شرایط اختصاصی پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه و پرداخت مستمری ازکارافتادگی

ماده  :1تعاریف
از کارافتادگي دائم و كامل عبارت است از ناتواني کامل بيمهگذار در اثر حادثه یا بیماری
به صورتی که قادر به انجام هیچ گونه فعالیت فیزیکی که منجر به کسب درآمد می گردد،
نباشد و اعضاء ازکارافتاده وی نیز به هیچ صورتی قابل درمان نباشد .از قبیل :نابينايي کامل
و دائم از دو چشم ،ازكارافتادگي دائم و كامل يا قطع دو دست حداقل از مچ يا دو پا حداقل
از مچ يا يك دست و يك پا حداقل از مچ ،از دست دادن هر دو پنجه ها ،قطع كامل نخاع،
ناشنوايي دائم و كامل هر دو گوش ،برداشتن فك پايين و يا امراض دماغي غير قابل عالج
كه باعث اختالل كلي مشاعر شوند مشروط بر اینکه:
 -1-1از کارافتادگي دائم و کامل بيمهگذار حداقل شش ماه بالانقطاع ادامه يابد و مراتب
از طرف پزشک معتمد بيمهگر و در صورت لزوم مرجع ذيصالح پزشکي (پزشک قانوني)
تأييد شود.
 -1-2شروع بيماري منشا از کارافتادگي يک سال پس از تاريخ شروع اين پوشش اضافي و
از کارافتادگي در اثر حوادث مشمول بيمه بعد از شروع اين پوشش اضافي باشد.
 -1-3بيمهگذار دارای حداقل  18سال و حداکثر  60سال سن باشد.
تبصره :در مواردی که نقص عضو و ازکارافتادگی دائم و کامل غیر ازموارد فوق الذکر باشد،
تأیید نقص عضو و ازکارافتادگی دائم و کامل منوط به نظرپزشک معتمد بیمه گر خواهد
بود .لیکن در صورتیکه بیمه گذار نسبت به نظر پزشک معتمد بیمه گر معترض باشد،
موضوع در کمیسیونی متشکل از پزشک منتخب بیمه گر ،پزشک منتخب بیمه گذار و یک
نفر پزشک با انتخاب دو پزشک مزبور طرح و نظر اکثریت کمیسیون مزبور برای طرفین
الزم االتباع خواهد بود.

بیمه گر متعهد به پرداخت مستمری ساالنه (طبق جداول منضم به بیمه نامه) به بیمه گذار
طبق شرایط پوشش معافیت در این حالت خواهد بود.
تبصره :تعهد بيمه گر شامل از کارافتادگي هايي خواهد بود که پس از شروع اين پوشش
ايجاد شده است و منطبق با تعاريف فوق و شرايط و استثنائات مندرج در اين شرايط
اختصاصي می باشد.

ماده  :3استثنائات

موارد ذيل و یا تحقق خطرناشی از آن از شمول تعهدات بيمهگر در مورد اين پوشش
اضافي خارج است:
 -3-1خودکشی و يا اقدام به آن.
   -3-2مستی و يا استعمال هر گونه مواد مخدر و يا داروهای محرک بدون تجويز پزشک.

 -3-3ارتکاب بيمهشده به اعمال مجرمانه اعم از مباشرت ،مشارکت و يا معاونت در آن.
 -3-4فوت یا ازکارافتادگی بيمهشده به علت حادثه عمدی از طرف ذينفع (اعم از مباشرت،
مشارکت و يا معاونت) که در اين صورت بيمهگر منحصرا ً متعهد به پرداخت سهم ساير
افراد ذينفع خواهد بود.
 -3-5صدمات بدنی که بیمه شده عمدا موجب آن می شود.
 -3-6هرگونه دیسک و یا فتق بیمه شده.
 -3-7هرگونه غرامت ایجاد شده به علت حادثه ای که تاریخ وقوع آن قبل از شروع
بیمه نامه باشد.
 -3-8رانندگی با وسايل نقليه موتوری بدون گواهی نامه مجاز.
 -3-9پرش با چتر نجات به صورت سقوط آزاد.
 -3-10زمین لرزه ،آتشفشان و فعل و انفعاالت هسته ای.
ماده  :2تعهدات بیمه گر
 -3-11جنگ ،شورش ،هرگونه نزاع و درگیری ،انقالب ،بلوا ،اعتصاب ،قيام ،آشوب ،کودتا و
بیمه گر متعهد است در صورت اخذ پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه و پوشش اقدامات احتياطی مقامات نظامی و انتظامی.
مستمری ازکارافتادگی توسط بیمه گذار مطابق ضوابط و مقررات ذیل ایفای تعهد نماید:
ماده  :4وظایف بیمه گذار و بیمه شده در هنگام وقوع خطرات تحت پوشش
الف) بیمه گذار با بیمه شده یک نفر باشد.
در این حالت در صورت ازکارافتادگی دایم و کامل و یا فوت به هر علت بیمه گذار،
بیمه گر تأمین حق بیمه سال های آتی بیمه نامه شامل حق بیمه پوشش های اصلی
و اضافی با در نظر گرفتن تعدیل حق بیمه از ابتدای سال بیمه ای بعد از تاریخ تأیید
ازکارافتادگی تا پایان مدت بیمه نامه را تقبل خواهد نمود .همچنین بیمه گر متعهد به
پرداخت مستمری ساالنه به بیمه گذار (طبق جداول منضم به بیمه نامه) طبق شرایط
پوشش معافیت در این حالت خواهد بود.

 -4-1بیمه گذار موظف است به محض وقوع حادثه غیر از فوت ،به پزشک مراجعه و
دستورات وی را مراعات نماید .همچنین بیمه شده یا بیمه گذار موظفند حداکثر ظرف
پانزده روز بعد از وقوع حادثه مراتب را کتبا به اطالع بیمه گر برسانند.
 -4-2در صورت فوت بیمه گذار ،بیمه شده یا ذینفع موظفند مراتب را در اسرع وقت و
حداکثر ظرف سی روز از تاریخ فوت کتباً به بیمه گر اطالع دهند مگر اینکه ثابت نمایند به
علت خارج از اراده خود قادر به اعالم نبوده اند.
 -4-3حسب مورد بیمه گذار یا بیمه شده باید مدارک الزم را به بیمه گر تسلیم و به تمامی
سواالتی که در رابطه با حادثه از ایشان می شود با صداقت کامل پاسخ دهند.
 -4-4بیمه شده ملزم به قبول انجام هر گونه معاینه پزشکی و تحقیقات تعیین شده توسط
بیمه گر می باشد .در این گونه موارد هزینه معاینات پزشکی بر عهده بیمه گر خواهد بود.
تبصره :در صورتی که بیمه گذار و یا بیمه شده تکالیف مقرر در این ماده را انجام ندهند،
بیمه گر میتواند ضرر و زیان وارده به لحاظ عدم اجرای تکالیف مزبور را از تعهدات قابل
پرداخت خود کسر نماید.
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ب) بیمه گذار با بیمه شده دو نفر باشند و سن بیمه گذار زیر 60سال و بیمه شده
زیر  18سال تمام باشد.
در این حالت در صورت ازکارافتادگی دایم و کامل و یا فوت به هر علت بیمه گذار،
بیمه گر تامین حق بیمه سال های آتی بیمه نامه شامل حق بیمه پوشش های اصلی
و اضافی با در نظر گرفتن تعدیل حق بیمه از ابتدای سال بیمه ای بعد از تاریخ تایید
بیمه
ازکارافتادگی یا فوت بیمه گذار ،تا پایان سن  18سالگی بیمه شده و یا  60سالگی
ماده  :5متوقف شدن پوشش های اضافی
گذار تقبل خواهد نمود .همچنین بیمه گر متعهد به پرداخت مستمری ساالنه (طبق
اين پوشش اضافی در موارد ذيل خود به خود فسخ و فاقد اعتبار خواهد بود.
جداول منضم به بیمه نامه) به بیمه گذار طبق شرایط پوشش معافیت در این حالت
 -5-1چنانچه حق بيمه های بيمه نامه و يا اين پوشش اضافی در سررسيد تعيين شده در
خواهد بود.
بيمه نامه يا ضمائم احتمالي آن ،توسط بيمهگذار پرداخت نشده باشد و نيز تأمین آن از محل
اندوخته سرمايهگذاری بيمه نامه امکانپذير نباشد.
ج) بیمه گذار با بیمه شده دو نفر باشند و سن بیمه شده باالی  18سال تمام باشد.
 -5-2در صورتي که بيمه نامه مذکور باز خريد ،فسخ ،ابطال يا تعليق شده باشد.
در این حالت در صورت ازکارافتادگی دایم و کامل به هر علت بیمه گذار و یا فوت وی
در اثر حادثه ،بیمه گر تأمین حق بیمه سال های آتی بیمه نامه شامل حق بیمه پوشش
شرکت بیمه نوین
های اصلی و اضافی با در نظر گرفتن تعدیل حق بیمه از ابتدای سال بیمه ای بعد از تاریخ
(سهامی عام)
تایید ازکارافتادگی یا فوت بیمه گذار تا پایان مدت بیمه نامه تقبل خواهد نمود همچنین

