
 ۹۸آيين 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  

 شوم  يمودييي ي « نامه قرارداد بيمهه اهامين اداه ار در ر يهه  دهخر دااله   ها        آيين »۱۷/۷۷/۷۱۳۱

ي سبصد يم يشدحيذي يسصايبين اج.يي۱ يج ي يي۷۱

 اساس قرارداد -۱ماده 

ني  ي  د يبي يآيهني۷۱۳۱ ي ا جي دسبطي زيقيناتي  اييگ دربي صابيي۷۱۷۱ ينيقد يج جيمد سيسيقيناتيمه  ي صابيسيلي
مهنيسشك ي قمصيج ي......يم يي۷۱۳۱ رييي صابي يقيناتيمهباجي  وم دي يهطير بيي۷۱۳۱قيناتي  اييگ دربي صوابيي

يدينفعيمييشد يطيزگدي يگ دكي  هاي ي سال بي يد تيم يعنا تيذ ....يم يعنا تيمه  گذ يي يشودر يمه  ي...يعنا تيمه  
يگدجج. نعقدي ب

ياداريف -۲ماده 

يي ج. صطالحيتي ايجي سمفيج يجيي ينيقد يج جيجيي عينبي شد حيزيديم يرييي ب

دي تيا بيقا نهني ي ق   ههبير يم ي  نق يمهنهي يح  سشوك ي قمصويج ي سو يمييعتواي يشدر يييييگذار:بيمه  -۱

 گديمه  ين اج ي  ينيقد يج جيي يپذيدفم ي يآند ين جيمه  ي۱ دماطيثب يگدجيد ي ي  ووا ه ي عتويبيمد سيسي اعامي يج ييي

مه  ي س .ي سيقيميزيگينبي يصنييعدي عيجتي يرشي يز ي يد تي ي سيقيسعي تي در  ي  هاي ي سال بي معهديپدج خ يحق
يگذ يي ينيقد يج جيميشند.نا تيمه  سا ننديم يع يد تينه ي ب

 جيزيم ي نجيمي شوو حيحقاقبي يد نبير يم ي ا بيقا نهني ي قدي تي دماطديالملل :نق  بين شههر ح لم ي-۲

ي   ههبي س .ي نق يمهنع ههيتيح  

 ي جيزيمي  ي سو ير يج ي  يپد  ن يفعي ه ي زيمه  ي در  ي  هاي ي سال بي يد تيماج ي ي اسو و يمه  يييگر: بيمه -۳

ي نجيميع ههيتيمه  يجيي ينييشم يطبقيقا نهني ي قدي تي دماطي س .

يگ دكي  هاي ي سال بي يد تي س .ينفع:ذي -۴

بيسا نديمد  يگدي يگديمد سيسي فيجي ينيقد يج جيصيجييشد يميشد.يمه  سوند ي س يرمببير يساسطيمه  يينامه:بيمهي-۵

ي  يييييكيگا هبيمه  يمدي سيسي ينيقد يج جيصيجيين ييد.هدي ظهييني  يعباييج خهبييكيمه  يني  ي ج

يهديمد  ي  يمه  ي پاششي نظاييم ي قد يج جي يني سوند ي س يرمببيييي  كمد نهكبير يجييايياابييگخاه  بيمه: -۶

ي.گدججي بي ي ئ يذينفعي م يصيجييگديمه  يساسطي ظهييني  

ي۷۷۱ يج ي)«يب» نظايي زيقيايقيجيي ينيقد يج جي اعووواميمندييقاچاق: -۷ ي۱۷  ا جي)( ي۱۱  بي)( قيناتي  اييگ دربي(

 ي صووالحيتيمعد يآنهييصوودفي يجييي۷۱۳۱قيناتي بييز يمييقيايقيريالي ي يزي صووابي(ي۱ يج ي)«يب» يمنديي۷۱۳۱ صووابي
ي يسبيطيمييعباييج خهبي س .

پمي زي نجيميسشديفيتييسند ي س يحي  ي طالعيتي ظهييني  يعباييج خهبير يساسطيگ دكيپر انه  دخر داال : -۹

يگدجج.گ دربيجييي ي يعباييج خهبيمد مدي قدي تيصيجيي ب

يقيناتي  اييگ دگبي س .ي۱۳ نظايي زي ظهييني  يعباييج خهبدي ظهييني  ي اعامي يج يياظاارنامه  دخر داال : -۸

يرياليبير يصد ييآتيميييعيي يعا مطينهيزيم ير بي جازيند يج. ا ي مجاز: -۱۱

يرياليبير يصد ييييي ي جيآتينهيزيم ير بي ا فق يقبهبييكييييانديسيز يتيج  مبيج يج.ي ا ي مجاز مشر ط:-۱۱



عباييج خهبديي ي يگ دربي س ير يمد سيسيآتيريال يگ دكينشد ي زييكيگ دكي جيزيم يگ دكي دخر داال : -۱۲

يتيقطعبيگ دربيآتيجيي قصدي نجيميشاج.گدججيسييسشديفي جيزيجيگدي ييييسييدي  يرنيسي ينظييتيگ دكي نمق ي ب

يمخضخع قرارداد -۳ماده 

يالهي ينفعيمد  ير   ههبيجييقبيليذ  نق يمهنهي يح   اعاميقد يج جيعبييتي س ي زي  وا ه يسي هنيسعهد تيشدر 
يس يمد مدي جيزي عيجليحقاقي ي ج ي معهق ي يمد  يريالهي ي جيزي شد طي عيجليحقاقي ي ج ي معهق يم يعال  ينصفيسي

  يگديمهگذ ييماج ي يساسووطي  ين جيمه  شوواجير يمديعهد يمه   يزشيريالير يح ووبي ايجيساسووطيگ دكيسعههني بي
يگدجج.ي ب

يگذار به شرح زير اسح: ظايف بيمه -۴ماده 

ديپدج خ يگمه  يي يم يسدسهببير يجييمه  يني  ييييگا هبيمه  ي شوو حيگدجيد يم يمه  گذ يي اظفي سوو يحقمه   -۱

ين ييد.

دي   ههبير يسعه نق يمهنهي يح  گذ يي اظفي سو يه   يتيميي نعقيجي ينيقد يج جيفهدس ي ش صيتيشدر يمه  ي-۲

يگدي عالمين ييد.آنهييي يپذيدفم يم يمه  

ي   ههبير يسعهديآنهييي يپذيدفم ي ه ميم ي نجيمي قد  يتيزيدين ييد:ي نق يمهنهي يح  گذ يي اظفي س يشدر مه   -۳

جييصايتي طالمي زيهدگان ي غييدتيمهني ي ا  ي يپد  ن يعباييج خهبي ي ا يج ير ي نجديم يعدميسياي يس يمييييي-الف

گدي عالميگذ يي يمه  سيع ي زيز يتي طالمديم يمه  ي۱۲ظدفيشواجدي د سبيي يحد رردييم شوبي زيرياليجيي هه ي قديي بي
ين ييد.

ي قد  يتيالزمي ه يحفظيريال يعباييج خهبيم يع  يآ يج.ي-ب

يمطي د سبيي يمالفيصه يم ي طالميجييصايتيجيييف يهدگان ي خطييي يجيي يسبيطيميي اعاميقد يج جي زسا ي د  عيذ ي-ج

يگديمدسيند.يگذ يي يمه  مه  

گذ يي اظفي سوو يم ي نظاييح ووني  د  ي ينيقد يج جيستووي هنيالزميي ي منيسووبيمييحج يع ههيتي ييي ووكيمه  ي -۴

يگديقد ييجهد.   ههبير يسعهديآنهييي يپذيدفم ديجيي خمهيييمه   نق يمهنهي يح  شدر 

يگر ظايف   ادا ار بيمه -۵ماده 

يگديم يشدحيزيدي س : ظييفي يسعهد تيمه  

 اظفي سو يمد سويسي طالعيتي ي ئ يشد ي ي عيجلي بهغبير يساسطيگ دكي بدديجيي ظهييني  يعباييج خهبيييگديمه  ي-۱

ن ييند ي  يسياي ي گذ ييم ي  يييمه  ي زيسا يمه  ني  ييييگا هبيمه  يي يصيجيي يجييقبيليپدج خ يحقشاجيمه   عالمي ب
ين ييد.

اعوووامي ينيقد يج جيجيي ايجيهديپد  ن يعباييج خهبي زيز يتيخد ريهديگذ ييجيي يسبيطيميي يگدي يمه  سعهود تيمه و ييي-۲

 ي ا  ي زيگ دكي بدديآغيزي يمييسييهدي  كمد نهكبييييرمببي صواليس يميرياليساسطيگ دكي قصدييييعدمي عالميخ ييتيي
دي سفيقيمهفمد(يپيييتيي زيپمي زپيييتي هه ي قدييجييپد  ن يعباييج خهبي)هديرد ميز جسي۳۱گديسيينفعيم يمه   زيسوووا يذ 

يپذيدج.ي ب



ني  ييييگا هبيمه  ي اعامي ينينفعدي  حدهي يصد ييمه  گدي اظفي س يجييصايتيجيخا س ي يه يهنگبيذ مه   -۳

قد يج جي) ع ي زيشعب يييين ييندگب(يي يجييگ دكي بددي  مقدين ييدي ي ش صيتيآنهيي زي  ه يج يندگيتي  تي ي جيزيجييآتي
ينفعيمدسيند.گذ يي يذ هدگان يسغههد تيمعد يي يرمبي يم ي طالميمه    حدهيي ينه ي

 ف  ي ي نيسووبين ووب يم يفد ه يشوودتي  كيتيسبيجلي طالعيتيالزميمييگدي اظفي سوو يمييطد حبيسووي ين يندممه   -۴

ي ييد.ي عالميننفعي نق يسي يپاششيي يم يطايي  م ديم يذ هي يح  نفعي قد مين ييدي يفهدس يشدر گذ يي يذ مه  

ميييعيي يشد يطي ينيي۱ي زيپمي زيجيييف ي د يكي اعوامي يج ييي۷۱گدي كهفي سو يظدفي دتييجيي ا يجيزيدديمه   -۵

ينفعيپدج خ ين ييد:قد يج جيخ ييتيي يم يذ 

 يسانينچ ير يريال ي نديريجيي ظهييني  يعباييج خهبير يمد سويسيآتيمه  يني  ييييگا هبيمه  يصيجييگدجيد ي يي-الف

يظدفي هه ي قدييجييقيناتي  اييگ دربيم يگ دكي قصديسياي يج ج ينشاج.ي

جيي ا يج ير يريال يعباييج خهبيسياي يشود يم يگ دكي قصوديمد سيسيصايتي ه  يگ دكي قصدييييگ دكيييي-ب

يمهنيي هبير د يج شم يميشد.ي

قيناتيي۱۱۱مهيفمددي ش اليحك ي يج ييگديم يسيخهدجيي ا يج ير يپدج خ يخ ييتيجيي هه ي قديدي زيسا يمه  ي-ادصره

يشاج.يآئهنيج جيسبي دنبي ب

ينفع ظايف ذي -۶ماده 

ينفعيم يشدحيزيدي س : ظييفيذ 

ينفعي اظفانينچ يس يمييييم شوبي زيريال يعباييج خهبيظدفي هه ي قدييم يگ دكي قصديسياي يج ج ينشاجيذ يي -۱

گدي  گذ يي يمهسياي يرمبي ييييهديطديقيقيم ي ثبيتيجيگديم يمه  ي س ي د سبيي يظدفي دتيپين ج يي زيپمي زي حد زيعدم
ي عالمين ييد.

قيناتي بييز يمييقيايقيي(۲۷نفعي اظفي سو يجييصايتيسش هحيقيايقدين ب يم يپهگهد ي اعامي فقي يج ي)يذ ي -۲

يصالحي قد مين ييد.يجيي د  عيذ ۷۱۳۱ صابيسيلي

هي يقد يج جيم يع  يمد نهكبي طالعيتيه كيي يالزميي يمييسووييديطدفنفعي اظفي سوو يم ي نظاييسبيجلي  كذ ي -۳

يگذ ييي يم يسي ين يهي ي دسبطيفد ه ين ييد.يگدي يمه  يآ يج ي ي  كيتيجسمدسبيسه م بيمه  

 قدي تيگ دربيي يم يطايي   ههبيج ي  يسوويمق يس هفي زي نق يمهنهي يح  نفعي كهفي سوو ي ه وو يشوودر ذ ي -۴

يهي يقد يج جي يسيلين ييد.  م ديمد  يسييديطدف

گديجيييف ين اج ي س يم ي  ي  مدجينفعي اظفي سو يپمي زي حد زيهدييكي زي ا يجيزيديخ ييسبيي ير ي زيمه  يذ ي -۵

ين ييد:

ي۷۷۱د ي يج ي)رياليپمي زيپدج خ يخ وييتيمييسيخهديم يگ دكي قصوديسياي يشد يميشد.ي) اعاميسبصييي-الف ني  يآئهن(

ي  د ئبيقيناتي  اييگ درب(

حيصالرنند يذ نفعيييييد يقطعبي د عييسهدگبجيي ا يج ير يپمي زيپدج خ يخ وييتيمدي سويسيسش هحيذ ييي-ب

ي ثبيتيشاجير ي اعاميقيايقي نمفبيشد ي س .

صوالحيعدميسياي يرياليم يگ دكي قصودينيشبي زيييرنند يذ جيي ا يج ير يم ي ا بييد يقطعبي د عييسوهدگبيي-ج

يفايسي يژ ييماج يميشد.



ني  ييييگا هبيمه  ي دماطيي ينفعي اظفي س يحد ررديظدفي دتييكيهفم يپمي زيجيييف يخ ييتي ص يمه  ذ ي -۶

ييد.گديسياي ين ي)جييصايتي ي ئ يفه يكب(يم يمه  

يم ارك  زم براي دريافح اسارر -۷ماده 

گددي سنيجي ي د يكيذي يي يم ي  ي ي ي يينفعي اظفي س يع ني عالميرمببيخ ييتيم يمه  مد  يجيييف يخ وييتديذ ي
ين ييد:

يسصايدي ظهييني  يعباييج خهبي  هاييم ي هديگ دكديالف(

يه يكب(دني  ييييگا هبيمه  ي دماطي)جييصايتي ي ئ يفسصايديمه  يب(

ينفعيجييصايتيسشكه يپد ند .صالحيساسطيذ سصايدي  ي قي دماطيم ي قد  يتيقينانبيصايتيگدفم يجيي د  عيذ يج(

ي ينيقد يج ج.(ي۱ يج ي)(ي۷گذ يي اعاميمندي)نفعيمييمه  سصايدي كيسبيتيذ يد(

ياستثنائار -۹ماده 

ينفعيسعهد ين ا هديج ش :گديجيي قيم يذ جيي ا يجيزيديمه  

يگدجند.ريهشي زتيريالهييبير يم ي ا بي فيجيقيناتي  اييگ دربيم يطاييذ سبيجاييي ف ي زتي بي-۱

ي.شايشي ي نگينه ي يطبهعبيماليي ي يحا جثيسييدي يفشيتآسشيز    ديسافيتديسه دي فايسي يژ يينظهدي-۲

ي درب.ني  ي  د ئبيقيناتي  اييگآئهن(ي۷۷۱ دي  ي نمظي بي اعاميسبصد يذي ي يج ي)ي-۳

يبازيافح اسارر -۸ماده 

 ب يم يسا ندينگدي بنفعي ه يميزييف يخ ييتيپدج خمبيخا هديماجي يمه  گدي ينشهنيذ پمي زيپدج خ يخ ييتديمه  
ي نق ي قد مين ييد.گذ يييييشدر يح  يميزييف يخ ييتيپدج خمبدي زيمه  

س يمييييم شبي زيريالينيشبي زيعذيي ا  يميشددييصالحيعه يعدميسياي جيي ا يج ير يم يسش هحي د  عيذ ي-ادصره

ي ه  تيميزييف يحد ررديج يجيصديخ ييتيپدج خمبيخا هديماج.

يم ر قرارداد –۱۱ماده 

هي يمه  يصيجي يهيييييگا هبني  هي يقد يج جيجييخصاصيمه   دتيقد يج جييكيسيليش  بي س ي ي فيجيآتيمد  يطدف
يهيييييگا هبيهي يمه  ير يريتيم يقاتيخاجيميقبي س .ني   عمبيييمه  جييج ي ي عمبيييقد يج جيسييپيييتي

ينامهااامه ا تدار بيمه -۱۱ماده 

يشاج:ني  ييييگا هبيمه  يس يمي بمييسيققيهدييكي زي ا يجيزيدي عمبيييمه  

يسياي يرياليم يگ دكي قصديطبقي عالميگ دكيظدفي هه ي قدي.ي-۱

ي.گدپدج خ يخ ييتي زيسا يمه  ي-۲

ينحخه فسخ قرارداد -۱۲ماده 

 يه يم يسووييديسا ننديميي عالميقبهبي)م يصووايتيرمبب(ييكهي يقد يج جي بجييطالي دتي عمبيييقد يج جيهدييكي زيطدف
هي يقد يج جي معهديم ي يفي يسعهد تينيشبي زيهي يقد يج جدين وب يم يف وآيآتي قد ميرنند.يجييصايتيف آديطدفييطدف

يميشند.هي /گا هبيهي يصيجي يقبهبي بيني  ي ينيقد يج جيجيي ايجيمه  

ي



ي فص  ااتالفنحخه ل  -۱۳ماده 

هدگان ي خمالفينيشبي زيسعبهدديسف هدي يييي  د  ي ينيقد يج جديجييصايسبير ي زيطديقيمدگ  ي ي ه يتي شمدكي ي ذ رد ي
يي يميم يج  ي ييييطدحيجيي د  عيصي ي يخا هديماج. يفص ينشاجديمييعيي يقا نهني ي قدي تي دماطيقيم ي ح ي

 


