
 

 بیمه تکمیلی 

 کمک رسان   شرکت خدمات شرایط استفاده از

باید بدانیم این است که شرایط استفاده از این بیمه چگونه    خدمات کمک رسانترین نکاتی که درباره  یکی از مهم

است. یعنی زمانی که دچار بیماری شدیم یا بخواهیم از خدمات درمانی بیمه خود استفاده کنیم باید چه کاری انجام  

 .دهیم

 از خدمات شرکت کمک رسان استفاده کرد: توان روش می  2 به 

 (خدمات آنالین 1

 مراجعه به مراکز طرف قرارداد بیمه کمک رسان ایران و استفاده از خدمات معرفی بر خط )آنالین( با ارائه کد ملی 

 دریافت معرفی نامه برای مراکز درمانی غیرآنالین ( 2

 مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده و دریافت معرفی نامه درمانی: 

 علت بستریگواهی پزشک مبنی بر درخواست خدمات یا  ❖

 کارت ملی  ❖

 قید کردن نام مرکز یا بیمارستان و تاریخ انجام آن  ❖

 . قید کردن شماره تماس که در دسترس باشد ❖

 شماره های فکس: 

88648493 – 88648661  - 88648662 -  021 

   021- 88648421  تلفن: 

 368 -  219-  217- 680- 670 -200 -156  -223 -  271-  216داخلی ها: 



 

واحد مذکور به هیچ عنوان جهت صدور معرفی نامه مراجعه حضوری ندارد و دریافت معرفی  الزم به ذکر است  ❖

نامه به صورت آنالین یا از طریق ارسال فاکس انجام می شود. )مگر موارد استثناء که نیاز به تائید پزشک  

 معتمد کمک رسان دارد.(

+ کارت شناسایی )یا   سال دستور پزشکجهت دریافت معرفی نامه از طریق فکس برای مراکز غیر آنالین، ار ❖

 . اعالم کد ملی بیمار به کمک رسان( الزامی است

 دریافت هزینه از مراکز پرداخت خسارت   -3

درصورت مراجعه به مراکز غیرطرف قرارداد کمک رسان و یا مراکز درمانی طرف قرارداد که به هر دلیلی معرفی 

فاکتور هزینه   ،خدمات مورد نظر خود را دریافت کنید. پس از آن گواهی پزشکولی  نامه کمک رسان دریافت نشده  

پاه استان تحویل داده تا مدارک درمانی را  های پرداخت شده و سایر مدارک الزم را به نمایندگان مستقر در س

جهت پرداخت هزینه به شرکت کمک رسان ارائه نمایند. توجه داشته باشید که در این حالت مدت زمان محدودی  

 فرصت دارید تا خسارت وارد شده را از کمک رسان دریافت کنید. 

 درصورت استفاده از سهم بیمه گر اول فرانشیز کسر نمی گردد.  ❖

عهدات ضمیمه شیوه نامه می باشد و امکان پرداخت هزینه ها اعم از ویزیت، دارو، عینک و سمعک  سقف ت  ❖

 . وجود ندارد

معرفی نامه های مربوط به تزریقات داخل چشمی ) آواستین، آیلیا، تریامسینولون و... ( از سقف بستری عمومی   ❖

 صادر می گردد. بدون در نظر گرفتن اقامت شش ساعته

و   ❖ درمان  هزینه  پرداخت  برای  بیمه  های  اکثر شرکت  از سوی  اخیر  های  سال  در  که  تغییراتی  به  توجه  با 

گرفته از سقف    واریکوسل صورت  مستقیما  جراحی  این  برای  پرداخت خسارت  یا  نامه  معرفی  است، صدور 

 ) اسپرموگرام، صفحات شناسنامه، جواب سونوگرافی( ندارد. نیازی به مدارک تکمیلیبستری انجام می شود و 

 

 



 

 همراه با فیزیوتراپی: خدمات شرکت کمک رسان

 لیزر کم توان: قابل پرداخت   ❖

 لیز پر توان: غیر قابل پرداخت  ❖

 مگنت: قابل پرداخت  ❖

 شاک ویو: غیر قابل پرداخت  ❖

 

برای صدور معرفی نامه مربوط به اعصاب و روان موارد مربوط به اختالالت دو قطبی، شیزوفرنی و بیماری   ❖

 رداخت می گردد.های حاد سایکوزیس غیرقابل پرداخت است و سایر ناراحتی های روانی پ

 

برای نوزادانی که پس از تولد احتیاج به خدمات درمانی بستری در بیمارستان را دارند تا یک ماه در سقف مادر   ❖

 برایشان معرفی نامه صادر می گردد.

 

پرداخت هزینه های درمانی مربوط به حوادث مانند شکستگی، دررفتگی، تروما، بریدگی و امثالهم ارسال شرح   ❖

 امی نمی باشد. الزحادثه 

 

 هزینه های درمانی ناشی از تصادفات رانندگی در تعهد بیمه درمانی می باشد.  ❖

 

موارد ذیل شامل برخی شیوه نامه های داخلی شرکت کمک رسان ایران می باشد که در موارد خاص برای  

 اکثر بیمه های همکار کمک رسان اجرا می گردد. 

پرداخت خسارت احتیاج به مدارک تکمیلی یا   بیماری هایی که برای صدور معرفی نامه یا

 : تایید پزشک معتمد کمک رسان را دارند

بینی ) در صورت نداشتن سی تی اسکن مراجعه به   ❖ سیپتوپالستی: ارسال گزارش سی تی اسکن صورت و 

 پزشک معتمد کمک رسان (

پزشک معتمد کمک  هرنی نافی و هرنی شکمی: ارسال آخرین گزارش سونوگرافی شکم ) یا معاینه توسط   ❖

 رسان(

انواع جراحی های مربوط به چاقی مفرط: ارسال ریپورت بادی آنالیز معتبر با ذکر نام بیمار در ریپورت یا مراجعه   ❖

 توسط پزشک معتمد این شرکت.   BMIبه پزشک معتمد کمک رسان و محاسبه 

 MRI.ماموپالستی درمانی: معاینه توسط پزشک معتمد کمک رسان به همراه جواب  ❖



 

باشد مورد تایید است، یا    70زیر    VFIپریمتری چشم ) در صورتی که    : ارسال ریپورت بلفاروپالستیجراحی   ❖

 مراجعه به پزشک معتمد کمک رسان(

 : مراجعه به پزشک معتمد کمک رسان.بلفارویتوزیسجراحی  ❖

 مراجعه به پزشک معتمد کمک رسان.  استرابیسم:  ❖

 ژنیکوماستی آقایان: مراجعه به پزشک معتمد کمک رسان به همراه جواب سونوگرافی. ❖

  –هفته از سقف بستری    20کورتاژ تخلیه ایی: ارسال آخرین سونوگرافی بارداری ) در صورت بارداری زیر   ❖

 هفته از سقف زایمان( 20باالی 

 جراحی یا لیزر واریس: ارسال آخرین سونوگرافی داپلر عروق تحتانی.  ❖

 

احتیاج به ویزیت    سال داشته باشد  عضو زیر دوازده سال یا باالی هفتاد)برای کلیه بیماری های فوق در صورتی که  

 معتمد یا مدارک تشخیصی تکمیلی ندارد.(

با توجه به اینکه قرارداد مذکور فاقد بند مربوط به تشخیص ناهنجاری های جنین می باشد، صدور معرفی نامه   ❖

 انجام نمی شود. برای خدمات پاراکلینیکی تشخیص ناهنجاری های جنین اعم از آزمایشات و تصویربرداری ها  

 مدارک مورد نیاز جهت دریافت خسارت های درمانی )موارد بستری(: 

خواهشمندیم جهت سهولت و محاسبه پرونده، مدارک زیر را بطور کامل به   درمان صندوقطرح   متقاضیان محترم 

 ( ارائه نمائید.  sosبیمه کمک رسان ایران )

 پرونده درمانی: مدارک مورد نیاز جهت تشکیل و محاسبه 

 گواهی پزشک مبنی بر تشخیص و علت بستری  ❖

 صورت حساب اصل  ❖

 ریز قبض دارو و لوازم مصرفی بخش  ❖

 ریز قبض دارو و لوازم مصرفی اتاق عمل  ❖

 خالصه پرونده و شرح حال  ❖

 شرح حال بستری  ❖

 گزارش جراحی، بیهوشی و گواهی جراح ) در صورت انجام جراحی ( ❖

 گواهی کمک جراح ❖

 ویزیت ها و مشاوره ها و دستورات پزشکگواهی  ❖

 جواب و ریز قبض آزمایشات و پاتوبیولوژی ) در صورت داشتن آزمایش( ❖



 

نسخه دارو شیمی درمانی و فاکتور داروخانه  ) در صورت انجام شیمی درمانی و خرید دارو ( باید ممهور به   ❖

 مهر پزشک معالج باشند.

تجهیزات پزشکی جهت جراحی ها خریداری شده، باید ممهور به مهر پزشک  فاکتور لوازمی که از شرکت های   ❖

 . معالج و اتاق عمل گردند

 

 توضیحات:

 الزامیست.  اصل تمام مدارک فوق جهت تشکیل پرونده برای محاسبه و کارشناسی   -1

دار بیمه گواهی مبلغمدارک فوق به همراه  کپی یا کپی برابر اصلگر پایه، ارائه در صورت دریافت هزینه از بیمه -2

 الزامیست.  پایه

 به همراه داروهای شیمی درمانی الزامیست.  گواهی تزریق پزشکجهت انجام شیمی درمانی در مطب، ارائه  -3

 

 مدارک مورد نیاز جهت دریافت خسارت های درمانی )موارد پاراکلینیکی و سرپائی(: 

خواهشمندیم جهت سهولت در پرداخت خسارت ها،  مدارک زیر را بطور کامل  صندوق درمانطرح   متقاضیان محترم 

 ( ارائه نمائید.  sosبه بیمه کمک رسان ایران ) 

 مدارک مورد نیاز جهت امور پاراکلینیکی:

 دستور پزشک مبنی بر خدمات مورد نیاز  ❖

( ارائه گردد.  report)جواب یا گزارش اقدام صورت گرفته ) در موارد تصویربرداری می بایست گزارش کتبی   ❖

 در صورت نبودن گزارش اصل کلیشه ارائه شود.(

 اصل رسید یا اصل قبض پرداختی ممهور به مهر مرکز انجام دهنده خدمات  ❖

 دستور پزشک ❖

 جواب  ❖

 

 

 مدارک مورد نیاز جهت موارد اورژانسی: 



 

 گواهی پزشک  ❖

 رسیده باشد. شرح حال یا شرح حادثه که توسط عضو نوشته شده و به امضای عضو  ❖

 اصل رسید یا قبض پرداختی ممهور به مهر اورژانس  ❖

 جهت اقدامات مربوط به شکستگی ارائه عکس رادیوگرافی الزامیست.  ❖

 های سرپایی:مدارک مورد نیاز جهت جراحی

 گواهی پزشک  ❖

 اصل رسید یا قبض پرداختی ممهور به مهر پزشک یا مرکز ارائه دهنده خدمت ❖

 

 نکته:

 الزامیست.   ارسال گزارش پاتوبیولوژیهای سرپایی جهت پرداخت هزینه بیوپسی یا اکسیزیون

 توضیحات:

 . ماه می باشد 4در ضمن مهلت ارائه مدارک از تاریخ پذیرش به مدت  -1 ❖

 در صورت استفاده از سهم بیمه گر اول فرانشیز کسر نمی گردد. ❖

بیمه گر اول )پایه( : بیمه گر شخصی است حقوقی که در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه گذار تعهد جبران خسارت  ❖

 –بیمه سالمت    –و یا پرداخت وجه معینی را در صورت وقوع حادثه به عهده می گیرد. ) بیمه تامین اجتماعی  

 بیمه خدمات درمانی و..... (

قابل پرداخت می باشند و امکان پرداخت سایر هزینه ها اعم از ویزیت، دارو، عینک،  ذیل الذکرتنها پوشش های  ❖

 سمعک و ... وجود ندارد. 

 

 

 

 

 

 ( به شرح زیر می باشد. sosکمک رسان ایران ) تعهدات شرکت بیمهجدول 



 

 جدول تعهدات  

 

 *جدول فوق فاقد دوره انتظار می باشد.

 

 عنوان پوشش  ردیف
حداکثر تعهدات  

 ساالنه )ریال( 

* حق  

 فرانشیز 

1 

بستری، جراحی، شیمی درمانی، رادیو تراپی، آنژیو گرافی قلب، گامانایف  هزینه های  

اعمال  )    day care  و انواع سنگ شکن در بیمارستان و مراکز جراحی محدود و 
به جراحی هایی اطالق می شود که مدت زمان مورد نیاز برای    day careجراحی  

 مراقبت های بعد از عمل در مراکز درمانی، کمتر از یک روز باشد.( 

0.000.00010  20٪  

2 

هزینه اعمال جراحی مربوط به سرطان، مغز و اعصاب مرکزی و نخاع )به استثناء  
مغز استخوان )با احتساب بند  دیسک ستون فقرات( قلب، پیوند کبد، ریه، کلیه و  

 یک(

0.000.00052  20٪  

000.00053. سزارین(  - زایمان )طبیعی 3  20٪  

4 
جبران هزینه های مربوط به درمان نازائی و ناباروری شامل اعمال جراحی مرتبط  

 IVFو    میکرواینجکش ، ZIFT،  GIFT  ،IUIبا 
50.000.000 20٪  

5 

انواع سونوگرافی )به استثناء سونوگرافی ناهنجاری  هزینه های پاراکلینیکی شامل:  
آی،   آر  ام  اندوسکوپی،  انواع  اسکن،  انواع  ماموگرافی،  غربالگری(،  و  جنینی  های 
اکوکارنیوگرافی، استرس اکو، دانستیومتری، آزمایش تشخیص پزشکی، پاتولوژی یا  

پی، هزینه  آسیب شناسی با ژنتیک پزشکی، انواع رادیو گرافی، نوار قلب، فیزیوترا
های مربوط به تست ورزش، تست آلرژی، تست تنفسی، نوار عضله، نوار اعصاب و  
نوار مغز، نوار مثانه، شنوایی سنجی، بینایی سنجی، هولتر ماریتورینگ قلب، هزینه  
های جراحیهای مجاز سرپایی مانند شکستگیها، گچ گیری، ختنه، بخیه، کرایو تراپی،  

 لیه کیست و لیزر درمانی، کشیدن بخیهاکسیژیون لیپوم، بیویسی، تخ

.000.00010  20٪  

6 

به   مشروط  پزشکی  فوریتهای  سایر  و  آمبوالنس  هزینه 
بستری شدن بیمه شده در مراکز درمانی و با نقل و انتقال  

تشخیصی مراکز  سایر  به  دستور    -بیمار  طبق  درمانی 
 پزشک معالج 

00.0000.2 داخل شهری   20٪  

000.0004. بین شهری   20٪ 



 

 بیمه عمر و حوادث

 جدول تعهدات بیمه عمر و حوادث 

 

می بایست نفر  3مازاد بر می باشد و برای  نفر    3  خدمت بیمه عمر و حوادث برای هر خانواده حداکثر به تعداد*نکته:  

 ریال پرداخت شود. 83.500مبلغ  

  ازکارافتادگی   و   هرعلت و نقص عضو  به  فوت  سرمایه  معادل  شدگان  بیمه  از  هریک   برای  گر  بیمه  تعهد  حداکثر*نکته:  

 براثرحادثه مطابق جدول فوق می باشد. 

 موضوع بیمه: 

 بیمه عمومی شرایط طبق( هرعلت  به فوت  )شدگان  بیمه زمانی عمر بیمه مشمول خطرهای پوشش بیمه عمر: (1

.گر بیمه مورد عمل عمر  

پوشش خطرهای مشمول بیمه حوادث بیمه شدگان) فوت ، نقص عضو و ازکارافتادگی دائم کلی :  بیمه حوادث  (2

 .  مورد عمل بیمه گر ویاجزئی ناشی ازحوادث(طبق شرایط عمومی بیمه حوادث

ازدست دادن توانایی انجام کارعضوی  قطع،تغییرشکل ویا  ( نقص عضو و یا ازکارافتادگی دائم عبارت است از 1تبصره 

 عضو یا وضعیت دائم وقطعی داشته باشد.مالک تشخیص وتعیین میزان نقص ازاعضاء بدن که ناشی ازحادثه بوده و

ازکارافتادگی نظرکمیسیون پزشکی معتمد بیمه گر و براساس جداول مندرج در دستورالعمل تعیین درصد نقص عضو  

 موردعمل بیمه گر خواهد بود.

 ساالنه بیمه حق )ریال( براثرحادثه وازکارافتادگی  عضو نقص علت )ریال(  هر به فوت  سطح  ردیف

 200.000.000 200.000.000 سرپرست  1

 

 ریال 250.000

همسر وپدر ومادر   2

عضو، پدر و مادر  

 همسر عضو

100.000.000 100.000.000 

 50.000.000 50.000.000 فرزند  3



 

رد میزان نقص عضویاازکارافتادگی، موضوع به کمیسیونی که متشکل ازپزشک  ( درصورت بروز اختالف درمو 2تبصره  

ون برای  معتمد بیمه گر و پزشک معتمد بیمه گذار وپزشک سومی که منتخب طرفین می باشدارجاع ورأی این کمیسی

     طرفین قطعی والزم االجراء خواهد بود.

 

 شرایط سنی ثبت نام:

بیمه شدگان    و تامین پوشش بیمه حوادث (   هر علت  به  فوت  خطر)    پوشش  جهت  گر  بیمه  تعهد   مورد  سن  حداکثر  -1

 بیمه   فرزندان.  باشد  می  تمام  سال  12  نیز  آنان  سن  حداقلو    تمام   سال  70و پدر و مادر    آنان  و همسران  اصلی

 . درآیند شدگان بیمه عداد به توانند می سال 30 حداکثر سن با اصلی نیز شدگان

 

 :  نیت حسن اصل 

 بیـمه   اختیار  در  را  خود  اطالعات  کلیه  گر  بیمه  پرسشهای  به  پاسخ  در  صداقت  و  دقت  رعایت  با  است  مکلف  شده  بیمه  -1

 برخالف   عمداً  یا  و  نماید  خودداری  مطلبی  اظهار  از  عمداً  گر  بیمه  پرسشهای  به  پاسخ  در  شده  بیمه  دهد. اگـر  قـرار  گر

  هیچ   شده  اظهار  واقع  برخالف   یا  شده  کتمان  که  مطلبی  اینکه  ولو.  بود  خواهد  اثربال    و  باطل  بیمه نامه  بنماید،   اظهار   واقع

 . شد نخواهد مسترد  شده بیمه پرداختی وجوه صورت این در. باشد حادثه نداشته یا بیماری وقوع در تأثیری گونه

 

 :  ( ها) ذینفع یا(  گان)  کننده   استفاده

 گردیده   مشخص  ذینفع  تعیین  فرم   در   شده  بیمه  طرف  از  که  ترتیبی   به   تعهد   مورد  سرمایه  شده  بیمه  فوت   صورت   در  -1

  نشده   تعیین  شده  بیمه  توسط  ها  ذینفع  از  هریک  سهم  چنانچه.  شد  خواهد  پرداخت  شده  تعیین  های  ذینفع  در وجه  است

 فرم  تکمیل  عدم  یا  و  ذینفع  تعیین  عدم  صورت  در  و  شد  خواهد  تقسیم  آنان  بین  مساوی  نسبت  بیمه به  سرمایه  باشد، 

 وی  قانونی  وراث  وجه  در  ایران  اسالمی  جمهوری  جاری  قوانین  براساس  بیمه  آن سرمایه  بودن  مخدوش  یا  و  ذینفع  تعیین

 .شد خواهد پرداخت

درصدی ازآن    یا  درصورت نقص عضو ویا ازکارافتادگی دائم کلی یا جزئی بیمه شده به علت حوادث سرمایه بیمه و  -2

 تعیین نقص عضومندرج در شرایط عمومی بیمه حوادث مورد عمل بیمه گربه بیمه شده پرداخت خواهدشد.براساس جدول  



 

 تأیید  گذار بیمه  توسط کتباً مراتب باید متوفی،  شده   بیمه توسط ذینفع و عدم تعیین  شده بیمه فوت  درصورت :*تبصره

 . گردد

 معاونت  یا  و  مباشرت   عامداً  شده   بیمه  قتل  در(    گان)    کننده   استفاده  یا  و(    ها )    ذینفع  شود  ثابت  که  صورتی  در  *تبصره :

 دریافت   از  ( گان)  کننده  استفاده  یا(    ها )    ذینفع  چنین  است،   داده  روی(  آنها  )    وی  تبانی  یا  تحریک  سبب  به  قتل  یا  داشته و

  در   ذینفع  افراد  سایر  سهم  پرداخت  به  متعهد  گر منحصراً  بیمه  صورت  در این  .شد(  خواهند)  خواهد  بیمه محروم  سرمایه

 .بود خواهد بیمه سرمایه

از تکمیل و امضاء توسط عضو می بایست برای هر بیمه شده بصورت جداگانه تهیه و به  فرم ذینفعان    *نکته: پس 

 نماینده صندوق در استان تحویل داده شود. 

 

 : حادثه  وقوع درصورت( ها) و ذینفع گانشد بیمه  وظایف

از طریق پروفایل شخصی    هفته  دو  مدت  ظرف  حداکثر  وقت  دراسرعمی بایست    درصورت بروز حادثه برای بیمه شدگان  -1

 عضو صندوق در سامانه سحاب بخش پشتیبانی تیکت ارسال شود و یا از طریق تماس تلفنی اعالم حادثه گردد. همچنین

نیاز جهت تشکیل پرونده و پرداخت خسارات را به یکی از رابطین و یا شعب بیمه مورد    مستند مدارکمی بایست    متعاقباً

 کوثر تحویل داده شود.

 اطالع بیمه   به  کتباً  فوت  از تاریخ  هفته  دو  مدت  ظرف   حداکثر  وقت  دراسرع  باید  را  مراتب  ( ها)  و یا ذینفع  شدگان  یمهب  -2

 .اند نبوده اعالم به قادر خود از اراده خارج علت به نمایند ثابت اینکه مگر برسانند،  گر

در رابطه    که  سؤاالتی  کلیه  و به  نموده  تسلیم  گر  بیمه  به  را  لزوم  مورد  مدارک  باید  و یا ذینفع  شده  بیمه  مورد  برحسب  -3

 .دهد پاسخ صداقت از روی شود،  می ایشان از حادثه با

  باشد،   می  گر بیمه   قبول مورد  آن  هزینه که  پزشکی  و یا معاینه  تحقیقات  هرگونه  قبول  به  ملزم و یا ذینفع  شده  بیمه  -4

 . هستند

  ضرر و زیان  تواند  می   گر   بیمه  ندهند  انجام  را   ماده   دراین   مقرر  تکالیف  ذینفع  و یاشده    بیمه  که  درصورتی  *تبصره :

 . نماید  کسر خود پرداخت قابل تعهدات  از را مزبور تکالیف  اجرای عدم لحاظ وارده به

 

 :  استثنائات



 

 نرخ   مــورد  در  ای   جداگانه  توافق  تابع  و  بوده  مستثنی  قرارداد  این  پوششهای  شمول  از  جنگ  از   ناشی  خطرات  تأمین  -1

 .  باشد می آن و شرایط

  مناطقی   در  )  عمل نکرده  جنگی  مهمات  عملکرد   از  ناشی   فوت  بیمه  پوشش  تحت  قرارداد  این  شدگان  بیمه  *تبصره :

 تعهدات مندرج   میزان  به  توجه  با  و  صلح  زمان  در(    اند  شده  شناخته  جنگی  مناطق  به عنوان  تحمیلی   جنگ  زمان  در  که

 . باشند  می قرارداد این در

نظامی    مقامات  احتیاطی  اقدامات  کودتا،   قیام،   انقالب،   آشوب،   بلوا،   اعتصاب،   اغتشاش،   از شورش،   ناشی  خسارات  کلیه   -2

 تروریستی  اقدامات و هرگونه و انتظامی

 ای  بیمه اول سال 2 در طول آن به و یا اقدام شده بیمه خودکشی-3

 پزشک تجویز بدون محرک و یا داروهای مخدر مواد هرگونه و یا استعمال مستی -4

 در آن  و یا معاونت از مباشرت، مشارکت  اعم مجرمانه اعمال به شده بیمه ارتکاب -5

 ای   هسته و انفعاالت و فعل  آن و مانند و نوتروژنی و هیدروژنی اتمی انفجارات از ناشی خسارات -6

 فشان طوفان و آتش زلزله، سیل،  از ناشی خسارات -7

 خطر در تحقق شده بیمه عمد -8

در اثر بیماری   ای  بیمه  پوشش  اول  ماه  6  مدت  درطول  (غیرحادثه    علت  به  فوت  )  ای  بیمه  فاقد سابقه  شده  بیمه  فوت  -9

سرطان، هپاتیت   ،   MS  مغزی،   های  تومور  و  کلیوی  مزمن  بیماری  کبدی،   مزمن  بیماری  و مغزی،   قلبی  های  ایدز، سکته

 . باشد  شده  بیمه ای بیمه پوشش شروع از تاریخ قبل آن گر منشاء بیمه معتمد پزشک که به تشخیص

 . باشد بیمه این موضوع خطر از تحقق   ناشی جنون به ابتال آنکه مگر  شده بیمه جنون به و ابتال بیماری -10

 هوایی  پرواز تمرین و هرنوع وآکروباسی اکتشافی و پروازهای سرعت مسابقه از  ناشی خسارات -11

و   هدایت  ای،   دنده  موتورسیکلت  هدایت  قایقرانی،   سوارکاری،  شکار،  ای،  و حرفه  رزمی  ورزشهای  از ناشی  خسارات  -12

و    هدایت  ، (   ای  مسابقه)  کورسی   اتومبیل  و یا سرنشینی  هدایت  تجاری،   و غیر  اکتشافی  آموزشی،   یا سرنشینی هواپیمای

 موتور   بدون  پرواز  وسائط  سایر  و یا  کایت  و هدایت  ( آزاد  سقوط  جز  به)    نجات  با چتر  غواصی، پرش   هلیکوپتر،   یاسرنشینی

 . آن اضافی بیمه  و پرداخت حق گر بیمه قبلی موافقت اخذ با مگر

 .  باشند کار پروانه و اقامت  مجوز فاقد که خارجی اتباع خسارات کلیه -13

 .گر بیمه عمل عمر مورد بیمه عمومی شرایط طبق موارد سایر -14



 

چنانچه بیمه شده هنگام رانندگی دچار حادثه گردد ودارای گواهینامه رانندگی  مجاز ومتناسب آن وسیله نقلیه     -15

 نباشد )صرفاً جهت خطرات مشمول بیمه حوادث(. یا نباشد،اعم ازآنکه مقصر حادثه باشد

 

 سایر مقررات:

 برای  وجوهی  دریافت  به  اقدام  نادرست  مدارک یا ارائهو    کاذب  اظهارات  بوسیله  عمداً  شده  بیمه  که  شود  ثابت  هرگاه  -1

  است   وجوهی  دریافت   به  گر محق  و بیمه  شده  خارج  بیمه  قرارداد  از لیست   شده  بیمه  نام  حالت  است، دراین  خود نموده

 .است نموده پرداخت شده بیمه به غرامت هرعنوان بابت تحت که

 گذار بیمه اسناد و دفاتر حادثه و و بررسی تحقیق شدگان، حق بیمه خسارت و پرداخت در رسیدگی تسریع منظور به -2

ه مربوط  و اطالعات  مدارک  کلیه  است  موظف  شده  بیمه  و  باشد  می  گـر محـفـوظ  بیمه  برای  صـادره  نامه  بیمه  رابطه با  در

 .نماید تسلیم گر بیمه بهرا 

 عمل بیمه  عمر مورد  بیمه  عمومی  شرایط  تابع  آن،   پیوست  شرایط  و   بیمه نامه  در  نشده  بینی  پیش   یا  مسکوت  موارد  -3

 . بود خواهد ایران اسالمی جمهوری مقررات و قوانین سایر و ایران در بیمه عرف و مقررات و قانون گر و

 .  باشد می معتبر ایران جغرافیائی محدوده در  نامه بیمه این تعهدات -4

  حق  با  اقامت  دارای  که  باشد  می  پرداخت  قابل  صورتی  در  تنها  غیرایرانی  تابعیت  با  بیمه شدگان  به  مربوط  خسارات  -5

 . باشند نموده دریافت کار و پروانه مشخص بوده کار
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 و هزینه های پزشکی ناشی از حادثه ئممدارک مورد نیاز جهت دریافت غرامت فوت ، نقض عضور دا

 

 

 پزشکی ناشی از حادثههزینه های  غرامت فوت و نقص عضو دائم 

تصویر کارت ملی و شناسنامه )همه صفحات( بیمه شده   -1

 اصلی،  زیاندیده و ذینفعان 

 معرفی نامه از یگان خدمتی ) ممهور به مهر یگان خدمتی(  -2

 فرم اعالم خسارت اولیه    -3

 فرم پیشنهاد برای بیمه نامه حوادث انفرادی  -4

 گزارش حادثه  -5

اصل برگه کمیسیون تعیین درصد )ممهور به مهر کمیسیون  -6

 پزشکی(  

 اصل فیش حقوقی ماه حادثه  -7

اطالعات شماره حساب و شماره شبا به صورت مکتوب از  -8

 بانک  

 گواهینامه معتبر در صورت تصادف   -9

 بیمارستانی پرونده پزشکی   برابر اصلاصل یا کپی   -10

جواز دفن، گواهی فوت و گواهی پزشکی فوت سن باالی  -11

 هفت روز )فوت بر اثر حادثه( 

تاییدیه علت مرگ از مراجع ذیصالح )پزشکی قانونی(و  -12

 قرار منع تعقیب در صورت نیاز 

 

ماه از  6در موارد سوختگی تکمیل فرم سوختگی پس از حداقل  -1

سط جراح عمومی به طور دقیق )تعیین شکل ضایعات   حادثه تو 

باقی مانده و درصد سوختگی هر ناحیه( بر اساس آسیب های باقی 

 مانده الزم است.  

زمان حادثه     MRI  در موارد آسیب زانو )رباط، مینیسک( -2

 .ضروری است

در کلیه مواردیکه در صورتجلسه کد با جراحی داده شده شرح عمل   -3

 است.جراحی الزم 

در ضایعات عصب اندامها مانند اولنار و رادیال و ...، نوار عصب  -4

 یکسال بعد از حادثه مالک است.

در مواردیکه کد عوارض مانند محدودیت های حرکتی و آرتروز و  -5

نان یونیون )عدم جوش خوردگی( و .... داده می شود گواهی تایید  

آیین نامه  آن عارضه توسط متخصص مربوطه پس از زمان مقرر در 

 ماه تا یک سال( 6ضروری است. )

سقوط از ارتفاع    -دیسک کمر، ناشی از حادثه و تروما مانند تصادف -6

مشمول آیین نامه می باشد و در موارد حمل بار و اسباب کشی و 

 ورزش های غیر رزمی درصد تعلق نمی گیرد. 

تبصره: مدارک ذیل جهت احراز ارتباط دیسک با حادثه الزامی 

 . می باشد

الف( برگه اعزام همزمان به مراکز درمانی که توسط پزشک و  

 یا بیمارستان مهر و تایید شده باشد.    

 همزمان با حادثه. MRIب(

 ج( صورت سانحه معتبر ناشی از حادثه های فوق الذکر. 

در ضایعات گوش نوار گوش همزمان با حادثه و در موارد وزوز   -7     

 اط با حادثه الزامی می باشد. گوش گواهی تاییدیه آن و ارتب

در شکستگی بینی گواهی پایان درمان الزامی است و مالک   -8     

تعیین درصد، عوارض و تغییر شکل باقی مانده در پایان درمان می 

 باشد و میزان تغییر شکل بینی در ابتدای حادثه مالک نمی باشد.

و کلیه مدارک در کلیه موارد گواهی پایان درمان ضروری است  -9     

 باید دارای اسم و مشخصات و تاریخ دقیق باشد.
 



 

 نکات حائز اهمیت: 

بر اساس دستورالعمل به کاهش شنوایی ناشی از میادین تیر درصد تعلق نمی گیرد و استفاده از محافظ گوش در کلیه سازمان ها  * 

 الزامی است. 

 برش شکم )انسیزیُونان( در اثر حادثه مستند رخ دهد قابل بررسی است.* فتق شکم مشمول آیین نامه نمی باشد صرفا فتق ناشی از 
 

 :فرم تعیین ذینفع از سرمایه بیمه عمر و حوادث

 

 



 

بعد از تکمیل و امضاء فرم مذکور  توسط بیمه شده، می بایست در اسرع وقت به نماینده صندوق مستقر در سپاه    نکته:  *

 تحویل داده شود.  یاستان

به   را  مذکور  فرم  تواند  می  شده  بیمه  استان،  در  صندوق  نماینده  به  دسترسی  عدم  صورت  در  که  شود  می  یادآور 

 نزدیکترین ) ناحیه/ سپاه استان ( در شهر خود تحویل دهند.

 


