
 ۶۸آيين نامه شماره 

گوود ديجيي ه وو ي وواي ييقوويناتيسيسووهميمه وو ي دروو  ي يوود تي يمه وو ييي۷۱عووي بيمه وو يجيي  وود  ي وويج ييشوواي  

ي ي شوم  يمودييي«يقرارداد بيمهه عهدهپ دردا هق ق هرو يريدو  كهرر خهاجو  هار         » دي۷۳.۳۹۱۳۹۳۱

 سبصد يم يشدحيذي يسصايبين اج:ي۳ يج ي يي۷۳

 ينق ي يعباييقيناتيح  يي۵ ي يج يي۷۳۷۱ ينيقد يج جيمدي سيسيقيناتيمه  ي صابيسيليياسها  قرارداد   -۱ماده 

ني  يآيهني۷۱ يج يي۴ يي۳هي ي يج ييكي يسبصد «ي »ديمندي۷۳۱۴ريال يخيي بي زيقه د ي  هاي ي سال بي يد تي صابي
ني  ي  د يبيآيهني۱ يج يي۳ يسبصد يي۷۳.۱قيناتي  اييگ دربي صابيي۷ يمنديحي يج يي۷۳۱۱  د يبيقيناتي ذرايي صابي
.......يمهنيسشك ي قمصيج ي......ي۷۳.۱ يرييي صابيي يقيناتيمهباجي  م دي حهطير بي۷۳.۳قيناتي  اييگ دربي صابي

مييينفعگدي يگ دكي  هاي ي سووال بي يد تيم يعنا تيذ گذ يي يشوودربيمه  ي...................يم يعنا تيمه  مه  يم يعنا ت
يگدجج.شد يطيزيدي نعقدي ب

يي ج: صطالحيتي ايجي سمفيج يجيي ينيقد يج جيجيي عينبي شد حيزيديم يرييي بيعهاريف  -۲ماده

دي تي   ههبير يم ي ا بيقا نهني ي قهي يح  ي ينق يمهنمصيج ي سبير يمييعضايبيشدربسشك ي قيگذار بيمه -۱

 معهديپدج خبي گديمه  ين اج ي  دماطيثببيگدجيد ي ي  ئا هبي عضييجييقبيليحقاقي ي ج يي يپذيدفم ي يآتيي ين جيمه  
ي تي در  ي  هاي ي سووال بي يد تينه يمه  ي سووب.ي سيقيميزيگينبي يصوونييعدي عيجتي يرشووي يز ي يد تي ي سيقيسعيحق
يگذ يي ينيقد يج جيميشند.سا ننديم يعنا تيمه   ب

 ي نجيميمي جيز شوو حيحقاقبي يد نبير يم ي ا بيقا نهني ي قدي تي دماطدالملل   ن   بيني شههرخق قم   -۲

ي   ههبي سب.يع ههيتيح  ي ينق يمهن

د  ن يفعي هبي زيمه  ي در  ي  هاي ي سووال بي يد تيماج ي ي جيزيم ي  ي سوبير يج ي  يپي اسو و يمه  يييگر بيمه -۳

ي نجيميع ههيتيمه  يجيي ينييشم ي سب.

يگ دكي  هاي ي سال بي يد تي سب.يذينفع   -۴

گديمدي سيسي فيجي ينيقد يج جيمد  يهديپد  ن يعباييخيي بيصيجييشد يسند يرمببي سبير يساسطيمه  ينامه بيمه -۵

يميشد.

قيناتي  اييگ دربي صابيي۷۷۳ نظايي زيقيچيقيجيي ينيقد يج جي ا يجيقيچيقي اضاعيمندهي يبي يتي يج ييقاچاو  -۸

يصدفيًيجيي يسبيطيمييعباييخيي بي سب.ي۷۳.۳قيناتي بييز يمييقيچيقيريالي ي يزي صابيي۳ يمنديبي يج يي۷۳.۱

اسووطيگ دكيپمي زي نجيميسشووديفيتيگ دربيجيين وو  يج مي اهييني  يعباييخيي بير يسيدريانه  كرر  ار    -۷

يگدجج.ي بيصيجييي ي ي  اييخيي بيمد مدي قدي ت



جيصد(ي يزشيگ دربيرياليم ي ضيف يساجيميزيگينبير يساسطي۴حقاقيگ دربي عيجليچهيييجيصدي)يق رو يريدو  -۶

 سبي يم ي  يج تيقطعبييگدججيم يعال  ي  اهبير يم ي ا بيقيناتديگ دكي  ئالي صاليآتههئبي زيد تيسعههني ب
يشاج.يهي ي نجيميخد يتين بگهدجي  بيشي  يه ين رياليسعهقي ب

قيناتي  اييگ دگبي يي.۳ نظايي زي اهييني  يعباييخيي بدي اهييني  ي اضووواعي يج يياظدهارنامه  كرر  ار     -۹

يني  ي  د يبيآتي سب.يآيهن

 ههبي  هي يح  ي ينق يمهن  ئا هبيسي هنيسعهد تيشدربي اضاعيقد يج جيعبييتي سبي زيمرضرع قرارداد  -۳ماده 

يگدجج.يگديمه  ي بگذ ييماج ي يساسطي  ين جيمه  نفعيميمبيحقاقي ي ج ير يمديعهد يمه  جييقبيليذ 

يگذ ييم يشدحيزيدي سب. اييفيمه  يگذار يظايف بيمه -۴ماده 

يگديپدج خبين ييددني  ي ش حيگدجيد يم يمه    مه  يي يم يسدسهببير يجييمهگذ يي اافي سبيحقمه  ي-۱

هدي   ههبير يسع ينق يمهنهي يح  يگذ يي اافي سبيه   يتيميي نعقيجي ينيقد يج جيفهدسبي ش صيتيشدربمه   -۲

يگدي عالمين ييددآنهييي يپذيدفم يم يمه  

يي يپذيدفم ي ه ميم ي نجيمي قد  يتيزيدين ييد:يي   ههبير يسعهديآنهي ينق يمهنهي يح  يگذ يي اافي سبيشدربمه  ي-۳

جييصووايتي عالعي زيهدگان ي يييدتيمهني ح ا  ي يپد  ن يعباييخيي بي ي ا يج ير ي نجديم يعدميخد تيس يمييييي-  ف

يگدي عالمگذ يي يمه  سيعبي زيز يتي عالعديم يمه  ي۳۴شواجدي د سبيي يحد رردياد ييم شوبي زيرياليجيي ههبي قديي بي

ين ييدد

ي قد  يتيالزمي هبيحفظيريال يعباييخيي بيم يع  يآ يجدي-ب

جييصايتيجيييفبيهديگان ي خطييي يجيي يسبيطيميي اضاعيقد يج جي زيسا ي د  عيذيدمطي د سبيي يمالفيصه يم ي عالعيي-ت

يگديمدسيندديگذ يي يمه  مه  

حود رردياد ييوكيهفم يپمي زيسحاي يرياليم يگ دكي قصووودييييخد تيريالي زيهدييكي زي دزهي ي جيزيگ دربيييي-ج

يگدي ي ئ يجهد.رشايدي عالمي صاليريال يعباي يي ي زيگ دكي خذي يم يمه  

-دربشيگذ يي اافي سبيم ي نظاييح ني  د  ي ينيقد يج جيسضي هنيالزميي ي منيسبيمييحجميع ههيتي ييي كمه  ي-۴

يگديقد ييجهد.ديجيي خمهيييمه     ههبير يسعهديآنهييي يپذيدفم هي يح  ي ينق يمهن

يگديم يشدحيزيدي سب: اييفي يسعهد تيمه  يگر يظايف ي عهدپات بيمه -۵ماده 

شوود ي ي عيجلي بهيبير يساسووطيگ دكي ي ج يجيي اهييني  يعباييگدي اافي سووبيمدي سوويسي عالعيتي ي ئ يمه  ي-۱

ين ييند ي  يسحاي ين ييدد گذ ييم ي  يييمه  ي زسا يمه  ني  يي يصيجيي يجييقبيليپدج خبيحقشاجيمه  يي بي عالمي بخ



گديجيي ايجيهديپد  ن يعباييخيي بي زيز يتيخد تي ح ا  ي زيگ دكي بدأيآغيزي يمييصد ييگا هبي صاليسعهد تيمه  ي-۲

ي زيپمي زي ههبي قدييجييپد  ن يعباييي۱.گديسيينفعيم يمه  تي زيسا يذ رياليساسطيگ دكي قصدييييعدمي عالميخ يي
يپذيدجدخيي بي)هديرد ميز جسدي سفيقيمهفمد(يپيييتي ب

ني  ي اضاعي ينيقد يج جي) عمي زيشعب يييينفعدي  حدهي يصد ييمه  گدي اافي سبيمييجيخا سبي يه يهنگبيذ مه  ي-۳

كي  مقدين ييدي ي ش صيتيآنهيي زي  ه يج يندگيتي  ضي ي جيزيجييآتي  حدهيي ينه ين ييندگب(يي يجيي بيج ي ي ج يگ د
ينفعيمدسيندديگذ يي يذ هديگان يسيههد تيمعد يي يرمبيًيم ي عالعيمه  

 ف  ي ي نيسووبين ووببيم يفد هميشوودتي  كيتيسبيجلي عالعيتيالزميمييگدي اافي سووبيمييعد حبيسووي ين يندممه  ي-۴

ينفعي قد مين ييددذ گذ يي يمه  

ميييعييبيشد يطي ينيي۱ي زيپمي زيجيييفبي د يكي اضواعي يج ييي۷۵گدي كهفي سوبياد ي دتييجيي ا يجيزيدديمه  ي-۵

ينفعيپدج خبين ييد:قد يج جيخ ييتيي يم يذ 

 ههبييني  يصويجييگدجيد ي سووبياد يچنينچ ير يريال ي نديتيجيي اهييني  يعباييخيي بير يمدي سويسيآتيمه  يي-  ف
ي قدييجييقيناتي  اييگ دربيم يگ دكي قصديسحاي يج ج ينشاجد

 هبييشد يم يگ دكي قصديمدي سيسيصايسجه  يگ دكيخد  بييييگ دكيمهنجيي ا يج ير يريال يعباي يسحاي ي-ب
ير د يج شم يميشد.ي

آيهنيي۵۳۳ اليحكمي يج يگديم يسيخهديمهيفمددي شجيي ا يج ير يپدج خبيخ ييتيجيي ههبي قديدي زيسا يمه  ي-عكصره

يشاج.يج جيسبي دنبي ب

ي 

ينفعيم يشدحيزيدي سب: اييفيذ ينفع يظايف ذو -۸ماده 

ينفعي اافچنينچ يس يمييييم شبي زيريال يعباييخيي بياد ي ههبي قدييم يگ دكي قصديسحاي يج ج ينشاجيذ ي-۱

گدي  گذ يي يمههديعديقيقيم ي ثبيتيجيگديم يمه  ي سبي د سبيي ياد ي دتيپين ج يي زيپمي زي حد زيعدميسحاي يرمبيًييي
ي عالمين ييدد

قيناتي بييز يمييقيچيقيي۴۷نفعي اافي سوبيجييصوايتيسشو هحيقيچيقدين ببيم يپهگهد ي اضاعي فقي يج ييييذ ي-۲

يصالحي قد مين ييدديجيي د  عيذ ۷۳.۳ صابيسيلي

يهي يقد يج جيم يع  يآ يجدكيي يالزميي يمييسييديعد نفعي اافي سبيم ي نظاييسبيجلي  كمد نهكبي عالعيتيه ذ ي-۳



   ههبيج ي  يسوويمق يس هفي زي قدي تيگ دربيي يم يعاييهي يح  ي ينق يمهننفعي كهفي سووبي ه ووبيشوودربذ ي-۴

يهي يقد يج جي يسيلين ييدد  م ديمد  يسييديعد 

گديجيييفبين اج ي سبيم ي  ي  مدجيزيمه  نفعي اافي سوبيپمي زي حد زيهدييكي زي ا يجيزيديخ ييسبيي ير ي يذ ي-۵

ين ييد:

يرياليپمي زيپدج خبيخ ييتيمييسيخهديم يگ دكي قصديسحاي يشد يميشدديي-  ف

يصالحرنند يذ نفعييييي  يقطعبي د عييسهدگبجيي ا يج ير يپمي زيپدج خبيخ وييتيمدي سويسيسشو هحيذ يييي-ب
ي ثبيتيشاجير يريالي زيرشاييخييتيشد ي سبد

صالحيعدميخد تييييسحاي يريالينيشبي زيفايسي يژ ييرنند يذ جيي ا يج ير يم ي ا بيي  يقطعبي د عييسهدگبي-ت
يماج يميشد.

ي ييد.گديسحاي ينني  يي يم يمه  ذينفعي اافي سبيحد رردياد ي دتييكيهفم يپمي زيجيييفبيخ ييتي ص يمه  ي-۸

نفعي اافي سوبيض ني عالميرمببيي يجيييفبيخ وييتديذ ي:يمد مپارك جزم براو دريافق  سهارت  -۷ماده 

يگددي سنيجي ي د يكيذي يي يم ي  ي ي ي ين ييد:خ ييتيم يمه  

يسصايدي اهييني  يعباييخيي بي  هاييم ي هديگ دكد -۱

يني  ي دماطدسصايديمه  ي-۲

ينفعيجييصايتيسشكه يپد ند دصالحيساسطيذ سصايدي  ي قي دماطيم ي قد  يتيقينانبيصايتيگدفم يجيي د  عيذ ي-۳

ي ينيقد يج جي۱ يج يي۷گذ يي اضاعيمندينفعيمييمه  سصايدي كيسبيتيذ ي-۴

ينفعيسعهد ين ا هديج شب:گديجيي قيم يذ جيي ا يجيزيديمه  ياستثنائات  -۶ماده 

يگدجنددريهشي زتيريالهييبير يم ي ا بي فيجيقيناتي  اييگ دربيم يعاييذ سبيجچييي فبي زتي بي-۱

يفشيتي يسييديحا جثي يماليي يعبهعبي ينه ي نگي يشايش.فايسي يژ يينظهديسه ديسافيتديز    ديآسشي-۲

يخ ييتيپدج خمبيخا هدنفعي هبيميزييفبيگدي ينشهنيذ پمي زيپدج خبيخ ييتديمه  يبازيافق  سارت  -۹ماده 

يگذ يييييشدربيح  ي ينق ي قد مين ييد.سا ندين ببيم يميزييفبيخ ييتيپدج خمبدي زيمه  گدي بماجي يمه  

قيناتيي۵۱ يج يي۷جيي ا يج ير يعهبيعدميخد تيس يمييييم شوبي زيريالينيشبي زيعذيي ا  ي اضاعيسبصد ييي-عكصهره 

يج يجيصديخ ييتيپدج خمبيخا هديماج.  اييگ دربيميشددي ه  تيميزييفبيحد رردي



يهي يمعديخا هديماج.سيليش  بي سبي يقيم يس ديديمد  يج ي ي دتيقد يج جييكيمپت قرارداد  -۱۱ماده 

يشاج:مييسحققيهدييكي زي ا يجيزيدي عمبيييمه  يني  يس يمي بينامه  اعمه ا تكار بيمه -۱۱ماده 

يي زي دزهي ي جيزيگ دريتيرشاييعبقي عالميگ دكياد ي ههبي قديدسحاي يرياليم يگ دكي قصدي ييييخد تيريالي-۱

يگد.پدج خبيخ ييتي زيسا يمه  ي-۲

سا ننديميي عالميقبهبيهي يقد يج جي بجييعالي دتي عمبيييقد يج جيهدييكي زيعد ينحره فسههق قرارداد  -۱۲ماده 

د يج جيهي يق قد ميرنند.يجييصايتيف خديعد هي يقد يج جدين ببيم يف خيآتي)م يصايتيرمبب(ييكي يه يم يسييديعد 
يهي يصيجي يقبهبي بيميشند.ني   معهديم ي يفي يسعهد تينيشبي زي ينيقد يج جيجيي ايجيمه  

:يهدگان ي خمال ينيشبي زيسعبهدديسف هدي يييي  د  ي ينيقد يج جديجييصايسهك ي زينحره ق  ي فص  ا تالف -۱۳ماده 

 ي ذ رد يح ي يفص ينشاجديمييعييبيقا نهني ي قدي تي دماطيقيم ي ي يعيم يج  ي يييييعديقيمدگ  ي ي ه ويتي شمدكي
يعدحيجيي د  عيصي ح يخا هديماج.ي

 


