
 خدمات درماني كاركنان پيمانكاري و قرارداد مستقيم شرايط خصوصي شرح كار و 

 1041درسال   ار(س)بيمه گشركت پااليش نفت شيراز

 

 :تعهدات بيمه گر 

تيوِ ضسگاى تحت پَضص ػثاضتٌس اظ وليِ واضوٌاى پيواًىاضي ، لطاضزاز هستمين ضطوت پااليص ًفت ضيطاظ تِ اتفاق وليِ اػضاي  -1

ٍ زاضاي زفتطچِ تاهيي اجتواػي تا وس واضگاّي ضطوت هصوَض تؼٌَاى تيوِ ضسُ هؼطفي گطزيسُ تحت تىفل ( وِ   ذَز ) ذاًَازُ

 هي تاضٌس.

واضوٌاى لطاضزاز – اٍضاًَس غٌؼت فاضسضطوت  –)ضطوت پاضس ضاهتيي پطسٌل ضطوت ّاي پيواًىاضي تيوِ گصاض تا وسواضگاّي  -2

تحت تىفل ( وِ تِ ػٌَاى تيوِ ضسُ هؼطفي  ف لطاضزاز تِ اتفاق اػضاي ذاًَازُ ذَز )عط هستمين ضطوت پااليص ًفت ضيطاظ (

 گطزيسُ اًس ، ٍ زاضاي زفتطچِ تاهيي اجتواػي تا وس واضگاّي ضطوت پيواًىاضي هصوَض هي تاضٌس تالهاًغ است .

  تيوِ ضسُ اغلي لطاضزاز زاضًس هي تاضٌس. تحت تىفل  هٌظَضاظ اػضاي ذاًَازُ تيوِ ضسگاى)ّوسط،فطظًساى(ٍ افطازي وِ لاًًَاً 1-2

ذَز ضا تا ضػايت هفاز ايي  ) تحت تىفل ٍ ػسم تىفل (  وليِ تيوِ ضسگاى اغلي هي تَاًٌس ّوسط ، فطظًساى ٍ پسض ٍ هازض 2-2

ت وِ گطزز تِ ػْسُ تيوِ ضسُ اغلي اس تسيْي است حك تيوِ تحت تىفليي وِ عثك لطاضزاز اػالم هي لطاضزاز تيوِ ًوايٌس.

 زضعَل هست لطاضزاز اظ حمَق ايطاى وسط ٍ تسَيِ هيگطزز.

تسيْي است چٌاًچِ زض عَل لطاضزاز تا ضطوت تيوِ، تغييطي زض ضطوت ّاي پيواًىاضي هصوَض تَسظ ضطوت پااليص ًفت  3-2

 ضيطاظ تِ ػول آيس، تا تاييس هسيطيت هٌاتغ اًساًي لاتل تسطي تِ ضطوت ّاي جسيس ذَاّس تَز.

 هي تَاًٌس تحت پَضص تاضٌس.تؼْسات ٍ فطاًطيع هطاتِ تيوِ ضسگاى اغلي  فطظًساى واضوٌاى اًاث ٍ شوَض تا حك تيوِ ، ٍ ّوسطاى -3

سال ٍ تاالتط تا ظهاى اظزٍاد يا اضتغال ٍ فطظًساى هؤًج هغلمِ تا ظهاى ضجَع ٍ يا اظزٍاد هجسز تا اضائِ هسضن  18فطظًساى هؤًج  -4

 هي تَاًٌس تحت پَضص هفاز تيوِ ًاهِ لطاضتگيطًس . ،هستٌس هخثتِ ضًٍَضت تطاتط اغل 

 سال هجطز تا اضائِ گَاّي اضتغال تِ تحػيل هؼتثط هي تَاًٌس تحت پَضص تيوِ لطاضگيطًس . 25تا  22فطظًساى شوَض  -5

 . ضطوت تيوِ تِ تيوِ گصاضّاي عطف لطاضزاز  تيواضستاىاضائِ ليست  -6

 ّا ٍ هطاوع زضهاًي هؼتثطعطف لطاضزاز ٍ غيطعطف لطاضزاز هجاظ ٍ هرتاض است. تيوِ ضسُ زضاًتراب ّطيه اظتيواضستاى  1-6

ضطوت وِ تيوِ ضسگاى زضتيواضستاى ّاي غيطعطف لطاضزاز تستطي ضًَس الظم است هغاتك هفاز لطاضزاز هٌؼمس ضسُ تا  زضغَضتي 2-6

 َضّا السام گطزز.ًسثت تِ پطزاذتي ، تحَيل هساضن ذساضت ٍ تيواضستاى ٍ ّوچٌيي وليِ فاوت،تيوِ 

ّا (  تيواضستاى سال تستطي زض 77سال ٍ تاالتط اظ  7تاستخٌاء ّعيٌِ ّوطاُ افطاز ظيط   تؼْسات ّعيٌِ ّايي اظ لثيل ّعيٌِ ّوطاُ ) 3-6

 هطرع ٍ ليس گطزز.  لطاضزاز غطاحتاً زضتايستي ّعيٌِ اتاق ذػَغي ٍ فطاًطيع 

 گط حك واّص ليست اٍليِ ذَز تسٍى ّواٌّگي تا واضفطها ضا ًساضز. تيوِ 4-6



 زٍضُ اًتظاض اظ ظهاى اًؼماز لطاضزاز تطاي وليِ تيوِ ضسگاى حصف هيگطزز. -7

وِ تيوِ ضسُ تاظًطستِ يا اظواضافتازُ گطزز پَضص تيوِ اي ذَز ٍ اػضاي ذاًَازُ ٍي ، زضغَضت پطزاذت حك تيوِ  زضغَضتي -8

 زاضت . ى لطاضزاز ازاهِ ذَاّستػَضت يىجا تا پايا

جْت پاسرگَيي تِ ًوايٌسُ ذَز وِ آگاُ تِ وليِ اعالػات ذسهاتي زضهاًي  ػٌَاى واضضٌاس ٍِ تيوِ گط هىلف است يه ًفط ضا ت -9

ضٍظ واهل هي تايست زضهحل ضطوت پااليص ًفت ضيطاظ حضَض  2واضضٌاس تيوِ گط زض ّفتِ هؼطفي ًوَزُ ٍ تاضس تيوِ ضسگاى 

ّوچٌيي ايطاى هي تايست تِ غَضت تلفٌي زض عَل .ذَاّس يافتزضغَضت تماضا يا ًياظ تيوِ گصاض ايي ظهاى افعايص   وٌاً، ضياتس 

 ضثاًِ ضٍظ پاسرگَ تاضٌس.

تيوِ گط هتؼْس است پس اظ زضيافت وليِ هساضن الظم ، ّعيٌِ ّاي تحت پَضص تيوِ ًاهِ ضا تاسمف تؼْسات هٌسضد زض تيوِ ًاهِ -17

 ًفط تسٍى زضًظطگطفتي ضطية ذساضت تيوِ گصاض پطزاذت ًوايس.تطاي ّط 

ضا تػَضت سي زي  ) تِ غَضت ضيع پطزاذتي ( تيوِ گط هىلف است ّطهاُ  گعاضش واهل اظ ليست پطزاذتي ّاي تيوِ ضسگاى-11

 تِ ًوايٌسُ تيوِ گصاض اضائِ ًوايس.تَسظ واضضٌاس ذَز 

 هي تَاًٌس ّوسط ٍ فطظًساى تحت تىفل ذَزضا تيوِ تىويلي زضهاى ًوايٌس. ًفطاتي وِ اظ تيوِ عاليي استفازُ هي وٌٌس-12

چٌاًچِ فطز اظ ذسهات تيوِ اظاتتساي لطاضزاز استفازُ ًٌوَزُ تاضس ٍ زضعَل هست لطاضزاز تماضاي حصف افطاز تحت تىفل ذَز -13

 پطزاذتي ٍي لغغ گطزز. هي تَاًس اظ ليست تيوِ ضسگاى حصف ٍعي زضذَاست هىتَب تِ تيوِ گط ضازاضتِ تاضس 

 حك تيوِ ّايي وِ لاتل پطزاذت ًيستٌس تاتَجِ تِ ضطح تؼطفِ ّا زض جسٍل لطاضزاز هطرع گطزز.زض اتتساي لطاضزاز  -14

تيوِ گط هىلف است ّعيٌِ ّاي غيط تيواضستاًي ضا حساوخط ظطف هست يه ّفتِ ٍ ّعيٌِ ّاي تيواضستاًي ضا حساوخط ظطف هست  -15

 .ًوايس زٍ ّفتِ پطزاذت

 تؼساظ اًؼماز لطاضزاز ) وِ زاضاي اعالػات وافي زض ظهيٌِ اهَض تيوِ ٍ هَاضز هطتَعِ هي تاضس ( ضا ضطوت تيوِ گط ًوايٌسُ ذَز ضا -16

تا ًسثت تِ زضد ٍ حثت ليست ًفطات اضائِ ضسُ ٍّوچٌيي تحَيل هساضن  هؼطفي ًوَزُ تيوِ گصاض  تِضٍظ 17ظطف هست  حساوخط

 تيوِ ضسگاى تا ّوىاضي ًوايٌسُ تيوِ گصاض جْت حثت زض سيستن ذَز  السام ًوايس.

 

تيوِ گط هىلف است تا زضذَاست تيوِ گصاض ٍ اضايِ هساضن الظم ضاهل تطي پصيطش تيواضستاى، ضًٍَضت غفحِ اٍل زفتطچِ تيوِ  -17

ضسُ اغلي ٍ فطػي، ًسثت تِ غسٍض هؼطفي ًاهِ تيواضستاًي جْت اضايِ تِ هطاوع تيواضستاًي عطف لطاضزاز السام ، تيوِ 

ساػت هي تاضس( ٍ زضغَضت ػسم استفازُ تايستي تطگِ هؼطفي ًاهِ تِ تيوِ گط  48ًوايس.)حساوخط هْلت هؼطفي ًاهِ غازضُ 

ًجام الساهات فَق حتي االهىاى زض هحل ضطوت تِ ػول آيس تا ًياظي تِ ضوٌاً تايستي توْيسات الظم تِ هٌظَض ا ػَزت ًوايس.

 هطاجؼِ تِ زفتط ضطوت تيوِ ًثاضس.

 

 ٍ اجثاضي تطاي تيوِ ضسگاى زض ايي هَضز ٍجَز ًساضز. تيوِ ػوط ٍ حَازث واضوٌاى هتماضي تا احتساب هاليات هصوَض ذَاّس تَز -18

 



ياض واضضٌاس ذَز زض ضطوت ِ جْت اجطاي ذسهات تحت لطاضزاز زض اذتضطوت تيوِ گط هي تايست يه زستگاُ سيستن ضاياً  -19

 لطاضزّس ٍ زض غَضت هطاجؼِ تيوِ ضسگاى ضًٍس پطزاذت ّعيٌِ ّا ضا تِ ايطاى اػالم ًوايٌس.

 

 ًوايٌسگي ّاي تيوِ )تيوِ گطاى( جْت ضطوت زض هٌالػِ تايستي زاضاي ضطايظ ظيط تاضٌس :  -27

 

 ٍ اضائِ هساضن هؼتثط ٍ گَاّي حسي اًجام واض تىويلي زضهاى تا سايط اضگاى ّا ٍ ساظهاى ّازاضاتَزى ساتمِ ذسهات تيوِ  -

 (  SOSزاضا تَزى تَاًگطي هالي جْت پطزاذت ّعيٌِ ّا تسٍى اتىا تِ تيوِ هطوعي ) -

ن پيطٌْاز ضظٍهِ ٍ سَاتك واضي زض ذػَظ هَاضز هصوَض ، لثل اظ تسلي زض ايي ذػَظ زاضا تَزى تَاًگطي هالي سغح يه ،  -

 .ذَاّس ضسًطخ تطضسي 

 تيوِ گط هىلف است تؼطفِ ّاي هحاسثِ ّعيٌِ ّاي هطتَط تِ لطاضزاز ضا زض اتتساي لطاضزاز تِ واضفطها اضائِ زّس.  -21

زض غَضت ػسم اًتراب تِ هَلغ تيوِ گط تطاي سال تؼس، پس اظ اًمضاي هست لطاضزاز تِ هست يه هاُ تيوِ گط هَظف است تِ   -22

 ِ زّس ٍ تِ ّيچ ٍجِ ٍ تحت ّيچ ضطايغي حك ٍ اجاظُ لغغ ذسهات تحت لطاضزاز ضا ًرَاّس زاضت.واض ذَز ازاه

 

 ار :ستعهدات بيمه گ

هطرػات تيوِ ضسگاى ٍ ليست تاهيي اجتواػي آذطيي هاُ تيوِ  ،ليست اساهي اظ تاضيد اًؼماز لطاضزاز اض هي تايست عتيوِ گ -1

 اضسال ًوايس . جْت حثت زضسيستن ضطوت تيوِ گصاض جْت وليِ تيوِ ضسگاى ضا تِ ضطوت تيوِ گط زضيه هطحلِ 

تطاي  افعايص ٍ واّص تؼساز تيوِ ضسگاى ضا هغاتك ضطايظ لطاضزازاض هىلف است زضعَل هست لطاضزاز تغييطات ًاضي اظعتيوِ گ -2

 تيوِ گط اضسال ًوايس.

، واضوٌاى اًتمالي )هٌَط تِ اػالم وتثي افعايص زض تؼساز تيوِ ضسگاى زضعَل هست لطاضزاز تيوِ ، هٌَط تِ استرسام جسيس   1-2

ضسُ  اظزٍاد ، ًَظاز تاظُ هتَلس ضسُ ، افطازيىِ پس اظ ضطٍع تيوِ ًاهِ تحت تىفل تيوِ هاُ پس اظ اًتمال ( 2تيوِ گصاض حساوخط 

 اغلي لطاض هي گيطًس ذَاّس تَزوِ هي تايست تػَضت هىتَب تِ ضطوت تيوِ گط اػالم گطزز.

 هالن تاضيد پَضص تيوِ اي تطاي هعزٍجيي ٍ تحت تىفليي جسيس اظ تاضيد زضذَاست وتثي تيوِ گصاض تِ تيوِ گط   2-2

 هي تاضس.

ٍضُ اًتظاض هططٍط تِ ٍ تسٍى اػوال ز زضذَاست وتثي تيوِ گصاض تِ تيوِ گط پَضص تيوِ ًَظزاى تاظُ هتَلس ضسُ اظ تاضيد   3-2

 وتثي تيوِ گصاض زض ًظط گطفتِ هيطَز.زضذَاست 

حصف تيوِ ضسگاى ًاضي اظ فَت ، ذطٍد اظ وفالت ٍ لغغ ضاتغِ استرساهي ٍ ّوىاضي تا تيوِ گصاض ، هستٌس تِ اػالم وتثي  4-2

 ي تاضس .تَسظ تيوِ گصاض تِ ضطوت تيوِ گط ه

تيوِ گصاض هي تايست ًوايٌسُ ذَز ضا لثل اظ ضطٍع لطاضزاز تِ تيوِ گط هؼطفي ًوايس ، ايي ًوايٌسُ ضاتظ تيي تيوِ گط ٍ تيوِ گصاض  -3

 ٍ وليِ اهَض اجطايي لطاضزاز پيگيطي ّاي الظم ضا تؼْسُ زاضز.وپي هساضن  ذَاّستَز تا ًسثت تِ اضائِ ليست تيوِ ضسگاى ،

 ، تؼْسي ًسثت تِ اًؼماز سايط لطاضزاز ّاي تيوِ اي ًساضز. )تيوِ گصاض(ضيطاظ ضطوت پااليص ًفت -4

تيوِ گصاض هىلف است ليست پيواًىاضاى عطف لطاضزاز ذَز ٍ وسواضگاّي ، ليست ًفطات ٍ هساضن هَضز ًياظ تيوِ ضسگاى ضا ظطف  -5

 اضائِ ًوايس . حساوخط زٍ ّفتِهست يه هاُ 



ضٍظ( هي تاضس، تاضيد ضطٍع لطاضزاز تاضيري است وِ تيوِ گصاض تِ تيوِ گط تِ غَضت هىتَب  365) ضوسي هست لطاضزاز يىسال -6

 اػالم هي ًوايس.

ّط هاُ زض ٍجِ تيوِ گط پطزاذت  زّنتيوِ گصاض هىلف است حك تيوِ لطاضزاز تيوِ ضسگاى ضا تا تَجِ تِ تؼساز ًفطات حساوخط تا  -7

 ًوايس.

 افك تيوِ گط ٍ تيوِ گصاض ٍ تا غسٍض الحاليِ لاتل اًجام ذَاّس تَز.توسيس لطاضزاز تطاي سال ّاي تؼس تا تَ -8

 

 اخطارها و جريمه هاي مربوطه 

تيوِ گصاض هي تَاًس تِ  طاضزاز تَسظ تيوِ گط غَضت ًپصيطز،چٌاًچِ زض عَل هست لطاضزاز پطزاذتي ذساضت ّا تِ تيوِ ضسگاى هغاتك ل

 ضطح ظيط السام ًوايس :

 گط اذغاض وتثي زازُ ذَاّس ضس.زض هطحلِ اٍل تِ تيوِ  -

ضيال اظ تيوِ گط وسط  17ض777ض777زض هطحلِ زٍم زض غَضت تىطاض ٍ حساوخط تا زٍ اذغاض وتثي تِ اظاء ّط اذغاض هثلغ  -

 ذَاّس ضس.

زض هطحلِ سَم زض غَضت لػَض تيوِ گط ٍ ػسم ضضايت تيوِ ضسگاى اظ واضوطز تيوِ گط، تيوِ گعاض هي تَاًس تِ تطريع  -

 عطفِ فسد ًوايس، ضوٌاً زض ايي ذػَظ تيوِ گط حك ّيچگًَِ اػتطاضي ضا ًرَاّس زاضت. لطاضزاز ضا تِ غَضت يهذَز، 


