آيين نامه شماره 83
شوراي عالي بيمه در اجراي بند  4از ماده  71قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري در جلسه
مورخ  7811/6/17تعرفه بيمه مسئوليت مدني حرفه اي پزشكان را مشتمل بر  3ماده و يك تبصره
بشرح زير تصويب نمود:
ماده  -1موسسات بيمه مكلفند بيمه نامه هاي مسئوليت مدني حرفه اي پزشكان را براساس نرخ و شرايط مذكور در اين
آيين نامه صادر نمايند.
ماده  -2تخصصهاي پزشكي از نظر احتمال ايجاد خسارت بشرح زير گروه بندي ميشود.
جراحان متخصص زنان و زايمان  ,جراحان عمومي  ,بيهوشي  ,ارتوپدي

گروه يك

جراحان متخصص قلب  ,مغز و اعصاب  ,چشم  ,ترميمي و پالستيك  ,ارولوژي

گروه دو

جراحان متخصص فك و صورت  ,گوش و حلق و بيني  ,دندان و لثه  ,پوست ,

گروه سه

اطفال
پزشكان متخصص غير جراح و جراحاني كه به عللي جراحي انجام نمي دهند ,

گروه چهار

دندانپزشكان  ,پزشكان عمومي و متخصص اندوسكوپي  ,راديولوژي ,
ميكروبيولوژي و داروسازي
ماده  -3حداقل نرخ حق بيمه براي گروههاي مذكور درماده دو به شرح زيراست
نرخ حق بيمه
نسبت به مازاد بر  111ميليون

تا سقف تعهد ساليانه  111ميليون

ريال

ريال

 5درهزار

 11درهزار
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 8درهزار
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گروه

ماده  -4موسسات بيمه مي توانند مسئوليت رزيدنتها را نيز با دريافت حق بيمه اضافي به ميزان حداقل  51درصد حق بيمه
گروه مربوط بيمه نمايند.

ماده  -5در صورتيكه بيمه گذار در طول مدت بيمه موجب بروز خسارتي نگردد ,موسسات بيمه ميتوانند در زمان تمديد بيمه
نامه حسب مورد تخفيفهايي بشرح زير در حق بيمه متعلقه منظور نمايند:
براي سال اول تمديد بيمه نامه

 5درصد حق بيمه پايه

براي سال دوم تمديد بيمه نامه

 11درصد حق بيمه پايه

براي سال سوم تمديد بيمه نامه

 15درصد حق بيمه پايه

براي سال چهارم به بعد

 21درصد حق بيمه پايه

ماده  -6موسسات بيمه ميتوانند براي پزشكاني كه مسئوليت آنها به موجب يك قرارداد بصورت گروهي تحت پوشش بيمه
قرار ميگيرد تخفيفهايي به شرح زير در حق بيمه متعلقه منظور نمايند:
گروههاي متشكل از  15الي  51نفر

 5درصد حق بيمه پايه

گروههاي متشكل از  51الي  111نفر

 11درصد حق بيمه پايه

گروههاي متشكل از  111الي  211نفر

 15درصد حق بيمه پايه

گروههاي متشكل از  211الي  411نفر

 21درصد حق بيمه پايه

گروههاي متشكل از  411نفر به باال

 25درصد حق بيمه پايه

تبصره  :اعمال تخفيف مذكور در اين ماده مشروط بر آن است كه :
 -1گروه با هدفي غير از عقد قرارداد بيمه متشكل شده باشد.
 -2حداقل  01درصد از اعضاء گروه متقاضي اين نوع بيمه باشند.
ماده  -0در مورد تخصصهايي كه نرخ بيمه آن در اين آيين نامه پيش بيني نشده است موسسات بيمه موظفند قبل از صدور
بيمه نامه  ,موافقت بيمه مركزي ايران را نسبت به نرخ حق بيمه مورد نظر خود جلب نمايند.
ماده  -8موسسات بيمه موظفند آمار حق بيمه و خسارت هر سال را به تفكيك گروههاي مذكور در ماده  2اين آيين نامه
تهيه و به بيمه مركزي ايران ارسال نمايند.

