
شمارهبيمهنامه:

شرایط عمومی  بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیر/هیات مدیره ساختمان
- اساس بیمه نامه:  1ماده 

،قصصانون1339وقانونمسصئوليتمصدنیمصصوب1316اینبيمهنامهبراساسقانونبيمهمصوباردیبهشتماهسال
،سایرقوانينومقرراتمرتبطوپيشنهادکتبیبيمهگذار(کهجزءلینفکبيمهنامه1343تملکآپارتمانهامصوب

میباشد)تنظيمگردیدهوموردتوافقطرفينمیباشد.آنقسمتازپيشنهادبيمهگذارکهموردقبولبيمهگرنبوده
اابهبيمهگذاراعل مگردیدهاستجزءتعهداتبيمهگصصرمحسصصوبنمصصی وهمزمانباصدوربيمهنامهیاقبلازآنکتب

شود.

-تعاریف و اصطلاحات: 2ماده 
اصطلاحاتزیردراینشرایطعمومیباتعریفمقابلآنبهکاررفتهاست:

-بيمهگر:موسسهبيمهایاستکهدارایپروانهفعاليتازبيمهمرکزیجمهوریاسلمیایرانبودهومجصصازبصصه1/2
انجا معملياتبيمهدراینرشتهاست.

-بيمهگذار:هرشخصاحقيقییااحقوقیکهقراردادبيمهرابابيمهگرمنعقدومتعهدبهپرداختاحقبيمصصهمصصی2/2
باشد.
-اشخاصثالث:هرشخصاحقيقییااحقوقیبهغيرازشخصبيمهگذاروکارکنانتحتامروی،دراحکمشصصخص3/2

ثالثتلقیمیگردد.
-احقبيمه:وجهیکهبيمهگذاردربرابراخذپوششوتعهدبيمهگربرایجبرانخسارتناشیازوقوعیابصصروز4/2

احادثهتحتپوششبيمهنامهمیپردازد.
-احادثهموضوعبيمه:رویدادیاستکهبهمناسبتموضوعبيمهودرمدتاعتباربيمهنامهوفصصقشصصرحوظصصایف5/2

تعيينشدهبرایبيمهگذاراتفاقافتدومنجربهخسارتجانیومالیبهساکنينواشخاصثالثگرددوبيمصصهگصصذار
مسئولجبرانخسارتیاپرداختغرامتناشیازآنشناختهشود.

تبصره:احوادثیکهداراییکمنشاءیاعلتاصلیوااحدباشنددرمجموعدراحکمیکاحادثهتلقیمیگردد.
-مدتبيمهنامه:شروعوانقضایمدتبيمهنامهبهترتيبیخواهدبودکهدرشرایطخصوصیبيمهنامهمشخص6/2

میگردد.
-محدودهمکانیموضوعبيمه:محدودهایاستکهتعييناحدودآندرشرایطخصوصیبيمهنامهمشخصمصصی7/2
گردد.
-نقصعضو:قطع،تغييرشکلویاازدستدادنتواناییانجا مکارعضویازاعضصایبصدنکصهناشصیازاحصادثه8/2

موضوعبيمهبودهووضعيتدائموقطعیداشتهباشد.
-غرامتفوتونقصعضو:وجهیاستکهبيمهگرمتعهدمیگردددرصورتبروزصدماتجسمییافوتافصصراد9/2

ناشیازوقوعاحادثهمشمولبيمهطبقشرایطاینبيمهنامهبهزیاندیدهیاذینفعبپردازد.
اادرمقابصصل10/2 -هزینههایپزشکی:هزینههاییکهدرصورتتحققخطراتموضوعبيمهنامه،بيمهشدهمستقيم

دریافتخدماتدرمانیمتحملمیگردد.
ذینفع:هرشخصاحقيقیواحقوقیمذکوردربيمهنامهکهدرتما میاقسمتیازموضوعبيمهنفعداشتهباشد.11/2
-خسارتهایمالی:زیانهایمستقيمیکهدراثراحوادثمشمولبيمهبهاموالساکنينواشصصخاصثصصالثوارد12/2
آید.

موضوع بیمه نامه :- 3ماده
عبارتاستازبيمهمسئوليتمدنیبيمهگذاردرقبالساکنين،اشخاصثالثومشاعاتساختمان،بدینمعنصصیکصصه
چنانچهدرنتيجهقصوروسهلانگاریبيمهگذارخسارتجانیومالیبهساکنين،اشخاصثالثومشاعاتکهمنشصصا
آنهاناشیازمشاعاتساختمانباشد،واردآید،بيمهگرپسازااحرازمسئوليتبيمهگذارودرصورتلزو مطبصصقرای

محاکمقضایینسبتبهپرداختخسارتتااحدودتعهداتمندرجدرشرایطبيمهنامهاقدا ممینماید.

- وظایف و تعهدات بیمه گذار : 4ماده 
-رعایتاصلاحسننيت:بيمهگذارمکلفاستبارعایتدقتوصداقتدرپاسخبهپرسشهایبيمهگصصرهمصصه1/4

اطلعاتراجعبهموضوعبيمهرادراختيارویقراردهد.اگربيمهگذاردرپاسخبهپرسشهایبيمهگصصربصصهعمصصداز
اظهارمطلبیخوددارینمایدوبابهعمدبرخل فواقعاظهاریبنمایدبيمهنامهباطلخواهدبودولومطلبیکهکتمان

شدهیابرخل فواقعیاظهارشدهاستهيچگونهتاثيریدروقوعاحادثهنداشته
باشد.بهعلوهنهفقطوجوهپرداختیبيمهگذارمستردنخواهدشدبلکهبيمهگرمیتوانداقساطاحقبيمهراکهتصصا

آنتاریخعقبافتادهاستازبيمهگذارمطالبهنماید.
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شمارهبيمهنامه:

-تشدیدخطر:هرگاهدرطولمدتبيمهتغييراتیدرکيفيتووضعيتکارموضوعبيمهبهوجودآیدکهمصصوجب2/4
تشدیدخطرشودویاتغييریدرمحدودهمکانیدرموضوعبيمهویاکارکنانبهوجوآید،ولوآنکهمنجربهتشصصدید
خطرنشود،بيمهگذارموظفاستبلفاصلهموضوعرابهاطلعبيمهگربرساند.اگرتشدیدخطریصصاتغييصصروضصصعيت

اابهبيمه10موضوعبيمهدرنتيجهعملبيمهگذارنباشدمشاراليهبایدمراتبراظر ف روزازتاریخاطلعخودرسم
گراعل مکند.درصورتتشدیدخطرقبلازوقوعخسارت،بيمهگرمیتوانداحقبيمهاضافیرامتناسبباخطربرای

مدتباقيماندهمطالبهودرصورتعد مپرداختآنتوسطبيمهگذاربيمهنامهرافسخنماید.
هرگاهبعدازوقوعاحادثهمعلو مشودکهخسارتناشیازتشدیدخطربودهاست،بيمهگرمیتوانصصدخسصصارترابصصه

نسبتاحقبيمهتعيينشدهبهاحقبيمهمتناسبباخطرمشدد،پرداختنماید.
-بيمهگذارمکلفاستوقوعهرگونهاحادثهموضوعاینبيمهنامهوهمچنينهرنوعادعاویامطالبهعليهخصصودرا3/4

کهبهاینبيمهنامهمربوطشوداعمازاینکهمطالبهوادعاکتبییاشفاهیویابصورتارسصصالاظهارنصصامهویصصااقصصامه
دعویدرمراجعقضاییباشد،بدونفوتوقتدراولينزمانممکنواحصصداکثرظصر فمصصدتپنصصجروز(بصهاسصتثنای
اا تعطيلترسمی)ازتاریخاطلعخودازوقوعآن،بصورتکتبیبهاطلعبيمهگربرساندونيزمکلفاسصصتمتعاقبصص
کيفياتمطالبهویادعوی؛نا مونشانیمطالبهکنندهویااقامهکنندهدعویوعنوانیکهبهموجبآنمطالبهخسصصارت
ویااقامهدعویشدهاست،مشخصاتزیاندیده؛نا مونشانیشهودااحتمالی،مبلغمصصوردادعصصاوهرگصصونهاطلعصصات،
مشخصاتونکاتدیگرمربوطبهموضوعراکهبرآنوقو فداردوهرنوعاسنادومدارکیراکهدراینبارهدراختيصصار
داردبهبيمهگرتسليموبيمهگررادرتحقيقاتورسيدگیودفاعکمکنمایددرغيصصراینصصصورتبيمصصهگصصرمسصصئول
نخواهدبودومگرآنکهبيمهگذارثابتکندکهبهواسطهاحوادثیکهخارجازاختياراتاوبودهاست،اطلعبهبيمهگر

درمدتمقرربرایاو(بيمهگذار)مقدورنبودهاست.
-بيمهگذارمتعهداستهرگونهاوراققضاییمربوطبهدعویمرتبطباموضوعاینبيمهنامهرااعمازاینکصصهاز4/4

سصاعتجهصت24طر فمدعیخسارتیادستگاههایقضاییدریافتنمودهباشد،بیدرنگواحداکثرظصصر فمصدت
بيمهگرارسالداردودرصورتتاخير،مسئولجبرانضرروزیانهاییخواهدبودکهازاینطریقبهبيمهگرواردمی

شود.
-بيمهگذاربایستیجهتبازدیدازمحلاحادثهوانجا مامورکارشناسیهمکاریلز مرابابيمهگربهعملآورد.5/4
-قبولهرگونهمسئوليتوسازشدرموردخسارتهایمالیوبدنیازطر فبيمهگذاربدونموافقتکتبیبيمهگصصر6/4

فاقداعتباراستمگراینکهعملاوموجبجلوگيریازتشدیدخطروبهمصلحتبيمهگرباشد.درغيصصرایصصنصصصورت
بيمهگرمیتواندازپرداختخسارتخوددارینمودهویاخسارتپرداختیراازبيمهگذارمطالبهنماید.

-اصلجانشينی:احقسازشواحقتعقيبدعویتاميزانتعهدبيمهگردرکليهمراجعومرااحلقضاییبابيمهگصصر7/4
اامینمایدکهپروندههایمربوط استوبيمهگذاربهموجباینبيمهنامه،بيمهگرراوکيلبااحقتوکيلغيرولوکرار
رادرمراجعقضاییبااستفادهازکليهاختياراتدادرسیتاميزانتعهداینبيمهنامهتعقيبنمایصصدودرطصصولمصصدت
جریاندعوی،نبایداقدامیبهعملآوردکهبهاحقبيمهگردرتعقيبدعویلطمهواردآوردولصصینسصصبتبصصهمصصازاد

تعهداتاینبيمهنامهبيمهگذاراحقهرگونهاقدامیخواهدداشت.
-نحوهپرداختاحقبيمه:بيمهنامهباتقاضایبيمهگذاروقبولبيمهگرصادرمیشودولیشروعپوششبيمصصه8/4

ایواجرایتعهداتبيمهگرمنوطبهپرداختاحقبيمهبهترتيبیاستکهدربيمهنصصامهپيصصشبينصصیشصصدهاسصصت،
چنانچهپرداختاحقبيمهبهصورتقسطیباشدوبيمهگذارهریکازاقساطموعدرسيدهرابههصردليصلپرداخصت

باشصصد،فسخنمایدچنانچهبيمهگصصربيمصصهنصصامهرافسصصخنکصصرده9نکندبيمهگرمیتواندبيمهنامهرابارعایتماده
خسارتبهنسبتاحقبيمهپرداختشدهبهاحقبيمهایکهتازمانوقوعاحادثهبایدپرداختمیشدپرداختخواهد

شدمگرآنکهدرشرایطخصوصیبيمهنامهضوابطدیگریدرجشدهباشد.
ااوظایفمندرجدراینبيمصصهنصصامهراانجصصا منصصدادهوبصصاعث9/4 -چنانچهبيمهگذاربهتشخيصمراجعذیصلحسهو

افزایشتعهدبيمهگرویامانعتشخيصعلتیاماهيتاحادثهشودبيمهگرميتواندبهنسبتبهتاثيرقصوربيمهگذار
ازميزانخسارتقابلپرداختبکاهداحکماینمادهنافیاحقوقزیاندیدهنخواهدبود.

-اینبيمهنامهبرمبنایاظهاراتکتبیبيمهگذارمندرجدرپبشنهادبيمهتنظيمگردیدهوهرگصصونهتغييصصریدر10/4
آنبهموجبالحاقیصادرهازطر فبيمهگرخواهدبود.هرگاهمفادالحاقیباموافقتهاییکهبينطرفينبهعمصصل
ااخواسصصتار آمدهمطابقتنکند،بيمهگذارموظفاستظر فپانزدهروزازتاریخصدور،تغييرویاتصحيحالحاقیراکتب

شودوگرنهاوراقمذکورقطعیتلقیخواهدشد.
-نشانیواقامتگاهقانونی:نشانیواقامتگاهقانونیبيمهگذارهماناستکهدرفر مپيشنهادومتصصنبيمصصهنصصامه11/4

درجگردیدهاست،بيمهگذارموظفاستتغييرنشانیواقامتگاهقانونیخودرابصورتکتصصبیبصصهاطلعبيمصصهگصصر
برسانددرصورتتغييرنشانیواقامتگاهبيمهگذاروعد ماعل مآنبهبيمهگرنشانیواقامتگاهقبلیبيمهگذارمعتبر

شناختهمیشود.

- وظایف وتعهدات بیمه گر :5ماده 
-احدودتعهداتبيمهگردرجبرانخسارتمالیوبدنیناشیازمسئوليتبيمهگذارمطصصابقتعهصصداتمنصصدرجدر1/5

شرایطخصوصیبيمهنامهخواهدبود.
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شمارهبيمهنامه:

-منظورازجبرانخسارتبدنیمذکوردرجدولمشخصاتبيمهنامهشاملجبرانغرامصصتفصصوت،نقصصصعضصصوو2/5
هزینههایپزشکیموضوعاینقراردادمیباشد.

-درصورتوقوعاحادثهناشیازمسئوليتبيمهگذار،بيمهگرمتعهدبهجبرانخسارتبراساستعهداتمندرج3/5
درشرایطخصوصیبيمهنامه،برآوردکارشناسخودومداركخسارت،ومضا فبرآندرخسارتجصصانیبصصارعصصایت

معادلریالیارزانتریننوعدیهازانواعدیهرایجدرقانوندیاتاقدا منماید.
-پسازااحرازمسئوليتبيمهگذاروقبلازصدوررایمراجعقضایی،درصورتتوافقبيمهگروبيمهگصصذاربصصه4/5

پرداختخسارت،درصدهاینقضعضوبدنبانظرپزشکمعتمدبيمهگرتعيينمیگردد.درصورتيکهبيمصصهگصصذار
نسبتبهنظرپزشکمعتمدبيمهگرمعترضباشد،موضوعدرکميسيونیمتشکلازپزشکمنتخببيمهگروپزشک
منتخببيمهگذارویکنفرپزشکبهانتخابپزشکمزبورمطرحونظراکثریتاعضایکميسيونمزبوربرایطرفيصصن

درموارداعتراضلز مالتباعخواهدبود.
-جمعمبالغپرداختیدرهراحادثه،بابتهزینههایپزشکیوغرامتفوتونقصعضوبههریکاززیاندیصصدگان5/5

موضوعاینبيمهنامهنمیتواندازاحداکثرتعهدبيمهگر،بهميزانمندرجدرشرایطخصوصیبيمهنامهتجاوزنماید.
اادراحکمزیاندیدهتلقیمیشوند.–تبصره درصورتفوتهرنفر،کليهوراثوذویالحقوقویجمع
-رسيدگیبهخسارت:درمواردیکهپرداختخسارتمشروطبهارائهرایدادگاهشصصدهاسصصت،احسصصبمصصورد6/5

زیاندیدهیاذینفعیاقائممقا مقانونیآنهامکلفندظر فپانزدهروزازتاریخابل غرایقطعییاظر فپانزدهروزپصصساز
قطعیشدهرایابلغیبامداركلز مبرایدریافتخسارتبهبيمهگرمراجعهودرخواستخصصودراتسصصليمنماینصصد.
بيمهگرمکلفاستبهمحضوصولدرخواستآنراثبتواطلعاتلز مرامشتملبرنا ممتقاضی،تاریختسصصليمو

گرموظفاستشمارهثبت،نقصانیاکاملبودنمداركرابررسیکند.چنانچهمداركدرزماننقاضاکاملباشدبيمه
روزپسازقبولخسارتآنراپرداختنماید،وچنانچهمداركتسليمیناقصباشد،مراتبرا15احداکثرظر فمدت

بررسیوبهصورتکتبیبهمتقاضیاعل متانسبتبهرفعنقصاحداکثرظر فیکهفتهاقدا مکنصصدوعصصد ممراجعصصه
اشخاصمذکورظر فمهلتمقررویاتاخيردرتکميلمداركموجبافزایشتعهداتبيمهگرنخواهدبود.

-بيمهمضاعف:درصورتيکهمسئوليتهایموضوعاینبيمهنامهبهموجببيمهنامههایدیگریمصصوردتصصامين7/5
قرارگرفتهباشدتعهدبيمهگربهتناسبتعهداتخوددراینبيمهنامهبهمجموعتعهداتبيمهگراندرهمصصهبيمصصه
نامههاخواهدبودودرصورتیکهبيمهگربرمبنایاینبيمهنامهموظفبهایفادتعهداتخودگردد،میتصصوانبصصرای

بازیافتسهمخودبهسایربيمهگرانمراجعهنماید.
-درصورتيکهزیاندیدهازخدماتسازمانتاميناجتماعییاسازمانهایمشابهاستفادهنمایدتعهصصدبيمصهگصردر8/5

جبرانهزینهپزشکیعبارتاستازمازادغرامتپرداختشد،توسطسازمانمذکورتاميزانخسارتقابلپرداخت
دراینبيمهنامه.

بيمهگرمیتواندباپرداختاحداکثرمبلغیکهطبقاینبيمهنامهبرایهراحادثهمتعهداستویااینکصصه- 6ماده 
الپرداختنمودهباپرداختمابهالتفاوتآنتاميزاناحداکثرتعهد،اقداماتخودرادرهریکازمرااحل اگرمبلغیقب
قضاییمتوقفوازخودسلبمسئوليتبنمایدودرآنصورترهبریوکنترلمذاکراتوجریانهایاحقوقیواقصصدامات
قانونیمربوطبههردعویمرتبطباموضوعاینبيمهنامهرابهبيمهگذارواگذاروازادامهمصصداخلهخصصوددارینمایصصد.

بنابراینبيمهگردربرابرهرگونهادعایبعدیمسئوليتینخواهدداشت.
ااازطر فبيمهگربهشصصخصزیاندیصصدهویصصاذوی-7ماده  خسارتموضوعاینبيمهنامهبااطلعبيمهگذارمستقيم

الحقوقاوپرداختخواهدشدوبهمحضپرداختخسارت،بيمهگردرمقابلبيمهگذاروشخصیااشصصخاصزیاندیصصده
بریالذمهمیگردد.

درصورتيکهقبلازصدوررایتوسطمراجعقضاییویاذیصلح،بيمهگرمبلغصصیبصصابتهزینصصهپزشصصکی- 8ماده
پرداختنمودهباشدمبلغپرداختیازمبلغتعيينشدهتوسطمراجعمذکورکسرومصصابهالتفصصاوتآن،احصصداکثربصصه

ميزانمندرجدرشرایطخصوصیپرداختمیگردد.

- فسخ وابطلن بیمه نامه : 9ماده 
روزهازطر فبيمهگریابيمهگذاردرمواردزیصصر20اینبيمهنامهممکناستقبلازانقضایمدتبااخطارقبلیکتبی

فسخشود:
ازطر فبيمهگر:

-درصورتعد مپرداختاحقبيمهواحقبيمهاضافیدرسررسيدهایمعين.1/9
-درصورتتشدیدخطروعد مموافقتبيمهگذاربهپرداختاحقبيمهاضافیمربوط.2/9
-درصورتکتمانیااظهارخل فواقعبيمهگذاربهطورغيرعمددربارهوضعيتخطروااحرازاینامرقبلازوقوع3/9

احادثه.
-بعدازپرداختهرخسارتکهبيمهگرملز مبهپرداختآنباشد.4/9
-فوتبيمهگذاروعد مانجا مووظایفبيمهگذارتوسطورثهیامنتقلاليه.5/9

ازطر فبيمهگذار:درصورتیکهکيفيتتشدیدخطرکاهشیافتهویاازبينرفتهوبيمهگربهتخفيفاحقبيمهراضصصی
نشود.
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شمارهبيمهنامه:

تبصره:درصورتفسخازطر فبيمهگر،بایداحقبيمهمدتیکهباقیماندهاستبهصورتروزشمارمحاسصصبهوبصصه
بيمهگذاربرگشتشود(بهاستثنایمواردمندرجدرقانونبيمهنامه)ودرصورتفسخبيمهنامهوازطر فبيمهگذار،

احقبيمهبرگشتیبراساستعرفهبيمهکوتاهمدتمحاسبهخواهدشد.
-متوقفشدنفعاليتبيمهگربههردليل.6/9
-عد متمایلبيمهگذاربهادامهپوشش.7/9

-فرانشیز: 10ماده
فرانشيزدرصدیازخسارتمالیقابلپرداختمیباشدکهجبرانآنبراساسشرایطخصوصیبيمصصهنصصامهبرعهصصده

بيمهگذارخواهدبودوميزانآندرشرایطخصوصیبيمهنامهدرجمیگردد.

- استثنائات: 11ماده
خسارتهایمعلولعواملزیر،ولواینکهبيمهگذارمسئولآنهاشناختهشودازشمولتعهداتبيمهگرخارجاست:

-خسارتناشیازعمدوتقلببيمهگذار.
-خسارتناشیازانفجارهستهایوتشعشاترادیواکتيو.

-خسارتناشیازجنگوانقلبوشورشواعتصابوعواملدیگریازاینقبيل.
-خسارتهاییکهمنشاءآنخارجازاختياربيمهگذارمیباشدازقبيلاحوادثوبلیایطبيعی(سيل،زلزله،رانصصش

زمين)مگرآنکهمسئوليتبيمهگذاردرمراجعقضاییدربروزاحادثهمحرزگردد.
-جرائم،تخلفاتومطالباتشهرداریوسایرسازمانهاوجزاینقدی.

-کليهاحوادثیکهطبقنظرمراجعذیصلحبيمهگذارمسئولآنشناختهنمیشود.
-خسارتناشیازاحوادثورزشیدرسالنورزشیمحلموردبيمه.

-خسارتواردهبهوسایلنقليهموتوریبراثربرخورد،تصاد ف،تصاد م،سرقتکلی،جزئیوخطکشیبررویبدنه.
-خسارتواردهناشیازمسئوليتغيرازبيمهگذار(پيمانکار).

-هرگونهخسارتیکهخارجازشرایطوآیيننامهمسئوليتقانونتملکآپارتمانهاباشد.
-خسارتواردهبهکارکنانونگهبانانبيمهگذاردرمراکزتجاریواداری.

-چگونگیرفعاختلفات:هرگونهاختل فناشیازتفسيرویااجرایاینبيمهنامهدرصورتیکصصهازطریصصق12ماده 
مذاکرهاحلوفصلنشودبهداورمرضیالطرفينارجاعخواهدشدورایداورمزبورقطعیوبرایطرفينلز مالتبصصاع
است.درصورتیکهطرفيندرموردانتخابداورمرضیالطرفينبهتوافقنرسندموضوعبههيأتداوریارجاعوبصصه

ترتيبزیرعملخواهدشد:
-هریکازطرفيتیکنفرداوراختصاصیتعيينوبهطر فدیگرمعرفیمینماید.1
-داوراناختصاصیقبلازبحثدرباهموضوعمورداختل فبهاتفاق،داوردیگصصریرابصهعنصوانسصرداورانتخصاب2

خواهندنمود.
-رایهيأتداوریبااکثریتآرا،معتبروبرایطرفينلز مالتباعخواهدبود3
روزبعدازانتخابومعرفیداورطر فمقابلداوراخصاصصصیخصصودراتعييصصن30-درصورتیکههریکازطرفينتا4

روزدرموردتعيينسرداور،بهتوافقنرسدهریکازطرفينمیتواننداحسبمصصورد30نکندویاداوراناختصاصیتا
ازدادگاهذیصلحدرخواستتعيينداوریاسرداوربنماید.

مرورزمان:مرورزماندعاویناشیازاینبيمهنامهدوسالاستکهازتاریخانقضصصاءبيمصصهنصصامهمنشصصاء-13ماده 
دعویشروعمیشودوخساراتیکهپسازدوسالازانقضاءبيمهنامهبهبيمهگراعل مگرددازشمولتعهداتبيمصصه

نامهخارجاست.
مواردپيشبينینشده:درمورادیکهدراینبيمهنامهذکرنشدهاستبرطبققانونبيمه،عصصر فبيمصصهو-14ماده 

سایرقوانينجاریکشورعملخواهدشد.
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شمارهبيمهنامه:

شرکتسهاميبيمهايران.......................................بيمهگذار.

جوادقبادي/شعبه....................................................ممهروامضاء.
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