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شرايط عمومي  بيمه نامه مسئوليت مدني حرفه ای مهندسين ناظر، طراح و محاسب ساختمان
مرتبطمقرراتوقوانینسایر1339،مصوبمدنیمسئولیتقانونوسال131۶ماهاردیبهشتمصوببیمهقانونبراساسنامهبیمهایننامه:بيمهاساس1-ماده

گربیمهقبولموردکهگزاربیمهپیشنهادازقسمتآنباشد.میطرفینتوافقموردوگردیدهتنظیمباشد)مینامهبیمهالینفکجزء(کهگزاربیمهکتبیپیشنهادو

شود.نمیمحسوبگربیمهتعهداتجزءاستگردیدهاعالمگزاربیمهبهکتباآنازقبلیانامهبیمهصدورباهمزمانونبوده

اصطالحات:و2-تعاريفماده
است:رفتهکاربهآنمقابلتعریفباعمومیشرایطایندرزیراصطالحات

است.رشتهایندربیمهعملیاتانجامبهمجازوبودهایراناسالمیجمهوريمرکزيبیمهازفعالیتپروانهدارايکهاستايبیمهموسسه:گربيمه-2/1

باشد.میبیمهحقپرداختبهمتعهدومنعقدگربیمهبارابیمهقراردادکهحقوقییاحقیقیشخصهرگزار:بيمه-2/2

گردد.میتلقیثالثشخصحکمدر،ويامرتحتوکارکنانگزاربیمهشخصازغیربهحقوقییاحقیقیشخصهر:ثالثاشخاص-2/3

پردازد.مینامهبیمهپوششتحتحادثهبروزیاوقوعازناشیخسارتجبرانبرايگربیمهتعهدوپوششاخذبرابردرگزاربیمهکهوجهی:بيمهحق-2/4

اتفاقگزاربیمهشدهتعیینوظایفشرحوفقنامهبیمهاعتبارمدتودربیمهموضوعکارانجاممناسبتوبهحینکهاسترویدادي:بيمهموضوعحادثه-2/5

شود.شناختهآنازناشیغرامتپرداختیاخسارتجبرانمسئولگزاربیمهوگرددثالثاشخاصبهمالیوجانیخسارتبهمنجروافتد

گردد.میتلقیحادثهیکحکمدرمجموعدرباشندواحداصلیعلتیامنشاءیکدارايکهحوادثیتبصره:

گردد.میمشخصنامهبیمهخصوصیشرایطدرکهبودخواهدترتیبیبهنامهبیمهمدتانقضايوشروع:نامهبيمهمدت-2/6

گردد.میارجاعويبهمهندسینظامسازمانتوسطکههاییساختمانمحاسبهوطراحی،نظارتکار:بيمهموضوعکار-2/7

شرایطدرآنحدودتعیینودهدمیانجاممحاسبهوطراحی،نظارتکارآندرگزاربیمهکهاستايمحدوده:بيمهموضوعمکانيمحدوده-2/8

گردد.میمشخصنامهبیمهخصوصی

داشتهقطعیودائموضعیتوبودهبیمهموضوعحادثهازناشیکهبدناعضايازعضويکارانجامتواناییدادندستازیاوشکلتغییرقطع،عضو:نقص-2/9

باشد.

طبقبیمهمشمولحادثهوقوعازناشیافرادفوتیاجسمیصدماتبروزصورتدرگرددمیمتعهدگربیمهکهاستوجهیعضو:نقصوفوتغرامت-2/10

بپردازد.یاذینفعزیاندیدهبهنامهبیمهاینشرایط

میمتحملدرمانیخدماتدریافتمقابلدرمستقیماشدهبیمه،نامهبیمهموضوعخطراتتحققصورتدرکههاییهزینه:پزشکيهایهزينه-2/11

گردد.

باشد.داشتهنفعبیمهموضوعازقسمتییاتمامدرکهنامهبیمهدرمذکورحقوقیوحقیقیشخصهرذينفع:-2/12

شود.میواردثالثاشخاصقانونیتصرفیامالکاموالبهبیمهمشمولاثرحوادثدرکهمستقیمیهايزیانمالي:های--خسارت2/13

حادثهازناشیثالثوکارفرمااشخاصبهواردمالیخسارتوجسمانیصدماتقبالدرگزاربیمهايحرفهمدنیمسئولیتبیمهازاستعبارت:بيمهموضوع-3

گردد.درجنامهبیمهخصوصیشرایطدرکهبیمهموضوع

:گزاربيمهتعهداتووظايف4-ماده
اختیاردررابیمهموضوعبهراجعاطالعاتهمهگربیمههايپرسشبهپاسخدرصداقتودقترعایتبااستمکلفگزاربیمه:نيتحسناصل-رعايت4/1

بودخواهدباطلنامهبیمهبنمایداظهاريواقعخالفبرعمدبهباونمایدخودداريمطلبیاظهارازعمدبهگربیمههايپرسشبهپاسخدرگزاربیمهاگرقراردهد.وي

نخواهدمستردگزاربیمهپرداختیوجوهفقطنهعالوهبه.باشدنداشتهحادثهوقوعدرتاثیريهیچگونهاستاظهارشدهواقعیخالفبریاشدهکتمانکهمطلبیولو

نماید.مطالبهگزاربیمهازاستافتادهعقبتاریخآنتاکهرابیمهحقاقساطتواندمیگربیمهبلکهشد

محدودهدرتغییريیاوشودخطرتشدیدموجبکهآیدوجودبهبیمهموضوعکاروضعیتوکیفیتدرتغییراتیبیمهمدتطولدرهرگاهخطر:-تشديد4/2

تشدیداگربرساند.گربیمهاطالعبهراموضوعبالفاصلهاستموظفگزاربیمه،نشودخطرتشدیدبهمنجرآنکهولو،آیدوجوبهکارکنانیاوبیمهموضوعدرمکانی



شرکت سهامي بيمه ايران
بيمه نامه مهندس ناظر-طراح و محاسب

1399/2853/1/310/5301/420 شماره بیمه نامه:

ت 
صا

خ
ش

م
صادرکننده

شرکت سهامی بیمه ایران5301کد: -   مجتمع بیمه اي سعدي - آقاي جواد قبادينام واحد صدور:

مهر و امضافکس:44001971 تلفن:

 بلوار آیت اله کاشانی بین اباذر و مهران پالك 7۶ واحد 4آدرس: 

نشانی شرکت سهامی بیمه ایران: تهران ـ ونک ـ خ مالصدرا ـ شیرازي جنوبی ـ انتهاي برزیل غربی ـ پ 51 ـ تلفن 09۶۶8ـ دورنگار  8۶09211۶ ـ کدپستی 1435814715 - شماره اقتصادي 411111371387

www.iraninsurance.ir
صفحه  از 

صورتدرکند.اعالمگربیمهبهرسماخوداطالعتاریخازروز10ظرفرامراتببایدمشارالیهنباشدگزاربیمهعملنتیجهدربیمهموضوعوضعیتتغییریاخطر

بیمهگزاربیمهتوسطآنپرداختعدمصورتدرومطالبهباقیماندهمدتبرايخطربامتناسبرااضافیبیمهحقتواندمیگربیمهخسارت،وقوعازقبلخطرتشدید

نماید.فسخرانامه

بامتناسببیمهحقبهشدهتعیینبیمهحقنسبتبهراخسارتتواندمیگربیمه،استبودهخطرتشدیدازناشیخسارتکهشودمعلومحادثهوقوعازبعدهرگاه

نماید.پرداخت،مشددخطر

الزماقداماتونمایدرعایترافعالیتنوعبامرتبطمقرراتوهانامهآئین،قوانینوسایرمهندسینظامسازمانمقررات،موردحسباستموظفگزاربیمه-4/3

آورد.عملبهخسارتتوسعهوحوادثوقوعازجلوگیريرابرايمتعارفو

کهاینازاعمشودمربوطنامهبیمهاینبهکهراخودعلیهمطالبهادعاویاهرنوعوهمچنیننامهبیمهاینموضوعحادثههرگونهوقوعاستمکلفگزاربیمه-4/4

به(روزپنجمدتظرفوحداکثرممکنزماندراولینوقتفوتبدون،باشدقضاییدرمراجعدعوياقامهویااظهارنامهارسالبصورتیاوشفاهییاکتبیوادعامطالبه

نشانیونام؛دعويویامطالبهکیفیاتمتعاقبااستمکلفونیزبرساندگربیمهاطالعبهکتبیبصورتبه،آنوقوعازخوداطالعتاریخازرسمی)تعطیالتاستثناي

ادعاموردمبلغ،احتمالیشهودونشانی؛نامزیاندیدهمشخصات،استشدهدعوياقامهویاخسارتمطالبهآنموجببهکهوعنوانیدعويکنندهاقامهویاکنندهمطالبه

گربیمهوتسلیمگربیمهبهدارداختیاردربارهایندرراکهمدارکیواسنادهرنوعوداردوقوفآنبرکهراموضوعبهمربوطدیگرنکاتومشخصات،اطالعاتوهرگونه

اواختیاراتازخارجکهحوادثیواسطهبهکهکندثابتگزاربیمهآنکهمگروبودنخواهدمسئولگربیمهاینصورتغیردرنمایدکمکودفاعورسیدگیتحقیقاتدررا

است.نبودهمقدورگزار)(بیمهاوبرايمقررمدتدرگربیمهبهاطالعاست،بوده

قضاییدستگاههايیاخسارتمدعیطرفازکهاینازاعمرانامهبیمهاینموضوعبامرتبطدعويبهمربوطقضاییاوراقهرگونهاستمتعهدگزاربیمه-4/5

طریقاینازکهبودخواهدزیانهاییوضررجبرانمسئول،تاخیرصورتودرداردارسالگربیمهجهتساعت24مدتظرفوحداکثردرنگبی،باشدنمودهدریافت

.شودمیواردگربیمهبه

آورد.عملبهگربیمهباراالزمهمکاريکارشناسیاموروانجامحادثهمحلازبازدیدجهتبایستیگزاربیمه-4/6

هايگواهیسایریاوفعالیتبهاشتغالپروانهبامطابقراآنهاازتلفیقییاومحاسباتوطراحی،نظارتقبیلازخودفعالیتنوعاستموظفگزاربیمه-4/7

،باشدمغایرنامهبیمهفعالیتنوعباشدهاظهارفعالیتنوعآخرینکهگرددمعلومحادثهوقوعازبعدچنانچهنماید.اعالمگربیمهبهذیربطمراجعسويازصادره

بود.گزارخواهدبیمهعهدهبرخسارتالتفاوتمابهپرداختصورتایندرپذیرفت.خواهدصورتنسبیقاعدهاعمالبراساسخسارتپرداخت

موجباوعملاینکهمگراستاعتبارفاقدگربیمهکتبیموافقتبدونگزاربیمهطرفازوبدنیمالیخسارتهايدرموردوسازشمسئولیتهرگونهقبول-4/8

مطالبهگزاربیمهازراپرداختیخسارتیاونمودهخودداريخسارتپرداختازتواندمیگربیمهصورتاینغیرباشد.درگربیمهمصلحتوبهخطرتشدیدازجلوگیري

نماید.

،نامهبیمهاینموجببهگزاربیمهواستگربابیمهقضاییومراحلمراجعکلیهدرگربیمهتعهدمیزانتادعويتعقیبوحقسازشحقجانشيني:-اصل4/9

تعقیبنامهبیمهاینتعهدمیزانتادادرسیاختیاراتکلیهازاستفادهباقضاییمراجعدررامربوطهايپروندهکهنمایدمیکراراولوغیرتوکیلحقباراوکیلگربیمه

گزاربیمهنامهبیمهاینتعهداتمازادبهنسبتولیآوردواردلطمهدعويتعقیبدرگربیمهحقبهکهآوردعملبهاقدامینباید،دعويجریانمدتطولدرونماید

داشت.خواهداقدامیهرگونهحق

بهمنوطگربیمهتعهداتاجرايوايبیمهپوشششروعولیشودمیصادرگربیمهقبولوگزاربیمهتقاضايبانامهبیمه:بيمهحقپرداختنحوه-4/10

رارسیدهموعداقساطازهریکگزاربیمهوباشدقسطیصورتبهبیمهحقپرداختچنانچه،استشدهبینیپیشنامهبیمهدرکهاستترتیبیبهبیمهحقپرداخت

پرداختبیمهحقنسبتبهخسارت،باشدنکردهفسخرانامهبیمهگربیمهچنانچهنماید9فسخمادهرعایتبارانامهبیمهتواندمیگربیمهنکندپرداختدلیلهربه

باشد.شدهدرجدیگريضوابطنامهبیمهخصوصیشرایطدرآنکهمگرشدخواهدپرداختشدمیپرداختبایدحادثهوقوعزمانتاکهايبیمهحقبهشده

یاعلتتشخیصمانعیاوگربیمهتعهدافزایشوباعثندادهانجامرانامهبیمهایندرمندرجوظایفسهواذیصالحمراجعتشخیصبهگزاربیمهچنانچه-4/11

بود.نخواهدزیاندیدهحقوقنافیمادهاینحکمبکاهدپرداختقابلخسارتمیزانازگزاربیمهقصورتاثیربهنسبتبهمیتواندگربیمهشودحادثهماهیت

گربیمهطرفازصادرهالحاقیموجببهآندرتغییريهرگونهوگردیدهتنظیمبیمهپبشنهاددرمندرجگزاربیمهکتبیاظهاراتمبنايبرنامهبیمهاین-4/12

تصحیحویاتغییرصدور،تاریخازروزپانزدهظرفاستموظفگزاربیمه،نکندمطابقتآمدهعملبهطرفینبینکههاییموافقتبامفادالحاقیهرگاهبود.خواهد

شد.خواهدتلقیقطعیمذکوراوراقگرنهوشودخواستارراکتباالحاقی
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استموظفگزاربیمه،استگردیدهدرجنامهبیمهمتنوپیشنهادفرمدرکهاستهمانگزاربیمهقانونیاقامتگاهونشانیقانوني:اقامتگاهونشاني-4/13

قبلیواقامتگاهنشانیگربیمهبهآناعالمعدموگزاربیمهاقامتگاهونشانیتغییرصورتدربرساندگربیمهاطالعبهکتبیبصورتراخودقانونیاقامتگاهونشانیتغییر

شود.میشناختهمعتبرگزاربیمه

:گربيمهوتعهداتوظايف5-ماده
بود.خواهدنامهبیمهخصوصیشرایطدرمندرجتعهداتمطابقگزاربیمهمسئولیتازناشیوبدنیمالیخسارتجبراندرگربیمهحدودتعهدات-5/1

باشد.میقرارداداینموضوعپزشکیهايهزینهوعضوفوت،نقصغرامتجبرانشاملنامهبیمهمشخصاتدرجدولمذکوربدنیخسارتجبرانازمنظور-5/2

برآوردنامه،بیمهخصوصیشرایطدرمندرجتعهداتبراساسخسارتجبرانبهمتعهدگربیمهگزار،بیمهمسئولیتازناشیحادثهوقوعصورتدر-5/3

نماید.اقدامدیاتقانوندررایجدیهانواعازدیهنوعارزانترینریالیمعادلرعایتباجانیخسارتدرآنبرمضافوخسارت،مداركوخودکارشناس

بابدنعضونقضدرصدهاي،خسارتپرداختبهگزاربیمهوگربیمهتوافقصورتدر،قضاییمراجعرايصدورازوقبلگزاربیمهمسئولیتاحرازازپس-5/4

منتخبپزشکازمتشکلکمیسیونیدرموضوعباشد،معترضگربیمهمعتمدپزشکنظربهنسبتگزاربیمهدرصورتیکه.گرددمیتعیینگربیمهمعتمدپزشکنظر

االتباعالزماعتراضموارددرطرفینبرايمزبورکمیسیوناعضاياکثریتنظرومطرحمزبورپزشکانتخاببهپزشکنفرویکگزاربیمهمنتخبپزشکوگربیمه

.بودخواهد

تعهدحداکثرازتواندنمینامهبیمهاینموضوعزیاندیدگانازیکهربهعضوونقصفوتوغرامتپزشکیهايهزینه،بابتحادثههردرپرداختیمبالغجمع-5/5

نماید.تجاوزنامهبیمهخصوصیشرایطدرمندرجمیزان،بهگربیمه

شوند.میتلقیزیاندیدهدرحکمجمعاويالحقوقذويووراث،کلیهنفرهرفوتصورتدر–تبصره

مکلفندآنهاقانونیمقامقائمیاذینفعیازیاندیدهموردحسباست،شدهدادگاهرايارائهبهمشروطخسارتپرداختکهموارديدرخسارت:به-رسيدگي5/6

راخوددرخواستومراجعهگربیمهبهخسارتدریافتبرايالزممداركباابالغیرايشدهقطعیازپسروزپانزدهظرفیاقطعیرايابالغتاریخازروزپانزدهظرف

بودنکاملیانقصان،ثبتشمارهوتسلیمتاریخ،متقاضینامبرمشتملراالزماطالعاتوثبتراآندرخواستوصولمحضبهاستمکلفگربیمهنمایند.تسلیم

چنانچهونماید،پرداختراآنخسارتقبولازپسروز15مدتظرفحداکثراستموظفگربیمهباشدکاملنقاضازماندرمداركچنانچهکند.بررسیرامدارك

مذکوراشخاصمراجعهعدموکنداقدامهفتهیکظرفحداکثرنقصرفعبهنسبتتااعالممتقاضیبهکتبیصورتبهوبررسیرامراتب،باشدناقصتسلیمیمدارك

.بودنخواهدگربیمهتعهداتافزایشموجبمداركتکمیلدرتاخیریاومقررمهلتظرف

تناسببهگربیمهتعهدباشدگرفتهقرارتامینمورددیگريهاينامهبیمهموجببهنامهبیمهاینموضوعهايمسئولیتصورتیکهدرمضاعف:بيمه-5/7

خودتعهداتایفادبهموظفنامهبیمهاینمبنايبرگربیمهکهدرصورتیوبودخواهدهانامهبیمههمهدرگرانبیمهتعهداتمجموعبهنامهبیمهایندرخودتعهدات

نماید.مراجعهگرانبیمهسایربهخودسهمبازیافتبرايتوانمی،گردد

غرامتمازادازاستعبارتپزشکیهزینهجبراندرگربیمهتعهدنمایداستفادهمشابهسازمانهايیااجتماعیتامینسازمانخدماتاززیاندیدهصورتیکه-8/5در

.نامهبیمهایندرپرداختقابلخسارتمیزانتامذکورسازمانتوسطشد،پرداخت

مابهپرداختبانمودهپرداختقبالمبلغیاگرکهاینیاواستمتعهدحادثههربراينامهبیمهاینطبقکهمبلغیحداکثرپرداختباتواندمیگربیمه-6ماده

مذاکراتکنترلورهبريصورتآندروبنمایدمسئولیتسلبخودوازمتوقفقضاییمراحلازیکهردرراخوداقدامات،تعهدحداکثرتامیزانآنالتفاوت

برابردرگربیمهبنابرایننماید.خودداريمداخلهادامهوازگزارواگزاربیمهبهرانامهبیمهاینموضوعبامرتبطدعويهربهمربوطقانونیواقداماتحقوقیوجریانهاي

داشت.نخواهدمسئولیتیبعديادعايهرگونه

پرداختمحضوبهشدخواهدپرداختاوالحقوقذويویازیاندیدهشخصبهگربیمهطرفازمستقیماگزاربیمهاطالعبانامهبیمهاینموضوعخسارت-7ماده

گردد.میالذمهبريزیاندیدهاشخاصیاوشخصگزاربیمهمقابلدرگرخسارت،بیمه

شدهتعیینمبلغازپرداختیمبلغباشدنمودهپرداختپزشکیهزینهبابتمبلغیگربیمه،ذیصالحیاوقضاییمراجعتوسطرايصدورازقبلصورتیکهدر8-ماده

گردد.میپرداختخصوصیشرایطدرمندرجمیزانبهحداکثرآنالتفاوتمابهوکسرمذکورمراجعتوسط

فسخزیرموارددرگزاربیمهیاگربیمهطرفازروزه20کتبیقبلیاخطاربامدتانقضايازقبلاستممکننامهبیمهاین:نامهبيمهوابطالنفسخ9-ماده

شود:
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:گربيمهطرفاز
.معینهايسررسیددراضافیبیمهوحقبیمهحقپرداختعدمدرصورت-9/1

مربوطاضافیبیمهحقپرداختبهگزاربیمهموافقتوعدمخطرتشدیددرصورت-9/2

حادثهوقوعازقبلامرایناحرازوخطروضعیتدربارهعمدغیرطوربهگزاربیمهواقعیااظهارخالفکتمانصورتدر-9/3

.باشدآنپرداختبهملزمگربیمهکهخسارتهرپرداختازبعد-9/4

الیهمنتقلیاورثهتوسطگزاربیمهوظایفوانجامعدموگزاربیمهفوت-9/5

نشود.راضیبیمهحقتخفیفبهگروبیمهرفتهازبینویایافتهکاهشتشدیدخطرکیفیتکهصورتیدر:گزاربيمهطرفاز

درمندرجموارداستثنايشود(بهبرگشتگزاربیمهبهومحاسبهروزشمارصورتبهاستماندهباقیکهمدتیبیمهحقباید،گربیمهطرفازفسخصورتدر:تبصره

شد.خواهدمحاسبهمدتکوتاهبیمهتعرفهبراساسبرگشتیبیمهحقگزار،بیمهطرفازونامهبیمهفسخصورتدرونامه)بیمهقانون

دلیلهربهگربیمهفعالیتشدنمتوقف-9/6

پوششادامهبهگزاربیمهتمایلعدم-9/7

آنومیزانبودخواهدگزاربیمهبرعهدهنامهبیمهخصوصیشرایطبراساسآنجبرانکهباشدمیپرداختقابلمالیخسارتازدرصديفرانشیز10-فرانشيز:ماده

گردد.میدرجنامهبیمهخصوصیشرایطدر

:استخارجگربیمهتعهداتشمولازشودشناختهآنهامسئولگزاربیمهکهاینولوزیر،عواملمعلولهايخسارتاستثنائات:11-ماده

گزاربیمهوتقلبعمدازناشیخسارت-

رادیواکتیووتشعشاتايهستهانفجارازناشیخسارت-

قبیلاینازدیگريعواملوواعتصابوشورشانقالبوجنگازناشیخسارت-

مربوطهجرایموجزائیمحکومیتازناشیخسارت-

قراردادچهارممادهدرمندرجتعهداترعایتعدم-

بیمهموردمحلدرگزاربیمهکارکنانوشرکاءگزار،بیمهبهمالیوجانیخسارت-

مراجعدرگزاربیمهمسئولیتآنکهمگرزمین)رانشزلزله،(سیل،طبیعیبالیايوحوادثقبیلازباشدمیگزاربیمهاختیارازخارجآنمنشاءکههاییخسارت-

گردد.محرزحادثهدربروزقضایی

النفععدمازناشیخسارت-

مطروحهدعاويبارابطهدرهزینههرگونهوالوکالهحق،تادیهتاخیر،کارشناسیودادرسیبهمربوطهايهزینهکلیه-

است.خارجگربیمهتعهداتشمولازگزاربیمهخریدقابلمجازاتهايوهمچنیندولتنفعبهنقديمحکومیت-

حادثهمقصرتوسطروانگردانیامخدرمواد،مسکراتمصرفازناشیحوادث-

خودکشیبهاقدامهرگونهونزاع،درگیريازناشیحوادث-

ذیصالحقانونیمراجعتشخیصبهگزاربیمهمجرمانهاعمالازناشیحوادث-

نقديجزايوهاسازمانسایروشهرداريمطالباتوتخلفات،جرائم-

باشدبودهنامهبیمهصدورتاریخازقبلآنمنشاءیااینکهونامهبیمهصدروازقبلاحتمالیخسارت-
کارانجامدرتاخیرازناشیخسارت-

محاسبوطراحناظر،مهندسینفنیصالحیتعدمازناشیخسارت-

موتورينقلیهوسیلهازناشیهايخسارت-

شود.نمیشناختهآنمسئولگزاربیمهذیصالحمراجعنظرطبقکهحوادثیکلیه-
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مرضیداوربهنشودوفصلحلمذاکرهطریقازکهصورتیدرنامهبیمهایناجرايیاوتفسیرازناشیاختالفهرگونه:اختالفاترفعچگونگي12-ماده

موضوعنرسندتوافقبهالطرفینمرضیداورانتخابمورددرطرفینکهصورتیدراست.االتباعالزمطرفینبرايوقطعیمزبورداوررايوشدخواهدارجاعالطرفین

شد:خواهدعملزیرترتیببهوارجاعداوريهیأتبه

نماید.میمعرفیدیگرطرفبهوتعییناختصاصیداورنفریکطرفیتاز1-هریک

نمود.خواهندانتخابسرداورعنوانبهرادیگريداور،اتفاقبهاختالفموردموضوعدرباهبحثازقبلاختصاصیداوران2-

بودخواهداالتباعالزمطرفینبرايومعتبرآرا،اکثریتباداوريهیأتراي3-

تعیینمورددر30روزتااختصاصیداورانیاونکندتعیینراخوداخصاصیداورمقابلطرفداورمعرفیوانتخابازبعدروز30تاطرفینازهریککهصورتیدر4-

بنماید.سرداوریاداورتعییندرخواستذیصالحدادگاهازموردحسبتوانندمیطرفینازهریکنرسدتوافقبه،سرداور

دوسالازپسکهخساراتیوشودمیشروعدعويمنشاءنامهبیمهانقضاءتاریخازکهاستدوسالنامهبیمهاینازناشیدعاويزمانمرور:زمانمرور13-ماده

است.خارجنامهبیمهتعهداتشمولازگردداعالمگربیمهبهنامهبیمهانقضاءاز

شد.خواهدعملکشورجاريقوانینسایروبیمهعرف،بیمهقانونبرطبقاستنشدهذکرنامهبیمهایندرکهدرمورادي:نشدهبينيپيشموارد14-ماده


