
                 بیمه امین                                          

۰۲۱۴۴۸۹۴۵۵۱ 

 نبیمه مسئولیت حرفه اي پزشکا

پزشکان نیز همچون سایر حرفه هاي موجود در جامعه در معرض اشتباهات حرفه اي همچون اشتباه 

با سالمتی و  مدرتشخیص ، تجویز دارو و درمان بیمار قرار دارند لیکن از آنجائیکه پزشکان به طور مستقی

جان انسانها در ارتباط هستند معموال خطاهاي این عزیزان آثار و پیامدهاي بسیار ناگواري به همراه دارد 

پزشکان نقش مهمی در ایجاد امنیت شغلی و کاهش استرس شغلی جامعه پزشکی  بیمه مسئولیت حرفه اي

 ددار

پزشکان در   از مسئولیت مدنی حرفه ايجبران خسارات ناشی  : نموضوع بیمه مسئولیت حرفه اي پزشکا

قبال اشخاصی است که به علت خطا ، اشتباه ، غفلت ، و یا قصور وي در انجام امور درمانی یا پزشکی دچار 

تعهدات این بیمه نامه شامل دیه فوت ، دیه نقص عضو ، .صدمات جسمانی یا روانی گردند یا فوت شوند 

ی بیمار است که پزشک بر اساس راي مراجع ذیصالح مسئول هزینه هاي پزشکی صدمات جسمی یا روان

هرچند در صورت وجود اسناد و مدارك و اثبات یا احراز مسئولیت پزشک از نظر . پرداخت آنها شده باشد 

تعهد این بیمه نامه مربوط به حوادث . شرکت بیمه امکان پرداخت خسارت بدون راي دادگاه نیزوجود دارد 

ود که در طول مدت بیمه نامه رخ داده باشد منوط به اینکه حداکثر پس از چهار سال از و اتفاقاتی خواهد ب

  . تاریخ پایان بیمه نامه به شرکت بیمه اعالم شده باشد

 : استثنائات بیمه مسئولیت حرفه اي پزشکان

ه انجام معالجه یا عمل جراحی که به تشخیص مراجع ذیصالح خارج از تخصص پزشک باشد مگر آنک -1

 دنباش بیمارنیاز به فوریت هاي پزشکی داشته باشد و متخصص مربوط در دسترس

پزشک بدلیل استفاده از مسکرات و یا استعمال مواد مخدر یا داروي خواب آور تمرکز و  -2

 دهوشیاري الزم را براي مداواي بیمار نداشته باشد و باعث صدمه جسمی یا روانی او شو

 دانی که به تشخیص مراجع ذیصالح خالف قوانین و مقررات جاري باشانجام امور پزشکی و درم -3

هر نوع خسارتی که منشاء آن منشاء آن تشعشعات یونیزه کننده یا رادیواکتیو و انرژي هسته  -4

 داي باشد مگر آنکه استفاده از آنها براي معالجه بیمار ضروري باش

2-  
 ععدم النف -5
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3-  
 کعمد پزش -6

4-  
 يجرایم و جزاي نقد -7

  جدول حق بیمه بیمه مسئولیت حرفه اي پزشکان

 

با توجه به افزایش سالیانه مبلغ دیه توصیه میگردد مبلغ تعهد بیمه نامه خود را بر اساس پیش :  1نکته  

  بینی دیه سال هاي آینده خریداري کنید

رت داشتن بیمه نامه تخفیف عدم خسارت به روي حق بیمه هاي جدول فوق اعمال خواهد در صو:  2نکته 

  شد

  

  (طرح حکیم(طرح جدید بیمه مسئولیت پزشکان 

تحت پوشش  اشخاص ثالث ، کارکنان ، بیماران در این طرح کلیه مسئولیت هاي قانونی پزشکان در برابر

 تادغام و ترکیب سه بیمه نامه زیر تشکیل شده اسقرار میگیرد به عبارت دیگر طرح بیمه حکیم از 
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 نبیمه نامه مسئولیت حرفه اي پزشکا – الف 

حوادث احتمالی کارکنان مطب را پوشش میدهد (بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان  – ب

( 

کنندگان به مطب حوادث احتمالی مراجعه (بیمه نامه مسئولیت مدنی پزشکان در برابر اشخاص ثالث  -ج 

 )را پوشش میدهد 

 :شرایط طرح بیمه پزشکان حکیم 

حداقل ( در بیمه پزشکان حکیم این عزیزان حداکثر سقف تعهد بیمه گر را به دلخواه انتخاب میکنند   - 1

و بیمه ایران متعهد به جبران خسارت کلیه مسئولیت هاي فوق از محل این ) ریال  4/500/000/000

 دتعهد خواهد بو

در % 20بیمه گر متعهد به جبران خسارت موضوع بیمه نامه جهت افزایش دیه روز حداکثر به میزان  -2

 دمجموع سه سال آینده خواهد بو

تعهد بیمه گر براي جبران هزینه هاي پزشکی براي هر نفر از کارکنان و اشخاص ثالث در هر حادثه  – 3

 دریال خواهد بو 100/000/000ریال و در طول مدت بیمه نامه  50/000/000

 دالزم به ذکر است هزینه هاي پزشکی با ارایه صورتحساب مراجع درمانی خصوصی جبران خواهد ش 

صدمات جسمانی وارد به کارکنان بیمه گذار ناشی از مسئولیت بیمه گذار بدون راي دادگاه جبران  – 4

  ین میگردد میگردد و درصد نقص عضو زیاندیده توسط پزشک معتمد بیمه گر تعی

  

  (طرح حکیم(جدول حق بیمه مسئولیت پزشکان 
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