
 

 بیمه عمر و سرمایه گذاری خاص امراضتکمیلی شرایط پوشش 

( 3)ضمیمه شماره   

 
  اساس قرارداد: - 1ماده 

براساس درخواست کتبی بیمه گذار   این قرارداد بین شرکت بیمه کوثر بعنوان بیمه گر و بیمه گذار و

بیمه نامه تنظیی   یط عمومی ادر فرم پیشنهاد بیمه و گزارش پزشک معتمد بیمه گر و بر اساس شر

 می باشد. بیمه گذار  گردیده و مورد توافق بیمه گر و

می گردد در  متعهده به موجب شرایط این پوشش، بیمه گر در ازای دریافت حق بیمه اضافی مربوط

           سیرمایه امیرار را    ایین پوشیش،   3صورت ابتالی بیمیه شیده بیه بیماریهیای منیدرم در میاده       

 پرداخت نماید. 

 همچنین در صورتی که بیمه شده و بیمه گذار فرد واحدی نباشند رضایت کتبی بیمه شده و :رهتبص

در  قی  قانونی وی ضروری است. اهلیت قانونی نداشته باشد موافقت ولی یاکه در مورد بیمه شده ای 

 غیر اینصورت بیمه نامه باطل است.

 تعاریف: -2ماده 

نظر از هر معنی و مفهوم دیگری که میی تواننید    یط صرفتعاریف و اصطالحات مذکور در این شرا 

 داشته باشند با مفاهی  زیر مورد استفاده قرار گرفته اند.

 رکت بیمه کوثرشبیمه گر: 

که با بیمه گر قرارداد بیمه را منعقد و پرداخت حق بیمه را است شخص حقیقی یا حقوقی بیمه گذار: 

 تعهد می نماید.

      که ابتال وی به یکی از بیماریهای تحت پوشش بیمیه نامیه باعی     بیمه شده: شخصی حقیقی است

 تعهدات مندرم در بیمه نامه را پرداخت نماید.می گردد تا بیمه گر 

 به وی بپردازد.در مقابل تعهدات بیمه گر  حق بیمه: وجهی است که بیمه گذار موظف است

ت تحقق خطر یا خطیرات مشیمو    سرمایه بیمه: وجهی است که بیمه گر متعهد می گردد در صور

 طبق شرایط این بیمه نامه به ذینفع بپردازد.  ،بیمه

  :بیماریهای تحت پوشش- 3ماده 

ییا اخیتال  در   هرگونه عارضیه جمیمی و   ابتال به از ای تحت پوشش این بیمه نامه عبارتند بیماریه

سیکته   ،ز سکته قلبیی برواز ناشی  در طو  مدت بیمه که  مختلف بدنو جهاز  اعما  طبیعی اعضاء

     ، سرطان و پیوند اعضای اصلی بدن بر طبق تشیخیص پزشیک معتمید   ، جراحی عروق قلبیمغزی

 .7و با رعایت ماده تعاریف زیر ، بیمه گر

 :(Myocardial Infarction)قلبی سکته -1

ایین  در نتیجه خیون رسیانی ناکیافی.    بین رفتن بخشی از اعضای قلب  آسیب یا از عبارت است از

 :رت می گیردتشخیص بر اساس وجود حداقل دو یافته از موارد زیر صو

 لف( وجود سابقه ای از درد سینه ایا

 (E.C.Gب( تغییرات جدید در نوار قلب )

 م( افزایش آنزی  های قلبی

 :(Coronary Artery Surgeryجراحی عروق قلب ) -2

 2رای تیرمی   ب (CABG) ق کرونری قلب باز به وسیله گرافت عروعبارت است از انجام عمل جراح

که تنگ و یا ممدود شده باشند. لزوم انجام عمل جراحی باید به وسیله  بیشتر از عروق قلبییا  رگ

 آنژیوگرافی عروق کرونر تایید شده باشد . 

آنژیوپالستی یا هر نوع اقدام دیگری که از طریق روشهای داخل عروقی انجام می گییرد از   تبصره:

 ثنی همتند. ممت این پوشش

  (Stroke) :   سکته مغزی-3

( به مدت بییش از  نورولوژیکو عوارر عصبی ) جکه باع  نتای عبارت است از هر واقعه عروقی مغز

که بیا  آمبولی از یک منبع خارجی مغز باشد  یاخونریزی فارکتوس مغزی، ناساعت شود و شامل  22

 تایید گردد.  M.R.Iسی تی اسکن یا

 :(Cancer)سرطان-2 

رشد و انتشار  عبارت است از بیماریهایی که به وسیله حضور یک تومور بدخی  نشان داده شده و با

 مشخص می شود. (تاز)متاس لو  های بدخی  و تهاج  بافتیسغیر قابل کنتر  

همچنین لوسمی )انواع سرطان خون( و بیماریهیای بیدخی  سیمیت      (Cancer) اصطالح سرطان 

 .شودرا نیز شامل می   (Hodgkin)های هوجکینلنفاتیک همانند بیماری

وسیت بیه اسیتثنای مالنیوم     پو کلیه سرطان های  (In Situ)هرگونه سرطان در جای غیر مهاج   

 بدخی  از تعریف فوق ممتثنی همتند.

 :(Main-Organ-Transplant)پیوند اعضای اصلی بدن-5

 ء بدن عبارت است از دریافت عضو از طریق پیوند یکی از اندامهای زیر:پیوند اصلی اعضا

 قلب     (1

 ریه  (2

 کبد (3

 

 

 

 
 

 کلیه (4

 (مغز استخوان5

 :پوششمدت  - 4ماده 

بیمه نامه  شروعتاریخ  22 برابر با مدتی است که در بیمه نامه ذکر گردیده و از ساعت پوشش مدت

تاریخ انقضاء بیمه نامه خاتمه می یابد. مگیر   22 عتکه در بیمه نامه قید گردیده است آغاز و در سا

 آنکه بین طرفین به نحو دیگری توافق شده باشد .

 تمام است. سا  06های تحت پوشش،  سن بیمه شده در هنگام بروز بیماری حداکثر تبصره:

 پرداخت حق بیمه: -5ماده 

 .بپردازد حق بیمه مربوطه را ه گذار موظف است در ازای دریافت این پوشش،بیم

و بیمه شده  صورت گیردبیش  از  سی روز  با تاخیر  در صورتی که پرداخت اقماط حق بیمه تبصره:

مبتال شده یا به دلیل هر یک از این بیماریهیا فیوت نمایید،     3به یکی از بیماریهای مندرم در ماده 

 دداری کند.تواند از پرداخت تمام یا بخشی از تعهدات قابل پرداخت خود، خوگر میبیمه

 دوره انتظار: -6ماده 

باشد که در این می ماه از آغاز قرارداد بیمه  سه ،3ماده های مندرم دردوره انتظار هر یک از بیماری

 نخواهد داشت.گر هیچ گونه تعهدی برای جبران خمارت وارده مدت بیمه

 :ر گبیمه  اتتعهد - 7ماده 

یا فوت بیمه شده به  3 ماده های مندرم دربه بیماری بیمه گر موظف است در صورت ابتالی بیمه شده

مبلغ مندرم در جیدو   در صورت سپری شدن دوره انتظار، ، علت یکی از بیماریهای تحت پوشش

 نماید.زیر پرداخت  شرحبیمه نامه را ب

به محض ابتال به یکی از بیماریهیای   جدو  بیمه نامه به بیمه شدهدر  مندرمسرمایه پرداخت الف( 

 گر.پس از تایید پزشک معتمد بیمه پوشش تحت

طو  مدت بیمیه،   در ال به یکی از بیماریهای تحت پوششدر صورت فوت بیمه شده به علت ابتب( 

 می گردد. سرمایه تحت پوشش بعالوه سرمایه بیمه عمر به ذینفع بیمه نامه پرداخت

یکیی از بیماریهیای تحیت     تنها برای 3پرداخت سرمایه پوشش بیماریهای مندرم در ماده  تبصره:

 پوشش می باشد و پس از یک بار دریافت سرمایه، خمارت مجدد قابل پرداخت نخواهد بود.

 بیمه شده و  ذینفع: وظایف بیمه گذار، -8 ماده

          روز از ابتالء بیمه شده به بیماریهیای فیوق مراتیب را بیه بیمیه گیر       36حد اکثر ظرف مدت الف( 

 .نماید اعالم

باید ممتندات پرونده بیالینی و نظیر پزشیک     بیمه شده و یا ذینفع ،حمب مورد، بیمه گذاربر  ب(

سئواالتی  تمامیمعالج بیمه شده و یا سایر مدارک مورد درخواست را به بیمه گر تملی  نموده و به 

 صداقت پاسخ دهند. باکه در رابطه با سوابق بیمه شده از ایشان می شود، 

استفاده کننده بیمه، تکالیف مقرر در ایین میاده را   بیمه شده و یا  یمه گذار،در صورتیکه ب تبصره :

      انجام ندهند، بیمه گر می تواند از پرداخیت تمیام ییا بخشیی از تعهیدات قابیل پرداخیت خیود،         

 خودداری کند.

 :استثنائات -9ماده 

           اسیتعما  هیر گونیه   ، ممیتی ییا   ددر اثر اعتییا  3ماده مبتال شدن به بیماریهای مندرم در  -1-9

 مخدر و یا داروهای محرک بدون تجویز پزشک. مواد

 .3ماده موارد مندرم در  غیر ازابتال به هر نوع بیماری دیگر  -2-9

 ابتال به بیماری ایدز. -3-9

  :کتمان حقایق -11ماده

د بیماری قبلیی ییا   قبل از صدور بیمه نامه از وجو یا بیمه گذار،بیمه شده  معلوم گردددر صورتیکه 

در جبیران  بیمیه گیر تعهیدی    ، اطالع داشته باشد، 3بیماریهای مندرم در ماده  لزوم انجام درمان

 های دریافتی نیز قابل استرداد نمی باشد. خمارت وارده نخواهد داشت و حق بیمه

 سایر موارد: -11 ماده

های مصیوب  آیین نامه ه است طبقمواردی که در این قرارداد از آن ها ذکری به میان نیامد سایر در

 قانون بیمه و سایر قوانین جاری کشور عمل خواهد شد. شورایعالی بیمه،

 
 

 

   

 بیمه کوثرشرکت مهر و تایید                                                                  

                                             

 


