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ماده  -1اساس بیمهنامه
اين بيمهنامه براساس قانون بيمه مصوب سال  ۳۱۳۱و پيشنهاد كتبي بيمهگذار (كه جزو غيرقابل تفكيك بيمهنامه است) بين بيمهگر و
بيمهگذار تنظيم گرديده و مورد توافق طرفين است .آن قسمت از پيشنهاد كتبي بيمهگذار كه بيمهگر قبول نكرده و قبل از صدور بيمهنامه
به بيمهگذار اعالم كرده است جزء تعهدات بيمهگر محسوب نميگردد.
ماده  -2تعاریف و اصطالحات
بیمهگر :شركت بيمهای است كه مشخصات آن در بيمهنامه درج گرديده و در ازای دريافت حقبيمه از بيمهگذار ،تعهد ميكند منافع بيمهنامه
را به بيمهشده يا استفادهكنندهگان پرداخت نمايد.
بیمهگذار :شخص حقيقي يا حقوقي است كه با بيمهگر بيمهنامه منعقد ميكند و پرداخت حقبيمه را تعهد مينمايد.
تبصره :درصورتيكه بيمهشده و بيمهگذار شخص واحد نباشد بيمهگذار بايد رضايت كتبي بيمهشده و در مورد بيمهشدهای كه اهليت قانوني
نداشته باشد موافقت ولي يا قيم او را به بيمهگر ارايه نمايد در غير اينصورت بيمهنامه باطل است.
بیمهشده :شخص حقيقي است كه فوت يا حيات او موضوع بيمهنامه است و سن ،سالمتي و نوع فعاليت وی اساس محاسبه حق بيمه،
اندوخته رياضي و صدور بيمهنامه ميباشد.
استفادهکننده /استفادهکنندگان :شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي است كه توسط بيمهگذار تعيين ميشود و بيمهنامه به نفع ايشان
منعقد ميگردد.
تبصره  :1درصورتيكه بيمهگذار و بيمهشده شخص واحدی نباشند ،رضايت كتبي بيمهشده از طريق فرم پيشنهاد جهت تعيين يا تغيير
استفادهكننده /استفادهكنندگان ضروری است.
تبصره  :2استفادهكننده /استفادهكنندگان ممكن است بيش از يك نفر باشد كه در اينصورت ميبايست توسط بيمهگذار در فرم پيشنهاد
سهم و اولويت هر كدام مشخص شود .در غيراينصورت ،به شرط فوت بيمهشده ،منافع بيمهنامه به وراث قانوني بيمهشده پرداخت خواهد
شد.
موضوع بیمه :عبارت از فوت يا حيات بيمهشده است؛ اجرای تعهدات بيمهگر مبني بر پرداخت سرمايه فوت و اندوخته رياضي در صورت
فوت بيمهشده در طول اعتبار بيمهنامه يا پرداخت اندوخته رياضي در صورت حيات بيمهشده در پايان اعتبار بيمهنامه در ازاء انجام تعهدات
بيمهگذار است.
حقبیمه :وجهي است كه با توجه به شرايط بيمهشده و در قبال تعهدات بيمهگر تعيين ميشود و ايفای تعهدات بيمهگر منوط به پرداخت
آن از سوی بيمهگذار است.
سال بیمهای :يك سال بيمهای برابر با يك سال تمام خورشيدی از تاريخ شروع بيمهنامه است و هر ساله به همان ترتيب تا پايان اعتبار
بيمهنامه ادامه خواهد يافت.
مدت بیمه :عبارت است از مدت زماني كه طبق توافق بيمهگر و بيمهگذار پوشش بيمهای برای بيمهشده برقرار ميباشد.
سرمایه بیمه :مبلغي است كه بيمهگر تعهد ميكند در صورت فوت يا حيات بيمهشده به استفادهكننده  /استفادهكنندگان پرداخت كند.
انتقال :عبارت است از واگذاری حق استفاده از بيمهنامه به بيمهگذار ديگر.
اندوخته ریاضي :مبلغي است كه هرساله پس از كسر حقبيمه پوششهای فوت و خطرات اضافي و هزينههای بيمهنامه از كل حقبيمه
پرداختي ،با احتساب نرخ سود فني محاسبه و با افزودن سود مشاركت در منافع ساالنه به حساب بيمهشده منظور ميشود.
بازخرید :در بيمهنامههای زندگي دارای اندوخته رياضي عبارت است از انصراف بيمهگذار از ادامه بيمهنامه قبل از تاريخ انقضای آن.
ارزش بازخرید :عبارت است از مبلغي كه در موارد بازخريد بيمهنامه ،از سوی بيمهگر پرداخت ميگردد .ارزش بازخريد از اندوخته رياضي
پس از كسر هزينههای مستهلك نشدهی بيمهگر تعيين ميگردد.
جدول تعهدات :جدولي است كه تعهدات بيمهگر را در هر يك از موارد مربوط نشان ميدهد و جزء الينفك بيمهنامه ميباشد .اين جدول
در انتهای هر سال مالي با توجه به آخرين تعهدات بيمهگر ،آخرين تغييرات اعمال شده در بيمهنامه و عملكرد سرمايهگذاری بهروز ميشود.
الزم بهذكر است اعتبار اين جدول منوط به مهروامضای بيمهگر ميباشد.
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تعلیق :وضعيت و مدت زماني از بيمهنامه است كه طي آن بيمهگر هيچگونه تعهدی نسبت به جبران خسارتهای احتمالي پوششهای
بيمهای ندارد.
فسخ :عبارت است از انصراف بيمهگر از ادامه بيمهنامه قبل از تاريخ انقضای آن.
نرخ سود فني عليالحساب :عبارت است از حداكثر نرخ سود فني مورد عمل در محاسبه نرخ حقبيمه ،ذخاير و ارزش بازخريد در
بيمهنامههای زندگي .اين سود علي الحساب بوده و سود حاصل از كاركرد سرمايه شركت (سود دوران مشاركت) نيز به آن افزوده ميشود.
مشارکت در منافع :عبارت است از مشاركت بيمهگذار در حداقل  %58منافع حاصل از مجموع معامالت بيمههای زندگي.
فرم پیشنهاد :فرمي كه از سوی بيمهگر در اختيار متقاضيان بيمه قرار گرفته و در برگيرنده سواالتي در خصوص اطالعات فردی ،بيمهنامه
مورد نظر بيمهگذار و بيمهشده ،وضعيت سالمتي فعلي و سوابق قبلي بيمهشده و تعيين استفادهكنندگان است.
پوشش تکمیلي :عبارتاست از پوششهای بيمهای مازاد بر پوشش فوت كه بيمهگذار ميتواند با موافقت بيمهگر آن را انتخاب و با پرداخت
حقبيمه متعلقه ،طبق شرايط اختصاصي پوشش بيمهای ،از مزايای آن بهرهمند گردد.
ماده  -3شروع اعتبار بیمهنامه
تاريخ شروع اعتبار بيمهنامه از ساعت  42روز واريز اولين حقبيمهی تعيين شده در بيمهنامه ميباشد.
ماده  -4تغییر در شرایط بیمهنامه
هرگونه تغيير در چهارچوب ضوابط و مقررات در بيمهنامه از طريق تقاضای بيمهگذار ،تأييد بيمهشده (حسب مورد) و موافقت بيمهگر با درج
در اوراق الحاقي رسميت مييابد .اين اوراق الحاقي جزء الينفك بيمهنامه است .اعتبار اوراق الحاقي از تاريخ شروع آنها ميباشد مگر اينكه
تاريخ ديگری از سوی بيمهگذار درخواست شده و به تأييد بيمهگر رسيده و در اوراق الحاقي درج شده باشد.
تبصره :چنانچه از نظر بيمهگذار مطالب مندرج در بيمهنامه با موارد توافق شده منطبق نباشد ،بيمهگذار ميتواند در صورت عدم تاثير مالي
موارد در هر زماني تغييرات را طي الحاقيهای اعمال نمايد .در صورت تاثير مالي اين موارد ،تغييرات بايد در سررسيد سال بيمهای اعمال
شود.
ماده  -5انصراف از بیمهنامه
در صورت انصراف بيمهگذار از ادامه بيمهنامه ،بيمهگذار ميتواند حداكثر تا  ۱3روز پس از تاريخ شروع اعتبار بيمهنامه مراتب را به اطالع
بيمهگر برساند و بيمهگر موظف به اعاده حقبيمهی دريافتي با كسر هزينههای پزشكي ميباشد.
تبصره :در صورت استفاده از مزايای پوششهای تكميلي طي اين  ۱3روز ،امكان فسخ وجود ندارد.
ماده  -6شرط حد اعالی حسن نیت
 -6-1حداعالی حسن نیت بیمهگذار و بیمهشده
بيمهگذار و بيمهشده موظفاند كليه اطالعات خواسته شده در فرمهای بيمهای ،سوابق جسمي و رواني بيمهشده را در كمال حسن نيت به
بيمهگر اطالع دهند .هرگاه اين سوابق با معاينه پزشكي بهعمل آمده قابل تشخيص نباشد و بيمهگر بهناچار به اظهارات بيمهشده قناعت كرده
باشد و سپس معلوم گردد اظهارات بيمهشده و يا بيمهگذار مطابق با حقيقت نبوده و يا از ابراز مطالب موثر بر ارزيابي ريسك در زمان صدور
بيمهنامه خودداری شده است ،بيمهگر حق و اختيار دارد حسب مورد به يكي از روشهای زير عمل نمايد:
الف -چنانچه موضوع خالف واقع قبل از تحقق خطر كشف شود و اهميت موضوع كشف شده به اندازهای باشد كه اگر بيمهگر در زمان عقد
بيمهنامه از آن مطلع ميبود باز هم اقدام به صدور بيمهنامه ميكرد ،كتمان واقعيت چه عمدی و يا سهوی باشد ،بيمهگر حق دارد:
)۳

نسبت به فسخ بيمهنامه اقدام نمايد؛ يا

)4

بيمهنامه را به همان صورت ادامه دهد؛ يا

درصورت موافقت بيمهگذار ،با دريافت حقبيمه متناسب بيمهنامه را ادامه دهد.
)۱
ب -چنانچه موضوع خالف واقع قبل از تحقق خطر كشف شود و اهميت موضوع كشف شده به درجهای باشد كه اگر بيمهگر در زمان عقد
بيمهنامه از آن مطلع ميبود اقدام به صدور بيمهنامه نميكرد ،بيمهگر حق دارد بيمهنامه را در موارد كتمان سهوی فسخ و در موارد كتمان
عمدی باطل نمايد .در صورت بطالن بيمهنامه ،حق بيمههای دريافتي قابل استرداد نميباشد.
ج -چنانچه موضوع خالف واقع پس از تحقق خطر كشف گردد و ميان موضوع خالف واقع با تحقق خطر رابطهای وجود داشته باشد ،در
موارد كتمان عمدی بيمهنامه باطل و در موارد كتمان سهوی بيمهنامه فسخ ميگردد.
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آثار فسخ:
در صورت فسخ ،بيمهگر بايد مراتب را به وسيله نامه سفارشي به بيمهگذار اطالع دهد .اثر فسخ  ۳3روز پس از تحويل سفارشي و رسمي به
بيمهگذار شروع ميشود و بيمهگر بايد اضافه حقبيمه دريافتي و ارزش بازخريد تا تاريخ فسخ را به بيمهگذار مسترد دارد.
آثار ابطال:
در صورت ابطال ،بيمهنامه باطل و بالاثر خواهد بود .در اينصورت ،وجوهي كه بيمهگذار پرداخته است قابل استرداد نيست و فقط ارزش
بازخريد به وی مسترد ميگردد.
آثار تعليق:
در صورت تعليق بيمهنامه ،بيمهگذار  ۱۱8روز فرصت دارد برقراری مجدد بيمهنامه را درخواست نمايد كه در صورت موافقت بيمهگر ،بيمهنامه
از تاريخ مذكور با شرايط زير مجدداً جاری ميشود:
 -۳بيمهگر پس از بررسي پرسشنامه تكميل شده مربوط به رفع تعليق ،عدم تغيير در شرايط رواني و جسمي بيمهشده را تأييد كند؛
 -4هزينههای احتمالي هر گونه بررسي پزشكي در اين حالت بر عهده بيمهگذار است؛
تبصره :مدت زمان  ۱۱8روز در مورد بيمهنامهای كه بيمهشده آن به عنوان نظامي به جنگ اعزام شدهاست صدق نميكند.
 -6-2شرط حد اعالی حسن نیت بیمهگر
بيمهگر موظف است با كمال حسننيت تمامي اطالعات الزم درباره بيمهنامه بيمه عمر را به همراه نكات و ويژگيهای آن ،چه بهصورت كتبي
و چه بهصورت شفاهي ،در اختيار بيمهگذار قرار دهد.
ماده  -7حقبیمه
 -7-1نحوه پرداخت حقبیمه
حقبيمه بهصورت ساالنه محاسبه و بايد در ابتدای هر سال بيمهای پرداخت شود .در صورت انتخاب بيمهگذار و موافقت بيمهگر ،حقبيمه
ساالنه ميتواند بهصورت اقساط شش ماهه ،سه ماهه و يا ماهانه پرداخت گردد.
 -7-2تعدیل حقبیمه و سرمایه فوت
بيمهگذار ميتواند به انتخاب خود و با موافقت بيمهگر حقبيمه و سرمايه فوت را با درصد مشخصي به صورت ساالنه افزايش دهد .درصد
افزايش سرمايه فوت نميتواند از درصد افزايش حقبيمه تجاوز نمايد.
 -7-3مهلت پرداخت حقبیمه
اقساط حقبيمه بايد در سررسيد پرداخت شود .در صورت عدم پرداخت ،چنانچه اندوخته رياضي بيمهگذار ،برای پوشش حقبيمه فوت،
پوششهای تكميلي و هزينههای مرتبط كفايت كند ،بيمهگر مجاز است حقبيمه يا حقبيمههای سررسيدشده را از اندوخته برداشت نمايد.
به محض صفر يا منفي شدن ذخيره رياضي ،بيمهنامه به صورت خودكار تعليق خواهدشد .تا مدت  ۱3روز از تعليق بيمهنامه ،در صورت
پذيرش و موافقت بيمهگر ،بيمهگذار ميتواند با پرداخت مجدد حقبيمه ،بيمهنامه را ادامه دهد.
ماده  -8منافع بیمه
 -8-1منافع بیمه در صورت فوت
عبارت است از سرمايه فوت طبق آخرين جدول تعهدات بهعالوه اندوخته رياضي كه پس از كسر هرگونه بدهي قبلي بيمهگذار ،به
استفادهكننده /استفادهكنندگان پرداخت ميشود.
 -8-2منافع بیمه در صورت حیات بیمهشده
درصورتيكه بيمهشده تا سررسيد بيمهنامه در قيد حيات باشد ،اندوختهی تشكيل شده به اضافهی سودهای ساليانه حاصل از سرمايهگذاری
پس از كسر بدهيهای مربوطه ،به استفادهكننده /استفادهكنندگان پرداخت ميشود .حداكثر نرخ سود تضميني سپردههای بيمهشدگان
براساس آييننامه بيمه مركزی ج.ا.ا مشخص ميگردد.
ماده  -9مهلت و نحوه پرداخت منافع بیمه
 -9-1پرداخت منافع بیمه در صورت فوت
در صورت فوت بيمهشده و ارائه كليه مدارک الزم توسط بيمهگذار يا استفادهكننده /استفادهكنندگان يا وكالی قانوني آنها ،بيمهگر موظف
است حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ تكميل مدارک و اطمينان از صحت آنها و در قبال رسيد ،منافع مربوطه را به استفادهكننده /استفاده
كنندگان پرداخت نمايد.
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تبصره :در صورت فوت بيمهشده ،بيمهگذار يا استفادهكننده /استفاده كنندگان بايد مراتب را با ذكر علت ،حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ
فوت كتباً به اطالع بيمهگر برسانند مگر اينكه ثابت نمايند به علت خارج از اراده خود قادر به اعالم نبودهاند.
 -9-2مدارک الزم جهت پرداخت منافع فوت
اسناد و مدارک الزم جهت پرداخت منافع بيمه در صورت فوت عبارتند از:
 -۳بيمهنامه و اوراق الحاقي پيوست آن؛
 -4مدارک رسمي فوت نظير شناسنامه و كارت ملي باطل شده بيمهشده يا خالصه رونوشت وفات؛
 -۱گواهي فوت تأييدشده از سوی ادارات ثبت احوال و يا كنسولگریهای سفارت ايران در خارج از كشور؛
 -2نظريه و مدارک پزشكي مركز درماني يا پزشك قانوني در مورد علت فوت؛
 -8در صورت فوت ناشي از حادثه ،گزارش مشروح حادثه كه توسط مراجع قانوني ذیصالح آماده شده باشد؛
 -۱گواهي انحصار وراثت (در مواردی كه استفادهكننده /استفادهكنندگان در بيمهنامه و اوراق الحاقي مشخص نشده باشد منافع بيمه به
وراث قانوني تعلق ميگيرد).
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مدارک شناسايي مربوط به استفادهكننده /استفادهكنندگان

تبصره  :1بيمهگر حق دارد با هزينه استفادهكننده /استفادهكنندگان هرگونه اطالعات و مدارک تكميلي در اين زمينه را مطالبه يا خود تهيه
نمايد.
تبصره  :2درصورتي كه بيمهگذار يا استفادهكننده /استفادهكنندگان تكاليف مقرر در اين ماده را انجام ندهد ،بيمهگر ميتواند ضرر و زيان
وارده به لحاظ عدم اجرای تكاليف مزبور را از تعهدات قابل پرداخت خود كسر نمايد.
 -9-3پرداخت منافع بیمه در صورت حیات
در صورت حيات بيمهشده در انتهای مدت بيمهنامه ،منافع مشخص شده در بيمهنامه با ارائه اصل شناسنامه و كارت ملي بيمهشده به
استفادهكننده /استفادهكنندگان پرداخت ميگردد.
ماده  -11استفادهکنندگان
 -11-1تعیین استفادهکنندگان
بيمهگذار بايد استفادهكننده /استفادهكنندگان حقيقي يا حقوقي را در صورت حيات و فوت بيمهشده تعيين نموده و مشخصات ،نسبت،
اولويت و سهم هر يك را به صورت كتبي به بيمهگر اطالع دهد.
تبصره :در صورت عدم تعيين استفادهكننده /استفادهكنندگان و فوت بيمهشده ،وراث قانوني بيمهشده بهعنوان استفادهكننده/
استفادهكنندگان محسوب ميشوند.
 -11-2تغییر استفادهکنندگان
هرگونه تغيير در استفادهكنندگان ،اولويت و يا سهم آنها در مدت اعتبار بيمهنامه ،با درخواست كتبي بيمهگذار و موافقت بيمهشده و يا ولي
قانوني وی امكانپذير است.
ماده  -11حقوق بیمهگذار در استفاده از اندوخته ریاضي بیمهنامه
 -11-1بازخرید بیمهنامه
بيمهگذار ميتواند با ارسال درخواست كتبي به بيمهگر ،تقاضای بازخريد بيمهنامه را بنمايد .در اينصورت بيمهنامه براساس آخرين جدول
تعهدات ،بازخريد ميشود.
تبصره :درصورت تقاضای بيمهگذار برای بازخريد بيمهنامه تا  ۱ماه از تاريخ صدور ،هيچگونه مبلغي قابل پرداخت نميباشد.
 -11-2دریافت وام
بيمهگذار ميتواند پس از حداقل دو سال پرداخت حقبيمه ،حداكثر تا  %03ارزش بازخريد ،وام دريافت نمايد .اخذ وام مجدد منوط به تسويه
وام دريافتي قبلي ميباشد.
نرخ کارمزد وام :نرخ كارمزد وام حداقل چهار درصد بيشتر از نرخ سود فني مورد عمل در محاسبه حقبيمه خواهد بود.
تبصره  :1در زمان سررسيد بيمهنامه يا بازخريد آن ،چنانچه وام تسويه نشده باشد مانده وام دريافتي و كارمزدهای متعلق به آن از سرمايه
مورد تعهد بيمه كسر ميگردد.
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تبصره  :2در صورتي كه استفادهكننده /استفادهكنندگان در بيمههای زندگي بستانكار بيمهگذار باشد و اين مطلب در بيمهنامه و يا
الحاقيههای آن تصريح شده باشد ،حق بازخريد بيمهنامه و همچنين دريافت وام از محل اندوخته رياضي موكول به موافقت كتبي بستانكار
است.
 -11-3بيمهگذار ميتواند پس از پرداخت حداقل دو سال حقبيمه ،قسمتي از اندوخته بيمهنامه خود را برداشت نمايد.
 -11-4سود مشارکت در منافع
بيمهگر موظف است بيمهگذار را در حداقل  58درصد منافع حاصل از مجموع معامالت بيمههای زندگي سهيم نمايد .سهم مشاركت بيمهگذار
براساس آييننامه بيمه مركزی ج.ا.ا .مشخص ميگردد.
تبصره :به بخشي از اندوخته رياضي كه به صورت وام به بيمهگذار پرداخت شده است ،مشاركت در منافع تعلق نميگيرد.
ماده  -12انتقال بیمهنامه
بيمهگذار ميتواند با موافقت كتبي بيمهشده و بيمهگر ،با صدور الحاقيه توسط بيمهگر ،بيمهنامه را به بيمهگذار ديگری منتقل نمايد .كليه
ديون بيمهنامه تا تاريخ انتقال ،به عهده انتقالدهنده ميباشد.
تبصره  :1در صورت انتقال بيمهنامه ،بيمهشده قابل تغيير نميباشد.
تبصره  :2در شرايطي كه بيمهگذار و بيمهشده شخص واحدی نباشند ،در صورتيكه بيمهگذار فوت كند و يا بيمهنامه را به ديگری منتقل
نمايد ،چنانچه ورثه يا منتقلاليه كليه تعهداتي را كه به موجب بيمهنامه به عهده بيمهگذار بوده است ،در مقابل بيمهگر اجرا نمايند ،با تاييد
بيمهشده و موافقت بيمهگر بيمهنامه به نفع ورثه يا منتقلاليه معتبر باقي ميماند .با اينحال ،ورثه يا منتقلاليه ميتوانند بيمهنامه را طبق
شرايط عمومي بيمهنامه فسخ نمايند.
تبصره  :3در صورت انتقال بيمهنامه ،اگر ورثه يا منتقلاليه متعدد باشند ،هر يك از آنها نسبت به تمام حقبيمه در مقابل بيمهگر مسئوليت
تضامني خواهند داشت ،به نحوی كه هرگاه يكي از آنها حق بيمه سهم خود را نپردازد ،هيچ يك از انتقال گيرندگان حق استفاده از مزايای
بيمهنامه را نخواهند داشت.
ماده  -13استثنائات:
موارد زير مشمول بيمه نميباشد و در صورت تحقق خطر فوت ،بيمهگر تعهدی نسبت به پرداخت سرمايه فوت بيمهنامه ندارد.
 -۳فوت بيمه شده بر اثر خودكشي در طول دو سال اول از تاريخ شروع قرارداد بيمه يا از تاريخ برقراری مجدد بيمهنامه
 -4فوت بيمهشده توسط بيمهگذار كه تعمداً به طور مستقيم يا غير مستقيم موجبات مرگ بيمهشده را فراهم آورد ،در صورتيكه اثبات
شود استفادهكننده  /استفادهكنندگان تعمداً به طور مستقيم يا غير مستقيم در مرگ بيمهشده دخالت داشته باشند ،سهم استفادهكننده/
استفادهكنندگان از منافع فوت قابل پرداخت نميباشد و سهم ساير استفادهكنندگان به نسبت مندرج در بيمهنامه به عالوه اندوخته
بيمهنامه به استفادهكننده  /استفادهكنندگان واجد شرايط قابل پرداخت ميباشد.
 -۱فوت بيمه شده ناشي از اعمال خالف قانون از جمله مصرف مشروبات الكلي ،مواد مخدر ،روانگردان يا داروهای شيميايي و محرک
بدون تجويز پزشك ،استفاده از مواد محترقه و يا متأثر از فعاليتهای مجرمانه و همچنين هرگونه مسموميت ناشي از مصرف دارو.
 -2فوت بيمهشده ناشي از جنگ و تشعشعات هسته ای يا عمليات تعرضي و تدافعي و يا هر نوع حادثه ديگری كه جنبه نظامي در مقابل
نيروی مهاجم داشته باشد.
 -2-۳چنانچه بيمه شده به عنوان نظامي يا در تشكيالت نظامي تحت هر عنوان به عمليات جنگي اعزام شود ،بيمهنامه از تاريخ اعزام تا
برگشت بيمه شده از مناطق جنگي به حالت تعليق درخواهد آمد .و پس از خاتمه جنگ و بازگشت بيمهشده به وضعيت قبلي ،با
درخواست بيمهگذار و موافقت بيمهگر به وضعيت عادی تبديل ميگردد.
بيمهگر در زمان تعليق تعهدی نسبت به پرداخت سرمايه فوت يا پوشش تكميلي ندارد حتي اگر بيمهگر در اثر عدم اطالع از وضع بيمهشده
به دريافت حقبيمه ادامه داده باشد.
 -2-4هر نوع عمليات پليسي در حكم عمليات نظامي محسوب نميگردد.
تبصره :چنانچه شغل بيمهشده به تشخيص بيمهگر خطرناک محسوب شود ،بيمهنامه صرفاً همراه با الحاقيه استثنائات شغلي قابل صدور
ميباشد .يعني حوادث حين كار با حقبيمه عادی قابل پوشش نبوده و تنها با پرداخت حقبيمه اضافي متناسب با خطر شغلي ،قابل
پوشش ميباشند .در صورتيكه بيمهشده بعد از تاريخ شروع بيمهنامه شغل خود را به يكي از مشاغل خطرناک تغيير دهد ،مكلف است
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موضوع را به شركت بيمه اعالم نمايد .در اين صورت ،حسب مورد ،بيمهگر ميتواند اقدام به افزايش حقبيمه ،صدور الحاقيه يا حتي
فسخ بيمهنامه نمايد.
 -8فوت بيمهشده ناشي از فعاليتهای خطرناک شامل خطرات هدايت يا سرنشيني وسايل نقليه (هوايي ،زميني ،ريلي و دريايي) در
مسابقات ،پروازهای اكتشافي ،هر نوع تمرين و آموزش غواصي ،پرواز هوايي ،پرش با چتر نجات (سقوط آزاد) هدايت كايت و ساير
وسايل پرواز بدون موتور ،شكار و ورزشهای رزمي و حرفهای ،سواركاری ،قايقراني.
تبصره :در صورت تحقق خطر فوت در موارد مندرج در اين ماده ،بيمهگر صرفاً اندوخته بيمهنامه در زمان فوت را به استفادهكننده/
استفادهكنندگان پرداخت خواهد نمود.
ماده  -14مفقود شدن بیمهنامه یا قبوض پرداختي حقبیمه
در صورت فقدان بيمهنامه و يا قبوض رسيد حقبيمه ،بيمهگذار ميبايست بالفاصله و به صورت كتبي مراتب را به بيمهگر اطالع دهد تا
بيمهگر پس از اطمينان يافتن از مفقود شدن آنها ،المثني صادر نمايد و در اختيار بيمهگذار بگذارد .در غير اينصورت عواقب آن برعهده
بيمهگذار ميباشد.
ماده  -15خاتمه بیمهنامه
بيمهنامه در صورت تحقق هر يك از شرايط زير خاتمه مييابد:
 -۳دريافت درخواست كتبي بيمهگذار توسط بيمهگر مبني بر بازخريد بيمهنامه؛
 -4فوت بيمهشده؛
-۱

سررسيد بيمهنامه؛

 -2عدم رفع تعليق در زمان مقرر از بيمهنامهی تعليق شده؛
 -8ابطال بيمهنامه؛
 -۱فسخ بيمهنامه از سوی بيمهگر.
ماده  -16نشاني قانوني ،تغییر محل اقامت بیمهگذار یا نماینده وی در ایران
نشاني بيمه گذار يا نماينده وی به ترتيبي كه در پيشنهاد بيمه زندگي نوشته و امضاء كردهاست ،نشاني قانوني او محسوب شده و مكاتبات
بيمهگر به همان نشاني ارسال ميشود.
درصورتيكه بيمه گذار محل اقامت خود را تغيير دهد ،موظف است كه نشاني محل اقامت جديد خود را كتباً به اطالع بيمهگر برساند.
هرگاه بيمه گذار خارج از ايران اقامت نمايد ،بايد يك نفر را كه مقيم ايران است بهعنوان نماينده به بيمهگر معرفي كند تا نامهها و اطالعات
مربوط را به عنوان و نشاني وی ارسال نمايد.
در صورت عدم توجه بيمهگذار به رعايت اين مقررات ،آخرين نشاني اعالم شده بيمهگذار در ايران معتبر تلقي ميگردد.
ماده  -17حریم خصوصي
شركت بيمه تعهد مينمايد كه از اطالعات خصوصي بيمهگذار ،بيمهشده و استفادهكننده /استفادهكنندگان جز در موارد قانوني مرتبط با
حرفه بيمهگری استفاده نكند.
ماده  -18نحوه حل و فصل اختالفات
كليه اختالفات موضوع اين بيمهنامه ابتدا از طريق مذاكره و سپس داوری حل و فصل ميشود .اگر اختالف از طريق مذاكره حل نشد ،هر يك
از طرفين ،فردی را بهعنوان داور انتخاب ميكنند و اين دو نيز بهنوبهی خود فرد سومي را بهعنوان سرداور برميگزينند .تصميم اكثريت
الزماالجرا تلقي ميگردد .پرداخت هزينه داور اختصاصي هر طرف برعهده همان طرف ميباشد و هزينه سرداور ،به تساوی ،توسط طرفين
پرداخت ميگردد.
اختالفاتي كه به موجب قانون قابل داوری نميباشد ،در دادگاههای عمومي و مطابق با قواعد صالحيت محلي مندرج در قانون آيين دادرسي
مدني مورد رسيدگي قرار ميگيرد.
ماده  -19ماده قانون حاکم
برای حل و فصل اختالفات ناشي از اين بيمهنامه يا موارد مربوط به آن ،به ترتيب به بيمهنامه مابين طرفين ،قانون و مقررات بيمهای ،عرف
مسلم بيمهای و قوانين ايران استناد ميشود.
ماده  -21مدت مرور زمان
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مدت مرور زمان تمام دعاوی ناشي از اين بيمهنامه ،دو سال از تاريخ حادثه منشاء دعوی است.
ماده  -21موارد درج نشده یا مبهم
كليه موارد درج نشده و يا مبهم در اين بيمهنامه تابع قانون بيمه ،آييننامههای مصوب شورايعالي بيمه و قوانين و مقررات مصوب ساير مراجع
قانوني كشور ميباشد.
ماده  –22پاسخگویي به بیمهگذار
بيمهگذار و يا استفادهكننده /استفادهكنندگان مي توانند برای اطالعات بيشتر و طرح سواالت يا ابهامات خود در مورد بيمهنامه با شماره
تلفنهايي كه به همين منظور از سوی شركت اعالم ميگردد ،تماس بگيرند و شركت بيمه موظف به ارائه پاسخهای مناسب و همچنين،
اطالعرساني مناسب از طريق سامانه ميباشد.
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