بسمه تعالي

آنييانهم شماره 99

شوراي عالي بيمه

آنيي انهم بيمهاهي ردمان

شوواي عووي ب مه و دي جلس و روواي  1931/10/25دي جووي
يي ت و مه گي « ،آيهننيرو مه و هوي ديرويت» ي رشوم

روويد  1۱قووينات سيسووهم مه و ري و
موي  23رويد و  11سبصوي مو شويي يو

سصايب و ز سيييخ مالغ جييگ ين آيهننير ش يي  ۱7و رک هي آت ن اد:

فصل اول :کلیات
ريد  -1اساس بیمهنامه :ين مه

مي سيس قينات مه

رصاب سيل  1911و طبق سا فق مه گي و مه و گوا ي سظیوه

شد و م رضي طيفهن يسهد ست.
ريد  -2سعيييف و صطالحيت :سعيييف و صطالحيت را اي دي ين آيهننير صيفنیي ز هي رفهام ديگي

و د شوم

ميشد ،مي ين رفيهه سمفيد شد ند:
 -1بیمهگر :رؤسس مه
ست.

دي

رجاز فعي هت ز مه

ري

ج . .يي ت

رشخصيت آت دي مه نير ديج شد

 -2بیمهگر پایه :سيزريتهييب ز قبه سيزريت مه سالرت ،سيزريت سيرهن جم يعب و  ...طبق قينات مه و
ديريت ه گينب و سييي قا نهن و رقيي ت ريماط راظف م ي ي خدريت ديريت پيي هسمظد.
 -9بیمهگذار :شخصب حقهقب يي حقاقب ست رشخصيت و دي مه نير ناشم شد و رمعهد م پيد خت
حقمه و نجيم سييي وظييف سعههن شد دي مه نير ست.
 -4گروه بیمهشدگان:

ف -يي ظيت يس ب ،په ينب يي قي يد د مه گا ي م عظا ت مه شد صلب و في د سحت سکف آنيت.
سبصي  -1مه شد صلب رکلف ست في د سحت سکف خاد ي مطاي ه ريت دي ممود رودت مه و
مي خا پاشش رعيفب ظد .دي صايسب هي يک ز في د سحت سکف مي سويس رود ي،،
مه سک هلب رعمبي د شم ميشظد پاشش آنيت رب نهست.
سبصي  -2حد ق پظجي ديصد ز يي ظيت مه گا ي مييد م طاي ه ريت سحت پاشش مه قي يگهيند.
سبصي  -9مه گي فقط دي ممد يي دي زريت سجديد مه نير ربسا ند يي ظيت ميزنشسم و فوي د سحوت
سکف آنيت ي مه ظد.
سبصي  -7ي ي پاشش م في د سبعب  2و  9مه شد صلب م سشخهص مه گي مالرينع ربميشد.
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ب -ي ي پاشش مه
ست

ديريت م سييي گيو هي ( ز قبه صظيف ،سحيدي هي و نج نهي) م ين شيط رجويز

مه گا ي پيد خت حقمه

ه زريت مه

سي هين ي سض هن ظد و مهش ز 50ديصد عضي گيو مطواي

شاند.

 -5موضوع بیمه :جبي ت ه يظ هي پاششهي

صلب و ضيفب نيشب ز مه يي و يي حيدث مو سيسهبوب و دي

مه نير سعههن و دي سعهد مه گي قي ي گيفم ست.
مدوت قصد و ي د مه شد ي دهد و رظجي م جويي،

 -1حادثه :هي و قع نيگهينب نيشب ز عير خييجب
نقص عضا ،ز يي فميدگب و يي فات مه شد گيدد.

راجب خمالل دي ع لکويد طبهعوب و

 -۱بیماری :وضعهت جس ب يي يو نب غهيطبهعب م سشخهص پ شک
جهيز رخملف مدت گيدد.
 :Day Care -1م ع يل جي حب طالق ربشاد
 -3حقبیمه :وجهب ست

نهيزرظد ري قبت

مي ز يک شبين و يوز ميشد.

مه گا ي مييد دي رقيم سعهد ت مه گي مپيد زد.

 -10حقبیمه شناور  :وجهب ست

ره ت و ه آت هظگيم صدوي مه نير ساسط مه گوي مويآويد روبشواد و

ره ت قطعب آت مي سيس ع لکيد هي مه نير سعههن و طب حيقه م مه گا ي عالم ربگيدد.
 -11دوره انتظار :دوي
خسييتهي ديرينب

ست

ز ممد

پاشش مه و

مه و شود سوي رودت رعهظوب د رو د يد ،جبوي ت

دي ين دوي ي دهد ،ز ش ال سعهد ت مه گي خييج ست.

 -12خسارت ارزیابی شده :ربلغب

مي سيس شي يط مه نير و ع يل سعيف هي سشخهصب – ديرينب رصواب

ري جع يصالي قينانب سعههن ربگيدد.
 -19فرانشیز :سه مه شد يي مه گا ي ز خسييت يزييمب شد

ره ت آت وفوق رقويي ت يون آيوهننيرو

سعههن ربشاد.
 -17خسارت قابل پرداخت :ربلغب

مه گي پم ز سي في نشه ز خسييت يزييمب شود حود ري سوي سوقف

سعهد ت مه نير پيد خت ربن ييد.
مدت بیمه :ردت مه
ديج ربگيدد.

رعيدل يکسيل ير ش سب ست

آغيز و پيييت آت مي سا فق طيفهن دي مه نيرو
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فصل دوم :پوششهای قابل ارایه

ماده  -3پاششهي قيم ي ي عبييت ست ز:
ف -پاششهي

صلب:

 -1جبي ت ه يظ هي مسمي  ،جي حب و  Day Careدي مه ييسميت يي ري جي حب رحدود.
سبصي  -سييي ع يل جي حب رشيم ين مظد مي پهشظهيد سظديکي مه گي ت يوي ت و سييهود مه و ري و
ج . .يي ت قيم پاشش ست.
 -2ه يظ ه ي مه شدگيت مسمي دي مه ييسميت

سن مه يي

مي ز  10سيل يي مهشمي ز  ۱0سيل ميشد.

 -9ه يظ آرباالنم و سييي فاييتهي پ شکب رشيوط م مسمي شدت مه شد دي ري
مه يي مسمي شد م سييي ري سشخهصب -ديرينب طبق دسماي پ شک رعي ج.
ب -پاششهي ضيفب:
مه گي ربسا ند مي ديييفت حقمه

ديرينب و يي نمقيل

ضيفب را يد زيي ي حسب سا فق مي مه گا ي سحت پاشش قي ي دهد:

 -1ف يش سقف سعهد ت مي هي مه شد سي دو مي مي سقف سعهد ت پاششهي صلب مي شه ب ديروينب،
و نخيع ،ديسک و سمات فقوي ت،
ي دياسي پب ،ع يل جي حب ريسبط مي سيطيت ،قلب ،رغ و عصيب ري
گيرينييف ،پهاند يي  ،پهاند بد ،پهاند له  ،پهاند رغ سمخا ت و آنژياپالسمب عيوق يوني و عيوق د خ
رغ .
سبصي  -ه يظ هي رايد سعهد ين مظد ز رح ف يش سوقف سعهود ت ريمواط و ميقه ينود آت ز رحو
سقف سعهد ت پاششهي صلب پيد خت ربشاد.
صولب سوي هين

 -2جبي ت ه يظ ز ي يت ع ز طبهعب و س يين ،سي پظجي ديصد سوقف سعهود پاشوشهوي
رظديج دي مظد  1قس ت ف ريد .9
سبصي  -1دوي نمیيي سمفيد ز پاشش ز ي يت  3ري ست.
سبصي  -2چظينچ مه شد سيمق پهاسم پاشش ديريت سک هلب د شم ميشد ،دوي نمیيي پاشش ز ي يت
ع يل نخا هد شد.
 -9جبووي ت ه يظوو ديروويت نيمووييوي و نوويز يب شووير ع وويل جي حووب روويسبط ،GIFT ،ZIFT ،IUI ،
رهکيو يظجکشن و IVFسي پظجي ديصد سقف سعهد پاشش هي
ريد .9

صلب سي هين رظديج دي مظد  1قس ت ف
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 -7ه يظ هي پيي لهظهکب:
 -7-1جبوي ت ه يظو نوا ع ي ديوواگي فب ،آنژيواگي فب عويوق رحهطووب ،آنژيواگي فب چشو  ،سوواناگي فب،
ريراگي فب و نا ع سکن ،م آي آ  ،پ شکب هسم (شير سکن هسم و ديريت ي ديا ي وساپ)،
د نسهمارمي دي رج اع حد ري سي  20ديصد سعهد پاششهي صلب سي هين مي هي مه شد .
 -7-2جبي ت ه يظ نا ع آندوسکاپب ،خدريت سشخهصب قلبب و عيوقب شير نوا ع کميو وييدياگي فب،
نا ع ا ييدياگي فب ،نا ع ها مي رينهماييظگ ،سست ويزش ،آني ه پهم رهکي ،EECP ،سهلت سست،
خدريت سشخهصب سظفسب شوير ( سوپهيورمي و  ،)PFTخودريت سشخهصوب کميورهلواگي فب و

هد يت عصبب ( ،)EMG NCVکميو نسفي اگي فب( ،)EEGخدريت سشخهصب يايوديظيرهک (نوا ي
ررين ) ،خدريت سشخهصب و پيسا پ شکب چشو رينظود پموارمي  ،پيي موي  ،مهوارمي و پظموي ،
شظا يب سظجب ( نا ع ديارمي ) دي رج اع حد ري سي  20ديصد سعهد پاششهوي صولب سوي هين
مي هي مه شد .
 -7-9جبي ت ه يظ نا ع خدريت آزرييشهي سشخهصب پ شکب شير پيسا اژ و ژنمهک پ شکب ،سسوت-
هي آ يژيک دي رج اع حد ري سي  10ديصد سعهد پاششهي صلب سي هين مي هي مه شد .
 -7-7جبي ت ه يظ سستهي غيمي گي جظهن شير ريي يهوي جظهظوب و آزرييشويت ژنمهوک جظوهن دي
رج اع حد ري سي 10ديصد سعهد پاششهي صلب سي هين مي هي مه شد .
 -7-5جبي ت ه يظ فه ياسي پب ( ،) PTگفميي ديرينب ( ،)STيي ديرينب ( )OTدي رج اع حد ري سوي 10
ديصد سعهد پاششهي صلب سي هين مي هي مه شد .
 -1-7جبي ت ه يظ هي مسمي جهت ديريت مه يي هي يو تپييشب سي  50ديصد سقف سعهد پاششهي
صلب سي هين رظديج دي مظد  1قس ت ف ريد .9
سبصي  -1ه يظ نگهد ي مه يي ت يو تپييش سحت پاشش نهست.
سبصي  -2سج هع سعهد ت هي يک ز مظدهي  7-1سي  7-5مي هي مه و شود رشويوط موي آنکو سوقف
سعهد ت سج هعب مظدهي را اي ز  50ديصد سقف سعهد ت پاششهي صولب سوي هين مهشومي
نبيشد ،مالرينع ست.
 -5جبي ت ه يظ هي وي يت ،د يو (مي سيس فهيست د يوهي رجيز شاي صيفيً ريز د مي سه مه گوي ول) و
خدريت ويژ نم دي را يد غهيمسمي سي سقف  5ديصد سعهد پيي سي هين .
 -1جبي ت ه يظ هي سيپييب يي مسمي ريماط م خدريت دند تپ شکب و جي حب ر حد ري سوي  15ديصود
سعهد پاششهي صلب سي هين مي هي مه شد .

بسمه تعالي

شوراي عالي بيمه

آنييانهم شماره 99

آنيي انهم بيمهاهي ردمان

سبصي  -ه يظ هي دند نپ شکب سي زرينب سعيف دي ين خصاص ساسط شاي عي ب مه و سوالرت
مالغ نشد ميشد ،مي سيس سعيف رحيسب و پيد خت خا هد شد سي هين ساسط سوظديکي
مه گي ت يي ت سظیه و مالغ ربشاد..
 -۱جبي ت ه يظ ريماط م خييد عهظک طبب يي ظ س يسب طبب مي سجاي چشو پ شوک و يوي پمارمييسوت
حد ري سي  2ديصد سعهد پاششهي صلب سي هين مي هي مه شد .
 -1جبي ت ه يظ جي حب ريماط م يفع عهاب نکسيي چش دي را يد و مو سشوخهص پ شوک رعم ود
مه گي ديج ن ديکمهظب ،دويمهظب ،آسمهگ يت يي رج اع قدي رطلق نقص مهظييب هي چش  9دياپمي يوي
مهشمي ميشد ،حد ري سي  15ديصد سعهد پاششهي صلب سي هين مي هيچش مه شد .
 -3جبي ت ه يظ ريماط م خييد س عک حد ري سي  10ديصد سعهد پاششهي
شد .

صلب سي هين مي

هي مه -

 -10جبي ت ه يظ ع يل رجيز سيپييب رينظد شکسومگب و دييفمگوب ،گو گهوي  ،خمظو  ،مخهو  ،ي يواسي پب،
سه يات هپام ،مهاپسب ،سخله هست و ه ي ديرينب حد ري سي  10ديصود سعهود پاشوشهوي صولب
سي هين مي هي مه شد .
سبصي  -فهيست ع يل غهيرجيز سيپييب (دي رطوب) مي سويس نیوي وز يت مهد شوت ،ديرويت و آروازش
پ شکب و سيزريت نیيم پ شکب سعههن ربشاد.
مالفيصل معد ز ع جي حب م سشوخهص پ شوک رعوي ج و سييهود پ شوک رعم ود
 -11ه يظ سهه ويوس
مه گي رايد نهيز ميشد حد ري سي  2ديصد سقف سعهد پاششهي صلب سي هين مي هي مه شد .
سبصي  -سظديکي مه گي ت يي ت فهيست و سعيف قه ت نا ع يوس ي سي هين سظیه و مالغ رب ظد.
 -12جبي ت ه يظ سهه عضي طبهعب مدت حد ري مو رهو ت سعهود پاشوشهوي
مه شد .
ريد  -7حد ري سقف ييي ب سعهد پاششهي
ريد  -5دي صايسب

سعهد ت پاششهي

صولب سوي هين موي

صلب سي هين راضاع ريد  ،9مييد ساسط مه گي دي مه نير ديج شاد.
صلب نيرحدود ميشد سقف سعهود ت ريمواط مو پاشوشهوي

ضويفب نهو

ربسا ند نيرحدود دي نیي گيفم شاد.
ماده -6

سعهد پاششهي

هوي

ضيفب ريماط م مظد ب ريد  ،9ريز د مي سقف سعهد ت پاششهي

صلب سي هين ست.
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فصل سوم :شرایط

ريد  -۱ص حسن نهت :مه گا ي و مه شد رکلفظد دي پيسخ م پيسشهي مه گي مي يعييت دقت و صد قت ،لهو
طالعيسشيت ي دي خمهيي مه گي قي ي دهظد .گي مه گا ي دي پيسخ م پيسشهي مه و گوي ز ظهويي رطلبوب
خادد ي
ميشد

ظد و يي ميخالف و قع رطلبب ي ظهيي ظد و رطي ب ظهيي نشد يي ظهويي ت خوالف و قوع طواي
راضاع خطي ي سغههي د د يي ز ه هت آت دي نیي مه گي مکيهد ،مه گي حق د يد يي ضيف حقمه

ي ز مه گا ي دي صايت يضييت و ديييفت و مه نير ي مقي ظود يوي آت ي فسوخ ن ييود .هيگوي ثيموت شواد
مه شد ع د ً م وسهل ظهيي ت ي ب و يي ي ي رد ي ،نيديست قد م م ديييفوت وجواهب موي
مه شدگيت و مسم م خاد يد ست ،نيم مه شد و مه شدگيت و مسوم مو و
حاف ربشاد و مه گوي رحق م ديييفت وجاهب ست

م نيحق ز ممد

ز فهيسوت مه و شودگيت

ردت مه

سشخهصب  -ديرينوب پيد خت يد ست .ه چظهن مه گي رحق م ديييفت حقمه

خواد و يوي

ميموت ه يظو هووي

ريماط سي سيييخ حواف

مه شد ست.
ريد  -1في نشه
 -1في نشه ه يظ هي پاشش هي صلب و ضيفب و سييي ه يظ هي سحت پاشش دي صايت عدم سومفيد ز
مه ديرينب مه گي پيي حد ق  90ديصد خسييت يزييمب شد و دي غهي ينصايت طبق مظدهي  2و 9
ين ريد قد م خا هد شد.
مه گي ربسا ند مي يعييت رعهييهي ع ارب سعهوهن نوي رقويي دي آيوهن نيرو شو يي  37رصواب
شاي عي ب مه و ديييفت حقمه ضيفب ،في نشه ي يهش دهد.
 -2دي صايت عدم سمفيد ز سه مه گي پيي في نشه رظديج دي مه نير ز خسوييت يزيويمب شود سوي
خا هد شد.
 -9دي صايت سمفيد ز سه مه گي پيي چظينچ سه را اي مي ز في نشه رظديج دي مه نير ميشد ريم
مفيوت في نشه و سه مه گي پيي ز خسييت يزييمب شد سي خا هد شد.
ريد  -3پيد خت حقمه  :مه گا ي مييد

حقمه

سعههنشد دي شي يط مه نير ي م نحا

و دي مه و نيرو و

حيقه هي ريماط سا فق شد ست م مه گي پيد خت ظد .يفي سعهد ت مه گي رظاط م پيد خوت حوق-
مه

طبق رفيد مه نير ست.

ريد  -10مه گا ي يي مه شد راظفظد حد ري ظويف رودت  5يوز ز سويييخ مسومي شودت دي مه ييسوميت و قبو
سيخهص ،ري سب ي م مه گي عالم ظد.

ز

بسمه تعالي

آنييانهم شماره 99

شوراي عالي بيمه

آنيي انهم بيمهاهي ردمان

ريد  -11مه گا ي يي مه شد مييد رد ي ،و رسمظد ت رايد نهويز جهوت مييسوب و يزيويمب ه يظو هوي سشخهصوب -
يزييمب خسييت مي و ه کيي

ديرينب ي م مه گي سسله و مي

ظد .چظينچ يزييمب خسوييت مو سشوخهص

پ شک رعم د مه گي رسمل م رعييظ پ شکب و سييي قد ريت سشخهصب ميشد ه يظ آت مي عهد مه گي ست.
ريد  -12مه گي راظف ست ه يظ هي سشخهصب  -ديرينب ي مي سيس رفيد مه نير و مي يعييت رقويي ت ريمواط موي
ربظي زريت سحقق ه يظ هي ،سعههن و پيد خت ن ييد.
ريد  -19چظينچ دي ردت مسمي  ،مه نير رظقضب شاد مه گي رمعهد م پيد خت ه يظ هي سحت پاشش سوي سويييخ
سيخهص ست.
ريد  -17سمرظيئيت :ه يظ ريماط م را يد زيي دي سعهد مه گي خييج نهست:
 -1ع يل جي حب

م رظیاي زيبييب نجيم ربشاد رگي يظک نيشب ز وقاع حيدث دي ردت مه

ميشد.

 -2عهاب ريديز د رگي يظک طبق سشخهص پ شک رعي ج و سييهد پ شک رعم د مه گي ،يفوع يون عهواب
جظب ديرينب د شم ميشد.
 -9سقط جظهن رگي دي را يد قينانب مي سشخهص پ شک رعي ج.
 -7سي ،عمهيد.
 -5عا يض رسمقه نيشب ز رصيف را د رخدي ،يو تگيد ت و رشيوميت کلب م سشخهص پ شک رعي ج.
 -1خاد شب و ع يل رجيرين مه

شد م سشخهص ري جع يصالي.

 -۱حا دث طبهعب رينظد سه  ،ز

و آسشفشيت.

 -1جظگ ،شايش ،غمشيش ،ملا  ،عمصيب ،قهيم ،آشاب ،ادسي ،قد ريت حمهيطب رقيريت نیويرب و نمیويرب،
ع لهيت خي مکيي ن و مظي م سييهد ري جع صالي.
 -3فع و نفعيالت هسم

.

 -10ه يظ سيق خصاصب رگي دي را يد ضيوي م سشخهص پ شک رعي ج و سييهد پ شک رعم د مه گي.
 -11ه يظ ه ي مه يي ت مهن  10سي  ۱0سيل رگي دي را يد ضيوي م سشخهص پ شک رعي ج و سييهد پ شوک
رعم د مه گي.
 -12ه يظ هي چکيپ گيوهب و رعييظيت گيوهب و طب يي.
 -19ا زم مهد شمب و آي يشب

جظب د يويب ند يند ،رگي م سشخهص پ شک رعم د مه گي.

 -17جي حب فک رگي آنک م علت وجاد ساراي و يي وقاع حيدث سحت پاشش ميشد.
 -15ه يظ هي ريماط م رعلا هت هظب و ز يي فميدگب لب.
م سشخهص پ شک رعم د مه گي ديج ن ديکمهظب ،دويمهظب،
 -11يفع عهاب نکسيي چش دي را يد
مي ز  9دياپمي ميشد.
آسمهگ يت يي ج ع قدي رطلق نقص مهظييب هي چش
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 -1۱له ه يظ هي پ شکب دي ري ح سحقهقيسب ماد و وز يت مهد شت ،ديريت و آرازش پ شوکب سعيفو
ديرينب آنهي ي عالم نکيد ست.
سبصي – مه گي ربسا ند سمرظيئيت رظوديج دي مظودهي  11 ،10 ،1 ،۱و  17يون رويد ي موي ديييفوت
حقمه ضيفب و سعههن سقف ريماط ،سحت پاشش قي ي دهد
مه شد مي رعيفوبنيرو
ريد  -15مه شد دي نمخيب هي يک ز مه ييسميتهي د خ شاي آز د ست .دي را يد
مه گي ز ري ديرينب طيف قي يد د سمفيد ظد ،صايتحسيب ري ديرينب ربظوي رحيسوب ه يظو هوي
رايد سعهد مه گي خا هد ماد؛ چظينچ مه شد مدوت رعيفبنير م ري ديروينب طويف قوي يد د مه و گوي
ري جع ظد ،ه يظ هي ريماط حد ري سي سقف سعيف رظديج دي قي يد د مه گي مي ري ديرينب ريماط و سي
سقف سعهد ت مه نير پيد خت خا هد شد .دي صايسب مه شد م ري ديرينب غهي طيف قي يد د مه گي
ري جع ظد پم ز پيد خت ه يظ ريماط مييد صايتحسيب ري ديرينب ي مو نضو يم نیييو پ شوک يوي
پ شکيت رعي ج دي خصاص علت مه يي و شيي رعي جيت نجيمشد ي م مه گي سحاي شاد ،يون ه يظو هوي
رطيمق مي سعيف سشخهصب– ديرينب رصاب ري جع يصالي قينانب دي زريت سحقق ه يظ هوي رحيسوب خا هظود
شد.
ريد  -11دي صايت سمفيد مه شد ز سه سييي مه گي ت رک  ،مه گي راظف ست ه يظ هي رايد سعهد ي طبق
سعيف سشخهصب  -ديرينب رصاب ري جع يصالي قينانب رحيسب و ريز د آت ي سوي سوقف سعهود ت مه و نيرو
پيد خت ظد؛ دي هي صايت مه شد رجيز م ديييفت خسييت ز مه گي ت مو ربلغوب موهش ز ه يظو هوي
سه ديييفمب مه شد ز سييي مه گي ت (پيي يي رک ) رعيدل و يي مهشمي ز
نجيمشد نهست .دي را يد
ره ت في نشه رظديج دي مه نير ميشد في نشه سي نخا هد شد.
ريد  -1۱چظينچ مه شد ه زريت سحت پاشش مهش ز يک رؤسس مه
هي د م ز رؤسس هي مه رخهي ست.
ريد  -11حد ري سن مه شد دي گيو هي
حقمه
مه

ريد  -13ديصايسب
حقمه

مي ز  1000نفي 10 ،سيل ير ست ري مه گي روبسا نود موي ديييفوت

ضيفب ،في د مي سن مهش ز  10سيل ير ي ه مه

 10سيل ير شاد پاشش مه

سي پيييت ردت مه

مه شد صلب دي طال ردت مه

سي پيييت ردت مه

ميشد دي و ايتمظود

سومفيد ز پاشوش

ظد .دي صايسب

سون مه و شود دي رودت

د ر خا هد ييفت.

فات ظد ،پاشش مه

شدگيت و مسم و م شيط پيد خت

د ر خا هد د شت.

ريد  -20ه يظ هي پ شکب و مه ييسمينب مه شدگينب

م علت عدم رکيت رعي جو دي د خو

شواي موي سشوخهص

پ شک رعي ج مه شد و مي سييهد مه گي م خييج ع م ربگيدند و يي هظگيم رسيفيت م خييج ز شواي نهويز
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م سشخهص و رعي ج پهد رب ظظد دي صايسب

سفييت يي ظسا گي ج هواي

سوالرب يوي ت دي شواي

ريماط  ،صايتحسيبهي آنيت ي سييهد ظد سي سقف ه يظ هي رايد سعهود مه و گوي رظوديج دي مه و نيرو
پيد خت خا هد شد .دي صايت عدم حي ز هييک ز شي يط فاق ،ه يظ هي
ري

نجيمشد مي ساج م ميالسيين سعيف

ديرينب طيف قي يد د مه گيرحيسب و پيد خت ربشاد.

سبصي – ره ت خسييت مي سيس ني يز عالمشد ساسط مينوک ري و
سيخهص ز مه ييسميت رحيسب خا هد شد.
ريد  -21فسخ مه

ج هواي

سوالرب يوي ت دي زرويت

نير

مه گي يي مه گا ي ربسا نظد دي را يد زيي مي
ف -را يد فسخ ز طيف مه گي:
 -1عدم پيد خت س يم يي قس مب ز حقمه

فسخ مه

نير قد م ن ييظد:

و يي قسيط آت دي سييسهد رقيي.

 -2هيگي مه گا ي سها ً و مدوت ساءنهت رطي بب خالف و قع ظهيي ظد و يي ز ظهيي رطي بب خادد ي
دي نیي مه گي راضاع خطي سغههي ييمد و يي ز ه هت آت يسم شاد.
م نحا

ظد

 -9دي صايت سشديد خطي راضاع مه نير و عدم را فقت مه گا ي مي ف يش حقمه .
ب -را يد فسخ زطيف مه گا ي:
 -1دي صايسب

يهش ييمد و مه گي حيضي م سخفهف دي حقمه

خطي راضاع مه

 -2نمقيل پايسفا مه گي و يي ساقف فعي هت مه
 -9دي صايت ساقف فعي هت مه گا ي
ج -نحا فسخ:

نشاد.

گي م هيد ه .

مه شدگيت م د ه آت مه

شد ند.

 -1دي صايسب مه گي مخا هد مه نير ي فسخ ظد ،راظف ست راضاع ي م وسهل نير سفييشوب مو
مه گا ي طالع دهد ،دي ين صايت مه نير يک ري پم ز سيييخ عالم راضاع م مه گا ي فسوخشود
سلقب ربگيدد.
 -2مه گا ي ربسا ند مي سسله ديخا ست مبب م مه گي ،فسخ مه نير ي سقيضوي ظود .دي يون صوايت ز
دي ديخا ست رعهن شد ست ،مه و نيرو فسوخشود
سيييخ سسله ديخا ست را اي يي سيييخ رؤخي
سلقب ربگيدد.
د -نحا سساي حقمه دي را يد فسخ:
 -1دي صايت فسخ مه نير مه
ربشاد.

ز طيف مه گي ،حقمه

سوي زرويت فسوخ مو صوايت يوزشو يي رحيسوب
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 -2دي صايت فسخ مه نير ز طيف مه گا ي ،حقمه سي زريت فسخ مي سيس حوقمه و هوي روي رحيسوب
ربشاد ( سي ري يک ري س يم رظیاي خا هد شد) .دي صايسب سي زريت فسخ مه نير  ،نسبت رج واع
خسييت پيد خمب و رعاق م حقمه پيد خمب آت مهشمي ز  ۱5ديصد ميشد ،مه گا ي رمعهد ست ريند
حقمه سي هين رمعلق ي سي ره نب نسبت را اي م  ۱5ديصد ميسد م مه گي پيد خت ظد .مه گي
ربسا ند مي ديييفت ربلغ را اي قد م ظد.
ريد  -22مه گي مييد حد ري ظيف ردت پين د يوز يي پم ز سيييخ ديييفت ه

سوظيد و رود ي ب و مما نود مو

وسهل آنهي ره ت خسييت و يد و حدود سعهد خاد ي سشخهص دهد ،خسيي ت ي پيد خت ظد.
ريد  -29هيگان پهشظهيد و ظهيي مه گا ي و مه گي دي ي مط مي ين مه نير مييد م طاي مبب م آخيين نشينب عالم
شد يسيل شاد.
ريد  -27يجيع م د وي  :مه گي يي مه گا ي ربسا نظد خمالف خاد ي سي حود رکويت ز طييوق روا ي حو و فصو
ن ييظد و چظينچ خمالف ز طييق را ي ح و فص نشد ،ز طييق د وي يي ري جع م د دگي ح و فصو
ن ييظد .مي
سا فق مي

جي

د وي  ،طيفهن رب سا نظد يک نفي د وي ريضب طيفهن ي نمخويب ظظود .دي صوايت عودم

نمخيب د وي ريضب طيفهن هييک ز طيفهن د وي نمخيمب خاد ي م صايت مبب م طويف ديگوي

رعيفب رب ظد .د وي ت رظمخب د وي سارب ي نمخيب و پم ز يسهدگب م راضاع خمالف مي رييت آي قد م
م صدوي ي

د وي رب ظظد .هييک ز طيفهن حق ح

سام م سسيو سقسه رب شاد .دي صايسب

د وي نمخيمب خاد ي ربپيد زد و حوق ح و د وي

د وي ت رظمخب مي

نمخيب د وي سام م سا فق نيسظد راضواع

ز طييق ري جع م د دگي ح و فص رب شاد.
فصل چهارم :سایر مقررات
ريد  -25مه گي رشيوط م يعييت ضا مط زيي ربسا ند مه نير ديريت خينا د و يي مه نير مي
في د سحت پاشش دي يک گيو

روا يد

و سعود د

مي ز 50نفي ميشد ،ي ي ن ييد:

 -1هي يک ز عضي صلب گيو يي سيپيست خينا د مييد فيم پيسشنير سالرمب ي ي شد ساسط مه گي ي
مي خاد و في د سحت سکف خاد م طاي ير و خا ني سک ه ظد .سپم دي صوايت سشوخهص پ شوک
رعم د مه گي ،رعييظ پ شکب و قد ريت سشخهصب رايد نهيز مي ه يظ رمقيضب نجيم ربشاد.
 -2رمقيضب راظف ست مي ه عضي گيو يي في د سحت سکف  ،پاشش ين مه ي ديخا ست ظد؛ روي
مه گي ربسا ند مي ساج م پيسخهي رظديج دي پيسشنير سالرمب و يي رعييظيت و قد ريت سشخهصب ،ز
م فيد يي في د ز گيو يي في د سحت سکف خاد و يوي پاشوش ه يظو ز ي ويت و يوي
ي ي پاشش مه
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سيمق قبلب آنهي مي سيس رسمظد ت رحيز شاد و فيد ز آت رطلع ماد سوت ،خوادد ي

مه يي هييب
ظد.
سبصي  :مه گي ربسا ند رشيوط م خا پيسشظير سالرمب و نجيم رعييظ پ شکب و قد ريت سشخهصوب
رايد نهيز ،مه ديريت نفي د صيدي ن ييد
ريد  -21مه

ج . .يي ت ربسا ند مي ي ي پاشش مي

ري

ه چظهن ي ي پاشش مه

م گيو هييب

را يد

مي هدف خا مه

دي ريد  9ين آيهننيرو

وي نشود سوت و

سشکه ربشاند ،را فقت ظد.

ريد  -2۱مه گي رجيز م ي ي پاشش خييج ز را يد پهشمهظب شد دي ين آيهننير و يي رجاز صيدي ز سوا مه و
ري

ج . .يي ت سحت عظيويظب ز قبه صظدوق سک ل ديريت و عظيوين رشيم ن بميشد.

ريد  -21راسس مه
حقمه
ريد  -23دسماي ع

دي چييچاب ضا مطب

ساسط مه

ري

ج . .يي ت مالغ خا هد شد ربسا نود مه و نيرو موي

شظيوي صيدي ن ييد.
نحا يسهدگب م سظيد ه يظ هي سشخهصب  -ديروينب و کميونهکوب ويدت سبويدل طالعويت

ريماط م يزييمب و يسهدگب م سظيد ه يظ هي راضاع ين آيهننير حد ري ظيف شش ري ز سويييخ موالغ
ين آيهننير ساسط سظديکي مه گي ت يي ت سظیه و پم ز سييهد مه
مالغ خا هد شد.

ري

ج . .يي ت م راسسيت مه و

