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  مقــدمه

وپرسنل جمعیت  از خدمات داوطلبان، امدادگران ونجاتگران  سازمان امدادونجات در راستاي حمایت
راستاي ایجاد وحدت رویه وتسهیل  در هالل احمر اقدام به پوشش بیمه مسئولیت مدنی نموده و

   خدمات بیمه اي ورفع ابهامات این راهنما تدوین شده که معاونت پشتیبانی ومنابع انسانی استان
 را اعمال نماید. موظف است نظارت الزم دراین خصوص

 

 تعاریف و اصطالحات

به استناد قرارداد فی مابین ملزم به ارائه که  باشد دراین قرارداد شرکت بیمه دانا می گر:بیمه -1
 باشد. خدمات بیمه اي به بیمه گذار می

 دراین قراداد سازمان امدادونجات به نمایندگی از جمعیت هالل احمر میباشد. گذار:بیمه  -2

 میباشند وموضوع بیمه  مشغول به انجام فعالیت هاي افرادي که  :/امدادگران/داوطلباننانکارک-4
که شامل کلیه داوطلبان سازمان جوانان نامه درج شده مشخصات آنها در شرایط خصوصی بیمه

 وداوطلبان وامدادگران ونجاتگران سازمان امدادونجات میباشد.

عضو (کلی جسمی، نقص اتدچار صدمحین انجام فعالیت  که در بیمه شدگانی  گان: دیده زیان -5
 .اندیا جزئی) و یا فوت گردیده

به  بیمه شدگان، مدیر مربوطه وحکم ماموریتهر نوع وظیفه که بر حسب ارجاع  کار موضوع بیمه:-6
 هستند. مشغول آن

ن امور روزمره و جریا یا در حین انجام کار موضوع بیمه در رویدادي است که حادثه موضوع بیمه: -7
جاري و در محل استراحت و غذاخوري و امثال آن در محدوده مکانی موضوع بیمه و در مدت اعتبار 

گذار عضو، ازکارافتادگی یا فوت گردد و بیمهنامه اتفاق افتد و منجر به صدمه جسمی، نقصبیمه
وع بیمه تلقی مسئول جبران خسارت یا پرداخت غرامت ناشی از آن شناخته شود. حادثه موض

 گردد.می

حسب درخواست  امدادگران  داوطلبان و محدوده اي است که محدوده مکانی موضوع بیمه: -8
که دراین بیمه نامه محدوده کنند و می وفعالیت در آنجا کارمدیر مربوطه وبا حکم ماموریت 

اي امدادونجات جغرافیایی حوزه سرزمینی کشور جمهوري اسالمی ایران میباشد وهمچنین مامورت ه
 درخارج کشور.

قطع، تغییر شکل و یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوي از اعضاي بدن که ناشی  نقص عضو: -9
 از حادثه موضوع بیمه بوده و وضعیت دائم و قطعی داشته باشد.
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گردد در صورت بروز صدمات گر متعهد میوجهی است که بیمه غرامت فوت و نقص عضو: -10
نامه به زیاندیده یا یا فوت ناشی از وقوع حادثه مشمول بیمه طبق شرایط این بیمهجسمی 

 پرداخت میگردد. ذینفع

مجتمع خدمات بیمه دانا درمرکز استان است که براساس ضوابط بعنوان  گر : نماینده بیمه-11
به بیمه  نماینده  شرکت بیمه دانا وظیفه هماهنگی،تشکیل پروند وبررسی وپرداخت غرامت مربوط

 نامه را برعهده دارند وتوسط شرکت بیمه به جمعیت هالل احمر معرفی میگردند.

شخصی است که با تعیین حوزه منابع انسانی هالل احمر استان  وظیفه انجام رابط بیمه گذار : -12
هماهنگی،اعالم خسارت وتشکیل وپیگیري امور مربوط به بیمه نامه کلیه اقدامات مورد نیاز بیمه 

 ده راتا حصول نتیجه برعهده دارد.ش
 

 مه شدگانـبی
 

مدیران عامل استانها  ومدیران حوزه عملیات امدادونجات و روساي شعب  وروساي سازمانهاي   -1

 ومدیران تابعه جمعیت سراسر کشوربرابر چارت سازمانی مصوب جمعیت هالل احمر

طبق ضوابط سازماندهی ودرجه بندي کلیه امدادگران  و نجاتگران وایثار سازمان امدادونجات که -2
 شده اند.

کلیه داوطلبان سازمان داوطلبان که داراي سوابق داوطلبی میباشندو طبق ضوابط به ماموریتهاي -2
 امدادونجات وتوان افزایی وآموزشی اعزام میشوند.

تهاي کلیه داوطلبان سازمان جوانان که داراي سوابق داوطلبی میباشندو طبق ضوابط به ماموری -3
 امدادونجات وتوان افزایی وآموزشی اعزام میشوند.

کلیه پرسنل جمعیت هالل احمر اعم از رسمی ،پیمانی وقراردادي که طبق ضوابط وبا تایید مقام  -4
مسئول به ماموریتهاي امدادونجات وتوان افزایی وآموزشی اعزام میشوند (شایان ذکر است ماموریت 

 ه نامه نمیباشد.)هاي غیر امدادي درشمول این بیم
از آنجا که جمعیت هالل احمر یک سازمان فراملی وبین المللی میباشد ودر بعضی از موارد از  -5

امدادگران وداوطلبان با تابعیت غیر ایرانی استفاده میگردد؛ لذا داوطلبان خارجی مقیم ایران(مشروط 
، که باحکم جمعیت همراه با به قانونی بودن اقامت با اسناد ومدارك مورد تایید وزارت کشور)

امدادگران و نجاتگران ایرانی در فعالیتهاي امدادونجات  جمعیت بکارگرفته میشوند مشمول این بیمه 
 نامه خواهند بود.

کارکنان  تمامی حوزه ها وسازمانهاي تابعه جمعیت هالل احمر درصورتی میتوانند از خدمات بیمه 
 ایط ذیل باشند:مسئولیت استفاده نمایند که دار اي شر

 ساعته)  35گذراندن حداقل دوره امدادوکمک هاي اولیه عمومی پایه (-1

2 



 ي اسالمی ایرانجمعیت هالل احمر جمهور
  شیــــوه نامه ي بیمه ي مسئولیت مدنی جمعیت هالل احمــــر  شیوه نامه  عنوان  

  تاریخ شروع اجراء RC.RO.AP.OD.01 /00 شماره شیـــوه نامه
  تاریخ اعتبار 00 شماره بازنگري

 

 کسب مجوز وهماهنگی با  سازمان امدادونجات  یا معاونت امدادونجات استان درهنگام ماموریت -2
 اعزام به مامورت هاي امدادونجات ،توان افزایی وآموزشی با درج درحکم ماموریت-3
 ماموریت به حوزه امدادونجات استان  یاسازمان امدادونجات اعالن رونوشت-4

 

 تـاریخ بیـمه نامه   

تاریخ  24شروع ودرساعت  15/3/1395تاریخ  24بیمه نامه مسئولیت مدنی  از ساعت 
 پایان می یابد. 15/3/1396

  

 خسارت هاي تحت پوشش   
 

انجام ماموریت هاي امدادونجات و پوشش مسئولیت کارفرما درقبال اوامر ودستوراتی که  در زمان  •

 امور محوله  به کارکنان وداوطلبان حوزه مورد مسئولیت خود میدهد.

حادثه وجبران خسارات مالی، بدنی ویا فوت که ناشی  و خطر از اموال و اشخاص نجات براي اقدام •

یات امداد و از فعالیت  امدادگران یا نیرو هاي عملیاتی در حین انجام ماموریتهاي امدادي و عمل

 نجات نسبت به سایر افراد(اشخاص ثالث) ایجاد میگردد 

حوادثی که در حین برگزاري دوره هاي آموزشی و توان افزایی و مانورهاي امدادي ،گردهمایی  •

،اردو یا همایش هاي  جمعیت هالل احمر براي امدادگران و نجاتگران وداوطلبان وپرسنل حادث 

 رات مندرج در این بیمه نامه تحت پوشش می باشد .میشود  با رعایت شرایط و مقر

حوادثی که در حین استفاده یا آموزش ابزار وتجهیزات وخودروهاي تخصصی امدادونجات براي  •

 امدادگران و نجاتگران ونیروهاي عملیاتی ایجاد میگردد .

ل نقلیه  حوادث ناشی از قصور یا اشتباه یا اهمال در حین کار و حوادث ناشی از کار با وسای •

وتجهیزات تخصصی به اشخاص ثالث با رعایت شرایط و مقررات مندرج در این بیمه نامه تحت 

 پوشش می باشد

جبران خسارت صدمات وارده  ناشی از حمل،جابجایی وکاربردمواد ناریه مرتبط با موضوع کار  •

 درمحدوده تحت پوشش.

مشاور ومجري دراثر وقوع خطرات جبران خسارت ناشی از صدمات  بدنی وارده به عوامل ناظر ، •

 موضوع بیمه نامه.

 خسارات ناشی از گزش حیوانات موذي ودرنده وموارد مشابه. •
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 خسارت ناشی از حوادث تروریستی درداخل کشور . •

خسارات ناشی از سیل ،زلزله ،تگرگ،آتش سوزي ،طوفان وسایرحوادث که درحین مامورت براي  •

 بیمه شده اتفاق می افتد.
 

 افی بیمه نامهـي اضوشش هاـپ

در صورت وقوع حادثه منجر به ایجاد نقص عضو و از کارافتادگی دائم (کلی یا جزئی) ، پرداخت -1

خسارت  بر اساس جدول نقص عضو و از کارافتادگی مندرج در شرایط عمومی بیمه حوادث موضوع 
ر حرام و  صورت می شورایعالی بیمه  وحداکثر به میزان دودیه ما ههاي غی 84آیین نامه شماره 

گیرد..( میزان درصد نقص عضو ایجاد شده بر اساس جدول تعیین میزان نقص عضو مندرج در شرایط 
شورایعالی بیمه ) و به استناد تایید پزشک معالج یا  84عمومی بیمه حوادث (آیین نامه شماره 

انون مجازات اسالمی ماده یک تعیین و غرامت پرداخت می گردد و تابع ق 2کمیسیون موضوع تبصره 
 (قانون دیات) نخواهد بود .)

چنانچه در طول مدت بیمه نامه ، بیمه شده غرامت نقص عضو و یا از کارافتادگی دریافت نموده  -2
باشد در صورت فوت وي  بر اثر همان حادثه  ، دیه فوت بیمه شده پس از کسر غرامت پرداختی نقص 

 میگردد .عضو وبراساس دیه سال تآدیه وپرداخت  
جبران خسارت براي حوادث خارج از تعهد بیمه نامه که امکان جبران خسارت از ناحیه بیمه -3

 قراردادتامین میگردد. 14مسئولیت نباشد با رعایت ضوابط از بند 
هزینه هاي پزشکی تحت پوشش عبارت است ازهزینه هایی که درصورت تحقق خطرات موضوع -4

درمقابل دریافت خدمات درمانی متحمل می گردد.هزینه هاي پزشکی  بیمه نامه،بیمه شده مستقیماً
براساس مبالغ مندرج درصورتحساب معتبردرمانی بارعایت حداکثر تعهدبیمه گر پرداخت 
خواهدشد.پرداخت غرامت وهزینه هاي پزشکی بدون اعمال تعرفه  وتا سقف تعهدات مندرج در بیمه 

 د پرداختی توسط بیمه شده  پرداخت میگرددنامه وبدون فرانشیز و صرفابراساس اسنا
با عنایت بهاینکه هزینه هاي پزشکی باید توسط بیمه شده پرداخت گردد وبعد اسناد پرداختی  -5

توسط بیمه تسویه وپرداخت گردد در مواردي که بیمه شده امکان پرداخت هزینه هاي پزشکی را 
قرارداد وتکمیل مدارك وبا  14-2براساس بند نداشته باشد ،پس از بررسی وتایید هزینه هاي پزشکی 

 درخواست سازمان توسط بیمه گر تامین وپرداخت میگردد. 
غرامت روزانه:درصورتیکه بیمه شده به علت حادثه با تایید پزشک معالج نیاز به استراحت  -5

رامت ) وبه ازاي هرروز مبلغ سیصد هزار ریال  غ60پزشکی داشته باشد براي حد اکثر شصت روز(
پرداخت میگردد یا آوري میگردد حداکثر زمان غرامت شصت روز میباشد وبیش از این زمان درتعهد 
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.(تعهد بیمه گر درخصوص این نوع غرامت درصورت بستري شدن از روز دوم کارافتادگی موقت بیمه گر نمیباشد
 روز ادامه خواهد داشت.)60شروع وحداکثر به مدت 

 است صورتی در مجاز درمانی مراکز در شدن بستري روزانه غرامت ختپردا مورد در گر بیمه تعهد
 نامه بیمه انقضاي تاریخ از سال دو ظرف حداکثر و یابد تحقق مدت بیمه در بیمه موضوع خطر که

 .گردد شده بیمه شدن بستري به منجر

ه شده اي که بالگرد یا هزینه هواپیما) بیم-هزینه مسافرت ونقل وانتقال (شامل هزینه آمبوالنس-6
اثرحوادث تحت پوشش بیمه نامه خسارت دیده و به منظور معالجه درمواردیکه طبق تشخیص پزشک 
معالج جنبه اورژانس داشته ویاامکان معالجه در مرکز درمانی منطقه وقوع حادثه نباشد،قابل پرداخت 

 می باشد.

وسایل نقلیه امدادي نظیر غرامت جانی وخسارتهاي ناشی از فعالیتهاي حین کاربري تجهیزات و-7
پاراگالیدر،موتورچهارچرخ وخوردوهاي  قایق، کت،وي آرگو، موتورآمبوالنس، لیفتراك، بابخودر

راپال  سنگ نوردي، ت هاي سنگین وحرفه اي نظیر، غواصی،هاي ناشی فعالی خصصی وخسارتت
 باشد. منوط به داراي بودن گواهی نامه فنی وتخصصی مربوطه می

درحین فراگیري وآموزش تجهیزات وابزار فوق باشند یا درشرایط فورث ماژور  درصورتیکه شخص
 دچار حادثه گردد وصرفا سازمان امدادونجات  نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود.

افزایش ریالی دیه به ارزش روز از تاریخ شروع بیمه نامه به مدت سه سال.به معنی اینکه پرداخت  -8
محاسبه وپرداخت میگردد ودرصورت اتمام زمان قرارداد تا دو سال بعد از قرارداد غرامت به نرخ روز 

 نیز غرامت براساس نرخ روز محاسبه وپرداخت میگردد.

 در صورت وقوع حوادث ناشی از راننده و یا سرنشین خودرو بودن بیمه شده :
ه  داراي بیمه نامه شخص ثالث باشد  جبران خسارت چنانچه بیمه شده در زمان وقوع حادثه ، راننده و یا سرنشین وسیله نقلی

 دروحله اول از ناحیه بیمه نامه ي شخص ثالث صورت میپذیرد.ودرصورت مازاد طبق شرایط ذیل جبران میگردد.
 تعهدات  مازاد بیمه گر در قبال این افراد به شرح زیر خواهدمی باشد : 
ختیاربیمه گذاروداراي بیمه نامه شخص ثالث باشد ،تعهدات بیمه گر درقبال .درصورتیکه وسیله نقلیه عامل حادثه متعلق یا درا1

 هزینه هاي مازاد بیمه شخص ثالث میباشد.
.درصورتیکه وسیله نقلیه عامل حادثه متعلق ویادراختیار بیمه گر نباشد ،خسارت درصورت احراز مسئولیت بیمه گذار وصدور 2

 راي دادگاه قابل پرداخت میباشد.
یکه که وسیله نقلیه عامل حادثه دراختیار یا متعلق به بیمه گذار وفاقد بیمه شخص ثالث باشد جبران خسارت .درصورت3

 درصورت راي دادگاه مبنی بر مسئولیت بیمه گذار قابل پرداخت میباشد.
ارداد وبراساس شرایط خصوصی قر 14.درصورتیکه از هیچ کدام از بندهاي فوق جبران خسارت امکان پذیر نباشد ، طبق بند 4

 تفاهم نامه صورت گرفته بین بیمه گر وبیمه گذار، خسارت قالب جبران میباشد.
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 مواردي که فاقد پوشش بیمه می باشد :

 پرداخت غرامت در موارد ذیل خارج از شمول تعهدات بیمه گر می باشد: 

 خود کشی و یا اقدام به آن در طول سال بیمه اي.-1

از مستی ، استعمال هر گونه مواد مخدر ، روان گردان و یا داروهاي کلیه خسارت هاي ناشی -2

 محرك بدون تجویز پزشک.

 حوادث واقع شده در غیر از مواقع مشخص شده یا ایام و ساعاتی غیر از مأموریت امدادي.-3

 عمد بیمه گذار و بیمه شده در تحقق خطر.-4
 

 گانسیب دیده آزینه هاي پزشکی به ضوایط پرداخت غرامت وه

 عالم سریع خسارت  :ا
بیمه گذار موظف است در صورت وقوع خطرات  وخسارات موضوع بیمه نامه براي بیمه شده ، مراتب 

به شعبه بیمه دانا  (فرم شماره یک) را حداکثر دو روز بعد از وقوع حادثه طی فرم گزارش حادثه

اختیار نماینده بیمه  استان  قرار  استان  اطالع داده  و اسناد و مدارك الزم را به شرح ذیل را  در

دهد. درصورت گذشتن  بیش از سه روز از تاریخ حادثه وعدم گزارش حادثه توسط بیمه گذار ، 

 خسارت توسط بیمه قابل بررسی نمی باشد.

 مدارك تشکیل پرونده خسارت:
ع فوت:  -1  درصورت وقو

 

گزارش مشروح حادثه و نام بیمه شده و تاریخ دقیق وقوع وشرح حادثه برابر فرم گزارش حادثه  -1-1
 (فرم شماره یک) بیمه دانا

 پزشکی قانونی مبنی بر علت فوت .گزارش گواهی پزشک معالج یا   -2-1

 تصویر برابر با اصل خالصه رونوشت وفات . -3-1

 .و جواز دفنبرابر اصل شده گواهی فوت  تصویر -4-1

 تصویر برابر با اصل کارت ملی و شناسنامه باطل شده متوفی ( کلیه صفحات ). -5-1

گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصالح انتظامی ، ،قضایی ، ،پزشکی قانونی بیمارستان  -6-1
 .یا مرکز درمانی تهیه شده است 
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 برابر اصل شده گواهی انحصار وراثت تصویر -7-1

 وکروکی تصادف وسوانح رانندگی برابر اصل شده گزارش مقامات انتظامی ویرتص -8-1

 برابر اصل شده راي دادگاه ( در صورت انجام شکایت و تشکیل پرونده در دادسرا ) تصویر -9-1

 تصویر شناسنامه هاي وراث قانونی متوفی 10-1

که وي رانندگی وسیله نقلیه را رونوشت برابر با اصل گواهینامه رانندگی بیمه شده در صورتی  -11-1
 به عهده داشته باشد

 مدارك دال بر عضویت بیمه شده ، شامل : -12-1

 تصویر برابر اصل شده  حکم درجه امدادگري، نجاتگري وایثاریا صورتجلسه کسب درجه .1
 حکم کارگزینی براي پرسنل جمعیت هالل احمر. .2
 مان جوانان وداوطلبان جمعیت هالل احمر . مدارك دال بر  عضویت بیمه شده در گروه داوطلبان ساز .3
هاي امدادونجات و با ذکر موضوع ماموریت و  درفعالیتبر حضور بیمه شده ارائه حکم ماموریت مبنی  .4

 تاریخ شروع واتمام ماموریت .
 

عضو  و انجام  -2   هزینه هاي پزشکی ناشی از حادثه در صورت ایجاد جراحت ، نقص 
 

نام بیمه شده و تاریخ دقیق وقوع وشرح حادثه درآن ذکر گردیده گزارش مشروح حادثه که  -1-2
 باشد برابر فرم گزارش حادثه بیمه دانا(فرم شماره یک)

گواهی اولین مرجع درمانی که بیمه شده پس از وقوع حادثه به آن مراجعه نموده است وشرح  -2-2
 اقدامات درمانی وآسیب هاي وارده اعم از جراحات وشکستگی ها 

شرح کامل آسیب هاي  نوع ضایعات و تاییدگواهی پزشک معالج و یا پزشکی قانونی مبنی بر  -3-2
 جسمی ونقص عضو یا خاتمه معالجات به انضمام سوابق پزشکی و کلیه رادیوگرافی هاي به عمل آمده.

صورت شرح اقدامات درمانی نسبت به آسیب وارده اعم از جراحات وشکستگی ها ي استخوان  -4-2
 شکستگی وعضوآسیب دیده) (نوع

ارائه کلیه اسناد برابر اصل شده  هزینه هاوصورت حسابهاي پزشکی پرداخت شده توسط بیمه   -4-2
شده اعم از نسخه دارو،صورت حساب بیمارستان،ویزیت پزشک معالج،لوازم وتجهیزات مصرفی اطاق 

 عمل ،آزمایشگاه،رادیولوژي وغیره فاکتور تجهیزات پزشکی مورد نیاز

 تصویر برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی بیمه شده. -5-2
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 معالج پزشک تشخیص طبق که مواردي در شده بیمه انتقال ارائه اسناد هزینه اي مربوط به-6-2
 نبوده است. حادثه وقوع محل درمرکز درمانی وي امکان معالجه یا و داشته اورژانسی جنبه

 وکروکی تصادف وسوانح رانندگی ت انتظامیبرابر اصل شده گزارش مقاما تصویر -7-2

تصویر برابر با اصل گواهینامه رانندگی بیمه شده در صورتی که وي رانندگی وسیله نقلیه را به  -8-2
 عهده داشته باشد. 

ا رائه نظر پزشک معالج یا پزشکی قانونی در خصوص طول درمان یا استراحت پزشکی بعد از -9-2
 حادثه .

 بر عضویت بیمه شده ، شامل :مدارك دال  -10-2

 تصویر برابر اصل شده  حکم درجه امدادگري یا نجاتگري وایثاریا صورتجلسه کسب درجه .1

 حکم کارگزینی براي پرسنل جمعیت هالل احمر. .2

 مدارك دال بر  عضویت بیمه شده در گروه داوطلبان سازمان جوانان وداوطلبان جمعیت هالل احمر .  .3

بر حضور بیمه شده  درفعالیتهاي امدادونجات و با ذکر موضوع ماموریت و  ارائه حکم ماموریت مبنی .4
 تاریخ شروع واتمام ماموریت .

 

 مه دانا)ـمه گر(بیـوظایف  بی تعهدات و
بیمه گر موظف میباشد تمهیدات الزم جهت دسترسی بیمه شدگان به شعب بیمه در سراسر کشور  -1

 پرداخت غرامت را فراهم نماید. و تحویل مدارك خسارت براي تشکیل پرونده و

معرفی  یک نفر نماینده  داراي اختیارات الزم را در مرکز استان باذکر مشخصات کامل به سازمان  -3

 امدادونجات وجمعیت هالل احمراستان .

، آن را ثبت و ضمن واعالم حادثه  است به محض وصول درخواست وظفم نماینده بیمه استان-3
، نقصان یا کامل بودن پرونده ، تاریخ تسلیم و شماره ثبتبیمه شدهام تحویل رسیدي مشتمل بر ن

 . رابط بیمه اي جمعیت هالل احمر اعالم نماید به مدارك را 

نماینده استان  بعد از دریافت گزارش حادثه موظف میباشد دراسرع وقت نسبت به تکمیل پرونده -4
 وبررسی مدارك ورفع نقص آن اقدام نماید.

بیمه استان موظف میباشد در صورت اعالم هر یک از خطرهاي مشمول بیمه توسط بیمه نماینده -4
روز از تاریخ تکمیل مدارك، غرامت  10گذار و پس از دریافت کلیه اسناد و مدارك الزم ظرف مدت 

متعلقه را در محل  پرداخت نماید وپرونده را مختومه و مراتب رابه شعبه تخصصی اشخاص و جمعیت 
 راعالم نماید.هالل احم
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رابط مراتب را به صورت کتبی به موظف است   نماینده بیمه چنانچه مدارك تسلیمی ناقص باشد،-5
  اقدام کند.وتکمیل پرونده  اعالم تا نسبت به رفع نقص  بیمه 

نماینده استان موظف میباشد گزارش کامل فعالیتهاي بیمه اي مربوط به بیمه مسئولیت را بصورت -7
 شعبه تخصصی اشخاص بیمه دانا وجمعیت استان مکاتبه نماید.(فرم شماره دو) ماهیانه به

نماینده استان باید کلیه درخواستها واقدام هاي صورت گرفته درخصوص پرونده ها را بصورت -8
 مکتوب وطی نامه رسمی به رابط بیمه انعکاس دهد.

نماینده بیمه اي جمعیت هالل  نماینده استان موظف میباشد ضمن هماهنگی وارتباط سازمانی با-9
 احمر استان هماهنگی وارشاد الزم درخصوص اقدامات الزمه را صورت دهد.

ویا رد پرونده   خسارت دریافت استحقاق عدم احراز صورت نماینده بیمه استان موظف است در -12
ان اعالم نماید. به رابط بیمه است صورت مکتوب  به دالیل ذکر با حداکثر ظرف ده روز همراه را مراتب

 ارسال نماید. وپرونده را با پیوستهاي کامل به شعبه تخصصی اشخاص

شعبه تخصصی اشخاص با حضور نماینده سازمان امدادونجات نسبت به بررسی مجدد پرونده هاي -14
 ارجاعی اقدام و حداکثر ظرف ده روز نتیجه بررسی وراي نهایی را اعالم خواهد نمود .

ربوط به حوادث منجر به فوت صرفا توسط شعبه تخصصی اشخاص بیمه دانا پرونده هاي م  -15
بررسی میگردد ونماینده استان فقط باید مدارك پرونده را تکمیل وبه شعبه اشخاص   ارسال نماید  
وحق بررسی واعالم نظر کارشناسی دراین خصوص صرفا دراختیار شعبه تخصصی اشخاص بیمه دانا 

 میباشد.

اشخاص بیمه دانا موظف میباشد بصورت منظم هردو ماه گزارش کاملی از  شعبه تخصصی -16
اقدامات صورت گرفته  توسط نمایند هاي استانی  شامل  پرونده هاي مختومه وپروندهاي درجریان را 

 طبق فرم شماره سه   به سازمان امدادونجات اعالم نماید.

سط واحد پرداخت خسارت  باید با اطالع پرداخت هزینه هاي پزشکی یا غرامت به بیمه شده تو -17
 وحضور رابط بیمه جمعیت هالل احمر استان  صورت بگیرد ومراتب  صورت جلسه گردد.

چک غرامت فوت بیمه شده در وجه سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمی  -18
 نمودن مراحل اداري تأدیه گرددایران صادر و تحویل خواهد شد تا در وجه ذینفعان قانونی بعد از طی 

شرایط خصوصی قرارداد الزم به ذکر است این بند صرفا درصالحیت اظهار نظر  14درخصوص بند -19
شعبه تخصصی اشخاص میباشد ونماینده استانی حق اظهار نظر یا استفاده از این بند از قرارداد را 

 ین تکلیف نماید.نداشته ودرصورت لزوم باید دراین خصوص از حوزه اشخاص تعی
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 وظایف  بیمه گذار(جمعیت هالل احمر)  تعهدات و  
 

بیمه گذار موظف میباشد یک نفر را بعنوان رابط بیمه به نماینده بیمه استان  وسازمان معرفی  .1

 نماید تا هماهنگی ها واقدامات الزم درخصوص امور بیمه اي را انجام دهد.

اشد ضمن مطالعه دقیق قرارداد بیمه مسئولیت مدنی کارفرما درقبال رابط بیمه استان موظف میب .2

بند  شرایط خصوص و همچنین  16که  شامل  15/3/95مورخ  14/95/1/5901کارکنان به شماره قراداد 

قرارداد وشرایط عمومی  پیوست قراردادکه شامل  4و 3پوشش هاي اضافی(کلوذها)  به شرح صفحه 

کامل به مفاد قرارداد نسبت به تشکیل پرونده خسارت اقدام نماید  ماده میباشد ضمن اشراف 26

 واین اطالعات را نیز به کلیه حوزه هاي جمعیت  استان وشعب اعالم نماید.

رابط بیمه موظف میباشد به محض اطالع از حادثه مورد راطبق فرم گزارش حادثه (فرم شماره  .3

اعالم نمایدورونوشت نامه  را همزمان به سازمان  یک)  طی نامه رسمی به نماینده  بیمه گردر استان

 امدادونجات نیز ارسال نماید..

کلیه شعب جمعیت هالل احمر موظف میباشند به محض وقوع حادثه براي بیمه شده مورد را به  .4

رابط بیمه استان اطالع داده ومدارك الزم را در اسرع وقت ارسال نمایند.براي سهولت وتسریع 

 یه پرونده ها صرفا در مرکز استان تشکیل وپیگیري گردد.پرداخت غرامت کل

رابط بیمه باید بعد از گزارش حادثه در جهت تکمیل مدارك مربوط به بیمه شده  طبق مفاد  .5

 قرارداد بیمه نامه اقدام ومدارك را در اسرع وقت دراختیار نماینده بیمه قراردهد 

الزم در موارد درخواستی و رفع نقص پرونده   رابط بیمه موظف به انجام مکاتبه وارائه پاسخ هاي .6

 بیمه شده میباشد واز مراجعه حضوري بیمه شده به نماینده بیمه  تا حد ممکن خوداري نماید.

درمواردي که از طرف نماینده بیمه دانا موارد نقص پرونده به رابط بیمه اعالم میگردد ،رابط بیمه   .7

ده  به صورت مکتوب اعالم و بیمه شده موظف میباشد موظف است موارد نقص را سریعا به بیمه ش

حداکثر ظرف یک هفته نسبت به رفع نقص وتکمیل مدارك اقدام نماید درغیر اینصورت ، بعد از ابالغ 

کتبی نقص مدارك به بیمه شده  وعدم رفع نقص در موعد مقرر ،  هیچ گونه اعتراضی از طرف بیمه 

 شده  قابل بررسی و پیگیري نمی باشد.
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رابط بیمه موظف است  کلیه مکاتبات خود را در رابطه با بیمه نامه وتشکیل پرونده و دریافت  .8

غرامت و ... را منظم به نامه سربرگ دار جمعیت هالل احمر به نماینده بیمه ارسال نماید وکلیه 

 مکاتبات را درپرونده بایگانی نماید..

ده هاي تشکیل شده در بیمه را در مرکز رابط بیمه باید بایگانی مستقل براي هریک از پرون .9

استان ایجاد نماید ویک نسخه برابر اصل شده از تمامی مدارك  ومکاتبات مربوط به پرونده بیمه شده  

 را بایگانی نماید تا درصورت نیاز سریعا دراختیار قرارگیرد.

نده بیمه رابط بیمه استان موظف است بعد از دریافت شماره پرونده تشکیل شده توسط نمای .10

،کلیه مکاتبات را براساس شماره بیمه نامه دریافتی انجام دهد تا پیگیري واقدامات اداري بعدي  

 سریع تر صورت بگیرد ومکابات دچار تاخیر نگردد.

حوزه هاي مختلف جمعیت هالل احمر ملزم میباشد که درزمان بکارگیري هریک از امدادگران  .11

وداوطلبان وپرسنل  جمعیت درفعالیتهاي امدادونجات  ونجاتگران وداوطلبان سازمان جوانان

،آموزشی یا توان افزایی  حتما حکم ماموریت باذکر شرح ماموریت و زمان آغاز وپایان ماموریت  وبا 

امضاء مسئول مربوطه صادر نماید .تبعات ناشی از قصورو عدم صدور حکم ماموریت براي افراد متوجه 

 مسئول مربوطه میباشد.

پوشش بیمه اي هر بیمه شده بر اساس مدت ماموریت و از ابتداي روز شروع ماموریت  طول مدت .12

 ساعته خواهد بود. 24تا پایان روز ماموریت بصورت 

رابط بیمه موظف است درخصوص پرونده هاي مربوط حادثه منجر به فوت بعد از اعالم گزارش به   .13

 یگیري  به سازمان امدادونجات ارسال نماید.نماینده بیمه استان  پرونده را با  مدارك کامل جهت پ

رابط بیمه موظف میباشد بصورت ماهیانه گزارش کامل پرونده هاي مربوط به بیمه مسئولیت را  .14

 طبق فرم شماره چهار به سازمان امدادونجات ارسال نماید.

در درزمان  پرداخت خسارت یا غرامت  به بیمه شده واتمام پرونده ،رابط بیمه موظف میباشد .15

قبال تحویل چک خسارت، رسید مکتوب راطبق فرم رضایت نامه  شماره شش پیوست از بیمه شده 

 دریافت نماید.ودر پرونده بایگانی نماید.

رابط بیمه  موظف است قبل از پرداخت دیه  غرامت فوت در وجه بیمه شده یا وراث قانونی یا  .16

نامبردگان مبنی بر اعالم رضایت کامل از  وکیل قانونی آنها، نسبت به اخذ رضایت نامه محضري از
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بیمه گذار و سلب هرگونه ادعاي بعدي از ایشان بابت غرامت ناشی از حوادث موضوع این بیمه نامه 

 اقدام نماید.

رابط بیمه بعد از اتمام ومختومه شدن  هر پرونده موظف است گزارش کاملی از پرونده  واقدامات  .17

 ال  طبق فرم شماره پنج ارسال نماید.صورت پذیرفته را به سازمان ارس

لحاظ  95با عنایت به اینکه  اعضاي داوطلب سازمان داوطلبان وجوانان نیز در بیمه نامه سال  .18

شده ،مسئولین  حوزه جوانان وداوطلبان استان موظف میباشند دراین خصوص با رابط بیمه استان 

 هماهنگی الزمه را داشته باشند.

است ضمن وابالغ بیمه نامه به حوزه جوانان وداوطلبان استان ، همانند رابط بیمه استان موظف  .19

بیمه مسئولیت امدادگران در خصوص اعضاي داوطلب  سازمان داوطلبان وجوانان نیزنظارت 

 وهماهنگی  صورت دهد وپروندهاي مربوطه را ییگري نماید..

مختلف جمعیت هالل احمر  پرسنل حوزه هاي 95با توجه به اینکه درقراداد بیمه مسئولیت سال  .20

درشمول بیمه نامه قراردارند. درصورتی میتوانند از بیمه نامه استفاده نمایند که ضمن رعایت شرایط 

بیمه نامه، ماموریت هاي آنان  با مجوز و تایید سازمان امدادونجات یا معاونت امدادونجات استان 

 انجام پذیرد.

وابط وشرایط مورد لزوم براي پرسنل درجهت معاونت پشتیبانی ومنابع انسانی  جمعیت ض .21

استفاده از خدمات بیمه مسئولیت را طی بخشنامه اداري به کلیه حوزه هاي مختلف جمعیت ابالغ 

 خواهد نمود. 

درمواردي که  عدم امکان پرداخت خسارت توسط نماینده شرکت بیمه  بصورت مکتوب به رابط  .22

ضمن مکاتبه  با سازمان امدادونجات و ارسال کامل  بیمه  اعالم می گردد رابط استان موظف است

 مدارك پرونده جهت بررسی مجدد ارجاع نماید.

شرایط خصوصی قرارداد وتبصره هاي ذیل آن صرفا در صالحیت  14الزم به ذکر است بند  .23

سازمان امدادونجات میباشد ورابط استان جهت بهره مندي بیمه شدگان از این بند از قرارداد باید با 

 سازمان امدادونجات مکاتبه ودرخواست مساعدت نماید.

قرارداد در مواردي که هزینه هاي پزشکی بیمه شده به تشخیص  14بند  2درخصوص تبصره  .24

ریال باشد وامکان پرداخت هزینه توسط بیمه شده  000/000/20پزشک معالج ومرکز درمانی بیش از 
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، مدارك الزم به انضمام درخواست بیمه استانیمه وجود نداشته باشد بعد از تایید وبررسی رابط  ب

 شده به سازمان ارسال میگردد تا دراین خصوص اقدام گردد.

توسط کارشناس  وقوع حادثه  بازدید محلدرخواست درصورت  رابط بیمه استان موظف است در .25

ید اقدام نسبت به تهیه صورت جلسه بازدهماهنگی الزم را انجام و بیمه و یا نماینده شرکت بیمه 

 .نماید

بالگرد یا هزینه هواپیما) بیمه شده به -هزینه مسافرت ونقل وانتقال (شامل هزینه آمبوالنس .26

منظور معالجه درمواردیکه طبق تشخیص پزشک معالج جنبه اورژانس داشته ویاامکان معالجه در 

یمه باید اطالع مرکز درمانی منطقه وقوع حادثه نباشد،قابل پرداخت می باشد.ودراین خصوص رابط ب

 . رسانی الزم را انجام دهد ومدارك الزمه را ضمیمه مدارك نماید
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