
 دانستنی های الزامات بیمه ای جهت فراگیران

  

 : عواملی که منجر به کسورات می شود

 عذم تبسیخ اعتجبس ثشگ ثیمه هب، پبسگی تبسیخ اعتجبس، عذم مهش اسخبع ثشگه ثیمه سوستبیی .1

 خط خوسدگیهب و مغبیشت امضبء ثشگه ثیمه هب توسط پضضک؛ فبقذ مهش و امضب پضضک .2

 کبمل نجودن ضشح عمل، ضشح حبل، خالغه پشونذه، مطبوسه و دستوسات پضضکی توسط پضضک  دس ثشگه ضشح حبل  .3

تمبمی خشاحی هب، دسج صمبن ضشوع و پبیبن خشاحی ثب تبییذ خشاح الضامی است و خض اسنبد مثجته حسبة می ضود و 

 .  دسغذ حق العمل خشاح ثػوست غیش قبثل ثشگطت کسش می گشدد1دس غوست عذم دسج صمبن دس ضشح عمل 

دس خشاحی هبی متعذد ثه وسیله یک یب دو خشاح دسغذ کذهبی خشاحی ثبیذ مطبثق دستوسالعمل ثیمه هب اعمبل  .4

 .گشدد که دستوسالعمل پیوست می ثبضذ

 .  اعمبل کذهبی تعذیلی ثیهوضی ثبیذ مطبثق دستوسالعمل ثیمه هب اعمبل گشدد که دستوسالعمل پیوست می ثبضذ .5

 . (قجل و ثعذ اص عمل خشاحی )ویضیتهبی مندش ثه خشاحی ثشای خشاح قبثل محبسجه و اخز نخواهذ ثود .6

 . ویضیت مندش ثه ثیهوضی دس پشونذه ثستشی ثشای متخػع ثیهوضی قبثل محبسجه و اخز نخواهذ ثود .7

چنبنچه پضضک معبلح . ثشای ثیمبسانی که دس ثخص ویضیت می ضونذ فقط یک ویضیت ثشای یک سوص تعلق می گیشد  .8

تطخیع دهذ که پضضک دیگشیجیمبس سا ویضیت نمبیذ دسخواست مطبوسه کنذ تب ثشای پضضک دوم مطبوسه حسبة 

 مطبوسه اص یک 3 مطبوسه ثب تخػع هبی مختلف و حذاکثش6ضود و حذکبثش مطبوسه قبثل پشداخت خهت یک ثیمبس 

 . تخػع و مطبوسه هبی ثیص اص تعذاد مدبص ثه غوست ویضیت مطبوسه دسخواست گشدد

 .  عمل هبیی که خنجه صیجبیی داضته ثبضذ دس تعهذ ثیمه نیست .9

 دسغذ ثه اسصش نسجی نهبئی ثب 2دس خػوظ اینکه خشاح مسئول ثیمبس ثه هش علت نیبص ثه کمک خشاح داضته ثبضذ  .10

 و ثبالتش 4دس مشاکض آموصضی ضشیت کمک خشاح فقط ثه سصیذنت هبی سبل - 1: سعبیت ضشایط ریل اضبفه میطود

 .دس مشاکض غیش آموصضی کمک خشاح فقط می توانذ متخػع مشتجط ثبضذ- 2. تعلق می گیشد




