
بيمهنامه: شماره

شرایط عمومی  بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیر/هیات مدیره ساختمان
- اساس بیمه نامه:  1ماده 

سال ماه اردیبهشت مصوب بيمه قانون براساس نامه بيمه مصصوب1316این مصدنی مسصئوليت قانون قصصانون1339و ،
مصوب ها آپارتمان نامه1343تملک بيمه لینفک جزء (که گذار بيمه کتبی پيشنهاد و مرتبط مقررات و قوانين سایر ،

نبوده گر بيمه قبول مورد که گذار بيمه پيشنهاد از قسمت آن باشد. می طرفين توافق مورد و گردیده تنظيم باشد) می
نمصصی محسصصوب گصصر بيمه تعهدات جزء است گردیده اعل م گذار بيمه به اا کتب آن از قبل یا نامه بيمه صدور با همزمان و

شود.

-تعاریف و اصطلاحات: 2ماده 
است: رفته کار به آن مقابل تعریف با عمومی شرایط این در زیر اصطلاحات

بصصه1/2 مجصصاز و بوده ایران اسلمی جمهوری مرکزی بيمه از فعاليت پروانه دارای که است ای بيمه موسسه : گر بيمه -
است. رشته این در بيمه عمليات انجا م

مصصی2/2 بيمصصه احق پرداخت به متعهد و منعقد گر بيمه با را بيمه قرارداد که احقوقی یا احقيقی شخص هر گذار: بيمه -
باشد.
شصصخص3/2 احکم در ، وی امر تحت وکارکنان گذار بيمه شخص از غير به احقوقی یا شخصاحقيقی :هر ثالث اشخاص -

گردد. می تلقی ثالث
بصصروز4/2 یا وقوع از ناشی خسارت جبران برای گر بيمه تعهد و پوشش اخذ برابر در گذار بيمه که وجهی : بيمه احق -

پردازد. می نامه بيمه پوشش تحت احادثه
وظصصایف5/2 شصصرح وفصصق نامه بيمه اعتبار مدت ودر بيمه موضوع مناسبت به که است رویدادی : بيمه موضوع احادثه -

گصصذار بيمصصه و گردد ثالث اشخاص و ساکنين به مالی و جانی خسارت به منجر و افتد اتفاق گذار بيمه برای شده تعيين
شود. شناخته آن از ناشی غرامت پرداخت یا خسارت جبران مسئول

گردد. می تلقی احادثه یک احکم در مجموع در باشند وااحد اصلی علت یا منشاء یک دارای که احوادثی تبصره:
مشخص6/2 نامه بيمه خصوصی شرایط در که بود خواهد ترتيبی به نامه بيمه مدت انقضای و شروع : نامه بيمه مدت -

گردد. می
مصصی7/2 مشخص نامه بيمه خصوصی شرایط در آن احدود تعيين که است ای محدوده : بيمه موضوع مکانی محدوده -
گردد.
احصادثه8/2 از ناشصی کصه بصدن اعضصای از عضوی کار انجا م توانایی دادن دست از یا و شکل تغيير قطع، نقصعضو: -

باشد. داشته قطعی و دائم وضعيت و بوده بيمه موضوع
افصصراد9/2 فوت یا جسمی صدمات بروز صورت در گردد می متعهد گر بيمه که است وجهی نقصعضو: و فوت غرامت -

بپردازد. ذینفع یا زیاندیده به نامه بيمه این شرایط طبق بيمه مشمول احادثه وقوع از ناشی
مقابصصل10/2 در اا مستقيم شده بيمه ، نامه بيمه موضوع خطرات تحقق صورت در که هایی هزینه : پزشکی های هزینه -

گردد. می متحمل درمانی خدمات دریافت
باشد.11/2 داشته نفع بيمه موضوع از قسمتی یا تما م در که نامه بيمه در مذکور احقوقی و شخصاحقيقی هر ذینفع:
وارد12/2 ثصصالث اشصصخاص و ساکنين اموال به بيمه مشمول اثراحوادث در که مستقيمی های زیان مالی: های -خسارت
آید.

موضوع بیمه نامه :- 3ماده
کصصه معنصصی بدین ساختمان، مشاعات و ثالث اشخاص ساکنين، قبال در گذار بيمه مدنی مسئوليت بيمه از است عبارت
منشصصا که مشاعات و ثالث اشخاص ساکنين، به مالی و جانی خسارت گذار بيمه انگاری سهل و قصور نتيجه در چنانچه
رای طبصصق لزو م صورت در و گذار بيمه مسئوليت ااحراز از پس گر بيمه آید، وارد باشد، ساختمان مشاعات از ناشی آنها

نماید. می اقدا م نامه بيمه شرایط در مندرج تعهدات احدود تا خسارت پرداخت به نسبت قضایی محاکم

- وظایف و تعهدات بیمه گذار :4ماده 
همصصه1/4 گصصر بيمه پرسشهای به پاسخ در صداقت و دقت رعایت با است مکلف گذار بيمه : نيت احسن اصل -رعایت

از عمصصد بصصه گصصر بيمه پرسشهای به پاسخ در گذار بيمه اگر قراردهد. وی اختيار در را بيمه موضوع به راجع اطلعات
کتمان که مطلبی ولو بود خواهد باطل نامه بيمه بنماید اظهاری واقع خل ف بر عمد به با و نماید خودداری مطلبی اظهار

نداشته احادثه وقوع در تاثيری هيچگونه است اظهارشده واقعی خل ف بر یا شده
تصصا که را بيمه احق اقساط تواند می گر بيمه بلکه شد نخواهد مسترد گذار بيمه پرداختی وجوه فقط نه علوه به . باشد

نماید. مطالبه گذار بيمه از است افتاده عقب تاریخ آن

5از  1صفحه 



بيمهنامه: شماره

مصصوجب2/4 که آید وجود به بيمه موضوع کار وضعيت و کيفيت در تغييراتی بيمه مدت طول در هرگاه خطر: -تشدید
تشصصدید به منجر آنکه ولو ، آید وجو به کارکنان یا و بيمه موضوع در مکانی محدوده در تغييری یا و شود خطر تشدید
وضصصعيت تغييصصر یصصا خطر تشدید اگر برساند. گر بيمه اطلع به را موضوع بلفاصله است موظف گذار بيمه ، نشود خطر

ظر ف را مراتب باید مشاراليه نباشد گذار بيمه عمل نتيجه در بيمه بيمه10موضوع به اا رسم خود اطلع تاریخ از روز
برای خطر با متناسب را اضافی بيمه احق تواند می گر بيمه خسارت، وقوع از قبل خطر تشدید صورت در کند. اعل م گر

نماید. فسخ را نامه بيمه گذار بيمه توسط آن پرداخت عد م صورت در و مطالبه باقيمانده مدت
بصصه را خسصصارت توانصصد می گر بيمه ، است بوده خطر تشدید از ناشی خسارت که شود معلو م احادثه وقوع از بعد هرگاه

نماید. پرداخت ، مشدد خطر با متناسب بيمه احق به شده تعيين بيمه احق نسبت
را3/4 خصصود عليه مطالبه ادعاویا هرنوع وهمچنين نامه بيمه این موضوع احادثه هرگونه وقوع است مکلف گذار بيمه -

اقصصامه ویصصا اظهارنصصامه ارسصصال بصورت یا و شفاهی یا کتبی وادعا مطالبه که این از اعم شود مربوط نامه بيمه این به که
اسصتثنای بصه ) روز پنصصج مصصدت ظصر ف واحصصداکثر ممکن زمان دراولين وقت فوت بدون ، باشد قضایی درمراجع دعوی
اا متعاقبصص اسصصت مکلف ونيز برساند گر بيمه اطلع به کتبی بصورت ، آن وقوع از خود اطلع تاریخ از رسمی) تعطيلت
خسصصارت مطالبه آن موجب به که وعنوانی دعوی کننده اقامه ویا کننده مطالبه نشانی و نا م ؛ دعوی ویا مطالبه کيفيات
، اطلعصصات وهرگصصونه ادعصصا مصصورد مبلغ ، ااحتمالی شهود ونشانی ؛نا م زیاندیده مشخصات ، است شده دعوی اقامه ویا
اختيصصار در باره این در راکه مدارکی و اسناد هرنوع و دارد وقو ف آن بر که را موضوع به مربوط دیگر نکات و مشخصات
مسصصئول گصصر بيمصصه اینصصصورت غيصصر در نماید کمک ودفاع ورسيدگی تحقيقات در را گر بيمه و تسليم گر بيمه به دارد
گر بيمه به اطلع است، بوده او اختيارات از خارج که احوادثی واسطه به که کند ثابت گذار بيمه آنکه مگر و بود نخواهد

است. نبوده مقدور گذار) (بيمه او برای مقرر مدت در
از4/4 کصصه این از اعم را نامه بيمه این موضوع با مرتبط دعوی به مربوط قضایی اوراق هرگونه است متعهد گذار بيمه -

مصدت ظصصر ف واحداکثر درنگ بی ، باشد نموده دریافت قضایی دستگاههای یا خسارت مدعی جهصت24طر ف سصاعت
می وارد گر بيمه به طریق این از که بود خواهد زیانهایی و ضرر جبران مسئول ، تاخير صورت ودر دارد ارسال گر بيمه

. شود
آورد.5/4 عمل به گر بيمه با را لز م همکاری کارشناسی امور وانجا م احادثه محل از بازدید جهت بایستی گذار بيمه -
گصصر6/4 بيمه کتبی موافقت بدون گذار بيمه طر ف از وبدنی مالی خسارتهای درمورد وسازش مسئوليت هرگونه قبول -

صصصورت ایصصن غيصصر باشد.در گر بيمه مصلحت وبه خطر تشدید از جلوگيری موجب او عمل اینکه مگر است اعتبار فاقد
نماید. مطالبه گذار بيمه از را پرداختی خسارت یا و نموده خودداری خسارت پرداخت از تواند می گر بيمه

گصصر7/4 بابيمه قضایی ومرااحل مراجع کليه در گر بيمه تعهد ميزان تا دعوی تعقيب واحق سازش احق جانشينی: اصل -
مربوط های پرونده که نماید می اا کرار ولو غير توکيل احق با راوکيل گر بيمه ، نامه بيمه این موجب به گذار بيمه و است
مصصدت طصصول در و نمایصصد تعقيب نامه بيمه این تعهد ميزان تا دادرسی اختيارات کليه از استفاده با قضایی مراجع در را
مصصازاد بصصه نسصصبت ولصصی آورد وارد لطمه دعوی تعقيب در گر بيمه احق به که آورد عمل به اقدامی نباید ، دعوی جریان

داشت. خواهد اقدامی هرگونه احق گذار بيمه نامه بيمه این تعهدات
بيمصصه8/4 پوشش شروع ولی شود می صادر گر بيمه قبول و گذار بيمه تقاضای با نامه بيمه : بيمه احق پرداخت نحوه -

، اسصصت شصصده بينصصی پيصصش نصصامه بيمه در که است ترتيبی به بيمه احق پرداخت به منوط گر بيمه تعهدات اجرای و ای
پرداخصت دليصل هصر به را رسيده موعد اقساط از هریک گذار بيمه و باشد قسطی صورت به بيمه احق پرداخت چنانچه

ماده رعایت با را نامه بيمه تواند می گر بيمه نکصصرده9نکند فسصصخ را نصصامه بيمصصه گصصر بيمه چنانچه نماید ،فسخ باشصصد
خواهد پرداخت شد می پرداخت باید احادثه وقوع زمان تا که ای بيمه احق به شده پرداخت بيمه احق نسبت به خسارت

باشد. شده درج دیگری ضوابط نامه بيمه خصوصی شرایط در آنکه مگر شد
وبصصاعث9/4 نصصداده انجصصا م را نصصامه بيمصصه این در مندرج وظایف اا سهو ذیصلح مراجع تشخيص به گذار بيمه چنانچه -

گذار بيمه قصور تاثير به نسبت به ميتواند گر بيمه شود احادثه ماهيت یا علت تشخيص مانع یا و گر بيمه تعهد افزایش
بود. نخواهد زیاندیده احقوق نافی ماده این احکم بکاهد پرداخت قابل خسارت ميزان از

در10/4 تغييصصری هرگصصونه و گردیده تنظيم بيمه پبشنهاد در مندرج گذار بيمه کتبی اظهارات مبنای بر نامه بيمه این -
عمصصل به طرفين بين که هایی موافقت با مفادالحاقی هرگاه بود. خواهد گر بيمه طر ف از صادره الحاقی موجب به آن
خواسصصتار اا راکتب الحاقی تصحيح ویا تغيير صدور، تاریخ از روز پانزده ظر ف است موظف گذار بيمه ، نکند مطابقت آمده

شد. خواهد تلقی قطعی مذکور اوراق گرنه و شود
نصصامه11/4 بيمصصه متصصن و پيشنهاد فر م در که است همان گذار بيمه قانونی اقامتگاه و نشانی قانونی: اقامتگاه و نشانی -

گصصر بيمصصه اطلع بصصه کتصصبی بصورت را خود قانونی اقامتگاه و نشانی تغيير است موظف گذار بيمه ، است گردیده درج
معتبر گذار بيمه قبلی واقامتگاه نشانی گر بيمه به آن اعل م عد م و گذار بيمه اقامتگاه و نشانی تغيير صورت در برساند

شود. می شناخته

- وظایف وتعهدات بیمه گر :5ماده 
در1/5 منصصدرج تعهصصدات مطصصابق گذار بيمه مسئوليت از ناشی وبدنی مالی خسارت جبران در گر بيمه احدودتعهدات -

بود. خواهد نامه بيمه خصوصی شرایط
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و2/5 فصصوت،نقصصصعضصصو غرامصصت جبران شامل نامه بيمه مشخصات درجدول مذکور بدنی خسارت جبران از منظور -
باشد. می قرارداد این موضوع پزشکی های هزینه

مندرج3/5 تعهدات براساس خسارت جبران به متعهد گر بيمه گذار، بيمه مسئوليت از ناشی احادثه وقوع صورت در -
رعصصایت بصصا جصصانی خسارت در آن بر مضا ف و خسارت، مدارك و خود کارشناس برآورد نامه، بيمه خصوصی شرایط در

نماید. اقدا م دیات قانون در رایج دیه انواع از دیه نوع ارزانترین ریالی معادل
بصصه4/5 گصصذار بيمه و گر بيمه توافق صورت در ، قضایی مراجع رای صدور از وقبل گذار بيمه مسئوليت ااحراز از پس -

گصصذار بيمصصه درصورتيکه . گردد می تعيين گر بيمه معتمد پزشک نظر با بدن نقضعضو درصدهای ، خسارت پرداخت
پزشک و گر بيمه منتخب پزشک از متشکل کميسيونی در موضوع باشد، معترض گر بيمه معتمد پزشک نظر به نسبت
طرفيصصن برای مزبور کميسيون اعضای اکثریت نظر و مطرح مزبور پزشک انتخاب به پزشک نفر ویک گذار بيمه منتخب

. بود خواهد التباع لز م اعتراض موارد در
زیاندیصصدگان5/5 از یک هر به ونقصعضو فوت وغرامت پزشکی های هزینه ،بابت احادثه هر در پرداختی مبالغ جمع -

نماید. تجاوز نامه بيمه خصوصی شرایط در مندرج ميزان به ، گر بيمه تعهد احداکثر از تواند نمی نامه بيمه این موضوع
شوند.–تبصره می تلقی زیاندیده دراحکم اا جمع وی الحقوق ذوی و وراث ،کليه نفر هر فوت صورت در
مصصورد6/5 احسصصب اسصصت، شصصده دادگاه رای ارائه به مشروط خسارت پرداخت که مواردی در خسارت: به رسيدگی -

از پصصس روز پانزده ظر ف یا قطعی رای ابل غ تاریخ از روز پانزده ظر ف مکلفند آنها قانونی مقا م قائم یا ذینفع یا زیاندیده
نماینصصد. تسصصليم را خصصود درخواست و مراجعه گر بيمه به خسارت دریافت برای لز م مدارك با ابلغی رای شده قطعی
و تسصصليم تاریخ ، متقاضی نا م بر مشتمل را لز م اطلعات و ثبت را آن درخواست محضوصول به است مکلف گر بيمه

بيمه باشد کامل نقاضا زمان در مدارك چنانچه کند. بررسی را مدارك بودن کامل یا نقصان ، ثبت استشماره موظف گر
مدت ظر ف را15احداکثر مراتب ، باشد ناقص تسليمی مدارك چنانچه و نماید، پرداخت را آن خسارت قبول از پس روز

مراجعصصه عصصد م و کنصصد اقدا م هفته یک ظر ف نقصاحداکثر رفع به نسبت تا اعل م متقاضی به کتبی صورت به و بررسی
. بود نخواهد گر بيمه تعهدات افزایش موجب مدارك تکميل در تاخير یا و مقرر مهلت ظر ف مذکور اشخاص

تصصامين7/5 مصصورد دیگری های نامه بيمه موجب به نامه بيمه این موضوع های مسئوليت صورتيکه در مضاعف: بيمه -
بيمصصه همصصه در گران بيمه تعهدات مجموع به نامه بيمه این در خود تعهدات تناسب به گر بيمه تعهد باشد گرفته قرار
بصصرای تصصوان می ، گردد خود تعهدات ایفاد به موظف نامه بيمه این مبنای بر گر بيمه که درصورتی و بود خواهد ها نامه

نماید. مراجعه گران بيمه سایر به خود سهم بازیافت
در8/5 گصر بيمصه تعهصصد نماید استفاده مشابه سازمانهای یا اجتماعی تامين سازمان خدمات از زیاندیده صورتيکه -در

پرداخت قابل خسارت ميزان تا مذکور سازمان توسط شد، پرداخت غرامت مازاد از است عبارت پزشکی هزینه جبران
نامه. بيمه این در

کصصه-6ماده این یا و است متعهد احادثه هر برای نامه بيمه این طبق که مبلغی احداکثر پرداخت با تواند می گر بيمه
مرااحل از یک هر در را خود اقدامات ، تعهد احداکثر تاميزان آن التفاوت مابه پرداخت با نموده پرداخت ال قب مبلغی اگر
واقصصدامات احقوقی وجریانهای مذاکرات کنترل و رهبری صورت آن در و بنماید مسئوليت سلب خود واز متوقف قضایی
نمایصصد. خصصودداری مصصداخله ادامه واز واگذار گذار بيمه به را نامه بيمه این موضوع با مرتبط دعوی هر به مربوط قانونی

داشت. نخواهد مسئوليتی بعدی ادعای هرگونه برابر در گر بيمه بنابراین
ذوی-7ماده ویصصا زیاندیصصده شصصخص به گر بيمه طر ف از اا مستقيم گذار بيمه اطلع با نامه بيمه این موضوع خسارت

زیاندیصصده اشصصخاص یا وشخص گذار بيمه مقابل در گر خسارت،بيمه پرداخت محض وبه شد خواهد پرداخت او الحقوق
گردد. می الذمه بری

پزشصصکی-8ماده هزینصصه بصصابت مبلغصصی گر بيمه ، ذیصلح یا و قضایی مراجع توسط رای صدور از قبل صورتيکه در
بصصه احصصداکثر ، آن التفصصاوت مصصابه و کسر مذکور مراجع توسط شده تعيين مبلغ از پرداختی مبلغ باشد نموده پرداخت

گردد. می پرداخت خصوصی شرایط در مندرج ميزان

- فسخ وابطلن بیمه نامه : 9ماده 
کتبی قبلی اخطار با مدت انقضای از قبل است ممکن نامه بيمه زیصصر20این موارد در گذار بيمه یا گر بيمه طر ف از روزه

شود: فسخ
: گر بيمه طر ف از

1/9. معين های سررسيد در اضافی بيمه واحق بيمه احق پرداخت عد م درصورت -
2/9. مربوط اضافی بيمه احق پرداخت به گذار بيمه موافقت وعد م خطر تشدید درصورت -
وقوع3/9 از قبل امر این ااحراز و خطر وضعيت درباره عمد غير طور به گذار بيمه واقع یااظهارخل ف کتمان صورت در -

. احادثه
4/9. باشد آن پرداخت به ملز م گر بيمه که خسارت هر پرداخت از بعد -
اليه.5/9 منتقل یا ورثه توسط گذار بيمه وظایف و انجا م عد م و گذار بيمه -فوت

راضصصی بيمه احق تخفيف به گر وبيمه رفته ازبين ویا یافته کاهش تشدیدخطر کيفيت که صورتی در گذار: بيمه طر ف از
نشود.
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بصصه و محاسصصبه روزشمار صورت به است مانده باقی که مدتی بيمه احق باید ، گر بيمه طر ف از فسخ صورت در : تبصره
گذار، بيمه طر ف از و نامه بيمه فسخ صورت در و نامه) بيمه قانون در مندرج موارد استثنای شود(به برگشت گذار بيمه

شد. خواهد محاسبه مدت کوتاه بيمه تعرفه براساس برگشتی بيمه احق
6/9. دليل هر به گر بيمه فعاليت شدن متوقف -
پوشش.7/9 ادامه به گذار بيمه تمایل عد م -

-فرانشیز: 10ماده
برعهصصده نصصامه بيمصصه خصوصی شرایط براساس آن جبران که باشد می پرداخت قابل مالی خسارت از درصدی فرانشيز

گردد. می درج نامه بيمه خصوصی شرایط در آن وميزان بود خواهد گذار بيمه

- استثنائات: 11ماده
: است خارج گر بيمه تعهدات شمول از شود شناخته آنها مسئول گذار بيمه که این ولو زیر، عوامل معلول های خسارت

. گذار بيمه وتقلب عمد از ناشی خسارت -
رادیواکتيو. وتشعشات ای هسته انفجار از ناشی خسارت -

قبيل. این از دیگری عوامل و واعتصاب وشورش انقلب و جنگ از ناشی خسارت -
رانصصش زلزله، (سيل، طبيعی بلیای و احوادث قبيل از باشد می گذار بيمه اختيار از خارج آن منشاء که هایی خسارت -

گردد. محرز احادثه دربروز قضایی مراجع در گذار بيمه مسئوليت آنکه مگر زمين)
. نقدی جزای و ها سازمان سایر و شهرداری مطالبات و تخلفات ، جرائم -

شود. نمی شناخته آن مسئول گذار بيمه ذیصلح مراجع نظر طبق که احوادثی کليه -
بيمه. مورد محل ورزشی سالن در ورزشی احوادث از ناشی خسارت -

بدنه. روی بر کشی خط و جزئی کلی، سرقت ، تصاد م ، تصاد ف ، برخورد اثر بر موتوری نقليه وسایل به وارده خسارت -
(پيمانکار). گذار بيمه از غير مسئوليت از ناشی وارده خسارت -

باشد. آپارتمانها تملک قانون مسئوليت نامه آیين و شرایط از خارج که خسارتی هرگونه -
اداری. و تجاری مراکز در گذار بيمه نگهبانان و کارکنان به وارده خسارت -

طریصصق12ماده  از کصصه صورتی در نامه بيمه این اجرای یا و تفسير از ناشی اختل ف هرگونه : اختلفات رفع چگونگی -
التبصصاع لز م طرفين برای و قطعی مزبور داور رای و شد خواهد ارجاع الطرفين مرضی داور به نشود وفصل احل مذاکره
بصصه و ارجاع داوری هيأت به موضوع نرسند توافق به الطرفين مرضی داور انتخاب مورد در طرفين که صورتی در است.

شد: خواهد عمل زیر ترتيب
نماید.1 می معرفی دیگر طر ف به و تعيين اختصاصی داور نفر یک طرفيت از -هریک
انتخصاب2 سصرداور عنصوان بصه را دیگصصری داور ، اتفاق به اختل ف مورد موضوع درباه بحث از قبل اختصاصی داوران -

نمود. خواهند
بود3 خواهد التباع لز م طرفين برای و معتبر آرا، اکثریت با داوری هيأت رای -
تا4 طرفين از هریک که صورتی در تعييصصن30- را خصصود اخصاصصصی داور مقابل طر ف داور معرفی و انتخاب از بعد روز

تا اختصاصی داوران یا و مصصورد30نکند احسب توانند می طرفين از هریک نرسد توافق به ، سرداور تعيين مورد در روز
بنماید. سرداور یا داور تعيين درخواست ذیصلح دادگاه از

منشصصاء-13ماده نصصامه بيمصصه انقضصصاء تاریخ از که است دوسال نامه بيمه این از ناشی دعاوی زمان مرور : زمان مرور
بيمصصه تعهدات شمول از گردد اعل م گر بيمه به نامه بيمه انقضاء از دوسال از پس که خساراتی و شود می شروع دعوی

است. خارج نامه
و-14ماده بيمصصه عصصر ف ، بيمه قانون برطبق است نشده ذکر نامه بيمه این در که درمورادی : نشده بينی پيش موارد

شد. خواهد عمل کشور جاری قوانين سایر
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ايرانبيمهگذار........................................ بيمه سهامي شرکت
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