
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

لذا بیمه نامه ای باید تهیه اکثرا به عنوان مسئولین فنی مشغول به فعالیت می باشند،  آسیب شناسیمحترم که پزشکان  از آنجایی

 ، مسئول فنی را نیز داشته باشدمسئولیت که حتما پوشش  نمایید

 بیمه سامان این طرح بیمه نامه را برای اولین بار با شرایط زیر به اجرا درآورده است. 147همکاری نمایندگی تفاهم نامه و لذا انجمن با 

 

 در یک بیمه نامه. همزمانبه طور  حرفه ای پزشکمسئولیت  و  مسئولیت فنی بیمه پوششارئه بیمه نامه تلفیقی  -1

 ، بدون دریافت حق بیمه اضافی.مرکز آزمایشگاهی 2 مسئول فنی تا پوشش بیمه نامه  -2

 ایران. آسیب شناسیانجمن  محترم به اعضایتخفیف به حق بیمه  %70ارائه  -3

 ریال  3.750.000با تخفیفات انجمن به صورت سالیانه  این بیمه نامه تلفیق حق بیمه سالیانه  -4

 

 

 

                            

 

 

 

 

 اطالعات زیر اقدام نمایید واحد بیمه انجمن به  جهت تهیه بیمه نامه فقط از طریق

 021.6692.2187و      09022463404دفتر تهران و شمال کشور :  -1

 031.3224.4137و        0902.246.3401فتر اصفهان و غرب کشور :  د -2

 پوششهای مربوط به بیمه مسئولیت حرفه ای پزشک طبق شرح زیر مورد تعهد بیمه  می باشد : -1

 وارد بدنی خسارتهای قبال در گذار بیمه مسئولیت ، مشخصات جدول در مندرج بیمه حق دریافت ازاء در )گر بیمه(سامان بیمه شرکت

 می بیمه مربوطه های الحاقیه و نامه بیمه این استثنائات و شرایط ، مفاد براساس را ای خطای حرفه از ناشی معالجه تحت بیماران به

 .نماید

 پوششهای مربوط به بیمه مسئولیت مسئول فنی طبق شرح زیر نیز مورد تعهد می باشد: -2

بیمه مسئولیت مدنی بیمه گذار در قبال بیماران،   مشخصات جدول در مندرج بیمه حق دریافت ازاء در )گر بیمه(سامان بیمه شرکت

اشخاص ثالث و ذوی الحقوق آنان، بدین معنا که چنانچه بیمه گذار بر اثر غفلت، قصور، سهل انگاری و خطا در جریان اجرای وظایفی که 

و یا اشخاص ثالث وارد آید بگونه ای که  از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین گردیده، خسارت بدنی به بیماران

مسئولیت بیمه گذار توسط مراجع ذیصالح قضایی محرز گردد، بیمه گر با رعایت شرایط عمومی و خصوصی بیمه نامه حداکثر تا سقف 

 تعهدات بیمه نامه نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود.

 

 

 

 

 

انجمناعضای محترم   

این بیمه نامه ازشما   های منفعت  


