
  : موضوع بیمه مسئولیت مسئول فنی بیمارستان

بیمه مسئولیت مدنی مسئول فنی بیمارستان ، کلینیک ، درمانگاه ، داروخانه،آزمایشگاه در قبال بیماران 
وظایف مسئولین فنی مراکز یاد  ،اشخاص ثالث و ذوي الحقوق آنان ، بدین معنی که چنانچه در جریان اجراي

شده فوق که از طرف وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تعیین و تایید گردیده حادثه اي رخ دهد 
ثالث قانونا مسئول و ملزم به جبران خسارت گردند بیمه ایران  و مسئولین فنی در قبال بیماران و اشخاص

 . جبران خسارت وارد شده اقدام خواهد نمود با رعایت شرایط و مندرجات بیمه نامه نسبت به

 : تعهدات بیمه گر در بیمه مسئول فنی بیمارستان

پرداخت هزینه هاي دادرسی در صورت اقامه دعوي علیه بیمه گذار در حد متعارف و منوط به  -1
  مبلغ خسارت بیشتر نباشد در تعهد بیمه ایران خواهد بود% 10اینکه از 

 
نحصر به مسئولیت هاي مسئول فنی در مدت اعتبار بیمه نامه می باشد مشروط تعهد بیمه ایران م -2

به . بیمه ایران اعالم گردد هسال پس ازتاریخ پایان بیمه نامه ب 3بر اینکه ادعاي خسارت حداکثر ظرف 
 دعبارت دیگر ادعاهایی که پس از گذشت سه سال از تاریخ پایان بیمه مطرح گردد مسموع نخواهد بو

 : ت بیمه گذارتعهدا

  مسئول فنی میبایست ترتیبی اتخاذ نماید تا مرکز درمانی شرایط زیر را داشته باشد -1
  کلیه کارکنان متناسب با وظایف خود تجربه و مهارت که عرفا الزم است را داشته باشند: الف 

ق را که ،حفاظتی و اطفاء حری)اورژانسی(در مرکز درمانی وسایل و تجهیزات ایمنی،فوریتی :ب 
 نموده و به طور صحیح استفاده و مورد عمل قرار گیرندعرفا الزم است تعبیه

  
مسئول فنی بدون موافقت بیمه ایران در مورد مسئولیت هاي خود در حوادث احتمالی تعهدي در  - 2

 قبال مدعی بعهده نگیرد ویا وجهی نپردازد مگر با موافقت شرکت بیمه

  
گونه حادثه احتمالی مرتبط با بیمه نامه را و یا هرنوع ادعا و مطالبه مسئول فنی متعهد است هر - 3

تاریخ اطالع به بیمه ایران  اشخاص ثالث علیه خود را بدون فوت وقت و حداکثر ظرف مدت پنج روز از
 داعالم کن

 : استثنائات بیمه مسئولیت مسئول فنی بیمارستان

 عوامل دیگر از این قبیلخسارات ناشی از جنگ ،انقالب،شورش،اعتصاب و  -1

  
 خسارات ناشی از انفجار اتمی و تشعشعات رادیو اکتیو و یونیزه -2

  
 خسارات ناشی از عمد و تقلب بیمه گذار -3



  
  خسارات ناشی از تخلف از اجراي قوانین و مقررات دولتی و جرائم -4

 
 خسارات ناشی از وقوع حوادث طبیعی -5

  
 مسئولیت حرفه اي پزشکان خسارات تحت پوشش در بیمه نامه -6

  
 خسارات مربوط به مسئولیت مدنی ناشی از قراردادهایی که بیمه گذار با دیگران منعقد کرده است -7

  
  مسئولیت خساراتی که به مرکز درمانی وارد میشود از قبیل تاسیسات ،ساختمان ،وسائط نقلیه و -8

...  
 کز درمانیمسئولیت زیانهاي مالی یا از دست دادن درآمد مر -9

  
 رخسارت وارده به کارکنان بیمه گذا -10

 :فرانشیزبیمه مسئولیت مسئول فنی بیمارستان

تمام خسارت بطور کامل توسط بیمه ایران پرداخت میشود و بابت فرانشیز مبلغ یا درصدي از خسارت قابل 
 دپرداخت کسر نخواهد ش

 :حق بیمه بیمه مسئولیت مسئول فنی بیمارستان

و ظرفیت نگهداري ...) بیمارستان ،درمانگاه،کلینیک ، آزمایشگاه و (اساس نوع مرکز درمانی حق بیمه بر 
لیانه یک حق بیمه سا بیمار ، مدت بیمه نامه و تعهدات درخواست شده محاسبه میگردد به عنوان مثال

  تخت به شرح زیر خواهد بود100بیمارستان با تعداد 

:  
  ا فوت ،نقص عضو،ازکارفتادگی و سایر صدمات بدنی براي هر نفر تا سقفحداکثر تعهد بیمه گر در رابطه ب

  ریال 3/080/000/000             
حداکثر تعهد بیمه گر در رابطه با فوت،نقص عضو،ازکارافتادگی و سایر صدمات بدنی در هر حادثه تا 

  ریال 15/400/000/000              سقف
ا فوت،نقص عضو،ازکارافتادگی و سایر صدمات بدنی در طول مدت بیمه حداکثر تعهد بیمه گر در رابطه ب

 لریا 30/000/000/000  نامه تا سقف

 لریا 60/430/000        : حق بیمه سالیانه

 


