قرارداد عضویت کمک رسان
اين قرارداد به منظور امکان استفاده عضو از خدمات شرکت کمک رسان بر اساس مفاد و
مندرجات قرارداد عضويت و الحاقيات مربوط بين عضو و شرکت کمک رسان ايران منعقد
ميگردد و با صدور کارت عضويت از طرف شرکت کمک رسان معتبر مي باشد.

الف :تعاریف
تعاريف و اصطالحات مذکور در اين قرارداد علي رغم هر معني و هر مفهوم ديگري که داشته باشد صرفا به مفاهيم زير مورد
استفاده هستند.
 -1عضو:
شخص حقيقي و کمتر از  65سال است که قرارداد عضويت کمک رسان را قبول و عضويت وي توسط کمک رسان قبول شده و
حق عضويت مقرر را پرداخت نموده باشد.
 -2حق عضویت:
مبلغي است که عضو بابت امکان استفاده از خدمات کمک رسان مي پردازد.
 -3مدت عضویت:
دوره اي که طي آن عضو مي تواند از خدمات کمک رسان استفاده نمايد .شروع و خاتمه عضويت از ساعت  12ظهر روزي است
که در کارت عضويت قيد شده است.
 -4بيمارستان:
موسسه درماني است که به موجب مجوز وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي جهت بستري نمودن و مداواي بيماران
تاسيس شده و در خارج از کشور نيز به مفهوم موسساتي است که به همين منظور در کشور خود مجاز به فعاليت مي باشند.
 -5پزشک معالج:
پزشکي است که عضو تحت نظر وي مداوا و معالجه مي شود.
 -6درمان:
معالجه از طريق بستري شدن عضو در بيمارستان (حداکثر  100روز بستري شدن در يک سال عضويت) با استفاده از رويه
هاي پزشکي توسط پزشک که صرفا به منظور درمان بيمار به کار گرفته مي شود.
 -7بستري شدن:
عبارت است از اقامت حداقل  24ساعت عضو در بيمارستان و مراکز جراحي محدود به منظور درمان.
تبصره  :موارد مربوط به آنژيوگرافي قلب مشمول محدوديت زماني فوق نمي گردد.

 -8داروي کمياب:
دارويي است که:
 - 8-1به تشخيص پزشک معالج براي نجات جان و مداواي موثر بيماري عضو بستري ضروري بوده و بيمارستان يا بيمار قادر
به تهيه آن و يا مشابه آن از داروخانه هاي مستقر در شهر محل بستري عضو نباشند.
 - 8-2ناياب نباشد .
 - 8-3تهيه و ارسال آن منع قانوني نداشته باشد.
 -9حادثه:
هر واقعه ناگهاني ناشي از عوامل خارجي است که بدون قصد و اراده عضو بروز کرده باشد و موجب نياز عضو به خدمات کمک
رسان گردد.
 -10محل اقامت دائم:
محل دائمي اقامت عضو به شرح مندرج در برگ درخواست عضويت و تغييرات بعدي آن به شرح اعالم کتبي عضو.
 -11امداد و انتقال پزشکي:
انتقال بيمار يا مصدوم تحت نظارت و مراقبت پزشکي به بيمارستان مناسب براي درمان وي.
 -12کمک رسان:
شرکت با مسئوليت محدود ثبت شده به شماره  91891در اداره ثبت شرکتهاي تهران مي باشد و وظيفه ارائه خدمات در
محدوده اين قرارداد را برعهده دارد.
 -13بيمه گر کمک رسان:
يکي از شرکت هاي بيمه ايراني است که کمک رسان از طريق عقد قرارداد بيمه جبران هزينه هاي امداد ،درمان و حادثه
موضوع اين قرارداد را به نيابت از طرف عضو خود نزد شرکت يادشده بيمه نموده است.
 -14خطوط هواپيمایي بين المللي:
به مفهوم کليه شرکت هاي هواپيمايي بين المللي عضو سازمان بين المللي هواپيمايي (ايکائو)
 -15اورژانس:
به مواردي اطالق مي گردد که عضو در اثر تحقق حادثه ،مسموميت و يا بيماري حاد نياز فوري به مداوا در بخش اورژانس
بيمارستان يا درمانگاه شبانه روزي داشته باشد.
 -16خدمات تشخيصي ،پاراکلينيکي و سرپایي:
خدمات تشخيصي و پاراکلينيکي موضوع اين قرارداد صرفا شامل موارد ذيل مي باشد.
الف -سونوگرافي ،ماموگرافي ،راديو تراپي ،راديولوژي ،انواع اسکن و سي تي اسکن ،سنجش تراکم استخوان ،نوار عضله و نوار
عصب ،پاتولوژي ،گچ گيري و بازکردن گچ ،اکسيزيون و رزکسيون توده ،نوار مغز ،اسپرومتري ،پريمتري ،پاکي متري،
اوديومتري ،تعيين ميدان ديد ،بيوپسي تحت گايد سونوگرافي انواع آندوسکوپي ،انواع ام آر آي ،تست ورزش ،پانسمان،

اکوکارديوگرافي ،بخيه ،ختنه ،ليزر درماني ،و فيزيوتراپي (خدمات فيزيوتراپي از قبيل ليزرتراپي تا سقف  15/000/000ريال در
سال) ،سنگ شکن ،ليزيک براي رفع عيوب انکساري چشم بيش از  3ديوپتر در هر محور براي هر چشم.
ب -تامين هزينه ويزيت پزشک ،دارو ،آزمايش قبل از بستري در بيمارستان و پس از ترخيص از بيمارستان بر اساس شرايط
ذکر شده در بند ( )8/1ماده ج  -مزاياي عضويت و خدمات.
ج -تامين هزينههاي خدمات آزمايشگاهي بر اساس شرايط ذکر شده در بند ( )8/2ماده ج.
 -17دوره انتظار:

مدتي است که در طول آن تعهدي نسبت به ارائه خدمات موضوع اين قرارداد وجود ندارد .موارد مشمول دوره انتظار
بستري ،تشخيصي ،درماني و داروئي نافي مفاد و شرايط مندرج در ماده «د» اين قرارداد (محدوديتها و استثنائات)
از جمله بند  6آن نبوده و آن شرايط حاکم و مقدم بر موارد مشمول دوره انتظار زير ميباشند.
 -17/1دوره انتظار براي استفاده از مزاياي تامين هزينههاي بستري ،پاراکلينيکي ،تشخيصي و داروئي مربوط به بارداري،
زايمان طبيعي ،سزارين ،سقط جنين و کليه عوارض آنها منوط به طي شدن يک سال کامل عضويت و تمديد متصل سال دوم
قرارداد عضويت است.
 -17/2دوره انتظار براي استفاده از مزاياي تامين هزينه خدمات پاراکلينيکي و تشخيصي  3ماه کامل پس از تاريخ شروع
عضويت است.
 -17/3دوره انتظار کليه خدمات بستري ،درماني ،تشخيصي ،پاراکلينيکي ،طبي و داروئي براي بيماريهاي زير 4 ،ماه کامل از
تاريخ شروع عضويت ميباشد.
 رفع عيوب انکساري چشم (شامل ليزيک ،الزک و  )...آنهم در صورتيکه به تشخيص پزشک معتمد بيمهگر درجه نزديکبيني ،دوربيني ،آستيگمات يا جمع قدر مطلق بينائي هر چشم بيش از  3ديوپتر يا بيشتر باشد.
 بيماريهاي قلب و عروق (از جمله باي پس عروق ،تعويض دريچه ،انواع آنژيوگرافي ،آنژيوپالستي و  )...کليه و مجاري ادراري(از جمله پروستاتکتومي ،سنگهاي ادراري و کليه و  )...گوارشي (از جمله سنگ و کيسه صفرا ،پانکراتيت ،زخمهاي دستگاه
گوارش ،کولکتومي ،هموروئيد ،فيشر ،باي پس معده ،چاقي مفرط ،سينوس پايلونيدال انواع هرني و  )...مغز ،اعصاب و ستون
فقرات (از جمله تنگي کانال نخا ع ،انواع ديسک و هرني ستون فقرات ،توده مغزي ،اسکوليوز ،کايفوز ،کرانيوتومي ،لغزندگي
مهره ها و  )...چشم (از جمله آب مرواريد ،آب سياه ،قوز قرنيه ،بلفاروپالستي ،کارگزاري لنز داخل چشم و  )...زنان (از جمله
هيسترکتومي ،سيستوسل ،رکتوسل ،کورتاژ تشخيصي ،کيست و توده تخمدان و پستان ،ميومکتومي ،ماموپالستي ،فيبرم و )...
گوش و حلق و بيني (از جمله لوزهها ،ماستوئيدکتومي ،اسپاتدکتومي ،انحراف بيني ،سينوزيت و  )...غدد (از جمله تيروئيد،
لنفوي ،کبد و  )...انواع سرطان ،شيمي درماني و راديوتراپي ،انواع فتق و هيدروسل ،آرتوسکوپي ،تعويض انواع مفصل ،ترميم و
درمان آسيب تاندون و مينيسک به هر روش از جمله آرتروسکوپي ،آرتروز ،روماتيسم ،الپراسکوپي تشخيصي ،سندروم تونل
کارپال ،هالوکس والگوس و ...
 -17/4تامين هزينه بستري از طريق اورژانس بيمارستان تابع شرايط عمومي قرارداد از جمله ماده «د» (محدوديتها و
استثنائات) است.

ب  :شرایط عضویت و استفاده از خدمات
 -1کمک رسان اعضا خود را براساس قرارداد عضويت و مفاد پرسشنامه پزشکي تکميل شده توسط عضو پذيرش مي نمايد.
چنانچه به تشخيص پزشک معتمد بيمه گر عضو در مورد اطالعات خواسته شده و يا در پاسخ به سواالت مطروحه در فرم

درخواست عضويت کتمان حقايق نموده و يا اظهارات کذب نمايد ،عضويت وي باطل و کارت عضويت فاقد اعتبار مي شود .در
چنين صورتي کمک رسان محق به کسر هزينه ها و خسارات وارده به تشخيص خود مي باشد.
 -2کمک رسان مي تواند به منظور بررسي وضعيت سالمتي عضو  ،نامبرده را براي انجام معاينات و آزمايشات پزشکي  ،به
هزينه عضو به مراکز و پزشکان معتمد خويش معرفي نمايد .انجام معاينات درخواستي الزامي و هزينه انجام آن غير قابل
استرداد است.
 -3کمک رسان مي تواند با توجه به نتايج معاينات و آزمايشات پزشکي و به تشخيص پزشک معتمد بيمه گر و با توجه به بند
 6ماده (د) اين قرارداد موارد خارج از تعهد را طي الحاقيه اي به اطالع عضو برساند  .اين الحاقيه جز الينفکي از قرارداد
عضويت نامبرده خواهد بود.
 -4متقاضي عضويت در کمک رسان بايد حق عضويت خود را همزمان با شروع يا تمديد مدت عضويت به کمک رسان پرداخت
نمايد .کمک رسان در مقابل عضوي که حق عضويت خود را بموقع پرداخت ننمايد هيچگونه مسئوليتي ندارد.
 -5حق عضويت ساليانه مي باشد و درصورت قسط بندي ،عضو موظف است هر يک از اقساط را در سررسيد آن به کمک رسان
پرداخت نمايد .در غير اينصورت کمک رسان مسئوليتي در قبال انجام تعهدات خود نداشته و در فاصله  10روز پس از انقضا
سررسيد پرداخت  ،مابقي اقساط تبديل به حال شده و بالفاصله بايد توسط عضو به کمک رسان پرداخت شود .خدمات کمک
رسان در مورد بيماري يا حادثه اي که منشا آن پس از پرداخت اخير باشد شامل عضو خواهد شد.
 -6در صورتي که حق عضويت قسطي پرداخت گردد ،عرضه خدمات موضوع اين قرارداد پس از کسر ميزان مابه التفاوت حق
عضويت ساليانه عضو انجام خواهد شد.
 -7درصورت تحقق حادثه يا بيماري منجر به بستري شدن عضو ،وي نبايد با شخص يا اشخاص مسئول بروز حادثه و بيماري
ناشي از آن صلح نمايد .بيمه گر کمک رسان براي وصول هزينه هاي پرداخت شده بابت درمان و امداد پزشکي عضو در مقابل
مسئول حادثه و يا بيماري ناشي از آن ،قائم مقام عضو مي باشد.
 -8چنانچه عضو داراي بيمه درماني يا قرارداد مشابهي باشد ،موظف است کمک رسان را مطلع نمايد .بيمه گر کمک رسان
براي وصول هزينه هاي پرداخت شده بابت خدمات موضوع اين قرارداد  ،قائم مقام عضو مي باشد.
 -9کمک رسان در عدم ارائه خدمات موضوع قرارداد عضويت مسئول عامل خارج از کنترل و فورس ماژور نمي باشد .همچنين
کمک رسان هيچگونه مسئوليتي نسبت به تجويزات و اعمال پزشکي که عضو به موجب اين قرارداد در مرکز درماني ،تشخيصي
و پاراکلينيکي برخوردار مي گردد نخواهد داشت.
 -10عضو ،به منظور استفاده از خدمات کمک رسان موظف است همکاري هاي الزم را در زمينه ارائه اطالعات اسناد و مدارک
پزشکي مورد نياز کمک رسان و بيمه گر انجام دهند .عدم همکاري و ارائه اطالعات و اسناد درخواستي کمک رسان و بيمه گر
موجب سلب مسئوليت کمک رسان در ارائه خدمات مي باشد.
 -11هرگاه عضو اهليت قانوني نداشته باشد ،رضايت ولي و قيم وي براي درخواست يا قبول عضويت ضروري است و کليه
وظايف و مسئوليت هاي عضو متوجه ولي يا قيم او خواهد بود.
 -12کليه مکاتبات و مراسالت با عضو به آدرس و مشخصات مندرج در درخواست عضويت ارسال خواهد شد و عضو موظف
است هرنوع تغيير در نشاني خود را کتبا به اطالع کمک رسان برساند در غير اينصورت هيچ گونه مسئوليتي متوجه کمک
رسان نخواهد بود.

 -13کليه اختالفات ناشي از اين قرارداد به هيئت داوري متشکل از دو داور که هريک از طرفين انتخاب خواهند کرد و يک
سرداور منتخب اين دو واگذار و نظر اکثريت اين هيئت براي طرفين معتبر و الزم االجرا خواهد بود .هزينه داور اختصاصي هر
طرف به عهده همان طرف و هزينه سرداور به تساوي ميان طرفين تقسيم مي گردد.
 -14قرارداد عضويت کمک رسان يک ساله است .اين قرارداد مي تواند با توافق طرفين به مدت يک سال ديگر تمديد گردد و
تابع شرايط و حق عضويت کمک رسان در زمان تمديد مي باشد.
 -15کليه هزينه هاي درمان و انتقال پزشکي موضوع اين قرارداد به وسيله بيمه گر کمک رسان تامين مي گردد.
 -16هرگونه جعل يا استفاده از سند مجعول يا دخل و تصرف در اسناد پزشکي ،مالي ،بيمارستاني و يا اظهارات کذب به
پزشکان توسط عضو موجب باطل شدن عضويت و قابل پيگرد قانوني مي باشد.
 -17عضو موظف به حفظ و نگهداري کارت عضويت مي باشد و درصورت مفقود شدن بايد فورا کمک رسان را مطلع نمايد.
قراردادن کارت عضويت در اختيار ديگران موجب لغو عضويت و پيگرد قانوني است.
 -18کمک رسان و عضو مي توانند با اعالم قبلي سه ماهه کتبي نسبت به فسخ عضويت اقدام نمايند .درصورت فسخ قرارداد
حق عضويت قابل استرداد براساس جدول کوتاه مدت کمک رسان محاسبه و به عضو مسترد مي گردد .درصورت استفاده عضو
و يا هريک از اعضا مندرج در فرم درخواست عضويت عضو از خدمات کمک رسان مبلغ قابل استرداد پس از کسر هزينه اين
خدمات پرداخت مي گردد.
 -19در مواقع استفاده عضو از خدمات بيمارستان ها و مراکز درماني و تشخيصي طرف قرارداد کمک رسان ،درصورت احراز
شرايط تامين خدمات ،تامين هزينه و استفاده از خدمات مستقيما از طريق صدور معرفي نامه کمک رسان انجام خواهد
پذيرفت.
درصورت استفاده عضو از بيمارستان ها و مراکز پاراکلينيکي طرف قرارداد کمک رسان بدون ارائه معرفي نامه کمک رسان و يا
عدم پذيرش معرفي نامه توسط پزشک معالج ،هزينه درمان مطابق با قرارداد ميان کمک رسان و آن مراکز تامين مي گردد.
درصورت عدم درج حق العمل جراح و دستمزد پزشکان در صورتحساب بيمارستان ،سقف تعهدات در تامين هزينه درمان
محدود به قرارداد فيمابين کمک رسان و بيمارستان مي باشد .درصورت عدم استفاده عضو از بيمارستان هاي طرف قرارداد ،
تامين هزينه درمان پس از دريافت کليه اسناد و مدارک و صورتحساب بيمارستاني پرداخت شده توسط عضو ،مشروط به احراز
شرايط تامين خدمات ،براساس تعرفه قرارداد کمک رسان با بيمارستان هاي هم درجه انجام مي گيرد.
 -20محدوديت زماني در ارسال و تکميل اسناد و مدارک پزشکي و تشخيصي جهت استفاده از مزاياي اين قرارداد  4ماه از
تاريخ ترخيص يا انجام خدمات مي باشد و کمک رسان پس از اين زمان مسئوليتي در تامين هزينه خدمات ياد شده ندارد.
 -21تخفيف عدم خسارت
در صورتيکه عضو ،در سال منتهي به تمديد قرارداد عضويت هيچگونه خسارتي از بيمهگر دريافت نکرده و يا خسارت قابل
دريافتي اعالم ننموده باشد ،مشمول  %5تخفيف حق عضويت از زمان تمديد قرارداد مي باشد.

ج  -مزایاي عضویت و خدمات
اعضاء کمک رسان بر حسب نوع خدماتي که برگزيده اند از بخش يا کليه مزاياي زير برخوردار ميگردند.
 -1دسترسي شبانه روزي:

کمک رسان جهت ارائه خدمات خود به طور شبانه روزي و در تمام ايام سال در دسترس عضو قرار دارد و وي مي تواند از هر
طريق مطمئن نظير تلفن  ،نمابر  ،مراجعه حضوري و مکاتبه خدمات مورد نياز خود را به کمک رسان اطالع دهد.
 -2معرفي پزشک:
کمک رسان درصورت نياز عضو به معرفي پزشک در شهرهاي مختلف ايران در پاسخ به درخواست عضو اطالعات الزم را در
اسرع وقت در اختيار وي قرار مي دهد.
 -3معرفي بيمارستان و امکانات درماني:
کمک رسان در صورت نياز عضو به معرفي بيمارستان و امکانات درماني در شهرهاي مختلف ايران در پاسخ به درخواست عضو
اطالعات الزم را در اسرع وقت در اختيار وي قرار مي دهد.
 -4امداد و انتقال پزشکي در سرتاسر ایران:
هرگاه عضو کمک رسان در خارج از تهران بر اثر سانحه يا بيماري در بيمارستان بستري شده باشد و به تشخيص کمک رسان
امکانات درماني در محل بستري براي درمان وي کافي نباشد به گونه اي که به تشخيص پزشک مورد تاييد بيمه گر انتقال وي
به مرکز درماني مناسب فوريت داشته باشد ،کمک رسان در اسرع وقت ،با نظارت پزشکي و وسيله مناسب ،انتقال پزشکي عضو
را به بيمارستان مناسبي در تهران يا شهر ديگري سازماندهي خواهد کرد.
 -5اطالع رساني:
هرگاه کمک رسان ،عضو مشمول ماده ج بند چهار را به بيمارستاني خارج از محل اقامت دائمي عضو منتقل نمايد  ،از طريق
مشاوره با پزشک معالج  ،خانواده عضو را در جريان وضعيت او قرار خواهد داد.
 -6تامين هزینه درمان بيمارستاني در سرتاسر ایران:
هزينه هاي درمان بستري بيمارستاني عضو در سرتاسر ايران تا سقف  1/500/000/000ريال در سال برابر شرايط اين قرارداد
به وسيله بيمه گر تامين مي گردد.
 -7غرامت روزانه بستري در بيمارستان:
هزينه غرامت روزانه بستري در بيمارستان تا سقف روزانه  3/000/000ريال حداکثر به مدت  60روز توسط بيمه گر تامين
ميگردد.
 -7/1پرداخت غرامت قرنطينه:
هزينه غرامت قرنطينه خانگي به ازاي هر روز  1/000/000ريال منوط به مثبت بودن جواب تست پي سي آر و يا اسکن ريه و
دستور پزشک مبني بر قرنطينه خانگي حداکثر به مدت  7روز در سال تامين ميگردد.
 -8تامين هزینه خدمات تشخيصي و پاراکلينيکي:
هزينه خدمات تشخيصي و پاراکلينيکي مشمول اين قرارداد در سرتاسر کشور تا ميزان 40/000/000ريال در سال ،بر اساس
تعرفه ،به وسيله بيمه گر تامين مي گردد.
 -8/1تامين هزینه ویزیت پزشک ،دارو و آزمایش قبل و بعد از بستري در بيمارستان:

هزينه خدمات ويزيت پزشک ،دارو و آزمايش قبل از بستري در بيمارستان و بعد از ترخيص از بيمارستان به شرح و شرايط زير
توسط بيمهگر کمک رسان تامين مي گردد:
 -1خدمات اين پوشش محدود به ويزيت پزشک ،دارو و آزمايش بوده و بر اساس تعرفههاي رسمي مصوب وزارت بهداشت و
آموزش پزشکي محاسبه و قابل پرداخت ميباشد.
 -2اين خدمات بدون فرانشيز مي باشد.
 -3هزينه هاي خدمات موضوع اين بند فقط در صورتيکه به تجويز پزشک معالج و تاييد پزشک معتمد بيمه گر رابطه مستقيم
با بيماري منجر به بستري و جهت تشخيص ،درمان يا ادامه آن درمان داشته باشد قابل تامين است.
 -4هزينه هاي خدمات موضوع اين بند فقط در صورتيکه بستري در بيمارستان بر اساس شرايط عمومي قرارداد عضويت تحت
پوشش بيمه گر کمک رسان باشد و پس از تسويه حساب قطعي پرونده بستري قابل تامين است.
 -5تامين هزينه هاي خدمات موضوع اين بند محدود به هزينه هاي انجام شده در دوره زماني حداکثر  30روز قبل از هر
بستري در بيمارستان و  60روز بعد از ترخيص از بيمارستان مي باشد.
 -6تامين هزينه هاي خدمات موضوع اين بند نيز تابع موارد استثناء عمومي قرارداد عضويت است.
 -7حداکثر مهلت ارائه صورتحساب هزينه هاي خدمات موضوع اين بند  90روز پس از تاريخ ترخيص بيمارستان است.
 -8سقف تعهدات بيمه گر در تامين هزينه هاي خدمات اين بند حداکثر  5/000/000ريال در سال است.
 -8/2تامين هزینههاي خدمات آزمایشگاهي:
هزينههاي خدمات آزمايشگاهي شامل آزمايشهاي تشخيص پزشکي ،پاتولوژي يا آسيب شناسي و ژنتيک پزشکي از سقف
پاراکلينيکي بر اساس تعرفههاي مصوب وزارت بهداشت و آموزش پزشکي تا سقف  3/000/000ريال در سال تامين ميگردد.
 -8/3تامين هزینه تشخيص کرونا:
تامين هزينه تشخيص کرونا (تست پي سي آر ،آزمايش خون و اسکن ريه) در صورت مثبت بودن جواب تست تا سقف
 10/000/000ريال در سال از سقف تعهدات پاراکلينيکي بر اساس تعرفه و طبق دستور پزشک متخصص ريه و عفوني و
داخلي و طب اورژانس منوط به طي شدن  14روز از تاريخ شروع عضويت.
 -9تامين هزینه زایمان طبيعي و سزارین:
هزينه درمان طبيعي و سزارين عضو مشروط به طي يک سال عضويت و تمديد سال دوم براي زايمان اول و دوم و سوم تا
ميزان  90/000/000ريال در سال به وسيله بيمه گر تامين مي گردد.
 -10تامين هزینه درماني اورژانس در بيمارستان:
هزينه درمان اورژانس بيمارستاني عضو تا سقف  10/000/000ريال در سال به وسيله بيمه گر تامين مي گردد .اين پوشش
شامل هزينه مراجعه سرپايي به مطب پزشک داير در بيمارستان  ،درمانگاه و ساير نقاط نمي گردد.
 -11تهيه داروي کمياب:
هرگاه عضو بستري شده به داروي کمياب نياز داشته باشد  ،کمک رسان با توجه به ماده الف بند هشت داروي فوق را در اسرع
وقت تهيه و در اختيار عضو قرار خواهد داد و يا محل تهيه آن را در شهر محل بستري عضو معرفي مي نمايد.

 -12اخذ نظریه دوم پزشکي براي عضو بستري شده:
چنانچه تشخيص بيماري عضو بستري شده براي پزشکان ايراني معالج وي ممکن نباشد ،کمک رسان با ارسال گزارش پزشکي
نظريه مشورتي پزشکان متخصص داخلي يا خارجي را اخذ و در اختيار پزشک معالج وي قرار خواهد داد.
 -13پوشش حادثه:
اعضا کمک رسان در قالب يک قرارداد بيمه حوادث جمعي با بيمه گر کمک رسان تحت پوشش بيمه حادثه فوت  ،نقص عضو
و از کارافتادگي تا سقف  500/000/000ريال در سال قرار دارند.
تبصره :حداکثر سن مجاز در مورد هر يک از اعضا  75سال تمام مي باشد.
 -14امداد و انتقال پزشکي به خارج از کشور:
هرگاه درمان عضو بستري شده در ايران ممکن نباشد ليکن در خارج از کشور امکان پذير باشد ،کمک رسان انتقال پزشکي
هوايي عضو را به موسسه درماني مناسبي در خارج از کشور از طريق اعزام توسط جت آمبوالنس هوايي و يا خطوط هوايي بين
المللي سازماندهي مي نمايد .کليه خدمات ضروري شامل پذيرش در فرودگاه مقصد  ،انتقال پزشکي به بيمارستان  ،پذيرش در
بيمارستان توسط کمک رسان سازماندهي مي شود .هزينه هاي اين مزايا در انتقال با جت آمبوالنس حداکثرتا
 1/500/000/000ريال در سال و انتقال با خطوط هواپيمايي حداکثر معادل  6بليط عادي تهران  -لندن تامين مي گردد.
 -15اعزام همراه به خارج از کشور:
چنانچه به تشخيص کمک رسان  ،همراهي يکي از بستگان عضو بيمار ضروري باشد  ،اعزام همراه حداکثر به ميزان يک بليط
عادي رفت و برگشت تهران  -لندن سازماندهي و هزينه آن تامين مي گردد.
 -16تامين هزینه درمان در خارج از کشور پس از انتقال پزشکي:
هزينه هاي درمان عضو منتقل شده به خارج از کشور موضوع ماده ج بند  14تا سقف ارزش  1/500/000/000ريال در سال در
خارج از کشور به وسيله بيمه گر تامين مي گردد .نرخ ارز بر مبناي نرخ فوق در زمان انجام هزينه محاسبه خواهد شد.
 -17سازماندهي بازگشت عضو به ایران پس از درمان در خارج:
کمک رسان بازگشت هوايي عضو مشمول ماده ج بند  14به ايران را پس از درمان در خارج از کشور حداکثر معادل  6بليط
عادي خطوط هواپيمايي بين المللي تهران  -لندن سازماندهي مي کند .
 -18نظارت بر درمان
کمک رسان در طول بستري عضو در خارج از کشور  ،از طريق مشاوره با پزشک معالج بر درمان وي نظارت خواهد داشت و
نتايج اين نظارت را به اطالع خانواده عضو در ايران خواهد رساند.
 -19تامين هزینه درمان در طول سفر در خارج از کشور:
هرگاه عضو کمک رسان در طول سفر در خارج از کشور به علت حادثه يا بيماري در بيمارستان بستري شود هزينه مربوط به
درمان وي در بيمارستان با رعايت کليه مفاد اين قرارداد تا سقف ارزش  1/500/000/000ريال در سال بر اساس برآورد ارزش
خدمات معالجه مشابه در ايران ((بر اساس تعرفه جاري)) در مقابل اسناد بيمارستاني تائيد شده توسط مقامات ذيصالح ايران
در آن کشور به وسيله بيمه گر تامين مي گردد.

بستري شدن عضو در بيمارستان خارج از کشور بايد حداکثر تا يک ماه پس از تاريخ بستري کتبا به اطالع کمک رسان رسانده
شود  .درغير اينصورت کمک رسان و بيمه گر آن در قبال انجام خدمات موضوع اين بند مسئوليتي نخواهند داشت.
 -20ویزیت پزشک عمومي:
اعضا کمک رسان در صورت نياز به خدمات ويزيت ،مشاوره ،معاينه و تجويز دارو توسط پزشک عمومي مي توانند پس از تماس
تلفني به اين خدمات در منزل و يا محل کار خود در اسرع وقت دسترسي پيدا نمايند .ويزيت پزشک عمومي براي اعضا اين
پوشش رايگان است.
 -21تهيه دارو:
اعضا کمک رسان درصورت نياز به تهيه دارو مي توانند پس از تماس تلفني به اين خدمات دسترسي پيدا نمايند .دارو پس از
دريافت نسخه معتبر پزشکي از داروخانه تهيه و به بيمار تحويل داده مي شود .هزينه اياب و ذهاب بر اساس جدول تعرفه ويژه
اعضا و هزينه دارو بر اساس رسيد داروخانه در تعهد عضو است.
 -22سازماندهي انتقال پزشکي به بيمارستان:
درصورت نياز عضو به انتقال پزشکي از منزل به بيمارستان  ،کمک رسان امکان اين انتقال را با استفاده از شبکه آمبوالنس
اورژانس يا خصوصي سازماندهي مي نمايد .هزينه انتقال پزشکي بر اساس تعرفه ويژه اعضاء کمک رسان بر عهده عضو است.
 -23معرفي وکيل در سراسر ایران:
اعضاء کمک رسان در صورت نياز به وکيل در ايران و سراسر جهان مي توانند اطالعات الزم را از طريق شبکه بين المللي کمک
رسان دريافت نمايند.
 -24راهنمایي و مشاوره حقوقي:
اعضاء کمک رسان در صورت نياز به مشاوره و راهنمايي حقوقي مي توانند از طريق تلفن يا مراجعه حضوري با تعيين وقت
قبلي با وکالي منتخب کمک رسان در تهران تماس گرفته و با توجه به اختيار جداگانه اي که جهت انتخاب وکيل و مشاور
حقوقي به کمک رسان داده اند از مشاوره و راهنمايي حقوقي بدون پرداخت وجه برخوردار گردند.
 -25همياري حقوقي:
اعضاء کمک رسان درصورت نياز به همياري  ،همراهي و مشاوره حقوقي در جلسات مذاکره و يا حل اختالف حقوقي که به
همياري و همراهي حقوقي نيازمند باشد با عقد قرارداد جداگانه با وکالي انتخابي از خدمات وکالي منتخب کمک رسان بهره
مند مي شوند .وکالي مزبور براي ارائه خدمات مورد نظر عضويت متقاضي را در دريافت حق الزحمه لحاظ خواهند نمود .هزينه
استفاده از اين خدمات در تعهد عضو مي باشد.
 -26انجام وکالت:
اعضاء کمک رسان در صورت تنظيم وکالتنامه مي توانند از خدمات وکالي منتخب کمک رسان در دعاوي بهره مند شوند.
وکالي مزبور به هنگام عقد قرارداد ،حق الوکاله ،عضويت موکل در کمک رسان را از موجبات مساعدت قرار خواهند داد .هزينه
استفاده از اين خدمات در تعهد عضو مي باشد.

د -محدودیت ها و استثنائات
موارد زير از شمول تعهدات کمک رسان در رابطه با کليه مزاياي اين قرارداد خارج هستند:
 -1اعتياد ،ايدز ،بيماريهاي مقاربتي ،چک آپ ،اپيدمي ،دياليز کليوي ،بيماريهاي روانپزشکي ،مصرف مواد افيوني و الکل.
 -2ناباروري ،نازايي ،عقيم سازي ،عيوب مادرزادي ،نقص عضو قبلي.
 -3عوارض ناشي از جنگ ،اغتشاش ،بلوا ،قيام ،اعتصاب ،کودتا ،انقالب و حوادث و بالياي فاجعه آميز مانند سيل ،زلزله،
آتشفشان و اقدامات احتياطي مقامات نظامي و انتظامي و فعل و انفعاالت هسته اي.
 -4اقدام به خودکشي يا مشارکت ،مباشرت در قتل و جنايت.
 -5خدمات مربوط به لثه و دندانپزشکي ،به غير از توده و شکستگي فک.
 -6بيماريهاي مربوط به قبل از عضويت در کمک رسان به تشخيص پزشک معتمد بيمه گر.
 -7موارد اعمال جراحي زيبايي مگر ناشي از حادثه طي دوران عضويت با تاييد پزشک معتمد بيمه گر.
 -8اعضاء طبيعي و مصنوعي بدن ،مگر در مورد بکار بردن لنز توام با عمل جراحي آب مرواريد.
 -9موارد ناشي از ورزشهاي رزمي و حرفه اي.
 -10کمک رسان در شرايطي که عضو فاقد پاسپورت معتبر باشد و يا خروج وي از کشور منع داشته و نتواند ويزاي کشور مورد
نظر را تهيه نمايد مسئوليتي در قبال انتقال پزشکي عضو به خارج از کشور نخواهد داشت.
 -11تامين هزينه شيمي درماني فقط تا سقف  400/000/000ريال در سال براي هر عضو مي باشد.

