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تفاهم نامه گروهي بيمه زندگي مان
اين تفاهم نامه فيمابين "شركت سهامي بيمه ايران" بعنوان بيمه گر و "شركت  /سازمان "....................................
به عنوان بيمه گذار براساس پيشنهاد كتبي بيمه گذار ،آئين نامه ها و مصوبات شوراي عالي بيمه ،قانون و مقررات بيمه
در كشور و شرايط عمومي پوشش هاي اصلي و تكميلي بيمه زندگي مان كه ضميمه و جزء ﻻينفك اين تفاهم نامه
مي باشد با شرايط خصوصي ذيل كه مورد توافق طرفين مي باشد تنظيم و منعقد مي گردد.

فصل اول  :تعاريف
ماده اول – بيمه گر:
"شركت سهامي بيمه ايران" به شماره ثبت  ٣٩٨٠و شناسه ملي  ١٤٠٠٠١٨٠٢٢٠به نشاني…………………………….
كه جبران تعهدات ناشي از اين تفاهم نامهرا طبق شرايط عمومي و خصوصي بيمه زندگي مان بعهده دارد.
ماده دوم – بيمه گذار:
" "........................................به شماره ثبت  ..................و شناسه ملي  .................................به نشاني ............................................
 ......................................................................................................كه پرداخت حق بيمه را بعهده داشته و مزاياي بيمه نامه با
اطﻼع او براساس شرايط بيمه نامه و نمونه فرم پيشنهاد منضم به اين تفاهم نامه كه توسط بيمه شده تكميل شده به
استفاده كننده يا استفاده كنندگان اختصاص مي يابد.
ماده سوم – بيمه شدگان:
بيمه شدگان عبارتند از پرسنل شركت  /سازمان  .......................................................كه اسامي آنان در ليست ارسالي
بيمهگذار به بيمه گر موجود و مشخصات آنان كتباً توسط بيمه گذار به بيمه گر اعﻼم گرديده است و پيشنهاد بيمه
زندگي مان براساس نمونه فرم موضوع ماده  ٢توسط بيمه شده و بيمه گذار تكميل ،امضاء و جهت صدور بيمه نامه مورد
تائيد قرار گرفته باشد.
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تبصره يك :حداقل و حداكثر سن بيمه شده جهت برقراري پوشش هاي بيمه اي به ترتيب  ٢٥و  ٦٥سال تمام مي
باشد.
تبصره دو :حداقل مدت بيمه  ٥سال مي باشد مشروط برآنكه مجموع سن بيمه شده و مدت بيمه از  ٧٠سال تجاوز
ننمايد.
ماده چهارم – موضوع تفاهم نامه:
عبارت است از ارائه پوشش هاي بيمه اي عمر ،حوادث و بيماري هاي خاص و همچنين سرمايه گذاري مازاد حق بيمه
پرداختيبيمه گذار در قالب بيمه زندگي مان به هر يك از متقاضيان اعﻼمي در ليست ارسالي بيمه گذار بشرح ذيل با
رعايت شرايط عمومي بيمه نامه:
سرمايه فوت:بين  ٥تا  ٣٥برابر حق بيمه سال اول و تا سقف  ٢‚٠٠٠‚٠٠٠‚٠٠٠ريال
سرمايه فوت به علت حادثه :بين  ١تا  ٣برابر سرمايه فوت به هر علت و تا سقف  ٢‚٠٠٠‚٠٠٠‚٠٠٠ريال
غرامت ازكارافتادگي و نقص عضو :بين  ٠تا  ١٠٠درصد سرمايه فوت به هر علت و تا سقف  ١‚٠٠٠‚٠٠٠‚٠٠٠ريال
هزينه هاي پزشكي ناشي از حادثه:بين  ٠تا  ٢٠درصد سرمايه فوت به هر علت و تا سقف  ٥٠‚٠٠٠‚٠٠٠ريال
معافيت از پرداخت حق بيمه درصورت ازكارافتادگي دائم و كامل بيمه گذار :پرداخت حق بيمه تا پايان مدت بيمه
نامه و حداكثر تا سن  ٧٠سالگي
مستمري ازكارافتادگي:به مدت  ١٠سال و به ميزان  ١تا  ٣برابر آخرين حق بيمه پرداختي ساليانه
سرمايه بيماري هاي خاص:پرداخت هزينه هاي درمانبين  ٠تا  ٢٥درصد سرمايه فوت به هر علت و تا سقف
 ٢٠٠‚٠٠٠‚٠٠٠ريال براي بيماري هاي خاص شامل سكته قلبي ،سكته مغزي ،پيوند اعضا و عمل جراحي كرونر قلب
حداكثر تا سن  ٦٠سالگي
سرمايه بيماري سرطان:پرداخت هزينه هاي درمانبين  ٠تا  ٥٠درصد سرمايه فوت به هر علت و تا سقف
 ٣٠٠‚٠٠٠‚٠٠٠ريال براي سرطان و حداكثر تا سن  ٦٠سالگي
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ماده پنجم – استفاده كنندگان:
شخص حقيقي يا حقوقي است كه توسط بيمه شده و با موافقت بيمه گذار در فرم پيشنهاد تعيين و بيمه نامه به نفع او
منعقد مي گردد.
 (١درصورت فوت بيمه شده در طول مدت بيمه :درصورت فوت بيمه شده در طول مدت بيمه نامه سرمايه ايجاد
شده تا تاريخ فوت صرفاً براساس درخواست كتبي بيمه گذار به استفاده كنندگان فوت درصورت تعيين و به وراث
قانوني بيمه شده درصورت عدم تعيين استفاده كنندگان پرداخت مي شود.
 (٢درصورت حيات بيمه شده پس از انقضاء مدت بيمه:درصورت حيات بيمه شده در انقضاء مدت بيمه ،سرمايه
بيمه نامه بطور يكجا يا مستمري حسب توافق انجام شده صرفاً براساس درخواست كتبي بيمه گذار در وجه بيمه
شده پرداخت مي شود.
ماده ششم – ارزش بازخريد:
مبلغي است كه هر ساله پس از كسر هزينه ها از حق بيمه ،باقي مانده و با ذخيره رياضي بيمه نامه در پايان سال قبل
جمع شده و هرساله سود معيني با نرخ بهره فني به آن اضافه مي شود.
ماده هفتم – حق بيمه:
حق بيمه هر يك از بيمه شدگان براساس تقاضاي بيمه شده در فرم پيشنهاد بيمه و تائيد بيمه گذار تعيين ميگردد.

فصل دوم -وظايف و تعهدات بيمه گذار و بيمه شده
ماده هشتم– پرداخت حق بيمه:
 (٨-١بيمه گذار به نمايندگي از جانب هر يك از بيمه شدگان متعهد به پرداخت حق بيمه در وجه بيمه گر خواهد بود.

 (٨-٢حق بيمه بيمه نامه هاي صادره موضوع تفاهم نامه شامل كليه اقساط بيمه نامه هاي ارائه شده به بيمه شدگان
ميباشد.
 (٨-٣بيمه گذار موظف است اقساط حق بيمه را براساس بيمه نامه هاي صادره در سررسيد مقرر هر قسط ،طي يك
فقره چك در وجه بيمه گر پرداخت نمايد.
ماده نهم  -اصل حسن نيت :
بيمه گذار و بيمه شده موظفند كليه سواﻻت مندرج در فرم پيشنهاد را در كمال حسن نيت پاسخ داده و كليه اطﻼعات
مربوطه را در اختيار بيمه گر قرار دهند .هر گاه سوابق جسمي و روحي بيمه شده با معاينه پزشكي تشخيص داده نشود و
پزشك به ناچار به اظهارات بيمه شده اكتفانموده باشد و سپس معلوم گردد اظهارات بيمه شده يا بيمه گذار به طور عمد
يا سهو مطابق با حقيقت نبوده يا از ابراز مطالب موثر خودداري كرده اند ،بيمه نامه مطابق قانون ابطال و بﻼثر خواهد بود.
ماده دهم–تاخير در پرداخت حق بيمه:
 (١٠-١درصورت عدم يا تاخير در پرداخت اقساط حق بيمه از طرف بيمه گذار در سررسيد مقرر ،مطابق با شرايط عمومي
بيمهنامه زندگي مان حق بيمه پوشش اصلي از محل اندوخته تامين و بيمه نامه تا زمان تكافوي اندوخته معتبر خواهد
بود.
 (١٠-٢در صورت انتخاب پوشش هاي تكميلي و عدم يا تاخير در پرداخت حق بيمه از طرف بيمه گذار در سررسيد مقرر،
مطابق با شرايط عمومي پوشش هاي تكميلي ،حق بيمه پوشش هاي تكميلي از محل اندوخته تامين و بيمه نامه تا زمان
تكافوي اندوخته معتبر خواهد بود.
ماده يازدهم– اعﻼم اسامي:
بيمه گذار موظف است فهرست افراد متقاضي را به همراه فرم پيشنهاد تكميل شده در ابتداي تفاهم نامه و حداكثر ظرف
 ٣٠روز پس از امضاء تفاهم نامه به بيمه گر ارائه نمايد.بيمه گذار بايستي اطﻼعات مورد نياز بيمه گر جهت صدور بيمه
نامه و ايفاي تعهدات را در اختيار شركت بيمه گر قرار دهد.
تبصره يك :ليست اسامي و مشخصات بيمه شدگان بايستي حاوي اطﻼعاتي از قبيل :شماره رديف ،نام و نام خانوادگي،
تاريخ تولد )روز ،ماه و سال(  ،شماره شناسنامه ،كد ملي و درصورت انتخاب چند سال ،مدت بيمه نامه باشد را طي يك
 CDبه بيمه گر اعﻼم نمايد.

ماده دوازدهم– افزايشو كاهش بيمه شدگان:
 (١٢-١هرگونه افزايش در تعداد بيمه شدگان براساس شرايط اين تفاهم نامه با تكميل فرم پيشنهاد بيمه و معرفي بيمه
گذار پس از تائيد بيمه گر با صدور بيمه نامه قابل اعمال مي باشد.
 (١٢-٢ساير كاركناني كه در طول مدت تفاهم نامه به استخدام شركت  /سازمان بيمه گذار در مي آيند مشمول اين
تفاهم نامه با شرايط جديد )صرفا در محاسبات بهره مركب قابل تضمين كه از سوي بيمه مركزي ج.ا.ا اعﻼم مي گردد(
مي شوند ،اين افراد يك روز پس از ثبت نامه بيمه گذار در دبيرخانه بيمه گر و با پرداخت حق بيمه مقرر و مشروط به
تكميل و ارسال فرم پيشنهاد تحت پوشش قرار خواهند گرفت.
ماده سيزدهم– تغييرات در بيمه شدگان:
بيمه گذار موظف است اطﻼعات مربوط به تعديﻼت پرسنلي )اخراج ،فوت ،انتقال ،استعفا و بازنشستگي( را در حداقل
زمان ممكن ) ٣٠روز ( به بيمه گر اعﻼم نمايد.
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فصل سوم – تعهدات بيمه گر
ماده چهاردهم:
تعهدات بيمه گر در ازاء دريافت حق بيمه درسررسيد هاي مقررو انجام كليه تعهدات توسط بيمه گذار بشرح زير ميباشد:
 (١٤-١تعهدات بيمه گر درصورت حيات بيمه شده :در پايان مدت بيمه نامه ،ارزش بازخريدي تشكيل شده به
استفاده كننده بيمه نامه پرداخت خواهد شد.
 (١٤-٢تعهدات بيمه گر درصورت فوت بيمه شده :عبارت است از پرداخت سرمايه فوت سال فوت به عﻼوه ذخيره
رياضي تشكيل شده كه به استفاده كنندگان فوت پرداخت خواهد شد.
تبصره :١سرمايه حيات و فوت پس از كسر هرگونه بدهي قبلي از محل بيمه نامه به استفاده كنندگان پرداخت ميگردد.
تبصره  :٢بيمه گر براي هريك از بيمه شدگانبيمه نامه جداگانه صادر و در اختيار بيمه گذار و بيمه شده قرار خواهد داد.
ماده پانزدهم– حقوق بيمه گذار و بيمه شده نسبت به اندوخته بيمه نامه:

 (١٥-١سود مشاركت در منافع :استفاده كننده يا استفاده كنندگان در منافع احتمالي حاصل از سرمايه گذاري سهيم
بوده و درصورت تشكيل منافع مزبور در كليه موارد فوق سرمايه اصلي بيمه نامه به اضافه سودي كه از محل مشاركت در
منافع ايجاد شده است ،با معرفي كتبي بيمه گذار در وجه بيمه شده و يا درصورت فوت به استفاده كنندگان و يا وراث
قانوني قابل پرداخت خواهد بود.
 (١٥-٢بازخريد بيمه نامه :در موارد انصراف بيمه گذار از ادامه هر يك از بيمه نامه ها چنانچه حق بيمه اي پرداخت
شده باشد بيمه نامه مربوطه مشمول شرايط بازخريد مي گردد كه در اين صورت ارزش بازخريد طبق جدول پيوست بيمه
نامه به بيمه گذار قابل پرداخت مي باشد.
تبصره:مبناي محاسبه ارزش بازخريدي سن بيمه شده مي باشد و مبلغ بازخريد با تائيد كتبي بيمه گذار ،در وجه بيمه
شدگان قابل پرداخت مي باشد.
 (١٥-٣دريافت وام :بيمه شده مي تواند پس از گذشت  ٢سال از شروع بيمه نامه و بشرط پرداخت مستمر و به موقع
حق بيمه  ،از محل اندوخته رياضي بيمه نامه تقاضاي وام نمايد كه ميزان آن معادل  %٩٠ارزش بازخريدي ايجاد شده در
تاريخ تقاضا مي باشد.
تبصره يك :نرخ سود ساﻻنه وام  %٤بيشتر از نرخ بهره فني مﻼك محاسبه حق بيمه مي باشد.
تبصره دو :مدت بازپرداخت وام حداكثر به ميزان مدت باقيمانده بيمه نامه از تاريخ دريافت وام مي باشد.
تبصره سه :مبلغ وام با تائيد كتبي بيمه گذار ،دروجه بيمه شدگان قابل پرداخت مي باشد.
فصل چهارم – ساير مقررات
ماده شانزدهم :
انجام تعهدات بيمه گذار طبق مفاد تفاهم نامه مقدم بر تعهدات بيمه گر مي باشد.
ماده هفدهم:
سرمايه هاي بيمه زندگي جزء ماترك نبوده و از ماليات بر درآمد و ماليات بر ارث معاف مي باشد.
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ماده هيجدهم– نمايندگان طرفين:
 (١٨-١نماينده بيمه گذار در اجراي اين تفاهم نامه  ...................................................مي باشد .اجراي مكاتبات نماينده بيمه
گذار در چهارچوب مفاد و شرايط اين تفاهم نامه الزامي است.
 (١٨-٢نماينده بيمه گر در اجراي اين تفاهم نامه  ........................................................مي باشد .اجراي مكاتبات نماينده بيمه
گر در چهارچوب مفاد و شرايط اين تفاهم نامه الزامي است.
 (١٨-٣كليه مكاتبات ،اخذ مجوز ها و مصوبات ،پيگيري و اقدام و هرگونه هماهنگي در اجراي اين تفاهم نامه فقط از
طريق نمايندگان بيمه گذار و بيمه گر انجام مي گردد.
ماده نوزدهم– مدت اعتبار تفاهم نامه:
مدت اعتبار اين تفاهم نامه  .....................سال تمام هجري شمسي از ساعت صفر بامداد  .............................شروع و در ساعت
صفر بامداد  ..................................منقضي مي گردد.
ماده بيستم– تمديد تفاهم نامه:
 (٢٠-١تمديد اين تفاهم نامه براي اجراي دوره بعدي با توافق طرفين )شركت  /سازمان  ...............................................و
شركت سهامي بيمه ايران( صورت خواهد پذيرفت.
 (٢٠-٢درصورت فسخ يا عدم تمديد اين تفاهم نامه ،اعتبار بيمه نامه هاي صادره از محل تفاهم نامه مشروط به ايفاي
تعهدات و پرداخت حق بيمه از طرف بيمه شدگان ،كماكان به قوت خود باقي خواهد بود.
ماده بيست و يكم– ساير موارد:
نسبت به مواردي كه در اين تفاهم نامه ذكر نگرديده مطابق شرايط عمومي بيمه نامه هاي زندگي مان ،قانون و مقررات
بيمه و مصوبات شوراي عالي بيمه رفتار خواهد شد.
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ماده بيست و دوم– نحوه حل و فصل اختﻼفات:

بيمه گر و بيمه گذار كوشش خواهند نمود هرگونه اختﻼف نظر ناشي از اين تفاهم نامه را از طريق مذاكرات في مابين
حل و فصل نمايند .درغير اينصورت طبق راي مراجع ذيصﻼح اقدام خواهد شد.
ماده بيست وسوم:
 (٢٣-١درصورتي كه طرفين درطول مدت اجراي تعهدات اين تفاهم نامه نشاني خود را تغيير دهند بايستي ظرف مدت
سه روز كتباً آدرس اقامتگاه جديد خود را در اختيار طرف مقابل قرار دهند و درصورت عدم اعﻼم آدرس اقامتگاه جديد
در مدت مقرر ،براي طرفين آدرس سابق معتبر خواهد بود.
ماده بيست و چهارم– تعداد نسخ:
اين تفاهم نامهبراساس ماده  ٣٥قانون بيمه و ماده  ١٠قانون مدني در بيست و چهارماده و نه تبصره كه در چهار نسخه
تنظيم ،امضاء و مبادله گرديد و همه نسخ آن حكم واحد را دارد .اصﻼحيه ها و الحاقيه هاي آتي به اين تفاهم نامه ،فقط
با امضاء صاحبان امضاء مجاز طرفين اين تفاهم نامه معتبر خواهد بود.
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