
 
 

  بیمه عمر و سرمايه گذاری  فوت ناشی ازحادثه تکمیلی شرايط پوشش  

 ( 2)ضمیمه شماره 

 

 اساس قرارداد: -1ماده 

این قرارداد بین شرکت بیمه کوثر بعنوان بیمه گر و بیمه گذار و  براساس  دروواسات   

و بر اسس  شرایط عماویی بیماه مسیاه ین ای       بیمه گذار در فرم پیشنهسد بیمه کتبی

 یی بسشد. ردیده و یورد یوافق بیمه گر و بیمه گذارگ

         یتعهاد   هبیمه گر در ازای دریسفات قاق بیماه ایاسفی یربو ا     ، این پوشش به یوجب

      وادث اقتماسیی را  باق شارایط ی ارر در ایان      سشی از قا م ات فوتوطر که یی گردد

 عهده یی گیرد.ه بیمه مسیه ب

،          بی بیمه گذار که یورد قبول بیمه گر واقع مگردیاده آن قسمت از پیشنهسد کت :1تبصره

به بیمه گذار قبل از صدور بیمه مسیه اعالم گردد و یوارد اعاالم شاده جا       یی بسیست

 بیمه گر یحسوب ممی گردد.  یعهدات

       در صوریی که بیمه شده و بیمه گذار فارد واقادی مبسشاند ریاسیت کتبای      :2تبصره

ین در یورد بیمه شده ای که اهلیت قسمومی مداشته بسشد یواف ت ویی بیمه شده و همچن

 یس قی  قسمومی وی یروری است. در غیر اینصورت بیمه مسیه بس ل است.

  :حادثهتعريف  – 2ماده 

      هر واقعه مسگهسمی مسشی از یك عسیل واسرجی کاه بادون قصاد و اراده    عبسرت است از 

 گردد. ت بیمه شدهرده و ینجر به فوبیمه شده بروز ک

 :سرمايه بیمه – 3ماده 

سریسیه بیمه وجهی است که بیمه گر یتعهد یی گردد در صورت یح ق وطر یس وطرات 

   یشمول بیمه  بق شرایط این بیمه مسیه به ذینفع بپردازد.

در صورت فوت بیمه شده در اثر قسدثه، سریسیه فوت مسشای از قسدثاه بعاالوه     تبصره:

            در بیماه مسیاه، پاز از کسار هار گوماه بادهی بیماه گاذار باه          سسیر ینسفع یندرج 

 استفسده کنندگسن پرداوت وواهد شد.

 حق بیمه: -4ماده 

 بپردازد. قق بیمه وجهی است که بیمه گذار یوظف است در ی سبل یعهدات بیمه گر 

یرد ز صورت گبیش  از  سی رو بس یسویر  در صوریی که پرداوت اقسسط قق بیمه تبصره:

ت قسبال  فوت ممسید، بیمه گر یی یوامد از پرداوت یمسم یس بخشی از یعهادا  بیمه شده و

 ممسید.پرداوت وود، وودداری 

 :تعهدات بیمه گرحداکثر  -5ماده 

بیماه شاده در اثار    بیمه گر یتعهد یی گردد در چسرچوب شرایط این پوشش چنسمچاه  

در بیماه مسیاه   ین پوشش را که فوت کند، سریسیه یعیین شده برای ا یح ق وطر قسدثه

 درج شده است، به استفسده کننده بپردازد.  

 خطرات اضافی: -6ماده 

بیماه گار و    از شمول یعهدات بیمه گر وسرج است، یگر آمکه باس یواف ات   وطرات زیر

 پرداوت قق بیمه ایسفی، یحت پوشش قرار گرفته بسشد.

 . ایف( زی یه، آیشفشسن

  شکسر، سوارکسری، قاسی رامی و هادایت یویورسایکلت    ای،ورزشهسی رزیی و قرفه( ب

 .دمده ای 

( هدایت و یس سرمشینی هواپیمسی آیوزشی، اکتشسفی و غیار یجاسری، هادایت و یاس     پ

غواصای،   سرمشینی ایویبیل کورسی )یسسب ه ای( هدایت و یس سرمشاینی هلیکاوپتر،  

سیل یشاسبه بادون   و هدایت کسیت و یس سسیر وسا  ( س وط آزاد ج ب) پرش بس چتر مجست 

 یویور.

 مدت پوشش: - 7ماده 

یاسری    42یدت پوشش برابر بس یدیی است که در بیمه مسیه ذکار گردیاده و از ساسعت    

یاسری  ام ااس     42بیمه مسیه که در بیمه مسیه قید گردیده است آغسز و در سسعت  شروع

 ه بسشد .بیمه مسیه وسیمه یی یسبد. یگر آمکه بین  رفین به محو دیگری یوافق شد

 :وظايف بیمه گذار، بیمه شده و استفاده کنندگان -8ماده 

یستندات یربوط باه اریباسط   یس استفسده کننده بسید  بر قسب یورد، بیمه گذار .1

وطرات یحات پوشاش و یاس ساسیر یادارد یاورد        بیمه شده بس یکی ازفوت 

ابطاه باس   سئواالیی کاه در ر  یمسییبه بیمه گر یسلی  مموده و به  دروواست را

 دهند. صداقت پسس  یی شود، بس قسدثه از ایشسن

 

 

 

 
 

یس ذینفع یوظفند یرایاب را در اسارع وقات و    درصورت فوت بیمه شده، بیمه گذار و  .4

یگار اینکاه    د.مروز از یسری  فوت، کتبسً به ا الع بیمه گر برسس 11قداکثر ظرف یدت 

 مبوده امد.ثسبت ممسیند به علت وسرج از اراده وود قسدر به اعالم 

یس ذینفع یل م به قبول هرگومه یعسینه پ شکی و یح ی ست  یعیاین شاده   و  بیمه شده .3

 یوسط بیمه گر یی بسشند.

         هرگسه در جریسن یدت بیمه در شغل یس فعسییتهسی بیمه شاده یغییاری قسصال شاود،     .2

 11دت یس بیمه گذار یی بسیست بیمه گر را از یغییرات قسصل قداکثر ظرف یبیمه شده 

مسبت ایسفه شدن ریساك  به  در زیسن وقوع قسدثه غیر اینصورت،در روز آگسه سسزمد 

 بیمه شده، غرایت کمتری پرداوت یی گردد.

یس استفسده کننده بیمه، یکسییف ی ارر در ایان یاسده را امجاسم      در صورییکه بیمه گذار: 1تبصره

     هادات قسبال پرداوات واود،     یاس بخشای از یع  و بیمه گر یی یوامد از پرداوات یماسم    مدهند،

 وودداری کند.

یسئوییت قسن اجرای یکسییف ی رر در این بیمه مسیه از  رف بیمه شده یس ذینفع بار   :2تبصره

 بیمه گذار است. عهده

  :استثنائات – 9ماده 

 ،گاذاری  و ساریسیه عمار   ی یندرج در شرایط عمویی بیماه هس بر استثنسئست و یحدودیت عالوه

  :بیمه گر وسرج است س یح ق وطر مسشی از آن از شمول یعهداتو ی زیریوارد 

  .وودکشی و یس اقدام به آن  (فای

 . هر گومه دیسك و یس فتق بیمه شده ب(

 .شده عمداً یوجب آن شود( صدیست بدمی که بیمه  پ

 ( یستی و یس استعمسل هرگومه یواد یخدر و یس داروهسی یحرد بدون یجوی  پ شك . ت

 یبسشرت، یشسرکت و یس یعسومت در آن.   و همچنینبیمه شده به اعمسل یجریسمه ( اریکسب  ث

( بیمسری و ابتال به جنون بیمه شده یگر آمکه ابتال به جنون مسشی از یح ق وطر یویاوع   ج

 این بیمه بسشد.

یشاسرکت و یاس    ( فوت بیمه شده به علت قسدثه عمدی از  رف ذینفع )اع  از یبسشارت،  چ

سه  سسیر افاراد ذینفاع در   پرداوت  ر ینحصراً یتعهد بهگاین صورت بیمهدر  ،یعسومت(

 سریسیه بیمه وواهد بود .

 ح( فوت بیمه شده بعلت قسدثه ای که یسری  وقوع آن قبل از شروع اعتبسر بیمه بوده بسشد.

 یویوری بدون گواهی مسیه یجسز . م لیه رامندگی بس وسسئل( خ

لوا، اعتصسب، قیسم، آشوب، کودیس و اقدایهسی اقتیاس ی  جنگ، شورش، بوطرات مسشی از ( د

  . ی سیهسی م سیی و امت سیی

 . فعل و امفعسالت هسته ای (ذ

بس دروواست بیمه گذار و پرداوت قاق بیماه   ( ذ( و )دیوارد ذکر شده در بند هسی ) تبصره:

 یی بسشند.ایسفی قسبل پوشش 

 ساير موارد: -11 ماده

        قرارداد از آن هس ذکری باه ییاسن میسیاده اسات  باق آیاین مسیاه        در این یواردی که سسیردر 

     قاسمون بیماه و ساسیر قاوامین جاسری کشاور عمال         یصوب شورایعسیی بیمه،بیمه هسی قوادث 

 وواهد شد.
 

 

 

 

 

 بیمه کوثر شرکت  مهر و تايید                                                           

                                                     


