
 

     

 
 بسمه تعالی

 سرمایه گذاريبیمه نامه جامع عمرواز محل  تامین مالیقرارداد 
 

 :امضاء کنندگان ذیلاین قرارداد فیمابین 

شـعبه   کد اقتصادي .................... نـزد  . تاریخ .................به شماره ثبت ........... 9پالك، خ ونک  ،تهران میدان ونک  نشانی به  "ما"شرکت بیمه 
........... ........ ... ... به شـماره   سرمایه گذاريبیمه گذار بیمه نامه جامع عمرو... ........... ........ ... ... شرکت  /آقا/ خانم و از یک طرف  ................

............  کـد پسـتی:  ......... .... .... :صـادره از  ............ :به شـماره شناسـنامه   .... .... ......... :فرزند  : .... .... ........ .........شماره ثبت /با کد ملی.... .... 
  ....................... :  شـهر   ...................اسـتان : ...  بـه نشـانی   .................................راه : ......تلفـن همـ    .......: ......... ....... تلفن ثابـت ......  ............

   ........... ..................... ...................... .......... ............ ...................... ................... ................ ................ .... ...............درس دقیق محل سکونت : آ
 

  : مبلغ ، مدت ونحوه بازپرداخت،  موضوع .1 ماده

سـرمایه  عمرو ارزش بازخرید بیمـه نامـهء  از محل تسهیالت ریال به عنوان  ...............................به موجب این قرارداد  مبلغ ..... "ما"شرکت بیمه 
 متعهـد  بیمه گذارو  پرداختبیمه نامه مذکور  بیمه گذار به) شورایعالی بیمه 68آئین نامه شماره موضوع (.... ............................... شماره ب گذاري

 به رعایت مفاد بندهاي ذیل گردید:
 شود. می نامیده  "بیمه نامه تضمین قرارداد"عنوان به  است در این قراردادمنبع پرداخت تسهیالت فوق الذکرکه بیمه نامه  •
و منـدرج در ظهـر بیمـه نامـه     شـرایط عمـومی    21 ماده 2و  1تبصره طبق بیمه نامه  اتیکارمزد عمل، التیمبلغ تسه، ارزش بازخرید  •

 .است تعریف شده این قرارداددر  شورایعالی بیمهمقررات براساس 
ــه گذار • ــودبیم ــد نم ــه قســط مســاوي  24 طــی ، تعه ــده پیوســت سررســیدهاي  و براســاس جــدولماهیان ــا کدشناســه اعــالم ش   ب

بـه   راجام نزد بانک ملت ) اقسـاط    54 000 000 47( صرفا به حساب بانکی تعیین شدهاز سوي بیمه گر و (...................................) 
 واریز نماید. "ما"شرکت بیمه حساب 

و نیـز   هـر مشـتري  د شناسـه  کـ براي شناسایی مبالغ و اقساط واریزي بیمـه گـذاران    بیمه گرکه حسابداري مکانیزهعنایت به سیستم با  •
   میباشد.متوجه بیمه گذار موارد  ناشی از عدم رعایت این، لذا تبعات است تعریف شده خاصیاب بانکی حس

 
 : قراردادکارمزد  .2 ماده

 "بیمه نامه تضمین قرارداد"شرایط عمومی مندرج در ظهر  21ماده  1تبصره طبق شورایعالی بیمه و  68از آئین نامه  18در اجراي ماده  توافق شد
   .محاسبه قرارگیردمالك ساالنه درصد دو نرخ  با ي اداريجهت تامین هزینه هاقرارداد اجرایی  عملیاتکارمزد

 
 : از سوي بیمه گذار فک قراردادشرط درخواست  .3 ماده

اقسـاط واریـزي زود هنگـام سـود روز     سـبت بـه   ندر اینصورت . قرارداد اقدام نماید اقساط میتواند قبل ازموعد مقرر نسبت به تسویه  بیمه گذار
 قابل عودت نمی باشد.رارداد قاین مکسوره در بدو  در هرصورت کارمزد عملیاتشمار براساس نرخ سود فنی تعلق خواهد گرفت. 

  

  : رهگیري قراردادشناسه / کد 

  تاریخ :

 ٢ از ١
 



 

     
 

 :  "بیمه نامه تضمین قرارداد"حقوق بیمه گذار در کاهش .4 ماده

 و یابـد کـاهش  از محل این قـراداد  تسهیالت پرداخت شده به وي  معادلنامه  مهیدر اندوخته بگر  مهیکه تعهدات بقبول و تعهد نمود  بیمه گذار
و کمـال و بـدون تـاخیر در سررسـیدهاي مقـرر      آن را تمـام  حق بیمه اقساط  "بیمه نامه تضمین قرارداد"همچنین تعهد نمود براي حفظ ارزش 

 پرداخت نماید.
 

 :"بیمه نامه تضمین قرارداد"خسارت وقوع  بازخرید ، سررسید وحقوق بیمه گذار  در زمان  .5 ماده

و یا درصورت سررسید شدن مدت  "بیمه نامه تضمین قرارداد"بازخریده درصورت درخواست وي مبنی برفسخ و تعهد نمود کقبول و بیمه گذار
تـامین  کال بیمه نامه منابع را از محل  مانده بدهی قرارداد "ما"شرکت بیمه فوت بیمه شده دراین بیمه نامه وقوع انواع خسارت از قبیل ویا احیانا 

 نماید.پرداخت مه ومابقی منافع آن را حسب مورد به بیمه گذاریا استفاده کننده/گان بیمه نا
 

 گر: مهیب ياز سو "بیمه نامه تضمین قرارداد"شرط فسخ  قرارداد و .6 ماده

اندوختـه ،   يو عـدم تکـافو   مـه یحق ب ایو  التیدر صورت عدم پرداخت اقساط تسه مهیب یعالیشورا 68نامه  نیاز آئ 18تبصره ماده  ياجرا در
اقـدام نمایـد.    "بیمه نامه تضمین قرارداد" دیحق واختیارکامل دارد که نسبت به فسخ همزمان این قرارداد از محل ارزش بازخر "ما"شرکت بیمه 

حاقیه بدون هیچ گونه تشریفات اداري و نیـاز بـه صـدورال    "بیمه نامه تضمین قرارداد" یعموم طیاز فصل سوم شرا 17صورت طبق ماده  ندر ای
از حادثه ، فوت ، ازکارافتادگی، ابتالء بـه امـراض خـاص     یتعهدات ناش انواع بعنوان بیمه گر هیچ گونه تعهدي درقبال"ما"منفسخ وشرکت بیمه 

 نامه نخواهد داشت. یمهبیمه شده در این ب
 

  اقامتگاه : .7 ماده

لذا هرگونه اخطاریه ، اعالمیه از طرف  ه است،قراردادي خود معرفی نمودنشانی خود را به عنوان اقامتگاه قانون مدنی  1010ماده طبق  بیمه گذار
و هـیچ گونـه    درس ارسـال خواهـد شـد   آبه ایـن  کتبا تغییرات آن اعالم نشده باشد و همچنین ابالغ اوراق قضایی مادامی که   "ما"شرکت بیمه 

 از طرف وي مسموع نخواهد بود. در این خصوص اعتراضی
 

 : بیمه گذار تائید .8 ماده

وقوف کامـل داشـته و بـا علـم واطـالع کامـل        "ما"شرکت بیمه و حدود تعهدات خود و  اعالم مینماید به کلیه مندرجات این قرارداد بیمه گذار
 نسبت به عقد قرارداد اقدام می نماید.

   
  -استو مهر شعبه معتبر ، کارشناس رئیس  امضاء قرارداد بااین  -

 - می باشدجدول سررسید اقساط پیوست  -

 ........شعبهنزد " ما"شرکت بیمه 

 رئیس شعبه نام و نام خانوادگی -1

 کارشناس دگی نام و نام خانوا-2

 بیمه گذار:

  نام خانوادگی و نام

 ٢ از ٢
 


