مندرج در اين بيمه نامه جبر

        كـه از طـرف   ) كلينيـك هـا   ( شـرح وظـايف مسـئولين فنـي بيمارسـتان هـا        -تبصره 

       الينفـك بيمـه نامـه    ءوزارت بهداشت ، درمان و آمـوزش پزشـكي تعيـين گرديـده ، جـز     

 . مي باشد 

 تعهدات بيمه گر  -ماده دوم 

ن و ذوي الحقوق آنـان پـس   به بيمارا بيمه نامهپرداخت خسارات ناشي از موضوع  - ٢ -١

 . تعهدات مندرج در بيمه نامه مي باشد   حراز مسئوليت بيمه گذار تا حدود ااز 

تعهد بيمه گر در قبال هر يك از بيماران ، معادل مبلغي است كه از سوي مراجع   - ٢-٢

مي گردد و در هر صورت از مبلغ تعيين شـده در  ايـن بيمـه نامـه     نوني ذيصالح تعيين قا

 . وز نخواهد كرد تجا

در صورتي كه بيمه گذار از سوي مراجع قانوني ذيصالح به پرداخت ديـه محكـوم    - ٢-٣

به پرداخت معـادل ارزان تـرين   شود ، تعهد بيمه گر در خصوص ميزان خسارت ، محدود 

 . نوع ديه از انواع مجري مذكور در قانون ديات مي باشد 

      حرفـه اي بيمـه گـذار در مـدت اعتبـار      تعهدات بيمه گر منحصـر بـه مسـئوليت    - ٢-٤

  .  مي باشدبيمه نامه 

چنانچه مسئوليت موضوع اين بيمه نامه به موجب بيمه نامـه ديگـري نيـز مـورد      - ٢-٥

تأمين قرار گرفته باشد ، تعهد بيمه گر حداكثر معادل مازاد خسارت تأديـه شـده توسـط    

 . بيمه گر اول مي باشد 

در صورت وقـوع حـوادث تحـت پوشـش ، پـس از تكميـل        بيمه گر موظف است – ٢-٦

مدارك خسارت و مشخص شدن ميزان خسارت حداكثر ظرف مدت پانزده روز نسبت بـه  

  . انجام تعهدات خود اقدام نمايد 

در صورت تاخير در ارائه حكم قطعي داد گاه افزايش نرخ احتمالي ديه مشمول اين  -٢-٧

 . بيمه نامه نخواهد بود 

 وظايف بيمه گذار  -ماده سوم 

كليه كاركنان بيمارستان متناسب با وظايف خود داراي تجربه و مهارت هـاي الزم   - ٣-١

 . باشند 

وسايل و تجهيزات ايمني ، ) بيمارستان يا كلينيك (  بيمه نامهدر محل موضوع  -تبصره 

 . گيرند  اورژانس و اطفاء حريق تعبيه گرديده و به طور صحيح استفاده و مورد عمل قرار

        هر گونـه اطالعـات و مـدارك در رابطـه بـا مسـئول شـناخته شـدن خـود را در          - ٣-٢

 . چهارچوب قرارداد به بيمه گر ارائه نمايد 

بيمه گذار حق ندارد بدون موافقت بيمه گر در مورد مسئوليت هايي كه طبق  - ٣ -٣

و يا وجهي به  دي به عهده گيرتعهدي در قبال مدع  مي باشد ، تأمين  اين بيمه نامه مورد

 . وي بپردازد مگر اين كه انجام اين اقدام قبالً مورد موافقت بيمه گر قرار گرفته باشد 

و همچنين هر نوع  بيمه نامه وقوع هر گونه حادثه ناشي از مسئوليت موضوع اين  - ٣-٤

را ربوط شود م بيمه نامهذوي الحقوق وي عليه خود كه به اين بيمار يا ادعا و مطالبه 

بدون فوت وقت در اولين زمان ممكن و در ظرف مدت سه روز از تاريخ اطالع به بيمه گر 

اعالم نمايد و نيز مكلف است متعاقباً كيفيت مطالبه و يا دعوي ، نام و نشاني مطالبه 

كننده و يا اقامه كننده دعوي و عنواني كه به موجب آن مطالبه غرامت و يا اقامه دعوي 

هر گونه ت ، مشخصات زيانديده ، نام و نشاني شهود احتمالي ، مبلغ مورد ادعا و شده اس

 اطالعات و مشخصات و نكات ديگر مربوطه به موضوع را كه بر آن وقوف دارد و هر نوع 

 

 

 

 

و با بيمه گر در مداركي كه در اين باره در اختيار دارد به بيمه گر تسليم اسناد و 

  .تحقيقات ورسيدگي موضوع همكاري نمايد 

جز در شرايط فورس مـاژور بـه بيمـه گـر     م انجام تعهدات فوق در مهلت مقرر عد - ٣-٥

 . خودداري نمايد حق خواهد داد از پرداخت تمام يا بخشي از خسارت موضوع اين قرارداد 

 استثنائات  -ماده چهارم 

 : از شمول تعهدات بيمه گر خارج است  خسارات ناشي از موارد ذيل

خسارات ناشي از جنگ ، انقالب ، شورش ، اعتصاب ، كودتا ، اغتشـاش ، تهـاجم ،    - ٤-١

 تصرف و غيره 

 خسارات ناشي از انفجار اتمي ، تشعشعات راديو اكتيو يونيزه ، انرژي هسته اي  - ٤-٢

 خسارات ناشي از عمد و تقلب بيمه گذار  - ٤-٣

  مخدر موادو حوادث ناشي از مصرف مسكرات و استعمال  اع و زد و خورد نز - ٤-٤

 خسارات ناشي از تخلف از اجراء قوانين و مقررات دولتي و جرائم - ٤-٥

  .... )زلزله ، سيل ، صاعقه و ( خسارات ناشي از بروز حوادث طبيعي  - ٤-٦

 پزشكان خسارات تحت پوشش در بيمه نامه مسئوليت مدني حرفه اي  - ٤-٧

     وارد... ) تاسيسـات ، سـاختمان ، وسـائل نقليـه و     ( خساراتي كه به بيمارسـتان   - ٤-٨

 .  مي شود

 ) از دست دادن درآمد بيمارستان  (خسارات ناشي از عدم النفع  - ٤-٩

حوادثي كه طبق قانون بيمه گـذار مسـئول آن نمـي باشـد و حـوادث خـارج از        – ٤-١٠

 بيمه نامه محدوده مكاني مندرج در 

 خسارت وارد به كاركنان بيمه گذار و پيمانكاران طرف قرار داد  – ٤-١١

 نحوه پرداخت خسارت  -ماده پنجم 

ميزان خسارات ) مراجع قضايي ذيصالح ( در صورتي كه سازمان نظام پزشكي يا دادگاه 

موضوع  ناشي از مسئوليت بيمه گذار را تعيين نمايد ، مبلغ تعيين شده پس از كارشناسي

  زيان ديده يا  خصو احراز مسئوليت براي بيمه گر به اطالع بيمه گذار مستقيماً به ش

 . پرداخت خواهد گرديد ) فوت زيان ديده در صورت  ( ذوي الحقوق وي

 بيمه نامهتغييرات  -ماده ششم 

هر گونه  تغييري در اين بيمه نامه به موجب الحاقي خواهد بود ، هر گاه مفاد الحاقي 

    ل آمده مطابقت نكندمصادره از طرف بيمه گذار با توافق هايي كه بين طرفين به ع

روز از تاريخ صدور ، تغيير يا اصالح آن را كتباً خواستار  ١٥بيمه گذار بايد ظرف مدت 

 . الحاقي صادره قطعي تلقي خواهد شد شود ، در غير اين صورت 

  شرايط فسخ  –ماده هفتم 

توانند با اخطار كتبي يك ماهه نسبت به فسخ بيمه نامه اقدام  هر يك از طرفين مي

نمايند در صورت فسخ بيمه نامه از جانب بيمه گذار حق بيمه بر اساس تعرفه كوتاه مدت 

و در صورت فسخ از جانب بيمه گر حق بيمه مدت باقيمانده به صورت روز شمار محاسبه 

 . خواهد گرديد 

 ف چگونگي رفع اختال –ماده هشتم 

طرفين بايد اختالف خود را تا حد امكان به صورت دوستانه و مرضي الطرفين حل كنند ، 

ولي چنانچه از طريق مذاكره حل و فصل نشد از طريق داوري و در صورت عدم توافق 

 . موضوع از طريق مراجع ذيصالح قانوني حل و فصل خواهد شد  ،

 مرور زمان  –ماده نهم 

اين بيمه نامه دو سال است كه از تاريخ وقوع حادثه منشاء  مرور زمان دعاوي ناشي از

 . دعوي شروع ميشود 

 موارد پيش بيني نشده   –ماده دهم 

نسبت به موارد پيش بيني نشده در اين بيمه نامه ، مطابق ضوابط كلي حاكم بر امر بيمه 

  .، عرف بيمه گري و ساير قوانين و مقررات جاري عمل خواهد شد 

  كلينيكدرمانگاه و  مسئوليت مدني حرفه اي مسئول فني بيمارستاننامه ومي بيمه شرايط عم



  


