
  ٢از ١صفحھ 

   شرایط عمومی  
 "خاصبیماریهاي " تکمیلی  بیمه

  مختلطبیمه نامه عمر  پیوست 
 

  
  :تعاریف

ــن   ــذکور در ای ــاریف و اصــطالحات م تع
شرایط صـرفنظر از هـر معنـی و مفهـوم     

تواننـد داشـته باشـند بـا      دیگري که مـی 
  .اند مفاهیم زیر مورد استفاده قرار گرفته

  

  گر بیمه
کـه    نـوین اسـت   شـرکت بیمـه  گـر   بیمه

متعهد است سـرمایه منـدرج در جـدول    
در صـورت تحقـق خطـر یـا     نامـه را  بیمه

طبق شرایط مقرر  خطرات مشمول بیمه
  .نامه پرداخت نماید در بیمه

  

  گذار بیمه
گذار شخص حقیقی یا حقوقی است  بیمه

نامـه ذکـر    که مشخصات وي در این بیمه
بیمــه را تعهــد  گردیــده و پرداخــت حــق

  .نماید می
  

  بیمه شده
بیمه شـده شخصـی حقیقـی اسـت کـه      
ابتالي وي به یکـی از بیماریهـاي تحـت    

 گــردد تــا نامــه باعـث مــی  پوشـش بیمــه 
نامـه را   عهدات منـدرج در بیمـه  تگر  مهبی

  .پرداخت نماید
  

  بیمه حق
     گـذار  بیمـه وجهـی اسـت کـه بیمـه      حق

گـر   در مقابل تعهـدات بیمـه  می بایستی 
  .پردازدب 

  

  سرمایه بیمه
ایه بیمه و یا غرامت وجهی است که سرم
گردد در صورت تحقق  گر متعهد می بیمه

خطر و یا خطرات مشمول بیمه طبق 
گذار و یا ذینفع  نامه به بیمه شرایط بیمه

  .بپردازد
  

  کلیات - فصل اول
  اساس قرارداد.  1ماده 

شـرکت  (این بیمه نامه بین بیمه گـر  
گـذار بـر اسـاس     و بیمـه ) بیمه نـوین 
کــه (گــذار تبــی بیمــه پیشــنهاد ک

و ) باشــد نامـه مـی   جزءالینفـک بیمـه  
نامــه تنظــیم  شــرایط عمــومی بیمــه

گردیـــده و مـــورد توافـــق طـــرفین 
شـده و   در صورتی که بیمـه . باشد می
گذار شخص واحد نباشد رضایت  بیمه

کتبی بیمه شده و همچنین در مـورد  
اي که اهلیت قانونی نداشته  شده بیمه

وري باشد موافقت ولـی یـا قـیم ضـر    
   .است

  اصل حسن نیت.  2ماده 
گـذار و بیمـه شـده مکلفنـد بـا       بیمه

رعایت دقت و صـداقت در پاسـخ بـه    
گـر کلیـه اطالعـات     پرسشهاي بیمـه 

ــه را     ــورد بیم ــوع م ــه موض ــع ب راج
اگــر .گــر قــرار دهنــد دراختیــار بیمــه

گذار یا بیمه شـده در پاسـخ بـه     بیمه
گر عمداً از اظهار مطلبی  پرسش بیمه
ایند و یا عمداً بـرخالف  خودداري  نم

نامه باطـل و   واقع اظهار بنمایند، بیمه
بالاثر خواهد بود ولـو مطلـب کتمـان    

بـرخالف واقـع اظهـار شـده،      شده یا
هیچگونـه تــأثیري در وقـوع بیمــاري   
نداشته باشد،که در اینصـورت وجـوه   

گـذار مسـترد    پرداخت شده به بیمـه 
  .نخواهد شد

  

  شرایط –فصل دوم 
  

  هاي تحت پوششبیماری . 3ماده
نامه  بیماریهاي تحت پوشش این بیمه

عبارتست از هر گونه عارضه جسمی 
و یا اختالل در اعمال طبیعی اعضاء و 
جهاز مختلف بدن که ناشی از بروز 

جراحی  سکته مغزي، سکته قلبی،
، سرطان و پیوند )کرونر(عروق قلبی 

اعضاي اصلی بدن بر طبق تشخیص 
  .پزشک معتمد شرکت باشد

1  

FO-LP-07-01                      
: ســکته) قلبــی(انفــارکتوس  -1-3
)Myocardial Infarction(  

ــتن بخشــی از   ــین رف عبــارت اســت از ب
ــون  ــه خ ــب در نتیج ــانی  اعضــاي قل رس

هاي  کافی، این تشخیص بر اساس یافته نا
  :گیرد زیر صورت می

ــه  -1-1-3 ــود تاریخچــ اي از درد  وجــ
  اي سینه

در نــــوار تغییــــرات جدیــــد  -2-1-3
  )E.C.G(قلب

  هاي قلبی افزایش آنزیم -3- 3-1
  )Stroke:( سکته مغزي  -3- 2

عبارتست از هر واقعه عروقی مغز که 
) نورولوژیک(باعث نتایج و عوارض عصبی

ساعت شود و شامل  24به مدت بیش از 
انفارکتوس مغزي،خونریزي و آمبولی از 

یک منبع خارجی مغز باشد و شواهد 
دت حداقل سه ماه نقایص عصبی به م

  .موجود باشد
 ):کرونري(جراحی عروق قلب  -3-3
)Coronary Artery Surgery(  

عبارت است از انجام عمل جراحی قلـب  
وســـیله گرافـــت عـــروق    بـــه بـــاز
یا بیشتر  2، براي ترمیم )CABG(کرونر

از عروق قلبی که تنگ و یا مسدود شـده  
لـزوم انجـام عمـل جراحـی بایـد      .باشند

رافی عـروق کرونـر تأئیـد    بوسیله آنژیـوگ 
آنژیوپالستی یا هر نـوع اقـدام   .شده باشد

دیگـري کـه از طریـق روشـهاي داخلــی     
گیـرد از تعریـف فـوق     عروقی انجام مـی 
  .مستثنی هستند

  )Cancer(سرطان - 4-3
عبارتست از بیماریهـایی کـه بـه وسـیله     
حضور یک تومور بدخیم نشان داده شده 
و بــا رشــد و انتشــار غیــر قابــل کنتــرل 

ــلول ــافتی    س ــاجم ب ــدخیم و ته ــاي ب ه
ــی اصــطالح ســرطان . شــود مشــخص م

)Cancer (  ــمی ــین لوس ــواع (همچن ان
ــرطان ــون س ــدخیم  )خ ــاي ب و بیماریه

  هاي  سیستم لنفاتیک همانند بیماري
  



 ٢

  ٢از  ٢صفحھ 
ــوجکین  ــامل  ) Hodgkin(ه ــز ش را نی

  .شود می
  هرگونه سـرطان در جـاي غیـر مهـاجم     

)In Situ (هاي پوست به  و کلیه سرطان
استثناي مالنوم بـدخیم از تعریـف فـوق    

  .مستثنی هستند
  : اصلی بدن اعضاي پیوند -5-3
)Main - Organ – Graft(  

پیوند اصلی اعضاء بدن عبارت است از 
ریه  - قلب :  دریافت عضو از طریق پیوند

  مغز استخوان - کلیه -کبد  -
  

  مدت بیمه  .4ماده 
 مــدت بیمــه نامــهبــر بــا مــدت بیمــه برا

 منــوط برآنکــه. عمــرمختلط مــی باشــد
از مجموع سن بیمه شده و مـدت بیمـه   

  .سال تمام تجاوز ننماید 60
  
  

  تعهدات بیمه گر ..5ماده 
بیمه گر متعهد است در صورت ابـتالي   

بیمه شده به بیماریهاي تحت پوشـش و  
یـا فـوت ناگهـانی وي بـه علـت یکــی از      

، در صـورت   3بیماریهاي مندرج در ماده
سپري شدن دوره انتظار ، مبلـغ منـدرج   
در جدول  بیمـه نامـه را بـه شـرح زیـر      

  . پرداخت نماید 
پرداخت سرمایه مندرج در جدول  -1-5

ابـتالء   در صورتبیمه نامه، به بیمه شده 
 ، 3به یکی از بیماریهاي مندرج در مـاده 

  .بیمه گر   تأیید پزشک معتمد پس از
مـه شـده بـه    در صورت فـوت بی  -2-5

علت ابتال بـه یکـی از بیماریهـاي تحـت     
پوشش در طـول مـدت بیمـه ، سـرمایه     
بیمه بیماریهاي تحت پوشش عـالوه بـر   
سرمایه بیمه عمر بـه وراث قـانونی و یـا    
ــرارداد بیمــه   ــین شــده در ق ذینفــع تعی

  .پرداخت می گردد
پرداخت سرمایه در نظـر گرفتـه    -3-5

شده جهت بیماریهاي تحت پوشش تنها 
راي یکـی از بیماریهـاي ذکـر شـده در     ب

بوده و پـس از دریافـت یـک بـار      3ماده 

پوشـش از بیمـه نامـه    سرمایه ، ایـن  
  . می گردد اصلی حذف 

  

  
  حداکثر تعهد بیمه گر  .6ماده

حـداکثر تعهـد بیمـه گـر در صــورت     
ــه هــر یــک از   ابــتالي بیمــه شــده ب

ــدرج در  ــاي من ــاده بیماریه در  3م
 یه بیمهمعادل سرما طول مدت بیمه،

 در منــدرج( در تــاریخ بــروز بیمــاري
  . می باشد ) بیمه نامه جدول

  

   دوره انتظار .7ماده
بیماریهــاي دوره انتظــار هــر یــک از 

از آغـاز   سه مـاه  ، 3مندرج در ماده 
قرارداد بیمه مـی باشـد کـه در ایـن     
مــدت بیمــه گــر تعهــدي در جبــران 

  . خسارت وارده نخواهد داشت 
  

  بیمه شده حداکثر سن .  8ماده 
حداکثر سن بیمه شده در هنگام بروز 

سـال   60بیماریهاي تحـت پوشـش،   
  . تمام است 

  

  استثنائات   .9ماده 
  .ابتال به بیماري ایدز -1-9
ــاي    -2-9 ــه بیماریه ــدن ب ــتال ش مب

در اثـر اعتیـاد بـه     3مندرج در مـاده  
  .لی یا مواد مخدرمشروبات الک

ابتال به هر نوع بیمـاري دیگـر    -3-9
   . 3 ستثناي موارد مندرج در مادهبه ا

  

  سایر شرایط.  10 ماده
این بیمه بعنـوان پوشـش اضـافی در    
بیمه نامه عمر مختلط ارائه شده است 
و شرایط آن در مـورد پرداخـت حـق    
بیمه ، فسخ  یا ابطال بیمـه و اعمـال   
تغییرات آن تابع شـرایط بیمـه نامـه    

             . عمر مختلط می باشد 
  

  مقررات مختلف –فصل سوم 
  

  کتمان حقایق . 11 ماده
در صورتی که ثابت شود بیمـه شـده   
در شروع قرارداد بیمه مبتال به یکـی  

ــاده  ــدرج در م ــوده  3از بیماریهــاي من ب
ــران   ــر تعهــدي  در جب ــه گ اســت ، بیم

     .  خسارت وارده نخواهد داشت 
  
  

  موارد ابطال بیمه نامه   .12ماده 
ر عمـداً بـه   هرگاه ثابت شود که بیمه گذا

وسیله اظهارات کاذب و یا ارائـه مـدارك   
بیمه گر را گمراه نمـوده اسـت     نادرست ،

در ایـن  . قرارداد بیمه باطـل مـی گـردد    
صورت حق بیمه پرداختی قابل اسـترداد  

  . نیست 
  

   مدارك خسارتارائه . 13ماده 
بیمه گذار یا بیمه شـده موظفنـد ظـرف    

ده به از تاریخ ابتالي بیمه شمدت دو ماه 
بیماریهاي تحت پوشش، مراتـب را کتبـاٌ   
به اطالع بیمه گر رسانده و مـدارك الزم  
را که توسـط پزشـک معتمـد بیمـه گـر      

تعیین می گردد، به بیمه گر حسب مورد 
  .ارائه نماید

حق انجام هرگونه معاینه پزشکی از بیمه 
 شده یا تحقیقات از پرونـده پزشـکی وي  

  .براي بیمه گر محفوظ می باشد
  

  مهلت پرداخت خسارت   .14ماده 
حداکثر ظرف مدت بیمه گر موظف است 

 مـدارك مـورد  دریافـت  تاریخ  یک ماه از
ید ابتالي بیمه شده به یکی از موکه   نیاز

ــاده  ــدرج در م ــاي من ــد ،  3بیماریه باش
سرمایه مندرج در جدول بیمه نامه را در 

  . وجه ذینفع تعیین شده پرداخت نماید 
  

  دن اظهارات کتبی بو. 15ماده
هر گونه پیشنهاد و اظهـار بیمـه گـذار و    
بیمه گر در رابطه با بیمه نامه بایـد کتبـاً   
به آخـرین نشـانی اعـالم شـده طـرفین      

  .ارسال گردد 
  

  شرکت بیمه نوین -بیمه گر    


