آيين نامه شماره ۹۸
شوواي عووي بيمه وو يجيي وود ي وويج ي۷۱يقوويناتيسيسووهميمه وو ي دروو ي يوود تي يمه وو يگوود ديجيي ه وو ي وواي ي
 «۷۱۳۱/۷۷/۱۷آيين نامه قرارداد بيمهه اهامين اداه ار در ر يهه دهخر دااله ها » ي شوم يمودي
۷۱ي يج ي ي۱يسبصد يم يشدحيذي يسصايبين اج.ي ي
ماده  -۱اساس قرارداد
ينيقد يج جيمد سيسيقيناتيمه ي صابيسيلي۷۱۷۱ي ي ا جي دسبطي زيقيناتي اييگ دربي صابي۷۱۳۱ي يآيهنني ي د يبي
قيناتي اييگ دربي صوابي۷۱۳۱ي يقيناتيمهباجي وم دي يهطير بي رييي صابي۷۱۳۱يمهنيسشك ي قمصيج ي......يم ي
عنا تيمه گذ يي يشودر يمه ي...ي....يم يعنا تيمه گدي يگ دكي هاي ي سال بي يد تيم يعنا تيذ نفعيمييشد يطيزيدي
نعقدي بگدجج .ي
ماده  -۲اداريف ي
صطالحيتي ايجي سمفيج يجيي ينيقد يج جيجيي عينبي شد حيزيديم يرييي بي ج .ي
 -۱بيمهگذار:يسشوك ي قمصويج ي سو يمييعتواي يشدر يهي يح نق يمهن ههبير يم ي ا بيقا نهني ي قدي تي
دماطيثب يگدجيد ي ي ووا ه ي عتويبيمد سيسي اعامي يج ي۱ي ينيقد يج جيي يپذيدفم ي يآند ين جيمه گديمه ين اج ي
معهديپدج خ يحق مه ي س .ي سيقيميزيگينبي يصنييعدي عيجتي يرشي يز ي يد تي ي سيقيسعي تي در ي هاي ي سال بي
يد تينه ي بسا ننديم يعنا تيمه گذ يي ينيقد يج جيميشند .ي
 -۲يشههر ح لم نق بينالملل :يشوو حيحقاقبي يد نبير يم ي ا بيقا نهني ي قدي تي دماطد جيزيم ي نجيمي
ع ههيتيح نق يمهن ههبي س .ي ي
 -۳بيمه گر:ي اسو و يمه ي ي سو ير يج ي يپد ن يفعي ه ي زيمه ي در ي هاي ي سال بي يد تيماج ي يي جيزيم ي
نجيميع ههيتيمه يجيي ينييشم يطبقيقا نهني ي قدي تي دماطي س  .ي
 -۴ذينفع:يگ دكي هاي ي سال بي يد تي س  .ي
 -۵يبيمهنامه:يسوند ي س يرمببير يساسطيمه يگديمد سيسي فيجي ينيقد يج جيصيجييشد يميشد.يمه يگدي بيسا نديمد ي
هدي ظهييني يعباييج خهبييكيمه يني ي ج يييييكيگا هبيمه يمدي سيسي ينيقد يج جيصيجيين ييد .ي
 -۶گخاه بيمه:يسوند ي س يرمببيييي كمد نهكبير يجييايياابي ي ينيقد يج ج يم ي نظاييپاشش يمه ي يمد يهدي
ظهييني يساسطيمه يگديصيجيي م يذينفعي ي ئ ي بيگدجج .ي
 -۷قاچاق:ي نظايي زيقيايقيجيي ينيقد يج جي اعووواميمندي«ب» ي يج ي( )۷۷۱ي ا جي( )۱۷ي بي( )۱۱يقيناتي اييگ دربي
صووابي۷۱۳۱ي يمندي«ب»ي يج ي()۱يقيناتي بييز يمييقيايقيريالي ي يزي صووابي۷۱۳۱ي ي صووالحيتيمعد يآنهييصوودفييجيي
يسبيطيمييعباييج خهبي س  .ي
 -۹پر انه دخر داال :يسند ي س يحي ي طالعيتي ظهييني يعباييج خهبير يساسطيگ دكيپمي زي نجيميسشديفيتي
گ دربيجييي ي يعباييج خهبيمد مدي قدي تيصيجيي بگدجج .ي
 -۸اظاارنامه دخر داال :ي نظايي زي ظهييني يعباييج خهبدي ظهييني ي اعامي يج ي۱۳يقيناتي اييگ دگبي س  .ي
 -۱۱ا ي مجاز :رياليبير يصد ييآتيميييعيي يعا مطينهيزيم ير بي جازيند يج .ي
 -۱۱ا ي مجاز مشر ط:ي رياليبير يصد ييييي ي جيآتينهيزيم ير بي ا فق يقبهبييكييييانديسيز يتيج مبيج يج .ي

 -۱۲دخر داال  :عباييج خهبديي ي يگ دربي س ير يمد سيسيآتيريال يگ دكينشد ي زييكيگ دكي جيزيم يگ دكي
جيزيجيگدي ييييسييدي يرنيسي ينظييتيگ دكي نمق ي بگدججيسييسشديفيتيقطعبيگ دربيآتيجيي قصدي نجيميشاج .ي
ماده  -۳مخضخع قرارداد ي
اعاميقد يج جيعبييتي س ي زي وا ه يسي هنيسعهد تيشدر هي يح نق يمهن ههبيجييقبيليذ نفعيمد يريالهي ي
جيزي عيجليحقاقي ي ج ي معهق ي يمد يريالهي ي جيزي شد طي عيجليحقاقي ي ج ي معهق يم يعال ينصفيسييس يمد مدي
يزشيريالير يح ووبي ايجيساسووطيگ دكيسعههني بيشوواجير يمديعهد يمه گذ ييماج ي يساسووطي ين جيمه گديمه ي
بگدجج.ي ي
ماده  -۴ظايف بيمهگذار به شرح زير اسح :ي
 -۱مه گذ يي اظفي سوو يحقمه يي يم يسدسهببير يجييمه يني ييييگا هبيمه ي شوو حيگدجيد يم يمه گديپدج خ ي
ن ييد .ي
 -۲يمه گذ يي اظفي سو يه يتيميي نعقيجي ينيقد يج جيفهدس ي ش صيتيشدر يهي يح
آنهييي يپذيدفم يم يمه گدي عالمين ييد .ي
 -۳مه گذ يي اظفي س يشدر هي يح

نق يمهن ههبير يسعهدي

نق يمهن ههبير يسعهديآنهييي يپذيدفم ي ه ميم ي نجيمي قد يتيزيدين ييد:ي ي

الف-ي جييصايتي طالمي زيهدگان ي غييدتيمهني ي ا ي يپد ن يعباييج خهبي ي ا يج ير ي نجديم يعدميسياي يس يميييي
م شوبي زيرياليجيي هه ي قديي بيشواجدي د سبيي يحد ررديظدفي۱۲يسيع ي زيز يتي طالمديم يمه گذ يي يمه گدي عالمي
ن ييد .ي
ب-ي قد يتيالزمي ه يحفظيريال يعباييج خهبيم يع يآ يج .ي
ج-يجييصايتيجيييف يهدگان ي خطييي يجيي يسبيطيميي اعاميقد يج جي زسا ي د عيذ يمطي د سبيي يمالفيصه يم ي طالمي
مه گذ يي يمه گديمدسيند.ي ي
 -۴يمه گذ يي اظفي س و يم ي نظاييح ووني د ي ينيقد يج جيستووي هنيالزميي ي منيسووبيمييحج يع ههيتي ييي ووكي
شدر هي يح نق يمهن ههبير يسعهديآنهييي يپذيدفم ديجيي خمهيييمه گديقد ييجهد .ي
ماده  -۵ظايف ادا ار بيمهگر ي
ظييفي يسعهد تيمه گديم يشدحيزيدي س  :ي
 -۱يمه گدي اظفي سو يمد سويسي طالعيتي ي ئ يشد ي ي عيجلي بهغبير يساسطيگ دكي بدديجيي ظهييني يعباييج خهبي
عالمي بشاجيمه ني ييييگا هبيمه يي يصيجيي يجييقبيليپدج خ يحقمه ي زيسا يمه گذ ييم ي ييي ن ييند ي يسياي ي
ن ييد .ي
 -۲يسعهود تيمه و يگدي يمه يگذ ييجيي يسبيطيميي اعوووامي ينيقد يج جيجيي ايجيهديپد ن يعباييج خهبي زيز يتيخد ريهدي
ي ا ي زيگ دكي بدديآغيزي يمييسييهدي كمد نهكبييييرمببي صواليس يميرياليساسطيگ دكي قصدييييعدمي عالميخ ييتي
زيسوووا يذ نفعيم يمه گديسيي۳۱يي زيپمي زپيييتي هه ي قدييجييپد ن يعباييج خهبي(هديرد ميز جسدي سفيقيمهفمد)يپيييتي
بپذيدج.ي ي

 -۳مه گدي اظفي س يجييصايتيجيخا س ي يه يهنگبيذ نفعدي حدهي يصد ييمه ني ييييگا هبيمه ي اعامي يني
قد يج جي( ع ي زيشعب يييين ييندگب)يي يجييگ دكي بددي مقدين ييدي ي ش صيتيآنهيي زي ه يج يندگيتي تي ي جيزيجييآتي
حدهيي ينه يهدگان يسغههد تيمعد يي يرمبييم ي طالميمه گذ يي يذ نفعيمدسيند .ي
 -۴مه گدي اظفي س و يمييطد حبيسووي ين يندم ف ي ي نيسووبين ووب يم يفد ه يشوودتي كيتيسبيجلي طالعيتيالزميميي
مه گذ يي يذ نفعي قد مين ييدي يفهدس يشدر هي يح نق يسي يپاششيي يم يطايي م ديم يذ نفعي عالمين ييد.ي ي
 -۵جيي ا يجيزيدديمه گدي كهفي سو يظدفي دتي۷۱يي زيپمي زيجيييف ي د يكي اعوامي يج ي۱يميييعيي يشد يطي يني
قد يج جيخ ييتيي يم يذ نفعيپدج خ ين ييد :ي
الف-يانينچ ير يريال ي نديريجيي ظهييني يعباييج خهبير يمد سويسيآتيمه يني ييييگا هبيمه يصيجييگدجيد ييس ي
ظدفي هه ي قدييجييقيناتي اييگ دربيم يگ دكي قصديسياي يج ج ينشاج.ي ي
ب-ي جيي ا يج ير يريال يعباييج خهبيسياي يشود يم يگ دكي قصوديمد سيسيصايتي ه يگ دكي قصدييييگ دكي
مهنيي هبير د يج شم يميشد.ي ي
ادصره-يجيي ا يج ير يپدج خ يخ ييتيجيي هه ي قديدي زيسا يمه گديم يسيخهديمهيفمددي ش اليحك ي يج ي۱۱۱يقيناتي
آئهنيج جيسبي دنبي بشاج.ي ي
ماده  -۶ظايف ذينفع ي
ظييفيذ نفعيم يشدحيزيدي س  :ي
 -۱ي انينچ يس يمييييم شوبي زيريال يعباييج خهبيظدفي هه ي قدييم يگ دكي قصديسياي يج ج ينشاجيذ ينفعي اظفي
س ي د سبيي يظدفي دتيپين ج يي زيپمي زي حد زيعدميسياي يرمبيييييهديطديقيقيم ي ثبيتيجيگديم يمه گذ يي يمه گدي
عالمين ييد .ي
 -۲يذ نفعي اظفي سو يجييصايتيسش هحيقيايقدين ب يم يپهگهد ي اعامي فقي يج ي(ي)۲۷يقيناتي بييز يمييقيايقي
صابيسيلي۷۱۳۱جيي د عيذ صالحي قد مين ييد.ي ي
 -۳يذ نفعي اظفي سوو يم ي نظاييسبيجلي كمد نهكبي طالعيتيه كيي يالزميي يمييسووييديطدفهي يقد يج جيم يع ي
آ يج ي ي كيتيجسمدسبيسه م بيمه يگدي يمه يگذ ييي يم يسي ين يهي ي دسبطيفد ه ين ييد .ي
 -۴يذ نفعي كهفي س و ي ه و يشوودر هي يح
م ديمد يسييديطدفهي يقد يج جي يسيلين ييد .ي

نق يمهن ههبيج ي يسوويمق يس هفي زي قدي تيگ دربيي يم يطايي

 -۵يذ نفعي اظفي سو يپمي زي حد زيهدييكي زي ا يجيزيديخ ييسبيي ير ي زيمه يگديجيييف ين اج ي س يم ي ي مدجي
ن ييد :ي
الف-يرياليپمي زيپدج خ يخ وييتيمييسيخهديم يگ دكي قصوديسياي يشد يميشد.ي( اعاميسبصيد ي يج ي( )۷۷۱يآئهنني ي
د ئبيقيناتي اييگ درب) ي
ب-يجيي ا يج ير يپمي زيپدج خ يخ وييتيمدي سويسيسش هحيذ ينفعيييييد يقطعبي د عييسهدگبرنند يذ صالحي
ثبيتيشاجير ي اعاميقيايقي نمفبيشد ي س  .ي
ج -يجيي ا يج ير يم ي ا بييد يقطعبي د عييسوهدگبيرنند يذ صوالحيعدميسياي يرياليم يگ دكي قصودينيشبي زي
فايسي يژ ييماج يميشد .ي

 -۶يذ نفعي اظفي س يحد ررديظدفي دتييكيهفم يپمي زيجيييف يخ ييتي ص يمه ني ييييگا هبيمه ي دماطيي ي
(جييصايتي ي ئ يفه يكب)يم يمه گديسياي ين ييد .ي
ماده  -۷م ارك زم براي دريافح اسارر ي
مد يجيييف يخ وييتديذ ينفعي اظفي س يع ني عالميرمببيخ ييتيم يمه ي گددي سنيجي ي د يكيذي يي يم ي ي ي ي ي
ن ييد :ي
الف)يسصايدي ظهييني يعباييج خهبي هاييم ي هديگ دكد ي
ب)يسصايديمه ني ييييگا هبيمه ي دماطي(جييصايتي ي ئ يفه يكب)د ي
ج)يسصايدي ي قي دماطيم ي قد يتيقينانبيصايتيگدفم يجيي د عيذ صالحيساسطيذ نفعيجييصايتيسشكه يپد ند  .ي
د)يسصايدي كيسبيتيذ نفعيمييمه گذ يي اعاميمندي()۷ي يج ي()۱ي ينيقد يج ج .ي
ماده  -۹استثنائار ي
جيي ا يجيزيديمه گديجيي قيم يذ نفعيسعهد ين ا هديج ش  :ي
-۱يريهشي زتيريالهييبير يم ي ا بي فيجيقيناتي اييگ دربيم يطاييذ سبيجاييي ف ي زتي بگدجند .ي
-۲يفايسي يژ يينظهد يسه ديسافيتديز

ديآسشفشيتي يسييديحا جثي يماليي يطبهعبي ينه ي نگي يشايش .ي

-۳ي دي ي نمظي بي اعاميسبصد يذي ي يج ي()۷۷۱يآئهنني ي د ئبيقيناتي اييگ درب .ي
ماده  -۸بازيافح اسارر ي
پمي زيپدج خ يخ ييتديمه گدي ينشهنيذ نفعي ه يميزييف يخ ييتيپدج خمبيخا هديماجي يمه گدي بسا ندين ب يم ي
ميزييف يخ ييتيپدج خمبدي زيمه يگذ يييييشدر يح نق ي قد مين ييد .ي
ادصره-يجيي ا يج ير يم يسش هحي د عيذ صالحيعه يعدميسياي يس يمييييم شبي زيريالينيشبي زيعذيي ا يميشددي
ه تيميزييف يحد ررديج يجيصديخ ييتيپدج خمبيخا هديماج .ي
ماده  –۱۱م ر قرارداد ي
دتيقد يج جييكيسيليش بي س ي ي فيجيآتيمد يطدفهي يقد يج جيجييخصاصيمه ني هيييييگا هبهي يمه يصيجي ي
جييج ي ي عمبيييقد يج جيسييپيييتي عمبيييمه ني هيييييگا هبيهي يمه ير يريتيم يقاتيخاجيميقبي س  .ي
ماده  -۱۱ااامه ا تدار بيمهنامه ي
مييسيققيهدييكي زي ا يجيزيدي عمبيييمه ني ييييگا هبيمه يس يمي بشاج :ي
-۱يسياي يرياليم يگ دكي قصديطبقي عالميگ دكيظدفي هه ي قدي .ي
-۲يپدج خ يخ ييتي زيسا يمه گد .ي
ماده  -۱۲نحخه فسخ قرارداد ي
جييطالي دتي عمبيييقد يج جيهدييكي زيطدفهي يقد يج جي بسا ننديميي عالميقبهبي(م يصووايتيرمبب)ييك يه يم يسووييدي
طدفهي يقد يج جدين وب يم يف وآيآتي قد ميرنند.يجييصايتيف آديطدفي هي يقد يج جي معهديم ي يفي يسعهد تينيشبي زي
ينيقد يج جيجيي ايجيمه يني يهي /گا هبيهي يصيجي يقبهبي بميشند .ي
ي

ماده  -۱۳نحخه ل فص ااتالف ي
هدگان ي خمالفينيشبي زيسعبهدديسف هدي يييي د ي ينيقد يج جديجييصايسبير ي زيطديقيمدگ ي ي ه يتي شمدكي ي ذ رد ي
ح ي يفص ينشاجديمييعيي يقا نهني ي قدي تي دماطيقيم ي ي يميم يج ي ييييطدحيجيي د عيصي ي يخا هديماج .ي

