فشآیىذ پشداخت خسبست دسمبن :
 -1ششایط يمیضان تؼُذات ثیمٍ گش:
ضشوت ثيوِ ًَيي ( سْبهي ػبم) هتؼْذ هي گشدد تب دسلجبل دسيبفت حك ثيوِ همشس ( وِ اص سَي ثبًه التػبد ًَيي پشداخت آى تؼْذ ضذُ
است ) ًسجت ثِ خجشاى ّضيٌِ ّبي دسهبى ثيوبسستبًي ٍ اػوبل خشاحي  :ضبهل ثستشي ضـذى دس ثيوبسستبى ٍ هشاوــضخشاحــي هحذٍد
( DayCareوِ هذت صهبى ثستشي ووتش اص يه سٍص ثبضذ ) ،ضيوي دسهبًي ،ساديَتشاپي،آًژيَگشافي للت ،گبهبًبيف ٍ اًَاع سٌگ ضىي تب
سقف تؼُذ 000س000س 25سیبل ٍ خجشاى ّضيٌِ اػوبل خشاحي هْن ( اغلي)  :ضبهل سشعبى ،هغض ٍ اػػبة هشوضي ٍ ًخبع ( ثبستثٌبء
ديسه ستَى فمشات ) گبهبًبيف،للت،پيًَذ سيِ،پيًَذ وجذ،پيًَذ وليِ ٍ پيًَذ هغض استخَاى تب سقف تؼُذ 000س000س 50سیبل ثبفشاوشیض
 %30ي مؼبدل تؼشفٍ وظبم پضشكي هغبثك لَاًيي ٍ همشسات ٍ ضشايظ ػوَهي ٍ خػَغي ثيوِ ًبهِ دسهبى  ،دسعَل هذت اػتجبس ثيوِ ًبهِ
الذام ًوبيذ

ديسٌ اوتظبس ثشاي كلیٍ ثیمٍ شذگبن ي تمبمي ثیمبسیُب

 90سيص اص تبسیخ ششيع پًشش ثیمٍ اي ثیمٍ شذٌ دس

ثیمٍ دسمبن گشيَي مىظًس مي گشدد .

 -2تشتیت ثستشي شذن ثیمٍشذگبن :
الف -

چىبوچٍ ثیمٍشذگبن ثخًاَىذ اص خذمبت ثیمبسستبوُبي طشف قشاسداد ثیمٍگش استفبدٌ ومبیىذ مًظفىذ مذاسک ثٍ ششح

ریل ساخُت دسیبفت مؼشفي وبمٍ اسائٍ ومبیىذ :

 - 1مذاسک الصم خُت ثستشي ثیمٍشذٌ دس ثیمبسستبن طشف قشاسداد :
 -2-1دستَس پضضه هؼبلح هجٌي ثش لضٍم ٍ ػلت ثستشي يب ًَع ػول خشاحي دس ثيوبسستبى عشف لشا سداد ثب روش ًبم
ثيوبسستبى (خْت ثستشي ثيوبس دس ثيوبسستبًْبي عشف لشاسداد).
ة  -چىبوچٍ ثیمٍ شذگبن دس ثیمبسستبوُبي غیش طشف قشاسداد ثستشي شًوذ الصم است وكبت صیش سا سػبیت ومبیىذ .
 -1/1ثيوِگزاس ٍ يب ثيوِ ضذُ هَظفاًذ حذاكثش ظشف مذت پىح سيص اص صهبى ثستشي ضذى ّشيه اص ثيوِ ضذگبى دس ثيوبسستبى ٍ لجل اص
تشخيع  ،هشاتت سا ثِ ثيوِگش اػالم وٌٌذ.
 -1/2پيص پشداخت ٍ ّضيٌِّبي ثيوبسستبًي سا ساسبً تبهيي ًوبيٌذ.
 -1/3هْلت تحَيل هذاسن ثيوبسستبًي خْت تسَيِ ّضيٌِ ّبي اًدبم ضذُ حذاوثش هذت ديمبٌ ثؼذاصتشخيع ثيوِ ضذُ اص ثيوبسستبى ٍ
حذاوثش یك مبٌ پس اص دسيبفت چه ثيوِ گشاٍل هي ثبضذ .
تجظشٌ یك – دس هَاسدي وِ ثيوِ ضذُ اص هضايبي پَضص ثيوِ اي ثيوِگش اٍل استفبدُ ًوي ًوبيذ  ،هطوَل فشاًطيض هَضَع ايي لشاسداد
خَاّذگشديذ .

 -1/4هحبسجِ ّضيٌِّبي ثيوبسستبًي ،ثشاسبس تؼشفِ ثيوبسستبى يب هشاوض دسهبًي ّن دسخِ عشف لشاسداد ثب ثيوِگش ثَدُ ٍ دس غَست ػذم
ٍخَد لشاسداد ثب ثيوبسستبًْبي ّوغشاص ،تؼشفِ ّبي تؼييي ضذُ تَسظ ضشوتّبي ثيوِ ٍ ثيوِ هشوضي ايشاى هالن ػول خَاّذ ثَد

 .دس

غَستحسبثْبيي وِ حك الؼول خشاح دس آًْب تؼييي ًگشديذُ ايي ّضيٌِ حذاوثش هؼبدل پٌح ثشاثش تؼشفِ خذهبت دسهبًي هطشٍط ثِ ايٌىِ اص
تؼْذات ثيوِگش ثيطتش ًجبضذ هحبسجِ ٍ پشداخت خَاّذ ضذ .

ج  -مذاسک الصم خُت پشداخت خسبست :
 -3-1اغل هذاسن ٍ غَستحسبثْبي ثيوبسستبى ثبًضوبم ًظشيِ پضضه يب پضضىبى هؼبلح دس خػَظ ػلت ثيوبسي ٍ ضشح
هؼبلدبت اًدبم ضذُ ( دس غَست استفبدُ اص ثيوبسستبًْبي غيش عشف لشاسداد ).
 -3-2فتَوپي دفتشچِ ثيوِ ( ثيوِگش اٍل ) ثيوِضذُ اغلي ٍ ثيوبس.

د – مُلت پشداخت خسبست:
ثيوِگش ثبيذ حذاوثش ظشف مذت پبوضدٌ سيص كبسي پس اص تبسيخ دسيبفت وليِ اسٌبد ٍ هذاسوي وِ ثتَاًذ ثِ ٍسيلِ آًْب هيضاى خسبست ٍاسدُ
ٍ حذٍد تؼْذ خَد سا تطخيع دّذ ،خسبسات سا پشداخت وٌذ.

ٌ –

هذاسن پضضىي ثيوِضذگبى حذاكثش ثٍ مذت سٍ مبٌ اص تبسيخ پشداخت ّضيٌِ ٍ يب تشخيع ثيوِضذگبى اص ثيوبسستبى ًضد ثيوِگش

ًگْذاسي هيضَد لزا ثيوِگزاس هي تَاًذوليِ دسخَاستْبي خَد سا وِ ًيبص ثِ سخَع پشًٍذُ پضضىي ثيوِ ضذگبى ساداسد حذاوثش ظشف هذت
يبد ضذُ ثِ ثيوِگش اسائِ ًوبيذ .دسغيشايٌػَست ايي ضشوت ّيچگًَِ تغّذي دسلجبل اسائِ هذاسن پضضىي پس اص صهبى تؼييي ضذُ ًخَاّذ
داضت .

مذیشیت ثیمٍ َبي اشخبص گشيَي

فشآیىذ پشداخت خسبست حًادث گشيَي :
 - 1ششایط ي میضان تؼُذات ثیمٍ گش:
ثيوِگش هتؼْذ است دس اصاء اًدبم ٍظبيف ٍ تؼْذات ثيوِ گزاس دسغَست ٍلَع ّش يه اص خغشات هطوَل ثيوِ پس اص دسيبفت وليِ اسٌبد ٍ

هذاسن هثجتِ ٍ سشهبيِ هَضَع ثيوِ هٌذسج دس ثيوًِبهِ (000س000س 500سيبل ) سا دس ٍخِ ثيوِگزاس پشداخت ًوَدُ تب حست
هَسد ثِ ريٌفغ لبًًَي ثيوِ ضذُ تبديِ ًوبيذ.

 – 2يظبیف ثیمٍشذٌ  ،ثیمٍگزاس ي ریىفغ دس طًست يقًع حبدثٍ :
الف – ثِ هحض ٍلَع حبدثِ غيش اص فَت  ،ثيوِ ضذُ هَظف است ثِ پضضه هشاخؼِ ًوَدُ ٍ دستَسّبي ٍي سا هشاػبت ٍ خَد سا تحت
هؼبلدِ لشاس دّذ ٍ ثيوِ ضذُ يب ثيوِگزاس هَظفٌذ حذاوثش ظشف پىح سيص ثؼذ اص ٍلَع حبدثِ ،هشاتت سا وتجبً ثِ اعالع ثيوِگش ثشسبًٌذ .
ة -دس غَست فَت ثيوِ ضذُ  ،ثيوِ گزاس ٍ يب ريٌفغ هَظفٌذ هشاتت سا حذاوثش

ظشف دي َفتٍ اص تبسيخ فَت وتجبً ثِ اعالع ثيوِ گش

ثشسبًٌذ  .هگش ايي وِ ثبثت ًوبيٌذ ثِ ػلت خبسج اص اسادُ خَد لبدس ثِ اػالم ًجَدُ اًذ.
ج -ثش حست هَسد ،ثيوِ گزاس  ،ثيوِ ضذُ ٍ يب ريٌفغ ثبيذ هذاسن هَسد لضٍم سا ثِ ثيوِ گش تسلين ًوَدُ ٍ ثِ وليِ سئَاالتي وِ دس ساثغِ ثب
حبدثِ اص ايطبى هي ضَد اص سٍي غذاقت پبسخ دٌّذ .
د -ثيوِ ضذُ ٍ يب ريٌفغ هلضم ثِ لجَل ّشگًَِ تحميمبت ٍ يب هؼبيٌِ پضضىي وِ ّضيٌِ آى هَسد لجَل ثيوِگش هيثبضذ ّستٌذ.
تجظشٌ – دس غَستي وِ ثيوِ گزاس  ،ثيوِ ضذُ ٍ يب ريٌفغ تىبليف همشس دس ايي هبدُ سا اًدبم ًذٌّذ .ثيوِگش هيتَاًذ ضشس ٍ صيبى ٍاسدُ ثِ
لحبػ ػذم اخشاي تىبليف هضثَس سا اص تؼْذات لبثل پشداخت خَد وسش ًوبيٌذ .

 –3مسئًيلیت حسه اخشاي تكبلیف مقشس دس ایه ثیمٍ وبمٍ اص طشف ثیمٍ شذٌ یب ریىفغ ثش ػُذٌ
ثیمٍگزاس است.
-4

مذاسک پشداخت خسبست :

دس غَست ٍلَع حَادث هطوَل ثيوِ  ،ثيوِ گزاس هىلف است هشاتت سا دس مًاسد فًت حذاكثش ظشف مذت دي َفتٍ اص تبسیخ فًت ٍ
دس مًاسد غیش فًت حذاكثش ظشف مذت پىح سيص اص تبسیخ يقًع حبدثٍ ،ثِ ثيوِ گش اػالم ٍ هتؼبلجب " هذاسن هستٌذ صيش هشثَط ثِ
حبدثِ سا اسسبل ًوبيذ  .ثذيْي است ّشگًَِ هذاسن هَسد لصٍم خْت تبديِ ٍ پشداخت غشاهت هَسد تؼْذ حست هَسد وتجب
ثيوِگزاس خَاّذ سسيذ .

" ُة اعالع

الف – دس طًست فًت ثشاثش حبدثٍ :
 - 1اغل يب فتَوپي تبئيذ ضذُ خالغِ سًٍَضت فَت  ،غبدسُ اص عشف اداسُ ثجت احَال .
 - 2فتَوپي تبئيذ ضذُ وليِ غفحبت ضٌبسٌبهِ ثبعل ضذُ ثيوِ ضذُ هتَفي.
 - 3گَاّي پضضه لبًًَي يب آخشيي پضضه هؼبلح هجٌي ثش تؼييي ػلت فَت .
 - 4گضاسش هطشٍح حبدثِ وِ تَسظ هشاخغ ريػالح تْيِ ضذُ ثبضذ .
 - 5حـــَادث ًبضي اص ساًٌذگي تَسظ ضخع ثيوـــِ ضذُ دس غَستي هطوـَل ايي لــشاسداد هيجبضذ وِ ثيوِ ضذُ داساي گَاّيٌبهِ
هؼتجش ٍ هتٌبست ثب ًَع ٍسيلِ ًمليِ هَسد استفبدُ وِ دس آئيي ًبهِ ٍ همشسات اداسُ ساٌّوبيي ٍ ساًٌذگي وطَس پيص ثيٌي ضذُ است
ثبضذ.

ة – دسطًست وقض ػضً كلي ي خضئي ثشاثش حبدثٍ :
 -1گضاسش هطشٍح حبدثِ وِ تَسظ هشاخغ ريػالح تْيِ ضذُ ثبضذ .
 -2گَاّي پضضه هؼبلح هجٌي ثش پبيبى هؼبلدبت ٍ غيش لبثل ػالج ثَدى ًمع ػضَ

 -5مُلت پشداخت خسبست:
ثيوِگش حذاوثش ظشف یك مبٌ پس اص تبسيخ دسيبفت وليِ اسٌبد ٍ هذاسوي وِ ثتَاًذ ثِ ٍسيلِ آًْب هيضاى خسبست ٍاسدُ ٍ حذٍد هسئٍَليت
خَد سا تطخيع دّذ ثبيذ خسبسات سا تسَيِ ٍ پشداخت ًوبيذ.

مذیشیت ثیمٍ َبي اشخبص گشيَي

