شرکت بیمه کارآفرین
شرایط عمومی و خصوصی بیمه نامه کرونا
فصل اول -کلیات
ماده  -۱اساس قرارداد :اين بيمهنامه بر اساس قانون بيمه مصوب سال  ۱۳۱۶و پيشنهاد كتبي بيمهگذار (كه جزو غيرقابل
تفكيك بيمهنامه استت ب بين بيمهگر و بيمهگذار تنظيم گرديده و مورد توافق طرفين استت آ ن قتتتم اش پيشتتنهاد كتبي
بيمهگذار كه بيمهگر قبول نكرده و قبل اش صتتتدور بيمهنامه به بيمهگذار اعالم كرده استتت جزو تاهدا بيمهگر محتتتتوب
نميگرددآ در صتتورتي كه بيمهشتتده و بيمهگذار شتت و وا د نباشتتد بيمهگذار بايد رضتتاي كتبي بيمهشتتده و در مورد
بيمهشدهاي كه اهلي قانوني نداشته باشد موافق ولي يا قيم او را به بيمهگر ارايه نمايد و گرنه بيمهنامه باطل اس آ
ماده  -۲تعاریف و ا صطالحات :تااريف و اصتتحال ا مذكور در اين بيمه نامه صتترر نظر اش هر مفهوم ديكري كه داشتتته
باشد ،با اين مفاهيم استفاده شدهاندآ
 -۱بیمهگر :بيمهگر شرك بيمهاي ا س كه م ش صا

ن در بيمهنامه درج گرديده ا س و جبران خ تار و يا پرداخ

غرام ناشي اش وادث تايينشده را طبق شرايط مقرر در اين بيمهنامه به عهده ميگيردآ
 -۲بیمهگذار :بيمهگذار ش ت و قيقي يا قوقي اس ت كه مش ت صتتا وي در بيمهنامه درج گرديده و موظف به پرداخ
قبيمه و انجام ساير وظايف تايينشده در بيمهنامه ميباشدآ
 -۳بیمه شده :بيمه شده ش صي اس كه مش صا وي در بيمهنامه درج شده اس و بيمهگر متاهد به پرداخ ختار و
يا غرام بدني او به عل تحقق خحرا مشمول اين بيمهنامه اس آ
 -۴ذینفع  :ذينفع ش و يا اش اص قيقي يا قوقي هتتند كه مش صا

نان در بيمهنامه درج گرديده اس و ختار

و يا غرام مربوط به بيمهنامه به نها پرداخ ميشودآ در صورتيكه ذينفع در بيمهنامه تايين نشده باشد غرام به بيمهشده
و در صور فو بيمهشده ،غرام به نتب سهماالرث ،به وراث قانوني بيمهشده پرداخ ميگرددآ
 -۵حقبیمه :قبيمه وجهي اس كه بيمهگذار موظف اس طبق شرايط خصوصي بيمهنامه به بيمهگر بپرداشدآ
 -۶سرمایه بیمه و یا غرامت بیمه :سرمايه بيمه و يا غرام بيمه وجهي اس كه بيمهگر متاهد ميگردد در صور تحقق
خحر يا خحرا مشمول بيمه طبق شرايط بيمهنامه به ذينفع بپرداشدآ
 -7مدت بیمه :جز در مواردي كه در بيمهنامه به نحو ديكري توافق شده باشد مد اين بيمهنامه يك سال شمتي اس و
تاريخ شروع و انقضاي ن در شرايط خصوصي بيمهنامه مش و ميگرددآ

 -8بیماری  :وضاي جتمي يا رواني غير طبياي به تش يو پزشك كه موجب اختالل در عملكرد طبياي و جهاش م تلف
بدن گرددآ
ماده  -۳خطرات بیمهشددده :تأمين غرام مورد تاهد اش ستتتوي بيمهگر با رعاي استتتتئنا ا و محدودي هاي مندرج در
بيمهنامه شامل سرمايه فو  ،هزينه پزشكي مربوط به بتتري و غرام روشانه بتتري بيمارستاني كه همكي ناشي اش ابتال به
بيماري كرونا COVID19ب باشدآ

فصل دوم -وظایف و تعهدات بیمهگذار
ماده  -۴ا صل ح سن نیت :بيمهگذار و بيمه شده مكلفاند با رعاي دق و صداق در پا سخ به پر سشهاي بيمهگر كليه
اطالعا راجع به مو ضوع بيمه را در اختيار بيمهگر قرار دهندآ اگر بيمهگذار و بيمه شده در پا سخ به پر سش بيمهگر عمداً اش
اظهار محلبي خودداري نمايند و يا عمداً بر خالر واقع اظهار بنمايند ،بيمهنامه باطل و بياثر خواهد بود ولو محلبي كه كتمان
شتتده يا برخالر واقع اظهار شتتده ،هي گونه تاثيري در وقوع ادثه نداشتتته باشتتدآ در اين صتتور نه فقط وجوه پرداختي
بيمهگذار متتتترد ن واهد شتتد بلكه بيمهگر ميتواند مانده قبيمه را نيز محالبه نمايدآ همچنين چنانچه بيمهگذار در طول
مد اعتبار بيمهنامه و يا هنكام بروش ختتتار به عمد اش اظهار محالبي كه موثر بر تاهدا بيمهگر و وظايف بيمهگذار باشتتد
خودداري نمايد به منزله عدم رعاي اصتتتل تتتتن ني خواهد بودآ اگر خودداري اش اظهار محالبي يا اظهارا خالر واقع اش
روي عمد نبا شد عقد بيمه باطل نمي شودآ در اين صور هرگاه محلب اظهار ن شده يا اظهار خالر واقع قبل اش وقوع ادثه
مالوم شتتود بيمهگر ق دارد يا اضتتافه قبيمه را اش بيمهگذار در صتتور رضتتاي او درياف داشتتته قرارداد را ابقا كند و يا
قرارداد بيمه را فتخ كند -در صور فتخ ،بيمهگر بايد مراتب را به وسيله نامه سفارشي به بيمهگذار اطالع دهدآ اثر فتخ ده
روش پس اش درياف نامه سفار شي تو سط بيمهگذار شروع مي شود و بيمهگر بايد ا ضافه قبيمه دريافتي تا تاريخ ف تخ را به
بيمهگذار متترد داردآ در صورتي كه محلب اظهار نشده يا اظهار خالر واقع باد اش وقوع ادثه مالوم شود ختار به نتب
ق بيمه پرداختي و قبيمهاي كه بايتتتتي در صتتور اظهار خحر به طور كامل و واقع پرداخته شتتده باشتتد تقليل خواهد
ياف آ
ماده  –۵پرداخت حقبیمه :بيمهنامه با تقاضاي بيمهگذار و قبول بيمهگر صادر مي شود ولي شروع پوشش بيمهاي و اجراي
تاهدا بيمهگر منوط به پرداخ

قبيمه به ترتيبي اس كه در بيمهنامه پيشبيني شده اس آ

ماده  -۶وظایف بیمهشده ،بیمهگذار و ذینفع در صورت تحقق خطرات تحت پوشش بیمه نامه:
الف -بيمه گذار (بيمه شدهب تاييد نمايد هنكام صدور بيمه نامه گاه به ابتال به بيماري كرونا يا ناقل اين ويروس نباشدآ
ب -به محض وقوع بيماري غير اش فو  ،بيمهشده موظف اس به پزشك مراجاه و دستورهاي وي را رعاي نمايد و بيمهشده
يا بيمهگذار موظفند داكئر ظرر پانزده روش باد اش وقوع ادثه ،مراتب را كتباً به اطالع بيمهگر برسانندآ

ج -در صور فو بيمه شده به عل بيماري كرونا  ،COVID 19بيمهگذار و يا ذينفع بايد در ا سرع وق و داكئر ظرر
 ۱5روش اش تاريخ اطالع اش فو بيمهشده مراتب را كتباً به اطالع بيمهگر برسانندآ
د -بر

تب مورد بيمهگذار ،بيمه شده و يا ذينفع بايد مدارك الشم را به بيمهگر ت تليم نمايند و به سؤاال او در رابحه با

بيماري كرونا اش روي صداق پاسخ دهندآ
ه -بيمهگذار ،بيمهشتتده و يا ذينفع ملزم به قبول هرگونه تحقيقا و يا مااينه پزشتتكي كه هزينه ن بر عهده بيمهگر اس ت ،
هتتندآ
تب صره -در صورتي كه بيمهگذار ،بيمه شده و يا ذينفع تكاليف مقرر در اين ماده را انجام ندهند بيمهگر ميتواند به ن تب
تاثير ق صور در افزايش خ تار  ،خ تار قابل پرداخ را كاهش دهد مكر اينكه ثاب نمايند به عل خارج اش اراده خود قادر
به انجام تكاليف نبوده اس آ
فصل سوم -وظایف و تعهدات بیمهگر
ماده  –7خسارات مورد تعهد :به موجب اين بيمه نامه درصور وقوع ختار به دليل كرونا  ، COVID 19سرمايه
فو  ،هزينه پزشكي مربوط به بتتري و غرام روشانه بيمارستاني با رعاي شرايط ذيل قابل پرداخ مي باشد:
۱آ مئب شدن نتيجه شمايش در يكي اش شمايشكاه هاي مرجع كشور و يا شواهد مئب بيماري در سي تي اسكن
2آ هزينههاي پزشكي عبار اس اش هزينههايي كه بيمهشده يا بيمهگذار به عل تحقق خحرا موضوع بيمهنامه و
بتتري در بيمارستان باب درياف خدما درماني پرداخ مي نمايدآ
تبصره :داكئر هزينه پزشكي مورد تاهد بيمه گر در طول مد بيمه نامه و محابق با مبلغ مندرج در ن بر اساس تارفه
هاي اعالم شده توسط وشار بهداش و درمان موشش پزشكي كشور براي ب ش دولتي و خصوصي محاسبه مي گرددآ
۳آ پرداخ غرام روشانه بتتري بيمه شده (مبلغي اس كه در ايام بتتريشدن بيمهشده در مراكز درماني مجاش به
عل تحقق خحر موضوع بيمه به وي پرداخ ميگرددآب اش چهارمين روش بتتري شدن بيمهشده در مراكز درماني
مجاش محاسبه و داكئر براي  ۱5روش خواهد بودآ
4آ پرداخ سرمايه فو  ،صرفا فو به عل كرونا مي باشدآ
ماده  -8مهلت پرداخت خسارت :بيمهگر بايد باد اش درياف كليه مدارك مربوط به ختار  ،داكئر ظرر مد  ۳۰روش،
مدارك را برر سي و نتيجه را اعالم نمايد و در صور ا راش عدم ا ستحقاق درياف خ تار مراتب را همراه با ذكر داليل به
طور مكتوب به بيمهگذار يا ذينفع اعالم نمايد و در صتتتور قبول ختتتتار  ،ن را پرداخ نمايدآ در مواردي كه پرداخ

ختتتتار پس اش تكميل مدارك مئبته اش ستتتوي بيمهگر به تاخير ميافتد ،طبق كم ماده  522يين دادرستتتي مدني عمل
ميشودآ
فصل چهارم -خسارتهای خارج از تعهدات بیمهگر
۱آ هزينه شمايش تت كرونا در تاهدا اين بيمه نامه نمي باشدآ
فصل پنجم -فسخ و انفساخ بیمه نامه
ماده  –9موارد فسخ بیمهنامه :در موارد شير هر يك اش طرفين بيمهنامه ميتوانند بيمهنامه را فتخ نمايد:
الف -موارد فسخ از طرف بیمهگر:
بيمهگر در موارد شير ميتواند بيمهنامه را فتتتخ نمايدآ در اين صتتور
محاسبه خواهد شدآ

قبيمه مد اعتبار بيمهنامه به صتتور روششتتمار

 -۱عدم پرداخ تمام يا قتمتي اش قبيمه و يا اقتاط ن در موعد يا مواعد ماينآ
 -2هرگاه بيمه گذار ستتهوا و يا بدون ستتو ني محالبي را اظهار نمايد و يا اش اظهار محالبي خودداري كند به نحوي كه در نظر
بيمهگر موضوع خحر را تغيير داده و يا اش اهمي ن بكاهدآ
 -۳در صور تشديد خحر موضوع ماده  ۶اين شرايط و عدم موافق بيمهگذار با تاديل قبيمه و يا تغيير وضاي بيمهشده
به نحوي كه اگر وضاي مزبور قبل اش قرارداد بود بيمهگر اضر به اناقاد قرارداد با شرايط مذكور در قرارداد فالي نميشدآ
تب صره– در صورتي كه بيمهگر ب واهد بيمهنامه را ف تخ نمايد موظف ا س مو ضوع را به و سيله نامه سفار شي به بيمهگذار
اطالع دهدآ در اين صور  ،ده روش پس اش درياف نامه سفارشي توسط بيمهگذار بيمهنامه فتخشده تلقي ميگرددآ
ب -موارد فسخ از طرف بیمهگذار:
بيمهگذار ميتواند بيمهنامه را ف تخ نمايد در اين صور بيمهگر قبيمه تا شمان ف تخ را برا ساس تارفه كوتاهمد محا سبه
مينمايدآ مكر در مواردي كه فتخ توسط بيمهگذار متتند به يكي اش داليل شير باشد كه در اين صور قبيمه تا شمان ف تخ
به طور روش شمار محاسبه خواهد شد:
 -۱انتقال پرتفوي بيمهگرآ
 -2كاهش خحر موضوع بيمه و عدم موافق بيمهگر با تاديل قبيمهآ

تب صره -بيمهگذار ميتواند با ت تليم درخوا س كتبي به بيمهگر تقا ضاي ف تخ بيمهنامه را بنمايدآ در اين صور اش تاريخ
تتليم درخواس مزبور به بيمهگر ،بيمهنامه فتخشده محتوب مي شودآ چنانچه در درخواس بيمهگذار تاريخ مش صي براي
فتخ تايين شده باشد اثر فتخ اش تاريخ اخير خواهد بودآ
ماده  –۱0موارد انف ساخ بیمهنامه :در صور فو بيمه شده به عل تحقق خحري كه تح پو شش اين بيمهنامه نبا شد
بيمهنامه اش شمان فو بيمه شده منف تخ ميگرددآ در موارد انف تاخ ،قبيمه مد منق ضي شده برا ساس تارفه روش شمار
محاسبه ميشودآ
تبصره -در قراردادهاي گروهي پوشش بيمهنامه فقط براي بيمه شده متوفي لغو خواهد شدآ
فصل ششم -سایر موارد
ماده  –۱۱دوره انتظار :دوره انتظار اين بيمه نامه  ۱5روش اش تاريخ صدور ن مي باشدآ (دوره انتظار ،شماني اس كه در طول
ن بيمه گر تاهدي به جبران ختار نداردآب
ماده  - ۱۲کتبی بودن اظهارات :هرگونه پيشتتتنهاد و اظهار بيمه گذار و بيمهگر در رابحه با بيمه نامه بايد به طوركتبي با
رعاي مقررا مربوط به خرين نشاني اعالمشده به طرر مقابل اعالم گرددآ
ماده  -۱۳نحوه حل و ف صل اختالف :طرفين قرارداد بايد اختالر خود را تا د امكان اش طريق مذاكره ل و ف صل نمايندآ
اگر اختالر اش طريق مذاكره ل و ف صل ن شد ميتوانند اش طريق داوري يا مراجاه به دادگاه مو ضوع را ل و ف صل كنندآ در
صور انت اب روش داوري ،طرفين قرارداد ميتوانند يك نفر داور مرضيالحرفين را انت اب كنندآ در صور عدم توافق براي
انت اب داور مرضتتيالحرفين ،هر يك اش طرفين بايد داور انت ابي خود را به صتتور كتبي به طرر ديكر مارفي كندآ داوران
منت ب ،داور ستتومي را به عنوان ستترداور انت اب و پس اش رستتيدگي به موضتتوع اختالر ،با اكئري را اقدام به صتتدور رأي
ميكنندآ در صتتتورتي كه هريك اش طرفين تا  ۳۰روش باد اش مارفي داور طرر مقابل ،داور منت ب خود را مارفي نكند و يا
داوران منت ب ،براي انت اب سرداور به توافق نرسند هر يك اش طرفين ميتواند تب مورد تايين داور يا سرداور را اش دادگاه
صتتالخ خواستتتار شتتودآ هر يك اش طرفين در شتتروع رستتيدگي ،قالز مه داور انت ابي خود و نصتتف قالز مه ستترداور را
ميپرداشد و در خاتمه ،همه هزينههاي داوري بر عهده طرفي خواهد بود كه رأي عليه او صادر ميشودآ
ماده  -۱۴مد بيمه  ۱8۰ ،9۰و  ۳۶5روش بر تب شرايط خصوصي مندرج در بيمه نامه اس آ
سایر شروط و مقررات مطابق با آیین نامه شماره  8۴شورای عالی بیمه می باشد.

