
 قانون بيمه

 )٧/٢/١٣١٦مصوب ( 

 معامالت بيمه

ا وجوهي از طرف                        -١ماده    بيمه عقدي است آه به موجب آن يك طرف تعهد مي آند در ازاء پرداخت وجه ي

  .ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد

ه و آنچه        متعهد را بيمه گر طرف تعهد را ب  ردازد حق بيم ه گر مي پ يمه گذار وجهي  را آه بيمه گذار به بيم

 .آه بيمه مي شود موضوع بيمه نامندرا 

.  عقد بيمه و شرايط آن بايد به موجب سند آتبي باشد و سند مزبور موسوم به بيمه نامه خواهد بود-٢ماده 

 : در بيمه نامه بايد امور ذيل بطور صريح قيد شود-٣ماده 

 .تاريخ انعقاد قرارداد  -١

 .  اسم  بيمه گر و بيمه گذار-٢

 .  موضوع بيمه-٣

.   حادثه يا خطري آه عقد بيمه به مناسبت آن بعمل آمده است-٤

 .  ابتدا و انتهاي بيمه-٥

.  حق بيمه -٦

 . تعهد بيمه گر درصورت وقوع حادثهيزانم  -٧

 از عين يا منفعت يا هر حق مالي يا هر نوع مسووليت حقوقي  موضوع بيمه ممكن است مال باشد اعم-٤ماده 

راي                  ه ب ين ممكن است بيم ع باشد و همچن د ذي نف ه مي ده مشروط بر اينكه بيمه گذار نسبت به بقاء آنچه بيم

 .قوع آن بيمه گذار متضرر مي گرددحادثه يا خطري باشد آه از و

ع          بيمه گذار ممكن است اصيل باشد يا به يكي ا          -٥ماده   ا شخص ذينف ال ي ز عناوين قانوني نمايندگي صاحب م

 . را از طرف صاحب مال داشته باشدرا داشته يا مسووليت حفظ آن

وط                         -٦ماده   ه مرب ه تصريح شده باشد آ  هرآس بيمه مي دهد بيمه متعلق به خود اوست مگر آنكه در بيمه نام

 . تنظيم شود )بنام حامل  (ون ذآر اسم به ديگري است ليكن در بيمه حمل و نقل ممكن است بيمه نامه بد

  طلبكار مي تواند مالي را آه در نزد او وثيقه يا رهن است بيمه دهد دراين صورت هرگاه حادثه اي               -٧ ماده  

اريخ       ذار در ت ه گ نسبت به مال مزوبور رخ دهد از خساراتي آه بيمه گر بايد بپردازد تا ميزان آنچه را آه بيم

 .يه به صاحب مال تعلق خواهد گرفتست به شخص او و بقموقوع حادثه طلبكار ا

ان                -٨ماده   ع هم ه نف ال را ب ان م وان هم ه باقيست نمي ت ه بيم دتي آ  در صورتي آه مالي بيمه شده باشد در م

 .شخص و از همان خطر مجددا بيمه نمود

بیمھ امین
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ه قيمت مي           -٩ماده   ه بقي سبت ب وان آ   در صورتي آه مالي به آمتر از قيمت بيمه شده باشد ن ود   “ت ه نم را بيم

 .دراين صورت هريك از بيمه گران به نسبت مبلغي از مال آه بيمه آرده است مسوول خواهد بود

ه                           -١٠ماده   ه بيم ه تناسب مبلغي آ ط ب  درصورتي آه مالي به آمتر از قيمت واقعي بيمه شده باشد بيمه گر فق

 . آرده است با قيمت واقعي مال مسوول خسارت خواهد بود

 و بطالنفسخ 

 چنانچه بيمه گذار يا نماينده او با قصد تقلب مالي را اضافه برقيمت عادله در موقع عقد قرارداد بيمه -١١ماده 

  .داده باشد عقد بيمه باطل و حق بيمه دريافتي قابل استرداد نيست

ه                        -١٢ماده   ارات آاذب دا اظه ا عم د ي ار مطالبي خودداري آن دا از اظه ذار عم د و مطالب        هرگاه بيمه گ  بنماي

ه گر                        ا از اهميت آن در نظر بيم اظهار نشده يا اظهارات آاذبه طوري باشد آه موضوع خطر را تغيير داده ي

دراين صورت .  بكاهد عقد بيمه باطل خواهد بود حتي اگر مراتب مذآوره تاثيري در وقوع حادثه نداشته باشد            

ا آن             نه فقط وجوهي آه بيمه گذار پرداخته است قابل استرد          ه ت اد نيست بلكه بيمه گر حق دارد اقساط بيمه را آ

 . تاريخ عقب افتاده است نيز از بيمه گذار مطالبه آند

ه باطل نمي                       -١٣ماده   د بيم د نباشد عق ع از روي عم   اگر خودداري از اظهار مطالبي يا اظهارات خالف واق

ع    –شود   ار خالف واق ه        دراين صورت هرگاه مطالب اظهار نشده يا اظه وم شود بيم ه معل وع حادث ل از وق قب

اء                      رارداد را ابق د و     گر حق دارد يا اضافه حق بيمه را از بيمه گذار درصورت رضايت او دريافت داشته ق  آن

ه سفارشي      –يا قرارداد بيمه را فسخ آند        ا نام ه ي ار نام  درصورت فسخ بيمه گر بايد مراتب را به موجب اظه

ه              دو قبضه به بيمه گذاراطالع دهد        ذار شروع مي شود و بيم ه گ ه بيم اثر فسخ ده روز پس از ابالغ مراتب ب

 . گر بايد اضافه حق بيمه دريافتي تا تاريخ فسخ را به بيمه گذار مسترد دارد

درصورتي آه مطالب اظهار نشده يا اظهار خالف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه       

د            بيمه پرداختي و وجهي آه باي      ل خواه ستي درصورت اظهار خطر بطور آامل و واقع پرداخته شده باشد تقلي

 . يافت

 .   بيمه گر مسوول خسارات ناشيه از تقصير بيمه گذار يا نمايندگان او نخواهد بود-١٤ماده 

سبت                  -١٥ماده   د ن  بيمه گذار بايد براي جلوگيري از خسارت مراقبتي را آه عادتا هرآس از مال خود مي نماي

وگيري از                           ب راي جل ه ب داماتي را آ وع آن اق ا وق ه ي ه موضوع بيمه نيز بنمايد و در صورت نزديك شدن حادث

اريخ .سرايت و توسعه خسارت الزم است بعمل آورد نج روز از ت ان و منتهي در ظرف پ ان امك ين زم  اول

مگر آنكه بيمه گذار ثابت     اطالع خود از وقوع حادثه بيمه گر را مطلع سازد واال بيمه گر مسوول نخواهد بود                 

دور             راي او مق رر ب ه گر در مدت مق ه بيم وده است اطالع ب آند آه بواسطه حوادثي آه خارج از اختيار او ب

  .نبوده است

ده                 شود بعه ه نتيجه ن تج ب ه من ر فرض آ مخارجي آه بيمه گذار براي جلوگيري از توسعه خسارت مي نمايد ب

ه                   بيمه گر خواهد بود ولي هر گاه بين ط         ا موضوع بيم ا تناسب آن ب وره ي رفين در موضوع لزوم مخارج مزب

 . اختالفي ايجاد شود حل اختالف به حكم يا محكمه رجوع مي شود

بیمھ امین
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ا                       -١٦ماده   د ي  هرگاه بيمه گذار در نتيجه عمل خود خطري را آه به مناسبت آن بيمه منعقد شده است تشديد آن

شديد              د شده است ت ه منعق ه را بطوري                 يكي از آيفيات آن بيم ا وضعيت موضوع بيم ات ي ا يكي از آيفي د ي  آن

ا شرايط                رارداد ب اد ق راي انعق تغيير دهد آه اگر وضعيت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بيمه گر حاضر ب

د                         ه گر را بالفاصله از آن مستحضر آن د بيم رارداد نمي گشت باي ر         –مذآوره در ق ا تغيي شديد خطر ي  اگر ت

اريخ                وضعيت موضوع بيمه   د مراتب را در ظرف ده روز از ت شاراليه باي ذار نباشد م ه گ  در نتيجه عمل بيم

  .اطالع خود رسما به بيمه گر اعالم آند

د و                         شنهاد آن در هر دو مورد مذآور در فوق بيمه گر حق دارد اضافه حق بيمه را معين نموده به بيمه گذار پي

شديد خطر در        در صورتي آه بيمه گذار حاضر براي قبولي و پردا          د و اگر ت خت آن نشود قرارداد را فسخ آن

د و     ه آن ومي از او مطالب اآم عم راي مح ز از مج سارات وارده را ني ذار باشدخ ه گ ود بيم ل خ ه عم نتيج

درصورتي آه بيمه گر پس از اطالع تشديد خطر به نحوي از انحاء رضايت به بقاء عقد قراداد داده باشد مثل      

ه                   آنكه اقساطي از وجه بيم     وع حادث ه را پس از اطالع از مراتب از بيمه گذار قبول آرده يا خسارت بعد از وق

د از اطالع از              –به او پرداخته باشد ديگر نمي تواند به مراتب مذآوره استناد آند              ه بع ساط حق بيم  وصول اق

اء                      ه بق ه گر ب رارداد مي    تشديد خطر يا پرداخت خسارت پس از وقوع حادثه و نحو آن دليل بر رضايت بيم  ق

 . باشد

داتي را          درصورت فوت بيمه گذار يا انتقال موضوع بيمه به ديگري            -١٧ماده   اگر ورثه يا منتقل اليه آليه تعه

ه                        ل الي ا منتق ه ي ع ورث ه نف آه موجب قرارداد بعهده بيمه گذار بوده است در مقابل بيمه گر اجرا آند عقد بيمه ب

 . به اعتبار خود باقي مي ماند معهذا هريك از بيمه گر يا ورثه يا منتقل اليه حق فسخ آن را نيز خواهند داشت

ه را                    بيمه گر حق دا    ه نام ديل بيم رد در ظرف سه ماه از تاريخي آه منتقل اليه قطعي موضوع بيمه تقاضاي تب

 . به نام خود مي نمايد عقد بيمه را فسخ آند

ه گر                 ل بيم ه در مقاب اده وجه بيم ساط عقب افت ه اق درصورت انتقال موضوع بيمه به ديگري ناقل مسوول آلي

سبت   خواهد بود ليكن از تاريخي آه انتقال را          به بيمه گر بموجب نامه سفارشي يا اظهار نامه اطالع مي دهد ن

 . به اقساطي آه از تاريخ اطالع به بعد بايد پرداخته شود مسوول نخواهد بود

د                ه گر مسوول خواه ل بيم ه در مقاب ام وجه بيم ه تم سبت ب ا ن اگر ورثه يا منتقل اليه متعدد باشند هريك از آنه

 . بود

وده است            هرگاه معلو-١٨ماده   ع شده ب رارداد واق د ق ل از عق ده قب ه عمل آم م شود خطري آه براي آن بيمه ب

ه باشد عشر از           ذار گرفت قرارداد بيمه باطل و بي اثر خواهد بود دراين صورت اگر بيمه گر وجهي از بيمه گ

 . مبلغ مزبور را بعنوان مخارج آسر و بقيه را بايد به بيمه گذار مسترد دارد

 ه گروليت بيمومس

ا قيمت     -١٩ماده   ه ب وع حادث  مسووليت بيمه گر عبارت است از تفاوت قيمت مال بيمه شده بالفاصله قبل ازوق

ر و                           ه حق تعمي د شد مگر اينك باقي مانده آن بالفاصله بعد از حادثه خسارت حاصله به پول نقد پرداخته خواه

ه را     يا عوض براي بيمه گر در سند بيمه پيش بيني شده باشد دراين صو             زم است موضوع بيم رت بيمه گر مل

. در مدتي آه عرفا آمتر از آن نمي شود تعمير آرده يا عوض را تهيه و تحويل نمايد

 . در هر صورت حداآثر مسووليت  بيمه گر از مبلغ بيمه شده تجاوز نخواهد آرد

بیمھ امین
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اد مي شود نيست مگر آنك             -٢٠ماده   ال ايج ه شرط      بيمه گر مسوول خساراتي آه عيب ذاتي م ه نام ه در بيم

 . خالفي شده باشد

  :مه گر مسوول آن است عبارت است از خسارات وارده از حريق آه بي-٢١ماده 

 .   خسارت وارده به موضوع بيمه از حريق اگر چه حريق در نزديكي آن واقع شده باشد-١

راي      -٢ ه ب ار       هرخسارت يا تنزل قيمت وارده به اموال از آب يا هر وسيله ديگري آ خاموش آردن آتش بك

 . برده شده است

 .  تلف شدن يا معيوب شدن مال در موقع نجات دادن آن از حريق-٣

ا                         -٤ وگيري از سرايت ي   خسارت وارده به اموال بيمه شده در نتيجه خراب آردن آلي يا جزئي بناء براي جل

 . توسعه حريق

  :ود  در بيمه هاي ذيل خسارت به اين طريق حساب مي ش-٢٢ماده 

 .   در بيمه حمل و نقل قيمت مال در مقصد-١

. ربيمه منافعي آه متوقف بر امري است منافعي آه در صورت پيشرفت امر عايد بيمه گذار مي شدد  -٢

زان واقعي     .  در بيمه محصول زراعتي قيمت آن در سر خرمن و موقع برداشت محصول           -٣ ين مي راي تعي  ب

ق مي گرفت از اصل قيمت آسر            خسارت مخارج و حق الزحمه آه درصو       ال تعل ه م ه ب رت عدم وقوع حادث

 . خواهد شد و در هر صورت ميزان خسارت از قيمت معينه در بيمه نامه تجاوز نخواهد آرد

ا نقصان                     -٢٣ماده   د از مرگ ي ي بع غ پرداخت دن مبل ا شكستن عضوي از اعضاء ب ا نقص ي   در بيمه عمر ي

 . ه بين طرفين معين شودعضو بايد بطور قطع در موقع عقد بيم

ا                      بيمه عمر يا بيمه نقصان يا شكستن عضو شخص ديگري درصورتي آه آن شخص قبال رضايت خود را آتب

 . نداده باشد باطل است

 . هرگاه بيمه گذار اهليت قانوني نداشته باشد رضايت ولي يا قيم او شرط است

اعتي ب                    دن جم ا شكستن عضو ب ا نقص ي ارت از       اگر بيمه راجع به عمر ي زان خسارت عب ي باشد مي طور آل

 . مبلغي خواهد بود آه مطابق تعرفه قبال بين طرفين معين مي شود

 وجه بيمه عمر آه بايد بعد از فوت پرداخته شود به ورثه قانوني متوفي پرداخته مي شود مگر اينكه                    -٢٤ماده  

ه آسي           در موقع عقد بيمه يا بعد از آن در سند بيمه قيد ديگري شده باشد آه                ق ب  دراين صورت وجه بيمه متعل

 . خواهد بود آه در سند بيمه اسم برده شده است

ال                       -٢٥ماده   ه ديگري انتق ه آن را ب د مگر انك  بيمه گذار حق دارد ذي نفع در سند بيمه عمر خود را تغيير ده

 . داده و بيمه نامه را هم به منتقل اليه تسليم آرده باشد

ه ديگري                       در تمام مدت اعتب    -٢٦ماده   ه را ب ه نام ه در بيم ار قرارداد بيمه عمر بيمه گذار حق دارد وجه معين

 . منتقل نمايد انتقال مزبور بايد به امضاء انتقال دهنده و بيمه گر برسد

ذار از                    -٢٧ماده   ه گ   اثرات قانوني انتقال وجه بيمه عمر از تاريخ فوت بيمه شده شروع مي شود ولي اگر بيم

 . افت آرده يا نسبت به آن با بيمه گر معامله نموده باشد در آمال اعتبار خواهد بودبابت آن وجهي دري

بیمھ امین
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بیمھ امین

ه             ه نام ه خالف آن در بيم ود مگر آنك د ب ماده  ٢٨- بیمھ گر مسوول خسارات ناشیھ از جنگ و شورش نخواه

شرط شده باشد.  

ه  ذار بيم ه بیم  ھ گ سارت ب ت خ ه و پرداخ وع حادث ورت وق ول درص ال منق ه م ورد بيم اده ٢٩- درم م

ر از هرگونھ مسوولیت در مقابل ثالث بري مي شود.   گ

ه مسوول ل اشخاصي آ د در مقاب ماده  ٣٠- بیمھ گر در حدودي آھ خسارات وارده را قبول یا پرداخت مي آن

د ا عق افي ب ه من د آ دامي آن ذار اق ه گ ود و اگر بيم د ب ذار خواه ه گ وقوع حادثھ یا خسارت هستند قائم مقام بيم

مزبور باشد در مقابل بیمھ گر مسوول شناختھ مي شود.  

- درصورت توقف یا افالس بیمھ گر بیمھ گذار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.   ماده ٣١

د و  دم دارن ق تق اران ح اير طلبك ه س سبت ب ذاران ن ه گ ر بيم ه گ ستگي بيم ورت ورشك اده ٣٢- درص م

ين        معامالت مختلف بیمھ در درجھ اول حق تقدم با معامالت بیمھ عمر است.   ب

ر ي اگ دم دارد حت ه شده حق تق ال بيم ر م اري ب ه طلبك ل هرگون ه در مقاب ماده  ٣٣- بیمھ گر نسبت بھ حق بيم

طلب سایرین بھ موجب سند رسمي باشد.  

ه             ات تقلب از طرف بيم ه شده باشد درصورت اثب ه بيم ه موضوعات مختلف ماده  ٣٤-  اگر دریك قرارداد بيم

رارداد  ام ق رده تم گذار نسبت بھ یكي    از آن موضوعات بطالن نسبت بھ سایر موضوعات نیز سرايت آ

باطل                    خواهد بود. 

موضوعات مختلفھ آھ دریك بیمھ نامھ ذآر مي شود در حكم یك قرارداد محسوب است.  

اده             ذآوره در م يكن موعد م ماده  ٣٥- طرفین مي توانند در قراردادهاي بیمھ هر شرط دیگري بنمایند ل

١٦ را نمي توانند تقلیل دهند ولي ممكن است موعد را بھ رضایت یكدیگر تمدید آنند.  

این قانون شامل قراردادهاي گذشتھ بیمھ نیز خواهد بود.  

شاء دعوي ه من وع حادث اريخ وق داي آن از ت ه دو سال است و ابت ماده  ٣٦- مرور زمان دعاوي ناشي از بيم

خواهد بود لكن دعاوي آھ قبل از اجراي این قانون در محاآم طرح شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود.  این 

ه انزده ب زارو سيصدو و ش اه يكه تم ارديبهشت م سه هف اده است در جل قانون آھ مشتمل بر سي و شش م

تصویب مجلس شوراي ملي رسید.  
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