
 

 بیمه عمر و سرمایه گذاری در اثر ازکارافتادگی کلی پوشش تکمیلی معافیت از پرداخت حق بیمه شرایط

 (4)ضمیمه شماره 

 

 اساس قرارداد: -1ماده 

این قرارداد بین شرکت بیمه کوثر بعنوان بیمه گر و بیمهه گهرار و  براسهدر درسواسهت     

ایط عمومی بیمه ندمه تنظیم گردیده و بر اسدر شر کتبی بیمه گرار در فرم پیشنهدد بیمه

 می بدشد. و مورد توافق بیمه گر و بیمه گرار

به موجب شرایط این پوشش، بیمه گر در ازای دریدفت حق بیمه مربوطه، متعهد می گردد 

پس از بررسهی و تدییهد    در صورتی که بیمه شده دچدر از کدر افتددگی کدمل و دائم گردد،

زشک قدنونی و به شرط جهدری بهودن پوشهش، از پرداسهت     پزشک معتمد بیمه گر و ید پ

 بدقیمدنده حق بیمه معدف سواهد بود. 

 :و دائمی نقص عضو و ازکار افتادگی کلی -2ماده 

انجدم هرگونه شغل  در زکدرافتددگی کلی و دائمی عبدرت است از ندتوانی کدمل بیمه شدها

ه               بیمهدری و یهد حددثه    اثهر  رید فعدلیت متندسب بد تجربه و تحصهیتت و ممهوزو وی د   و

ازکدرافتددگی هدیی می گردد کهه پهس از    معدفیت از پرداست حق بیمه شدمل د.می بدش 

 قهدرت  کدهش درجهشروع گردیده و  سدلگی 55پوشش بیمه و قبل از پدیدن سن  شروع

    عتمهد و به تدئید پزشهک یهد پزشه دن م    بوده درصد و شش شصت حداقل شده کدر بیمه

 .بیمه گر رسیده بدشد

از زمدن شروع حداقل شش مده بتانقطدع ادامه یدبد  بدید ندتوانی کدمل بیمه شده :1تبصره

 ید شود.یأپزشک ید پزش دن معتمد بیمه گر تو مراتب از طرف 

شروع بیمدری منشدء ندتوانی یک سدل پس از تدریخ شروع این الحدقیه بدشد و ید  :2تبصره

 .اثر حوادث مشمول بیمه بعد از شروع این الحدقیه بدشدندتوانی در 

 :خطرات تحت پوشش -3ماده 

ه که ندشی از یک عدمل سدرجی بوده و بدون اراد است یک پیشدمد ندگهدنی الف( حادثه:

  وی شود.و دائمی از کدر افتددگی کلی بیمه شده، منجر به نقص عضو و 

ل در اعمدل طبیعی اعضدء و جهدز مختلف عدرضه جسمی و ید استتهر گونه  ب( بیماری:

شده و منجر به نقص عضهو و  یید که از سوی پزشک معتمد بیمه گر تأبدن در طول مدت 

 وی شده بدشد.و دائمی از کدر افتددگی کلی 

 :ه و بیمه گذاروظایف بیمه شد -4ماده 

اسهت بهه    بیمه شده موظف به محض وقوع حددثه غیر از فوت و ید ابتت به بیمدری،الف(  

    پزشک مراجعه نموده و دستور هدی وی را مراعدت و سود را تحهت معدلجهه قهرار دههد.    

، و ید بیمدری حداکثر ظرف یک مده بعد از وقوع حددثه ( موظف استبیمه گرار) بیمه شده

 تع بیمه گر برسدند.مراتب را کتبدٌٌٌٌ به اط

تغییر شهغل سهود را    ،وزر 55مدت حداکثر ظرف بیمه شده )بیمه گرار( موظف است ب( 

 اعتم دارد.

 شرایط خاص پوشش: -5ماده 

شهخص   بیمه ندمه، الف( این پوشش تنهد زمدنی قدبل اسر است که بیمه گرار و بیمه شده

نهدد ید هر بیمه گرار حقوقی  ،از طریق سدزمدنواحدی بوده و ید بیمه ندمه بصورت گروهی 

 دیگر برای کدرکندن سریداری گردد.

سدل تمدم است و ایهن پوشهش    51جهت دریدفت این پوشش  شدهسن بیمه حداقل  ب(

 سدلگی ادامه می یدبد. 55حداکثر تد سن 

 :استثنائات -6ماده 

 عمر و سرمدیه گراری، عتوه بر استثندئدت و محدودیتهدی مندرج در شرایط عمومی بیمه

 موارد زیر و ید تحقق سطر ندشی از من از شمول تعهدات بیمه گر سدرج است:

 . الف( سود کشی و ید اقدام به من

بیمه شهده   جرح ید صدمه که بطور عمدی توسط بیمه شده به سود ید توسط ذینفع بهب( 

 وارد شده بدشد .

و ندشهی از  کدرافتددگی کلهی و دائمهی گهردد     به از صدمه، جرح ید بیمدری که منجر (پ

، مشروط بدشد سدمت در نیروهدی مسلح ید اشتغدل در هرگونه سدزمدن تدافعی غیرنظدمی

عملیدت شبه جنگی ید برقراری نظهم عمهومی    بر این ه این از کدرافتددگی در جنگ ید در

 اتفدق افتد.

 مخدر و ید داروهدی محرك بدون تجویز پزشک. هاستعمدل هر گونه مدد مستی یدت( 

 

 

 

 

 

 

 ارت دب بیمه شده به اعمدل مجرمدنه اعم از مبدشرت، مشدرکت و ید معدونت در من.( ث

 . ( هر گونه دیسک و ید فتق بیمه شدهج

( بیمدری و ابتت به جنون بیمه شده مگر من ه ابتت به جنون ندشی از تحقق سطر موضوع ایهن  چ

 بیمه بدشد.  

که بیمه شده به عنوان مسدفر عددی  یصدمه و ید جرح ندشی ازمسدفرت هوایی بجز در موارد (ح

 د.در سطوط تجدری مجدز مسدفرت نمدی

بیمه شده سلبدنی  از دست دادن صتحیت پرواز به علت حددثه ید بیمدری در صورتی که شغل (خ

 .بدشد 

 صدمه بدنی ید استتالت روانی که قبهل صهدور بیمهه ندمهه بهه شهخص وارد شهده بدشهد.         (د

          )بیمهه شهده(    ئه این پوشش اضدفی، شهدغل بهودن بیمهه گهرار    شرط اصلی جهت ارا :1تبصره

لرا افراد بی در، سدنه دار، بدزنشسته، محصل و دانشجو در صورتی که شدغل نبدشهند   می بدشد و

 مشمول این پوشش اضدفی نخواهند بود.

وقهت،  در کلیه موارد موضوع این مدده تشخیص نقص عضو و از کدر افتددگی دائم یهد م  :2تبصره

تعیین کلی ید جزئی بودن میزان من و تعیین مدت ازکدرافتددگی موقت بد پزشک معتمد بیمه گر 

در صورتی ه بیمه گرار نسبت به نظر پزشک معتمد بیمه گر معترض بدشد، موضوع در  می بدشد.

کمیسیونی متش ل از پزشک منتخب بیمه گر و پزشک منتخب بیمه گرار و یک نفر پزشک، به 

دو پزشک مرکور مطرح و نظر اکثریت کمیسیون مزبور برای طرفین در موارد اعتهراض،  انتخدب 

  سواهد بود.   جراالزم اال

 . نقص عضو و از کار افتادگی جزئی، مشمول این پوشش نخواهد بود :3تبصره

 یید از کار افتادگی بیمه شده:أرد نیاز جهت تومدارک م -7ماده

از کار افتاده  عالجات و غیر قابل عالج بودن اعضاءتایید پزشک معالج مبنی بر پایان م -5

 بیمه شده.

 گزارش حادثه توسط مراجع ذیصالح )در صورت حادثه( -2

 می شود. تعیینسایر مدارک که از طرف بیمه گر   -3

 سایر موارد: -8ماده

      میهین ندمهه   طبهق  ،در سدیر مواردی که در این قرارداد از من هد ذکری به میهدن نیدمهده اسهت   

       قهدنون بیمهه و سهدیر قهوانین جهدری کشهور عمهل         هدی حوادث مصوب شورایعدلی بیمه،هبیم

 سواهد شد.

 

 

 
 

 بیمه کوثر شرکت  مهر و تایید                                                          

 

 


