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  راکب دوچرخهشرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی 

 اول: کلیات فصل

مدنی مصوب سال  مسئولیتقانون ، 1316بیمهنامه براساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت سال  این: قرارداد /نامهاساس بیمه -1 ماده

تنظیم گردیده و مورد توافق طرفین میباشد.  ،الینفک این بیمهنامه میباشدء گذارکه جزعرف بیمهگري و پیشنهاد کتبی بیمهو  1339

 اعالم گذارگذار که مورد قبول بیمهگر نبوده و همزمان با صدور بیمهنامه یا قبل از آن کتباً به بیمهآن قسمت از پیشنهاد کتبی بیمه

 شود.تعهدات بیمهگر محسوب نمی زءج، گردیده است

در این شرایط ، باشد ز هر معنی و مفهوم دیگري که ممکن است داشتهزیر صرف نظر ا اصطالحاتتعاریف و اصطالحات:  -2 ماده

 عمومی با تعریف مقابل آن به کار رفته است:

است که مشخصات آن در بیمهنامه درج گردیده و در ازاي  اداراي پروانه فعالیت از بیمه مرکزي ج.ا.سامان شرکت بیمه بیمهگر:  -1

 دریافت حق بیمه جبران خسارات احتمالی را طبق شرایط بیمهنامه به عهده میگیرد.

موظف به پرداخت حق بیمه مقرر  بر این اساس نموده وگر منعقد قرارداد بیمه را با بیمهکه  حقوقی/هر شخص حقیقیگذار: بیمه -2

  گردیده است. و شرایط منضم به آن مندرج در بیمه نامه  محوله اعالمیه بدهکار صادره و همچنین رعایت تکالیفمطابق مندرجات 

کند. دوچرخه داراي دو چرخ متصل به یک شاسی دوچرخه یک وسیله نقلیه پدالی است که با نیروي انسان حرکت می  دوچرخه: -3

 .دارداست که یک چرخ در جلو و یک چرخ در عقب قرار 

، فرزندان و افراد همسر، اجداد، والدین شرکاء،، گذار(به استثناء شخص بیمه و یا وراث قانونی آنها ص ثالثااشخ :گان/زیاندیده -4

 یمال ای یدچار خسارت بدن گذار مهیب از دوچرخه سواري  یکه در اثر وقوع حادثه ناش) وي و اقوام درجه یک و دو  تحت تکفل وي

  است. دهیگرد

سهل انگاري بیمه گذار در گر براي جبران خسارت ناشی از گذار در برابر اخذ پوشش و تعهد بیمهوجهی است که بیمه حق بیمه: -5

  .به بیمه گر می پردازدمطابق شرایط تعیین شده در بیمه نامه، منضمات و اعالمیه بدهکار صادره  ،حین دوچرخه سواري

بر اساس قانون مجازات اسالمی مشمول دیه یا ارش بوده و در اثر وقوع حادثه تحت پوشش صدمه به بدن که هر نوع بدنی:  صدمه -6

  ایجاد شده باشد. )دوچرخه سواري بیمه گذار( نامهاین بیمه

(مانند شکستگی، نقص عضو و از کار افتادگی اعم از جزئی یا کلی  صدمه بدنیهر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع  خسارت بدنی: -7

نظر بیمه گر و  مشروط بر آنکه طبق و وارد شده به زیان دیده/گانفوت) که در اثر حادثه تحت شمول بیمه نامه  دیه و ت یا دائمموق –

مسئول شناخته و محکوم به پرداخت آن شده باشد. در اینصورت بیمه گر متعهد می گردد  بابت آنگذار ، بیمههجع صالحایا راي مر

، هزینه هاي مزبور را به زیان نامه تحت پوشش قرار گرفته استشرایط خصوصی بیمهجدول مشخصات و حداکثر تا میزانی که در 

   . پرداخت نمایددیده/گان 

سهل انگاري حین دوچرخه سواري بیمه ( هاي درمانی ناشی از حادثه مشمول بیمهمبالغی است که بابت هزینه هزینه معالجه: -8

گر بر اساس اصل اسناد و مدارك معتبر پزشکی و پس از تایید پزشک معتمد بیمه، نامه درج در بیمهو حداکثر تا سقف تعهدات من) گذار

  پراخت خواهد شد. گان/به زیاندیده گذارو براساس درصد قصور بیمه

راي مراجع قضایی یا نظریه مراجع نظر بیمه گر و یا براساس و  گذاروارد و بیمه گان/هایی که به اموال زیاندیدهزیانخسارت مالی:  -9

شده است و حداکثر تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه به زیان دیده/گان پرداخت خواهد ذیصالح قانونی مسئول جبران آن شناخته 

 شد.

  جدول مشخصات بیمه نامه درج گردیده است . نامه به ترتیبی است که درزمان شروع و انقضاي بیمه مدت بیمه نامه : -10

  باشد.جغرافیاي کشور جمهوري اسالمی ایران میمحدوده محدوده مکانی موضوع بیمه:  -11

  .دوچرخه سواري بیمه گذار مطابق شرایط بیمه نامهبیمه:تحت پوشش فعالیت  -12
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اشخاص ثالث بدین مضمون که چنانچه راکب در حین عبارتست از مسئولیت راکب دوچرخه در قبال  موضوع بیمه: -3 ماده

برخورد فیزیکی  ثدوچرخه سواري در قلمرو کشور جمهوري اسالمی ایران بر اثر قصور و غفلت و سهل انگاري با شخص ثال

با  داشته باشد و به وي زیان جانی یا مالی وارد آورد به گونه اي که مسئولیت وي توسط مراجع قضایی محرز گردد، بیمه گر

رعایت شرایط خصوصی و عمومی و استثنائات این بیمه نامه نسبت به جبران خسارت تا سقف جدول تعهدات این بیمه نامه 

  اقدام خواهد نمود.

.  

 گذاردوم: وظایف و تعهدات بیمه فصل

طور کامل پاسخ  به کتبی بیمهگر را با دقت و صداقت و هايسشپر، گذار مکلف استبیمهرعایت اصل اعالي حسن نیت:  -4ماده  

حتی اگر ، بیمهگر عمداً از اظهار مطلبی خودداري نماید و یا اظهارات خالف واقع بنماید هايیسگذار در پاسخ به پردهد. هرگاه بیمه

قرارداد بیمه از تاریخ انعقاد باطل ، هیچگونه تاثیري در وقوع حادثه نداشته باشد ،مطلبی که کتمان شده یا برخالف واقع اظهار شده است

تواند مانده حق بیمه را بیمهگر می، گذار به وي مسترد نخواهد شدو بالاثر خواهد بود. در این صورت عالوه بر آنکه وجوه پرداختی بیمه

 .نیز مطالبه نماید

گذار واند اقساط معوق حق بیمه تا آن تاریخ را نیز از وي مطالبه نماید. همچنین هرگاه بیمهبیمهگر میت، بودن بیمهنامهصورت قسطی در

بیمهگر ، به قصد تقلب در خصوص خسارت و کیفیت وقوع حادثه به صورت کتبی اظهارات نادرست بنماید و یا مدارك جعلی تسلیم کند

 میتواند وي را از دریافت خسارت محروم نماید.

در این صورت هرگاه مطلب اظهار  .شودعقد بیمه باطل نمی ،ز اظهار مطالبی یا اظهارات خالف واقع از روي عمد نباشدخودداري ا اگر

گذار در صورت رضایت او دریافت گر حق دارد یا اضافه حق بیمه را از بیمهبیمه ،نشده یا اظهار خالف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود

گر باید مراتب را به موجب اظهارنامه یا نامه سفارشی دو در صورت فسخ بیمه –و یا قرارداد بیمه را فسخ کند  کندء داشته قرارداد را ابقا

گر باید اضافه حق بیمه دریافتی تا شود و بیمهگذار شروع میاثر فسخ ده روز پس از ابالغ مراتب به بیمه .گذار اطالع دهدقبضه به بیمه

  رد دارد.گذار مستتاریخ فسخ را به بیمه

خسارت به نسبت وجه بیمه پرداختی و وجهی که  ،مطلب اظهارنشده یا اظهار خالف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود کهتیصور در

  تقلیل خواهد یافت. ،بایستی در صورت اظهار خطر به طور کامل و واقع پرداخته شده باشد

و یا اقساط آن  بیمه پرداخت حق ،هگر منوط به انعقاد قرارداد بیمه پوشش و اجراي تعهدات بیم شروعپرداخت حق بیمه:  -5 ماده

و همچنین طبق سررسید و یا سررسیدهاي تعیین شده در اعالمیه بدهکار صادره خواهد شرایط خصوصی بیمهنامه  مطابق مندرجات

  .بود

که موجب  آید در طول مدت بیمه تغییراتی در کیفیت و وضعیت فعالیت موضوع بیمه بوجود هرگاهاعالم تشدید خطر:  -6 ماده

تشدید خطر شود بیمهگذار موظف است بالفاصله موضوع را به اطالع بیمهگر برساند. اگر تشدید خطر یا تغییر وضعیت فعالیت موضوع 

روز از تاریخ اطالع خود رسماً به بیمهگر اعالم کند. در صورت  10مشارالیه باید مراتب را ظرف  ،بیمه در نتیجه عمل بیمهگذار نباشد

بیمهگر میتواند حق بیمه اضافی را متناسب با خطر براي مدت باقیمانده مطالبه و در صورت عدم ، تشدید خطر قبل از وقوع خسارت

 ،خسارت ناشی از تشدید خطر بوده است بیمهنامه را فسخ نماید. هرگاه بعد از وقوع حادثه معلوم شود که، پرداخت آن توسط بیمهگذار

  .پرداخت نماید، را به نسبت حقبیمه تعیینشده به حقبیمه متناسب با خطر مشدد خسارت بیمهگر میتواند

یا ادعاي خسارت مربوط به  گذار موظف است حداکثر ظرف پنج روز کاري از تاریخ اطالع از وقوع حادثهبیمهاعالم خسارت:  -7 ماده

وقوع حادثه و یا ادعاي مطروحه را اعالم نماید و یا مراتب را ظرف مدت ، گر مراجعه و با تکمیل فرم اعالم خسارتبیمه به این بیمه نامه

مدارك مثبته و سایر اطالعاتی را که راجع به ، گذار موظف استبه اطالع بیمهگر برساند. همچنین بیمهپست سفارشی  مذکور از طریق

گذار هر یک از تعهدات فوق را انجام در صورتی که بیمه و خواسته میشود در اختیار بیمهگر قرار دهد.حادثه و تعیین میزان خسارت از ا

گذار ثابت کند به دلیل امور غیر قابل اجتناب از بیمه تمام و یا بخشی از خسارت را پرداخت نماید مگر آنکه تواند یگر مبیمه ،ندهد

  عهده انجام آنها برنیامده است.
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در رابطه با  گان/زیاندیده گذار جز با موافقت قبلی و کتبی بیمهگر مجاز به مصالحه و توافق بابیمهودداري از مصالحه: خ -8 ماده

از پرداخت تمام و یا بخشی از خسارت یتواند در صورت عدم رعایت این شرط بیمه گر م. نخواهند بود نامه  بیمه این هاي موضوعخسارت

  خودداري نماید.

از وقوع حوادث  جلوگیري موظف است اقدامات و الزامات مربوط به پیشگیري الزم از حوادث را که هرکس عرفاً براي بیمهگذار -9 ماده

بدون اجازه بیمهگر تغییراتی را که تعیین ، انجام میدهد به عمل آورد. همچنین در صورت بروز خسارت ضمن جلوگیري از توسعه آن

مگر آنکه تغییرات در جهت تقلیل میزان خسارت  ،ر اشکال مینماید در مواضع خسارت دیده ندهدحادثه و یا ارزیابی خسارت را دچا

 باشد.

آورد و در صورت  عمل موظف است جهت بازدید از محل حادثه و انجام امور کارشناسی همکاري الزم را با بیمهگر به بیمهگذار -10 ماده

 .تغییر در صحنه حادثه خودداري کند ایجاد از ،امکان

 بیمهفرم پیشنهاد  گرمفاد بیمهنامه یا الحاقیه صادره با پیشنهاد کتبی بیمهگذار منطبق نباشد مبناي تعهدات بیمه چنانچه -11 ماده

 تکمیلشده بیمهگذار است.

دوچرخه مقررات و دستورالعملهاي مرتبط با ، آییننامهها، بطور عمدي قوانین، به تشخیص مراجع ذیصالح بیمهگذار چنانچه -12 ماده

بیمهگر میتواند ، و این امر منجر به افزایش تعهدات بیمهگر شود و یا مانع تشخیص علت یا ماهیت حادثه گردد درا رعایت ننمای سواري

  بخشی از خسارت خوداري نماید.تمام یا از پرداخت  آنهابه نسبت تأثیر قصور 

است. بیمهگذار  گردیده فرم پیشنهاد بیمه و متن این بیمهنامه درج است که در نشانینشانی و اقامتگاه قانونی بیمهگذار:  -13 ماده

گذار معتبر بیمه قبلیدر غیر این صورت نشانی و اقامتگاه  به اطالع بیمهگر برساندکتبا  موظف است تغییر نشانی و اقامتگاه قانونی خود را

  شود.شناخته می

  

  رگبیمهسوم: وظایف و تعهدات  فصل

در تعهد و در صورت اجراي تعهدات مالی بیمه گذار در قبال بیمه گر مطابق شرایط تعیین شده، موارد ذیل  بیمهنامهبا صدور  -14ماده 

 بیمهگر خواهد بود:

نامه و با رعایت مقررات شرایط خصوصی بیمه جدول مشخصات و تعهدات مندرج درحداکثر تا میزان  ي بدنیهاتخسارپرداخت  -1

 طهمربو

براساس اسناد و مدارك معتبر پزشکی و پس از تایید پزشک معتمد و کارشناس ، جه: براي هر نفر در هر حادثههزینههاي معال -2

  پرداخت می گردد. شرایط خصوصی بیمهنامهجدول مشخصات و بیمهگر حداکثر تا میزان تعهدات مندرج در 

  داخت میگردد.حداکثر تا میزان تعهدات مندرج در شرایط خصوصی بیمهنامه پر خسارت مالی -3

میتواند قبل از  گربیمه، با توجه به اسناد و مدارك ارائهشده از نظر بیمهگر محرز باشد مواردي که مسئولیت بیمهگذار در -15 ماده

خسارت مربوطه را براساس نظر کارشناس و پزشک ، گذار و اخذ رضایتنامه از زیاندیدهدر صورت توافق با بیمه، ي مراجع قضاییأصدور ر

  معتمد خود پرداخت کند.

به ارائه رأي  موکول که پرداخت خسارت به صورت توافقی انجام نشده و درمواردي :نحوه تعیین و مهلت پرداخت خسارت -16 ماده

ظرف پانزده روز از تاریخ ابالغ رأي قطعی یا ظرف پانزده روز پس از است  موظفحسب مورد بیمهگذار ، مراجع قضایی شده است

بیمهگر مکلف است نماید. به بیمهگر مراجعه و درخواست خود را تسلیم  ،ي ابالغی با مدارك الزم براي دریافت خسارتشدن رأقطعی

ناقص یا کامل ، تاریخ تسلیم و شماره ثبت، ويمشتمل بر نام گذار بیمه آن را ثبت و ضمن تحویل رسیدي به، به محض وصول درخواست

، ) روز از تاریخ تقاضا15ك در زمان تقاضا کامل باشد بیمهگر موظف است حداکثر ظرف پانزده (بودن مدارك را بررسی کند. چنانچه مدار

اعالم تا نسبت به رفع نقص  گذاربیمهمراتب به صورت کتبی به ، خسارت متعلقه را پرداخت نماید و چنانچه مدارك تسلیمی ناقص باشد

افزایش خسارت ناشی ، گر در پرداخت خسارت تاخیر کندبیمه، ك الزمحداکثر ظرف یک هفته اقدام کند. چنانچه پس از تکمیل مدار

در مواردي که پرداخت خسارت پس از تکمیل مدارك مثبته از سوي ، از افزایش احتمالی مبلغ دیه بر عهده بیمهگر خواهد بود. به عالوه

 آیین دادرسی مدنی عمل میشود. 522طبق حکم ماده ، بیمهگر به تاخیر میافتد
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قوه قضائیه  مصوب مراجعه بیمه گذار یا زیاندیده ظرف مهلت مقرر و یا تاخیر در تکمیل مدارك که منجر به افزایش دیه دمع: تبصره

 موجب افزایش تعهدات بیمه گر نخواهد بود.، گردد

شد و به محض  خواهد موضوع این بیمه نامه با اطالع بیمهگذار مستقیماً از طرف بیمهگر به شخص زیاندیده پرداخت خسارت -17 ماده

  بیمهگر در مقابل بیمهگذار و شخص یا اشخاص زیاندیده بريالذمه میگردد.، پرداخت خسارت

بتواند پروندههاي  که گر قائم مقام بیمهگذار با حق واگذاري به غیر در دعاوي مربوط به این بیمهنامه محسوب میشودبیمه -18 دهما

ین بیمهنامه تعقیب نماید. بیمهگذار در طول مدت دعوي نباید اقدامی به عمل آورد که به مربوط را در مراجع قضایی تا میزان تعهد ا

 بیمهگذار حق هرگونه اقدامی خواهد داشت.، حقوق بیمهگر در تعقیب دعوي لطمه وارد آورد ولی نسبت به مازاد تعهدات این بیمهنامه
 
 

  غیرقابل جبران هايتچهارم: استثنائات و خسار فصل

دیگري توافق شده  نحو مگر آنکه در بیمهنامه یا الحاقیه آن به ،هاي زیر تحت پوشش این بیمهنامه نیستخسارتاستثنائات:  -19 ماده

 باشد:

انقالب و اقدامات براندازي ، اقدامات تروریستی، عملیات خصمانه، (اعم از اینکه اعالم شده یا نشده باشد) جنگ خسارات ناشی از  -1

 بلوا و تعطیلی کار.، اغتشاش، شورش ،اعتصاب، علیه حکومت

 خسارات مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از تششعات اتمی و رادیو اکتیو و انفجار هستهاي. -2

  هر گونه خسارت تبعی (غیر مستقیم) و عدم النفع -3

ار در ایجاد آن ذگبیمهکه  قبیل باد شدید و دیگر موارد از این صاعقه، طوفان، خسارات ناشی از حوادث طبیعی مانند سیل، -4

  دخالتی ندارد.

  

  خسارتهاي غیر قابل جبران:  -20 ماده

  در صورت عدم رعایت موارد زیر بیمه گر هیچ گونه تعهدي نسبت به جبران خسارت نخواهد داشت:

 سال تمام باشد. 16حداقل سن راکب  . 1

 سال سابقه راندن دوچرخه را داشته باشد. 2راکب می بایست حداقل  . 2

 رد به اشخاص ثالث، ناشی از عمد بیمه گذار در تعهد بیمه گر نمی باشد.خسارت وا . 3

 خسارت وارد به اشخاص ثالث ناشی از شوخی بیمه گذار تحت پوشش این بیمه نامه نمی باشد. . 4

 اقوام و نزدیکان درجه یک و دو بیمه گذار، شخص ثالث محسوب نمی شوند. . 5

ــال که دارا . 6 ــارات احتمالی تحت  ارائه این بیمه نامه به افراد بزرگس ــند ممنوع بوده و خس ي اختالالت رفتاري و ذهنی می باش

 شمول این بیمه نامه نمی باشد.

 نزاع و درگیري تحت شمول این بیمه نامه نمی باشد. . 7

 راندن دوچرخه پس از مصرف داروهاي خواب آور ممنوع بوده و در صورت بروز حادثه خسارت در تعهد بیمه گر نمی باشد. . 8

 حالت مستی و مصرف مواد مخدر و قرص هاي روانگردان، ممنوع می باشد. راندن در . 9

 صدور بیمه نامه براي خانم هاي باردار ممنوع می باشد. . 10

 صدور بیمه نامه براي افراد داراي بیماري هاي مزمن نظیر بیماریهاي قلبی، ریوي، مغزي و صرع ممنوع می باشد. . 11

 ممنوع می باشد.سال  16صدور بیمه نامه براي افراد زیر  . 12

 صدور بیمه نامه براي افراد مجنون ممنوع می باشد. . 13

 خسارت وارد به مراکز هسته اي، نظامی تحت شمول این بیمه نامه نمی باشد . 14

 خسارت وارد به اشخاص ثالث در محوطه هایی که دوچرخه سواري ممنوع می باشد، تحت شمول این بیمه نامه نمی باشد. . 15

 اعمال تروریستی، خرابکاري و ... تحت شمول این بیمه نامه نمی باشد.خسارت ناشی از انجام  . 16
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  نامهپنجم : فسخ بیمه فصل

نماید. در اینگونه  فسخ روزه بیمهنامه را 20موارد زیر هر یک از طرفین بیمهنامه میتواند با اخطار کتبی  در :فسخ بیمهنامه -22 ماده

  سخ معتبر و الزماالجراست:تعهدات طرفین نسبت به امور قبل از ف، موارد

 موارد فسخ از طرف بیمهگر: -الف

 عدم پرداخت حقبیمه در سررسیدهاي توافق شده در بیمهنامه. -1

 در صورت تشدید خطر مگر آن که توافق خاصی بین طرفین صورت گرفته باشد. -2

بنماید و مطالب اعالم نشده یا اظهارات چنانچه بیمهگذار سهواً از اظهار مطالبی خودداري نماید و یا اظهارات خالف واقع  -3

 خالف واقع در ارزیابی خطر موثر باشد.

 موارد فسخ از طرف بیمهگذار: -ب

  در صورتی که خطر موضوع بیمه کاهش یابد و بیمهگر حاضر به تخفیف در حق بیمه نباشد. -1

 در صورتی که فعالیت بیمهگر به هر دلیل متوقف شود. -2

  نباشد. به هر دلیل مایل به ادامه پوشش در صورتی که بیمهگذار -3

به ترتیبی که در  است صورت فسخ از طرف بیمهگر یا بیمهگذار حق بیمه مدتی که باقی مانده درنحوه برگشت حق بیمه:  -23 ماده

 برگشت داده میشود. ،تعیین شده است 94آیین نامه شماره  2تعرفه مصوب کمیته موضوع ماده 

 
 ششم: سایر مقررات  فصل

است بر مبناي  موظف بیمهگر، گذار همزمان تحت پوشش سایر بیمهگران باشدصورتی که مسئولیت بیمه در بیمه مضاعف: -24 ماده

 این بیمهنامه تعهدات خود را ایفا نماید و سپس میتواند براي بازیافت سهم سایر بیمهگران به آنها مراجعه نماید.

. چنانچه اختالف نمایند توانند اختالف خود را تا حد امکان از طریق مذاکره حل و فصلمی قرارداد طرفینارجاع به داوري:  -25 ماده

از طریق مذاکره حل و فصل نشد از طریق داوري یا مراجعه به دادگاه حل و فصل نمایند. در صورت انتخاب روش داوري طرفین قرارداد 

براي انتخاب داور مرضیالطرفین هریک از طرفین داور  توافق عدممیتوانند یک نفر داور مرضیالطرفین را انتخاب کنند. در صورت 

انتخابی خود را به صورت کتبی به طرف دیگر معرفی میکند. داوران منتخب داور سومی را انتخاب و پس از رسیدگی به موضوع اختالف 

ب داور سوم به توافق نرسند هریک از طرفین اقدام به صدور راي داوري میکنند. در صورتی که داوران منتخب براي انتخاء با اکثریت آرا

تعیین داور سوم را از دادگاه صالح خواستار شوند. هریک از طرفین حقالزحمه داور انتخابی خود را میپردازد و  ،قرارداد میتوانند

  حقالزحمه داور سوم به تساوي تقسیم میشود.

، از تاریخ بطالن سال ادعاي ناشی از این بیمهنامه باید حداکثر ظرف مدت دو هرگونهمهلت اقامه دعوي و دوره کشف:  -26 ماده

شدن دو سال از تاریخ وقوع حادثه اقامه شود و پس از سپري، فسخ یا انقضاي مدت بیمهنامه و در صورت وقوع حادثه مشمول بیمه

سال  6گذار این مدت تا حداکثر گر و بیمهبین بیمهمذکور هیچگونه ادعاي ناشی از این بیمهنامه مسموع نخواهد شد. در صورت توافق 

  قابل افزایش است.

اسالمی  جمهوري یی است که در محدوده جغرافیاییهاتاین قرارداد شامل خسار هايششپو :قلمرو جغرافیایی پوشش -27 ماده

 ایران واقع شده باشد و تعمیم آن به حوادث خارج از کشور مشروط به توافق خاص است.

مقررات و قوانین  سایر عرف بیمهگري و، مسکوت در این قرارداد حسب مورد تابع قانون بیمه مواردموارد پیشبینی نشده:  -28 ماده

  باشد.جاري کشور می

 


