
 

نبمه مسئوليت مدني  شرايط عمومي بيمه» 

 «اي پزشكبن و پيراپزشكبن  حرفه

كليات  -فصل اول

ًبهِ ثطاسبس هبًَى ثيوِ هػَة اضزيجْطت سبل  ثيوِ ايي  ۺناهه اساس بيوه -۱هاده 

ًِ جعٍ ؿيطهبثل )گصاض ثيوِ ٍ سبيط هَاًيي ٍ هوطضات هطتجظ ٍ پيطٌْبز ًتجي  ۱۳۱۶

آى هسوت اظ . تٌظين گطزيسُ ٍ هَضز تَاكن عطكيي است (ًبهِ است ثيوِ تلٌيي ايي  

ًبهِ يب  هعهبى ثب غسٍض ثيوِگط ًجَزُ ٍ ُ ثيوِ گصاض ًِ هَضز هجَل  ثيوِ پيطٌْبز ًتجي 

گط هحسَة  ثيوِ گصاض اػالم گطزيسُ است جعٍ تؼْسات  ثيوِ هجل اظ آى ثغَضًتجي ثِ 

.  ضَز ًوي

اغغالحبت ظيط غطف ًظط اظ ّط هؼٌي ٍ هلَْم  ۺتعاريف و اصطالحات -۲هاده 

زيگطي ًِ هوٌي است زاضتِ ثبضس زض ايي ضطايظ ػوَهي ثب تؼطيق هوبثل آى ثٌبض ضكتِ 

ۺ  است

اي است ًِ پطٍاًِ كؼبليت اظ ثيوِ هطًعي جوَْضي ضطًت ثيوِ ۺگز بيوه  -۱

.  اسالهي ايطاى گطكتِ ٍ هجبظ ثِ اًجبم ػوليبت ثيوِ زض ايي ضضتِ است

گط  گصاض زض ثطاثط اذص پَضص ٍ تؼْس ثيوِ ٍجْي است ًِ ثيوِ ۺبيوه حق -۲

ضص ثيوِ ًبهِ هي ثطاي ججطاى ذسبضت ًبضي اظ ٍهَع يب ثطٍظ حبزحِ تحت پَ

. پطزاظز

گصاض  ثيوِ اي  ججطاى ذسبضات ًبضي اظ هسئَليت هسًي حطكِ ۺهوضوع بيوه -۳

زض هجبل اضربغي است ًِ ثِ ػلت ذغب، اضتجبُ، ؿللت ٍ يب هػَض ٍي زض اًجبم اهَض 

. زضهبًي يب پعضٌي زچبض غسهبت جسوي يب ضٍاًي گطزًس ٍ يب كَت ضًَس

ًبهِ يب هطاضزاز ثيوِ  هطرػبت ٍي زض ثيوِضرػي است ًِ  ۺگذار بيوه  -۴

.  ثيوِ است شًط گطزيسُ ٍ هتؼْس پطزاذت حن

احتيبعي ٍ يب  كطزي است ًِ ثط احط ذغب، اضتجبُ، ؿللت، ثي ۺديده سياى -۵

. گصاض، زچبض غسهبت جسوي يب ضٍاًي يب تطسيس ثيوبضي ضسُ است هػَض ثيوِ

عجن ضطايظ ايي  گط ٍجْي است ًِ ثيوِ ۺغزاهت فوت و نقص عضو -۶

زيسُ يب ٍضاث  گصاض ثِ ظيبى گطزز زض غَضت احطاظ هسئَليت ثيوِ ًبهِ هتؼْس هي ثيوِ

. هبًًَي ٍي ثپطزاظز

ًبهِ ثِ ًحَ زيگطي  زض هَاضزي ًِ زض ثيوِجز  ۺناهه اعتبار بيوه هدت  -۳هاده 

آى ًبهِ يي سبل ضوسي است ٍ تبضيد ضطٍع ٍ اًوضبي  ثيوِ تَاكن ضسُ ثبضس هست ايي 

. گطزز هي زض ضطايظ ذػَغي آى هطرع 

گذار   وظايف و تعهدات بيوه -فصل دوم

گط ّوِ اعالػبت ضاجغ ّبي ثيوِگصاض هٌلق است زض پبسد ثِ پطسص ثيوِ -۴هاده 

ّبي  گصاض زض پبسد ثِ پطسصاگط ثيوِ .ثِ هَضَع ثيوِ ضا ثب زهت ٍ غساهت اػالم ًوبيس

ذَززاضي ًوبيس ٍ يب ػوساً ثط ذالف ٍاهغ اظْبضي ثٌوبيس گط ػوساً اظ اظْبض هغلجي ثيوِ

هطاضزاز ثيوِ ثبعل ذَاّس ثَز ٍلَ هغلجي ًِ ًتوبى ضسُ يب ثط ذالف ٍاهغ اظْبض ضسُ 

ثِ ػالٍُ، ًِ كوظ ٍجَُ پطزاذتي . گًَِ تأحيطي زض ٍهَع حبزحِ ًساضتِ ثبضس است ّيچ

ثيوِ ضا ًِ تب آى  اًس اهسبط حنتَگط هيگصاض ثِ ٍي هستطز ًرَاّس ضس ثلٌِ ثيوِثيوِ

.  گصاض هغبلجِ ًوبيس تبضيد ػوت اكتبزُ است ًيع اظ ثيوِ

ضَز ٍلي ضطٍع  گط غبزض هي گصاض ٍ هجَل ثيوِ ًبهِ ثب توبضبي ثيوِ ثيوِ -۵هاده 

ثيوِ ثِ تطتيجي است ًِ  گط هٌَط ثِ پطزاذت حن اي ٍ اجطاي تؼْسات ثيوِ پَضص ثيوِ

ثيوِ ثِ غَضت هسغي ثبضس ٍ  چٌبًچِ پطزاذت حن. زُ استثيٌي ش ًبهِ پيص زض ثيوِ

تَاًس  گط هي گصاض ّط يي اظ اهسبط هَػسضسيسُ ضا ثِ ّط زليل پطزاذت ًٌٌس ثيوِ ثيوِ

ًبهِ ضا كسد  گط ثيوِ چٌبًچِ ثيوِ. ًبهِ كسد ًوبيس ايي آييي ۱۶ًبهِ ضا ثب ضػبيت هبزُ  ثيوِ

ضسُ ثِ  ثيوِ پطزاذت ُ ًسجت حنًٌطزُ ثبضس زض غَضت ٍهَع حبزحِ، ذسبضت ضا ة

ضس پطزاذت ذَاّس ًطز هگط آًٌِ  اي ًِ تب ظهبى ٍهَع حبزحِ ثبيس پطزاذت هي ثيوِ حن

. ًبهِ ضَاثظ زيگطي زضد ضسُ ثبضس زض ضطايظ ذػَغي ثيوِ

ضسُ گصاض هَظق است اسٌبز ٍ هساضى هطثَط ثِ ذسهبت پعضٌي اًجبم ثيوِ -۶هاده 

. گط زض اذتيبض ٍي هطاض زّس ثيوِ زضذَاست  زض هَضز ّط ثيوبض ضا زض غَضت

ّبيي ًِ تحت  گط زض هَضز هسئَليت گصاض ًجبيس ثسٍى هَاكوت ثيوِ ثيوِ -۷هاده 

ًبهِ است، تؼْسي زض هجبل هسػي ثِ ػْسُ گيطز ٍ يب ٍجْي ثِ ٍي  پَضص ايي ثيوِ

. گط هطاض گطكتِ ثبضس ثپطزاظز هگط ايٌٌِ اًجبم ايي اهسام هَضز هَاكوت ثيوِ

گصاض ضا ثِ  تَاًس زض غَضت لعٍم ثِ ّعيٌِ ذَز زكبع اظ ثيوِ گط هي ثيوِ -۸ هاده

گصاض  غَضت ثيوِ زض ايي. ًبهِ ثط ػْسُ گيطز ّبي هَضَع ايي ثيوِ هٌبسجت هسئَليت

. گط تلَيض ًوبيس هَظق است اذتيبض تؼييي ًٍيل ضا ضسوبً ثِ ثيوِ

گز  وظايف و تعهدات بيوه -فصل سوم

زيسُ ٍ  ّبي هبثل تأهيي، ضبهل زيِ ًبضي اظ ًوع ػضَ ٍ يب كَت ظيبى ذسبضت -۹هاده 

گصاض ثِ ٍاسغِ اهسام يب زستَض ٍي  ّعيٌِ زضهبى غسهبت جسوي يب ضٍاًي اٍست ًِ ثيوِ

غالح هسئَل ججطاى آًْب ضٌبذتِ ضَز ٍ ثط اسبس ضطايظ ايي  ثط اسبس ضأي هطاجغ شي

. زگط هتؼْس ثِ پطزاذت آًْب ثبش ًبهِ، ثيوِ ثيوِ

گصاض اظ ضسُ، هسئَليت ثيوِزض هَاضزي ًِ ثب تَجِ ثِ اسٌبز ٍ هساضى اضايِ  -۱۰هاده 

غالح ثب تَاًس هجل اظ غسٍض ضأي هطاجغ هبًًَي شي گط هي گط هحطظ ثبضس ثيوًِظط ثيوِ

. گصاض ٍ هسػي يب هسػيبى، ذسبضت ضا پطزاذت ٍ تسَيِ ًٌسجلت هَاكوت ثيوِ

گصاض است ًِ زض هست  اي ثيوِ گط هٌحػط ثِ هسئَليت حطكِ تؼْسات ثيوِ -۱۱هاده 

ًبهِ  ًبهِ ضخ زّس هططٍط ثِ ايٌٌِ ازػبي ذسبضت زض عَل هست اػتجبض ثيوِ اػتجبض ثيوِ

ضٍظ  ۲۰ًبهِ ٍ حساًخط پس اظ  يب حساًخط ظطف هست چْبض سبل پس اظ اًوضبي ثيوِ

گصاض ايي  گط ٍ ثيوِ زض غَضت تَاكن ثيي ثيوِ. زگط اػالم ضسُ ثبش گصاض ثِ ثيوِ اعالع ثيوِ

. هست تب ضص سبل هبثل اكعايص است

گط زض هجبل  گصاض ثِ پطزاذت زيِ هحٌَم ضَز حساًخط تؼْس ثيوِ اگط ثيوِ -۱۲هاده 

تطيي ًَع زيِ اظ اًَاع هصًَض زض هبًَى هجبظات اسالهي  زيسُ، هؼبزل ضيبلي اضظاى ّط ظيبى

. ض ضطايظ ذػَغي ثيوِ ًبهِ ذَاّس ثَزحساًخط تب هجلؾ هٌسضد ز

گط ثبيس ثؼس اظ زضيبكت ًليِ هساضى هطثَط ثِ ذسبضت حساًخط ظطف  ثيوِ -۱۳هاده 

ضٍظ، هساضى ضا ثطضسي ٍ ًتيجِ ضا اػالم ًوبيس ٍ زض غَضت احطاظ ػسم استحوبم  ۳۰

اػالم زيسُ  گصاض يب ظيبى زضيبكت ذسبضت هطاتت ضا ثب شًط زاليل ثِ عَض هٌتَة ثِ ثيوِ

ضٍظ پس  ۱۵گط هَظق است حساًخط ظطف هست  ًوبيس ٍ زض غَضت هجَل ذسبضت، ثيوِ

گط، زض  اگط پس اظ تٌويل هساضى هخجتِ ثيوِ. اظ هجَل ذسبضت آى ضا پطزاذت ًوبيس

. ضَزآئيي زازضسي هسًي ػول هي ۵۲۲پطزاذت ذسبضت تأذيط ًوبيس، عجن حٌن هبزُ 



 

گطاى  گصاض ّوعهبى تحت پَضص سبيط ثيوِ زض غَضتي ًِ هسئَليت ثيوِ -۱۴هاده 

ًبهِ تؼْسات ذَز ضا ايلب ًوبيس ٍ سپس  گط هَظق است ثط هجٌبي ايي ثيوِ ثبضس ثيوِ

. گطاى ثِ آًْب هطاجؼِ ًوبيس تَاًس ثطاي ثبظيبكت سْن سبيط ثيوِ هي

گز  هاي خارج اس تعهد بيوه خسارت -فصل چهارم

گط ذبضد  ّبي ًبضي اظ هَاضز ظيط اظ ضوَل تؼْسات ثيوِ ى ذسبضتججطا -۱۵هاده 

ۺ است

غالح ذبضد اظ ترػع  اًجبم هؼبلجِ، هساٍا ٍ يب ػول جطاحي ًِ ثِ تطريع هطاجغ شي -۱

ّبي پعضٌي زاضتِ ثبضس ٍ هترػع  زيسُ ًيبظ ثِ كَضيت گصاض ثبضس هگط آًٌِ ظيبى ثيوِ 

. هطثَط زض زستطس ًجبضس

آٍض، توطًع ٍ  زليل استلبزُ اظ هسٌطات ٍ استؼوبل هَاز هرسض يب زاضٍي ذَاةگصاض ثِ  ثيوِ -۲

زيسُ ًساضتِ ثبضس ٍ ثبػج غسهِ جسوي ٍ يب ضٍاًي  َّضيبضي الظم ضا ثطاي هساٍاي ظيبى

. اٍ ضَز

غالح ذالف هَاًيي ٍ هوطضات جبضي  اًجبم اهَض پعضٌي ٍ زضهبًي ًِ ثِ تطريع هطاجغ شي -۳

. ثبضس

اي ثبضس  اًتيَ ٍ اًطغي ّستِ ًٌٌسُ يب ضازيَ ضتي ًِ هٌطبء آى تطؼطؼبت يًَيعُّط ًَع ذسب -۴

. هگط آًٌِ استلبزُ اظ آًْب ثطاي هؼبلجِ ثيوبض ضطٍضي ثبضس

. الٌلغ ػسم -۵

. گصاض ػوس ثيوِ -۶

. جطاين ٍ جعاي ًوسي -۷

سايز هوارد  -فصل پنجن

تَاًس  ًبهِ هي كيي ثيوِزض هَاضز ظيط ّط يي اظ عط ۺناهه نحوه فسخ بيوه -۱۶هاده 

ۺ  ًبهِ ضا كسد ًوبيس ضٍظُ ثيوِ ۲۰ثب اذغبض ًتجي 

ۺ گز هوارد فسخ اس سوي بيوه -۱

ّبي ثسٌّبض  ثيوِ زض سطضسيسّبي هٌسضد زض اػالهيِ ػسم پطزاذت حن -

. غبزضُ

. ثيوِ اضبكي هطثَط گصاض ثِ پطزاذت حن تطسيس ذغط ٍ ػسم هَاكوت ثيوِ -

ۺ گذار بيوههوارد فسخ اس سوي  -۲

. گط ثِ ّط زليل هتَهق ضسى كؼبليت ثيوِ -

. گصاض ثِ ازاهِ پَضص ػسم توبيل ثيوِ -

ثيوِ هستي ًِ ثبهي هبًسُ است  گط، ثبيس حن زض غَضت كسد اظ عطف ثيوِ -۱۷هاده 

ًبهِ اظ  زض غَضت كسد ثيوِ. گصاض ثطگطت زازُ ضَز ثِ غَضت ضٍظضوبض هحبسجِ ٍ ثِ ثيوِ

هست ثِ ضطح شيل هحبسجِ ٍ  گصاض حن ثيوِ هست ثيوِ ثطاسبس تؼطكِ ًَتبُ عطف ثيوِ

ۺ ثويِ آى هستطز ذَاّس ضس

 بيوه ساالنه درصد حق ناهه هدت بيوه

 ۵ ضٍظ ۵تب 

 ۱۰ ضٍظ ۱۵ضٍظ تب  ۶اظ 

 ۲۰ ضٍظ ۳۰ضٍظ تب  ۱۶اظ 

 ۳۰ ضٍظ ۶۰ضٍظ تب  ۳۱اظ 

 ۴۰ ضٍظ ۹۰ضٍظ تب  ۶۱اظ 

 ۵۰ ضٍظ ۱۲۰ضٍظ تب  ۹۱اظ 

 ۶۰ ضٍظ ۱۵۰ضٍظ تب  ۱۲۱اظ 

 ۷۰ ضٍظ ۱۸۰ضٍظ تب  ۱۵۱اظ 

 ۸۵ ضٍظ ۲۷۰ضٍظ تب  ۱۸۱اظ 

 ۱۰۰ ضٍظ ۳۶۵ضٍظ تب  ۲۷۱اظ 

ًبهِ كوظ زض هحسٍزُ جـطاكيبيي  ايي ثيوِ ۺهحدوده جغزافيايي -۱۸هاده 

گصاض زض ذبضد  اي ثيوِ زض ذػَظ هسئَليت حطكِ  جوَْضي اسالهي ايطاى هؼتجط است ٍ

.  گط ّيچگًَِ تؼْسي ًساضز اظ هحسٍزُ هصًَض ثيوِ

اظ تؼجيط، تلسيط ٍ يب   ًبضي  اذتالف  ّطگًَِ ۺنحوه حل و فصل اختالف -۱۹هاده 

زاٍض   ًطَز ثِ  ٍ كػل حل  هصاًطُ  اظ عطين  ًِ  ثيوِ ًبهِ، زض غَضتي  ايي  اجطاي

.  است  االتجبع الظم عطكيي   ٍ ثطاي  هعثَض هغؼي زاٍض  ضأي. ذَاّس ضس  اضجبع  الغطكيي هطضي

  ثِ  ًطسٌس هَضَع  تَاكن  الغطكيي ثِ ضضيم زاٍض  زض هَضز اًتربة  عطكيي  ًِ  زض غَضتي

ۺ اضجبع ٍ ثِ تطتيت ظيط ػول ذَاّس ضس ّيأت زاٍضي

زيگط هؼطكي   عطف  ٍ ثِ  تؼييي اذتػبغي ذَز ضا زاٍض  اظ عطكيي  ّط يي -۱

. ًوبيس هي 

زاٍض   اتلبم  ثِ  هَضز اذتالف  زضثبضٓ هَضَع  اظ ثحج  هجل  زاٍضاى اذتػبغي -۲

. ذَاٌّس ًوَز  اًتربة سطزاٍض  ػٌَاى ُ ضا ة  زيگطي 

. ذَاّس ثَز  االتجبع الظم  عطكيي  آضا، هؼتجط ٍ ثطاي  ثب اًخطيت زاٍضي  ّيأت  ضأي -۳

عطف  زاٍض  ٍ هؼطكي  ضٍظ ثؼس اظ اًتربة ۳۰تب   اظ عطكيي  ّط يي  ًِ  زض غَضتي -۴

ضٍظ زض  ۳۰تب   ًٌٌس ٍ يب زاٍضاى اذتػبغي  ذَز ضا تؼييي  اذتػبغي ، زاٍض هوبثل 

هَضز اظ   تَاًس حست اظ عطكيي هي  ًطسٌس ّط يي  تَاكن  ثِ سطزاٍض  هَضز تؼييي

. ثٌوبيس زاٍض يب سطزاٍض   تؼييي  زضذَاست  غالح شي  زازگبُ

ػطف   ٍى ثيوِ،ثط اسبس هبى ًبهِ شًط ًطسُ است  هَاضزي ًِ زض ايي ثيوِ -۲۰هاده 

. ثيوِ ٍ سبيط هَاًيي جبضي ًطَض جوَْضي اسالهي ايطاى ػول ذَاّس ضس

ًبهِ اظ تبضيد اثالؽ الظم االجطا است ٍ جبيگعيي آييي ًبهِ ضوبضُ  ايي آييي -۲۱هاده 

هػَة  (اي پعضٌبى ضطايظ ػوَهي ٍ تؼطكِ ثيوِ ًبهِ هسئَليت هسًي حطكِ) ۳۸ٍ  ۳۷

 .ثؼسي آى ذَاّس ضس ّبي ضَضاي ػبلي ثيوِ ٍ هٌول

                                                                                                                

 (سْبهي ػبم) شزكت بيوه كوثز


