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کلیات- اولفصل
دادرقرااساس-1ماده

گذاربیمهکتبیپیشنهادو1316سالماهاردیبهشتمصوببیمهقانوناساسبرنامهبیمهنای
.باشدمیطرفینتوافقموردواستگردیدهتنظیم) میباشدنامهبیمهالینفکجزءکه(

گربیمه-2ماده

خسارتجبرانوگردیدهقیدنامهبیمهایندرآنمشخصاتکهاستايبیمهشرکتگربیمه
.گیردمیعهدهبهنامهبیمهایندرمقررطبقرااحتمالی

گذاربیمه-3ماده

ونمودهخریداريرابیمهکهاستنامهبیمهایندرمذکورحقوقییاحقیقیشخصگذاربیمه
.باشدمیآنبیمهحقپرداختمتعهد

ذینفع-4ماده

تمامدرکهباشدمیگذاربیمهازاعمنامهبیمهایندرمذکورحقوقییاحقیقیشخصهرذینفع
.باشدداشتهنفعبیمهموضوعازقسمتییا

بیمهمورد-5ماده

دریاوگذاربیمهبهمتعلقکهاستنامهبیمهاینمشخصاتجدولدرمندرجاموال،بیمهمورد
گذاربیمهاشتغالنوعباکهحدوديتااشخاصسایراموال. باشدبیمهموردمحلدرويتصرف
کهکارگرانییاگذاربیمهخانوادهاعضاءبهمتعلقاموالسایرومنزلاثاثیههمچنینوداردارتباط

بیمهمحلدرومنظورشدهبیمهسرمایهدرآنهابهاياینکهبرمشروطبرند،میبسرويمنزلدر
.شودمیمحسوبشدهبیمهباشدمستقر

بیمهمدت-6ماده

دروآغازاستگردیدهقیدنامهبیمهدرشروعتاریخعنوانبهکهروزي24ساعتازبیمهمدت
شدهتصریحنامهبیمهدرآنخالفآنکهمگریابدمیخاتمهنامهبیمهانقضاءتاریخروز12ساعت
.باشد
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نامهبیمهاعتبار-7ماده

گذاربیمهوگرددمیآغازبیمهحققسطاولینپرداختازبعدگربیمهتعهدونامهبیمهاعتبار
ولیگیردقرارتوافقموردکتباموخريشروعتاریخآنکهمگربودخواهدبیمهحقباقیماندهمدیون

.باشدمینامهبیمهدرمندرجتاریخخالف،شرطنبودنصورتدرقراردادمدتپایانتحالهردر

غرامتاصل-8ماده

وقوعزماندربیمهموردبهنسبتگذاربیمهبهواردهزیانمیزانازموردهیچدرخسارتجبران
.نمایدنمیتجاوزخسارت

شرایط: دومفصل
نیتحسناصل-9ماده

اطالعاتکلیهگربیمههايپرسشبهپاسخدرصداقتودقترعایتبااستمکلفگذاربیمه
عمداًگربیمهپرسشبهپاسخدرگذاربیمهاگر. دهدقرارگربیمهاختیاررابیمهموضوعبهراجع

بالاثروباطلبیمهقراردادبنماید،اظهاريواقعبرخالفعمداًیاونمایدخودداريمطلبیاظهاراز
حادثهوقوعدرتاثیريهیچشدهاظهارواقعبرخالفیاشدهکتمانکهمطلبیولوبودخواهد
بلکهشدنخواهدمستردويبهگذاربیمهپرداختیوجوهفقطنهصورتایندر. باشدنداشته

.نمایدمطالبهنیزرابیمهحقماندهتواندمیگربیمه

بیمهموضوع-10ماده

:زیربشرحثالثاشخاصوگذاربیمهبیمه،موردبهواردهخسارتهايجبرانازعبارتست

خطراتدیگروانفجار،صاعقه،آتش،خطراتبروزازناشیبیمهموردبهواردهخسارتجبران. 1
.پیوستاختصاصیشرایطرعایتبانامهبیمهدرمندرج

باو1بنددرمندرجخطراتبروزازناشیثالثاشخاصبهواردهمالیهايخسارتجبران. 2
.پیوستاختصاصیشرایطرعایت

در
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وخانوادهاعضاءیاوگذاربیمهشخصبرايعضونقضوفوتغرامتودرمانهايهزینهجبران. 3
شرایطرعایتباو1بنددرمندرجخطراتبروزازناشیگذاربیمهموقتاسکانواجارههايهزینه

.پیوستاختصاصی

تامینقابلهايهزینهوخسارت-11ماده

.نمایدمیتامینرااختصاصیشرایطدرمندرجمشروحهخسارتنامهبیمهاین

تامینقابلخسارتحدود-12ماده

اختصاصیشرایطونامهبیمهدرمندرجشرحبهبیمه،موردمحلومکاندرنامهبیمهاینخسارت
قابلخسارت. شدخواهدجبرانشدهبیمهمالبهنسبتوگذاربیمهبهواردهزیانمیزانبهو

وقوعازبعدوقبلبالفاصلهشدهبیمهاقالمازیکهرارزشالتقاوتمابهازتواندنمیپرداخت
.نمایدتجاوزدیدهخسارتاقالمازیکهرشدهبیمهمبلغازکلیخسارتصورتدریاوخسارت

گذاربیمهلکنیابد،میتقلیلخسارتمیزانبهخسارت،وقوعصورتدربیمهسرمایه-تبصره
.دهدافزایشرابیمهسرمایهاضافیبیمهحقپرداختباتواندمی

اضافیخطرات-13ماده

آنچهبهمضافرادیگريخطراتتوانمیاضافیبیمهحقدریافتوگربیمهموافقتصورتدر
الحاقیهصدوربهمنوطاضافیخطراتتامین. نمودبیمهاستآمدهشدهبیمهخطراتعنوانتحت

.بودخواهد

بیمهحقپرداخت-14ماده

نقداًنامهبیمهدریافتمقابلدررابیمهحقاستموظفگذاربیمهخالف،شرطنبودنصورتدر
.نمایداخذباشدرسیدهگربیمهمجازامضايبهکهرسیديقبضوبپردازد

اظهاراتبودنکتبی-15ماده

.گرددارسالشدهاعالمنشانیآخرینبهکتباًگربیمهوگذاربیمهاظهاروپیشنهاد

بیمهموردارزشکاهش-16ماده

گذاربیمهشودکمتربیمهموردارزشازمحسوسطوربهشدهبیمهاموالبهايکهصورتیدر
موردازقسمتییاکلکهصورتیدر. برساندگربیمهاطالعبهتاخیربدونراموضوعاستموظف
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آنیاوکلباارتباطدرنامهبیمهببیندکلیزیانشدهبیمهخطراتتحققازغیردلیلیبهبیمه
شمارروزصورتبهاعتباردورهبیمهحقومنفسخکلیزیانوقوعزمانازبیمهموردازقسمت

.شودمیمستردگذاربیمهبهالتفاوتمابهومحاسبه

مضاعفبیمه-17ماده

همانبرايودیگريقراردادموجببهنامهبیمهاینموضوعشدهبیمهاموالازقسمتییاتماماگر
نامذکرباوتاخیربدونرامراتباستملزمگذاربیمهشودبیمهدیگريگربیمهنزدمدتوخطر
گربیمهمسئولیتحادثهوقوعصورتدر. برساندگربیمهاطالعبهشدهبیمهمبلغوجدیدگربیمه

.باشدمیشدهبیمهمبالغمجموعباکردهبیمهخودکهمبلغیتناسببه

خطرتشدید-18ماده

موجبکهشودشدهدادهبیمهموردوضعیتدریاوکیفیتدرتغییراتیبیمهمدتدرهرگاه
نیزوسازدآگاهحاصلهتغییراتازراگربیمهتاخیربدوناستموظفگذاربیمهباشدخطرتشدید

اطالعآنحدوثازگذاربیمهولینبودهگذاربیمهعملاثردرنامبردهتغییراتکهصورتیرد
تشدیدصورتیدر. نمایدآگاهراگراطالع،بیمهتاریخازروزدهمدتظرفاستملزمباشدداشته
اینکهیامطالبهباقیماندهمدتبرايراخطربامتناسباضافیبیمهحقتواندمیگربیمهخطر

نتوانندطرفینکهصورتیدر. نمایدفسخگذاربیمهاعالمتاریخازروزدهمدتظرفرابیمهقرارداد
منفسخنامهبیمهگذار،بیمهقبولعدماعالمتاریخازنمایندتوافقاضافیبیمهحقمیزاندر

یافسخزمانتاخطرتشدیدهنگامازرااضافیبیمهحقداردحقگربیمهصورتهردر. گرددمی
قرارداداجرايحیندرشودمسلمهرگاهخطرتحققصورتدر. نمایدمطالبهبیمهمدتانقضاي

تواندمیگربیمهاستنکردهمطلعراگربیمهودانستهمیراخطردتشدیعواملگذاربیمه
.کندپرداختمشددبیمهحقودریافتیبیمهحقنسبتبهراخسارت

مرتهنحقوق-19ماده

تامنقولغیرومنقولازاعمشدهبیمهاموالمورددررامرتهنقانونیحقوقاستمکلفگربیمه
شدهبیمهاموالبهنسبتمرتهنحقوق. نمایدرعایتخسارتپرداختدرخودتعهدحداکثرحدود
.باشدرسیدهگربیمهاطالعبهبایدمزبور
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مالکیتتغییر-20ماده

بهوقتاسرعدربایستیمیمراتبشوددادهانتقالدیگريبهبیمهموردمالکیتکهصورتیدر
گیرندهانتقالبهبیمهقراردادازناشیتعهداتوحقوقانتقالصورتایندر. برسدگربیمهاطالع
اعمالحقوقبذوياستحقاقمیزاننسبتبهخسارت. باشدمیاخیرشخصکتبیموافقتبهمنوط

.شودمیپرداختنامهبیمهدرمندرجذینفعاز

نامهبیمهفسخ-21ماده

گرفتننظردرباگربیمهصورتایندر. نمایدفسخرانامهبیمهزمانهردرتواندمیگذاربیمه
.نمایدمیمستردگذاربیمهبهرادریافتیالتفاوتمابهومحاسبهرابیمهحقمدت،کوتاهتعرفه

حکماینشمولازشوندمیصادرثالثنفعبهقراردادیاقانونموجببهکههایینامهبیمه
بیمهتواندمیاستدادهاوبهفسخاجازهبیمهقانونکهموارديدرگربیمه. باشندمیمستثنی

اعالمنشانیآخرینبهسفارشیپستباراآناعالمیهونمایدفسخروزهدهاخطاریکبارانامه
رامدتباقیماندهدریافتیبیمهحقبایستیگربیمهصورتایندر. نمایدارسالگذاربیمهشده
.نمایدمستردشمارروزصورتبهگذاربیمهبهمزبوراخطاراعالمتاریخازروزدهانقضايازپس

دهدمیدستازراخودحقوقگذاربیمهکهمواردي-22ماده

کهصورتیدر. باشدنمیاستردادقابلدریافتیبیمهحقواستباطلبیمهقراردادزیرموارددر
آنمطالبهدرمحقگربیمهباشدشدهپرداختخسارتییاونشدهوصولبیمهحقازقسمتی
:بودخواهد

بهمنجرکهنحويبهبیمهپیشنهادردگذاربیمهعمديواقعخالفاظهاراتیاحقایقکتمان-1
.باشدشدهگربیمهنظردرخطراهمیتکاهش

.تقلبقصدباواقعیارزشازبیشمیزانیبهاموالکردنبیمه-2

.تقلبقصدبادیگرگربیمهنزددرمدتوخطرهمانمقابلدربیمهموردمضاعفبیمه-3

بیمهازاعمالحقوقذويتوسطبیمهموضوعدرعمديخسارتایجاددرمشارکتیاومباشرت-4
.ويمقامقائمیاوگذار

.باشدیافتهتحقققبالکهخطريبیمه-5
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حادثهوقوعصورتدرگذاربیمهوظایف-23ماده

:استموظفگذاربیمهحادثهوقوعصورتدر

.نمایدمطلعراگربیمهحادثهوقوعاطالعزمانازروز5ظرفحداکثر-1

شده،دادهنجاتاشیاءفهرستحادثه،کیفیتبایستیحادثهوقوعزمانازروزدهظرفحداکثر-2
.ارسالگربیمهبرايراخسارتتقریبیمبلغوآنهاجدیدمحل

عملبهراالزماقداماتکلیهحادثه،وقوعازبعدیاموقعدرخسارتتوسعهازجلوگیريبراي-3
.آورد

راخسارتارزیابییاحادثهعلتتعیینکهندهدتغییراتیبیمهمورددرگربیمهاجازهبدون-4
ضروريعمومیمنافعرعایتیاوخسارتتقلیلجهتدرتغییراتآنکهمگر. نمایداشکالدچار

.شدبا

حداکثرکهداردنیازبدانخودتعهداتحدودتعیینبرايگربیمهکههمکاريگونههمهضمن-5
بینازاموالفهرستحادثه،روزدرموجوداموالفهرستحادثهوقوعازاطالعازبعدروز15تا

درراحادثهتاریخازقبلبالفاصلهآنهابهايگربیمهخواستدرصورتدرودیدهآسیبورفته
.دهدقرارگربیمهاختیار

خسارتارزیابی-24ماده

بیمهکهمبلغیتناسببهگربیمهباشدشدهبیمهواقعیقیمتازکمتربهمالیکهصورتیدر-1
)بیمهقانون10ماده(بودخواهدخسارتمسئولمالواقعیقیمتبااستکرده

انتفاعوسیلهنبایدرابیمهکهاساساینبرخسارتبروززماندربیمهمورددرواقعیقیمت-2
.شدخواهدمحاسبهداد،قرار

درخواستدارندحقگذاربیمهوگربیمهنباشدتوافقموردواردهخسارتمبلغکهصورتیدر-3
:بنمایندزیرشرحبهکارشناسنفرسهازمرکبهیاتیبوسیلهراواردهخسارتمیزانتعیین

. نمایدمیمعرفیدیگرطرفبهکتباوانتخابکارشناسنفریکطرفینازیکهر-الف
ازیکیکهصورتیدر. نمودخواهنداقدامسومکارشناستعیینبهنسبتمتفقاًمنتخبکارشناسان

نماید
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یاوننمایدانتخابدیگرطرفاعالمتاریخازروز14مدتدرراخودمنتخبکارشناسطرفین
بهاعالموانتخابآخرینتاریخازماهیکمدتظرفسومکارشناستعییندرمنتخبکارشناس

خواهدتقدیمذیصالحدادگاهنشدهتعیینکارشناسانیاکارشناستعییندرخواستنرسندتوافق
.شد

دیگرطرفباخویشاوندينسبتسومکارشناسکهصورتیدرتواندمیطرفینازیکهر: ب
.نمایدردرامزبورکارشناسباشدداشته

کارشناسالزحمهحقوپرداختخواهدراخودمنتخبکارشناسالزحمهحقطرفینازیکهر: ج
.بودخواهدطرفینعهدهبهبالمناصفهسوم

دیدهخسارتاموالمورددرگربیمهاختیارات-25ماده

درکهنمایدتعویضیاوتعمیرتصاحب،راشدهدادهنجاتودیدهخسارتاموالتواندمیگربیمه
درمذکورمداركدریافتازپسروزسیظرفحداکثروکتباًراخودتمایلبایستیمیصورتاین
تعیینارزیابییاوتوافقاساسبرشدهتصاحباموالبهاي. نمایدابالغگذاربیمهبه23ماده5بند

ظرفبایستیمیگربیمهتوسطدیدهخسارتبیمهمورداموالتعویضیاوتعمیر. شدخواهد
.پذیردانجامباشدنمیمقدورآنازکمترعرفاًکهمدتی

خسارتپرداختمهلت-26ماده

بهبتواندکهمدارکیواسنادکلیهدریافتازپسهفتهچهارظرفحداکثراستمکلفگربیمه
پرداختوتسویهبهاقدامدهد،تشخیصراواردهخسارتمیزانوخودمسئولیتحدودآنهاوسیله

.نمایدخسارت

شودمیخسارتجبرانکاهشموجبکهمواردي-27ماده

تقصیردرجهنسبتبهراآناینکهیانمایدردراخسارتپرداختتواندمیگربیمهزیرموارددر
:دهدکاهشويمقامقائمیاگذاربیمهازاعمالحقوقذوي

.باشددادهرويويمقامقائمیاوگذاربیمهازاعمالحقوقذويتقصیراثردرحادثههرگاه-1

خسارتمیزاننتیجهدروباشدننمودهعمل23مادهدرمندرجوظایفبهگذاربیمههرگاه-2
.آیدواردخدشهگربیمهحقوقبهیاویافتهافزایش
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دعوياقامهمهلت-28ماده

بیمهاینازناشیدعاويکلیهکهنمودندتوافقوشرطالزمخارجعقدضمنگذاربیمهوگربیمه
وقوعصورتدرونامهبیمهمدتانقضايیاوفسخبطالن،تاریخازسالدومدتظرفرانامه

ادعايهرگونهونماینداقامهیکدیگرعلیهمزبورحادثهوقوعتاریخازنامهبیمهوضوعحادثه
. نمودندصلحمقابل،طرفبهبالعوضوسلبخودازراشدهیادسالدوانقضايازپساحتمالی
.باشدمیاستماعقابلغیروزمانمرورمشمولمذکورسالدوازپسنامهبیمهاینازناشیدعاوي

مقامیقائماصل-29ماده

ایجاددرمذکوراشخاصمسئولیتیاتقصیرلحاظبهثالثاشخاصعلیهگذاربیمهحقوقکلیه
شرکاء،. گرددمیمنتقلاخیرشخصبهگربیمهتوسطشدهپرداختخسارتمیزانتاحادثه

مادهاینمقرراتاجرايلحاظازگذاربیمهاولدرجهسببییانسبیبستگانوهمسرکارکنان،
.باشدآنانعمدهازناشیخسارتآنکهمگرگرددنمیتلقیثالثشخص

استثنائات: سومفصل
:باشدمیخارجگربیمهتعهداتشمولاززیرموارد-30ماده

هايسنگمرواریدوجواهراتشکل،بهرقیمتیفلزاتاسناد،بهادار،اوراقپول،مسکوکات،-
آوريجمعنقشه،بازسازيهايهزینههمچنینوخطینسخواسنادهرگونهنشده،سوارقیمتی
افزارينرمهايبرنامهوتبلتوهمراهتلفنگوشیبازرگانی،دفاترتنظیمیاواطالعاتمجدد

اقداماتیاوداخلیاغتشاشاتکودتا،انقالب،قیام،اعتصاب،بلوا،وآشوبداخلی،جنگجنگ،-
یاواالرضیتحتحریقزمین،ریزشفشان،آتشلرزه،زمینانتظامی،ونظامیمقاماتاحتیاطی

.سماويآفات
.باروتوتی.ان.تیدینامیت،مانندمنفجرهموادانفجار-
.ايهستهانفعاالتوفعل-
ازاعمنامهبیمهالحقوقذويتوسطبیمهمورددرعمديخسارتایجاددرمباشرتیاومشارکت-

.ويمقامقائمیاگذاربیمه
تاسیسوبازسازيتعمیر،هزینهافزایشازناشیزیانوتولیدوکاردروقفهازحاصلهزیان-

.مجدد
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