
 يحوادث انفراد مه نامهيب                                                         

  

نامه عبارتست از ھر واقعه ناگهاني ناشي از يك عامل خارجي كه بدون قصد و اراده  موضوع اين بيمه حادثه

  .شده بروز كرده و منجر به جرح، نقص عضو، ازكارافتادگي و يا فوت بيمه شده گردد بيمه

  

  مه حوادث انفرادييھا در ب انواع پوشش

  

 :پوششهاي اين بيمه نامه عبارتست از 

  فوت ناشي از حادثه  –الف 

  )كلي و جزئي(نقص عضو و از كارافتادگي كامل و دائم ناشي از حادثه  -ب

سرمايه بيمه خطر فوت % ١٠حداكثر تعهد بيمه گر معادل  :ھاي پزشكي ناشي از حادثه ھزينه –ج 

  .باشد مي

  پوشش حوادث خانواده -د

 

  .باشد ت شبانه روز و در تمام نقاط دنيا معتبر ميساع ٢٤نامه حوادث انفرادي در تمام مدت  بيمه:توجه 

 

  ذينفع يا استفاده كننده

  شود  شده معين مي كننده از سرمايه بيمه خطر فوت، طبق اظهارات كتبي بيمه استفاده

بيمه  و غرامت روزانه شخص ينه پزشکيھاي غرامت نقص عضو و ھز نفع براي پوششيذ : ١تبصره 

  . شده خواھد بود

شده متضرر گردند  بايد اشخاصي انتخاب شوند كه از فوت بيمه نامه مي ھاي بيمه ذينفع : ٢تبصره 

  .نظير پدر، مادر، ھمسر و فرزند

خيريه با ذكر مشخصات ھا يا مراكز  نامه را يكي از سازمان تواند ذينفع بيمه بيمه شده مي : ٣تبصره 

 .كامل انتخاب نمايد

  : يم و قطعيدا) ياز کار افتادگ(نقص عضو 

  از حادثه يا چند عضو بدن ناشيک يانجام کار  ييا از دست دادن تواناير شکل و ييعبارتست از تغ

  

  :مه نامه يزمان موثر ب

  .باشد ساعت شبانه روز و در تمام نقاط دنيا معتبر مي ٢٤در تمام مدت  يگروھ/ نامه حوادث انفرادي بيمه 

 

بايست بين مبلغ بيمه و درآمد شخص ارتباط منطقي وجود داشته باشد، زيرا اين  در بيمه حوادث مي

 . نامه را جبران مي نمايد نامه ضايعات اقتصادي ناشي از وقوع خطرات مورد تعهد در بيمه بيمه

  .سال است٧٥باشد و حداكثر سن مشمول بيمه  سال تمام مي ١٢حداقل سن مشمول بيمه 



  

 

 ھاي منظم به آن  دور بيمه نامه و الحاقيهروش ص

  

بايست توسط مسئول صدور دقيقًا كنترل و در صورت وجود ابهامات نسبت به رفع آن اقدام  فرم پيشنهاد مي

ضمنًا درصورتيكه متقاضي داراي نقص عضوي باشد كه طبق ضوابط بتواند مشمول بيمه قرارگيرد، . نمايد

گر خارج  نامه صريحًا درج تا از شمول تعهدات بيمه شرايط خصوصي بيمه دراينصورت نام عضو صدمه ديده در

  .شود

  شده تائيد شده است، پس از بررسي و  گذار و بيمه نامه تكميل شده كه توسط بيمه در پيشنهاد بيمه 

  دريافت حق (شود  يگذار اعالم م بيمه به بيمه بيمه تعيين و جهت پرداخت حق نداشتن مشكل، نرخ حق

  ).نامه باشد بايست قبل از تاريخ شروع بيمه ميبيمه 

  

  :توجه مهم 

آسم، ناراحتي قلبي،  رواني، سرطان ، يصرع، بيمارھاي نظير افرادي كه به بيماريمه نمودن يدر خصوص ب

دائم نظير قطع يكي از اندامهاي اصلي قطع مچ پا يا کليمبتال ھستند يا داراي نقص عضو جزئي و ... ديابت و 

كه كارائي عضو صدمه ديده شخص را بيش ... شتان دست و يا پا، نابينائي از يك چشم، ناشنوائي و و يا انگ

 يم يزان اضافه نرخ ضروريسک و احتماال ميرش ريپذ يمه گر برايبا ب يھماھنگكاھش داده است، % ٢٠از 

  .باشد

  .شنهاد مختار استيا رد پيمه گر در قبول ين موارد بيدر ااست يهيبد

  

 

  :  يشغلطبقه بندي 

  

باتوجه به تعدد مشاغل و پيشرفت سريع تكنولوژي كه خطرات جديدي را موجب گرديده امكان طبقه بندي 

كامل و دقيق مشاغل از نظر بيمه حوادث آنطور كه بايد امكان پذير نمي باشد، لذا بمنظور سهولت عمل طبقه 

  .زير بر اساس مشاغلي كه نسبتًا با خطرات يكسان مواجه ھستند تنظيم گرديده است يبند

اين طبقه شامل افرادي است كه در معرض عوامل تشديد كننده خطر قرارندارند و با حداقل  خطر -١طبقه 

  ....و   گردد، نظير كارمندان دفتري و اداري ، مهندسين طراح خطر اطالق مي مواجه ھستند و به آن گروه بي

اين طبقه شامل افرادي است كه در فعاليتهاي روزمره در مقايسه طبقه يك با خطرات نسبي -٢طبقه 

دھند و  آالت صنعتي را انجام مي بيشتري روبرو ھستند و اكثرًا كارھاي دستي بدون استفاده از ماشين

كنند و  در انبارھا كار مي خطر موسوم ھستند، نظير پزشكان، فروشندگان تجاري كه اصطالحًا به گروه كم

  ...مهندسين ناظر و بازارياب و 

كنند و عليرغم اينكه در ابزار  آالت و ادوات صنعتي كار مي اين طبقه شامل افرادي است كه با ماشين- ٣طبقه 

بايست متخصص و يا نيمه متخصص باشند و به آن گروه خطرناك  كار آنها مقررات ايمني رعايت شده، مي

كانيك، مامورين پمپ بنزين و ماني، تعميركاران ادوات برقي و منظير كشاورزان، كارگران ساخت. ددگر اطالق مي

...  

كنند و يا با  آالت و ادوات صنعتي بدون حفاظ كار مي اين طبقه شامل افرادي است كه با ماشين-٤طبقه 

بند، ماموران  ران فلز، دكلكا شود، نظير پرس خطرات متعدد روبرو ھستند  و به آن گروه پر خطر اطالق مي

  ...نشاني، رانندگان وسائط نقليه سنگين و برق كار ساختماني و  آتش

ھاي روزمره خود با بيشترين خطر روبرو ھستند و  اين طبقه شامل افرادي است كه در فعاليت- ٥طبقه 

نندگان محصوالت آتش زا شود، نظير كارگران معدن در زير زمين، توليدك اصطالحًا به آن گروه خطرناك اطالق مي

 .نظير رنگ و تينر، مواد منفجره



 

ک يمثال  يبرا.گردد يمه گر مشخص ميتوسط ببيمه براساس شغل اصلي و فرعي بيمه شده  نرخ حق 

  :ل آورده شده است يدر ذ يجدول نرخ فرض

  جدول نرخ حق بيمهنمونه 

  )درصدنرخ (ھزينه پزشكي   )نرخ  درھزار(فوت و نقص عضو   طبقه شغلي 

٨/٠  ٢/١  ١  

١/١  ٥/١  ٢  

٥/١  ٢/٢  ٣  

٥/٢  ٨/٢  ٤  

٣  ٥/٣  ٥  

  

  

ن خصوص يدر ا(بيمه مبتال به نقص عضو و يا ازكارافتادگي جزئي و دائم و يا بيماري متقاضي درصورتي كه 

توان  نامه باشد، در اين صورت مي موثر در تشديد خطر موضوع بيمه ) باشد بيماريهاي سخت مورد نظر نمي

 يھا يھماھنگ مه گريشرکت بدر اينگونه موارد الزم است با . اضافه نرخ حق بيمه را محاسبه و منظور نمود

  .الزم انجام شود

  

  

  

  

زير  يورزش يتهايفعال اي، بطور متناوب و مستمر به و حرفهاي عالوه بر خطرات عادي  چنانچه بيمه شده

توان در شمول تعهدات  خطرات زير را ميمه گريتوسط بھاي تعيين شده  مبادرت ورزد، با اعمال اضافه نرخ

  :نامه قرارداد بيمه

  

  

  نمونه جدول اضافه نرخ

نمونه   تيفعال

اضافه 

  نرخ

  %١٥  شكار

  %٢٠  اسكي، فوتبال، سواركاري

  %٣٠  قايقراني

  %١٠  ساير ورزشها

  %٨٠  ھدايت موتورسيكلت دنده اي

  %١٧٠  ھدايت يا سرنشيني اتومبيل مسابقه

ھدايت يا سرنشين ھواپيماھاي آموزشي باستثناي ھواپيماھاي نظامي و اكتشافي 

  و غير تجاري     

١٥٠%  

  %٢٠٠  ھدايت يا سرنشيني ھليكوپتر با ستثتناي ھليكوپترھاي نظامي  ،يغواص

ل پرواز بدون ي، ھدايت كايت ويا ھواپيماو سايروسا)بجزسقوط آزاد(پرش با چترنجات 

  موتور

٣٠٠%  

  



گر خارج گرديده، لذا  نامه از شمول تعهدات بيمه نظر به اينكه خطرات مشروحه زير طبق شرايط عمومي بيمه

اعالم  ينرخها(:خطرات تبعي را تحت پوشش قرارداد مه گريمشخص شده توسط بتوان با اضافه نرخ مي

  )باشند يشده نمونه م

شورش، اعتصاب، انقالب، 

  بلوا

١٧%  

  %٢٥  زمين لرزه، آتشفشان 

 

 

 

بيمه كوتاه مدت براساس درصدي از حق بيمه ساليانه  نامه كمتر از يكسال باشد، حق درصورتيكه مدت بيمه

  :طبق جدول زير تعيين و اعمال خواھد شد

  

  

  

  

  جدول حق بيمه كوتاه مدتنمونه 

  انهيمه ساليدرصد از حق ب  مه نامهيمدت ب

  %۵  روز ۵تا 

  %١٠  روز ١۵تا 

  %٢٠  ماه ١تا 

  %٣٠  ماه ٢تا 

ماه ٣تا   ۴٠%  

  %۵٠  ماه ۴تا 

  %۶٠   ماه ۵تا 

  %٧٠   ماه ۶تا 

  %٨۵  ماه ٩تا 

ماه ١٢تا   ١٠٠%  

  

  

  

  

  

 يصدور بيمه نامه حوادث انفراد

  :يمه نامه حوادث انفراديانواع ب

مه گذار يا بيمه شده و يل فرم پرسش نامه توسط بيمذکور تکم يمه نامه ھايه بيصدور کل يبرا(

  .)باشد يم يالزام

مه يحات بيط آن طبق توضيگردد و شرا يه ثابت ارائه ميمه شدگان با سرمايپوشش ب :يعاد -الف

  . باشد يآن م يط عموميو شرا ينامه حوادث انفراد



مه گذار و يمه حوادث شخص بيمه نامه عبارت است از پوشش بين بيموضوع ا :حوادث خانواده - ب

و  يکل(دائم  يدر مقابل خطر فوت و نقص عضو و از کار افتادگ) ھمسر و فرزندان( يافراد خانواده و

  . از حادثه يناش يپزشک ينه ھايو ھز) يجزئ

 يبرا يپزشک ينه ھايخانواده و پوشش ھز يک از اعضايھر  يپوشش فوت و نقص عضو برا: ١تبصره

  . باشد يخانواده م يکل اعضا

  .ده استيف گرديمه نامه صفر تعرين بيحداقل سن در ا: ٢تبصره

مه يمه نامه عبارت است از پوشش بين بيموضوع ا :کوتاه مدت يمسافرت يحوادث انفراد- پ

از  يناش) يو جزئ يکل(دائم  يکارافتادگمه گذار جهت پوشش فوت و نقص عضو و ازيحوادث شخص ب

  . در طول سفر از حادثه يناش يپزشک ينه ھايحادثه و ھز

  :وست يشنهادو مدارک پينحوه کنترل اطالعات فرمپ

  :ازيمدارک مورد ن* 

  يا نامه کتبيشنهاد و يل فرم پيبصورت تکم يفرد متقاض يدرخواست کتب. ١

  :ازياطالعات مورد ن* 

  .مه شدهيب/مه گذار يبت ينه فعاليزم. ١ 

  .مه شدهيب/مه گذار يطبق اظهارات ب يدرخواست يه پوششهايکل. ٢ 

  

  

  

  :تغييرخطر 

اگر در طول مدت بيمه، تغييري در شغل يا فعاليتهاي جانبي بيمه شده حاصل گردد، بيمه شده يا بيمه 

در اين شرايط بيمه گر مي . روز به اطالع بيمه گر برسانند  ١٠گذار موظفند موضوع را حداکثر ظرف مدت 

  .روز نسبت به فسخ بيمه نامه اقدام نمايد  ١٠تواند حق بيمه را تعديل نموده و يا ظرف حداکثر 

  

  

  

  



 يصدور بيمه نامه حوادث گروھ

  :يمه نامه حوادث گروھيانواع ب

 مه گذاريا بيمه شده و يل فرم پرسش نامه توسط بيمذکور تکم يمه نامه ھايه بيصدور کل يبرا(

  .)باشد يم يالزام

ارائه ) انه کارکنانياز حقوق ماھ يبيضر(ر يمتغا يه ثابت و يمه شدگان با سرمايپوشش ب :يعاد -الف

  .باشد يآن م يط عموميو شرا يمه نامه حوادث گروھيحات بيط آن طبق توضيگردد و شرا يم

به صورت کوتاه مدت  يقابل ارائه در طرح عاد يه پوشش ھايمه نامه کلين بيا :يمسافرت - ب

ه فوت و نقص عضو يبا حداکثر سرما يو خارج ين داخليو جهت مسافر) انهيمه سالياز حق ب يدرصد(

حق مه شدگان بر اساس مدت سفر طبق جدول يمه بيحق ب. باشد يال مير ۵٠٫٠٠٠٫٠٠٠معادل 

  :گردد يه و اعالم مبمحاسمه کوتاه مدت يب

  

  

  جدول حق بيمه كوتاه مدت نمونه                                                                   

مه يمدت ب

  نامه

مه يدرصد از حق ب

  انهيسال

  %۵  روز ۵تا 

  %١٠  روز ١۵تا 

  %٢٠  ماه ١تا 

  %٣٠  ماه ٢تا 

ماه ٣تا   ۴٠%  

  %۵٠  ماه ۴تا 

  %۶٠  ماه ۵تا 

  %٧٠  ماه ۶تا 

  %٨۵  ماه ٩تا 

ماه ١٢تا   ١٠٠%  

  



مه نامه حوادث به دانش آموزان و يب يه پوشش ھايارائه کل :يو دانشجوئ يدانش آموز-پ  

ه قابل پوشش جهت فوت و نقص عضو معادل يحداکثر سرما. ان بدون در نظر گرفتن مکان و زمانيدانشجو

مذکور به شرح  ينرخ پوشش ھا. باشد يال مير ٥٫٠٠٠٫٠٠٠معادل  ينه پزشکيال و ھزير ٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠

  :گردد يف مير تعريز

  ه يدر ھزار سرما ١٥/٠: از حادثه يپوشش فوت ناش -١

 هيدر ھزار سرما ٠١٥/٠: از حادثه يپوشش نقص عضو ناش -٢

 ه يدر صد سرما ٠٣٧/٠: از حادثه يناش يپزشک ينه ھايپوشش ھز -٣

% ١٠کودک و حداکثر  يکودکان مهد ھامه نامه حوادث به يب يه پوشش ھايارائه کل :مهد کودک - ت

ه قابل پوشش جهت فوت و نقص عضو معادل يحدکثر سرما. تعداد کودکان جهت کارکنان آن مهد

مذکور به  ينرخ پوشش ھا. باشد يال مير ٥٫٠٠٠٫٠٠٠معادل  ينه پزشکيال و ھزير ٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠

  :گردد يف مير تعريشرح ز

  هيسرمادر ھزار  ٠٫٠٣٨: از حادثه يپوشش فوت ناش -١

 هيدر ھزار سرما ٠٫٠٣٨: از حادثه يپوشش نقص عضو ناش -٢

 هيدرصد سرما ٠٫٠٥١: از حادثه يناش يپزشک ينه ھايپوشش ھز -٣

 

  :وست يشنهادو مدارک پينحوه کنترل اطالعات فرمپ

  :ازيمدارک مورد ن* 

  ٢ يا نامه کتبيشنهاد و يل فرم پيبصورت تکم يشرکت متقاض يدرخواست کتب. ١

  :ازيمورد ناطالعات * 

  .ت افراد شرکتينه فعاليزم. ١ 

  .مه گذاريطبق اظهارات ب يدرخواست يه پوششهايکل. ٢ 

زان خسارت يا ميب خسارت و يانه ھر نفر، ضريمه ماھيل حق بيعملکرد سال قبل آن شرکت از قب. ٣

  .ارائه شده سال گذشته يمه، پوشش ھاي، نحوه پرداخت حق بيافتيدر

  

  

  

ست نفر صادر ميشود و نرخ آن قبل از اعمال تخفيف يگروھي براي گروھهاي بيش از ببيمه نامه حوادث 

  .زير خواھد بودنمونه گروھي به شرح جدول 

  



  

 نرخ بيمه
 

  

 نوع اشتغال

 

  

 رديف

ريال سرمايه  ١٠٠براي ھر 

 ھزينهپزشكي

 ريال١٠٠٠براي ھر 

نقص عضو , سرمايه خطر فوت 

 وازكارافتادگي

٢/١ ٨/٠ 

كه بيش موسساتي 

درصد % ٧٥از 

ازكاركنان آنها 

مشمول تعريف 

طبقات يكم و دوم 

ھستند مانند 

و  يمشاغل ادار

  کارمند دفتر و 

 مانند آن

١ 

  

 

٦/١ ٥/١ 
و  يمشاغل صنعت

 و مانند آن يخدمات
٢ 

٢/٢  ٢  

مشاغل پر خطر 

مانند راننده وسائل 

  ه و مانند آنينقل

٣  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  : ي براساس جدول زير تعيين ميگردد نامه ھاي گروھحداكثر كاھش حق بيمه در بيمه 

  

 تعداد گروه بيمه شدگان درصد تخفيف به درصد

 نفر  ١٥٠  الي    ١٠ ٥

 نفر    ٣٠٠الي  ١٥١ ٦

 نفر  ٦٠٠  الي  ٣٠١ ٨

 نفر       ١٠٠٠     الي   ٦٠١ ١٠

 نفر      ٢٠٠٠   الي     ١٠٠١ ١٢

 نفر      ٥٠٠٠  الي      ٢٠٠١ ١۵

 نفر  ١٠٠٠٠    الي      ٥٠٠١ ١٨

 نفر     ٢٠٠٠٠الي     ١٠٠٠١ ٢٠

 نفر     ٥٠٠٠٠الي      ٢٠٠٠١ ٢٣

 و بيشتر ٥٠٠٠١ ٢٥

  

  
فوق الذکر پرداخت شده باشد در اين صورت  يبابت  دوره بعد از سقف سن يچنانچه حق بيمه ا: توجه

 يمربوط به آن دوره قابل استرداد و خسارت غير قابل پرداخت ميباشد و وجوه دريافت يحق بيمه ھا
  .بيمه گر ايجاد نخواھد نمود  يبرا يبيمه گذار و تعهد يبرا يھيچگونه حق

  
  ياز رانندگ يبا وسيله نقليه موتوري دچار حادثه ناش يدر صورتيكه بيمه شده در ھنگام  رانندگ:توجه 

در شمول تعهدات بيمه گر قرار خواھد داشت كه بيمه شده در تاريخ وقوع  يخسارت و يشود ، در  صورت
 .گواھينامه مجاز  رانندگي متناسب با ھمان وسيله نقليه باشد  يحادثه دارا

  
  

  :     حوادث گروھیساير شرايط قرارداد 
بيمه شد گان را با ذکـر تـاريخ تولـد و شـماره شناسـنامه و محـل        يبيمه گذار موظف است صورت اسام -١

از قبيل استخدام جديد را با ذکر مشخصات فـوق و   يقرارداد بيمه و نيز تغييرات پرسنل يصدور آن را در ابتدا
روز به اطالع بيمه گر برساند، در غير ايـن صـورت مـالک پرداخـت      ٣٠تاريخ استخدام كتبًا حداکثر ظرف مدت 

افزايش بيمه شدگان .بيمه گر از بيمه گذار قبل از وقوع خسارت خواھد بود يآخرين اطالعات دريافت  غرامت
جديد از تاريخ وصول درخواست كتبي بيمه گذار طبق شرايط قرارداد و منوط به تاييد كتبـي  بيمـه گـر  مـي     

  .  باشد



و مشخصات آنان  يشند كه اساممشمول پوشش قرارداد مي با يو روز مزد در صورت يکارکنان قرارداد -٢
طي ليست جداگانه و به ھمراه درخواست كتبي بيمه گذار و قيد تاريخ عقد قرارداد كاري و به ھمراه فرم 

افزايش اين قبيل . قرارداد بيمه به بيمه گر اعالم و به تائيد نيز برسد يھاي پزشكي تكميل شده در ابتدا
  .ه گذار و منوط به تائيد كتبي بيمه گر مي باشدكاركنان از تاريخ وصول درخواست كتبي بيم

كاركنان مشمول بيمه قرارداد، آندسته از كاركناني مي باشند كه طبق شرايط قرارداد مي توانند بيمه  -٣
و مشخصات آنان به ترتيبي كه بيمه گر در قرارداد پيش بيني نموده در  يشده و ليست اسام يشده تلق

  .گر تحويل نمايدشروع قرارداد كتبا به بيمه 
، اخراج، پايان خدمت و يبيمه گذار موظف است كاھش در گروه بيمه شدگان را از قبيل افراد مستعف -۴

ميرسند، با ذکر تاريخ تولد و  يسالگ ٧۵و  يسالگ ٧٠بيمه شدگاني كه در طول مدت قرارداد به سن 
مذکور را کتبًا  يدن به سقف سنماه از تاريخ خاتمه خدمت و رسي ٣شماره شناسنامه حداكثر ظرف مدت 

به اطالع بيمه گر برساند، در غير اين صورت بيمه شدگان از تاريخ قطع ارتباط از پوشش بيمه حذف و حق 
  .غير قابل برگشت مي باشد يبيمه دريافت

  .افرادي كه از كار افتاده كامل و دائم باشند نمي توانند مشمول بيمه قرار گيرند -۵
است صرف نظر از تامين يا عدم تامين حق بيمه از طرف بيمه شدگان تحت کليه  بيمه گذار موظف -۶

بدون حقوق و غيره حق بيمه متعلق به آنان را بطور کامل طبق شرايط قرارداد  يشرايط از قبيل مرخص
  .پرداخت نمايد در غير اين صورت خسارات دوران مذکور قابل پرداخت نخواھد بود

بيمه گذار و قبول آن از طرف بيمه گر بمنزله اعالم تنفيذ قرارداد از ناحيه  پرداخت حق بيمه از سوي -٧
  . طرفين   مي باشد 

تمام درحادثه بازنشسته   يسالگ  ٧۵سالگي در بيمه عمر و  ٧٠بيمه شدگاني كه قبل از رسيدن به   -٨
 يرا تا  سقف سنشوند مي توانند بدون انجام معاينه پزشكي نظير ساير بيمه شدگان پوشش بيمه خود 

" در تاريخ بازنشستگي از كار افتاده كامل و دائم نباشند ، ثانيا" فوق الذکر ادامه دھند مشروط بر اينكه اوال
به بيمه گر ارائه " روز از تاريخ بازنشستگي درخواست  ادامه پوشش بيمه آنان كتبا ٣١حداكثر ظرف مدت 

  . شده باشد 
  .ت بيمه گر دو سال از تاريخ  خسارت ميباشد مرور زمان دعاوي ناشي از تعهدا -٩

 يباشد که دارا يقابل پرداخت م يتنها در صورت يخسارات مربوط به کارکنان با تابعيت غير ايران -١٠
  . اقامت با حق کار مشخص بوده و پروانه کار دريافت نموده باشند 

و با رعايت قانون مورد حل و فصل    يداوراز اين بيمه نامه با ارجاع امر به ھيأت  يکليه اختالفات ناش -١١
 .قرار خواھد گرفت

چنانچه موارد مذکور در قرارداد و يا ملحقاتيكه بعدًا و در صورت لزوم صادر خواھد شد با نظريات بيمه  -١٢
روز از  ١۴گذار طبق تقاضانامه بيمه مطابقت نداشته باشد، بيمه گذار موظف است حداكثر ظرف مدت 

ھر گونه .،تصحيح آنها را تقاضا نمايد ، در غير اين صورت مراتب تاييد شده تلقي خواھد شدتاريخ دريافت 
  .خالف اين شرط منوط به تاييد كتبي بيمه گر خواھد بود يعمل

  .اشتباه در محاسبات و پرداخت حق بيمه قابل رجوع است
  

 مدارک الزم برای پرداخت غرامت در صورت فوت بيمه شده دراثرحادثه

خ يروز از تار١۵حداکثر ظرف مدت مه ينده شرکت بيا نمايگذار و  خسارت توسط بيمهيکتباعالم           -١

 فوت

 كپي برابر اصل كل صفحات باطل شده شناسنامه و کارت ملي ابطال شده  بيمه شده         -٢

  كپي برابر اصل خالصه رونوشت وفات        -٣

 ينه جسد توسط پزشکيبا گزارش معا  يقانون يپزشک يگواھ ايبرابر اصل جواز دفن و يکپ        -۴

بر نحوه و علت و  يصالح مبنيگزارش شرح حادثه توسط مراجع ذ       - ٥خ فوت يبا ذکر علت و تار يقانون

  خ وقوع  حادثهيتار



.)ندگيدرصورت حادثه ران(برابر اصل گواھينامه رانندگي بيمه شده مرتبط با نوع وسيله نقليه  يکپ       -٦  

برابر اصل  يباشند کپ ينفعان وراث قانونيکه ذيمه  و درصورتيه بين استفاده کننده از سرماييفرم تع     -٧

  نفعانيذ يانحصار وراثت قانون يگواھ

  نفعانيذ يبرابر اصل کارت مل  ينفعان و کپيبرابر اصل صفحه اول شناسنامه ذ يکپ     -٩

 

نقص عضو و ازكارافتادگي ناشي از حادثهمدارك الزم به منظور پرداخت غرامت   

  خ حادثهيروز از تار۵حداکثر ظرف مدت مه ينده شرکت بيا نمايگذار و  خسارت توسط بيمهيکتباعالم         -١

برابر اصل  تصويرصفحه اول شناسنامه بيمه شده يکپ      -٢  

ش پذيرش اورژانس بيمارستان به برابر اصل  تصوير گزارش اولين مراجعه درماني از قبيل گزار يکپ     -٣

يخالصه پرونده و عكسهاي راديولوژ ھمراه كپي مدارك بيمارستاني شامل شرح عمل ،  

  ر قابل عالج بودن نقص عضويگزارش پزشک معالج  مبني بر اتمام معالجات و غ     -۴

ادثهخ وقوع  حيبر نحوه و علت و تار يصالح مبنيگزارش شرح حادثه توسط مراجع ذ       -٥  

درصورت حادثه (برابر اصل گواھينامه رانندگي بيمه شده مرتبط با نوع وسيله نقليه  يکپ       -  ٦

  .)رانندگي

 

 مدارك الزم جهت پرداخت خسارت ھزينه پزشكي ناشي از حادثه

  تصوير گزارش اولين مرجع درماني يا گزارش پذيرش اورژانس -١

  مراجع ذيصالحاصل يا تصوير برابراصل شده گزارش حادثه توسط  -٢

  اصل صورتحساب بيمارستاني و صورتحساب پزشكان -٣

  اصل گواھي پزشك معالج مبني بر نوع خدمات انجام شده و ميزان حق العمل دريافتي -۴

  اصل گواھي پزشك بيهوشي مبني بر زمان بيهوشي و تعيين پايه بيهوشي -۵

  ريز نسخ دارويي و لوازم مصرفي اتاق عمل -۶

  رح عمل انجام شده و يا خالصه پرونده بيمارستانياصل يا تصوير برابراصل شده ش -٧

و سيتي اسكن شامل تجويز پزشك و  )ام آر آي( مدارك انجام آزمايشات و راديولژي ھا و -٨

  قبض پرداخت

اصل يا تصوير برابر اصل شده فاكتور ھاي معتبر پروتزھاي مصرف شده داخل بدن ھمراه  -٩

  گواھي تايدد آن از پزشك معالج

مه گر اوليه از قبيل خدمات درماني يا تامين اجتماعي ارائه تصوير برابر درصورت داشتن بي -١٠

به ھمراه خالصه پرونده يا تصوير شرح عمل و كپي    اصل پرداخت ھزينه ھا و صورتحساب

  چك بيمه گر اوليه

گواھينامه رانندگي متناسب با وسيله نقليه درصورتيكه   تصوير برابر اصل شده -١١

  نقليه را در ھنگام وقوع حادثه به عهده داشته استرانندگي وسيله  بيمه شده

٢(   
 كليات -فصل اول )٣



و  ١٣١۶نامه بر اساس قانون بيمه مصوب سال  بيمه اين  :اساس قرارداد - ١ماده  )٤
گذار  بيمه گر و  بيمه بين ) نامه است بيمه تفكيك   كه جزء غيرقابل(گذار  بيمه پيشنهاد كتبي 

گذار كه  بيمه آن قسمت از پيشنهاد كتبي . استتنظيم گرديده و مورد توافق طرفين 
گذار اعالم كرده است جزو تعهدات  بيمه نامه به  بيمه گر قبول نكرده و قبل از صدور  بيمه 
گذار شخص واحد نباشد  بيمه شده و  بيمه در صورتي كه . گردد  گر محسوب نمي بيمه 

اي كه اھليت قانوني نداشته  شده بيمه شده و در مورد  بيمه گذار بايد رضايت كتبي  بيمه
  .نامه باطل است بيمه گر ارايه نمايد و گرنه  باشد موافقت ولي يا قيم او را به بيمه

٥(  
تعاريف و اصطالحات مذكور در اين بيمه نامه صرف نظر از  :تعاريف و اصطالحات -٢ماده  )٦

  .اند ھر مفهوم ديگري كه داشته باشد، با اين مفاھيم استفاده شده
نامه درج گرديده است  بيمه اي است كه مشخصات آن در  گر شركت بيمه بيمه : گر بيمه  - ١ )٧

شده را طبق شرايط مقرر در  و جبران خسارت و يا پرداخت غرامت ناشي از حوادث تعيين
  .گيرد مي نامه به عهده  بيمه اين 

نامه  مهبي گذار شخص حقيقي يا حقوقي است كه مشخصات وی در  بيمه : گذار بيمه  - ٢ )٨
نامه  شده در بيمه بيمه و انجام ساير وظايف تعيين حق درج گرديده و موظف به پرداخت 

  .باشد می
نامه درج شده است و  بيمه شده شخصي است كه مشخصات وی در  بيمه  :شده بيمه  - ٣ )٩

گر متعهد به پرداخت خسارت و يا غرامت بدني او به علت تحقق خطرات مشمول اين  بيمه
  . ه استنام بيمه 
ذينفع شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي ھستند كه مشخصات آنان : ذينفع - ۴ )١٠

نامه به آنها پرداخت  بيمه نامه درج گرديده است و خسارت و يا غرامت مربوط به  بيمه در 
شده و در  نامه تعيين نشده باشد غرامت به بيمه که ذینفع در بيمه در صورتی. شود مي

االرث، به وراث قانونی ایشان  ، غرامت به نسبت سهمینفعیا ذ شده صورت فوت بيمه
  .گردد پرداخت مي

گذار موظف است طبق شرايط  بيمه بيمه وجهي است كه  حق : بيمه حق  - ۵ )١١
  .گر بپردازد بيمه نامه به  خصوصي بيمه

سرمايه بيمه و يا غرامت بيمه وجهي است : سرمايه بيمه و يا غرامت بيمه - ۶ )١٢
گردد در صورت تحقق خطر يا خطرات مشمول بيمه طبق شرايط  مي گر متعهد  بيمه كه 

  .نفع بپردازد نامه به ذي بيمه 
حادثه موضوع اين بيمه، ھر واقعه ناگهاني ناشي از عامل خارجي : حادثه - ٧ )١٣

شده در مدت بيمه رخ دھد و منجر به جرح، نقص عضو، از  بيمه است كه بدون قصد و اراده 
  .شده گردد يمهب كارافتادگي و يا فوت 

عضو يا  منظور از نقص ):کلی یا جزیی(نقص عضو يا از كارافتادگي دائم  - ٨ )١٤
قطع، تغيير شكل و يا از دست دادن توانايي انجام كار ) کلی یا جزیی(ازكارافتادگي دائم 

نامه به وجود آيد و  عضوي از اعضاي بدن است كه به علت حادثه تحت پوشش بيمه
  .حداكثر تا دو سال بعد از وقوع حادثه، بروز نمايد و وضعيت دائم و قطعي داشته باشد

نامه به نحو ديگري توافق شده باشد  جز در مواردي كه در بيمه :بيمه مدت  - ٩ )١٥
نامه يك سال شمسي است و تاريخ شروع و انقضاي آن در شرايط  مدت اين بيمه
  .گردد نامه مشخص مي خصوصي بيمه

١٦(  
فوت و یا نقص عضو دائم ناشی از حادثه موضوع :شده خطرات بيمه - ٣ماده  )١٧

ھمچنين . است نامه بيمه ھاي مندرج در  يت استثنائات ومحدوديتبيمه نامه  با رعا ٤ماده 
غرامت فوت یا نقص عضو دائم ناشي از موارد زير نيز حادثه محسوب شده و تحت پوشش 

  :می باشد



  .شدن،مسموميت،تاثيرگاز،بخاروياموادخورندھماننداسيد غرق–الف )١٨
  .زخم و گزيدگي ھاري، كزاز، سياه ابتال به  - ب )١٩
  .شده بيمه  دفاع مشروع - ج )٢٠
  .اقدام براي نجات اشخاص و اموال از خطر و حادثه - د )٢١
٢٢(   
٢٣(   
٢٤(   
٢٥(   
٢٦(   
٢٧(   

  گذار وظايف و تعهدات بيمه -فصل دوم )٢٨
٢٩(  
اند با نهایت دقت و  شده مكلف بيمه گذار و  بيمه  :اصل حسن نيت - ۴ماده  )٣٠

گر كليه اطالعات راجع به موضوع بيمه را در اختيار  بيمه ھاي  صداقت در پاسخ به پرسش
گر عمدًا از  ھای بيمه شده در پاسخ به پرسش  بيمه گذار و  بيمه اگر . گر قرار دھند بيمه 

نامه باطل و  بيمه ف واقع اظهار بنمايند، اظهار مطلبي خودداري نمايند و يا عمدًا بر خال
گونه تاثيري  اثر خواھد بود ولو مطلبي كه كتمان شده يا برخالف واقع اظهار شده، ھيچ بي

گذار مسترد  بيمه در اين صورت نه فقط وجوه پرداختي . در وقوع حادثه نداشته باشد
ھمچنين چنانچه . طالبه نمايدبيمه را نيز م حق تواند مانده  مي گر  بيمه نخواھد شد بلكه 

نامه و يا ھنگام بروز خسارت به عمد از اظهار مطالبي  گذار در طول مدت اعتبار بيمه بيمه
گذار باشد خودداري نمايد به منزله عدم رعايت  گر و وظايف بيمه كه موثر بر تعهدات بيمه

ف واقع از روي اگر خودداري از اظهار مطالبي يا اظهارات خال. اصل حسن نيت خواھد بود
در اين صورت ھرگاه مطلب اظهار نشده يا اظهار . شود عمد نباشد عقد بيمه باطل نمي

بيمه را از  گر حق دارد يا اضافه حق خالف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بيمه
گذار در صورت رضايت او دريافت داشته قرارداد را ابقا كند و يا قرارداد بيمه را فسخ  بيمه
گذار اطالع  گر بايد مراتب را به وسيله نامه سفارشي به بيمه در صورت فسخ، بيمه -كند
شود و  گذار شروع مي اثر فسخ ده روز پس از دريافت نامه سفارشي توسط بيمه. دھد
در صورتي . گذار مسترد دارد بيمه دريافتي تا تاريخ فسخ را به بيمه گر بايد اضافه حق بيمه

ا اظهار خالف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به كه مطلب اظهار نشده ي
اي كه بايستي در صورت اظهار خطر به طور كامل و  بيمه نسبت حق بيمه پرداختي و حق

  . واقع پرداخته شده باشد تقليل خواھد يافت
شدگان اظهارات خالف  در قراردادھای گروھی در صورتيکه ھر یک از بيمه -تبصره )٣١

  . نامه نسبت به وی باطل خواھد شد ته باشند بيمهواقع عمدی داش
٣٢(  
گر صادر  گذار و قبول بيمه نامه با تقاضاي بيمه بيمه :بيمه حق پرداخت –۵ماده  )٣٣

بيمه  گر منوط به پرداخت حق ای و اجراي تعهدات بيمه شود ولي شروع پوشش بيمه مي
چنانچه پرداخت . بيني شده است نامه پيش به ترتيبي است كه در شرایط خصوصی بيمه

گذار ھر یک از اقساط موعد رسيده را به ھر دليل  بيمه به صورت قسطي باشد و بيمه حق
. نامه فسخ نمايد اين آيين ١٢نامه را با رعايت ماده  تواند بيمه گر مي پرداخت نكند بيمه

نامه را فسخ نكرده باشد در صورت وقوع حادثه، خسارت را به نسبت  گر بيمه چنانچه بيمه
شد تسویه  اي كه تا زمان وقوع حادثه بايد پرداخت مي بيمه شده به حق بيمه پرداخت حق

  . نامه ضوابط ديگري شرط شده باشد خواھد كرد مگر آنكه در شرايط خصوصي بيمه
٣٤(  



ھاي  بيمه، در شغل يا فعاليت ھر گاه در مدت  :خطر) تشدید(تغيير –۶ماده  )٣٥
گر را  بيمه گذار موظفند حداكثر ظرف ده روز  بيمه يا شده  بيمه شده تغييري بوجود آيد  بيمه 

بيمه متناسب با خطر را براي مدت  حق گر  بيمه در صورت تغيير خطر، . آگاه سازند
بيمه  حق در صورتي كه طرفين نتوانند دربارة ميزان . نمايد مي مانده پيشنهاد  باقي

نامه را فسخ  بيمه  ر ظرف ده روزتواند حداكث شده توافق نمايند ھر يك از طرفين مي تعديل
گر و وقوع حادثه، غرامت با اعمال قاعده  در صورت عدم اعالم تشديد خطر به بيمه. نمايد

   .بيمه پرداخت خواھد شد نسبي حق
٣٦(  
  : گذار و ذينفع در صورت وقوع حادثه بيمه شده،  بيمه وظايف  - ٧ماده  )٣٧
حداکثر ) غير از فوت(حادثه بيمه گذار و یا بيمه شده موظفند به محض وقوع - الف )٣٨

ظرف پانزده روز بعد از وقوع حادثه مراتب را کتبًا به بيمه گر اعالم نماید و بيمه شده موظف 
  .است در طول این مدت به پزشک مراجعه و دستورات وی را رعایت نماید

نفع بايد در اسرع وقت و حداكثر  گذار و يا ذي بيمه شده،  بيمه در صورت فوت  -ب )٣٩
  . گر برسانند بيمه شده مراتب را كتبًا به اطالع  ي روز از تاريخ اطالع از فوت بيمهظرف س

گر  بيمه نفع بايد مدارك الزم را به  شده و يا ذي بيمه گذار،  بيمه بر حسب مورد  - ج )٤٠
  .تسليم نمايند و به سئواالت او در رابطه با حادثه از روي صداقت پاسخ دھند

نفع ملزم به قبول و ھمکاری درباره ھرگونه  يا ذي شده و بيمه گذار،  بيمه -د )٤١
  .گر است، ھستند بيمه تحقيقات و يا معاينه پزشكي كه ھزينه آن بر عهده 

نفع تكاليف مقرر در اين ماده را  شده و يا ذي بيمه گذار،  بيمه در صورتي كه  -تبصره )٤٢
ارت، خسارت قابل تواند به نسبت تاثير قصور در افزایش خس مي گر  بيمه انجام ندھند 

پرداخت را كاھش دھد مگر اينكه ثابت نمايند به علتی خارج از اراده خود قادر به انجام 
  .تکاليف نبوده اند

  گر وظايف و تعهدات بيمه - صل سومف )٤٣
٤٤(  
نامه، غرامت فوت، نقص عضو يا از  بيمه اين  :خسارات مورد تعهد–٨ماده  )٤٥

اين   ٣ستقيم ناشي از موارد مذكور در ماده را كه بطور م) کلی یا جزئی(كارافتادگي دائم 
در صورت توافق . نمايد مي شرايط عمومي باشد تأمين 

ھاياضافي بيمهمربوط،ھزينهپزشكيوغرامتروزانهناشيازحوادثوسايرپوشش حق وپرداخت طرفين
  .نيزقابلتأميناست

گذار، خطرات فوت و از  شركت بيمه مجاز است كه در صورت تمايل بيمه -تبصره )٤٦
  .را به صورت مجزا ارائه نمايد) كلي يا جزئي(كارافتادگي و نقص عضو كامل و دائم 

٤٧(   
گر بايد بعد از دريافت كليه مدارك مربوط  بيمه: مهلت پرداخت خسارت - ٩ماده  )٤٨

سي و نتيجه را اعالم نمايد و در صورت روز، مدارك را برر ٣٠به خسارت، حداكثر ظرف مدت 
احراز عدم استحقاق دريافت خسارت مراتب را ھمراه با ذكر داليل به طور مكتوب به 

  . نفع اعالم نمايد و در صورت قبول خسارت، آن را پرداخت نمايد گذار يا ذي بيمه
٤٩(   
  تعيين ميزان غرامت بيمه –١٠ماده  )٥٠
٥١(   
  غرامت فوت   -١ )۵٢
نامه فوت  بيمه به علت وقوع يكي از خطرات مشمول اين شده  بيمه در صورتي كه  )٥٣

نامه و الحاقيه آن و يا  بيمه گر متعهد است سرمايه بيمه را طبق شرايط اين  بيمه كند 
  .نفع بپردازد ھرگونه توافق كتبي ديگر به ذي

٥٤(   



  )كلي و جزئي (غرامت نقص عضو و يا ازكارافتادگي دائم  - ٢ )٥٥
وقوع يكي از خطرات مشمول بيمه دچار نقص  شده به علت بيمه در صورتي كه  )٥٦

گر متعهد است غرامت مربوطه را طبق شرايط اين  بيمه عضو و يا از كارافتادگي دائم شود 
  .نامه و ضمائم آن و جدول نقص عضو به شرح ذيل بپردازد بيمه 
٥٧(   
  :نقص عضو و از كارافتادگي دائم كلي - الف  )٥٨
شود و غرامت اين  كلي محسوب مي موارد زير نقص عضو و از كارافتادگي دائم )٥٩

  .شده خواھد بود موارد معادل صددرصد سرمايه بيمه
  .نابينايي كامل و دائم ھر دو چشم  -١ )٦٠
  .از كارافتادگي دائم و كامل يا قطع دو دست، حداقل از مچ -٢ )٦١
  .از كارافتادگي دائم و كامل يا قطع دو پا، حداقل از مچ -٣ )٦٢
  .قطع يك دست و يك پا، حداقل از مچاز كارافتادگي دائم و كامل يا  -۴ )٦٣
  .ھا از دست دادن ھر دو پنجه  -۵ )٦٤
  .قطع كامل نخاع -۶ )٦٥
  .ناشنوايي كامل و دائم ھر دو گوش -٧ )٦٦
  .برداشتن فك پايين -٨ )٦٧
شود و غرامت  موارد زير نقص عضو و ازكارافتادگي دائم و جزيي محسوب مي–ب )٦٨

     .کارافتادگی استاين موارد معادل درصدي از سرمايه بيمه نقص عضو و از 
٦٩(        
٧٠(   
٧١(   
٧٢(   
٧٣(   
٧٤(   
٧٥(                                                                                                           

  )ارقام به درصد(                           

٨٠ 
اعم از ) اللي (از دست دادن قدرت و توانايي حرف زدن 

 طعزباندائموكاملحنجرھياق كارافتادگي
١ 

 ٢    از كارافتادگي دائم و كامل يا قطع يك دست از بازو ٧٠

 ٣    از كارافتادگي دائم و كامل يا قطع يك دست از ساعد ۶٠

 ۴  از كارافتادگي دائم و كامل يا قطع يك دست از مچ ۵۵

 ۵                            از كارافتادگي دائم و كامل يا قطع كامل انگشتان ھر دست ۵٠

 ١/۵    انگشتشست  ٣۶

 ٢/۵                                                                                 بند اول شست ٢۴

 ٣/۵  سبابه ٢۵

 ۴/۵                                                                                 بند اول سبابه ١٢

 ۵/۵ سبابهبند اول و دوم  ٢٠

 ۶/۵ ھر يك از دو انگشت ميانه ١۵

 ٧/۵                                                                  انگشتكوچك  ١٠

درصد سرمايه بيمه شده  ۵٠گر بابت مجموع نقص عضو انگشتان ھر دست از  بيمه در ھر حال حداكثر تعهد 
تجاوز نخواھد كرد و در صورتي كه مجموع انگشتان ھر دو دست قطع و يا ازكارافتاده دائم گردد حداكثر 

 .درصد سرمايه بيمه قابل پرداخت خواھد بود ٨٠معادل 

 ۶ ھا حداكثر فقدان دندان ٢٨

 ٧ ران از كارافتادگي دائم و كامل يا قطع يك پا از مفصل ٧٠



 ٨                                كارافتادگي دائم و كامل يا قطع يك پا از ساقاز  ۶٠

 ٩       از كارافتادگي دائم و كامل يا قطع يك پا از مچ ۵۵

 ١٠         از كارافتادگي دائم و كامل يا قطع انگشتان پا ٣٠

 ١/١٠                                                                                      پاشست  ١٠

 ٢/١٠ ھر يك از ساير انگشتان  ۵

۵٠ 
شده قبل از حادثه ازبينايي كامل يك چشم  بيمه در صورتي كه (نابينا شدن يك چشم 

 .)درصد خواھد بود ٨٠محروم بوده باشد درصد نقص عضو نابينا شدنچشم ديگر
١١ 

٣۵ 
شده قبل ازوقوع حادثه مشمول  بيمه در صورتي كه (ازدست دادن شنوايي يك گوش 

محروم بوده باشد درصد نقص عضو ناشنوا شدن گوش  بيمه از شنوايي كامل يك گوش
 .)درصد خواھد بود ۶۵ديگر 

١٢ 

 ١٣    از دست دادن الله گوش ١٠

 ١۴                                                    ازدستدادنحسبويايي  ١۵

 ١۵                             از دست دادن حس چشايي ١۵

درصد سرمايه بيمه تجاوز  ۴٠و صورت از حداكثر) جمجمه (غرامت نقص عضو ساير اعضاي سر 
 .نخواھدكرد

١۶ 

 ١٧  يككليه    ٣٠

 ١٨                                                  طحال    ٧

 ١٩ بيضه    ۵

 ٢٠ گر بيمه سايراعضايداخلبدنبهتشخيصپزشكمعتمد

٧٦(   
در موارد غير از بندھاي الف و ب فوق، نقص عضو و ازكارافتادگي دائم اعم از  -پ )٧٧

  . گردد مي گر تعيين  بيمه كلي يا جزيي و ھمچنين ميزان غرامت مربوط با نظر پزشك معتمد 
تواند با بررسي تخصصي الزم، جدول نقص عضو و  بيمه مركزي مي -تبصره )٧٨

  .كميل نمايدازكارافتادگي دائم و جزيي را اصالح يا ت
٧٩(   

  گر خسارتهاي خارج از تعهدات بيمه -فصل چهارم )٨٠
گر خارج  بيمه موارد زير و يا تحقق خطر ناشي از آن از شمول تعهدات  -١١ماده  )٨١

  :است
  .خودكشي و يا اقدام به آن - الف )٨٢
  .شود شده عمدًا موجب آن  بيمه صدمات بدني كه  -ب )٨٣
  .گردانمستي و يا استعمال ھرگونه مواد مخدر و روان  - ج )٨٤
  .آور بدون تجويز پزشك استفاده از داروھاي كاھنده ھوشياري و خواب -د )٨٥
شده به اعمال مجرمانه اعم از مباشرت، مشاركت و يا معاونت در  بيمه ارتكاب  -ھـ  )٨٦

  .آن
  .شده بيمه ھر نوع ديسك و يا فتق  -و )٨٧
شده مگر آن كه ابتال به جنون ناشي از تحقق خطر  بيمه بيماري و ابتال به جنون  –ز )٨٨

  .موضوع اين بيمه باشد
اعم از مباشرت، (نفع  شده به علت حادثه ناشي از عمد ذي بيمه فوت  - ح )٨٩

گر فقط متعهد به پرداخت سهم ساير افراد  بيمه در اين صورت ). مشاركت و يا معاونت
  .يمه خواھد بودنفع در سرمايه ب ذي

به جز انفجار و يا عملكرد ادوات نظامي كه بعد از جنگ بجا مانده (جنگ  - ط )٩٠
، شورش، انقالب، بلوا، اعتصاب، قيام، آشوب، كودتا و اقدامات احتياطي مقامات )است

  .نظامي و انتظامي



  .اي فشان و فعل و انفعاالت ھسته زمين لرزه، آتش - ي )٩١
راني، ھدايت  كار، سواركاري، قايقاي، ش ھاي رزمي و حرفه ورزش - ك )٩٢

موتورسيكلت، ھدايت و يا سرنشيني ھواپيماي آموزشي، اكتشافي و غيرتجاري، ھدايت 
، ھدايت و يا سرنشيني ھليكوپتر، غواصي، )اي مسابقه(و يا سرنشيني اتومبيل كورسي 

  .پرش با چتر نجات و ھدايت كايت يا ساير وسائل پرواز بدون موتور
گر و اخذ  بيمه ت مندرج دربندھاي ط، ي و ك با موافقت كتبي خطرا –١تبصره  )٩٣

  :بيمه مربوطه قابل پوشش است و براي پوشش بند ط رعايت موارد زير ضروري است حق 
  .شده نبايد در تحقق خطر موضوع بيمه مشاركت داشته باشد بيمه -١ )٩٤
ع بند اي موضو روزه پوشش بيمه ١٠تواند با ارسال اخطار كتبي  گر مي بيمه -٢ )٩٥

  .مذكور را لغو نمايد
توانند با اخذ موافقت قبلي از بيمه مركزي خطرات  مؤسسات بيمه مي -٢تبصره )٩٦

  .بيمه نمايند اضافي ديگري را 
٩٧(    

  فسخ و انفساخ بيمه نامه - فصل پنجم )٩٨
نامه  در موارد زير ھر يك از طرفين بيمه :نامه بيمه موارد فسخ –١٢ماده  )٩٩

  :ايدنامه را فسخ نم توانند بيمه مي
  : گر بيمه موارد فسخ از طرف  - الف )١٠٠
بيمه مدت  در اين صورت حق. نامه را فسخ نمايد بيمه تواند  مي گر در موارد زير  بيمه  )١٠١

  . شمارمحاسبهخواھدشد بهصورتروز  نامه اعتبار بيمه
بيمه و يا اقساط آن در موعد يا مواعد  حق عدم پرداخت تمام يا قسمتي از   -١ )١٠٢

  .معين
گذار سهوا و يا بدون سوءنيت مطالبي را اظهار نمايد و يا از اظهار  بيمه ھرگاه  -٢ )١٠٣

گر موضوع خطر را تغيير داده و يا از اھميت  بيمه مطالبي خودداري كند به نحوي كه در نظر 
  .آن بكاھد

گذار با  اين شرايط و عدم موافقت بيمه ۶در صورت تشديد خطر موضوع ماده  -٣ )١٠٤
شده به نحوي كه اگر وضعيت مزبور قبل از قرارداد  بيمه ر وضعيت بيمه و يا تغيي تعديل حق

  . شد گر حاضر به انعقاد قرارداد با شرايط مذكور در قرارداد فعلي نمي بيمه بود 
نامه را فسخ نمايد موظف است  بيمه گر بخواھد  بيمه در صورتي كه  –تبصره )١٠٥

در اين صورت، ده روز پس از . گذار اطالع دھد موضوع را به وسيله نامه سفارشي به بيمه
  . گردد مي شده تلقي  نامه فسخ بيمه گذار  دریافت نامه سفارشي توسط بيمه

  : گذار بيمه مواردفسخازطرف -ب )١٠٦
بيمه تا زمان  گر حق صورت بيمه نامه را فسخ نمايد در اين تواند بيمه گذار مي بيمه )١٠٧

ر مواردي كه فسخ توسط مگر د. نمايدمدت محاسبه مي فسخ را براساس تعرفه كوتاه
بيمه تا زمان فسخ به طور  صورت حق گذار مستند به يكي از داليل زير باشد كه در اين بيمه

  :روز شمار محاسبه خواھد شد
  .گر انتقال پرتفوي بيمه  -١ )١٠٨
  .بيمه گر با تعديل حق كاھش خطر موضوع بيمه و عدم موافقت بيمه  -٢ )١٠٩
گر تقاضاي فسخ  بيمه رخواست كتبي به تواند با تسليم د مي گذار  بيمه  -تبصره )١١٠
نامه  بيمه گر،  بيمه در اين صورت از تاريخ تسليم درخواست مزبور به . نامه را بنمايد بيمه 

گذار تاريخ مشخصي براي فسخ  بيمه چنانچه در درخواست . شود شده محسوب مي فسخ
  . تعيين شده باشد اثر فسخ از تاريخ اخير خواھد بود

شده به علت تحقق  بيمه در صورت فوت  :نامه بيمه انفساخ  موارد–١٣ماده  )١١١
شده منفسخ  بيمه نامه از زمان فوت  بيمه نامه نباشد  بيمه خطري كه تحت پوشش اين 



بيمه مدت منقضي شده براساس تعرفه روزشمار  حق در موارد انفساخ، . گردد مي 
  . شود محاسبه مي

امه فقط براي بيمه شده متوفي لغو ن در قراردادھاي گروھي پوشش بيمه -تبصره )١١٢
  .خواھد شد

١١٣(   
  ساير موارد - فصل ششم )١١٤

گر در  بيمه گذار و  بيمه ھرگونه پيشنهاد و اظهار  :كتبي بودن اظهارات–١۴ماده  )١١٥
شده به  نامه بايد به طوركتبي با رعایت مقررات مربوط به آخرين نشاني اعالم بيمه رابطه با 

  .طرف مقابل اعالم گردد
تواند با اخذ مجوز از بيمه مركزي،  موارد خاص، شركت بيمه مي در-١۵ماده  )١١٦

  .سرمايه نقص عضو جزيي يك يا چند عضو را به صورت ديگري تعيين نمايد
در ھمه موارد، تشخيص نقص عضو و ازكارافتادگي دائم كلي و يا دائم  - ١۶ماده  )١١٧

باشد  مي گر  بيمه  جزيي و ھمچنين حداكثر ميزان آن با رعايت جدول ذيربط يا پزشك معتمد
ھاي ھر يك از موارد مذكور در مدت بيمه بابت فوت، نقص عضو و  و مجموع سرمايه
تواند از مجموع سرمايه بيمه   نامه نمي بيمه موضوع اين ) كلي يا جزيي(ازكارافتادگي دائم 

  .ھريك از پوشش ھاي مذكور تجاوز نمايد
بايد اختالف خود را تا حد  طرفين قرارداد: نحوه حل و فصل اختالف -١٧ماده  )١١٨

اگر اختالف از طريق مذاكره حل و فصل نشد . امكان از طريق مذاكره حل و فصل نمايند
در صورت انتخاب . توانند از طريق داوري يا مراجعه به دادگاه موضوع را حل و فصل كنند مي

در صورت . كنندالطرفين را انتخاب  توانند يك نفر داور مرضي روش داوري، طرفين قرارداد مي
الطرفين، ھر يك از طرفين بايد داور انتخابي خود را به  عدم توافق براي انتخاب داور مرضي
داوران منتخب، داور سومي را به عنوان سرداور . كند صورت كتبي به طرف ديگر معرفي 

ر د. كنند انتخاب و پس از رسيدگي به موضوع اختالف، با اكثريت آرا اقدام به صدور رأي مي
روز بعد از معرفي داور طرف مقابل، داور منتخب خود را  ٣٠صورتي كه ھريك از طرفين تا 

معرفي نكند و يا داوران منتخب، براي انتخاب سرداور به توافق نرسند ھر يك از طرفين 
ھر يك از . تواند حسب مورد تعيين داور يا سرداور را از دادگاه صالح خواستار شود مي

الزحمه سرداور را  الزحمه داور انتخابي خود و نصف حق يدگي، حقطرفين در شروع رس
ھاي داوري بر عهده طرفي خواھد بود كه رأي عليه او  پردازد و در خاتمه، ھمه ھزينه مي

  .شود صادر مي
ھايي كه مدت آنها كمتر  نامه بيمه بيمة  حق مدت بيمه يك سال است و  -١٨ماده  )١١٩

  .شود تاه مدت محاسبه مياز يك سال باشد به صورت تعرفه کو
نامه براي حوادث داخل و خارج قلمرو جمهوري  ھاي اين بيمه پوشش -١٩ماده  )١٢٠

  .اسالمي ايران است مگر آنكه به صورت ديگري توافق شده باشد
١٢١(  
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