شرایط عمومي بیمه نامه بیمه عمر و سرمایه گذاری
( ضمیمه شماره ) 1

بیمه گر  :شرکت بیمه کوثر
بیمه شده  :شخص حقیقی است که فوت یا حیات او موضوع این قرارداد بوده ،سنن و سنتم ی او
اساس محاسبه حق بیمه قرار گرف ه و مشخصات وی در قرارداد بیمه درج گردیده است.
بیمه گذار  :شخص حقیقی یا حقوقی است که با بیمه گر قرارداد بیمه را منعقد و پرداخت حق بیمه
را تعهد می نماید .بیمه گذار و بیمه شده ممکن است یک نفر باشد در غیر این صورت رضایت ک بی
بیمه شده الزامی است .مگر در مواردی که بیمه شده اهلیت قانونی نداش ه باشد .در اینن صنورت
اظهارات ولی یا قیم قانونی او قابل اس ناد خواهد بود.

ماده  -5مهلت پرداخت حق بیمه:
در صورتیکه پرداخت اقساط حق بیمه بیش از سی روز به تاخیر اف د به یکی از طنرق زینر رف نار
خواهد شد:
 -5-1در صورت فوت بیمه شده  :بیمه گر باید برای تامین خطر فوت بیمه شده حق بیمه خطر فوت
بعتوه هزینه های اداری و بیمه گری را بطور کامل از یخیره ریاضی ایجاد شده بیمه نامه تنا تناریخ
فوت کسر نموده و تا زمانی که یخیره ریاضی برای تامین اینن هزیننه هنا کنافی باشند ،پوشنش
خطر فوت بیمه نامه با تعهد سرمایه فوت در تاریخ وقوع بعتوه مانده یخیره ریاضی ( یخیره ریاضی
پس از کسر هزینه های مذکور ) به قوت خود باقی می ماند ،در صورت عدو کفایت اندوخ ه صندوق

استفاده کننده  :شخص حقیقی یا حقوقی است که قرارداد بیمه بنه نفنا او منعقند منی گنردد و

برای هزینه های مذکور ،پوشش خطر فوت بیمه نامه ملغی گردیده و بیمه گر تعهدی برای پرداخت

حق اس فاده از مزایای بیمه نامه را در زمان فوت یا حیات بیمه شده دارد.

سرمایه فوت بیمه شده نخواهد داشت لیکن مانده یخیره ریاضی تا تاریخ فوت را به اس فاده کننده

موضوع بیمه  :فوت بیمه شده که تابا شرایط خصوصی مندرج در بیمه نامه می باشد.

پرداخت می نماید.

ماده  -1اساس قرارداد :

 -5-2در صورت حیات بیمه شده  :چنانچه بیمه گذار تقاضای بازخرید نماید بیمه گر ارزش بازخرید

اظهارات ک بی بیمه گذار و بیمه شده در برگ پیشنهاد بیمه ،ضمایم اح مالی آن و گزارش پزشنک

بیمه نامه را تا تاریخ آخرین سر رسید حق بیمه پرداخت شده به بیمه گذار مس رد می دارد.

معاینه کننده ( که جزء ال ینفک ب یمه نامه می باشند) اسناس قنرارداد را تشنکیل منی دهند کنه

ماده  -6برقراری مجدد بیمه نامه :

مورد توافق بیمه گر و بیمه گذار می باشد.

بیمه گذار قبل از بازخرید بیمه نامه می تواند با پرداخت حق بیمه هنای معوقنه و هزیننه دیرکنرد

ماده – 2شرایط حداکثر حسن نیت :

مربوطه بیمه نامه را با شرایط قبلی ادامه دهد.

هرگاه در مورد سوابق روحی و جسمی که به وسیله معاینه پزشکی قابل تعیین نیسنت و پزشنک

تبصره  :1چنانچه حق بیمه بیمه نامه بیش از یکسال به تعویق اف ناده باشند بیمنه گنذار قبنل از

ناچار است به اظهارات بیمه شده قناعت کند ،احراز گردد که اظهارات بیمه شده و ینا بیمنه گنذار

پرداخت حق بیمه معوقه می بایست فرو درخواست ادامه بیمه نامه را تکمیل و پس از تایید پزشک

بطور عمدا یا سهوا مطابق با حقیقت نبوده و یا از ابراز مطالبی که در وضا قرارداد بیمه موثر باشد

مع مد و موافقت بیمه گر حق بیمه معوقه و هزینه دیرکرد مربوطه را پرداخت نماید .در این صنورت

خودداری نموده است بیمه گر حق و اخ یار دارد حسب مورد به یکی از طرق زیر عمل نماید:

حق انجاو معاینه پزشکی از بیمه شده با هزینه بیمه گذار برای بیمه گر محفوظ خواهد بود.

الف) چنانچه موارد ختف اظهار شده از جانب بیمه شده بگونه ای باشد که بیمه گر در صورت علم به

تبصره  :2در صورت اعتو اضافه نرخ پزشکی توسط پزشنک مع مند بیمنه گنر ،یخینره ریاضنی

آن از انعقاد قرارداد خودد اری می نمود بیمه گر نسبت به فسخ قنرارداد اقنداو و یخینره ریاضنی

بیمه نامه م ناسب با حق بیمه حاصل از اضافه نرخ مذکور تقلیل خواهد یافت.

ایجاد شده تا تاریخ فسخ را به بیمه گذار مس رد می دارد.
ب) در صورتیکه بیمهگر قبل از وقوع خطر به اظهار ختف واقا بیمه شده پی برد میتواند قرارداد را
فسخ و یا اینکه در صورت تمایل بیمه گذار با پرداخت حق بیمه اضافی آنرا ادامه دهد .در صنورت
فسخ بیمه نامه یخیره ریاضی ایجاد شده تا تاریخ فسخ به بیمه گذار مس رد می گردد.
ج) در صورتیکه بیمه گر بعد از وقوع خطر به اظهارات ختف واقا و ینا ک منان حقنایق از سنوی
بیمه شده پی برد ،تعهدات بیمه گر م ناسب با یخیره ریاضی تشکیل شده پس از کسر حنق بیمنه
اضافی م علقه از تاریخ شروع قرارداد تعدیل می یابد.
تبصره  :با توجه به اینکه پیشنهاد بیمه شده به امضاء رسیده است ،اظهنارات ک بنی و منندرجات
مربوط به اطتعات وی بعنوان مس ندات قطعی و الزو االجرا برای بیمه گذار محسوب می شود.
د) قرارداد بیمه و همچنین آثار م رتب بر آن پس از امضای بیمه نامه از جانب بیمه گر و با پرداخت
حداقل اولین قسط حق بیمه همزمان با صدور بیمه نامه از سوی بیمه گذار تحقق می یابد.
ه) حدود مسئولیت و تعهدات بیمه گر ،بیمه گذار و بیمه شده و همچنین نحوه اسن فاده از مزاینای
بیمه در بیمه نامه معین و مشخص شده است و هرگونه تغییر در شرایط قرارداد بنه موجنب اوراق
الحاقی خواهد بود که بنا به تقاضای بیمه گذار و تایید بیمه شده پس از موافقنت بیمنه گنر صنادر
می شود و این اوراق الحاقی جزء الینفک قرارداد بیمه است .اوراق الحاقی از تاریخ صندور مع بنر
بوده مگر آنکه تاریخ دیگری از سوی بیمه گذار درخواست شده ،به تایید بیمه گر رسیده و در اوراق
الحاقی درج شده باشد.
و) چنانچه مواد و مطالب غیر چاپی مندرج در بیمه نامه و ضمایم آن با شرایط مورد توافق مطابقت
نداش ه باشد ،بیمه گذار می تواند ظرف مدت سه هف ه از تاریخ صدور بیمه نامه و ضمایم آن تقاضای
تصحیح آن را بنماید .پس از سپری شدن این مدت مندرجات اسناد مزبور مورد تصندیق و منورد
قبول بیمه گذار تلقی خواهد شد.

ماده  -7بازخرید :
در صورت تقاضای بیمه گذار مبنی بر انصراف از ادامه قرارداد بیمه ،بیمه گر بیمه نامه را که قبت به
رویت بیمه گذار رسیده است مطابق ارزش بازخرید مندرج در جدول پیوست بیمه نامه و با رعایت
بند  2ماده  5بازخرید می نماید.
تبصره  :بازخرید بیمه نامه شش ماه پس از صدور آن صورت می گیرد و در صورت فسخ بیمه نامه
قبل از این تاریخ ،هیچ مبلغی به بیمه گذار پرداخت نخواهد شد.
ماده  -8اعطای وام به اعتبار بیمه نامه :
بیمه گذار می تواند پس از گذشت  2سال از شروع بیمه نامه و پرداخت دو سال حق بیمه ،معنادل
 %09مبلغ ارزش بازخرید تقاضای دریافت واو از محل بیمه خود نماید که در این صنورت تعهندات
بیمه گر به میزان واو پرداخ ی و سود م علقه آن ماداو که تسویه نشده است تقلیل می یابد.
تبصره  :اخذ واو مجدد منوط به تسویه واو قبلی می باشد.
ماده  -9تغییرات بیمه نامه :
بیمه گذار می تواند با موافقت بیمه گر پس از گذشت حداقل یکسال از شروع بیمه نامه و در اب دای
هر سال بیمه ای تقاضای تغییر در سرمایه فوت ،حق بیمه ،ضرایب تعدیل آنها و مندت بیمنه را بنا
رعایت سایر شرایط قرارداد نماید.
ماد  -11انتقال بیمه :
 -19-1بیمه گذار می واند این بیمه نامه را به بخش دیگری من قل نماید که ان قال مزبور باید بر اساس
تکمیل فرو مربوطه و با موافقت ک بی بیمه شده و بیمه گر انجاو پذیرد.
تبصره  :بیمه شده در هر صورت قابل تغییر نخواهد بود.
 -19-2اگر بیمه گذار و بیمه شده دو نفر باشند در صورت فوت بیمه گذار و یا ان قال قرارداد بیمه به
دیگری ،چنانچه ورثه یا من قل الیه کلیه تعهداتی را که به موجب قرارداد بیمه به عهده بیمه گنذار

ماده  - 3لزوم اجرای قرارداد :

بوده است در مقابل بیمه گر اجرا نمایند قرارداد بیمه به نفا ورثه یا من قل الیه به اع بار خود باقی

مفاد و شرایط این قرارداد جز در مورد ثبوت تقلب با رعایت بند (د) ماده  2برای طرفین الزو االجرا

می ماند .معهذا ورثه و یا من قل الیه حق فسخ قرارداد را طبق شنرایط عمنومی اینن بیمنه نامنه

است و به هیچ وجه قابل اع راض نخواهد بود.

خواهند داشت.

ماده  -4پرداخت حق بیمه :

 -19-3در صورت ان قال بیمه نامه به شخص دیگر ان قال دهنده مسئول پرداخنت کلینه اقسناط

حق بیمه به پنج روش ماهانه ،سه ماهه ،شش ماهه ،ساالنه و یکجا پرداخت می گنردد کنه بننا بنه

حق بیمه معوق تا تاریخ ان قال در مقابل بیمه گر خواهد بود.

تقاضای بیمه گذار یکی از این روشها در بیمه نامه درج می شود.
تبصره  :پرداخت حق بیمه در صورتی مع بر خواهد بود که به حساب شرکت واریز و درمقابل اخنذ
قبض رسمی شرکت انجاو یا به روش دیگری که بیمه گر تعیین می نماید صورت پذیرد.

 -19-4اگر ورثه بیمه گذار م عدد باشند هر یک از آنها نسبت به تماو حق بیمه در مقابل بیمه گنر
مسئولیت تضامنی خواهند داشت به نحوی که هرگاه یکی از آنها حق بیمه سهم خنود را نپنردازد
هیچکداو نخواهند توانست از مزایای قرارداد بیمه اس فاده کنند.

ماده  - 11حقوق استفاده کننده :

عتوه بر مدارک فوق :

 -11-1بیمه گذار حق دارد در طول مدت قرارداد بیمه اس فاده کننده بیمه نامه را با موافقت ک بی

 -14-1پرداخت سرمایه ایجاد شده در پایان مدت بیمه نامه در صورت حیات بیمه شده موکنل بنه

بیمه شده و یا ولی قانونی وی در بیمه نامه تغییر دهد در این صورت بیمه گذار موظف است مراتب را

ارائه رونوشت مصدق شناسنامه (( اس فاده کننده در صورت حیات بیمه شده)) است کنه بایند بنه

ک با با یکر ناو و ناو خانوادگی ،شماره شناسنامه ،کد ملی ،نسبت هریک از اسن فاده کننندگان بنا

بیمه گر ارائه شود.

بیمه شده و درصد سهم هر یک از آنها به بیمه گر اطتع دهد.

 -14-2در صورت فوت بیمه شده برای پرداخت سرمایه فوت مراتب باید بصورت ک بی با یکر علت

 -11-2اس فاده قانونی از سرمایه بیمه از تاریخ فوت بیمه شده ینا انقضنای مندت قنرارداد بیمنه

آن در اولین فرصت حداکثر ظرف مدت یکماه (مگر در موارد غیر عادی) از طرف اس فاده کننده یا

شروع می شود ولی اگر بیمه گذار بابت آن وجهی دریافنت کنرده و ینا نسنبت بنه آن بیمنه گنر

بیمه گذار بیمه نامه به اطتع بیمه گر برسد و م عاقباً مدارک زیر برای رسیدگی در اخ یار بیمهگنر

معامله نموده باشد تعهدات بیمه گر به نسبت وجه مزبور تقلیل خواهد یافت.
 -11-3سرمایه فوت از تاریخ فوت بیمه شده م علق به ورثه قانونی وی است مگر آنکه قبت در سند

قرار گیرد.
 -1گواهی رسمی فوت

بیمه نامه و یا اوراق الحاقی ،اس فاده کنندگان دیگری قید شده باشد که در این صورت سرمایه فوت

 -2گواهی مشروح آخرین پزشک معالج که در آن علت بیماری شرح و سیر آن یکر شده باشد و

م علق به شخص یا اشخاصی خواهد بود کنه در سنند بیمنه نامنه و ینا اوراق الحناقی نناو آنهنا

در صورت عدو معالجه مدارک مثب ه حاکی از بیماری یا علل فوت به هزینه اسن فاده کنننده

یکر شده است.
 -11-4درصورتیکه اس فاده کننده در صورت حیات تعیین نشود ،شنخص بیمنه گنذار بنه عننوان
اس فاده کننده محسوب می گنردد .مگنر آنکنه قنبت در سنند بیمنه نامنه و ینا اوراق الحناقی،
اس فاده کننده دیگری قید شده باشد که در این صورت شخص یا اشخاصی که در سند بیمه نامه و
یا اوراق الحاقی ناو آنها یکر شده بعنوان یینفا حیات محسوب می گردند.

تهیه و ارائه گردد.
 -3در صورتیکه فوت بر اثر حادثه باشد گزارش حادثه که توسط مراجا قنانونی ییصنتح تهینه
شده است.
 -4ارائه گواهی انحصار وراثت در صنورتیکه اسن فاده کننندگان در بیمنه نامنه و اوراق الحناقی
مشخص نشده باشد.

تبصره  :در صور تی که یینفا در بیمه های زندگی بسن انکار بیمنه گنذار باشند و اینن مطلنب در

 -14-3چنانچه بیمه شده مشمول معافیت از پرداخت حق بیمه طبنق شنرایط پوشنش تکمیلنی

بیمه نامه و یا در ظهر آن تصریح شده باشد حق بازخرید بیمه نامه و همچنین دریافت واو از محنل

معافیت باشد ارائه مدارک الزو طبق نظر پزشک مع مند بیمنه گنر در صنورت از کنار اف نادگی

یخیره ریاضی موکول به موافقت ک بی بس انکار است.

بیمه شده.

ماده  - 12خطرات متمم :

ماده  -15فقدان بیمه نامه و قبوض حق بیمه :

موارد زیر در صورتیکه با شرایط خصوصی این قرارداد مغایرت نداش ه باشد قابل اجرا خواهد بنود.

در صورتیکه بیمه نامه و یا قبوض آن مفقود شود بیمه گذار موظف است بتفاصله مراتب را بصورت

 -12-1خطر مسافرت :

ک بی به اطتع بیمه گر برساند و بیمه گر پس از حصول اطمینان از فقدان آن ،المثنی بیمنه نامنه و

هیچ یک از خطرات ناشی از هدایت یا سرنشینی وسایل نقلیه ( هوایی ،زمینی ،ریلی و دریایی) در

قبوض پرداخت نشده آن را صادر و در اخ یار بیمه گذار قرار خواهد داد.

مسابقات ،پروازهای اک شافی ،هر نوع تمرین و آموزش غواصی و پرواز هوایی ،پرش با چ ر نجنات

ماده  -16نشاني قانوني تغییر محل اقامت نماینده در ایران :

( سقوط آزاد) هدایت کایت و سایر وسایل پرواز بدون موتور مشمول این قرارداد نمی باشد ،لنذا در

 -16-1اقام گاه بیمه گذار و یا نماینده او در ایران برای بیمه گر نشانی قانونی و رسمی است.

صورت بروز خطر و فوت بیمه شده در این موارد بیمه گر فقط مبلغ یخیره ریاضی را تا روز حادثنه

 -16-2بیمه گذار موظف است تغییر محل اقامت و آخرین نشانی کامل خود را بصنورت ک بنی بنه

پرداخت خواهد نمود.

بیمه گر اطتع دهد.

 -12-2خطر جنگ :

 -16-3هرگاه بیمه گذار خارج از ایران اقامت نماید باید یک نفر مقیم ایران را به بیمه گنر معرفنی

در صورتیکه بیمه شده در ن یجه عملیات تعرضی و تدافعی و یا هرنوع حادثه دیگنری کنه جنبنه

کند که در کارهای مربوط به بیمه عمر نماینده او باشد و بیمه گر نامه های مربوطه را بنه عننوان و

نظامی در مقابل نیروی مهاجم داش ه باشد فوت نماید ،بیمه گر فقط یخیره ریاضی بیمه نامه را تنا

نشانی نامبرده ارسال نماید.

روز حادثه می پردازد .چنانچه بیمه شده بعنوان نظامی و یا در تشکیتت نظامی تحت هر عنوان به

 -16-4در صورت عدو رعایت مقررات فوق ،ارسال مکاتبات بیمه گر به آخرین نشانی بیمه گذار در

عملیات جنگی اعزاو شود بیمه نامه از تاریخ اعزاو بیمه شده به حالت تعلیق در خواهد آمد ح نی

ایران که بیمه گر از آن مطلا می باشد دارای اع بار قانونی خواهد بود.

اگر بیمه گر در اثر عدو اطتع از وضا بیمه شده به دریافت حق بیمه ادامه داده باشد .در این صورت

 -16-5کلیه مکاتبات بیمه گذار و نماینده او در رابطه با این قرارداد با یکر شماره بیمه نامه باید به

چنانچه به هر عل ی خطری پیش آیند بیمنه گنر فقنط یخینره ریاضنی بیمنه را تنا روز تعلینق

آدرس واحد اجرایی صادر کننده بیمه نامه فرس اده شود.

خواهد پرداخت و حق بیمه های اضافه دریاف ی اح مالی از تاریخ تعلیق مس رد خواهد شد.

ماده  -17مرور زمان :

بیمه نامه معلق شش ماه پس از خ م عملیات جنگی و یا بازگشت بیمه شده از حالت لشنگری بنه

مرور زمان کلیه دعاوی حقوقی ناشی از این قرارداد بیمه به مدت  2سنال از تناریخ وقنوع خطنر

حالت کشوری و با در نظنر گنرف ن شنرایط مناده  6اینن قنرارداد بنه وضنعیت عنادی( اولینه)

مورد بیمه می باشد.

تبدیل می شود.

ماده  -18حل اختالف :

تبصره :عملیات پلیسی از هر قبیل در حکم عملیات نظامی محسوب می گردد.

کلیه اخ تفات موضوع این قرارداد اب دا بصورت مسالمت آمیز حل و فصل می گردد چنانچه موضوع

ماده  -13استثنات بیمه نامه :

اخ تف مورد تفاهم و توافق ط رفین قرار نگرفت مراتب از طریق داوری حل و فصل خواهد شند در

خطر های زیر در تعهد بیمه گر نمي باشد :

این صورت هریک از طرفین یک نفر را بعنوان داور ان خاب نمنوده و م عاقنب آن داوران ان خنابی

 -13-1در صورتیکه بیمه شده در اثر خودکشی یا اقداو به خودکشی در طول سه سال اول از تاریخ

سرداور را گزینش می نمایند .تصمیم اکثریت برای طرفین الزو االتباع خواهد بود .پرداخت هزیننه

شروع قرارداد بیمه و یا از تاریخ برقراری مجدد فوت نماید فقنط یخینره ریاضنی بیمنه نامنه بنه

داور اخ صاصی بر عهده هر یک از طرفین می باشد و هزینه سنر داور بالمناصنفه توسنط طنرفین

اس فاده کنندگان پرداخت می شود مگر اینکه وراث قانونی با دالیل م قن ثابت نمایند که خودکشی

پرداخت می شود.

غیر ارادی بوده است.

ماده  -19سایر موارد :

 -13-2در صورتیکه اس فاده کننده یا بیمه گذار تعمداً بصورت مس قیم یا غیر مسن قیم موجبنات

در مواردی که در این قرارداد نسبت به آن یکری به میان نیامده است ،طبق آئین نامه های مصوب

مرگ بیمه شده را فراهم آورند فقط یخیره ریاضی بیمه نامه به سایر اس فاده کنندگان به نسنبت

شورای عالی بیمه ،قانون بیمه و سایر قوانین جاری کشور عمل خواهد شد.

تعیین شده در بیمه نامه یا در صورت عدو اعتو اس فاده کننده م ناسب با سنهم االرث بنه وراث
قانونی پرداخت خواهد شد.
 -13-3چنانچه بیمه شده در اثر شرکت در فعالیت های مجرمانه فوت کنند بیمنه گنر هیچگوننه
تعهدی برای پرداخت سرمایه فوت نخواهد داشت مگر اینکه در مراجا قنانونی اثبنات شنود کنه
بیمه شده قصند دفناع مشنروع از خنود را داشن ه ینا مشنارکت در فعالینت مجرماننه بنه وی
تحمیل شده باشد.
 -13-4چنانچه بیمه شده در اثر انفجار یا تشعشعات هسن ه ای و ینا آلودگیهنای شنیمیایی و
بیولوژیکی ناشی از آن فوت کند ،تنها یخیره ریاضی به اس فاده کنندگان پرداخت خواهد شد.
ماده  -14پرداخت سرمایه :
سرمایه بیمه شده پس از دریافت اسناد و مدارک مشروح زیر تسویه و در قبال رسیدی کنه دارای
امضای مصدق باشد به اس فاده کننده پرداخت خواهد شد.
 -1بیمه نامه و اوراق الحاقی ضمیمه آن
 -2قبوض رسید حق بیمه های پرداخ ی

مهر و تایید شرکت بیمه کوثر

