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ماده ۱۱- ریاست شوراي عالي بیمه بدون شرکت دراخذ راي بارئیس کل بیمه مرکزي ایران 
ودرغیاب اوباقائم مقام خواهدبود.

ماده ۱۲- اعضاي شوراي عالي بیمه قبل از شروع به کار باید در مجمع عمومي سوگند یاد کنند که در انجام وظایف 
شوراي عالي بیمه نهایت دقت و مراقبت را مبذول دارند و کلیه تصمیمات خود را به صاح کشور اتخاذ نمایند و اسرار 

عالي بیمه را حفظ کنند.
ماده ۱۳- جلسات شوراي عالي بیمه حداقل ماهي یکبار به دعوت رئیس شوراي عالي بیمه تشکیل خواهد شد و در 
صورتي که حداقل چهار نفر از اعضا شوراي عالي بیمه کتبا تقاضاي تشکیل جلسه را بنمایند رئیس شوراي عالي بیمه 

موظف است ظرف یک هفته اعضاي شوراي عالي را براي تشکیل جلسه دعوت کند.
ماده ۱4- جلسه شوراي عالي بیمه با حضور حداقل شش نفر از اعضا رسمیت مي یابد و تصمیمات با اکثریت پنج راي حاضر 

در جلسه رسمي معتبر و قابل اجرا است . هنگام رسیدگي و اخذ راي نسبت به موسسه بیمه اي که یکي از اعضاي شوراي 
عالي به نحوي در آن سهیم است آن عضو در راي شرکت نخواهد کرد.

ماده ۱۵- صورت جلسات مذاکرات شوراي عالي بیمه در دفتري ثبت و به امضاي رئیس شوراي عالي بیمه رسیده و 
در بیمه مرکزي ایران نگاهداري مي شود.

ماده۱۶- شوراي عالي بیمه داراي دبیرخانه اي خواهد بود که سازمان آن را شوراي عالي بیمه تصویب خواهد کرد  
رئیس و کارکنان دبیرخانه از بین کارکنان بیمه مرکزي ایران انتخاب مي شوند.

ماده ۱۷- وظایف شوراي عالي بیمه به شرح زیر است:
۱- رسیدگي و اظهار نظر نسبت به صدور پروانه تاسیس یا لغو پروانه موسسات بیمه طبق مقررات این قانون و پیشنهاد 

آن به مجمع عمومي
۲-تصویب نمونه ترازنامه که باید مورد استفاده موسسات بیمه قرار گیرد

۳-تعیین انواع معامات بیمه و شرایط عمومي بیمه نامه ها و نظارت بر امور بیمه هاي اتکایي
4-تعیین میزان کارمزد و حق بیمه مربوط به رشته هاي مختلف بیمه مستقیم
۵-تصویب آیین نامه هاي الزم براي هدایت امر بیمه و فعالیت موسسات بیمه

۶- رسیدگي و اظهار نظر نسبت به گزارش بیمه مرکزي ایران در باره عملیات و فعالیتهاي موسسات بیمه در ایران که 
حداقل هر شش ماه یکبار باید تسلیم شود

۷- اظهار نظر در باره هرگونه پیشنهاد که از طرف رئیس شوراي عالي بیمه به آن ارجاع مي شود
8- انجام سایر وظایفي که این قانون براي آن تعیین نموده است.

جایگاه شورای عالی بیمه از منظر قانون 
ماده۱۰- شوراي عالي بیمه از اشخاص زیر تشکیل مي شود :

۱- رئیس کل بیمه مرکزي ایران
۲- معاون وزارت امور اقتصادي و دارایي

۳- معاون وزارت بازرگاني
۴- معاون وزارت کار و امور اجتماعي

۵- معاون وزارت جهاد کشاورزي 
۶- رئیس شرکت سهامي بیمه ایران

۷- مدیر عامل یکي از موسسات بیمه به انتخاب سندیکاي بیمه گران ایران
۸- یک نفر کارشناس امور حقوقي به انتخاب مجمع عمومي

9- یک نفر کارشناس در امور بیمه به انتخاب مجمع عمومي
۱۰- یک نفر مطلع در امور بیمه به انتخاب رئیس اتاق بازرگاني و صنایع و معادن ایران

تبصره :  اعضا شوراي عالي بیمه موضوع بندهاي ۷و ۸و 9و ۱۰ براي مدت سه سال انتخاب 
مي شوند و انتخاب مجدد آنان بامانع است

ماده ۱3- جلسات شوراي عالي 
بیمه حداقل ماهي یکبار به 
دعوت رئیس شوراي عالي بیمه 
تشکیل خواهد شد و در صورتي 
که حداقل چهار نفر از اعضا 
شوراي عالي بیمه کتبا تقاضاي 
تشکیل جلسه را بنمایند رئیس 
شوراي عالي بیمه موظف است 
ظرف یك هفته اعضاي شوراي 
عالي را براي تشکیل جلسه 
دعوت کند

تنظیم: میثم قشونی

جایگاه بیمه
فصل سوم
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آيين نامه شماره ۶4
شرايط عمومي بيمه هاي درمان

شـوراي عالـي بیمـه در اجراي بند۳ ماده ۱۷ قانون تأسیس 
بیمه مرکزي جمهوري اسامـي ایران و بیمه گـري و باتوجه 
هزینه هاي  افزایش  درماني،  نوین  هاي  روش  پیشرفت  به 
پزشکي و تقاضاي روزافزون جهت افزایش پوشش و تنوع 
خدمات بیمه مازاد درمان به ویژه در بخش هزینه هاي درمان 
سرپایي و به منظور دستیابي به اهداف افزایش خدمات تحت 
پوشش بیمه درمان؛ تعمیم پوشش بیمه درمان به خانواده ها؛ 
افزایش سقف تعهدات پوشش هاي درماني آئین نامه متناسب 
با افزایش هزینه خدمات پزشکي؛ تعیین برخي ضوابط به 
منظور شفاف سازي عبارات مندرج در آئین نامه هاي فوق و 
اجتناب از تفاسیر مختلف شرکت هاي بیمه در جلسات مورخ 
بیمه هاي  عمومي  »شرایط   ،۱۳۸9/۱۱/۲۰ و   ۱۳۸9/۸/۵

درمان« را در سه فصل و هجده ماده تصویب کرد.
این  موضوع  پرداخت  قابل  درماني  هزینه هاي   -۳ ماده 

آئین نامه عبارت است از:
الف- تعهدات اصلی 

درماني ،  شیمي  جراحي،  بستري ،  هزینه هاي  جبران   -۱
رادیوتراپي، آنژیوگرافي قلب، گامانایف و انواع سنگ شکن در 

 .Day Care بیمارستان و مراکز جراحي محدود و
اطاق  جراحي هایی  به   Day Care جراحي  اعمال  تبصره: 
مي شود که مدت زمان مورد نیاز براي مراقبت هاي بعد از 

عمل در مراکز درماني، کمتر از یک روز باشد.
)در  سال  از۷۰  باالتر  و  زیر۷سال  افراد  همراه  هزینه   -۲

بیمارستان ها(
۳- هزینه آمبوالنس و سایر فوریت هاي پزشکي مشروط به 
نقل و انتقال  یا  و  درماني  مراکز  در  بیمه شده  بستري شدن 
بیمار به سایر مراکز تشخیصي- درماني طبق دستور پزشک 

معالج.
ب- هزينه هاي مربوط به پوشش هاي اضافي ذيل که 

در قرارداد يا شرايط بيمه نامه درج شده باشد:
مربوط به  جراحي  اعمال  براي  تعهد  سقف  افزایش   -۱
سرطان، مغز و اعصاب مرکزي و نخاع )به استثناي دیسک 
ستون فقرات(، گامانایف، قلب، پیوند ریه، پیوند کبد، پیوند 

کلیه و پیوند مغز استخوان. 
۲- هزینه هاي زایمان اعم از طبیعي و سزارین، تا پنجاه 

درصد سقف تعهد سالیانه مندرج در بند الف-۱ فوق. 
سقف تعهد بیمه گر در این پوشش نباید از باالترین هزینه 
توافق شده با بیمارستان هاي طرف قرارداد بیمه گر تجاوز کند.

پوشش  ارائه  زایمان،  پوشش  اخذ  صورت  در   -۲-۱
هزینه هاي مربوط به درمان نازایي و ناباروري شامل اعمال 
جراحي مرتبط، IUI ، ITSC ،ZIFT ،GIFT ، میکرواینجکشن 
یک  به صورت  و  زایمان  تعهد  سقف  حداکثرمعادل   IVFو

پوشش مستقل از آن مجاز است.
۲-۲- مدت انتظار جهت استفاده از پوشش این بند براي 
گروه هاي زیر۲۵۰ نفر،9 ماه و از۲۵۰ نفر الي ۱۰۰۰ نفر،۶ 
ماه و براي گروه هاي باالي ۱۰۰۰ نفر فاقد دوره انتظار است.
۳- هزینه هاي پاراکلینیکي به این ترتیب قابل پوشش است:

انواع  ماموگرافي،  سونوگرافي،  هزینه هاي  جبران   -۳-۱
اسکن، انواع اندوسکوپي، ام آرآي ، اکوکاردیوگرافي استرس 
اکو، دانسیتومتري تا حداکثر ۲۰ درصد تعهد پایه سالیانه 

براي هر بیمه شده.

۲-۳- جبران هزینه هاي مربوط به تست 
تنفسي،  تست  آلرژي،  تست  ورزش، 
نوار  مغز،  نوار  عصب،  نوار  عضله،  نوار 
بینایي سنجي،  شنوایي سنجي،  مثانه، 
هولترمانیتورینگ قلب، آنژیوگرافي چشم 
)عاوه بر موارد فوق( با سقف تعهد ۱۰ 

درصد تعهد پایه براي هر بیمه شده.
خدمات  هزینه هاي  جبران   -۳-۳
آزمایش های  شامل  آزمایشگاهي 
یا  پاتولوژي  پزشکي،  تشخیص 
انواع  پزشکي،  ژنتیک  و  آسیب شناسي 
رادیوگرافي، نوار قلب، فیزیوتراپي با سقف 
تعهد۱۰ درصد تعهد پایه سالیانه براي هر 

بیمه شده. 
دارو  ویزیت،  هزینه هاي  جبران   -۳-4
)براساس فهرست داروهاي مجاز کشور 
صرفاً مازاد بر سهم بیمه گر اول( و خدمات 
اورژانس در موارد غیربستري تا سقف ۵  
درصد تعهد پایه )حداقل ۵۰۰.۰۰۰ ریال 

و حداکثر ۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال(. 
۵-۳- جبران هزینه هاي دندان پزشکي 
حداکثر تا میزان ۱۰ درصد سقف تعهد 

پایه سالیانه براي هر بیمه شده.
هزینه هــاي  چنانچــه  تبصــره۱: 
بــه  محــدود  صرفــاً  دندان پزشــکي 
جرم گیــري،  کشــیدن،  خدمــات 
بروســاژ، ترمیــم، پرکــردن، درمــان 
ریشــه و روکــش شــود، مشــروط به 
انتخــاب ســقف تعهــد ســالیانه بیــش 
از ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریــال، مشــمول تخفیف 

مي شــود. حق بیمــه  در 
دندان پزشـکي  هزینه هـاي  تبصـره۲: 
براساس تعرفه خدمات دندان پزشکي ای 
محاسـبه و پرداخت می شود که سالیانه 
سـندیکاي بیمه گران ایران با هماهنگي 
بـه  و  تنظیـم  بیمـه،  شـرکت هاي 

شـرکت هاي بیمـه ابـاغ می کنـد.
۶-۳- جبران هزینه هاي مربوط به خرید 
عینک طبي و لنز تماس طبي تا سقف 

۲ درصد تعهد پایه براي هر بیمه شده. 
۷-۳- جبران هزینه هاي مربوط به خرید 
سمعک تا سقف ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال براي 

هر بیمه شده. 
رفع  مربوط به  هزینه هاي  جبران   -4
عیوب انکساري چشم در مواردي که به 
تشخیص پزشک معتمد بیمه گر، جمع 
قدر مطلق نقص بینایي هر چشم )درجه 
نزدیک بیني یا دوربیني به اضافه نصف 
باشد،  بیشتر  یا  دیوپتر   ۴ آستیگمات( 
ریال   ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ مبلغ  تا  حداکثر 
)۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال براي هر چشم( براي 

هر بیمه شده. 
۵- جبران هزینه اعمال مجاز سرپایی 

کرایوتراپي،  بخیه،  ختنه،  گچ گیري،  شکسته بندي،  مانند 
اکسیزیون لیپوم، بیوپسي، تخلیه کیست و لیزر درماني تا 

سقف ۱۰درصد تعهدات پایه براي هر بیمه شده. 
براي  ۶ - جبران هزینه تهیه اعضاي طبیعي بدن )صرفاً 
پایه  تعهد  میزان  به  نفر( حداکثر  باالي ۱۰۰۰  گروه هاي 

سالیانه براي هر بیمه شده. 
۷- ارائه پوشش بیمه اي جهت خطرات طبیعي )به  استثناي 

زلزله( مشروط به دریافت حق بیمه اضافي.
تبصره ۱: هزینه هایی که در اجراي بند ب پرداخت می شود، 

مازاد بر سقف تعهدات سالیانه است.
تبصره ۲: ارائه پوشش هزینه هاي درماني به جز مواردي که 
در این آئین نامه ذکر شده است، مجاز نمي باشد؛ مگر آنکه 
قبًا توافق بیمه مرکزی ج.ا.ا در مورد نوع پوشش و حدود 

تعهدات کسب شده باشد.
ماده ۷- استثنائات: هزینه این موارد از شمول تعهدات 

بیمه گر خارج است: 
۱-۷- اعمال جراحي که به منظور زیبایی انجام مي شود، 

مگر اینکه ناشي از وقوع حادثه در طي مدت بیمه باشد.
۲-۷- عیوب مادرزادي مگر اینکه طبق تشخیص پزشک 
معالج و تأیید پزشک معتمد بیمه گر، رفع این عیوب جنبه 

درماني داشته باشد.
۳-۷- سقط جنین مگر در موارد قانوني با تشخیص پزشک 

معالج.
4-۷- ترک اعتیاد.

۵-۷- خودکشي و اعمال مجرمانه. 
۶-۷- حوادث طبیعي مانند سیل، زلزله و آتشفشان.

قیام،  اعتصاب،  بلوا،  اغتشاش،  شورش،  جنگ،   -۷-۷
آشوب، کودتا و اقدامات احتیاطي مقامات نظامي و انتظامي 

و عملیات خرابکارانه بنا به تأیید مقامات ذي صاح.
8-۷- فعل و انفعاالت هسته اي. 

به  ضروري  موارد  در  مگر  خصوصي  اتاق  هزینه   -۷-9
تشخیص پزشک معالج و تأیید پزشک معتمد بیمه گر.

۱۰-۷- هزینه همراه بیماران بین ۷ سال تا۷۰ سال مگر 
در موارد ضروري به تشخیص پزشک معالج و تأیید پزشک 

معتمد بیمه گر. 
۱۱-۷- جنون. 

۱۲-۷- جراحي لثه. 
۱۳-۷- زایمان براي فرزند چهارم و بیشتر. 

۱4-۷- لوازم بهداشتي و آرایشي که جنبه دارویی ندارند.
۱۵-۷- جراحي فک مگر آنکه به علت وجود تومور و یا وقوع 

حادثه تحت پوشش باشد.
۱۶-۷- هزینه هاي مربوط به معلولیت ذهني و ازکارافتادگي 

کلي.
به  که  مواردي  در  چشم  انکساري  عیوب  رفع   -۷-۱۷
نقص  مطلق  قدر  بیمه گر جمع  معتمد  پزشک  تشخیص 
اضافه  به  یا دوربیني  نزدیک بیني  بینایي هرچشم )درجه 

نصف آستیگمات( کمتر از ۴ دیوپتر باشد.
۱8-۷- کلیه هزینه هاي پزشکي که در مراحل تحقیقاتي 
بوده و تعرفه درماني آن ازسوي وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکي تدوین و اعام نگردیده است.
 ،۷-۷ بندهاي۷-۶،  در  مندرج  استثنای  موارد  تبصره: 
9-۷،۱۰-۷، ۱۲-۷ و ۱۵-۷ ، با پرداخت حق بیمه اضافي، 

قابل بیمه شدن است.


