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11- ارزش بازخرید: درصدي از اندوخته صندوق است که در صورت درخواسـت 

بیمهگذار قبل از سـررسـید بیمهنامه، بیمهگر با رعایت شــرایط بیمهنامه متعهد به 

پرداخت آن به  بیمهشده یا ذینفع میباشد.

ماده 1- تعاریف:

14- موضــــــوع بیمه: عبارت از تعهدات بیمهگر مبنی بر پرداخت منافع بیمه در 

صورت فوت بیمهشده در طول مدت بیمهنامه و یا حیات وي در پایان مدت بیمهنامه 

و در ازاي انجام تعهدات بیمهگذار است.

7- مدت بیمه: مدتیاستکه فوت یا زنده ماندن بیمهشـده طی آن شـرط پرداخت 

منافع بیمهنامه است.

3- بیمهگذار: شخص حقیقی یا حقوقی است که فرم پیشـنهاد را تکمیل مینماید و با 

بیمهگر قرارداد را با پذیرش شرایط عمومی و خصــــوصی منعقد میکند و پرداخت 

حقبیمه و یا اقســـاط آن را تعهد مینماید. بیمهگذار و بیمهشده ممکن است شخص 

واحدي باشند. در صورتیکه بیمهگذار و بیمهشده شـخص واحدي نباشـند رضـایت 

کتبی بیمهشده ضروري است، مگر در موارديکه اگر بیمهشده اهلیت قانونی نداشته 

باشد، که دراین صورت اظهارات رضایت ولی قهري یا قیم قانونی او قبول خواهد بود. 

مالکیت و حقوق بیمهنامه متعلق به شخص بیمهگذار اسـت و تقاضـاي تغییرات آتی 

آن مانند تغییر در شــرایط پوشــشهاي بیمهاي، تعیین و تغییر ذینفعان و همچنین 

درخواســـت اســـتفاده از منافع بیمهنامه مانند بازخرید، دریافت وام و... در اختیار 

اوست.

12- فرم پیشـــنهاد: فرمی شامل مجموعه پرسشهایی است که بیمهگر به منظور 

شناسایی شرایط بیمهشده از قبیل مشخصـات فردي و وضعیت سالمتی وي، کسـب 

اطالعات جهت ارزیابی خطر موضوع بیمه و تعیین حقبیمه از متقاضـی خدمات بیمه 

یا نماینده قانونی وي میپرسد و پس از پاسخ متقاضی و تکمیل فرم و امضاء آن توسط 

بیمهگذار و بیمهشده (حســـب مورد) یا نماینده قانونی آنها، جزء الینفک بیمهنامه 

محسوب میشود.

5- سال بیمهاي: برابر با یکسال کامل شمســـــــی است که ابتدا و انتهاي آن در 

بیمهنامه مشـــخص میشود و هر سال به همین ترتیب تا پایان اعتبار بیمهنامه ادامه 

خواهد یافت.

4- ذینفع بیمهنامه: شخص یا اشخاصی هســـتند که نام آنها بهعنوان ذینفعان در 

بیمهنامه نوشته شده و مزایاي ناشی از فوت یا حیات بیمهشده متعلق به آنهاست.

1- بیمه گر: شـرکت بیمه سـامان اسـت که مجوز صـدور بیمهنامه از بیمه مرکزي 

دریافت کرده و در ازاي پرداخت حقبیمه توســـط بیمهگذار، پرداخت منافع تعیین 

شده به ذینفعان بیمهنامه را در صورت تحقق موضوع بیمه بهعهده دارد.

6- منافع بیمهنامه: مبلغی است که بیمهگر در صورت فوت بیمهشده در مدت بیمه 

یا حیات بیمهشده در پایان مدت بیمه به ذینفع پرداخت میکند.

10- اندوخته صندوق: عبارت است از حساب سرمایهگذاري بیمهگذار نزد بیمهگر، 

که پس از کسر هزینههاي بیمهاي از اقساط دریافتشده حقبیمه، تشکیلشده و سود 

قطعی حاصل از سـرمایهگذاري نیز بهطور سـالیانه به آن اضـافه میشـود، اندوخته 

صندوق در صـورت حیات بیمهشـده، متعلق به ذینفعان در صـورت حیات بیمهنامه 

میباشد.

2- بیمهشـده: شـخص حقیقی اسـت که فوت یا حیات او شـرط بیمهنامه اســت و 

مشخصات وي در بیمهنامه درج گردیده است.

13- جدول بیمهنامه: جدولیاســــت که بیانگر مبالغ و موعد تعهدات بیمهگذار و 

بیمهگر در طول مدت بیمهنامه است و جزءالینفک بیمهنامه میباشد. تحقق تع ه  دا    ت 

پیشبینیشـده بیمهگر منوط به پرداخت کامل و به موقع حقبیمههاي مقرر توســط 

بیمهگذار در سررسیدهاي مندرج در جدول مذکور خواهد بود.

8- حقبیمه: مبلغی است که بیمهگذار باید طبق شرایط خصــــــوصی بیمهنامه به   

بیمهگر بپردازد و یکی از شروط ایفاي تعهدات بیمهگر است.

9- هزینههاي بیمهنامه: عبارت اســــت از هزینه اداري، هزینه بیمهگري، کارمزد، 

تقسیط و خطر فوت و پوششهاي تکمیلی درخواستشده از جانب بیمهگذار، که طبق  

آییننامه 68 محاسبه و از کل حقبیمه پرداختی کسر میشود.

بند2. اوراق الحاقی: هرگونه تغییر در شـــــرایط بیمهنامه، بهموجب اوراق الحاقی 

خواهد بود که با تقاضاي بیمهگذار و پساز موافقت بیمهگر صادر میشـود. این اوراق 

الحاقی جزء الینفک بیمهنامه محسوب میگردد.

ماده 4- رعایت اصل حداعالي حسننیت بیمهگذار و بیمهشده:

شـروع اعتبار اوراق الحاقی از تاریخ صـدور آنها و در صـورت لزوم پس از پرداخت 

حقبیمه مربوطه میباشد، مگرآنکه تاریخ دیگري بین بیمهگذار و بیمهگر توافقشـده 

باشد و در اوراق الحاقی نیز درج شده باشد.

ماده 2- اساس بیمهنامه:

بیمهنامه با توجه به پیشــنهاد کتبی بیمهگذار و شرایط عمومی، شرایط خصـــوصی، 

شرایط پوشـشهاي اضـافی و جدول پیوسـت بیمهنامه که همگی ممهور به مهر بیمه 

سامان و جزء الینفک بیمهنامه بوده و مورد توافق طرفین میباشد، صادر شده است.

بند1. اعتبار بیمهنامه: پوشـشهاي ارائهشـده در بیمهنامه و همچنین آثار مترتبه بر 

آن از تاریخ صدور بیمهنامه و پس از پرداخت اولین قسط اعتبار پیدا میکند، مشروط 

براینکه تا آن تاریخ وضعیت سالمت بیمهشده نیز نســـــــبت به زمان تکمیل فرم 

پیشـنهاد تغییر نکرده باشد. درصورتیکه وضعیت سالمت بیمهشده نسـبت به زمان 

تکمیل فرم پیشنهاد تغییرکرده باشد، بیمهنامه از درجه اعتبار ساقط میباشد.

بند4. گزارش سالیانه: بیمهگر موظف است هر سـاله آخرین وضـعیت بیمهنامه که 

شامل تعهدات بیمهگر نسبت به بیمهگذار، آخرین تغییرات اعمالشده در بیمهنامه و 

عملکرد صندوق سرمایهگذاري میباشد را به بیمهگذار ارائه نماید.

بیمهگذار و یا بیمهشده حســـب مورد موظفاند به کلیه پرسشهاي مندرج در فرم 

پیشنهاد از قبیل مشـخصـات فردي و وضعیت سالمتی خود در کمال حسـن نیت به 

بیمهگر پاسخ دهند و هر زمان معلوم گردد پاسـخهاي مذکور عمداً یا سـهواً مطابق با 

حقیقت نبوده و یا از ابراز مطالب موثر در صدور بیمهنامه خودداري کردهاند، بیمهگر 

حق دارد به یکی از طرق زیر عمل نماید: 

 ماده 3- اعتبار بیمهنامه و اوراق الحاقی:

بند3. تصـحیح بیمهنامه: چنانچه مفاد و مطالب چاپی و غیر چاپی مندرج در بیمهنامه 

و اوراق الحاقی با شرایط مورد توافق تطبیق نکند بیمهگذار میتواند ظرف یک ماه پس 

از تاریخ صدور بیمهنامه و برگهاي الحاقی تقاضاي تصــــحیح آن را بنماید. پس از 

سپري شدن مدت یکماه، مندرجات اسناد مزبور مورد تصدیق و قبول بیمهگذار تلقی 

خواهد شد و در صورت اشتباه از طرف بیمهگر، بیمهگر میتواند حداکثر تا یکماه بعد 

از صدور، رأساً نسبت به اصالح آن اقدام و به بیمهگذار اطالع رسانی نماید.

بند1. چنانچه هر زمان مشـخص گردد اظهارات خالف واقع و یا کتمان حقایق از 

گونه  گر  نامه باطل اسـت و  شـده عمدي بود،  گذار یا  هیچطرف  بیمه بیمه بیمه بیمه

بیمه پرداخت قابل  اي نداشـته و  هاي  شــدهتعهدي در قبال  هاي حق بیمه پوشـش

استرداد نخواهد بود.

بند2. چنانچه اظهارات خالف واقع و یا کتمان حقایق از طـــــــرف بیمهگذار یا 

بیمهشده سهوي باشد، در این صورت: 

2-1. چنانچه اظهار خالف واقع یا کتمان حقایق سهوي قبل از وقوع خطر مشــخص 

شود، بیمهگر حق دارد در صورت درخواسـت بیمهگذار و موافقت بیمهگر، با دریافت 

حقبیمه اضافی متناسب بیمهنامه را ادامه دهد و یا نسبت به فسخ قرارداد اقدام و در 

صورت حیات بیمهشده ارزش بازخرید به روزرسـانی شـده بیمهنامه را به بیمهگذار 

مسترد نماید. 

2-2. چنانچه اظهار خالف واقع یا کتمان حقایق سهوي، بعد از وقوع خطر مشــخص 

شود، تعهدات بیمهگر به نســــبت وجه دریافتی به وجهی که باید در صورت اظهار 

کامل و درست خطر، پرداخت شدهباشد، کاهش مییابد.

تبصـــره: بیمهگذار موظف است هرگونه تغییر الزم در اطالعات نوشتهشده در فرم 

پیشنهاد، از قبیل آدرس محل سکونت و سایر مشخصات را به بیمهگر ارائه نماید.
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بند2. پرداخت حقبیمه: در صورت عدم پرداخت حقبیمه در سررسید اقســــاط، 

بهجز اولین قســـط بیمهنامه که شرط شروع تعهدات بیمهگر میباشد، به یکی از دو 

صورت زیر اقدام خواهد شد:

تبصـره: هرگونه تغییر در پرداخت حقبیمه توافق شده، باعث تغییر اندوخته صندوق 

میگردد و با توجه به تغییرات، حقبیمه پرداختشــده مالك عمل تعهدات بیمهگر 

خواهد بود.

تبصره: در صورتیکه بیمهنامه داراي پوشش اضافی فوت ناشی از حادثه باشد و فوت 

بیمهشده نیز بر اثر حادثه باشد، سرمایه آن به تعهدات بیمهگر، اضافه میگردد.

بند 3. مهلت اعالم خسارت: در صورت فوت بیمهشده، بیمهگذار یا ذینفع یا نماینده 

قانونی آنها موظفند مراتب را با ذکر علت حداکثر ظـرف 30 روز از تاریخ فوت کتباً 

به اطالع بیمهگر برسانند. همچنین در صـورت حیات بیمهشـده در پایان سـررسـید 

بیمهنامه، بیمهگذار یا ذینفع یا نماینده قانونی آنها موظفند مراتب حیات بیمهشده را 

ظرف 30 روز از تاریخ پایان قرارداد کتباً به بیمهگر اعالم نمایند.

اسناد و مدارك الزم جهت پرداخت منافع بیمه در صورت فوت که میبایست توسط 

بیمهگذار/ذینفع بیمهنامه ارائه شوند، عبارتند از:

ماده 5- نفع بیمهاي:

بیمهگذار باید نســــــــبت به موضوع بیمه نفع بیمهاي داشته باشد. در صورتیکه     

بیمهگذار و بیمهشده شخص واحدي نباشند، اخذ رضـایت کتبی بیمهشـده به منظور 

احراز نفع بیمهاي ضروري است. در مواردي که بیمهشده اهلیّت قانونی نداشته باشد، 

ولی یا قیم قانونی وي به نمایندگی اعالم رضایت مینماید.

ماده 6- شرایط پرداخت حقبیمه:

بند1. نحوه پرداخت حقبیمه: حقبیمه به صورت سـالیانه قابل پرداخت اسـت. در 

صورت موافقت بیمهگر، حقبیمه مذکور قابل تقســیط نیز میباشد که هزینه آن در 

محاسبات اندوخته لحاظ خواهد شد.

2-1. چنانچه اندوخته صندوق براي پوشش هزینههاي بیمهنامه کفایت کند، بیمهگر 

پساز کسر هزینههاي مربوطه، بیمهنامه را ادامه خواهد داد.

2-2. چنانچه اندوخته صـندوق، براي پوشــش هزینهها کفایت ننماید، بیمهنامه به 

حالت تعلیق درآمده و بیمهگر هیچگونه تعهدي در قبال پوشـــــــشهاي بیمهاي 

ارائهشده نخواهد داشت.

بند 3. تعدیل حقبیمه: بیمهگذار میتواند به انتخاب خود حقبیمه را از تاریخ صدور 

بهطور سالیانه و با تأیید بیمهگر حداکثر تا 25 درصد افزایش دهد.

ماده 7- منافع بیمهنامه:

بند 1. منافع بیمه در صـورت فوت بیمهشـده: منافع فوت عبارتاسـت از سـرمایه 

فوت بیمهشده در سـال جاري، پساز آخرین تغییرات اعمالشـده در قالب الحاقیهها 

در زمان اعتبار بیمهنامه بهعالوه اندوخته صندوق پس از کســـر هرگونه بدهی قبلی 

بیمهگذار که به ذینفعان در صورت فوت بیمهشده پرداخت خواهد شد.

بند 2. تعدیل سـرمایه فوت: بیمهگذار میتواند به انتخاب خود ســرمایه فوت را از 

تاریخ صدور تا قبل از فوت بیمهشـده بهطور سـالیانه و با تأیید بیمهگر حداکثر تا 20 

درصد افزایش دهد.

تبصــــره: در صورتیکه بیمهگذار، بیمهشده و یا ذینفع، تکالیف مقرر در این ماده را 

انجام ندهند؛ بیمهگر میتواند به نسبت تاثیر قصـور در افزایش خسـارت، خسـارت 

قابل پرداخت را کاهش دهد مگـر اینکه ثابت نمایند به علت خارج از اراده خود قادر 

به انجام تکلیف نبودهاند.

ماده 8- مدارك الزم جهت پرداخت خسارت فوت:

1- فرم درخواست بیمهگذار یا ذینفع یا وراث قانونی

3- گواهی فوت تأییدشده از سوي ادارات ثبتاحوال و یا کنســـولگريهاي سفارت 

ایران در خارج از کشور (کپی برابر اصل)

2- اصل بیمهنامه و اوراق الحاقیه ضمیمه آن
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5- گواهی انحصـــــــــار وراثت (در مواردي که منافع بیمه به وراث قانونی تعلق            

میگیرد).(کپی برابر اصل)

6- کلیه مدارك بیمارستانی و دفترچههاي بیمه درمانی بیمهشده(کپی برابر اصل)

8- شناسنامه باطلشده و کارت ملی بیمهشده و ذینفعان(کپی برابر اصل)

9- سایر مدارکی که بیمهگر در هنگام بررسی پرونده به آن نیاز داشته باشـد و آن را 

اعالم نماید.

10- چنانچه متوفی راننده وسیله نقلیه بوده کپی برابر اصل گواهینامه رانندگی ایشان

تبصـره1: چنانچه بیمه گر پس از بررسی اسناد و مدارك ارائهشده، مدارك دیگري 

الزم داشـت، میتواند سـایر اسـناد و مدارك تکمیلی عالوهبر موارد فوق را مطالبه یا 

خود تهیه نماید.

ماده 9- منافع بیمهنامه در سررسید بیمهنامه:

ماده 10- ذینفعان:

تبصــره: در صورت عدم تعیین ذینفعان توسط بیمهگذار، در صورت فوت بیمهشده 

وراث قانونی بیمهشده بهعنوان ذینفع در صورت فوت محسوبشده و سهم هریک از 

وراث به نســـبت مســـاوي پرداخت خواهد شد و در صورت عدم تعیین ذینفع در 

صورت حیات بیمهشده، شخص بیمهگذار بهعنوان ذینفع، تلقی میشود.

درصورتیکه بیمهشده تا سررسید بیمهنامه زنده باشد اندوخته تشکیلشده حاصل از 

سرمایهگذاري که بر اسـاس مفاد ماده 8 حاصـل شـده اسـت به «ذینفع در صـورت 

حیات» پرداخت میگردد.

7- درصـورتیکه فوت براثر حادثه باشـد کپی برابر اصــل یا اصــل برگ گزارش 

تصادف جرحی/فوتی، ختم دادرسی و نظریه پزشک قانونی و شرح معاینه جسد

بند1. تعیین ذینفعان: بیمهگذار حق دارد ذینفعان حقیقی یا حقوقی را در صــــورت 

فوت یا حیات بیمهشده با مشخص نمودن سهم هریک در فرم پیشـنهاد تعیین نماید 

که میبایست توسط بیمهشده نیز امضاء شود.

4- جواز دفن و در صورت فوت در اثر حادثه، جواز دفن با تأیید پزشکی قانونی

بند2. تغییر ذینفع در صورت فوت: هرگونه تغییر در ذینفع، اولویت و یا سـهم آنها 

در مدت بیمهنامه، با درخواست کتبی بیمهگذار و موافقت کتبی بیمهشده و یا نماینده 

قانونی وي امکانپذیر است.

بیمهگذار میتواند با موافقت کتبی بیمهشده و با تقاضاي صدور الحاقیه توسط بیمهگر، 

بیمهنامه را به بیمهگذار دیگري منتقل نماید مشــروط به اینکه ذینفع تعیینشده در 

بیمهنامه بستانکار وي نباشد.

تبصـره3: اگر بیمهگذار و بیمهشده شخص واحدي نباشند و بیمهگذار بیمهنامه را به 

دیگري منتقل نماید، چنانچه منتقلالیه تعهدات بیمهگذار به موجب بیمهنامه را اجرا 

کند، بیمهنامه معتبر باقـی مـیماند. با این حال، منتقلالیه مـیتواند بیمهنامه را طبق 

شرایط عمومی بیمهنامه فسخ نمایند. 

منتقلالیهتبصـــره4: در صورت انتقال بیمهنامه، اگر  متعدد باشند، هر یک از آنها 

نسبت به تمام اقساط حقبیمههاي باقیمانده از تاریخ انتقال، در مقابل بیمهگر مسئول 

خواهد بود.

در صورت انتقال بیمهنامه، بیمهشده قابل تغییر نمیباشد.تبصره2: 

تبصـره5: در صورت فوت بیمهگذار، کلیه وراث قانونی بیمهگذار با در دست داشتن 

برگه انحصار وراثت موظف به تعیین تکلیف وضعیت بیمهنامه میباشند.

بند 1. اندوخته صندوق: عبارتسـت از مبلغی که پس از کســر هزینههاي بیمهاي از 

مجموع حقبیمه پرداختی بیمهگذار و پس از محاسـبه سـود روزشـمار متعلقه در هر 

سال بیمهاي تشکیل میشود. این مبلغ در ابتداي هر سال بیمهاي به اندوخته سالهاي 

قبل اضافه شده و مالك سرمایهگذاري در آن سال خواهد بود.

ماده 11- تشکیل اندوخته صندوق و سرمایهگذاري آن:

کلیه وظایف بیمهگذار تا تاریخ انتقال، به عهده انتقالدهنده (بیمهگذار اولیه) میباشد.تبصره1: 
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بند1. بازخرید بیمهنامه: بیمهگذار میتواند در صورت تشکیل اندوخته بعد از پایان 

سال اول بیمهنامه، درخواست بازخرید بیمهنامه خود را نماید و شـرکت بیمه موظف 

است ارزش بازخرید بیمهنامه را که حداقل معادل90 درصد اندوخته بیمهنامه است 

با رعایت شرایط بیمهنامه صـادره، به ذینفعان در صـورت حیات، بیمهنامه پرداخت 

نماید.

بند 4. سود تضمینی: نرخ سود تضـمین براساس آئیننامه بیمه مرکزي و با توجه به 

صندوق انتخابی بیمهشده در هر سال محاسبه و به اندوخته بیمهشده اضافه میگردد.

بند2. برداشــت از اندوخته: بیمهگذار میتواند از پایان ســـال اول به بعد حداکثر 

معادل 90 درصـد ارزش بازخرید بیمهنامه، از اندوخته صــندوق برداشــت نماید. 

بدیهی است در اینصــورت باقیمانده موجودي بیمهگذار در صندوق سرمایهگذاري 

مبناي تشکیل اندوخته صندوق در سالهاي بعدي خواهد بود.

ماده 12- استفاده از اندوخته صندوق:

در موارد زیر در صورت فوت بیمهشده، بیمهگر تعهدي نســبت به پرداخت منافع بیمه 

خطر فوت ندارد مگر آنکه با پرداخت حقبیمه اضافی توافق دیگري صورت گرفته باشد.

بند3. اخذ وام: بیمهگذار میتواند از پایان سال اول به شـرط پرداخت حقبیمه سـال 

دوم، با ارائه درخواســت کتبی، تا ســقف90 درصــد ارزش بازخرید بیمهنامه، وام 

دریافت نماید. اخذ وام مجدد، منوط به تسویه وام قبلی میباشد.

3-2. نرخ سود تسهیالت و قرارداد وام:

بیمهگر، نرخ سود تســــــــهیالت را در هر سال اعالم خواهد کرد. شرایط و نحوه 

بازپرداخت وام حسـب مورد در قرارداد وام که به صورت جداگانه مابین بیمهگذار و 

بیمهگر منعقد میگردد، تعیین میشود.

بند 2. مشـــــارکت در منافع: بیمهگر موظف است بیمهگذار را در منافع حاصل از 

مجموع معامالت بیمههاي زندگی با رعایت مقررات مربوط ســـهیم نماید. ســـود 

مشـارکت صندوقهاي سـرمایهگذاري در هر سـال مالی، پس از تشـــــکیل مجمع 

عمومی بیمهگر تعیین میگردد و به نسـبت 85 و 15 درصد به ترتیب بین بیمهگذار و 

بیمهگر تقســـیم و به حســاب اندوخته صندوق بیمهنامه واریز میگردد. درصورت 

بازخرید بیمهنامه، بیمهگر میتواند بیمهگذار را درمنافع موضـــــوع این ماده (کالً یا 

بعضاً) مشارکت ندهد.

1-1. ارزش بازخرید در پایان سال اول بیمهنامه معادل 90درصد اندوخته، سال دوم 

معادل 91 درصد اندوخته، سال سوم معادل 92 درصد اندوخته، سـال چهارم معادل 

93 درصد اندوخته، سال پنجم معادل 94 درصد اندوخته، سال ششــــم معادل 95 

درصد اندوخته، سال هفتم معادل 96 درصد اندوخته و از سال هشـــتم معادل 100 

درصد اندوخته تشکیل شده در بیمهنامه میباشد.

1-2. درصورت درخواست بازخرید درسالجاري بیمهنامه، کلیه هزینههاي بیمهاي 

تا تاریخ درخواست، کســـر و پس از آن ارزش بازخرید بهذینفعان درصورت حیات 

پرداخت میشود.

3-1. تســویه وام: بیمهگذار موظف است اقســـاط وام را در سررسیدهاي مقرر بر 

اساس لیســت تســـویه وام بازپرداخت نماید. درصورت دریافت وام و بازپرداخ    ت 

بهموقع اقســاط، هیچ مبلغی از اندوخته صندوق کســر نخواهد شد. در صورت عدم 

بازپرداخت اقســــــاط وام، بیمهگر میتواند هر زمان بخواهد، مانده بدهی وام را با 

محاسبه جریمه دیرکرد از محل اندوخته صندوق، کسر نماید.

بند 3. صندوقهاي سرمایهگذاري: اندوخته صـندوق بیمهنامه به انتخاب بیمهگذار 

در یکی از صندوقهاي ذکرشده در فرم پرسشـــنامه، سرمایهگذاري خواهد شد. به 

هریک از صندوقهاي سرمایهگذاري انتخابشده، سود تضمینی و سود مشـارکت در 

منافع بهضورت روزشمار به شرح مندرج در بند 3 و 4  این ماده پرداخت خواهد شد.

ماده 13- استثنائات:

تبصره: چنانچه در مراجع قانونی اثبات شود که بیمهشده بهقصد دفاع از خود در این 

فعالیت شرکت کرده و یا شروع فعالیت مجرمانه به وي تحمیلشده باشد، مندرجات 

بند 5 این ماده اعمال نخواهد شد.

بند11. هرگاه بیمهگذار خارج از ایـران اقامت نماید، باید یک نفـر مقیم ایـران را به 

بیمهگر معرفی کند که در کارهاي مربوط به بیمهعمر، نماینده وي باشـــد و بیمهگر 

نامههاي مربوط را به عنوان و نشانی نامبرده ارسال نماید.

بند1. خودکشـــی: در صورتیکه طی مدت دو سال از برقراري پوشش بیمه توسط 

بیمهگر، بیمهشده خودکشی نماید.

بند2. تعلیق بیمهنامه: در صـورت عدم پرداخت حقبیمه، چنانچه اندوخته بیمهنامه 

براي تأمین هزینههاي بیمهنامه کافی نباشد، بیمهنامه به حالت تعلیق در میآید و در 

مدت تعلیق، بیمهگر هیچگونه تعهدي نسبت به پرداخت سرمایهفـوت در آن دوره و 

یا پـوششهاي دیگر بیمهنامه نخواهد داشت. مدت تعلیق حداکثر سه ماه میباشد و 

پس از آن بیمهگر حق فسخ بیمهنامه را دارد.

بند 7. اعزام به عملیات جنگی

بند8. تشعشعات هستهاي: چنانچه بیمهشده در اثر انفجار یا تشعشعات هستهاي و یا 

آلودگیهاي شـیمیایی و بیولوژیکی ناشـی از آن فوت کند، بیمهگر هیچ تعهدي براي 

پرداخت سرمایه فوت نخواهد داشت.

بند6. جنگ

بند2. مرگ بیمهشده بهوسیله بیمهگذار: در صورتیکه به تأیید مراجع ذیصـــالح 

اثبات شود که بیمهگذار عمداً بیمهشده را به قتل رسانده است.

بند5. اعمال خالف قانون: چنانچه بیمهشده در اثر شـرکت در فعالیتهاي مجرمانه 

اعم از مباشرت، مشـــارکت یا معاونت در آن فوت کند، یا به همین دلیل محکوم به 

اعدام گردد، بیمهگر هیچگونه تعهدي براي پرداخت سرمایه فوت نخواهد داشت.

بند3. مرگ بیمهشده بهوسیله ذینفع: در صورتیکه ذینفع تعمداً به طور مسـتقیم یا 

غیرمستقیم موجبات مرگ بیمهشده از قبیل همکاري، مشـارکت و یا معاونت در قتل 

را فراهم آورد، ذینغع مذکور از مزایاي بیمهنامه محروم و سهم ایشـــــان غیرقابل 

پرداخت خواهد بود.

بند4. تغییر شغل بیمهشده: بیمهگذار موظف است هرگونه تعویض یا تغییر شغل را 

به بیمهگر بهصـورت کتبی اعالم نماید و بیمهگر میتواند شـرایط بیمهنامه را با توجه 

به شغل اعالمشده تغییر دهد. چنانچه تغییر شغل بیمهشده به اطالع بیمهگر نرسـد، 

مطابق مفاد ماده 4 اقدام خواهد شد.

بند10. پوشش اتباع غیر ایرانی: صدور بیمهنامه و پرداخت خسارت مربوط به افراد 

با تابعیت غیرایرانی و مقیم ایران تنها با مجوز اقامت معتبر، امکانپذیر خواهد بود.

بند9. فوت ناشی از سوء مصـرف مواد مخدر یا روانگردان و مشــروبات الکلی یا 

داروهاي محرك بدون تجویز پزشک یا حوادث ناشی از مصرف این قبیل داروها.

ماده 14- شرایط ابطال، تعلیق و فسخ بیمهنامه:

بند1. ابطال بیمهنامه: بیمهگذار میتواند حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ صدور 

بیمهنامه و یا دو هفته پس از دریافت بیمهنامه، درخواست ابطال قرارداد را بنماید، در 

این صورت حقبیمه پس از کسـر هزینه آزمایشـات و معاینات پزشکی به بیمهگذار 

مسترد خواهد شد.

بند3. فسـخ بیمهنامه: در صورتیکه بیمهگذار پس از صدور بیمهنامه حقبیمه تعهد 

شده قسط اول را پرداخت ننماید و در طول یک ماه اول نیز درخواست ابطال بیمهنامه 

را نداده باشد، با توجه به جاري نشـدن بیمهنامه و عدم تشــکیل ارزش بازخرید، در 

صورت عدم انجام هرگونه آزمایش و معاینه پزشکی، شرکت بیمه پس از کســـــر 

هزینه صدور به مبلغ 1.000.000 ریال مازاد مبلغ پرداختی را به بیمهگذار مســترد 

مینماید و در صورت انجام آزمایش و معاینات، هزینه آن نیز کسر خواهد شد.
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بیمهگذار تا سـه ماه فرصــت دارد براي برقراري مجدد بیمهنامه خود درخواســت 

نماید، که درصــورت موافقت بیمهگر، بیمهنامه از تاریخ صــدور الحاقیه مربوطه با 

رعایت شرایط زیر مجدد جاري میگردد. الزم به ذکر است در صورت جاري شـدن 

بیمهنامه از سوي بیمهگر، تمامی تعهدات بیمهاي بهجز حوادث تا شـش ماه در حالت 

تعلیق خواهد بود.

ماده 15- برقراري مجدد بیمهنامه پس از تعلیق بیمهنامه:

2- بیمهگذار موظف است اقساط معوق تا تاریخ الحاقیه را  بهطور یکجا پرداخت نماید

ماده 16- خاتمه بیمهنامه:

بیمهنامه در صورت تحقق هریک از شرایط زیر، خاتمه مییابد:

1.  دریافت درخواست کتبی بیمهگذار توسط بیمهگر مبنـی بر بازخرید بیمهنامه

3.  سررسید بیمهنامه

4.  عدم رفع تعلیق بیمهنامه در مدتزمان مقرر

ماده 17- مهلت بررسی و پرداخت خسارت:

در صورت اعالم فوت بیمهشـده به بیمهگر، ارائه کلیه اسـناد و مدارك الزم توسـط 

بیمهگذار یا ذینفع یا نماینده قانونی آنها، بیمهگر موظف اســت بعد از دریافت کلیه 

مدارك مربوط به خسـارت، حداکثر ظرف مدت 30 روز، مدارك را بررسی و نتیجه 

را اعالم نماید. در صورت احراز عدم استحقاق دریافت خســارت، مراتب را همراه با 

ذکـر دالیل به طور مکتوب به بیمهگذار، ذینفع یا نماینده قانونـی آنها اعالم نماید و 

در صورت قبول خسـارت، حداکثر ظرف مدت 15 روز پس از قبول خسـارت، آن را 

پرداخت نماید. همچنین بیمهگر موظف است در صورت حیات بیمهشده تا سررسید 

بیمهنامه، منافع را پس از کسر بدهیهاي مربوط حداکثر ظرف مدت 30 روز با ارائه 

اصل مدارك شناسایی ذینفع و بیمهشده، به ذینفع پرداخت کند.

ماده 18- پوشش آخرین سال حیات:

بند1. پوشش آخرین سال حیات: چنانچه بیمهشده بهواسطه بیماري بنا به تشخیص 

پزشـکان معالج و اعالم کتبی آن به بیمهگر و با تأیید پزشـک معتمد بیمهگر بیش از 

دوازده ماه امید به حیات نداشته باشد میتواند از بیمهگر تقاضا نماید تا 25 درصد از 

سرمایه زندگی (حداکثر تا سقف موجودي صندوق) را شخصاً دریافت نماید. بیمهگر 

براي پرداخت و تسویه این مبلغ وثیقه و تضمین الزم را از بیمهگذار اخذ خواهد نمود. 

بیمهگر بابت این پوشش هیچگونه حقبیمه اضافی دریافت نخواهد کرد.

تبصـــــره: حداکثر سن بیمهشده جهت استفاده از این پوشش 65 سال بوده و مبلغ 

پرداختی نمیتواند از یک میلیارد ریال تجاوز کند.

بند2. تسـویه آخرین سال حیات: تســویه مبلغ پرداختی بابت پوشش آخرین سال 

حیات بهشرط معتبر بودن بیمهنامه، به یکی از سه حالت زیر انجام میپذیرد:

1- بیمهگر پساز بررسی پرسشــــنامه تکمیلشده مربوط به بیمهشده، در صورت 

تأیید نسبتبه ادامه مجدد بیمهنامه اقدام مینماید، هرگونه هزینه احتمالی مربوط به 

بررسی پزشکی برعهده بیمهگذار خواهد بود.

2-1. در صــورت فوت بیمهشــده ظرف12 ماه از تاریخ دریافت، مبلغ پرداختی به 

بیمهشده عیناً از سرمایه قابل پرداخت بهذینفعان کسر میگردد.

5.  عدم رعایت شرط حداکثر حسن نیت طبق ماده 4

2-2. در صـورت فوت بیمهشــده پس از 12 ماه از تاریخ دریافت و در مدت اعتبار 

بیمهنامه عالوه بر مبلغ پرداختی به بیمهشده، سـود متعلقه از سـرمایه قابل پرداخت 

بهذینفعان کسر میگردد.

2-3. در صــورت حیات بیمهشــده در زمان خاتمه بیمهنامه، مبـلغ پرداختـی بـه 

بیمهشده بهاضافه سود متعلقه میبایســـت به بیمهگر بازپرداخت گردد. در صورت 

عدم بازپرداخت این مبلغ وثیقه اخذشـــده به ازاي آن در اختیار بیمهگر قرار خواهد 

گرفت و بیمهگر میتواند مطالبات خود را از وثیقه ارائهشده برداشت نماید.

2.  فوت بیمهشده

ماده 19- دعاوي حقوقی:

اختالفاتی که به موجب قانون قابل داوري نمیباشد، در دادگاههاي عمومی و مطابق با 

قواعد صـالحیت محلی مندرج در قانون آیین دادرسـی مدنی مورد رســیدگی قرا  ر 

میگیرد.

موارد مسـکوت در این قرارداد حسـب مورد تابع قانون بیمه، عرف بیمهگري و سایر 

مقررات و قوانین جاري کشور میباشد.

ماده 22- قلمرو جغرافیایی پوشش:

تعهد بیمهگر از ساعت 24 روز صدور بیمهنامه یا روز پرداخت اولین قسـط حقبیمه، 

هرکدام که دیرتر باشد، آغاز میشود.

https://www.si24.ir/fa/general_content/48971.html

ماده 23- موارد پیش بینی نشده:

ماده 21- مرور زمان دعاوي:

ارجاع به داوري: طـرفین قـرارداد مـیتوانند اختالف خود را تا حد امکان از طــریق 

مذاکره حل و فصل نمایند. چنانچه اختالف از طریق مذاکره حل و فصل نشد از طریق 

داوري حل و فصـل نمایند. در صورت انتخاب روش داوري طرفین قرارداد میتوانند 

یک نفر داور مرضــیالطرفین را انتخاب کنند. در صــورت عدم توافق براي انتخاب 

داور مرضـیالطرفین هریک از طرفین داور انتخابی خود را به صـورت کتبی به طرف 

دیگر معرفی میکند. داوران منتخب داور ســومی را انتخاب و پس از رســیدگی به 

موضوع اختالف با اکثریت آراء اقدام به صـدور راي داوري میکنند. در صـورتیکه 

داور معرفی نشـــود یا داوران منتخب براي انتخاب داور سوم به توافق نرسند روش 

داوري موضـوع این ماده منتفی خواهد بود. هریک از طرفین حقالزحمه داور انتخابی 

خود را میپردازد و حقالزحمه داور سوم به تساوي تقسیم میشود.

پوشـشهاي این بیمهنامه براي حوادث داخل و خارج قلمرو جمهوري اسـالمی ایران 

است مگرآنکه بهصورت دیگري توافق شده باشد.

شرایط عمومی این بیمهنامه و آثار مترتبه به آن، صرفاً با مهر و تأیید شرکت بیمه 

سامان، قابل استناد میباشد.

* جهت اطالع از وضعیت بیمهنامه به نشانی زیر مراجعه فرمایید:

هرگونه ادعاي ناشی از این بیمهنامه باید حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ بطالن، 

فسـخ و یا انقضـاي مدت بیمهنامه و در صورت وقوع حوادث تحت پوشش، از تاریخ 

وقوع حادثه اقامه شود و پساز دو سال مذکور ادعاي ناشی از این بیمهنامه مســموع 

نخواهد بود.

- اقامتگاه قانونی بیمهگذار یا نماینده قانونی وي به ترتیبی است که در پیشـنهاد بیمه 

نوشته و امضاء کرده است و مکاتبات بیمهگر به همان نشانی ارسال میشود.

ماده 20- زمان شروع تعهد بیمهگر و اعتبار بیمهنامه:
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