
شرايط عمومي بيمه نامه  عمروسرمايه گذاري (طرح خانواده)

ماده 1) تعاريف 
بيمه گر: شركت بيمه پارسيان (سهامي عام) مي باشد.

بيمه نامه: قراردادي بين بيمه گر، بيمه گذار و به امضاي بيمه گر است كه شامل بيمه عمر و سرمايه گذاري(طرح 
خانواده) بوده و بر اساس پيشنهاد كتبي بيمه گذار (كه جزء الينفك قرارداد مي باشد)، ضمائم احتمالي 

مورد تائيد بيمه گر، شرايط عمومي، خصوصي، اختصاصي مندرج يا منضم به قرارداد، منعقد مي گردد.
بيمه گذار: شخص حقيقي است كه قرارداد بيمه را با بيمه گر منعقد و پرداخت حق بيمه را به ترتيب 

مندرج در بيمه نامه يا ساير ضمائم آن، در وجه بيمه گر تعهد مي نمايد.
بيمه شدگان: اشخاص حقيقي مي باشند كه فوت يا حياتشان (حسب شرايط و موارد) موضوع بيمه محسوب 

مي شود. 
بيمه شده اول: يكي از بيمه شدگان قرارداد است كه داراي نقش بيمه گذار در بيمه نامه بوده و در 

واقع بيمه گذار اصلي و  اوليه قرارداد محسوب مي گردد.
بيمه شده دوم:يكي ديگر از بيمه شدگان قرارداد است كه در صورت فوت احتمالي بيمه شده اول 

و تمايل وي(بيمه شده دوم) به تداوم بيمه نامه، از حقوق و وظايف بيمه گذاري برخوردار شده و 
درواقع بيمه گذار جديد بيمه نامه به حساب خواهد آمد.

فوت مقدم بيمه شده اول: به حالتي اطالق مي شود كه بيمه شده اول قرارداد زودتر از بيمه شده 
دوم فوت نمايد.

استفاده كننده (ذينفع): شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي مى باشند كه توسط بيمه گذار بيمه نامه،  
با موافقت بيمه شده(حسب مورد) و بيمه گر، به صورت مجزا براي هر يك از بيمه شدگان تعيين 
و بيمه گر اسامي آنان را در بيمه نامه يا ساير ضمائم احتمالي آن درج مي نمايد و بر حسب شرايط 
بيمه نامه، سهم و اولويت تعيين شده، از سرمايه فوت يا اندوخته سرمايه گذاري و يا منافع پوشش 

معافيت بيمه نامه (حسب مورد) بهره مند خواهند شد.
تبصره1: در صورت عدم تعيين ذينفع در صورت فوت هر يك از بيمه شدگان، وراث قانونى ايشان 
و در صورت عدم تعيين ذينفع در صورت حيات بيمه گذار، خود شخص بيمه گذار به عنوان ذينفع 

تعيين خواهند شد.
حق بيمه: وجهى است كه بيمه گذار مطابق شرايط قرارداد و ضمائم آن، در وجه بيمه گر پرداخت مى نمايد.

اندوخته سرمايه گذارى: مبلغى است كه در هر سال بيمه اي پس از كسر حق بيمه پوششهاي 
بيمه اي تمامي بيمه شدگان و ساير هزينه هاي بيمه نامه از حق بيمه پرداختى بيمه گذار تشكيل و با 

اندوخته سرمايه گذاري سالهاي بيمه اي قبل و تخصيص سود روزشمار انباشته مي گردد.
سرمايه فوت: ميزان سرمايه اي است كه توسط بيمه گذار، موافقت بيمه گر و ساير بيمه شدگان، 
به صورت مجزا براي هر يك از بيمه شدگان ملحوظ و در بيمه نامه يا ساير ضمائم احتمالي آن درج 

خواهد گرديد.
ارزش بازخريدى: بهاى واگذارى بيمه نامه در هر زمان را ارزش بازخريدى بيمه نامه گويند كه ميزان 
آن در سال هاي بيمه اي اول تا پنجم بيمه نامه به ترتيب معادل 90، 92، 94، 96، 98 درصد و از سال 
بيمه اي ششم به بعد برابر با 100 درصد اندوخته سرمايه گذاري زمان بازخريدي بوده كه پس از كسر 
هزينه هاي مستهلك نشده آتي، محاسبه شده و مطابق شرايط قرارداد و جدول پيوست در اختيار بيمه 

گذار قرار خواهد گرفت.
بيمه نامه معوق: به بيمه نامه اي اطالق مي گردد كه متناسب با نحوه پرداخت حق بيمه، از تاريخ سررسيد 
اولين قسط پرداخت نشده آن گذشته باشد، مشروط بر اينكه اندوخته بيمه نامه روند كاهشي داشته و صفر 

نباشد.
بيمه نامه معلق: به بيمه نامه اي اطالق مي گردد كه متناسب با نحوه پرداخت حق بيمه، معوق بوده 

و مبلغ اندوخته سرمايه گذاري  بيمه نامه به صفر رسيده باشد.
تبصره2: در حاالت خاصي نظير شرايط جنگ(مطابق ماده 7)،پوششهاي بيمه اي (حسب مورد هر بيمه 

شده) بدون توجه به نحوه پرداخت حق بيمه و اندوخته سرمايه گذاري بيمه نامه، معلق خواهد گرديد.

ماده 2- اساس قرارداد بيمه عمر و سرمايه گذاري(طرح خانواده)
2,1.بيمه گذار موظف است تمامي اطالعات مربوط به خود و ساير بيمه شدگان را با حسن نيت اعالم 
نمايد. اظهارات كتبي بيمه شدگان در فرم پيشنهاد بيمه، پيوستهاي احتمالي آن، گزارش احتمالي 
پزشك معتمد بيمه گر، همچنين شرايط عمومي ، خصوصي، اختصاصي مندرج يا منضم به بيمه نامه 

يا ساير ضمائم احتمالي مورد تائيد بيمه گر، اساس قرارداد بيمه را تشكيل مي دهند. در صورتي كه 
هر يك از بيمه شدگان اهليت قانوني نداشته باشند، موافقت ولي يا قيم قانوني آنها ضروري است، در 

غير اينصورت بيمه نامه باطل خواهد بود.
2,2.هرگاه در مورد وضعيت ، سوابق جسمي و روحي هر يك از بيمه شدگان كه بوسيله معاينه پزشكي 
قابل تشخيص نيست و يا ضرورتي بر انجام معاينات و آزمايشات وجود ندارد و پزشك معتمد بيمه گر 
ناچار است به اظهارات نامبردگان قناعت نموده يا بر اثر صالحديد خود اين اظهارات را كافي شمارد، 
معلوم شود كه اظهارات آنان در اين موارد به طور غير عمد مطابق با حقيقت نبوده و يا ايشان از اظهار 
مطالبي به طور غيرعمد خودداري نموده و اين امر موضوع خطر را تغيير داده يا از اهميت آن نزد بيمه گر 

كاسته است، مالك عمل بيمه گر يكي از روشهاي ذيل خواهد بود.
2,3.در صورتيكه بيمه گر قبل از وقوع خطر به اظهارات خالف واقع يا كتمان حقايق توسط هر يك 
از بيمه شدگان پي ببرد، حق دارد قرارداد بيمه را فسخ يا با دريافت حق بيمه اضافي مناسبي آن را 
ادامه دهد. درصورت فسخ قرارداد، ارزش بازخريدي بيمه نامه و منافع پوشش معافيت (در صورت فوت 

مقدم بيمه شده اول، با احتساب شرايط و استثنائات) به بيمه گذار پرداخت خواهد شد.
2,3,1.هرگاه هر يك از بيمه شدگان در نتيجه عمل خود، خطر فوت يا ساير خطرات تحت پوشش 
را تشديد نمايند به نحوي كه اگر وضعيت مزبور قبل از قرارداد موجود بود، بيمه گر حاضر به انعقاد 
قرارداد با شرايط مذكور در بيمه نامه نمى شد، بيمه گذار موظف است بالفاصله بيمه گر را از آن مطلع 
نمايد. اگر تشديد خطر در نتيجه عمل نامبردگان نباشد، بيمه گذار مي بايست مراتب را ظرف مدت 
ده روز از تاريخ اطالع، خود رسماً به بيمه گر اعالم نمايد. در هر دو مورد مذكور، بيمه گر حق دارد 
حق بيمه اضافي را معين نموده و به بيمه گذار پيشنهاد نمايد و در صورتى كه وي حاضر به قبول 

آن نشود، قرارداد را فسخ و ارزش بازخريد، همچنين منافع پوشش معافيت (در صورت فوت 
مقدم بيمه شده اول، با احتساب شرايط و استثنائات) را به ايشان پرداخت نمايد.

2,3,2.در صورتي كه بيمه گر بعد از وقوع خطر به اظهارات خالف واقع و غير عمد يا كتمان غير عمدي حقايق 
توسط هر يك از بيمه شدگان بيمه نامه پي ببرد، تعهدات او به نسبت حق بيمه دريافتي به حق بيمه واقعي 
كاهش مي يابد، حتي اگر اظهارات خالف واقع و غير عمد يا كتمان غير عمدي حقايق، مربوط به بيمه شده(گان) 

ديگر بيمه نامه باشد.
2,4.چنانچه اظهارات خالف واقع يا كتمان حقايق از طرف هر يك از بيمه شدگان بيمه نامه عمدي 
اهميت  از  يا  باشد،به نحوي كه مطالب اظهار نشده يا اظهارات كاذبه موضوع خطر را تغيير داده 
بيمه نامه    باشد)  نداشته  وقوع  در  تاثيرى  شده  ياد  موارد  اگر  (حتى  بكاهد،  بيمه گر  نزد  در  آن 
 باطل و بيمه گر حق دارد حق بيمه معوق احتمالي را تا تاريخ مزبور از بيمه گذار دريافت نمايد. در عين 

حال ارزش بازخريدي و منافع پوشش معافيت به وي تعلق نخواهد گرفت. 
2,5.اعتبار بيمه نامه و آثار مترتب برآن پس از پرداخت اولين قسط حق بيمه توسط بيمه گذار و امضاء 
بيمه نامه توسط بيمه گر، مشروط بر اينكه تغييري در وضعيت سالمت هر يك از بيمه شدگان بيمه نامه 

به وجود نيامده باشد، تحقق مي يابد.
2,6.هر گونه تقاضاي بيمه گذار در مورد تغيير در شرايط بيمه نامه، در صورت موافقت بيمه گر، با صدور 

الحاقيه اي كه جزء الينفك قرارداد محسوب مي شود، انجام خواهد شد.
2,7.در صورتي كه بيمه گذار ظرف مدت 30 روز پس از صدور بيمه نامه انصراف خود را از ادامه 

بيمه نامه اعالم نمايد، (به شرط عدم تحقق خطر براي بيمه شدگان قرارداد) بيمه نامه فسخ و حق بيمه 
از  پس  است  بديهي  بود.  خواهد  استرداد  قابل  احتمالي  پرداختي پس از كسر هزينه هاي پزشكي 
گذشت مدت مذكور، درخواست انصراف، مشمول شرايط فسخ از طرف بيمه گذار(مندرج در ماده5) 

مي باشد.
بيمه گذاري  و  شود  وضع  بيمه گذاران  نفع  به  بيمه گر  توسط  جديدي  شرايط  صورتيكه  2,8.در 
تقاضاي استفاده از آن را بنمايد، در صورت موافقت بيمه گر، با صدور الحاقيه اي حق استفاده از آن 

شرايط به بيمه گذار اعطا خواهد شد.
2,9.در صورتيكه استفاده كننده(گان) يا وراث قانوني، سبب مرگ هر يك از بيمه شدگان شوند، از دريافت 
سهم خود محروم شده و مابقي سرمايه فوت يا اندوخته سرمايه گذاري يا منافع پوشش معافيت (حسب موارد 
و شرايط) به ساير استفاده كنندگان يا وراث قانوني به نسبت تعيين شده يا سهم االرث پرداخت خواهد شد. 
در هر صورت مسبب (ان) مرگ هر يك از بيمه شدگان، از دريافت هرگونه منافع محروم خواهند بود.

ماده 3- تعهدات بيمه گذار در پرداخت حق بيمه 
اقساط  در  يا  ساليانه،  يكجا،  صورت  به  را  نامه  بيمه  متعلقه  حق بيمه  است  موظف  3,1.بيمه گذار 

شش ماهه، سه ماهه و ماهيانه، (مطابق موارد مندرج در قرارداد يا ضمائم آن) پرداخت نمايد.
3,2.پرداخت حق بيمه در صورتي معتبر خواهد بود كه به صندوق شركت و يا توسط دفترچه اقساط 

به بانك تعيين شده از طرف بيمه گر پرداخت  گردد.
3,3.اقساط حق بيمه بايد در سررسيد تعيين شده پرداخت گردد. در صورتي كه پرداخت حق بيمه 
زودتر از سررسيد انجام گيرد، اندوخته سرمايه گذاري مشمول سود اضافي روزشمار و در صورتي كه 

پرداخت حق بيمه ديرتر از سررسيد باشد، مشمول كسر سود روزشمار خواهد بود. 
3,4.در صورت عدم پرداخت حق بيمه در سررسيد تعيين شده، بيمه گر براي تأمين حق بيمه پوششهاي 
بيمه اي تمامي بيمه شدگان  و ساير هزينه هاى بيمه نامه، معادل آنها را از اندوخته سرمايه گذارى 
بيمه نامه كسر مي نمايد. بديهي است تا زماني كه اندوخته سرمايه گذارى بيمه نامه براي تأمين موارد 

ياد شده كافي باشد، پوششهاى بيمه نامه به قوت خود باقي است.
3,5.در صورتى كه اندوخته سرمايه گذارى بيمه نامه جهت تامين پوشش هاي بيمه اي بيمه شدگان 
و ساير هزينه هاي بيمه نامه كافى نباشد، بيمه نامه عمر و سرمايه گذاري(طرح خانواده)  معلق شده و 

بيمه گر تعهدى در قبال جبران خطرات تحت پوشش بيمه نامه نخواهد داشت.
تبصره1: بيمه نامه معلق در صورت درخواست بيمه گذار و موافقت بيمه گر، با ارزيابي مجدد تمامي 
بيمه شدگان (در صورت صالحديد بيمه گر و به صورت مورد تائيد آن) و پرداخت حق بيمه هاى معوق(به 

صورت يكجا)  توسط بيمه گذار، قابل بازگشت از حالت تعليق خواهد بود. 
3,6. در صورت فوت هر يك از بيمه شدگان در طول يكي از سالهاي بيمه اي، اگر حق بيمه آن سال 
تماماً  پرداخت نشده باشد، بيمه گر باقيمانده حق بيمه پوششهاي بيمه اي بيمه شده متوفي را از منافع 

پرداختي به استفاده كننده(گان) از بيمه نامه كسر خواهد كرد. 

ماده 4- پوشش معافيت بيمه شده دوم از پرداخت حق بيمه
4,1.منافع پوشش معافيت: در صورت فوت مقدم بيمه شده اول و تداوم بيمه نامه، عبارت است 
از تامين حق بيمه متعلقه بيمه نامه توسط بيمه گر و در صورت عدم تداوم بيمه نامه، معادل دين حال 
حق بيمه هاي آتي بيمه نامه از تاريخ پايان بيمه نامه تا ابتداي اولين سال بيمه اي پس از قطع اعتبار 

بيمه نامه خواهد بود.
4,2.در صورت فوت مقدم بيمه شده اول در خالل مدت بيمه نامه، سرمايه فوت مربوط به وي(با 
رعايت شرايط و استثنائات) پس از كسر حق بيمه متعلقه بيمه نامه تا پايان آن سال بيمه اي، در 
وجه استفاده كننده(گان) يا وراث قانوني نامبرده پرداخت خواهد شد. ضمناً بيمه نامه با بيمه شده 
دوم به عنوان بيمه گذار جديد(در صورت تمايل بيمه شده دوم به تداوم بيمه نامه) و معافيت وي 

از پرداخت حق بيمه بيمه نامه از ابتداي سال بيمه اي جديد ادامه خواهد يافت.
تبصره1:  در صورت عدم تمايل بيمه شده دوم به تداوم بيمه نامه در صورت فوت مقدم بيمه شده 
اول، بيمه نامه فسخ شده و ارزش بازخريدي بيمه نامه و منافع پوشش معافيت(با رعايت شرايط 

و استثنائات)، به بيمه شده دوم قابل پرداخت خواهد بود. 
تبصره 2:معافيت بيمه شده دوم از پرداخت حق بيمه، تا زمان حيات وي تداوم داشته و در صورت 
فوت احتمالي ايشان، بيمه نامه خود به خود فسخ خواهد شد. در اين حالت سرمايه فوت مربوط 

به بيمه شده دوم، (با رعايت شرايط و استثنائات)، اندوخته سرمايه گذاري تا تاريخ فوت ايشان با 
احتساب هزينه هاي مربوطه و منافع پوشش معافيت(با رعايت شرايط و استثنائات)، در وجه استفاده 

كننده(گان) يا وراث قانوني بيمه شده دوم قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره 3: در مورد بيمه شدگان اول و دوم بيمه نامه، چنانچه فوت هر يك در حالتي واقع گردد 
كه ديگري قبًال فوت نموده باشد، سرمايه فوت متعلقه و اندوخته سرمايه گذاري بيمه نامه با احتساب 
هزينه هاي مربوطه تا تاريخ فوت بيمه شده اي كه داراي تاخر زماني فوت است، در وجه استفاده 
كننده(گان) يا وراث قانوني ايشان پرداخت و بيمه نامه خود به خود فسخ خواهد شد .الزم به ذكر 
است كه در صورتي كه فوت بيمه شده دوم نسبت به بيمه شده اول موخر باشد (فوت مقدم بيمه شده 
اول) عالوه بر سرمايه فوت بيمه شده دوم و اندوخته سرمايه گذاري متعلقه، منافع پوشش معافيت 

نيز(با رعايت شرايط و استثنائات) قابل پرداخت مي باشد.

ماده 5- حقوق بيمه گذار در مورد اندوخته سرمايه گذارى بيمه نامه 
5,1.اندوخته سرمايه گذارى كه از اين بيمه نامه نزد بيمه گر تشكيل مي شود، حقوقي براي بيمه گذار 
ايجاد مي كند كه شامل استفاده از ارزش بازخريدي، دريافت وام به اعتبار اندوخته سرمايه گذارى و 

برداشت از اندوخته مي باشد.
5,2.بيمه گذار مي تواند ضمن فسخ قرارداد خود، ارزش بازخريدي قرارداد را طبق جدول ارزش 
بازخريدى منضم به بيمه نامه عمر و سرمايه گذارى(طرح خانواده) و با رعايت موارد مندرج در ماده 

3 اين شرايط عمومي، دريافت نمايد. 
تبصره 1: در حالت فوت مقدم بيمه شده اول و در صورتي كه بيمه گذار جديد بيمه نامه(بيمه شده 
دوم) نسبت به فسخ بيمه نامه اقدام نمايد، عالوه بر ارزش بازخريدي، منافع پوشش معافيت نيز(با 

رعايت شرايط و استثنائات و احتساب هزينه هاي مربوطه) قابل پرداخت مي باشد.
5,3.بيمه گذار مي تواند پس از حداقل دو سال از شروع بيمه نامه ، حداكثر تا ميزان 90درصد ارزش 
بازخريدي، از بيمه گر وام دريافت كند. نرخ سود بازپرداخت وام پس از درخواست وام توسط بيمه گذار 

اعالم و نحوه تسويه آن نيز متعاقب آن به اطالع وي خواهد رسيد.
5,4.بيمه گذار مى تواند پس از حداقل دو سال از شروع بيمه نامه تا سقف 50درصد و پس از شش 
سال تا سقف 90درصد موجودى اندوخته سرمايه گذارى بيمه نامه خود را برداشت نمايد. بديهى است 
در صورت برداشت از موجودى ياد شده، اندوخته سرمايه گذارى بيمه نامه به همان نسبت كاهش 

مى يابد.
5,5.درپايان هر سال مالي، در  صورت كسب منافع ناشي از مجموع معامالت بيمه هاي زندگي(غير 
از بيمه هاي خطر فوت زماني) ،85درصد از آن تحت عنوان "سود مشاركت در منافع" به بيمه گذار تعلق گرفته 

و به اندوخته سرمايه گذاري بيمه نامه افزوده خواهد شد.
5,6.بيمه گذار بيمه نامه عمر و سرمايه گذاري(طرح خانواده) حق انتقال بيمه نامه را به شخص ديگر 

نخواهد داشت.
5,7.هرگونه استفاده كننده(گان) يا وراث قانوني بيمه شده اول در صورت فوت مقدم احتمالي ايشان، 

حقوقي نسبت به اندوخته سرمايه گذاري بيمه نامه نخواهند داشت.

صفحه  1  از  2

00 
ي:
گر

بازن
ره 

شما
     

     
 PI

31
R0

13
ي: 

ساي
شنا

ره 
شما



اصل بيمه نامه و اوراق الحاقي ضميمه و قبوض رسيد حق بيمه هاي پرداختي يا اثبات پرداخت آن.
گواهي رسمي فوت بيمه شده متوفي.

شناسنامه باطل شده بيمه شده متوفي.
نظريه پزشك معالج يا پزشكي قانوني در مورد علت و زمان شروع بيماري منجر به فوت و يا حادثه حسب 

مورد.
ارائه گواهي انحصار وراثت در موارديكه شخص يا اشخاص استفاده كننده از سرمايه فوت بيمه شده 

متوفي تعيين نشده باشد.
ج: پرداخت اندوخته سرمايه گذاري و منافع پوشش معافيت(در صورت فوت مقدم بيمه شده اول) در صورتي 
كه فوت بيمه شده اول در حالتي باشد كه بيمه شده دوم قبال فوت نموده باشد يا بالعكس، بعالوه سرمايه 

فوت مندرج در بند "ب" اين ماده مربوط به بيمه شده متوفي.
مدارك مندرج در بند "ب" جهت تسويه سرمايه فوت بيمه شده متوفي.

اثبات فوت بيمه شده ديگر قرارداد(حسب مورد) به نحو مورد تائيد بيمه گر.
اثبات تقدم و تاخر فوت بيمه شده اول و دوم بيمه نامه در صورت فوت در يك حادثه (يا ساير موارد 

منجر به فوت) به  نحو مورد تائيد بيمه گر.
د: برخورداري بيمه گذار جديد از پوشش معافيت از پرداخت حق بيمه در صورت فوت مقدم 

بيمه شده اول و تداوم بيمه نامه.
مدارك مندرج در بند "ب" جهت تسويه سرمايه فوت بيمه شده اول.

اثبات حيات بيمه شده دوم به نحو مورد تائيد بيمه گر.
ه:پرداخت ارزش بازخريدي و منافع پوشش معافيت، در صورت فوت مقدم بيمه شده اول و 

عدم تداوم بيمه نامه:
مدارك مندرج در بند "ب" جهت تسويه سرمايه فوت بيمه شده اول.

احراز هويت و حيات بيمه شده دوم به نحو مورد تاييد بيمه گر.
اصل و فتوكپي شناسنامه عكس دار و كارت ملي بيمه شده دوم .

درخواست كتبي بيمه شده دوم مبني بر عدم تمايل به تداوم بيمه نامه.
تبصره1:

1-براي پرداخت سرمايه فوت، الزم است مراتب فوت هر يك از بيمه شدگان با ذكر علت،  حداكثر 
ظرف مدت يك ماه (به استثناي موارد غير عادي) از طرف بيمه گذار، استفاده كننده(گان) يا وراث 

قانوني كتبا به اطالع بيمه گر برسد.
2- بيمه گر حق دارد با هزينه استفاده كننده(گان) يا وراث قانوني اطالعات و مدارك تكميلي را كه در 

اين زمينه الزم بداند مطالبه نموده و يا خود راسا تهيه نمايد.
3-بيمه گر پس از دريافت اسناد و مدارك مزبور و اطمينان از صحت آن حداكثر ظرف مدت ده روز 

تعهدات خود را انجام خواهد داد.
4-در صورت حيات بيمه گذار در پايان مدت قرارداد، استفاده كنند(گان) در صورت تمايل و درخواست، 
مي توانند اندوخته سرمايه گذاري بيمه نامه را به صورت يكي از انواع مستمري(حسب شرايط) دريافت 

دارند. 

ماده 10- مفقود شدن بيمه نامه يا قبوض رسيد حق بيمه
به  كتباً  را  مراتب  بايد  بيمه گذار  حق بيمه،  رسيد  قبوض  10,1. در صورت مفقود شدن بيمه نامه يا 
بيمه گر اطالع دهد تا بيمه گر پس از اطمينان يافتن از فقدان آنها نسبت به صدور المثني اقدام كرده 

و در اختيار وي قرار دهد.

ماده 11- نشاني قانوني محل اقامت بيمه گذار در ايران
11,1. نشاني بيمه گذار به ترتيبي كه در پيشنهاد بيمه عمر و سرمايه گذاري(طرح خانواده) نوشته و 
امضاء نموده است نشاني قانوني او محسوب شده و مكاتبات بيمه گر به همان نشاني ارسال خواهد شد.

11,2.در صورتيكه بيمه گذار محل اقامت خود را تغيير دهد موظف است كه نشاني محل اقامت جديد 
خود را كتباً به اطالع بيمه گر برساند.

هرگاه بيمه گذار خارج از ايران اقامت نمايد، موظف است فردي مقيم ايران را كتباً  به بيمه گر معرفي 
نامه هاي  بيمه گر  و  نمايد  پيگيري  را  وي  بيمه نامه  به  مربوط  امور  وي،  نماينده  عنوان  به  كه  كند، 

مربوطه را به عنوان و نشاني نامبرده ارسال نمايد.
11,3.در صورتي كه بيمه گذار، محل اقامت جديد خود را اعالم ننمايد، مكاتبات بيمه گر به آخرين نشاني 

وي در ايران كه به بيمه گر اطالع داده شده، ارسال خواهد شد.
بيمه گذار يا نماينده او در ايران بايد دركليه مكاتبات خود با شركت بيمه پارسيان در تهران، شماره 

بيمه نامه عمر و سرمايه گذاري(طرح خانواده) خود را قيد نمايند.

ماده 12- حل اختالف نظر
اين بيمه نامه بر اساس قوانين و مقررات بيمه و بيمه گري در ايران و طبق پيشنهاد كتبي بيمه گذار، 
ضمائم مربوطه در قرارداد، شرايط عمومي ، خصوصي و اختصاصي مربوط به آن تنظيم شده است 
و در صورت بروز هر گونه اختالف، بيمه گر و بيمه گذار سعي خواهند نمود تا كليه اختالفات ناشي 
از قرارداد را از طريق مذاكره حل و فصل نمايند و در صورت عدم توافق، موضوع به داوري ارجاع 

خواهد گرديد. 

ماده 13- مرور زمان
مرور زمان دعاوي ناشي از اين بيمه نامه دو سال است و ابتداي آن از تاريخ وقوع حادثه منشاء دعوي 

خواهد بود.
  

                                              مهر و امضاي بيمه گر:
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ماده 6- پوشش خطرات متمم 
خطرات مندرج در اين ماده در صورتيكه با شرايط خصوصي بيمه عمر و سرمايه گذاري(طرح خانواده) 

مغايرت نداشته باشند تحت پوشش خواهند بود:
6,1 .مسافرت هوايي: بيمه گر بدون اطالع قبلي و دريافت حق بيمه اضافي، پوشش فوت ناشي از خطرات 
مسافرت هوايي با هواپيماهاي مسافربري در مورد هر يك از بيمه شدگان بيمه نامه  را مشروط برآنكه ايشان به عنوان 

مسافر(ان) عادي و در خطوط حمل و نقل تجاري مجاز مسافرت نمايند، تعهد مي كند.
6,2 .نواحي جغرافيايي تحت پوشش بيمه: بيمه گر بدون دريافت حق بيمه اضافي، پوشش فوت هر يك از 
بيمه شدگان، ناشي از مسافرت به تمام نواحي كره زمين به استثناي مناطق حاره و گرمسيري يا قطبي 

را تعهد مي نمايد.
تبصره1: در صورت فوت هر يك از بيمه شدگان در نواحي جغرافيايي مستثني شده يا مسافرتهاي 
هوايي غير مجاز (موضوع موارد فوق الذكر)،سرمايه(هاي) فوت بيمه نامه(حسب موارد) قابل پرداخت 

نخواهد بود. 
تبصره2: در صورت فوت مقدم بيمه شده اول،  در نواحي جغرافيايي مستثني شده يا مسافرتهاي 
هوايي غير مجاز (موضوع موارد فوق الذكر)، پوشش معافيت بيمه گذار جديد از پرداخت حق بيمه 
و منافع متعلقه آن برقرار نخواهد بود و اعتبار بيمه نامه منوط به پرداخت حق بيمه متعلقه از طرف 

بيمه شده دوم به عنوان بيمه گذار جديد بيمه نامه مي باشد.
تبصره3: در مورد بيمه شدگان اول و دوم بيمه نامه، چنانچه فوت هر يك در نواحي جغرافيايي مستثني 
شده يا مسافرتهاي هوايي غير مجاز (موضوع موارد فوق الذكر) در حالتي واقع گردد كه ديگري قبًال فوت 
نموده باشد، اندوخته سرمايه گذاري بيمه نامه با احتساب هزينه هاي مربوطه تا تاريخ فوت بيمه شده اي 
كه داراي تاخر زماني فوت است، در وجه استفاده كننده(گان) يا وراث قانوني ايشان پرداخت و بيمه نامه 

خود به خود فسخ مي گردد. الزم به ذكر است در صورتي كه فوت بيمه شده دوم نسبت به بيمه شده اول 
موخر باشد عالوه بر اندوخته سرمايه گذاري، منافع پوشش معافيت نيز(با رعايت شرايط و استثنائات) قابل پرداخت 

مي باشد.

ماده 7- استثنائات بيمه نامه عمر و سرمايه گذاري(طرح خانواده)
 

7,1. خودكشي: خودكشي يا سعي در آن، در صورتي كه دو سال تمام از شروع مدت بيمه نامه نگذشته 
باشد.

7,2.  اعمال مجرمانه : مباشرت، معاونت يا مشاركت در اعمال و فعاليتهاي مجرمانه.
7,3. فعاليتهاي پرخطر:هدايت يا سرنشيني وسايل نقليه(هوايي، زميني، دريايي) در مسابقات و پروازهاي 
اكتشافي، آكروباسي و هر نوع تمرين و آموزش پرواز هوايي، پرش با چتر نجات (سقوط آزاد)، هدايت كايت و 

يا ساير وسايل پرواز بدون موتور.  
7,4. اعتياد: مستي، استعمال هر گونه مواد مخدر و يا داروهاى محرك و روان گردان بدون تجويز پزشك.

7,5.تشعشعات هسته اي: انفجار، تشعشعات هسته اي و يا آلودگي هاي شيميايي و بيولوژيكي. 
7,6.خطرجنگ: عمليات تعرضي و تدافعي و يا هر نوع حادثه ديگري كه جنبه نظامي داشته باشد. 
چنانچه هر يك از بيمه شدگان به عنوان يك فرد نظامي و يا در تشكيالت نظامي تحت هر عنوان 
به جنگ فرستاده شوند، از تاريخ اعزام، پوشش هاي بيمه اي ايشان به حالت تعليق در خواهد آمد، 
حتي اگر بيمه گر در اثر عدم اطالع از وضع بيمه شده(گان) اعزامي، به دريافت حق بيمه مبادرت نموده 
باشد. الزم به ذكر است كه حق بيمه هاي دريافتي احتمالي مربوط به بيمه شده(گان) اعزامي، از تاريخ 
بيمه نامه تعليق شده، شش ماه پس از خاتمه عمليات جنگي و يا برگشت بيمه شده(گان) به حالت 

غيرنظامي به حساب بيمه نامه وي منظور و پوشش بيمه اي نامبرده(گان) با رعايت ضوابط، به حالت 
عادي تبديل مي شود. در صورتيكه بيمه شده(گان) در كشوري كه در حال جنگ است فوت شود، 
بيمه گذار، استفاده كننده(گان)  يا وراث قانوني بيمه شده(گان) متوفي بايد ثابت كنند كه فوت ايشان 

در نتيجه عمليات جنگي نبوده و پوشش هاي بيمه اي او نمي بايستي معلق شده باشد.
تبصره1: در صورت فوت هر يك از بيمه شدگان در اثر خود كشي در دو سال اول بيمه نامه و يا ساير 

موارد موضوع اين ماده ،سرمايه(هاي) فوت بيمه نامه قابل پرداخت نخواهد بود.
تبصره2: در مورد بيمه شدگان اول و دوم بيمه نامه، چنانچه فوت هر يك، ناشي از موارد موضوع اين 
ماده يا خودكشي در دو سال اول بيمه نامه، در حالتي واقع گردد كه ديگري قبال فوت نموده باشد، 
اندوخته سرمايه گذاري بيمه نامه با احتساب هزينه هاي مربوطه تا تاريخ فوت بيمه شده اي كه داراي 
تاخر زماني فوت مي باشد در وجه استفاده كننده(گان) يا وراث قانوني ايشان پرداخت و بيمه نامه خود 
به خود فسخ مي گردد. الزم به ذكر است كه در صورتي كه فوت بيمه شده دوم نسبت به بيمه شده 
اول موخر باشد (فوت مقدم بيمه شده اول) عالوه بر اندوخته سرمايه گذاري، منافع پوشش معافيت 

نيز(با رعايت شرايط و استثنائات) قابل پرداخت مي باشد.
تبصره4: در صورت فوت مقدم بيمه شده اول در اثر خود كشي در دو سال اول بيمه نامه يا ساير 
موارد موضوع اين ماده، پوشش معافيت بيمه شده دوم از پرداخت حق بيمه و منافع متعلقه آن، برقرار 
نخواهد بود و اعتبار بيمه نامه منوط به پرداخت حق بيمه متعلقه از طرف بيمه شده دوم بيمه نامه به 

عنوان بيمه گذار جديد مي باشد.
تبصره5: عمليات پليسي، عمليات نظامي محسوب خواهد شد.

تبصره 6: هرگاه دو سال تمام از مدت بيمه نامه گذشته باشد، نحوه برخورد با موضوع خودكشي، مطابق 
با شرايط معمول بيمه نامه خواهد بود.

تبصره 7: چنانچه تحقق فوت مذكور در تبصره 2 ماده 6، ناشي از اعمال مجرمانه باشد، به جاي 
اندوخته سرمايه گذاري، ارزش بازخريدي بيمه نامه مالك قرار خواهد گرفت.

ماده 8- اختياربيمه گذار در تغيير استفاده كننده(گان)
8,1.بيمه گذارمي تواند استفاده كننده(گان) بيمه نامه را با اخذ موافقت كتبي هر يك از بيمه شدگان(حسب 

موارد) و بيمه گر تغيير دهد.
8,2.بيمه گذار موظف است مراتب را كتباً با اعالم نام، نام خانوادگي، شماره شناسنامه، نام پدر، اولويت 

و درصد سهم هريك از استفاده كنندگان جديد به بيمه گر اعالم نمايد.

ماده 9- تعهدات بيمه گر در بيمه نامه عمر و سرمايه گذاري(طرح خانواده)
9,1.بيمه گر متعهد است بر اساس شرايط قرارداد، شرايط عمومي، شرايط خصوصي، شرايط اختصاصي 

مندرج و يا منضم به بيمه نامه و الحاقيه هاي منضم به آن (در قبال وصول حق بيمه در موعد 
مقرر يا امكان تامين حق بيمه پوشش هاي بيمه اي( كليه بيمه شدگان) و هزينه هاي بيمه نامه از 

اندوخته) در صورت فوت هر يك از بيمه شدگان در خالل مدت بيمه(با رعايت شرايط و استثنائات) 
 7 يا حيات بيمه گذار در پايان مدت بيمه، سرمايه فوت يا اندوخته سرمايه گذاري(با رعايت تبصره 
7) و يا منافع پوشش معافيت متعلق به بيمه گذار، استفاده كننده (گان) يا وراث قانوني را پس  ماده 
از احتساب هزينه هاي مربوطه و بعد از دريافت اسناد و مدارك مشروحه ذيل، تسويه و پرداخت نمايد: 

الف: پرداخت اندوخته سرمايه گذاري در صورت حيات بيمه گذار در انتهاي مدت بيمه:
اصل بيمه نامه و اوراق الحاقي ضميمه و قبوض رسيد حق بيمه هاي پرداختي يا اثبات پرداخت آن.

احراز هويت و حيات شخص بيمه گذار به هر نحو مورد تاييد بيمه گر. 
اصل و فتوكپي شناسنامه عكسدار و كارت ملي بيمه گذار.

ب: پرداخت سرمايه فوت هر يك از بيمه شدگان با احتساب تعديالت ساالنه در صورت فوت 
ايشان در خالل مدت بيمه:


