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 شماره بیمه نامه :

 گزيده اي از شرايط عمومي بيمه نامه حوادث و عدم النفع ناشي از رانندگي
ماده 1 -  موضوع بيمه : عبارت است از بيمه حادثه وعدم النفع ناشي از حوادث رانندگي بدين معني كه چنانچه راننده  يا
مالك در صورت بروز حادثه قادر به تامين درآمد روزانه خود از طريق كاربا خودرو بيمه شده  نباشد ، ويا اينكه براثر حادثه
موردتعهد صدمه به خود راننده وارد شود (خسارت بدني) به نحوي كه دچارنقص عضويا از كار افتادگي ويا فوت گردد  بيمه گر
متعهد است پس از احراز شدن وقوع حادثه براساس گزارش مقامات انتظامي ويا ساير مراجع ذيربط از جمله  (مراكز درماني)

طبق شرايط اين بيمه نامه وتاحدود تعهدات تعيين شده  نسبت به جبران  خسارت اقدام نمايد.
ماده 2 - استثنائات : خسارت ناشي از  خطرات زير تحت پوشش اين بيمه نامه نيست مگر آنكه در الحاقيه به نحو ديگري

توافق شده باشد:
-1 خسارت مستقيم وغيرمستقيم ناشي از انفجارهاي هسته اي

-2      خسارتهاي ناشي از حوادث طبيعي نظير:  سيل ، زلزله و آتشفشان
-3      خسارت ناشي از جنگ ، اعتصاب ، شورش، ويا تهاجم

-4    هرگونه خسارت كه در بيمه بدنه خودرو، بيمه مسئوليت مدني دارندگان وسائط نقليه موتوري و بيمه سرنشين زير
پوشش قرارمي گيرد .   (به جز فوت ونقص  عضو راننده )

-5       پرداخت هرگونه هزينه پزشكي
-6    جبران غرامت نقص عضو يا فوت وعدم النفع ناشي از حادثه رانندگي (موضوع بندالف ماده 2 ) درصورتي كه ناشي از

تحقق عوامل ذيل باشد از شمول تعهدات  بيمه گر خارج مي باشد:
-6-1به دليل حمل مواد منفجره ويا مواد سريع االشتعال يا اسيدي وارد شود ، مگر آنكه موضوع بيمه مخصوص حمل آن

باشد.
-6-2 در مسابقات اتومبيلراني يا آزمايش سرعت وارد شود.

-6-3 خسارتهايي كه عمداً توسط بيمه گذار ، ذينفع ويا راننده ، بوجودآيد.
-6-4 حين گريز ازتعقيب مقامات انتظامي ، مگر آنكه گريز توسط متصرفين غير قانوني باشد.

-6-5در صورتيكه راننده موضوع بيمه هنگام وقوع حادثه فاقد گواهينامه رانندگي باشديا گواهينامه رانندگي وي باطل شده
باشد ويا مطابق مقررات راهنمايي ورانندگي ، گواهينامه راننده  براي رانندگي  با اتومبيل بيمه شده  متناسب نباشد،اتمام اعتبار

گواهينامه  در حكم بطالن آن نيست .
-6-6 خسارتهايي كه طبق گزارش مقامات ذيصالح به علت مصرف مشروبات الكي ويااستعمال مواد مخدر ياروان گردان توسط

راننده موضوع بيمه ، به وجود آمده باشد.
-6-7 بكسل كردن اتومبيل ديگر ،مگر آنكه اتومبيل عامل مخصوص ومجازبه انجام اين كار باشد واصول ومقررات ايمني

رارعايت كرده باشد.
-6-8 برهم زدن نظم اجتماعي واصول اخالقي وامثالهم با استفاده از وسيله نقليه

ماده3- اعالم تشديد خطر: هرگاه درطول مدت بيمه ،تغييراتي دركيفيت و يا وضعيت ويا كاربري اتومبيل موضوع بيمه بوجود
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 اطالع داده و همچنين موظف است مدارك مثبته وساير اطالعاتي كه راجع به حادثه  مي باشد  رادر اختيار بيمه گر قرار دهد .
ماده5- عدم اظهارات خالف واقع: هر گاه بيمه گذار به قصد تقلب، در خصوص خسارت وكيفيت وقوع حادثه ، به طور كتبي

اظهارات نادرستي بنمايد ويا مدارك مجعول تسليم كند بيمه گر مي تواند وي رااز دريافت خسارت محروم كند.
ماده 6- خودداري از جابه جائي ويا تعمير وسيله نقليه : درصورت  بروز حادثه كه نياز به تعمير خودرو باشد بيمه گذار قبل از

رويت كارشناسي بيمه گر يا موافقت كتبي بيمه گر از انجام تعمير خودداري نمايد .
ماده7- فسخ قراردادبيمه :درموارد زير بيمه گر يا بيمه گذار مي تواند قرارداد بيمه رافسخ نمايد:

الف: موارد فسخ از طرف بيمه گر :
-1 درصورتيكه بيمه گذار حق بيمه رابه موقع نپردازد .

-2 درصورت تشديد خطر ،مگر آنكه ،توافق خاصي بين طرفين صورت گرفته باشد.
-3 چنانچه بيمه گذار سهواً از اظهارمطالبي خودداري يا اظهارات خالف واقع به نمايد ومطالب اعالم نشده يااظهارات خالف

واقع درارزيابي خطر موثر باشد.
ب-موارد فسخ ازطرف بيمه گذار:

-1درصورتيكه خطر موضوع بيمه كاهش يابد وبيمه گر حاضر به تخفيف درحق بيمه نشود.
-2 درصورتيكه فعاليت بيمه گر به هر دليل متوقف شود.

تبصره: درصورتيكه بيمه گذار ، بنابه داليل ديگري متقاضي فسخ بيمه نامه باشد، بيمه گر حق بيمه مدت اعتباربيمه نامه
رامحاسبه وباقيمانده حق بيمه را به بيمه گذار پرداخت مي كند.

ماده 8- انتقال مالكيت اتومبيل : در صورت  انتقال مالكيت اتومبيل به هر يك از انحاء قانوني ، بيمه گذار مي تواند ، بيمه نامه
را فسخ وحق بيمه مدت باقيمانده بيمه نامه خود را مسترد نمايد يا با صدور الحاقيه از سوي بيمه گر انتقال مالكيت به مالك

جديد امكان پذير است.
ماده9 - مهلت اقامه دعوي : مرور زمان ناشي از دعاوي اين بيمه نامه حداكثر به مدت دو سال از تاريخ انقضاء بيمه نامه مي

باشد .
ماده 10- قلمرو جغرافيايي پوشش قرارداد بيمه:پوشش بيمه اي اين قرار داد محدوده جغرافيايي كشور جمهوري اسالمي ايران

مي باشد .
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گزيده اي از شرايط عمومي بيمه نامه حوادث و عدم النفع ناشي از رانندگي (مالك)

ماده 1 -  موضوع بيمه : عبارت است از بيمه عدم النفع ناشي از حوادث رانندگي بدين معني كه چنانچه مالك قادر به تامين
درآمد روزانه خود از طريق كاربا خودرو بيمه شده  نباشد ، بيمه گر متعهد است پس از احراز شدن وقوع حادثه براساس گزارش

مقامات انتظامي طبق شرايط اين بيمه نامه وتاحدود تعهدات تعيين شده  نسبت به جبران  خسارت اقدام نمايد.
ماده 2 - استثنائات : خسارت ناشي از  خطرات زير تحت پوشش اين بيمه نامه نيست مگر آنكه در الحاقيه به نحو ديگري

توافق شده باشد:
-1 خسارت مستقيم وغيرمستقيم ناشي از انفجارهاي هسته اي

-2      خسارتهاي ناشي از حوادث طبيعي نظير:  سيل ، زلزله و آتشفشان
-3      خسارت ناشي از جنگ ، اعتصاب ، شورش، ويا تهاجم

-4    هرگونه خسارت كه در بيمه بدنه خودرو، بيمه مسئوليت مدني دارندگان وسائط نقليه موتوري و بيمه سرنشين زير
پوشش قرارمي گيرد .

-4-1به دليل حمل مواد منفجره ويا مواد سريع االشتعال يا اسيدي وارد شود ، مگر آنكه موضوع بيمه مخصوص حمل آن
باشد.

-4-2 در مسابقات اتومبيلراني يا آزمايش سرعت وارد شود.
-4-3 خسارتهايي كه عمداً توسط بيمه گذار ، ذينفع ويا راننده ، بوجودآيد.

-4-4 حين گريز ازتعقيب مقامات انتظامي ، مگر آنكه گريز توسط متصرفين غير قانوني باشد.
-4-5در صورتيكه راننده موضوع بيمه هنگام وقوع حادثه فاقد گواهينامه رانندگي باشديا گواهينامه رانندگي وي باطل شده
باشد ويا مطابق مقررات راهنمايي ورانندگي ، گواهينامه راننده  براي رانندگي  با اتومبيل بيمه شده  متناسب نباشد،اتمام اعتبار

گواهينامه  در حكم بطالن آن نيست .
-4-6 خسارتهايي كه طبق گزارش مقامات ذيصالح به علت مصرف مشروبات الكي ويااستعمال مواد مخدر ياروان گردان توسط

راننده موضوع بيمه ، به وجود آمده باشد.
-4-7 بكسل كردن اتومبيل ديگر ،مگر آنكه اتومبيل عامل مخصوص ومجازبه انجام اين كار باشد واصول ومقررات ايمني

رارعايت كرده باشد.
-4-8 برهم زدن نظم اجتماعي واصول اخالقي وامثالهم با استفاده از وسيله نقليه

ماده3- اعالم تشديد خطر: هرگاه درطول مدت بيمه ،تغييراتي دركيفيت و يا وضعيت ويا كاربري اتومبيل موضوع بيمه بوجود
آيد كه موجب تشديد خطر شود، بيمه گذار موظف است به محض اطالع ، بيمه گر راآگاه سازد .

ماده 4 -اعالم خسارت : بيمه گذار موظف است حداكثر ظرف مدت 5 روز از تاريخ وقوع حادثه ، مراتب را كتباً به بيمه گر
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