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ماده 1. تعاريف
1. بيمه گر: شخص حقوقي است كه بيمه نامه را صادركرده و در ازای انجام تعهدات توسط 
بيمه گذار، پرداخت منافع تعيين شده به ذي نفع بيمه نامه را در صورت تحقق موضوع بيمه به عهده 

دارد. 
2. بيمه شده: شخص حقيقي است كه فوت يا حيات او موضوع بيمه نامه است و سن، وضعيت 

سالمت و نوع فعاليت وی اساس محاسبه حق بيمه و تنظيم قرارداد می باشد. 
3. بيمه گذار: شخص حقيقی يا حقوقی است كه با بيمه گر قرارداد بيمه را منعقد مي كند و 
پرداخت حق بيمه را تعهد مي نمايد. بيمه گذار و بيمه شده ممكن است يك نفر باشد. در صورتي كه 
بيمه شده و بيمه گذار شخص واحدي نباشند رضايت كتبي بيمه شده ضروري است، مگر در مواردي 
كه بيمه شده اهليت قانوني نداشته باشد، كه در اين صورت اظهارات ولي يا قيم قانوني او قابل استناد 

خواهد بود. 
4. استفاده كننده: شخص حقيقی يا حقوقی است كه توسط بيمه گذار تعيين و قرارداد بيمه به 

نفع او منعقد می گردد.
تبصره. استفاده كننده ممكن است بيش از يك نفر باشد.

5. موضوع بيمه: عبارت است از تعهد بيمه گر به پرداخت سرمايه فوت و اندوخته  رياضی در 
صورت فوت بيمه شده، پرداخت سرمايه پوشش های تكميلی طبق شرايط خصوصی در طول اعتبار 
بيمه نامه و يا پرداخت اندوخته  رياضی در صورت حيات بيمه شده در پايان اعتبار بيمه نامه در ازای 

انجام تعهدات بيمه گذار.
6. حق بيمه: وجهی است كه بيمه گذار بر طبق شرايط خصوصی توافق شده در قرارداد تعهد به 

پرداخت آن دارد.
7. سال بيمه اي: يك سال بيمه اي برابر با يك سال تمام شمسي از تاريخ شروع بيمه نامه می باشد.

8. سرمايه  فوت: مبلغی است كه بيمه گر متعهد می گردد در صورت تحقق فوت بيمه شده در طول 
مدت بيمه، طبق شرايط خصوصی مندرج در بيمه نامه به استفاده كننده پرداخت نمايد.

9. اندوخته  رياضی: عبارت است از حق بيمه های دريافتی پس از كسر هزينه های بيمه ای )طبق 
آئين نامه مصوب شورای عالی بيمه(، حق بيمه خطر فوت و پوشش های تكميلی و ساير هزينه های 

مستهلك نشده با اعمال نرخ بهره فنی به صورت روزشمار.
10. جدول بيمه نامه: عبارت است از جدول مهر و امضاء شده پيوست بيمه نامه كه با توجه به 

اطالعات مندرج در آن، بيانگر تعهدات بيمه گر بوده و جزء الينفك بيمه نامه می باشد. 
11. نرخ تعديل: عبارت است از ضريبي كه بر اساس آن سرمايه  فوت و يا حق بيمه به طور ساليانه 

نسبت به سال قبل، افزايش يا كاهش مي يابد.
12. تعليق: مدت زمانی كه طی آن بيمه گر هيچ گونه تعهدی نسبت به پوشش های بيمه ای 

بيمه نامه ندارد.
13. بازخريد: عبارت است از انصراف بيمه گذار از ادامه بيمه نامه قبل از اتمام مدت آن.
14. سود مشاركت در منافع: عبارت است از مابه التفاوت سود فنی و سود محقق شده.

ماده 2. اساس بيمه نامه 
اظهارات كتبی بيمه گذار و بيمه شده در فرم پرسش نامه، قوانين و مقررات بيمه و تأييد بيمه گر 
اساس صدور بيمه نامه می باشد. شرايط عمومی، شرايط خصوصي، شرايط پوشش هاي تكميلی، 
جدول بيمه نامه و ساير ضمائم و الحاقيه های صادره جزء الينفك بيمه نامه بوده و مورد توافق بيمه گر 

و بيمه گذار مي باشد.

ماده 3. اعتبار بيمه نامه 
پوشش هاي ارائه شده در بيمه نامه و همچنين آثار مترتب بر آن از تاريخ شروع بيمه نامه با پرداخت 
اولين قسط اعتبار پيدا می كند. مشروط بر اين كه تا آن تاريخ وضعيت سالمت بيمه شده نسبت به 

زمان تكميل فرم پيشنهاد تغيير نكرده باشد.
تبصره. چنان چه خطرات موضوع بيمه قبل از پرداخت اولين قسط و جاری شدن بيمه نامه محقق 

گردد بيمه گر هيچ گونه تعهدی نسبت به بيمه گذار و بيمه شده ندارد.

ماده 4. تغيير در شرايط بيمه نامه
1. اوراق  الحاقي: هرگونه تغييري كه در بيمه نامه داده شود، به موجب اوراق  الحاقي خواهد بود 
كه با تقاضاي كتبی بيمه گذار و تأييد بيمه شده، پس از موافقت بيمه گر يا راساً توسط بيمه گر صادر 
مي شود. اين اوراق  الحاقي جزء الينفك بيمه نامه محسوب مي گردند. شروع اعتبار اوراق  الحاقي از 
تاريخ شروع آن ها مي باشد، مگر آن كه تاريخ ديگري از سوي بيمه گذار درخواست شده و به تأييد 

بيمه گر رسيده و در اوراق  الحاقي درج شده باشد.
2. تصحيح بيمه نامه: چنان چه مفاد و مطالب چاپي و غيرچاپي مندرج در بيمه نامه و اوراق  الحاقي 
با شرايط مورد توافق تطبيق نكند، بيمه گذار مي تواند ظرف يك ماه از تاريخ صدور، بيمه نامه و 
برگ هاي الحاقي تقاضاي تصحيح آن را بنمايد. پس از سپري شدن اين مدت مندرجات اسناد مزبور 
مورد تصديق و قبول بيمه گذار تلقي خواهد شد و در صورت وقوع خطرات موضوع بيمه، شركت 

بيمه طبق آن عمل می نمايد.
تبصره. در صورت وجود هرگونه مغايرت در بيمه نامه صادره با پرسش نامه، امكان صدور الحاقيه 

راساً توسط بيمه گر مقدور است.

3. تغيير استفاده کنندگان: هرگونه تغيير در استفاده کنندگان و يا سهم آن ها در مدت اعتبار 
بيمه نامه با درخواست کتبي بيمه گذار و موافقت بيمه شده و يا ولي يا قيم قانوني وي، امكان پذير 
خواهد بود، مگر آن که حق تعيين استفاده کننده در بيمه نامه به صراحت از بيمه گذار سلب شده باشد.
تبصره. در صورت عدم تعيين استفاده کننده توسط بيمه گذار، وراث قانوني بيمه شده به عنوان 
استفاده کننده در صورت فوت محسوب شده و سهم هر يك از وراث بر اساس قانون ارث تعيين 

خواهد شد.
4. گزارش ساليانه: عبارت است از گزارشی که در پايان هر سال بيمه ای توسط بيمه گر به 
بيمه گذار ارائه و بيانگر وضعيت فعلی بيمه نامه بر اساس حق بيمه های پرداختی بيمه گذار و تعهدات 

آتی طرفين می باشد.
5. شرايط فسخ: بيمه گذار مي تواند با ارسال درخواست کتبي تقاضاي فسخ نموده و بيمه گر باتوجه 

به شرايط بيمه نامه، آن را فسخ نمايد. 
تبصره: اثر فسخ، از تاريخ تسليم درخواست بيمه گذار می باشد، مگر آن که در درخواست مزبور 

تاريخ ديگري تعيين شده باشد.   
6. ارزش بازخريد بيمه نامه: ارزش بازخريد بيمه نامه در هر زمانی به شرط دارابودن اندوخته عبارت 
است از اندوخته سرمايه گذاری بيمه نامه پس از کسر هزينه های مستهلك نشده بيمه گر که ارزش آن 

معادل مبلغ مندرج در جدول ضميمه بيمه نامه براساس آخرين گزارش ساليانه است.
6-1. در صورت فسخ بيمه نامه تا يك ماه پس از صدور بيمه نامه در ابتدای قرارداد، بدون هيچ گونه 

کسر جريمه، کل حق بيمه دريافتی برگشت داده خواهد شد.
6-1. در صورت فسخ بيمه نامه پس از يك ماه از تاريخ صدور بيمه نامه و قبل از پايان سال اول 

بيمه ای، هيچ مبلغي به بيمه گذار پرداخت نخواهد شد. 
6-3. در صورت فسخ بيمه نامه از شروع سال دوم به بعد، ارزش بازخريد بر مبنای آخرين گزارش 
ساليانه صادر شده و با لحاظ شدن حق بيمه های پرداخت شده پس از تاريخ صدور گزارش ساليانه و 

کسر مانده بدهی وام به بيمه گذار مسترد خواهد شد. 
ماده5.اصلحسننیت

بيمه گذار و بيمه شده موظف اند سؤاالت مندرج در پرسش نامه را در کمال حسن نيت پاسخ داده 
و کليه اطالعات مربوطه را در اختيار  بيمه گر قرار دهند. هرگاه سوابق جسمی و روحی بيمه شده 
با معاينه پزشكی تشخيص داده نشود و پزشك به ناچار به اظهارات بيمه شده اکتفا نموده باشد و 
سپس معلوم گردد اظهارات بيمه شده يا بيمه گذار به طور عمد يا سهو مطابق با حقيقت نبوده يا 
از ابراز مطالب مؤثر خودداری کرده اند، بيمه گر حق و اختيار دارد حسب مورد به يكی از طرق زير 

عمل نمايد:
5-1. چنان چه اهميت موضوع کشف شده به ميزانی باشد که اگر بيمه گر در موقع عقد بيمه از 

آن اطالع داشت همچنان اقدام به صدور بيمه نامه می نمود:
5-1-1. در صورتی که بيمه گر قبل از وقوع خطر به اظهارات خالف واقع بيمه گذار يا بيمه شده 
پی ببرد، بيمه گر می تواند بيمه نامه را فسخ يا با دريافت حق بيمه اضافی آن را ادامه دهد. در صورت 
فسخ بيمه نامه، اندوخته بيمه نامه تا زمان فسخ )در صورت وجود( پس از کسر هزينه های مستهلك 

نشده  به بيمه گذار مسترد می گردد.
5-1-2. چنان چه بيمه گر بعد از وقوع خطر به اظهارات خالف واقع بيمه گذار يا بيمه شده پی 
ببرد، در اين صورت تعهدات او به نسبت حق بيمه دريافتی بابت پوشش های بيمه ای به حق بيمه 

واقعی آن ها کاهش می يابد.
5-2. چنان چه اهميت موضوع کشف شده به درجه اي باشد که اگر بيمه گر در موقع عقد بيمه نامه 
از آن اطالع داشت اقدام به صدور بيمه نامه نمي کرد، بيمه نامه باطل و طبق جدول بيمه عمر ضميمه 

صرفاً ارزش بازخريد بيمه نامه به او مسترد خواهد شد.
تبصره. بيمه شده موظف است هرگونه تغيير در شغل يا شرايط شغلی خود را در اسرع وقت به 

بيمه گر اطالع دهد.

ماده6.حقبیمه
1. نحوه پرداخت حق بيمه: مبناي محاسبه حق بيمه و پرداخت آن به صورت ساليانه است، اما در 

صورت درخواست بيمه گذار به صورت شش ماهه، سه ماهه و يا ماهيانه قابل تقسيط است. 
در  شود.  پرداخت  مقرر  سررسيد  در  بايد  حق بيمه  اقساط  حق بيمه:  پرداخت  مهلت   .2
غيراين صورت، بيمه نامه در وضعيت برداشت از اندوخته قرار می گيرد. مادامی که اندوخته بيمه گذار 
براي پوشش هزينه هاي اداری، بيمه گری و هزينه خطرات تحت پوشش کفايت کند، بيمه گر با 
استفاده از آن بيمه نامه را ادامه خواهد داد. در غيراين صورت، بيمه نامه به حالت تعليق در خواهد آمد.
تبصره. بيمه گذار می تواند با پرداخت حق بيمه مربوطه حداکثر تا 30 روز پس از دريافت ابالغ 
کتبی بيمه گر، اقدام به برقراری مجدد بيمه نامه از ساعت 24 روز پرداخت حق بيمه را نمايد. برقراری 
مجدد بيمه نامه پس از سپری شدن مهلت مذکور، صرفاً با درخواست کتبی بيمه گذار و موافقت 
بيمه گر امكان پذير می باشد. بديهی است در زمان تعليق، بيمه گر هيچ گونه تعهدی نسبت به 

پوشش های بيمه ای نخواهد داشت.

ماده7.منافعبیمه
1. منافع بيمه درصورت حيات بيمه شده: در زمان سررسيد بيمه نامه، اندوخته بيمه نامه پس از 

کسر بدهی های مربوطه در وجه استفاده کننده پرداخت خواهد شد.



تبصره. در طول مدت قرارداد، مبلغ اندوخته به صورت بازخرید و یا برداشت از محل اندوخته طبق 
ضوابط مندرج در بیمه نامه در وجه بیمه گذار قابل پرداخت است.

2. منافع بیمه درصورت فوت بیمه شده: عبارت است از پرداخت سرمایه  فوت به عالوه اندوخته 
سرمایه گذاری پس از کسر هرگونه بدهی قبلی از محل بیمه نامه که به استفاده کننده پرداخت 

خواهد شد.
تبصره. درصورتی که بیمه شده پوشش های تکمیلی را انتخاب نموده باشد، مبلغ تعهد شده در 

پوشش های تکمیلی نیز طبق شرایط خصوصی بیمه نامه، پرداخت خواهد شد.

ماده8.حقوقبیمهگذارنسبتبهاندوختهبیمهنامه
1. دریافت وام: بیمه گذار می تواند پس از گذشت دو سال از پرداخت حق بیمه، درخواست وام 
نماید و بیمه گر متعهد به پرداخت آن می باشد. در این صورت مادامی که وام تسویه نشده باشد، 

تعهدات بیمه گر به میزان اصل و سود وام کاهش می یابد. 
تبصره1.حداکثر مبلغ وام به گونه ای است که اصل و بهره آن از 90 درصد ارزش بازخرید بیمه نامه 

بیش تر نشود.
تبصره2.مدت بازپرداخت وام حداکثر 3 سال شمسی است.

تبصره3.در صورتي که ذي نفع در بیمه نامه هاي زندگي بستانکار بیمه گذار باشد و این مطلب در 
بیمه نامه و یا ظهر آن تصریح شده باشد حق بازخرید بیمه نامه و همچنین دریافت وام از محل ذخیره 

ریاضي موکول به موافقت کتبي بستانکار است.
تبصره4.نرخ کارمزد وام 4 درصد است که بر اساس آئین نامه های بیمه مرکزی اعمال می شود. 
تبصره5.در زمان سررسید بیمه نامه یا بازخرید آن، چنان چه وام تسویه نشده باشد مانده وام 

دریافتي و کارمزدهاي متعلق به آن از اندوخته بیمه نامه کسر مي گردد.
2. برداشت از اندوخته: بیمه گذار می تواند تا 90 درصد ارزش بازخریدی مندرج در آخرین جدول 
بیمه نامه را پس از کسر بدهی های بیمه گذار، برداشت نماید. بدیهی است در صورت برداشت، اندوخته 

بیمه نامه به همان نسبت کاهش می یابد.
3. دریافت سود اندوخته: به مبالغ اندوخته ریاضی دو نوع سود تعلق می گیرد:

3-1. سود تضمینی: بیمه گر متعهد است سود تضمینی اندوخته را بر اساس آئین نامه بیمه 
مرکزی به حساب اندوخته بیمه نامه منظور نماید، مشروط بر آن که بیمه نامه کماکان معتبر باشد.

3-2. سود مشارکت در منافع: بیمه گر مکلف است بیمه گذار را در 85 درصد سود مازاد بر سود 
تضمینی سهیم نماید.

ماده9.مدارکالزمجهتپرداختمنافعبیمه
در صورتی که استفاده کننده کلیه مدارک موردنیاز را به بیمه گر ارائه دهد، بیمه گر موظف است 
سرمایه  فوت یا اندوخته بیمه نامه را حسب مورد حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تکمیل مدارک 

به استفاده کننده پرداخت نماید. مدارک الزم عبارتند از: 
بیمه نامه و اوراق الحاقي ضمیمه آن ـ  

مدارک حق بیمه های پرداختی ـ 
عالوه بر مدارک فوق:

1. در صورت فوت بیمه شده در مدت اعتبار بیمه نامه:
اعالم کتبی فوت بیمه شده با ذکر علت آن حداکثر ظرف یک ماه )مگر در موارد غیرعادی( از  ـ  

طرف استفاده کننده یا بیمه گذار به بیمه گر 
خالصه رونوشت فوت صادره از طرف ثبت احوال ـ 

تصویر مصدق کلیه صفحات شناسنامه باطل شده بیمه شده متوفی ـ 
گواهی آخرین پزشک معالج یا پزشکی قانونی مبنی بر علت فوت ـ 

درصورتی که فوت ناشی از حادثه باشد، گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع قانونی  ـ 
ذی صالح تهیه شده باشد.

گواهی انحصار وراثت در صورتی که استفاده کننده مشخص نشده باشد. ـ 
2. در صورت حیات بیمه شده در انتهای مدت بیمه نامه:

اصل شناسنامه و کارت ملی استفاده کننده ـ 

ماده10.استثنائات
1. خودکشي: در صورتی که بیمه  شده در طول دو سال اول از تاریخ شروع قرارداد بیمه و یا 
از تاریخ برقراری مجدد بیمه نامه خودکشي نماید، صرفاً اندوخته ریاضی بیمه نامه به استفاده کننده 

پرداخت می گردد.
2. مرگ بیمه شده به وسیله بیمه گذار یا استفاده کننده: در صورتي که استفاده کننده یا بیمه گذار 
تعمداً به طور مستقیم یا غیرمستقیم موجبات مرگ بیمه شده را فراهم آورند، فقط اندوخته  ریاضی 
بیمه نامه به سایر استفاده کنندگان به نسبت تعیین شده یا در صورت عدم  تعیین استفاده کننده، 

متناسب با سهم االرث به وراث قانونی پرداخت خواهد شد.
3. مسافرت غیرعادي: خطرات ناشي از پرواز هوایي بجزء مواردي که بیمه شده به عنوان یک مسافر 
عادي با خرید بلیط اقدام به پرواز در خطوط هوایي تجاري مجاز نموده و نام وي به عنوان مسافر 

عادي، در لیست مسافران ثبت شده باشد تحت پوشش نخواهد بود.
4. فعالیت هاي خطرناک: چنان چه فوت بیمه شده ناشی از هدایت یا سرنشینی وسایل نقلیه 
)هوایی، زمینی، ریلی و دریایی( در مسابقات، پروازهای اکتشافی، هر نوع تمرین و آموزش غواصی، 
پرواز هوایی، پرش با چتر نجات )سقوط آزاد(، هدایت کایت و یا سایر وسایل پرواز بدون موتور باشد، 

فقط اندوخته ریاضی به استفاده کننده پرداخت خواهد شد.

5. جنگ: در صورتي كه بيمه شده در نتيجه عمليات تعرضي و تدافعي و يا هر نوع حادثه ديگري 
كه جنبه نظامي در مقابل نيروي مهاجم داشته باشد فوت نمايد، بيمه گر فقط اندوخته رياضی تا روز 

حادثه را پرداخت خواهد كرد.
تبصره: عمليات پليسي از هر قبيل در حکم عمليات نظامي محسوب نمی گردد.

6. اعمال خالف قانون: چنان چه بيمه شده در اثر فعاليت هاي مجرمانه اعم از مباشرت، مشاركت 
يا معاونت در آن فوت كند، بيمه گر هيچ گونه تعهدي براي پرداخت سرمايه فوت نخواهد داشت. 

7. اعزام به عمليات جنگي: چنان چه بيمه شده به عنوان نظامی يا در تشکيالت نظامی تحت هر 
عنوان به عمليات جنگي اعزام شود، بيمه نامه  از تاريخ اعزام بيمه شده به حالت تعليق در خواهد 
آمد حتی اگر بيمه گر در اثر عدم اطالع از وضع بيمه شده به دريافت حق بيمه ادامه داده باشد. در 
اين صورت، چنان چه به هر علتی خطری اتفاق بيفتد بيمه گر صرفاً اندوخته رياضی بيمه نامه را تا روز 

تعليق پرداخت و حق بيمه های اضافه دريافتی احتمالی از تاريخ تعليق مسترد خواهد شد.
بيمه نامه معلق، سه ماه پس از خاتمه عمليات جنگي و بازگشت بيمه شده به وضعيت قبلی، بر 

اساس درخواست بيمه گذار و موافقت بيمه گر به وضعيت عادي تبديل مي گردد. 
تبصره. چنان چه بيمه شده در محلی فوت كند كه رسماً شرايط جنگ اعالم شده است، پرداخت 
سرمايه بيمه منوط به ارائه داليل كافي از سوی بيمه گذار يا استفاده كننده مبني بر عدم تأثير مستقيم 
جنگ بر فوت بيمه شده می باشد. در صورت عدم ارائه شواهد كافي، بيمه گر فقط اندوخته رياضی را 

پرداخت خواهد نمود. 
8. تشعشعات هسته اي: چنان چه بيمه شده در اثر انفجار يا تشعشعات هسته اي و يا آلودگي هاي 
شيميايي و بيولوژيکي ناشي از آن فوت كند، صرفاً اندوخته به استفاده كنندگان پرداخت خواهد شد.

9. داروهای غيرمجاز، مشروبات الکلی و غيره: فوت بيمه شده ناشی از مصرف داروهای محرک 
بدون تجويز پزشک، مشروبات الکلی، مواد مخدر و روان گردان.

ماده 11. خاتمه یا ابطال بیمه نامه 
بيمه نامه در صورت تحقق هر يک از شرايط زير، خاتمه مي يابد: 

1. درخواست كتبي بيمه گذار مبني بر بازخريد بيمه نامه؛
2. فوت بيمه شده؛

3. سررسيد بيمه نامه؛
4. عدم كفايت اندوخته برای هزينه ها جهت ادامه بيمه نامه؛

5. عدم رفع تعليق از بيمه نامه تعليق شده در مدت زمان مقرر؛
6. عدم رعايت شرط حداكثر حسن نيت. 

ماده 12. پوشش اتباع غیرایرانی
پوشش كاركنان و كارگران با تابعيت غير ايرانی تنها در صورتی امکان پذير است كه دارای مجوز 

اقامت با حق كار مشخص بوده و پروانه كار دريافت نموده باشد.

ماده 13. محل اقامت بیمه گذار
1. اقامتگاه بيمه گذار يا نماينده او در ايران برای بيمه گر نشانی قانونی و رسمی است.

2. بيمه گذار موظف است تغيير محل اقامت و آخرين نشانی كامل خود را كتبا به بيمه گر اطالع 
دهد.

3. هرگاه بيمه گذار خارج از ايران اقامت نمايد بايد يک نفر مقيم ايران را به بيمه گر معرفی كند 
كه در كارهای مربوط به بيمه عمر نماينده او باشد و بيمه گر نامه های مربوط را به عنوان و نشانی 

نامبرده ارسال نمايد.
4. در صورت عدم رعايت مقررات فوق، مکاتبات بيمه گر به آخرين نشانی اعالم شده از سوی 

بيمه گذار در ايران معتبر خواهد بود.
5. كليه مکاتبات بيمه گذار و نماينده او در رابطه با اين قرارداد با ذكر شماره بيمه نامه بايد به آدرس 

واحد صادركننده بيمه نامه فرستاده شود.

ماده 14. دعاوي حقوقي
1. رفع اختالف: دعاوی راجع به اين بيمه نامه يا راجع به اجرای آن طبق مقررات به دادگاه های 

صالحه ايران )دادگاه صالحيت دار محل اقامت مدعی عليه( ارجاع خواهد شد.
2. موارد درج نشده يا مبهم: در ساير مواردی كه نسبت به آن ذكری به ميان نيامده است طبق 

قانون بيمه و ساير قوانين و مقررات جاری كشور عمل خواهد شد.

شرايط عمومي اين بيمه نامه و آثار مترتب بر آن، صرفاً با مهر و تأييد شركت بيمه سينا، قابل 
استناد است.

نام و امضاء مسئول صدور
تاريخ

ناموامضاءبیمهگذار
تاریخ


