راَىمبی دریبفت خسبرت بیمٍ مسئًلیت سزوشیه آسبوسًر
ايي بيوِ ًبهِ،غشاهت فَت ٍ ًمصػعَ سشًطيٌبى آسبًسَس سا دس صَست ٍلَع حَادث خبشاى هيًوبيذّ .وچٌيي بيوِ هسئَليت هذًي
ًگْذاسي آسبًسَس خسبساتي ّوچَى فَتً،مص ػعَ ٍ ّضيٌِ ّبي پضضىي سا تحت پَضص لشاس هيذّذ .وليِ هبلىيي آسبًسَسّب دس
سبختوبى ّبي تدبسي ،اداسي ٍ هسىًَي بِ ايي بيوِ ًبهِ ًيبص داسًذ.
فزآیىذ دریبفت خسبرت
 .1بيوِگزاس ًبهِ اػالم خسبست سا بِ اداسُ خسبست بيوًِبهِّبي هسئَليت تحَيل هيدّذ.
 .2هذاسن هَسد ًيبص تَسط وبسضٌبس اداسُ خسبست دس صهبى ببصديذ ٍ يب بؼذ اص ببصديذ طي ًبهِاي بِ اطالع بيوِگزاس سسبًذُ هيضَد.
 .3بيوِگزاس هذاسن الصم سا بِ اداسُ خسبست بيوًِبهِّبي هسئَليت تحَيل هيدّذ.
 .4خسبست بش اسبس هذاسن تحَيل ضذُ دس اداسُ خسبست تؼييي ٍ دس فشم "خالصِ هطخصبت پشًٍذُ بيوِّبي هسئَليت هذًي" روش
هيضَد .هحبسببت خسبست پشداختي دس پبييي ايي فشم بِ طَس وبهل روش هيضَد.
 .5لسوت اطالػبت اٍليِ فشم “استؼالم پشداخت حكبيوِ” تَسط وبسضٌبس اداسُ خسبست بيوًِبهِّبي هسئَليت تىويل ضذُ ٍ فشم بِ
بيوِگزاس تحَيل دادُ هيضَد.
 .6بيوِگزاس پس اص هشاخؼِ بِ اداسُ ول حسببذاسي ٍ آهبس ٍ تحَيل فشم "استؼالم پشداخت حكبيوِ" ،فشم تىويل ضذُ استؼالم
حكبيوِّبي پشداختي خَد سا دسيبفت هيًوبيذ.
 .7خسبست لببل پشداخت بش اسبس اطالػبت هٌذسج دس فشم “خالصِ هطخصبت پشًٍذُ بيوِّبي هسئَليت هذًي” بيوِّبي هسئَليت هذًي
ٍ ًيض اطالػبت پشداختّبي لبلي دس سيستن اطالػبتي هحبسبِ هيضَد.
 .8حَالِ پشداخت خسبست دس چٌذ ًسخِ صبدس ٍ هْش ٍ اهعب هيگشدد .دس صَستي وِ بيوِگزاس بخَاّذ حَالِ پشداخت خسبست سا تحَيل
بگيشد ،ببيذ گَاّي هحعشي هبٌي بش پشداخت خسبست بِ بيوِضذُ (خسبستديذُ) سا اسائِ ًوبيذ.
 .9دٍ بشي اص حَالِ صبدس ضذُ ٍ ًيض فشم “هفبسبحسبة (سسيذ دسيبفت ٍخِ)” بِ بيوِگزاس /بيوِضذًُ /وبيٌذُ لبًًَي بيوِضذُ تحَيل
دادُ هيضَد تب بب اسائِ آى بِ اداسُ ول حسببذاسي ٍ آهبس ،چه خسبست خَد سا دسيبفت ًوبيذ.
حذاكثز مذت تشكیل پزيوذٌ
اص آًدبئيِ وِ دس وليِ بيوِ ّبي هسئَليت هذًي بذٍى استثٌب بيوِ گزاس هَظف است بِ هحط اطالع اص ّشگًَِ ادػب ػليِ خَد بالفبصلِ
حذاوثش ظشف هذت  5سٍص بيوِ وٌٌذُ سا بصَست وتبي هطلغ ًوَدُ ٍ تطىيل پشًٍذُ خسبست ًوبيذ لزا ظشٍسيست دس ابتذا بِ اطالع
بيوِ ضًَذُ هحتشم سسبًذُ ضَد وِ هَظف ّستٌذ دس هذت تؼييي ضذُ ًسبت بِ تطىيل پشًٍذُ الذام ًوبيٌذ ٍ سبيش هذاسن سا بؼذا بِ
بيوِ گش اسائِ ًوبيٌذ  .بٌببشايي هذاسوي وِ دس صيش تَظيح دادُ خَاّذ ضذ بؼذ اص هشحلِ اػالم وتبي خسبست ٍ تطىيل پشًٍذُ هيببضذ ٍ
ًِ لضٍهبً ايٌىِ بيوِ ضًَذُ ابتذا هذاسن سا بصَست وبهل تْيِ ًوبيذ ٍ بؼذاً خْت تطىيل پشًٍذُ هشاخؼِ ًوبيذ بٌببشايي دس وليِ
بيوِ ًبهِ ّب تىشاس ٍ ضشح هشحلِ فَق خَدداسي هيگشدد .
بزای دریبفت خسبرت چٍ مذاركي مًرد ویبس است؟
اگش فَت سخ ًذادُ ببضذ هذاسن صيش اص بيوِگزاس/صيبى ديذًُ/وبيٌذگبى بيوِ گزاس تحَيل گشفتِ هيضَد:
 صَستحسبة بيوبسستبى

 لبَض پشداختي
 ضشح ػول خشاحي
 خالصِ پشًٍذُ بيوبسستبى
 ضٌبسٌبهِ ٍ وپي ضٌبسٌبهِ هصذٍم
 وبست هلي ٍ وپي وبست هلي هصذٍم
 فشم “گَاّي پضضه هؼبلح” تىويل ضذُ
 هذسن تبييذ وٌٌذُ سوت فشد دس هىبى هزوَس
 بِ بيوِضذُ ضفبّب اػالم هيضَد وِ بشاي هؼبيٌِ بِ پضضه بيوِ هشاخؼِ ًوبيذ.
 بؼذ اص هؼبيٌِ ،پضضه هؼبلح هيضاى ًمص بيوِضذُ سا طي ًبهِاي بِ اطالع وبسضٌبس اداسُ خسبست هيسسبًذ.
اگش فَت سخ دادُ ببضذ هذاسن صيش اص بيوِگزاس/صيبى ديذًُ/وبيٌذگبى بيوِ گزاس تحَيل گشفتِ هيضَد:
 وپي بشابش اصل گَاّي فَت
 وپي بشابش اصل ضٌبسٌبهِ ببطلضذُ
 وپي بشابش اصل گزاسش ًيشٍي اًتظبهي
 وپي بشابش اصل ببصپشس وبس ٍ اهَس اختوبػي
 وپي بشابش اصل گزاسش پضضىي لبًًَي (هؼبيٌِ خسذ)
 وپي بشابش اصل گَاّي حصش ٍساثت
 هذسن تبييذ وٌٌذُ سوت فشد دس هىبى هزوَس
خوغ آٍسي ٍتٌظين  :وبسگشٍُ تخصصي بيوِ اًدوي تَليذوٌٌذگبى أسبًسَس

درصًرت ویبس بٍ صذير بیمٍ وبمٍ َبی جبمع يكبمل ي یب ویبس بٍ مشبيرٌ تخصصي در كلیٍ رشتٍ َبی بیمٍ ای
ي یب در جُت اخذ خسبرات يغزامبت ياردٌ  ،بب كبرگزيٌ تخصصي امًربیمٍ اوجمه تمبس حبصل فزمبئیذ.
امًربیمٍ اوجمه تًلیذكىىذگبن آسبوسًر ي پلٍ بزقي 99974444 - 8 :
آدسس  :تْشاى  ،پًَه  ،خيبببى سشداس خٌگل  ،بلَاس ضْيذ هخبشي ًشسيذُ بِ خيبببى ايشاى صهيي  ،پالن  ، 107طبمِ سَم ضشلي

ّوىبساى هب :


وليِ ضشوتْبي بيوِ گش ٍ ًوبيٌذگبى بيوِ طشف لشاسداد ( دسسطح وطَس )



وبسضٌبسبى بيوِ هستمش دس استبًْب ٍ ضْشستبًْب



وبسضٌبسبى سسوي دادگستشي دس اهَسبيوِ



اسصيبببى سسوي خسبست بيوِ ( ) Loss Adjuster



ٍوالي دادگستشي بب تخصص ّبي هختلف

