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 زندگي مان شرايط عمومي بيمه

 تعاريف) 1ماده 

 .انجام مي دهد در بيمه نامه مندرجشرايط گذار، تعهدات خود را طبق  ادر و در ازاء انجام تعهدات بيمهمي باشد كه بيمه نامه را ص ايرانسهامي بيمه شركت  :بيمه گر) 1-1

چنانچه بيمه گذار و بيمه . گذار و بيمه شده ممكن است يك نفر باشند بيمه .با بيمه گر منعقد و پرداخت حق بيمه را تعهد مي نمايد شخص حقيقي يا حقوقي است كه قرارداد بيمه را :بيمه گذار) 2-1

 .شود شده شخص واحدي نباشند، رضايت كتبي بيمه شده ضروري است و امضاي وي در فرم پيشنهاد به عنوان رضايت كتبي تلقي مي

 .مواردي كه بيمه شده اهليت قانوني نداشته باشد اظهارات كتبي ولي يا قيم او قابل استناد خواهد بود  در )1-2-1

  .مي باشد و صدور بيمه نامه ذخيره رياضي، شخص حقيقي است كه فوت يا حيات او موضوع بيمه بوده و سن، وضعيت سالمت و نوع فعاليت وي اساس محاسبه حق بيمه: بيمه شده) 3-1

 .تعهد نموده است بيمه نامهدر  مندرجوجهي است كه بيمه گذار پرداخت آن را طبق شرايط خصوصي  :حق بيمه )4-1

رياضي در صورت حيات بيمه شده  ذخيرهرياضي در صورت فوت بيمه شده در طول اعتبار بيمه نامه يا پرداخت  ذخيرهعبارت است از تعهد بيمه گر به پرداخت سرمايه فوت و  : موضوع بيمه) 5-1

 .در پايان اعتبار بيمه نامه در ازاء انجام تعهدات بيمه گذار

 .دشاب يم همان هميب اضقنا خيرات 24 تعاس رد نآ همتاخ و زاغآ همان هميب عورش خيرات 24 تعاس زا هك تسا ينامز تدم  :مدت بيمه ) 6-1

 .حقيقي يا حقوقي است كه توسط بيمه گذار تعيين و قرارداد بيمه به نفع او منعقد مي گردد شخص : )گان(استفاده كننده) 7-1

تغيير درخواست يا فرم  تغيير استفاده كننده ضروري است و امضاي وي در فرم پيشنهاد ياتعيين در صورتيكه بيمه گذار و بيمه شده شخص واحدي نباشند، رضايت كتبي بيمه شده جهت  )1-7-1

 .به عنوان رضايت كتبي تلقي مي شود استفاده كننده

 .اولويت هر كدام مشخص شود وسهم ت توسط بيمه گذار در فرم پيشنهاد كه در اينصورت مي بايسنده ممكن است بيش از يك نفر باشد استفاده كن) 2-7-1

  .بيمه شده پرداخت خواهد شد قانوني وراث به  بيمه نامه منافع در صورت فوت بيمه شده، ،تعيين استفاده كننده در بيمه نامهعدم در صورت : تبصره 

 .پرداخت نمايددر صورت فوت بيمه شده در طول مدت بيمه، طبق شرايط خصوصي مندرج در بيمه نامه به استفاده كننده  متعهد مي گرددمبلغي است كه بيمه گر  :سرمايه فوت) 8-1

نرخ سود ايان سال قبل جمع شده و هر ساله سودي با پس از كسر هزينه ها از از حق بيمه دريافتي باقي مي ماند و با ذخيره رياضي بيمه نامه در پمبلغي است كه هر ساله  :رياضي ذخيره )9-1

 .به آن اضافه مي شود فني علي الحساب

 . بيمه نامه مدتپايان  قبل از  نامه عبارت است از انصراف بيمه گذار از ادامه بيمه : بازخريد )1 -10

 . نامه بيمه رياضي ذخيره درصد 90حداقلعبارت است از  : ارزش بازخريد) 11-1

 .ندارد پوشش هاي بيمه ايبيمه گر هيچ گونه تعهدي نسبت به  وضعيتآن در كه  از بيمه نامه است ي وضعيت :تعليق )12-1

 .ادامه خواهد يافت  ايان اعتبار بيمه نامههمان ترتيب  تا په در سال اول آغاز و هر ساله ب بيمه نامه اعتبار  از تاريخ شروع است كه  برابر با يكسال تمام شمسي : سال بيمه اي )13-1

صدور  در صورت قبول آن نسبت به و پرسشهايي است كه بيمه گذار و بيمه شده آنرا تكميل و بيمه گر بر اساس آن نسبت به ارزيابي خطر ومجموعه اي از سواالت  : يشنهادپفرم ) 14-1

 . نامه اقدام مي نمايد بيمه

در جداول پيوست  و اعمال مي گرددبيمه نامه  ذخيره دريين نامه هاي مصوب شوراي عالي بيمه آ كه بر اساس است  اي شدهتعيين  ساليانه سودنرخ  :علي الحساب  سود فنينرخ ) 15-1

 .نامه نيز درج گرديده است بيمه

   .هاي رياضي بيمه هاي زندگي ذخيرهحاصل از معامالت بيمه اي منافع احتمالي درصد  85حداقل  در كت بيمه گذار رمشا  عبارت است از : مشاركت در منافع) 16-1

 بيمه نامهاساس ) 2ماده 

 تاييد بيمه گر و گزارش پزشك معاينه كننده مصوب شوراي عالي بيمه،آئين نامه هاي قوانين ومقررات بيمه،  ،آناحتمالي  هاي و پيوست پيشنهاد بيمه كتبي بيمه گذار و بيمه شده در فرماظهارات 

 .مي باشدبوده و مورد توافق بيمه گر و بيمه گذار نامه  الينفك بيمهجدول ارزش بازخريد بيمه نامه جزء شرايط پوششهاي اضافي، شرايط خصوصي، ،شرايط عمومي. باشد ور بيمه نامه مياساس صد

 اعتبار بيمه نامهشروع ) 3ماده 

  .، معتبر خواهد بودكه حق بيمه مقرر پرداخت شده باشدمنوط به اين در بيمه نامه و همچنين آثار مترتب بر آن از تاريخ شروع بيمه نامه مندرجتعهدات 

 حسن نيت اصل) 4ماده 

هر گاه سوابق جسمي و روحي بيمه شده با  .قرار دهندبيمه گر اختيار را در كليه اطالعات مربوطه را در كمال حسن نيت پاسخ داده و  فرم پيشنهاد مندرج درسواالت كليه  موظفند و بيمه شده بيمه گذار

يا از ابراز با حقيقت نبوده  عمد يا سهو مطابقباشد و سپس معلوم گردد اظهارات بيمه شده يا بيمه گذار به طور  اكتفانمودهو پزشك به ناچار به اظهارات بيمه شده  داده نشودمعاينه پزشكي تشخيص 

 :، بيمه گر حق و اختيار دارد حسب مورد به يكي از طرق زير عمل نمايدمطالب موثر خودداري كرده اند
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 :اقدام به صدور بيمه نامه مي نمود همچنان باشد كه اگر بيمه گر در موقع عقد بيمه از آن اطالع داشت به ميزانيچنانچه اهميت موضوع كشف شده  )1-4

در صورت فسخ  .هدتواند بيمه نامه را فسخ يا با دريافت حق بيمه اضافي آن را ادامه ديا بيمه شده پي ببرد، مي در صورتي كه بيمه گر قبل از وقوع خطر به اظهارات خالف واقع بيمه گذار  )1-1-4

 . به بيمه گذار مسترد مي گردد  ارزش بازخريدي بيمه نامهبيمه نامه، 

 به حق بيمه واقعي بابت پوشش هاي بيمه اي تعهدات او به نسبت حق بيمه دريافتيدر اين صورت ،گر بعد از وقوع خطر به اظهارات خالف واقع بيمه گذار يا بيمه شده پي ببردچنانچه بيمه  )2-1-4

 .ابدكاهش مي ي آنها

حق بيمه مربوط به پوشش هاي بيمه نامه باطل و  دام به صدور بيمه نامه نمي نمود،اقچنانچه اهميت موضوع كشف شده به درجه اي باشد كه اگر بيمه گر در موقع عقد بيمه از آن اطالع داشت ) 2-4

 .بيمه اي و هزينه ها قابل برگشت نمي باشد

 در شرايط بيمه نامه تغيير) 5ماده 

 . است  نامه ، صادر مي شود و اين برگهاي  الحاقي جزء الينفك بيمه تقاضاي بيمه گذار و پس از موافقت  بيمه گرهرگونه تغيير در بيمه نامه به موجب برگهاي الحاقيه اي خواهد بود كه به 

 .نسبت به صدور الحاقيه اقدام نمايد بدون تقاضاي بيمه گذار مي تواند درموارد خاص مطابق با شرايط عمومي و خصوصي بيمه نامه با رعايت ضوابط و مقررات بيمه گر :تبصره 

. رگهاي الحاقي ، تقاضاي تصحيح آن را بنمايد بيمه نامه و بچنانچه مفاد و مطالب مندرج در بيمه نامه و الحاقي با شرايط مورد توافق تطبيق نكند بيمه گذار مي تواند ظرف بيست روز از تاريخ صدور  

 .پس از سپري شدن اين مدت مندرجات اسناد مزبور مورد تصديق و قبول بيمه گذار تلقي خواهد شد 

 بيمه نامه ارزش بازخريد) 6ماده 

 .نامه صادره ضميمه و تحويل بيمه گذار نمايدبيمه گر موظف است جدول ارزش بازخريد را به بيمه . نامه بيمه رياضي ذخيره درصد 90عبارت است از حداقل

 پرداخت حق بيمه) 7ماده 

در صورت انتخاب حق بيمه ساليانه و موافقت بيمه گر ، حق بيمه مذكور قابل  . حق بيمه بصورت يكجا و يا ساليانه و يا تركيبي از آن دونوع قابل پرداخت است :نحوه پرداخت حق بيمه) 1-7

 . لحاظ خواهد شد ذخيره رياضيتقسيط نيز مي باشد كه هزينه آن در محاسبات 

 بيمه نامه ذخيره رياضياز محل  و هزينه هاي مرتبط  ، حق بيمه خطر فوتدر سررسيدهاي مقرر اقساط حق بيمه توسط بيمه گذارتاخيردر پرداخت در صورت  :پرداخت حق بيمه تاخير در) 2-7

 . از آن بيمه نامه معلق مي گردد معتبر خواهد بود و پس ذخيره رياضي بيمه نامهاز محل ، حق بيمه بيمه نامه تا آخرين روز تكافوي پوشش  خطر فوت  تامين مي شود  )با احتساب وام هاي دريافتي(

برقراري مجدد بيمه . مايدرا نپرداخت حق بيمه  روز 24ساعت قراري مجدد بيمه نامه از دام به بر، اقروزه 60در مهلت  مقرربيمه گذار مي تواند با پرداخت حق بيمه در صورت تعليق بيمه نامه،  :تبصره

 .نخواهد داشت پوشش هاي بيمه اي نسبت به بيمه گر هيچ گونه تعهدي در زمان تعليق، ستبديهي ا. ، صرفا با موافقت بيمه گر امكان پذير مي باشدمذكورنامه پس از سپري شدن مهلت 

 تعهدات بيمه گر) 8ماده 

 .پرداخت خواهد شد بيمه نامه استفاده كننده بهتشكيل شده  ذخيره رياضي، پايان مدت بيمه نامهدر  : تعهدات بيمه گر در صورت حيات بيمه شده) 1-8

 از محل بيمه نامهپس از كسر هر گونه بدهي قبلي تشكيل شده  ذخيره رياضيبه عالوه  سال فوت  عبارت است از پرداخت سرمايه فوت : در صورت فوت بيمه شدهتعهدات بيمه گر ) 2-8

 .كه به استفاده كننده پرداخت خواهد شد

 بيمه نامه ذخيره رياضيحقوق بيمه گذار نسبت به ) 9ماده 

  .و بيمه گر متعهد به پرداخت آن مي باشد وام نمايد بيمه نامه درخواست ارزش بازخريد% 90داكثر تا ميزان ، حپرداخت حق بيمهبيمه گذار مي تواند پس از حداقل دو سال  : وامدريافت  1-9

 .گردد گر كسر مي بيمهات از تعهدو جرائم احتمالي كارمزدهاي متعلق به آن ، مانده وام دريافتي چنانچه وام تسويه نشده باشد ،يا برداشت  از ذخيره  نامه يا بازخريد آن در زمان سررسيد بيمه : 1 تبصره

 .بيمه گر و بيمه گذارتعيين مي گردد نحوه بازپرداخت وام با توافق بين :2 تبصره 

نامه و همچنين دريافت وام از  نامه و يا ظهر آن تصريح شده باشد حق بازخريد بيمه گذار باشد و اين مطلب در بيمه هاي زندگي بستانكار بيمه نامه در بيمه )گان(استفاده كننده در صورتيكه  : 3تبصره 

 .ول به موافقت كتبي بستانكار استمحل ذخيره رياضي موك

  .خواهد شد اعمالمصوب شوراي عالي بيمه  آيين نامه هاي اساسبر نرخ كارمزد وام  : 4تبصره 

نامه خود را نمايد و موسسه بيمه مكلف است ارزش  رياضي، درخواست بازخريد كل يا درصدي از بيمه ذخيرهتواند در صورت تشكيل  گذار مي بيمهدر طول مدت بيمه،  :برداشت از اندوخته  2-9

 .پرداخت نمايد، نامه صادره نامه را با رعايت شرايط بيمه بازخريد بيمه

 .دسهيم نماي زندگي هاي آيين نامه بيمهمفاد  طبق ذخيره رياضياعمال شده در محاسبات سود مازاد بر سود را در  گذار بيمه بيمه گرمكلف است:  مشاركت در منافعسود  3-9

  استثنائات) 10ماده 

به استفاده بيمه نامه  خريديزارزش با صرفا حسب مورد رو ب ندارد به پرداخت سرمايه فوت بيمه نامه موارد زير مشمول بيمه نمي باشد و در صورت تحقق خطر فوت ، بيمه گر تعهدي نسبت 

 : واجد شرايط پرداخت خواهد شد ) گان(كننده

به استفاده  بيمه نامه بازخريدي ارزشصرفا خودكشي نمايد،  از تاريخ شروع قرارداد بيمه و يا از تاريخ برقراري مجدد بيمه نامهدو سال اول طول شده در  بيمه در صورتي كه : خودكشي) 1-10

 .گرددپرداخت مي  )گان(كننده
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بيمه نامه به  ارزش بازخريدي رياضيصرفا كه بيمه گذار تعمدا به طور مستقيم يا غير مستقيم موجبات مرگ بيمه شده را فراهم آورد،  در صورتي :بيمه گذارشده بوسيله  مرگ بيمه) 2-10

 .پرداخت خواهد شد )گان(هاستفاده كنند

مذكور از مزاياي  كننده  استفاده استفاده كننده تعمدا به طور مستقيم يا غير مستقيم موجبات مرگ بيمه شده را فراهم آورند، كه  در صورتي : )گان(كننده شده بوسيله استفاده مرگ بيمه) 3-10

 . پرداخت خواهد شد )گان(هبيمه نامه محروم و سهم ساير استفاده كنند

ي مجاز نموده و نام وي به عنوان بعنوان يك مسافر عادي با خريد بليط اقدام به پرواز در خطوط هوايي تجارشده  خطرات ناشي از پرواز هوايي  بجز مواردي كه بيمه:  مسافرت غيرعادي) 4-10

 .مسافر عادي، در ليست مسافران ثبت شده باشد تحت پوشش نخواهد بود

و آموزش غواصي،  در مسابقات، پروازهاي اكتشافي، هر نوع تمرين) ريلي و دريايي، زمينيهوايي، (شده ناشي از هدايت يا سرنشيني وسايل نقليه چنانچه فوت بيمه : فعاليتهاي خطرناك) 5-10

شد مگر اينكه با توافق طرفين و  خواهدپرداخت به استفاده كننده   بيمه نامه ارزش بازخريديفقط ، هدايت كايت و يا ساير وسايل پرواز بدون موتور باشد، )سقوط آزاد(پرواز هوايي، پرش با چتر نجات 

 .پرداخت حق بيمه اضافي، موارد مذكور تحت پوشش قرار گرفته باشد

گر هيچ گونه تعهدي براي پرداخت سرمايه فوت نخواهد  فوت كند، بيمه اعم از مباشرت، مشاركت يا معاونت در آن،  شده در اثر فعاليتهاي مجرمانه چنانچه بيمه : اعمال خالف قانون) 6-10

 .داشت

تا  ارزش بازخريديگر فقط  نمايد، بيمهدر صورتيكه بيمه شده در نتيجه عمليات تعرضي و تدافعي و يا هر نوع حادثه ديگري كه جنبه نظامي در مقابل نيروي مهاجم داشته باشد فوت  : جنگ) 7-10

 . روز حادثه را پرداخت خواهد كرد

 .نمي گرددعمليات نظامي محسوب  حكمدر  از هر قبيل عمليات پليسي : تبصره

به حالت تعليق در  از تاريخ اعزام بيمه شده بيمه نامه تحت هر عنوان به عمليات جنگي اعزام شود،  شده به عنوان نظامي يا در تشكيالت نظامي چنانچه بيمه :اعزام به عمليات جنگي) 8-10

بيمه نامه را ارزش بازخريدي در اين صورت، چنانچه به هر علتي خطري اتفاق بيفتد بيمه گر صرفا . خواهد آمد حتي اگر بيمه گر در اثر عدم اطالع از وضع بيمه شده به دريافت حق بيمه ادامه داده باشد

 .از تاريخ تعليق مسترد خواهد شدتا روز تعليق پرداخت و حق بيمه هاي اضافه دريافتي احتمالي 

 . گردد مي تبديلبه وضعيت عادي  بر اساس درخواست بيمه گذار و موافقت بيمه گر ،به وضعيت قبليشده  بيمه بازگشتپس از خاتمه عمليات جنگي و  نامه معلق، سه ماه بيمه 

في از سوي بيمه گذار يا استفاده كننده مبني بر عدم تاثير مستقيم منوط به ارايه داليل كا فوتشده در محلي فوت كند كه رسماً شرايط جنگ اعالم شده است، پرداخت سرمايه  چنانچه بيمه : تبصره

 . پرداخت خواهد نمود راارزش بازخريدي فقط گر  شواهد كافي، بيمه ارائهدر صورت عدم . مي باشدشده  بر فوت بيمه جنگ

پرداخت خواهد  فقط ارزش بازخريدي راگر  بيمهلوژيكي ناشي از آن فوت كند، اي و يا آلودگيهاي شيميايي و بيو شده در اثر انفجار يا تشعشعات هسته چنانچه بيمه : اي تشعشعات هسته) 9-10

 .نمود

 .پرداخت خواهد نمود فقط ارزش بازخريدي راگر  بيمه فوت نمايد،مصرف داروهاي محرك بدون تجويز پزشك، مشروبات الكلي، مواد مخدر و روان گردان  در اثربيمه شده  چنانچه) 10-10 

 انتقال بيمه نامه) 11ماده 

 .ديگريعبارت است از واگذاري حق استفاده از بيمه نامه از سوي بيمه گذار به  :انتقال

 .نمايدمي تواند پس از اخذ موافقت كتبي بيمه شده و همچنين بيمه گر، بيمه نامه را  با شرايطي كه بيمه گر تعيين مي كند به شخص ديگري منتقل بيمه گذار  )1-11

 .بودانتقال دهنده مسئول پرداخت كليه ديون تا تاريخ انتقال در مقابل بيمه گر خواهد   در صورت انتقال بيمه نامه به شخص ديگر،) 2-11 

 .در صورت انتقال بيمه نامه، بيمه شده قابل تغيير نمي باشد )3-11

چنانچه ورثه يا منتقل اليه كليه تعهداتي را كه به موجب قرارداد بيمه به عهده بيمه گذار  گر بيمه گذار و بيمه شده دو نفر باشند، در صورت فوت بيمه گذار يا انتقال قرارداد بيمه به ديگري،ا )4-11

معهذا ورثه و يا منتقل اليه حق فسخ قرارداد را طبق شرايط عمومي اين بيمه نامه خواهند . در مقابل بيمه گر اجرا نمايند قرارداد بيمه به نفع ورثه يا منتقل اليه  به اعتبار خود باقي مي ماند است،بوده 

 .داشت

  حق بيمه در مقابل بيمه گر مسئوليت تضامني خواهند داشت به نحوي كه هر گاه يكي از آنها حق بيمه سهم خود را نپردازد ، اگر انتقال گيرندگان متعدد باشند هر يك از آنها نسبت به تمام: تبصره 

 .هيچ يك از انتقال گيرندگان حق استفاده از مزاياي قرارداد بيمه را نخواهند داشت

 مدارك الزم جهت پرداخت منافع بيمه) 12ماده 

ريخ تكميل مدارك و  اطمينان از كننده كليه مدارك مورد نياز را به بيمه گر ارائه دهد، بيمه گر موظف است سرمايه بيمه نامه را حسب مورد حداكثر ظرف مدت يك ماه از تادر صورتيكه كه استفاده 

 :مدارك الزم عبارتند از.  پرداخت نمايد)گان(صحت آنها و در قبال رسيد  به استفاده كننده 

 راق الحاقي ضميمه آنبيمه نامه و او -

 عالوه بر مداك فوق؛

 :در صورت فوت بيمه شده در مدت اعتبار بيمه نامه ) الف

بيمه گر برسد از طرف استفاده كننده يا بيمه گذار به اطالع “ مراتب بايد با ذكر علت در اسرع وقت حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ فوت كتبا, فوت بيمه شده  در صورت: اعالم كتبي فوت بيمه شده ) 1

 .مگر اينكه ثابت نمايند به علت خارج از اراده خود قادر به اعالم نبوده اند . 
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٤ 

 

  حوالگواهي فوت صادره از سوي سازمان ثبت ا) 2

 تصوير برابر اصل كليه صفحات شناسنامه و كارت ملي باطل شده بيمه شده) 3

در صورتيكه معالجه به عمل نيامده باشد مدارك مثبته حاكي از بيماري و . كه در آن علت بيماري شرح و سير آن ذكر شده باشد  گواهي آخرين پزشك معالج يا پزشكي قانوني مبني بر علت فوت )4

 .وضاع و احوالي كه در آن فوت اتفاق افتاده بايد به هزينه استفاده كننده تهيه و ارائه گردد علل فوت و ا

 .در صورتي كه فوت ناشي از حادثه باشد، گزارش مشروح حادثه كه توسط مراجع قانوتي ذيصالح تهيه شده باشد) 5

 .الحاقي مشخص نشده باشد گواهي انحصار وراثت در صورتي كه استفاده كننده در بيمه نامه و اوراق) 6

 .نمايد  ت و مدارك تكميلي در اين زمينه مطالبه و يا خود تهيهااطالعهرگونه بيمه گر حق دارد با هزينه استفاده كننده  : 1تبصره 

زيان وارده به لحاظ عدم اجراي تكاليف مزبور را از تعهدات قابل پرداخت خود  بيمه گر مي تواند ضرر و, تكاليف مقرر در اين ماده را انجام ندهند  استفاده كنندهدر صورتي كه بيمه گذار يا  : 2تبصره

 . كسر نمايد 

 :در صورت حيات بيمه شده در انتهاي مدت بيمه نامه )ب

 )گان(اصل شناسنامه و كارت ملي استفاده كننده-

دهد، جدول ارزش بازخريد و اين اشتباه حق بيمه پوشش هاي بيمه اي و هزينه هاي مترتب به آن را تغيير تاريخ تولد بيمه شده در موقع انعقاد قرارداد رخ داده باشد ثبتدر صورتيكه اشتباهي در: تبصره 

 .پيوست بيمه نامه تعديل مي گردد

 پوشش اتباع غير ايراني )13ماده 

معتبر باشندو پروانه كار  اراي مجوز اقامت با حق كار مشخص كه د خواهد بود قابل پرداختان با تابعيت غير ايراني تنها در صورتي كاركنان و كارگر خسارت مربوط به

 مفقود شدن بيمه نامه) 14ماده 

در اختيار و المثني بيمه نامه را صادر  حصول اطمينان از فقدان آنپس از  بيمه گر موظف است بالفاصله مراتب را به صورت كتبي به اطالع بيمه گر برساند ودر صورت مفقود شدن بيمه نامه بيمه گذار 

 .بيمه گذار قرار خواهد داد

  نماينده در ايران –تغيير محل اقامت  –نشاني قانوني  ) 15ماده 

 .بيمه گر نشاني قانوني و رسمي استيا نماينده او در ايران براي  گذاراقامتگاه بيمه ) 1-14

 .به بيمه گر اطالع دهدود را كتبا بيمه گذار موظف است تغيير محل اقامت و آخرين نشاني كامل خ) 2-14

وان و باشد و بيمه گر نامه هاي مربوط را به عن وينماينده  زندگيهر گاه بيمه گذار خارج از ايران اقامت نمايد بايد يك نفر مقيم ايران را به بيمه گر معرفي كند كه در كارهاي مربوط به بيمه  )3-14

 .نشاني نامبرده ارسال نمايد

 .ه گذار در ايران معتبر خواهد بودمكاتبات بيمه گر به آخرين نشاني اعالم شده از سوي بيم ،مقررات فوق در صورت عدم رعايت )4-14

 .ادر كننده بيمه نامه فرستاده شوداين قرارداد با ذكر شماره بيمه نامه بايد به آدرس واحد ص در رابطه باكليه مكاتبات بيمه گذار و نماينده او  )5-14

 فصل اختالف نحوه حل و) 16ماده 

ه دادگاه موضوع را حل و فصل توانند از طريق داوري يا مراجعه ب اگر اختالف از طريق مذاكره حل و فصل نشد مي. طرفين قرارداد بايد اختالف خود را تا حد امكان از طريق مذاكره حل و فصل نمايند 

 .كنند

الطرفين، هر يك از طرفين بايد  در صورت عدم توافق براي انتخاب داور مرضي. الطرفين را انتخاب كنند ند يك نفر داور مرضيتوان در صورت انتخاب روش داوري، طرفين قرارداد مي :روش داوري 

. كنند كثريت آرا اقدام به صدور رأي ميداوران منتخب، داور سومي را به عنوان سرداور انتخاب و پس از رسيدگي به موضوع اختالف، با ا. كند داور انتخابي خود را به صورت كتبي به طرف ديگر معرفي 

تواند حسب  رفين ميروز بعد از معرفي داور طرف مقابل، داور منتخب خود را معرفي نكند و يا داوران منتخب، براي انتخاب سرداور به توافق نرسند هر يك از ط 30در صورتي كه هريك از طرفين تا 

هاي داوري  پردازد و در خاتمه، همه هزينه الزحمه سرداور را مي الزحمه داور انتخابي خود و نصف حق هر يك از طرفين در شروع رسيدگي، حق. خواستار شودمورد تعيين داور يا سرداور را از دادگاه صالح 

 .شود بر عهده طرفي خواهد بود كه رأي عليه او صادر مي

 .ارجاع خواهد شد) دادگاه صالحيت دار محل اقامت مدعي عليه (راجع به اين بيمه نامه يا راجع به اجراي آن طبق مقررات به دادگاههاي صالحه ايران  حقوقي دعاوي :دعاوي حقوقي

 : مرور زمان )16ماده 

 .باشد از تاريخ وقوع خطر مورد بيمه مي دو سالبه مدت  بيمه قراردادمدت مرور زمان كليه دعاوي حقوقي ناشي از اين 

 : ساير موارد) 17ماده 

 .ن و مقررات جاري كشور عمل خواهد شدهاي مصوب شوراي عالي بيمه، قانون بيمه وساير قوانيدر مواردي كه در اين شرايط عمومي نسبت به آن ذكري به ميان نيامده است طبق آيين نامه 
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