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  يبسمه تعال

  

  " يمه تجاريب"حه        يال 

ده است جهت يگرد اعالم وصول ٩/٠٥/١٣٨٤كشنبه مورخ ي) روز ١٢٧شماره ( يكه در جلسه علن

 يده است ارجاع ميمشخص گرد يو فرع يون اصليسيأل به عنوان كميذ كه ييونهايسيكمبه  يبررس

  شود:

  )٩٥٥ب چاپ :( يماره ترت)   ش٤٣٦شماره ثبت :(     ) ي: ( دوشور ينحوه بررس

  

ون يسيدر كم يمواد مورد بررس       يون ها تخصصيسيعنوان كم  ف يرد

  يفرع

        قات يآموزش وتحق  ١

         ياجتماع  ٢

         ياقتصاد  ٣

        ياست خارجيو س يت مليامن  ٤

        يانرژ  ٥

        برنامه و بودجه و محاسبات   ٦

        بهداشت و درمان   ٧

        ع و معادن يصنا  ٨

        عمران   ٩

         يفرهنگ  ١٠

         يو حقوق يقضائ  ١١
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        يعي، آب و منابع طب يكشاورز  ١٢

  ژهيخاص وو يونهايسيعنوان كم

        مجلس  ين نامه داخلين آئيتدو  ١

         ي) قانون اساس٩٠اصل نودم (  ٢

        ژه يو  ٣

  

    مشترك    يفرع     ياصل  ن يشنهاد اداره قوانيپ

شنهاد اداره كل يپ

  نيانقو

    مشترك    يفرع     ياصل

  ياسالم يس مجلس شورايرئ

  

  

  يبسمه تعال

  

  : يهيمقدمه توج

ن مدت يگذرد و در ا يم هفتاد سالحدود  ١٣١٦مه در سال يب قانون بينكه از تصويت به ايبا عنا

ز ين ين الملليشده است و از لحاظ ب ير و تحوالت گسترده اييران دچار تغيمه اي، صنعت ب يطوالن

 مهيبوده  وبه دنبال آن مقررات حاكم بر صنعت ب ير و دگرگونييمه به طور دائم در حال تغيب ساختار

ل آن يو تكم يمه فعليگر به منظور رفع ابهامات موجود در قانون بيد ير نموده است و از سوييز تغين

حه ي، ال ياجتماع يمه هايك نمودن آن از بيا و تفكيمه در دنيد بيجد ياز دستاوردها يريبا بهره گ

  شود. يم ميتقد يمراحل قانون يط ير برايز
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  يمه تجاريحه بيال

  مهيعقد ب –بخش اول 

  اتيكل –فصل اول 

ا يپرداخت وجه  يكند در ازا يك طرف تعهد مياست كه به موجب آن  يمه عقديب -١ماده 

ا يده ا بروز حادثه ، خسارت وارد شده براورا جبران نمويگر در صورت وقوع ياز طرف د يوجوه

  بپردازد. ينيوجه مع

مه و يپردازد حق ب يمه گر ميمه گذار به بيرا كه ب يمه گذار ، وجهيمه گر، طرف تعهد را بيمتعهد را ب

  نامند. يمه ميشود، موضوع ب يمه ميآنچه را كه ب

  

 يمه نامه درج ميبه ب موسوم يسندن در يط و حقوق و تعهدات طرفيمه ، شرايانعقاد عقد ب -٢ماده 

  رد.يگ ين انجام ميطرف يدر آن با موافقت كتب ير بعدييو هر گونه تغشود 

 متن روشن و خوانا و عبارات قابل دركمه نامه و همه اسناد و مدارك مربوط را با يب ديبا مه گريب

  شود. ير ميتفس گذار مهينفع بو اجمال به  موارد ابهامد. يه نمايتهعموم  يبرا

  

  ح درج شود:ينامه به طور صر مهيد در بير بايموارد ز -٣ماده 

  مه .يخ انعقاد عقد بيتار -١

 مه گذار و اقامتگاه آنان .يمه گر و بيب -٢

 مه .يموضوع ب -٣

 ده است .يمه به مناسبت آن منعقد گرديكه عقد ب يا خطريحادثه  -٤

 مه .يب يابتدا و انتها -٥

 مه و نحوه پرداخت آن .يزان حق بيم -٦
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 مه گر.يزان تعهد بيم -٧

 مه گذار باشد.ير از بيغ يكه شخص يورتمه نامه در صينفع ب يذ -٨

ن نبوده وبه يمه نامه معي) در ب "٨"و  "١" يبندها يك از موارد فوق ( به استثنايچنانچه هر  –تبصره 

  است . مه باطليعقد بص نباشد ، يز قابل تشخيا عرف نيموجب قانون 

  

ا هر نوع ي يهر حق مال ايا منفعت ين يا مال ، اعم از عيمه عبارتست از شخص يموضوع ب -٤ماده 

  شود. يمه قرارداده ميكه تحت پوشش ب يت مدنيمسئوول

  

 ين قانونياواز عن يكيا به ينفع باشد  يمه ذيموضوع ب يد نسبت به بقايمه گذار بايب -٥ماده 

  ت حفظ آن را داشته باشد.يا مسئوولينفع  يشخص ذ ايصاحب مال  يندگينما

مه گذار يمه گذار است ، خسارت به بير از بينفع غ يه باشد كه ذح نشديمه نامه تصرياگر در ب –تبصره 

  شود. يپرداخت م

  

  مهين عقد بيتعهدات طرف –فصل دوم 

  

د ينفع با يا ذيمه گذار ين نشده باشد ، بيياعالم خسارت تع يبرا يمه نامه مهلتيچنانچه در ب -٦ماده 

مه گر اطالع دهد و يوضوع را به بخ اطالع خود از وقوع حادثه ، ميحداكثر ظرف پنج روز از تار

ا يمه گذار وير در اعالم خسارت نخواهد بود، مگر آنكه بياز تأخ يمسئوول عواقب ناشمه گر يگرنه ب

مه گر در يار آنها بوده است ، اطالع به بيكه خارج از اخت يل حوادثينفع ثابت كنند كه به دل يذ

  مدت مقرر مقدور نبوده است .

ر در يف است كه در مدت متعارف ، خسارت را پرداخت كند، مگر آنكه تأخمه گر مكليب -٧ماده 

  مه گذار باشد.ياز قصور ب يپرداخت خسارت ، ناش
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ا ي و نده اويا نمايمه گذارو يب متقلبانه يعمداز عمل  يمه گر متعهد به جبران خسارت ناشيب -٨ماده 

نفع باشد، جبران خسارت  يت از ذمه گذار متفاويكه ب يمه نامه نخواهد بود. در مواردينفع ب يذ

  مه نامه خواهد بود.يط بير عامد تابع شرايشخص غ

  

 ين نشده باشد و از راههاييمه نامه تعينفع در ب ينفع ، چنانچه سهم هر ذ يدر صورت تعدد ذ - ٩ماده

  پردازد. يبه آنان م يطور مساون را به يا وجه معيمه گر خسارت يص نباشد ، بيز قابل تشخيگر نيد

  

ر در اعالم يا تأخين و مقررات و يل تخلف از قوانيمه گذار را به دليتواند ب يمه گر نميب -١٠ادهم

افت خسارت محروم كند، مگر ي، از دره اسناد و مدارك ير در تهيا تأخيربط و يخسارت به مقامات ذ

شخص شده مه نامه مير ، به صراحت در بيا شروط مربوط به تأخين و مقررات مورد نظر يآنكه قوان

  باشد.

  

د يمه گذار استناد نمايه بين قانون عليمقرر در ا يرهايتواند به تأخ يم يمه گر در صورتيب -١١ماده 

 ينيش بير قابل پيو غ يحوادث قهر از ير ناشيشده است . تأخ يان وير موجب زيكه ثابت كند تأخ

  ست .ياد نمه گذار قابل استنيه بيمه گر شده باشد ، عليان بياگر موجب ز ي، حت

  

مه يست ، مگر آنكه خالف آن در بير نيز ياز خطرها يمه گر متعهد به جبران خسارت ناشيب -١٢ماده 

  نام شرط شده باشد :

  . يو خارج يجنگ داخل -١

 انقالب ، اغتشاش و اعتصاب . -٢

 و .يو اكتيو مواد راد يتشعشعات هسته ا -٣

 

ا موارد مستثنا است ، خسارت يمه شده يب ياز خطرها يهرگاه معلوم نشود كه خسارت ، ناش - ١٣ماده 

  مه شده محسوب كرد.يب ياز خطرها يد ناشيرا با
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نفع ، از هرگونه  يا ذيمه گذار و ين به بيا وجه معيمه گر پس از پرداخت خسارت يب -١٤ماده 

از وجود  يشود ، مگر آنكه قبل از پرداخت به نحو مؤثر يم يگر بريت در مقابل اشخاص ديمسئوول

  گر مطلع شده باشد.يدنفع  يذ

  

  مه گذار است .يون ممتاز بيمه جزو ديمه گر بابت حق بيطلب ب -١٥ماده 

  

خ وقوع حادثه  منشأ دعوا، مسموع نخواهد يپس از گذشتن دو سال از تار يمه ايب يدعاو -١٦ماده 

  بود.

  ده است.يان ديخ مطالبه زيت تاريمسئوول يمه هايآغاز مهلت فوق در ب -١تبصره 

 يمه و برايمه ، از موعد پرداخت حق بيوصول حق ب يمه گر برايب يمهلت طرح دعاو -٢تبصره 

خ پرداخت مبلغ مذكور شروع يكه در تعهد او نبوده  و پرداخت كرده است ، از تار يوصول مبلغ

  شود. يم

ك سال ين صورت يتوان قطع كرد و در ا يك بار ميرا فقط  يمه ايب يمهلت طرح دعاو -٣تبصره 

  اضافه خواهد شد. يمانده از مهلت قبليباق به مدت

  تابع مقررات خاص خود است . ييايدر يمه هايمربوط به ب يدعاو -٤تبصره 

ا هر يا اعالم حادثه و ياظهار اطالعات و  يبرا يب خاصيتوانند ترت يمه مين قرارداد بيطرف -١٧ماده 

ن الزام آور يطرف يب فقط براين ترتيد . اكنن ينيش بيمه نامه پياز باشد ، در بيكه مورد ن يگونه ابالغ

  خواهد بود.

  

  مهيفسخ و بطالن عقد ب –فصل سوم 

  

مه گر حق يكند، ب يمه در موعد مقرر خودداريمه گذار از پرداخت حق بيكه ب يدر صورت -١٨ماده 

  شود. ينيش بيمه نامه پيد در بيق بايا تعليط فسخ يمه را دارد. شرايق قرارداد بيا تعلي فسخ
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توان همان مال را  ياست نم يمه باقيكه ب يمه شده باشد، در مدتيب يكه مال يدر صورت -١٩ه ماد

مه شده را يمه گر و مبلغ بيمه گذار در هر مورد نام بيمه نمود مگر آنكه بيدرقبال همان خطر مجددأ ب

 يبرا تواند يمه گذار مين صورت بيرسانده باشد . در ا يمه گران بعديا بيمه گر يب يبه آگاه

مه گران به هر نسبت مراجعه كند. در صورت يك از بيمه شده به هريافت خسارت تاحد مبلغ بيدر

  ست .يقابل استرداد ن يپرداخت يمه هايباطل است و حق ب يبعد يمه هايتخلف ، ب

  

مه گر فقط تا حد ارزش يمه شده باشد ، تعهد بيب يش از ارزش واقعيب يكه مال يدر صورت -٢٠ماده 

در  يرا اضافه بر ارزش واقع ياو با قصد تقلب مال ينده قانونيا نمايمه گذار ياست . چنانچه ب يواقع

  ست .يقابل استرداد ن يافتيمه دريمه باطل است و حق بيمه نموده باشد ، عقد بيهنگام عقد، ب

  

ر يطور غمه به يمه گذار در هنگام انعقاد عقد بيهرگاه قبل از وقوع حادثه معلوم شود كه ب -٢١ماده 

كه مطالب  يا اظهارات خالف واقع نموده است به طوريكرده  يخوددار ياز اظهار مطالب يعمد

ت آن در يا از اهمير داده ييمه گر تغيا اظهارات خالف واقع ، موضوع خطر را در نظر بياظهار نشده 

مه گذار يت بيمه را در صورت رضايا اضافه حق بيمه  گر حق دارد كه يمه گر كاسته است ، بينظر ب

د يمه گر بايمه را فسخ كند . در صورت فسخ ، بيا قرارداد بيمه را ابقا يافت و قرارداد بيازاو در

مه گذار اطالع دهد . اثر فسخ ده يبه اقامتگاه ب يا نامه سفارشي يموضوع را به موجب اظهارنامه رسم

  شود. يمه گذار شروع ميروز پس از ابالغ به ب

اگر  يا اظهار خالف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود ، حتيظهار نشده كه مطلب ا يدر صورت

مه اس كه ين شده به حق بييمه تعيبر وقوع حادثه نداشته باشد ، خسارت بر اساس نسبت حق ب يريتأث

  افت .يل خواهد يشد ، تقل يد پرداخت ميبا يدر صورت اظهار كامل وواقع

  

مه يب پرسش نامها اظهارات خالف واقع در ياظهار مطالب  مه گذار ازيب يهرگاه خوددار -٢٢ماده 

ن صورت يمه باطل است . در ايبروقوع حادثه نداشته باشد ، عقد ب يرياگر تأث يحت باشد ، يگر عمد

  ا معوق به عنوان خسارت خواهد بود.يپرداخت شده و  يمه هايمه گر مستحق حق بيب
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ت و يفيا كيد شود ويسبت آن منعقد شده است ، تشدمه به منايكه قرارداد ب يهرگاه خطر -٢٣ماده 

مه گر حاضر به يابد كه اگر قبل از اتعقاد قرارداد بود، بير ييتغ يمه به گونه ايت موضوع بيا وضعي

از آن مطلع كند ،  ظرف پانزده روزمه گر را يد بيمه گذار بايشد، ب يط نميانعقاد قرارداد با آن شرا

  توافق شده باشد . يگريحو دمه نامه به نيمگر آنكه در ب

مه گر ينفع نباشد ، مهلت اعالم به ب يا ذيمه گذار يجه عمل بيت در نتير وضعييا تغيد خطر ياگر تشد

  شود. يمه گذار آغاز ميب يخ آگاهياز تار

د خطر را در يمه متناسب با تشديخ اطالع ، اضافه حق بيمه گر حق دارد كه ظرف پانزده روز از تاريب

ا آن را فسخ كند . اثر فسخ ده روز يمه را ابقا يافت و قرارداد بيدر يمه گذار از ويت بيصورت رضا

  شود. يمه گذار شروع ميپس از ابالغ موضوع به ب

  

ت داده باشد يقرارداد رضا يبه بقا يد خطر، به نحويمه گر پس از اطالع از تشديچنانچه ب -٢٤ماده 

د خطر پرداخته باشد ، يرا با علم به تشد يا خسارتيكرده افت يمه را درياز حق ب يمثال اقساط ي، برا

  شود. يا فسخ قرارداد ، ساقط مي يمه اضافيمطالبه حق ب يبرا يحق و

  

د خطر را در يمه گذار موضوع تشديكه بعد از وقوع حادثه معلوم شود كه ب يدر صورت -٢٥ماده 

ن ييمه تعيت براساس نسبت حق بمه گر نرسانده است ، خسارت قابل پرداخيب يمهلت مقرر به آگاه

  ابد .ي يكاهش م يمه واقعيشده به حق ب

  

مه مؤثر بوده است ، كاهش ين حق بييكه بر تع يمه ، خطريهرگاه پس از انعقاد قرارداد ب -٢٦ماده 

ر خطر و براساس ييمه را به نسبت تغيمه گر درخواست كند كه حق بيتواند از ب يمه گذارميابد، بي

مه نباشد؛ يمه گر حاضربه كاهش حق بيزمان درخواست ، كاهش دهد . چنانچه ب معتبر در ينرخها

  مه را فسخ كند .يخ درخواست ، قرارداد بيك ماه از تاريتواند ظرف  يمه گذار ميب

  

ه يرنده كلي، چنانچه انتقال گ يگريمه به ديمورد ب يا ارادي يدر صورت انتقال قهر -٢٧ماده 

مه گر اجرا كند ، عقد يمه گذار بوده است در مقابل بيامه به عهده بمه نيراكه به موجب ب يتعهدات

ه يا منتقل اليمه گذار يك از بين وجود هر يماند . با ا يم يه به اعتبار خود باقيمه به نفع منتقل اليب
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مه را يخ اطالع از انتقال ، حق دارند عقد بيمه گر ظرف سه ماه از تاريخ انتقال و بيظرف سه ماه از تار

  فسخ كنند .

ا ي يكه به موجب نامه سفارش يخي، انتقال دهنده تا تار يگريمه به ديدر صورت انتقال موضوع ب

مه يمه به بيدهد ، مسئوول پرداخت اقساط عقب افتاده حق ب يمه گر اطالع مياظهارنامه انتقال را به ب

  گر خواهد بود.

  مه خواهد بود.ياخت تمام حق بك از آنها مسئوول پرديرنده ، هريدر صورت تعدد انتقال گ

  

افته است و منجر به يمه گر تحقق يمه شده قبل از شروع تعهد بيكه خطر ب يدرموارد -٢٨ماده 

  مه باطل است .يشده باشد ، عقد ب يخسارت كل

مه شده اطالع نداشته يمه گذار در هنگام انعقاد عقد ، از تحقق خطر بيمه گر و بيكه ب يدر صورت

د يه را باينه است و بقيمه نامه به عنوان هزيمه بيك دهم كل حق بيافت يمستحق در مه گريباشند ، ب

مه گر ، موضوع مشمول حكم يمه گذار و عدم اطالع بيد. در صورت اطالع بيمه گذار مسترد نمايبه ب

  ن قانون خواهد بود.ي) ا٢٢ماده (

  

ن ياز ب يمه شده به طور كليجز حادثه ب يجه حادثه ايمه در نتيكه موضوع ب يدر صورت -٢٩ماده 

  د.شخ وقوع حادثه منفسخ خواهد يمه از تاريبرود ، عقد ب

  

  مه گذار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت .يمه گر ، بيت بيدر صورت توقف فعال -٣٠ماده 

  

نشده باشد ،  ينيش بيمه نامه پيدر ب يمه گر، چنانچه مقررات خاصيب يدر صورت ورشكستگ -٣١ماده 

مه گذاران در مورد خسارت يا بينفع  يشوند و اشخاص ذ ياو منفسخ م يمه ايب يادهاقرارد يتمام

مه ، حق تقدم با ين معامالت مختلف بير طلبكاران حق تقدم دارند و بيب بر سايمه به ترتيوحق ب

  مه عمر است يمعامالت ب
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مانده بعد از يمدت باق د به تناسبيمه گر بايا منفسخ شود ، بيمه فسخ يكه عقد ب يدر موارد - ٣٢ماده 

مه عمر و حادثه يب يا انفساخ قراردادهايد . فسخ يمه گذار مسترد نمايمه را به بيا انفساخ ، حق بيفسخ 

  باشند . يمه ها مين نوع بيث تابع مقررات خاص اين حيازا يشخص

  

 شوند ؛ در حكم واحدند ودر صورت يمه ميك قرارداد بيكه در  يمتعدد يموضوع ها -٣٣ماده 

  بطالن قرارداد نسبت به هر موضوع ، قرارداد كأل باطل است .

  

  مهيانواع ب  -بخش دوم 

  اموال يمه هايب –فصل اول 

  

مه شده يمه گر عبارت است از پرداخت تفاوت ارزش مال بياموال ، تعهد ب يمه هايدر ب -٣٤ماده 

ا ير ويدثه . چنانچه حق تعممانده آن بالفاصله بعد از حايبالفاصله قبل از وقوع حادثه با ارزش باق

ت يمه را در وضعيمه گر بتواند موضوع بيشده باشد و ب ينيش بيمه گر پيب يبرامه نامه يض در بيتعو

ل يه كند و تحويا عوض را تهير يقبل از حادثه قرار دهد ، ملزم است كه آن را در مدت متعارف تعم

مه گر است و يز به عهده بين يو كارشناس از توسعه آن يريخسارت و جلوگ يابيارز ينه هايدهد . هز

مه شده تجاوز يمه گذار در هر حادثه از مبلغ بيدر هرحال حداكثر خسارت قابل پرداخت به ب

  نخواهد كرد.

ا ياز خسارت قابل پرداخت باشد  ينيا نسبت معيمه نامه شرط شود كه مبلغ يممكن است در ب –تبصره 

  د .ن شده باشييمه گر تعيتعهد ب يبرا يحد

مه گر يمه شده باشد ، بيآن در زمان عقد ، ب يبه كمتر از ارزش واقع يكه مال يدر صورت -٣٥ماده 

مه كرده است با ارزش مال در زمان انعقاد عقد متعهد به جبران خسارت يكه ب يفقط به تناسب مبلغ

  مه نامه شرط شده باشد .ينكه خالف آن در بيخواهد بود ، مگر ا

  

ست ، مگر آنكه ير نياز عوامل ز يمه گر متعهد به جبران خسارت ناشياموال ، ب يهامه يدر ب - ٣٦ماده 

  مه نامه خالف آن شرط شده باشد :يدر ب
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  مه .يموضوع ب يب ذاتياز ع يا خسارت ناشيتلف  -١

 . يط اقتصادير شراييمه شده بر اثر تغيكاهش ارزش مال ب -٢

ا هر يدخالت به دستور دولت  ايت و منع از تصرف يسلب مالك –مصادره  –ف يتوق –ضبط  -٣

 گر.يد يقدرت قانون

  غارت و چپاول . -٤

  

را كه به متعارف هر شخص از  ياز وقوع خسارت ، مراقبت يريجلوگ يد برايمه گذار بايب -٣٧ماده 

ا يك شدن حادثه و يمه شده به عمل آورد و در صورت نزديكند در خصوص مال ب يمال خود م

ا نجات موضوع يا توسعه خسارت يت ياز سرا يريجلوگ يرا برا الزم و متناسب يوقوع آن اقدامها

  مه انجام دهد .يب

مه يا نجات موضوع بيا توسعه خسارت يت ياز سرا يريجلوگ يمه گذار برايمخارج الزم و متناسب ب

  مه گر خواهد بود .يجه نرسد ، به عهده بياگر به نت يمه شده ، حتياز خطر ب

  

ن صورت هرگاه يد. در ايمه نمايا رهن است ، بيقه يرا كه نزد او وث يتواند مال يطلبكار م-٣٨ماده 

مه يكه ب يزانيد بپردازد تا ميمه گر بايكه ب يمه رخ دهد از خسارتيمال مزبور خطر موضوع ب يبرا

ه به صاحب مال تعلق خواهدگرفت ، يخ وقوع حادثه طلبكار است به شخص او و بقيگذار در تار

ن يمه گذار عيمقرر شده باشد . در صورت پرداخت تمام طلب ب يگريب ديرتمه نامه تيمگرآنكه در ب

  ابد .ي يان مدت به نفع صاحب مال ادامه مين تا پايمه با توافق طرفيگردد و عقد ب يمرهونه آزاد م

رد، يض صورت گيا تعوير يمه گر به صورت تعميتعهد ب يفاين قانون اي) ا٣٤چنانچه به موجب ماده (

  خواهد ماند. يان به قوت خود باقعقد رهن همچن

  

 يم يه ارزش واقعيمه شده باشد ، نسبت به بقيب يكمتر از ارزش واقع يكه مال يدر صورت - ٣٩ماده 

مه يمه گر بيتوان به صورت مشترك نزد چند ب يز ميمه را از ابتدا نيمه نمود. موضوع بيتوان آن را ب

مه كرده است ، متعهد خواهد بود. هرگاه يه بك يمه گران به نسبتيك از بيكرد . در هر صورت هر

  متعهد خواهند بود. يمه گران به طور مساويص نباشد ، همه بيمه گران قابل تشخينسبت تعهدات ب
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مه باشد ، در يموضوع ب يا عرف ، خسارت در حد تلف كليمه نامه و يط بيهرگاه بر طبق شرا -٤٠ماده 

مه ، كل خسارت را يمانده موضوع بيدر مقابل تملك باقد يمه گر بايمه گذار ، بيصورت درخواست  ب

  تابع مقررات خاص خود هستند . ييايدر يمه هايپرداخت كند . ب

  

ت و پرداخت خسارت ،معلوم شود كه منشأ خسارت ، خطر يكه پس از قبول مالك يدر صورت -٤١ماده 

را از  يد و خسارت پرداختنفع ر يتواند مال تملك شده را به ذ يمه گر ميمه شده نبوده است ، بيب

  د.يمسترد نما يو

  

ا قبول كرده است كه يكه پرداخته  يمه گر به تناسب خسارتياموال ، ب يمه هايدر ب -٤٢ماده 

مه يمه گذار خواهد بود و اگر بيكه مسئوول خسارت هستند ، قائم مقام ب يبپردازد ، در مقابل اشخاص

  شود. يمه گر مسئوول شناخته ميد ، در مقابل ببا حق مزبور باش يكند كه مناف يگذار اقدام

ن حق ياست از امه گذار يت اعمال آنها به عهده بيكه مسئوول يه اشخاصيتواند عل يمه گر نميب

  ا در حكم عمد باشد .ي ياستفاده كند ، مگر آنكه اعمال اشخاص مذكور عمد

  

  يآتش سوز –الف 

  

به  يم از آتش سوزيرا كه بطور مستق ييخسارتهامه گر متعهد است ي، ب يمه آتش سوزيدر ب -٤٣ماده 

داده باشد  يمه رويدر خارج از محل موضوع ب ياگر آتش سوز يمه وارد شده است ؛ حتيموضوع ب

كه بر اثر خاموش كردن و مهار نمودن آتش و  يين ماده در مورد خسارتهاي، جبران كند . حكم ا

 يو متناسب برا ين مخارج ضرورياشد و همچنمه وارد آمده بيات نجات ، به اموال موضوع بيعمل

  شود . يز اجرا ميمه شده نيخاموش كردن آتش و نجات مال ب

  

ن قانون ، در حكم آتش ياز لحاظ ا يواقع يل به آتش سوزيقابل تبد يشروع آتش سوز -٤٤ماده 

  است  يسوز
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به  يام آتش سوزمه در هنگيا گم شدن اموال موضوع بياز تلف و  يناش يجبران خسارتها -٤٥ماده 

  جه سرقت اموال بوده است .يد كه خسارت در نتيمه گر است ، مگر آنكه ثابت نمايعهده ب

  

  شده باشد : يگريمه نامه شرط ديمه گر خارج است ، مگر آنكه در بير از تعهد بيز يخسارتها-٤٦ماده 

  . يا مجاورت با آتش بدون آتش سوزيمه بر اثر حرارت يخسارت وارد به موضوع ب -١

 يعيطب ياير بالياز آتشفشان ؛ زلزله و سا يناش يمه بر اثر آتش سوزيخسارد وارد به موضوع ب -٢

. 

  

  مه حمل و نقل كااليب -ب

  

مه گر متعهد است كه خسارت وارد به كاال را جبران كند . يمه حمل و نقل كاال ، بيدر ب -٤٧ماده 

نه ها و سود متعارف مورد انتظار است . يمت تمام شده كاال به اضافه هزيمه گر ، قيحداكثر تعهد ب

  ند .ين نماينه ها و سود متعارف را به نحو مقطوع معيتوانند از قبل جمع هز ين ميطرف

مت كاال در يق فوق باشد ، قين به طريزان خسارت معيمت كاال در مقصد كمتر از ميكه ق يدر صورت

  مقصد مالك جبران خسارت خواهد بود.

  

مه يده باشد ، بيمه شده خسارت ديب يش از سه چهارم كاالياز لحاظ ارزش ب كه يدر صورت - ٤٨ماده 

مه ين صورت بيد. در ايمه گذار مكلف است كل خسارت را پرداخت نمايگر در صورت درخواست ب

  د.يمه شده را تملك نمايب يمانده كااليگر حق دارد باق

  

ر يياز آن با تغ يف ناشيحقوق و تكالمه نامه حمل و نقل كاال سند قابل انتقال است و يب -٤٩ماده 

  شود.ينفع كاال منتقل م يا ذيمالك و 
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به مقصد  يحمل ونقل كاال از لحظه خروج كاال از محل نگهدار يمه هايمه گر در بيتعهد ب  -٥٠ماده 

توافق شده  يگريرد، مگر آنكه به نحو ديپذ يان ميل آن در مقصد پايشود و با تحو يحمل آغاز م

  باشد .

  

مه نامه وارد شده باشد ياست  كه در مدت اعتبار ب ييه خسارتهايمه گر متعهد به جبران كليب -٥١ ماده

  مه نامه استثنا شده باشد .ينكه در بي، مگر ا

  

  ييايدر يمه هايب -ج

  يمقررات عموم -١

ا يمه را درقبال خطرها و حوادث درياست كه موضوع ب يقرارداد ييايمه حمل و نقل دريب -٥٢ماده 

ا در ي يياياست كه به علت سفر در ييا ، خطرهايدهد . منظور از خطرها و حوادث در يشش مپو

ا مؤخر يرا هم كه مقدم  يا حمل كاال در خشكين توقف و يح يابد . خطرهاي يارتباط با آن تحقق م

  توان تحت پوشش قرارداد. يابند ، مي يتحقق م ييايبر حمل در

  

ا خسارت يمه شده يدارد كه بر اثر تلف شدن مال ب يمه اينفع ب ي، شخص ييايمه دريدر ب -٥٣ماده 

ا به علت مسئوول واقع شدن ، متحمل ي يا به سبب از دست رفتن هر نوع ارزش ماليوارد به آن 

ل شده باشد يمه كردن است كه قبل از وقوع حادثه تحصيقابل ب ين نفع در صورتيشود. ا يان ماليز

  ه باطل است .مين صورت قرارداد بير ايودر غ

  

مه گذار از وقوع يداده و ب يمه روياگر معلوم شود كه خسارت قبل از انعقاد قرارداد ب -٥٤ماده 

ن قانون ي) ا٢٢مه باطل و موضوع مشمول حكم مندرج در ماده (يخسارت آگاه بوده است ، عقد ب

  است .

است ه  يبران خسارت مادمه نامه و ضوابط مقرر ؛ متعهد به جيط بيمه گر در حدود شرايب -٥٥ماده 

د و عالوه بر آن در همان محدوده متعهد به يآ يد ميه پديا قوه قهريا ياز در يبر اثر حوادث ناش

  ر است :يز ينه هايجبران خسارتها و هز
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  استثنا شده نباشد . ياز خطرها يكيه خسارت مشترك كه منشأ آن يسهم -١

د يمه بايا نجات موضوع بيرت ا توسعه خساياز سرقت  يريجلوگ ياكه بر يينه هايهز -٢

 مه شده باشد .يب ينه ها خطرهاينكه منشأ هزيپرداخت شود به شرط ا

  

به  يا كشتيدن محموله ير رسيا دير در حمل ياز تأخ يمه گر متعهد به جبران خسارت ناشيب -٥٦ماده 

  مقصد نخواهد بود.

  

سبه خسارت مشترك قرار محا يمه كه مبنايموضوع ب يهرگاه معلوم شود كه ارزش واقع-٥٧ماده 

مه گذار در مورد خسارت مشترك به نسبت يمه شده بوده است ، بيش از مبلغ بيگرفته است ؛ ب

  مه گر مسئوول خواهد بود .يمه در مقابل بيموضوع ب يمه شده و ارزش واقعياختالف مبلغ ب

  

تواند ترك  يمه شده بداند ، مياموال ب يمه گذار خسارت را در حد تلف كليهرگاه ب -٥٨ماده 

درخواست  يمه گر اعالم و پرداخت خسارت را براساس تلف كليت خود از اموال مزبور را به بيمالك

د كه يرد، مگر آنكه ثابت نمايت را بپذيمه گر موظف است كه ترك مالكين صورت ؛ بيكند. در ا

  نبوده است . يخسارت در حد تلف كل

مه از جانب اوست و آثار انتقال يك اموال موضوع بمه گر به منزله تمليت توسط بيقبول ترك مالك

مه يت را به بير بر ترك مالكيم خود دايمه گذار تصميشود كه ب يشروع م يمه گر اززمانيت به بيمالك

مه گذار ير حقوق بيمه شده و ساياموال ب يا يمه گر در مورد بقاين صورت ، بيد. در ايگر اعالم نما

  مه شده پرداخت كند.يكه خسارت را با درنظرگرفتن مبلغ بشود و موظف است  ين او ميجانش

مه اقدام كند يمه گر حق دارد كه در خصوص حفظ موضوع بيت ، بيرفتن ترك مالكيدر صورت نپذ

  ست .يت نياقدام او به منزله قبول ترك مالك يول

  

  مه باشد .يد منجز و نسبت به كل موضوع بيت بايترك مالك -٥٩ماده 
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از خسارت  يت ناشيمسئوول يرش قطعيپذ يمه گر به معنايت از جانب بيك مالكقبول تر -٦٠ماده 

  ت را ندارند.ين حق برگشت از ترك مالكيك از طرفيچ ياست و پس از قبول ه

  

مه كرده باشد ، در يمه گر بيمه را نزد چند بيمه گذار منافع متعدد خود از موضوع بياگر ب -٦١ماده 

  مه گران اعالم كند.يك از بيمه را به هر يموضوع ب يمه ايب يهاد همه پوششيت بايصورت ترك مالك

  

خ يدو سال از تار يت با انقضايترك مالك يدعوا يبه استثنا ييايمه دريمربوط به ب يدعاو -٦٢ماده 

ت سه ماه است و قابل يترك مالك يدعوا يبروز سبب دعوا ، مسموع نخواهد بود . مهلت مزبور برا

  ست . يقطع كردن ن

  ر است :يب زيفوق به ترت يخ شروع مهلت طرح دعاويتار

كه  يخيمقصد و در صورت عدم وصول ، از تار ندرخ وضول آن به بيدر مورد كاال : از تاز -١

د. اگر خسارت بعد از وصول به بندر مقصد اتفاق افتاده باشد ، از يرس يد به مقصد ميقاعدتأ با

  خ وقوع حادثه .يتار

 وع حادثه .خ وقي: از تار يدر مورد كشت -٢

خ پرداخت سهم خسارت مشترك به يمربوط به خسارت مشترك : از تار يدر مورد دعوا -٣

 مرجع صالح .

  است . يز جاريمه شده نيب ينه هاير هزين حكم در مورد سايهم

  ن قانون خواهد بود .ي) ا١٦ادشده تابع حكم مندرج در ماده (ي يقطع مهلت ها

  

  مه كااليب -٢

نه ين تمام هزي ، ارزش كاال در مبدأ به اضافه منافع متعارف مورد انتظار و همچنمه كااليدر ب -٦٣ماده  

  مه كرد.يتوان ب يمتعارف رام يها
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زان يم شده باشد ، مين تقسيمجزا با ارزش مع يمه در بسته هايموضوع ب يهرگاه كاال-٦٤ماده 

ز) يذار از خسارت (فرانشمه گيبودن آن است و سهم ب يا جزئي يخسارت وارد به هر بسته ، مالك كل

  شود. يهم در مورد هر بسته اعمال م

  

ن ير ايا متعارف است ، حمل شود و درغيمه نامه مشخص شده يكه در ب يد در مدتيكاال با -٦٥ماده 

مه را نسبت به بخش حمل نشده كاال ي، حق فسخ قرارداد ب يمه گر ده روز پس از ابالغ كتبيصورت ب

  دارد.

  

مه نامه ينكه در بيوجود دارد ، قابل انتقال است ، مگر ا يمه ايكه نفع ب يتا زمان مه كااليب -٦٦ماده 

  مه گذار سلب شده باشد .يحق انتقال از ب

  

  ست .يمه گر نيكاال به عهده ب يا نامناسب بودن بسته بندياز نقص  يخسارت ناش -٦٧ماده 

  

  رد:ير انجام گيت كاال ممكن است در موارد زيترك مالك -٦٨ماده 

كه توافق شده  يگريا هر نسبت ديمه شده ويب ين رفتن حداقل سه چهارم ارزش كاالياز ب -١

  باشد.

مه شده ، ادامه ياز خطر ب يان حمل و نقل به علت وقوع خسارت ناشيكه در جر يدر صورت -٢

 باشد. يا فروش آن ضروريحمل كاال مقدور نباشد و 

ظرف سه ماه امكان حمل كاال با  را از دست بدهد و يانورديت دريحامل كاال قابل يكشت -٣

  مقدور نشود. يگريله ديوس

  يمه كشتيب -٣

  

  مه كرد:يتوان ب ير را ميموارد ز يمه كشتيدر ب -٦٩ماده 

  زات آن .ين آالت و تجهيو ماش يارزش كشت -١
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 و مسافران . ياز كاركنان كشتيو مواد مورد ن يير غذاياز جمله ذخا ياموال موجود در كشت -٢

 ارج سفر.مخ يپول الزم برا -٣

 . يه كشتيمه كرايو حق ب يه كشتيكرا -٤

 . يمه كشتيحق ب -٥

ممكن است مسئوول خسارت  يت كشتيان حمل و نقل و فعاليكه در جر يت اشخاصيمسئوول -٦

 شناخته شوند .

  . يفرمانده و ملوانان كشت يايحقوق و مزا -٧

  

 "گر باشد؛ ين ديمع ينهاا مكايبه مكان  ياز مكان ييجابه جا يمه براي، اگر ب يمه كشتيدر ب -٧٠ماده 

شود . ممكن است  يده مينام " يمه نامه زمانيب "ن باشد، يمدت مع يمه برايو اگر ب " يمه نامه سفريب

  ن صادر شود.ين ودرمدت معيمع يا سفرهايسفر  يمه نامه برايب

دم و تأخر ب تقيا ترتير و يا مسيا مقصد و ير در مبدأ و يي، هر گونه تغ يمه نامه سفريدر ب -٧١ماده 

مه گر يب يا عرف متداول ، موكول به اخذ موافقت قبليمه نامه يه مندرج در بيتخل يرجوع به بندرها

  ن امر اطالع داشته باشد .يمه گر از ايخواهد بود ، مگر آنكه ب

  

ر يتأخ يكند . ضمانت اجرا ير را طيد در مدت متعارف مسيبا ي، كشت يمه نامه سفريدر ب -٧٢ماده 

  شود . ين مييمه تعيف ، در قرارداد بر متعاريغ

  

ه يتخل يب رجوع به بندرهايا ترتير ويا مسيا مقصد وير مبدأ و ييا تغير در سفر ويچنانچه تأخ -٧٣ماده 

  كند: يتعهد خوددار يفايتواند از ا يمه گر نمير باشد ، بياز موارد ز يكيبراثر 

  باشد . يار و اراده فرمانده كشتياز اخت ج خار -١

 ر باشد.يا محموله آن اجتناب ناپذي يظ كشتحف يبرا -٢

 باشد. يگر ضروريد يا كشتينجات جان انسان و  يبرا -٣
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مه ين مورد تحت پوشش بي) باشد و ا ي(باراتر يا خدمه كشتياز اعمال مجرمانه ناخدا  يناش -٤

 نامه باشد.

خود  ير عاديد در مسيبا ير شده است ، برطرف شود ، كشتيا تأخير ير مسييكه موجب تغ يهرگاه علت

  رد و با سرعت متعارف روانه مقصد شود.يقرارگ

  

ت يكه قابل يرا در حد يرات كشتيو تعم ينيگزيجا ينه هايمه گر متعهد است هزيب -٧٤ماده 

 يا بيا از دست رفتن منافع ياز كم شدن ارزش  يناش يانهايابد ، پرداخت كند. زيرا باز يانورديدر

  توافق شده باشد . يگريست ، مگرآنكه به نحو ديمه گر نيهد بگر در تعيكاركنان و عوامل د يكار

ست ، ين يب كشتيا عي يفرمانده كشت ياز عمل عمد يمه گر متعهد به جبران خسارت ناشيب - ٧٥ماده 

  بوده و مالك از آن آگاه نباشد. يب مخفينكه عيمگر ا

  

مه گر است وقابل يبه بمه متعلق يبه محض شروع خطر ، تمام حق ب يمه نامه سفريدر ب -٧٦ماده 

  باشد . يه نميتجز

  

ت ، اگر خسارت يا ترك مالكي ين ، در صورت تلف شدن كشتيمدت مع يمه برايدر ب -٧٧ماده 

جبران  يمه گر برايكه ب يرد. در صورتيگ يمه به او تعلق ميمه گر باشد ، تمام حق بيدرتعهد ب

ا يشروع اعتبار قرارداد تا تلف  يزمان مه مربوط به فاصلهينداشته باشد ، فقط حق ب يخسارت تعهد

  رد.يگ يتعلق م يت به وياعالم ترك مالك

  

  را اعالم كند : يت كشتيتواند ترك مالك يمه گذار ميبر يدر موارد ز -٧٨ماده 

  . يتلف كل -١

آن قبل از وقوع  يا ارزش واقعي يرات به سه چهارم ارزش مورد توافق كشتينه تعميهز -٢

 حادثه برسد.

 قدور نباشد .م ير كشتيتعم -٣
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شود  ين مورد فرض ميد . در اياياز آن به دست ن يمفقود شود و تا سه ماه بعد خبر يكشت -٤

 ن خبر از آن در دسترس بوده است ، تلف شده است .يكه آخر ياز زمان يكه كشت

  

ا مستأجر يرد، مالك يا اجاره قرار گيموضوع انتقال  ياز كشت يميش از نيكه ب يدر صورت -٧٩ماده 

مه يمه گر را آگاه و به همه تعهدات مندرج در بيا اجاره ، بيخ انتقال يد ظرف ده روز از تاريبا ديجد

  جبران خسارت ندارد. يبرا يمه گر تعهدين صورت بير اينامه عمل كند و در غ

ه ، قرارداد را فسخ كند ، مگر آنكه حق يافت اطالعيخ دري) روز از تار١٥تواند ظرف ( يمه گر ميب

) روز پس زا ١٠اثر آن (شده باشد . در صورت فسخ  ينيش بيمه نامه پيدر ب يا اجاره كشتيانتقال 

ا متوقف در بندر يدر حال ساخت  يشود. مقررات فوق شامل كشت يمه گذار شروع مياعالم فسخ به ب

  شود. يز مين

  

 يبرا يگريت دي، پوشش مسئوول يمه نامه كشتين در بيكه عالوه بر حد مع يدر صورت -٨٠ماده 

مه نامه و مازاد ين بياز  محل ا يمه نامه كشتين در بيل شده باشد ، خسارت تا حد مبلغ معيتحص يكشت

  ر قابل جبران است .يمه اخيبر آن از محل ب

  يمه كشاورزيب -د

 يعي، سوانح طب ياز حوادث قهر يمه گر متعهد به جبران خسارت ناشي، ب يمه كشاورزيدر ب -٨١ماده 

ا يا كاهش مقدار ياست كه موجب تلف  ينه ايو قرنط يعموم يو نبات يدام يهايماري، آفات و ب

  مه شده گردد.يا تلف شدن جانداران بيا باعث نقص عضو يارزش محصول و 

  

  شود : ين ميير تعيب زيجبران خسارت به ترت يمه گر براي، تعهد ب يمه كشاورزيدر ب -٨٢ماده 

ل در زمان و مكان برداشت پس از كسر ارزش در مورد كشت و زرع و باغها ، ارزش محصو -١

  ماند محصول يباق

تحت  يهايمارياز ب يكيدر مورد دامها، ارزش روز مرگ آنها ، چنانچه دام براثر ابتال به  -٢

 مه نامه قابل پرداخت است .يط بيند ، خسارت بر طبق شرايب ببيپوشش قرارداد آس
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 يروز مرگ آنها مبنا يشم ، بهايران ، زنبور عسل و كرم ابيور، آبزيمرگ طمورد  در  -٣

 پرداخت خواهد بود.

  

ك ين مدت در مورد كشت و زرع و باغها ين نشده باشد ، ايمه معيچنانچه مدت قرارداد ب -٨٣ماده 

ان و زنبور عسل ، دوره يور و آبزيو در مورد طمتعارف  ، در مورد دامها ، مقاطع  يدوره متعارف زراع

  پرورش است .

  د.يا چند دوره پرورش ، قرارداد منعقد نماي يچند سال زراع ياند براتو يمه گذار ميب

  يت مدنيمه مسئووليب –فصل دوم 

  

ا ترك ياست كه به سبب فعل  يمه گر متعهد به جبران خسارتي، ب يت مدنيمه مسئووليدر ب - ٨٤ماده 

ا اشخاص يشخص ا يمه گذار و يد و بيوارد آ يگريمه شده به دين بيا استخاص معيمه گذار و يفعل ب

  خسارت شناخته شوند . آن مسئوول يمزبور به طور قانون

  

ه مسئوول حادثه ، به عهده يده عليان ديز يت مدنيمسئوول يدعوا ينه دادرسيجبران هز -٨٥ماده 

مه تجاوز كند ، مگر يمه گر از مبلغ بينه مزبور موجب شود كه تعهد بياگر هز يمه گر است ، حتيب

  ند .يتوافق نما يگريمه به نحو ديبن قرارداد يآنكه طرف

  

مه شده است ، يب يت ويكه مسئوول يا شخصيمه گذار يت از طرف بيمجرد قبول مسئوول - ٨٦ماده 

  ست .يمه گر الزام آور نيب  يابر

تواند مبلغ  يمه گر ميافت خسارت ، بيده از دريان ديا امتناع زيدر صورت عدم مراجعه  -٨٧ماده 

از  ين صورت تا حد مبلغ پرداختيد و در ايع نمايتود يد صندوق دادگسترخسارت مورد تعهد را نز

  خواهد شد . يت بريمسئوول
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از  يا بخشيمه شده مسئوول خسارت ، تمام ين بيا اشخاص معيمه گذار يكه ب يدر صورت -٨٨ماده 

ه پرداخت زان از خسارت را بيد به همان ميمه گر بايده پرداخت كرده باشند ، بيان ديخسارت را به ز

  ده بپردازد .يان ديه را به زيكننده و بق

  

ت معاف يمه شده از مسئوولين بيمعا اشخاص يمه گذار ويكه به موجب قانون ، ب يدر موارد -٨٩ماده 

 يمه گر برايخود صرف نظر كند ، تعهد ب يا از ادعايد و يده مطالبه خسارت ننمايان ديا زيباشند و 

  شود . يجبران خسارت ساقط م

  يان پوليز يمه هايب –ل سوم فص

  

ا خطر عدم ين و يد معيمه گذار درسررسي، خطرعدم وصول طلب ب يان پوليز يمه هايدر ب -٩٠ماده 

  رد.يگ ين در مهلت مقرر تحت پوشش قرار ميتعهد مع يفايا

  

ا جبران يتواند پس از قبول پرداخت  يمه گر ميمه شود ، بيب يان پوليچنانچه جبران ز -٩١ماده 

  ان مراجعه كند.يا عامل زين ، به بدهكار ايز

  مه اشخاصيب –فصل چهارم 

  عمر يمه هايب –الف 

  

  را بپردازد : يا وجوهير وجه ياز حاالت ز يكيشود كه در  يمه گر متعهد ميمه عمر ، بيدر ب -٩٢ماده 

  مه شده در هرزمان .يفوت ب -١

 ن .يمه شده در مدت معيفوت ب -٢

 . نيان مدت معيپامه شده تايات بيح -٣

 ان مدت .يات او تا پايا حين يمه شده در مدت معيفوت ب -٤

 ان مدت .يات او تا پاين حين و همچنيمه شده در مدت معيفوت ب -٥
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  ر باشد :يز ياز صورتها يكيتواند به  يمه گر ميهد بعت ينفايمه عمر ايدر ب -٩٣ماده 

  مه .يب يا انتهايمه شده ين پس از فوت بيپرداخت وجه مع -١

 مه .يب يا انتهايمه شده ين از زمان فوت بيا در مدت معين مادام العمر يمع يپرداخت مستمر -٢

  

ن صورت ، عقد مزبور يمه گذار باشد ودر اير از بيمه شده غيمه عمر، ممكن است بيدر عقد ب -٩٤ماده 

ست ين يمه شدگان ضروريت بي، رضا يمه عمر گروهيست . در عقد بينافذ ن شده  مهيت بيبدون رضا

  خواهد بود. يمه نسبت به ويك از آنان موجب لغو اثر بيت هريااما عدم رض

  

) سا ل تمام ، جز با ١٥ن و اشخاص كمتر از (يبه شرط فوت ، مجان يمه عمرانفراديدر ب -٩٥ماده 

  مه شوند .يتوانند ب يربط نم يذ ييا مراجع قضاي ياجازه ول

  

ا بعد ازفوت ين ، قبل ينفع مع يذا ين نشده باشد و يمه عمر معينفع ب يكه ذ يدر صورت -٩٦ماده 

مه يه شده فوت كند ، مبلغ بمين قبل از بينفع مع يا ذيد و يمه شده از سمت خود صرف نظر نمايب

م يتقس ين وراث او به تساوين صورت بير ايمه گذار به او پرداخت و در غيات بيعمر در صورت ح

  شود. يم

ا سهم هر يمه عمر ينفع ب يند با اخذ موافقت او ذتوا يمه شده ميمه گذار قبل از فوت بيب -٩٧ماده 

  د.يرا اضافه نما يدينفع جد يا ذير دهد و يينفع را تغ يذ

  

مه يمه گذار وبه نفع بستانكار باشد، فسخ بيب يمه به مناسبت بدهيكه انعقاد عقد ب يدر صورت -٩٨ماده 

مه كه مازاد بر طلب ياز ب يمبلغ ياست ، مگر بريبدون موافقت بستانكار مؤثر ننفع  ير ذييا تغينامه و 

  بستانكار باشد.
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مه را يمه گر وجه بير دهد و بييمه  را تغينفع ب يمه گر ذيمه گذار بدون اطالع بيچنانچه ب -٩٩ماده

  شود. يالذمه محسوب م يمه پرداخت كند ، بريمطابق مندرجات سند ب

  

مه ياگر ب يواگذار كند ول يگريبه د مه نامه عمريتواند حقوق خودرا در ب يمه گذار ميب -١٠٠ماده 

  ست .يمه گذار نافذ نيت او انتقال حقوق بيمه گذار باشد، بدون رضايراز بيغ يشده ، شخص

  

مه نامه يكه ب يمه نامه را دارد و در صورتيمه گذار هر زمان حق فسخ بيمه عمر ، بيدر ب -١٠١ماده 

مه يد. در صورت عدم اقدام بيآن اقدام نماد يتواند در مورد بازخر يباشد ، م ياضيره ريذخ يدارا

آن ادامه خواهد  ياضيره ريه منتاسب با ذخيط و با سرمايمه با همان شرايد ، عقد بيگذار به بازخر

  افت .ي

  

تواند انصراف خود را از  يمه شده ميمه گذار باشد ، بير از بيمه شده غيكه ب يدر صورت -١٠٢ماده 

ك ماه يمه گذار ظرف ين صورت چنانچه بيمه گذار اعالم كند . در ايمه گر و بيمه به بيادامه عقد ب

 يمه شده معرفيمه گر باشد به عنوان بيت خود را اعالم نموده ومورد قبول بيكه رضا يگريشخص د

  شود. يمه عمر منفسخ مينكند ، عقد ب

  

ا معاونت يكت ا مشاريمه شده به قتل برسد و مباشرت يمه عمر به شرط فوت ، اگر بيدر ب - ١٠٣ماده 

 يمه معاف است . در صورتيمه گر از پرداخت مبلغ بينفع در قتل او ثابت شود ، ب يا ذيمه گذار و يب

مه شده ياز آنها در قتل ب يا معاونت بعضيا مشاركت ينفع متعدد باشند و فقط مباشرت  يكه افراد ذ

نداشته اند ،  يمه شده دخالتيبنفع را كه در قتل  يمه گر متعهد است كه سهم افراد ذيثابت شود ، ب

  بپردازد.

  

مه گر با يمه شده قبل از موعد مقرر، بيات در صورت فوت بيمه عمر به شرط حيدر ب -١٠٤ماده 

  باشد . يا وراث او ميمه گذار يمه نامه به بيب ياضيره ريمه نامه متعهد به پرداخت ذخيط بيت شرايرعا

  يحادثه شخص يمه هايب –ب 
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مه يشخص ب يا از كارافتادگيا نقص عضو يمه گر مشروط به فوت ويمه حادثه ، تعهد بيدر ب -١٠٥ماده 

ا از يا نقص عضو يكه در صورت فوت و  ين است . مبلغيشده به علت حادثه ظرف مدت مع

 ين باشد . در صورتيمه نامه معيد در بيمه گر است بايمه شده به عهده بيم بيكامل و دا يكارافتادگ

مه نامه در يط بيمه براساس شراياز مبلغ ب يكامل نباشد، پرداخت نسبت ياز كارافتادگا يكه نقص عضو 

  مه گر خواهد بود.يتعهد ب

  

 يينه هاينه درمان باشد ، هزيمه گر متعهد به پرداخت هزيكه ب يمه حادثه ، در صورتيدر ب -١٠٦ماده 

مه گر با ياموال است و ب يامه هيپردازد ، تابع مقررات و ضوابط مربوط به ب ين بابت ميكه از ا

  ن قانون حق رجوع به مسئوول حادثه را دارد.ي) ا٤٢ت ماده (يرعا

  

ا نقص يا بابت فوت ويمه عمر و يمه شده در بيكه در صورت فوت ب يمه گر بابت مبالغيب -١٠٧ماده 

مه ينفع ب ياذيمه شده و ين بيپردازد، جانش يمه حادثه ميمه شده در بيم بيدا يكارافتادگ ازا يعضو 

  نخواهد بود.

  

منجر به  يحادثه شخص يمه هاين قانون در مورد بي) ا٩٨) و (٩٧) ، (٩٦مقررات مواد ( -١٠٨ماده 

  است . يز جاريقوت ن

  

  .بود خواهد -١٣١٦ مصوب –مه ين قانون بيگزيخ الزم االجرا شدن جاين قانون از تاريا -١٠٩ماده 

  

  

و  ير اموراقتصاديوز                                                                   س جمهور                             يير

  ييدارا
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