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  عاريف ت

   نوینشرکت سهامی بیمه  : بیمه گر
شخص حقیقی است که قرارداد بیمه بر   : بیمه شده

عمر او متکی است و فوت او موجـب انجـام تعهـدات    
از این رو وضـع سـالمتی او ماخـذ    . بیمه گر می شود

قبول بیمه از طرف بیمه گر می باشد و رضایت کتبی  
  .ارداد استبیمه شده شرط اصلی صحت قر

شخصی است کـه بـا شـرکت     بیمه گذار : بیمه گذار
بیمه قرارداد بیمه را منعقد و پرداخـت حـق بیمـه را    

  .تعهد می نماید 
شخص حقیقی یـا حقـوقی اسـت     :  استفاده کننده

که توسط بیمه گذار تعیین و قرارداد بیمه بـه نفـع او   
  .منعقد می گردد

ده شـخص  در صورتیکه بیمه گذار و بیمه ش -تبصره
واحدي نباشـند ، رضـایت کتبـی بیمـه شـده جهـت       
تعیین استفاده کننده ضروري است مگـر در مـواردي   
که  بیمه شده اهلیت قـانونی نداشـته باشـد ، کـه در     
این صورت اظهارات کتبی ولی یا قیم قـانونی او قابـل   

  .استناد خواهد بود
حق بیمه وجهی اسـت کـه مـی بایسـتی      :حق بیمه

ابل تعهدات بیمه گر بپردازد و اعتبار بیمه گذار در مق
   بیمه و انجام تعهدات بیمـه گـر موکـول بـه پرداخـت     
حق بیمه بنحوي که در شرایط خصوصی بیمـه نامـه   

  .توافق و درج شده است می باشد
  اساس قرارداد بیمه  – 1ماده 

   بیمه نامه بـر اسـاس اظهـارات کتبـی بیمـه گـذار و        
و ضـمائم احتمـالی    بیمه شده در برگ پیشنهاد بیمه

ــردد شــرایط خصوصــی و شــرایط . آن صــادر مــی گ
اضافی جزء الینفک بیمه نامه بوده و مـورد   پوششهاي

  .بیمه گر و بیمه گذار می باشد  توافق
  اعتبار بیمه نامه  -2ماده 

قرارداد بیمه و همچنین آثـار مترتـب بـر آن پـس از      
ـ    ر امضاء بیمه نامه، از تاریخ شروع بیمه نامـه منـوط ب

آنکه اولین قسط حق بیمه حـداکثر تـا تـاریخ شـروع     
  .بیمه نامه پرداخت گردد، اعتبار می یابد

در مواردي که اولین قسط حق بیمـه بعـد از    :تبصره
تــاریخ شــروع بیمــه نامــه پرداخــت گــردد، چنانچــه  
وضعیت سالمت بیمه شده تغییر نکـرده باشـد تعهـد    
  بیمه گر بـه قـوت خـود باقیسـت در غیـر اینصـورت       
بیمه نامـه از تـاریخ شـروع باطـل و از درجـه اعتبـار       

     در ایــن حالــت مبلــغ پرداختــی. ســاقط مــی گــردد
بیمــه گــذار بابــت انجــام معاینــات پزشــکی غیرقابــل 

  .برگشت می باشد
   شرط حداکثر حسن نیت -3ماده 

فنـد سـواالت منـدرج در    کلبیمه گذار و بیمه شده م 
پاسخ داده  برگ پیشنهاد بیمه را در کمال حسن نیت

 و کلیه اطالعات مربوط بـه بیمـه شـده را در اختیـار     
هرگـاه سـوابق جسـمی و روحـی     . بیمه گر قرار دهند

بیمه شده با معاینـه پزشـکی تشـخیص داده نشـود و     
پزشک به ناچار به اظهارات بیمه شـده قناعـت کـرده    
  باشد و سپس معلوم گـردد اظهـارات بیمـه شـده یـا      

سـهو مطـابق بـا حقیقـت      بیمه گذار به طور عمـد یـا  
نبوده یا از ابراز مطالب موثر خودداري کرده اند بیمـه  
گر حق و اختیار دارد حسب مـورد بـه یکـی از طـرق     

  :زیر عمل نماید 
    چنانچــه اهمیــت موضــوع کشــف شــده بــه   – الــف

درجه اي نباشد که اگر بیمه گر در موقع عقد بیمه از 
  :می نمود آن اطالع داشت اقدام به صدور بیمه نامه

در صورتی که بیمـه گـر قبـل از وقـوع خطـر بـه        -1
اظهارات خالف واقع بیمه گذار یا بیمه شده پـی بـرد،    

حـق بیمـه    می تواند بیمه نامه را فسخ یا بـا دریافـت  
بیمـه نامـه     در صورت فسـخ . اضافی آن را ادامه دهد

  . نخواهد گردیدحق بیمه هاي دریافت شده مسترد 
پس از وقوع خطـر بـه اظهـارات    چنانچه بیمه گر  -2

خالف واقع بیمه گذار یا بیمه شده پـی بـرد تعهـد او    
نسبت به حق بیمـه دریـافتی بـه حـق بیمـه واقعـی       

  .کاهش می یابد
چنانچه اهمیت موضوع کشف شده به درجه اي  –ب 

باشد که اگر بیمه گر در موقع عقد بیمه از آن اطـالع  
، بیمه نامـه  کرد  داشت اقدام به صدور بیمه نامه نمی

نخواهـد  باطل و حـق بیمـه هـاي پرداختـی مسـترد      
  .گردید

  تغییر در شرایط بیمه نامه  -4ماده  
حدود مسئولیت و تعهدات بیمـه گـر و بیمـه گـذار و     
ــه اســتفاده از مزایــاي بیمــه در      بیمــه شــده و هرگون
 بیمه نامـه معـین و مشـخص شـده اسـت و هرگونـه      

موجــب اوراق تغییــري در بیمــه نامــه داده شــود بــه 
الحاقی خواهد بود که به تقاضاي بیمه گذار و پـس از  
موافقت از طرف بیمه گر صادر می شـود و ایـن اوراق   

 .الحاقی جزء الینفک قرارداد بیمه است
چنانچه مفاد و مطالب غیـر چـاپی منـدرج     -تبصره 

در بیمه نامه و برگهاي الحاقی با شرایط مورد موافقت 
ی تواند ظـرف بیسـت روز از   تطبیق نکند بیمه گذار م

صـدور بیمـه نامـه و برگهـاي الحـاقی تقاضـاي        تاریخ
پس از سپري شدن این مـدت  . تصحیح آن را بنماید 

مندرجات اسناد مزبـور مـورد تصـدیق و قبـول بیمـه      
  .گذار تلقی خواهد شد

  لزوم اجراي قرارداد  – 5اده م
بـا   عـدم حسـن نیـت   ت اثبا ردااین قرارداد جز در مو

براي طرفین الزم االجراست و به هیچ  دواده رعایت م
  . وجه قابل اعتراض نخواهد بود 

   پرداخت حق بیمه -6ماده 
سـاالنه  یکجـا ،   هايترتیب پرداخت حق بیمه به روش

کـه بنـا بـه     می باشـد  ماهانهو ،شش ماهه ، سه ماهه 
در بیمه نامـه   فوق هايیکی از روش بیمه گذارتقاضاي 

  .درج شده است
ــا، حــق بدر -1 ــه یکج ــل یم ــک ــه قح ــرارداد  بیم         ق

  . گرددپرداخت  بیمهدر شروع  ویکجا  می بایست
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پرداخـت   از تاریخ سرسید حداکثر ظرف یکماه مقرر و
  . گردد 

بود کـه   خواهدمعتبر پرداخت حق بیمه درصورتی -3
و در مقابـل    واریـز به حسـاب شـرکت   وجه حق بیمه 

  .شده باشد  اخذرسمی شرکت  رسید قبض
  تاخیر در پرداخت حق بیمه  – 7ماده 

 اقسـاط  تمـام یـا قسـمتی از    در صورتی که پرداخـت  
 روشـهاي یکماه به تـاخیر افتـد بـه    حق بیمه بیش از 

  :خواهد شد  اقدام زیر
 هـا قساط حـق بیمـه آن  بیمه نامه هایی که ادر  –الف 

 خود ،بیمه نامهشده باشدماه تمام پرداخت  6 کمتر از
ــه تشــریفاتی باطــل اســت و  بخــود ــدون هیچگون      و ب

  .قابل استرداد نخواهد بود  پرداختیحق بیمه هاي 
 ماه تمام 6 اقساط که حداقلبیمه نامه هایی در  –ب 

 درصـورت فـوت   ،پرداخـت شـده باشـد    هاحق بیمه آن
وجه اسـتفاده   بیمه نامه در سرمایه مخفف بیمه شده،

    .خواهد بود قابل پرداخت کننده
  بیمه نامه  برقراري مجدد – 8ماده

        قبــل از ابطــال یــا بازخریــد بیمــه نامــه  بیمــه گــذار
می تواند با پرداخت حق بیمه هـاي معـوق و هزینـه    

بیمه نامه را بـا شـرایط قبلـی ادامـه      ،دیرکرد مربوطه
  . دهد 

ـ چنانچه حق بیمه بیمه نامه  –تبصره  یش از مـدت  ب
مـی بایسـت    بیمه گـذار یکسال به تعویق افتاده باشد 

 دامهفرم درخواست ا ،قبل از پرداخت حق بیمه معوق
و پـس از تاییـد پزشـک    نمـوده  بیمه نامه را تکمیـل  

حـق بیمـه معـوق و هزینـه دیرکـرد       ،بیمه گر مشاور
معاینـه  حـق انجـام    ضـمناَ . مایدرا پرداخت نمربوطه 

در شـرایط   بیمـه گـذار   پزشکی از بیمه شده با هزینه
  . محفوظ خواهد بود فوق براي بیمه گر

  بازخرید  – 9ماده 
، بیمه گر بیمـه نامـه را    بیمه گذاردر صورت تقاضاي 

رسـیده   بیمه گـذار   به رویتجدول بازخرید که طبق 
    .بازخرید می نمایدباشد  پیوست بیمه نامه میاست و
  وام به اعتبار بیمه نامه  – 10ماده 

پس از گذشـت دو سـال از شـروع    میتواند  بیمه گذار
مبلـغ  % 90بیمه و پرداخت دو سال حق بیمه معادل 

را  دریافت وام ازمحل بیمه نامه خـود بازخرید تقاضاي 
در این صورت تعهدات بیمه گر تا میـزان وام  . بنماید 

ت نشـده اسـ   تسویهلقه مادام که عپرداختی و سود مت
  .تقلیل می یابد 

  بيمه نامهانتقال  -١١ماده 
می تواند این بیمه نامه را بطـور قـانونی    بیمه گذار-1

دیگـري منتقـل نمایـد کـه انتقـال مزبـور       شخص به 
  براساس  تکمیل  فـرم مربوطـه و بـا موافقـت کتبـی      

  . خواهد بودبیمه شده و بیمه گر 
در  ،و بیمـه شـده دو نفـر باشـند     بیمـه گـذار  اگر  -2

   ،به دیگري نامه یا انتقال بیمه بیمه گذارصورت فوت 
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  ٢از  ٢صفحھ 
بـه   تقل الیه کلیه تعهـداتی را کـه  یا من اثچنانچه ور

بـوده اسـت    بیمـه گـذار  موجب قرارداد بیمه به عهده 
قرارداد بیمـه بـه نفـع     ،بیمه گر اجرا نمایند نسبت به

 و یـا منتقـل الیـه    اثمعهذا ور .آنها معتبر خواهد بود
ــن    ــرارداد را طبــق شــرایط عمــومی ای      حــق فســخ ق

  .د داشتنبیمه نامه خواه
، شـخص دیگـر  در صورت انتقـال بیمـه نامـه بـه      -3 

کلیه اقساط حق بیمـه   مسئول پرداخت انتقال دهنده
  .معوق تا تاریخ انتقال در مقابل بیمه گر خواهد بود 

متعدد باشـند هریـک از آنهـا     بیمه گذار اثاگر ور -4
به تمام حق بیمه در مقابل بیمه گر مسـئولیت  نسبت 

تضامنی خواهند داشت به نحوي کـه هرگـاه یکـی از    
هیچکــدام  ،آنهــا حــق بیمــه ســهم خــود را نپــردازد 
  . نمایندنخواهند توانست از قرارداد بیمه استفاده 

  حقوق استفاده کننده  – 12ماده
 ،حق دارد درطـول مـدت قـرارداد بیمـه    بیمه گذار-1

ــ ــتفاده کنن ــا  دهاس ــه را ب ــه نام ــی بیم ــت کتب        موافق
موظف بیمـه گـذار  در اینصورت ، بیمه شده تغییر دهد
نام ونام خانوادگی و شماره  با ذکراَ است مراتب را کتب

هریک از اسـتفاده کننـدگان   و درصد سهم شناسنامه 
  .بیمه به بیمه گر اطالع دهد 

 اثرات قانونی استفاده از سرمایه بیمه عمر ازتـاریخ  -2
   فوت بیمه شده و یا انقضـاء مـدت بیمـه نامـه شـروع     

از بابـت آن وجهــی   بیمـه گـذار  مـی شـود ولـی اگــر    
دریافت کرده و یا نسبت بـه آن بـا بیمـه گـر معاملـه      

ــر ونمــ ــه نســبت وجــه   ده باشــد تعهــدات بیمــه گ ب
  .یافت  تقلیل خواهدمزبور

از تاریخ فوت بیمه شـده متعلـق    سرمایه بیمه عمر-3
بیمه شـده اسـت مگـر آنکـه قـبالً در       قانونی اثبه ور

اسـتفاده کننـده دیگـري     ،بیمه نامه و یا اوراق الحاقی
قید شده باشـد در ایـن صـورت سـرمایه بیمـه عمـر       

بیمـه   درنـام آنهـا    متعلق به اشخاصی خواهد بود کـه 
  .نامه و یا اوراق الحاقی ذکر شده است 

موارد زیر مشمول بیمه نمی باشـد و   -132ماده
قق خطر فوت بیمـه گـر تعهـدي    در صورت تح

  :ندارد فوت نسبت به پرداخت سرمایه
فوت بیمه شده ناشی از عملیات مجرمانـه اعـم از    -1

چنانچـه تـاریخ    ،مباشرت ، مشارکت یا معاونت در آن
  عملیات مجرمانه قبل از تاریخ شروع بیمه نامه یا

 بـر اسـاس قـوانین   ( برقراري مجدد بیمـه نامـه باشـد   
  .)کشوري

یمه شده ناشی از مصرف مشروبات الکلـی ،  وت بف -2
روان گردان یا داروهـاي محـرك بـدون      مواد مخدر ،
 .تجویز پزشک

سـه  فوت بیمه شده بر اثـر خودکشـی در طـول     -3 
سال اول از تـاریخ شـروع قـرارداد بیمـه یـا از تـاریخ       

 . برقراري مجدد بیمه نامه
ــا    -4 ــده ی ــتفاده کنن ــده توســط اس ــه ش ــوت بیم        ف

گذار که تعمدا به طور مستقیم یا غیر مسـتقیم  بیمه 

ــد    ــراهم آورن ــده را ف ــه ش ــرگ بیم ــات م در . موجب
ــدگان از   اینصــورت فقــط ســهم ســایر اســتفاده کنن
سرمایه به نسبت تعیین شده در بیمه نامـه پرداخـت   

 . خواهد شد
عملیات تعرضـی   یافوت بیمه شده ناشی از جنگ  -5

جنبه نظـامی   و تدافعی و یا هر نوع حادثه دیگري که
  .در مقابل نیروي مهاجم داشته باشد

چنانچه بیمه شده به عنوان نظامی یـا    :تبصره یک 
در تشکیالت نظـامی تحـت هـر عنـوان بـه عملیـات       
ــزام     ــاریخ اع ــه از ت ــه نام ــود ، بیم ــزام ش ــی اع        جنگ
بیمه شده به حالت تعلیق در خواهد آمـد حتـی اگـر    

بیمـه شـده بـه    بیمه گر در اثر عـدم اطـالع از وضـع    
در ایـن صـورت   . دریافت حق بیمه ادامـه داده باشـد  

چنانچه به هر علتی خطري پیش آید  بیمه گر فقـط  
ذخیره ریاضی سرمایه بیمه را تـا روز تعلیـق خواهـد    
پرداخت و حق بیمه هاي اضافه دریافتی احتمـالی از  

  .تاریخ تعلیق مسترد خواهد شد 
پس از خـتم  بیمه نامه معلق ، شش ماه  :تبصره دو 

عملیات جنگ یا بازگشت بیمه شده از حالت لشگري 
 8به حالت کشوري و با در نظر گرفتن شـرایط مـاده   

  .تبدیل می شود) اولیه(این قرارداد به وضعیت عادي 
عملیات پلیسـی از هـر قبیـل در حکـم      :تبصره سه

 .عملیات نظامی محسوب می گردد
فــوت بیمــه شــده ناشــی از خطــرات هــدایت یــا   -6
هـوایی ، زمینـی ، ریلـی و    ( رنشینی وسایل نقلیـه  س

در مسابقات ، پروازهاي اکتشافی ، هـر نـوع   ) دریایی 
تمرین و آموزش غواصی ، پرواز هوایی ، پرش با چتـر  

هـدایت کایـت و سـایر وسـایل     ) سقوط آزاد ( نجات 
  . پرواز بدون موتور

این ماده، در صورتی کـه در    6و 5در موارد  :تبصره 
صوصی بیمه نامه توافق دیگري شـده باشـد   شرایط خ

      . طبق آن عمل خواهد شد
   يا خسارت پرداخت سرمايه مدارك -١٤ماده 

در قبــال رســیدي کــه داراي امضــاي بیمــه ســرمایه 
ــدارك    ــناد و م ــت اس ــس از دریاف مصــدق باشــد و پ

تسـویه و بـه    )طبق شـرایط بیمـه نامـه   (مشروحه زیر
  :استفاده کننده پرداخت خواهد شد 

  .بیمه نامه و اوراق الحاقی ضمیمه آن  -1
 .قبوض رسید حق بیمه هاي پرداختی  -2
رونوشــت مصــدق در صـورت حیــات بیمــه شــده   -3

    بیمه شده شناسنامه
اعالم فوت بیمه شده  در صورت فوت بیمه شده ، -4 

مگر ( با ذکر علت آن در حداکثر تا یکماه بطور کتبی 
ــادي ــوارد غیرع ــا از طــرف اســتفا) در م ــده ی      ده کنن

   :به انضمام ارائه مدارك زیر به بیمه گر بیمه گذار
  . )خالصه رونوشت فوت( گواهی رسمی فوت -1/4
مشروح آخـرین   پزشک قانونی یا گواهی گواهی -2/4

ح و سیر آن شر ،الج که در آن علت بیماريپزشک مع
درصـورتیکه معالجـه بعمـل نیامـده     . ذکر شده باشـد 

حاکی از بیمـاري و علـل فـوت و    باشد مدارك مثبته 
ئـه  ارااوضاع و احـوالی کـه درآن فـوت اتفـاق افتـاده      

  .گردد
تصویر مصدق کلیه صـفحات شناسـنامه باطـل     -3/4

  .شده بیمه شده متوفی
توسط مراجع ذیصـالح تهیـه    که گزارش حادثه -4/4

اثـر   بـر بیمـه شـده    فـوت ی کـه  در صورت( شده باشد
  .)باشد حادثه

در صـورتیکه اسـتفاده   ( وراثـت گواهی انحصـار   -5/4
کنندگان در بیمه نامه و اوراق الحاقی مشخص نشـده  

  . )دشنبا
معتمـد  ارائه سایر مدارك الزم طبق نظر پزشک  -6/4

  .مشاور بیمه گریا 
   فقدان بیمه نامه و قبوض حق بیمه -13ماده 

در صورتی که بیمه نامه و یا قبـوض آن مفقـود شـود    
به صورت کتبی مراتب را موظف است فوراً  بیمه گذار

بیمه گر پـس از اطمینـان    به اطالع بیمه گر برساند و
  .از فقدان آن المثنی بیمه نامه را صادر خواهد نمود 

 –تغییر محل اقامـت   –نشانی قانونی  -15ماده 
  نماینده در ایران 

اقامتگاه بیمه شده و یا نماینده او در ایـران بـراي    -1
  .می است گر نشانی قانونی و رس بیمه

موظـف اسـت تغییـر محـل اقامـت و       بیمه گـذار  -2
آخرین نشانی کامل خود را کتباً به بیمـه گـر اطـالع    

 .دهد
خارج از ایران اقامـت نمایـد بایـد     بیمه گذارهرگاه -3

یک نفر مقیم ایران را به بیمه گر معرفی کنـد کـه در   
     کارهــاي مربــوط بــه بیمــه عمــر نماینــده او باشــد و  

را بـه عنـوان و نشـانی     همـه هـاي مربوطـ   بیمه گـر نا 
 .نامبرده ارسال نماید 

مکاتبات  ، انجامدر صورت عدم رعایت مقررات فوق-4
   در ایـران کـه   بیمـه گـذار  بیمه گر به آخرین نشـانی  
 .معتبر خواهد بود  دبیمه گر از آن مطلع می باش

و نماینده او به عنوان این  بیمه گذارکلیه مکاتبات -5
آدرس واحـد  ه بایـد بـه   ره بیمه نامماذکر شقرارداد با 

 .فرستاده شود صادرکننده بیمه نامه 
مدت مـرور زمـان کلیـه دعـاوي حقـوقی       -16ماده 

  .دو سال است  ناشی از این قرارداد
که نسبت بـه آن ذکـري    در سایر مواردي -17ماده 

به میان نیامده است طبق شرایط عمومی بیمـه هـاي   
ن جـاري مملکـت عمـل    عمر و قـانون بیمـه و قـوانی   

  . خواهد شد 
  شركت بيمه نوين –بيمه گر 


