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 نامه:شماره بيمه
 

(1) 

شدود  گر ناميدد  مدي  كه از اين پس بيمه "ما"گذار مذكور در جدول مشخصات )پيشنهادي كه به شركت سهامي بيمه براساس پيشنهاد كتبي بيمه

گذار و ساير اظهارات كتبي او كه به منظدور درج در بيمده  سخهاي مندرج در پرسشنامه تكميل شد  از طرف بيمهتسليم گرديد ( و نيز به استناد پا

نامه و با رعايت استثنائات، مقررات و به موجب اين بيمه ،گذار حق بيمه را در زمان مقرر پرداخت كرد  باشددرصورتي كه بيمه ،گيردنامه صورت مي

اد  كدردن ، بده منظدور    يد مه شد  در حال كار ، توقد  ، پ يد . اقالم بينماير جبران ميگذار را به شرح زمهيگر خسارت بهميشرايط مندرج در آن ، ب

-يشدرو  مد   يمه از زمانيباشد . در هر حال اعتبار بيمه ميدر محوطه انبار و نصب مجدد تحت پوشش ب ييا جابجاير و يد و تعميا بازديزكردن يتم

 ت انجام شد  باشد . يكار افتادن با موفق ش و بهيشود كه آزما

 یاستثنائات عموم
د گدردد ، جبدران   يا به سبب آن تشديجاد و ير ايجه عوامل زيا در نتيم ، به علت ير مستقيا غيم و يب وارد  را كه به طور مستقيآسا يگر اتالف مهيب

 نخواهد كرد : 

ا يد ، بلدوا ، انقدال     يگرياغيد ،  يا نشد  باشد ( ، جنگ داخليخوا  جنگ اعالم شد   ات خصمانه )ي، عمل يال ( جنگ ، هجوم ، عمل دشمن خارج

، در دست گرفتن قدرت  يدسته جمع يهال كارخانه از طرف كارفرما در مقابله با اعتصا  كارگران ، جنبشيا تعطيام ، شورش، اعتصا  كارگران يق

رد ، توطئه ، يانجام گ ياسيالت سيا با ارتباط با هرگونه تشكي ت كه به ناميبا سوء ن ياشخاص طرفا از ي ير قانونيق غيا از طري ينظام يله قوايبه وس

ا هدر مقدام   يد ( DE JURE OR DE FACTO) يا قدانون يد  يان وارد به اموال ، بنا به دستور دولت عملد يا زيب ي  ، ضبط و مصادر  ، تخريتوق

 .  يتدار عموميصالح

 و . يواكتيو راد يااز تشعشعات هسته يناش يهايا آلودگي ياهسته يها ( واكنش

 .  يا كاركنان ويگذار مهيب يعمد يا سهل انگاريج ( عمل 

 يرانين رفتن ، وياعالم دارد كه از ب« ال »گر به استناد استثنائات بند مهيگر ، بيد يا هرگونه دادرسي ييقضا يب دعوايا تعقيان طرح يهرگا  در جر

 گذار است . مهيباشد به عهد  بيمه ميمشمول ب ين مواردين كه چنيست ، اثبات ايمه نين بيمشمول ا يتيولا مسئي،  يدگيدبي، آس

 

 یط عمومیشرا
ت كدرد  و بده   ينامه را رعامهيگذار مقررات بمهين است كه بينامه مشروط برامهين بيبه موجب ا يهرگونه پرداخت يگر برامهيت بيمسئول -1

 را كه به عهد  دارد انجام داد  باشد .  يفيه وظايپاسخ داد  و كل يرسشنامه به درستسؤاالت مطرح شد  در پ

ن يد هربار كه در ا« نامه مهين بيا»شود و اصطالح ينامه محسو  ممهينفک بينامه جزءالمهين بيا يهاا بخشيجدول مشخصات و بخش  -2

نامه مهيک قسمت از بيكه در  يا اصطالحيز خواهد بود. هر واژ  و يها نا بخشيقرارداد به كار رود منظور از آن جدول مشخصات و بخش 

 خواهد بود.  يهمان معن ينامه دارامهيب يخاص بكاربرد  شود ، همه جا يآن به معن يهاا بخشي و ا در بخشيا جدول مشخصات ي

-هيه اقدامات الزم را به عمدل آورد و توصد  ينه خود كليهزمه شد  به ياموال ب يدگيدبيا آسياز اتالف  يريد به منظور جلوگيگذار بامهيب -3

 ت كند . يكارخانه سازند  را رعا يهاهيو توص يگر را انجام دهد و مقررات قانونمهيمعقول ب يها

ه يد اسدت كل  گدذار موظد   مهيب قرار دهند . يابيو ارز يمه را مورد بازرسيتوانند در هر زمان مناسب موضو  بيگر ممهيندگان بينما الف( -4

 گر بگذارد .مهيندگان بيار نمايخطر در اخت يابيارز يرا برا ياطالعات ضرور

ه يد نده خدود كل  يگدر برسداند و بده هز   مهيب يا نامه به آگاهيله فكس يمه را بالفاصله به وسير در موضو  بييگذار ملزم است هرگونه تغمهيب ب(

ن يد   و احوال معمول دارد . درصدورت لدزوم بده تبد  ا    امه شد  با توجه به اوضياقالم ب نان از صحت كارياطم يالزم را برا ياطياحت يهااقدام

 خواهد آمد .د نظر به عمل يمه تجديبا حقين يرات نسبت به حدود تامييتغ

 

 سب كرد  باشد . گر را كمهيب يد خطر شود مگر آن كه موافقت كتبيجاد كند كه منجر به تشديرا ا يراتييمه تغيد در موضو  بيگذار نبامهيب

 د :يگذار بامهيخسارت شود ب يطرح ادعا وجبنامه ممكن است ممهين بيكه بر طبق ا يادرصورت وقو  هرگونه حادثه -5

 د قرار دهد. ييز آن را مورد تاين "گر برساند و كتبامهيب يا فكس مراتب را با ذكر نو  و حدود خسارت به آگاهيله تلفن يبالفاصله به وس الف(
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 امكان دارد به عمل آورد .  يو يرا كه برا ييهاه اقدامي، كل يدگيدبيا آسياز گسترش دامنه اتالف  يريبه منظور جلوگ ب(

 گر قرار دهد. مهيا كارشناس بيند  يار نمايدر اخت يدگيد  را به همان حال حفظ كند و به منظور رسيخسارت د يهاقسمت ج(

 ار او بگذارد .يه و در اختيگر را تهمهياست به اطالعات و مدارک مورد درخويكلد( 

 د . يرا مطل  نما يانتظام يهامقام ياز دزد يا خسارت ناشيدرصورت فقدان  ه(

نخواهدد   ياطدال  داد  نشدد  باشدد ، تعهدد     يروز پس از وقو  حادثه به و 41كه ظرف مدت  يدگيدبيا آسيچ مورد در قبال اتالف يگر در همهيب

 داشت . 

ن و ييگر تعمهيكه حدود آن توسط ب يجزئ يهاگر رساند ،درمورد خسارتمهيط باال وقو  خسارت را به اطال  بيگذار بر طبق شرامهيآن كه بپس از 

ا يد ر يد گر فرصت داد  شود كه قبدل از هرگونده تعم  مهيند  بيد به نماير موارد بايض اقدام كند. در سايا تعوير يتواند نسبت به تعميشود ، ميابالغ م

قرار ندهدد ،   يدگيگر ظرف مدت معقول پس از وقو  حادثه خسارت را مورد رسمهيند  بيقرار دهد و هرگا  نما يدگي، خسارت را مورد رس يرييتغ

 يرصدورت نامده د مده ين بيمه شد  تحت ايگر در قبال اقالم بمهيد  اقدام كند . بيخسارت د يهاض قسمتيا تعوير يگذار حق دارد نسبت به تعممهيب

 نخواهد داشت .  يد  و به كار روند تعهدير موقت گرديا تعمير يگر تعممهيكه بعد از خسارت بدون موافقت ب

از اشدخاص ثالد     يافت غرامت پرداختد يگر به منظور حفظ حقوق خود و درمهيرا كه ب يگر اقداماتمهينه بيگذار متعهد است به هزمهيب -6

كه ممكن است  يا اجاز  و دستور انجام آن را بدهد. غراماتيداند معمول دارد ، ياند ( الزم ممه شد يمه بنامهين بيكه تحت ا ي)بجز كسان

كه بر طبدق اصدل    يا غراماتيپرداخته است  "مايگر مستقمهيكه ب ييهارد اعم است از خسارتيگر قرار گمهيجبران آن مورد درخواست ب

 نامه پرداخته است حق مطالبه آن را دارد . مهين بيوجب اكه به م ييهاجه خسارتيدر نت يقائم مقام

 رد . يا مورد درخواست قرار گيص داد  شود يا بعد از آن الزم تشخيگذار مهين بند ممكن است قبل از پرداخت خسارت به بياقدامات مذكور در ا

كده   ينامه( موضدو  بده كارشناسد   مهيبا فرض معتبر بودن بنامه پرداخت شود ) مهين بيد به موجب ايكه با يهرگونه اختالف دربار  مبلغ -7

 شود ارجا  خواهد شد.يد  مين برگزيبا توافق طرف "كتبا

خ يک مدا  از تدار  يد ن ظدرف مددت   ين نسبت به كارشناس واحد به توافق نرسند موضو  اختالف به دو كارشدناس كده توسدط طدرف    ياگر طرف 

 د .يخواهد گردشود ارجا  يگر انتخا  ميطرف د يدرخواست كتب

را به عنوان سركارشناس  يموضو  اختالف، كارشناسان، كارشناس سوم يماهو يكه كارشناسان مزبور به توافق نرسند قبل از بررس يدرصورت 

ه يد عل ييچ دعدوا يل خواهد شد. قبل ازاعالم نظر كارشناسان هد ياست سركارشناس تشكيتحت ر يانتخا  خواهند كرد. جلسه كارشناس "كتبا

 باشد .يقابل طرح نم ييگردر مراج  قضاهميب

ز اعدالم شدد    يد آما به طور اغراقيتقلب  ياز رو يا خسارتيباشد  ير واقعيگذار غمهيا اظهارات ارائه شد  از طرف بيشنهاد يهرگا  پ الف( -8

نامه از درجه اعتبار سداقط اسدت و   مهين بيارائه شود ، در آن صورت ا يا اطالعات نادرستيفوق اظهارات  يا در جهت اثبات ادعايباشد و 

 نامه نخواهد بود. مهين بيگر مسئول پرداخت غرامت تحت امهيب

ا درصدورت ارجدا  موضدو  بده     يد ظدرف سده مدا  و     يت كند، چنانچه اقامه دعدو ياز خود سلب مسئول يگر درخصوص خسارتمهيهرگا  ب ب(

 ياز سدو  يا سركارشناس اقددام قدانون  ياز طرف كارشناس  ي  پس از اعالم رأظرف مدت سه مانامه،مهين بيا "7"ط بند يكارشناس طبق شرا

 خواهد شد.  ينامه منتفمهين بياز ا يه حقوق ناشيرد كليگذار صورت نگمهيب

گر مهيب ،شدز وجود داشته باين يگرينامه دمهياشخاص ثال  ،ب يا دعاويجبران خسارت  ينامه ، برامهين بيخسارت مشمول ا ياگر در زمان ادعا -9

 ود مسئول جبران خسارت خواهد بود.فقط نسبت به سهم خ

مددت   يمه را براساس نرخ كوتا  مدت بدرا يبگر حقمهيل باشد فسخ كند. در آن صورت بينامه را در هر زمان كه مامهين بيتواند ايگذار ممهيب -41

-گر موظ  است حدق مهيد، در آن صورت بينامه را فسخ نمامهين بيا ياک هفتهيطار تواند با اخيز ميگر نمهينامه محاسبه خواهد كرد. بمهياعتبار ب

 گذار مسترد دارد. مهيبه ب يكارشناس يهانهيباشد پس از كسر هزيمه تحت پوشش نميكه مورد ب يرا نسبت به مدت يافتيمه دريب

خواهد داشدت بددون   ن حقينف  همچنيخود خواهد داشت . ذ را به نامگذار مهيافت حقوق بيدرنف  حق يبه حسا  ثال  ، ذ يانامهمهيتحت ب -44

ار نداشته باشد . درصدورت  ينامه را در اختمهينف  ، بياگر ذ ي، حتديگذار را منتقل نمامهيو حقوق بافت يگذار خسارت قابل پرداخت را درمهيد بييتا
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افت غرامت يبر در يگذار مبنمهيت بين رضايمه و همچنيف  به اخذ پوشش بنيت ذيبر رضا يل الزم مبنيگر ممكن است دالمهيپرداخت خسارت ، ب

 د . ينف  را مطالبه نمايتوسط ذ

گر و احدراز  مهيک ما  پس از اعالم خسارت به بيتواند يگذار ممهيگر قابل پرداخت خواهد بود. بمهيک ما  پس از برآورد آن توسط بيخسارت  -41

ا بده  يد زان خسارت قابل پرداخت محقق نشدد  باشدد و   يكه م يد ، ماداميط موجود بنمايرا تحت شرا ياقل مبلغافت حديدر يتقاضا ،يت ويمسئول

 د . يآيق در ميفوق به حال تعل يهاگذار است خسارت قابل پرداخت نباشد مدتمهيكه در كنترل ب يليدال

 د : ينما ير از پرداخت خسارت خودداريگر حق دارد در موارد زمهيب

افت خسارت وجود داشته باشد ، جبران خسارت منوط به ارائه اسدناد و مددارک الزم بده    يگذار به درمهينسبت به حق ب يديهرگا  شک و ترد الف(

 گر خواهد بود. مهيب

ق و يام تحقباشد ، پرداخت خسارت منوط به اتم يربط ضروريق در مراج  ذيو تحق يخسارت ، بازرس ياگر به موجب قانون جزا نسبت به ادعا ب(

 خواهد بود.  يدادرس

 

 یدخسارت ما -ک یبخش 

  یامهیمحدوده پوشش ب
د شدود بدا پرداخدت    ينامه تمدمهيب "كه بعدا يا در مدتيمه مندرج در جدول مشخصات و يند كه در طول مدت بينمايگذار موافقت ممهيگر و بمهيب

كه در جدول مشخصات درج شد  است به هر علت  ييهاا قسمتيک از اقالم يكه هريتگر درصورمهيگذار و قبول آن از طرف بمهيمه از طرف بيبحق

ض آن يا تعدو يد ر يكه تعم ينشد  گردد به نحو ينيبشيو پ يناگهان ،يكيزيف يدگيدبيآس ايشد  ، دستخوش اتالف  يمستثن "حايكه صر يجز علل

بدر  ر )يد ا تعميد ض يباشد با پرداخت وجه نقدد ، تعدو   يدگيدبيآسا يازآن اتالف  يگذار را كه ناشمهيگر خسارت وارد به بمهيضرورت داشته باشد ، ب

 د . يگر( جبران نمامهيحسب انتخا  ب

ن شدد  و در مجمدو  از   يدي كه در جدول مشخصدات تع  يمه از مبلغيهر قلم از اقالم مورد ب يمدت قرارداد برا يزان خسارت قابل پرداخت در طيم

 تجاوز نخواهد كرد . ،نوشته شد  است رذكوكه در جدول م يجم  مبالغ

 

 ک یاستثنائات مربوط به بخش 

 ندارد :  ير تعهديگر در موارد زمهيب

ک قلم از مدوارد  يش از يب ياگذار است . اگر به علت وقو  حادثهمهيز مذكور در جدول مشخصات به عهد  بيدرصورت وقو  هر حادثه ، فرانش الف(

 باشد . يگذار ممهيز به عهد  بين رقم فرانشيشود فقط باالتر يدگيدبيآس ايمه شد  دچار اتالف يب

 ا طوفان . ي، تندباد ،گردباد  يياياز زلزله ، آتشفشفان ، زلزله در يم ناشير مستقيا غيم يمستق يدگيدبيا آسياتالف  ب(

 .  ياز دزد يم ناشير مستقيا غيم يمستق يدگيدبيا آسياتالف  ج (

ندد  او از آن مطلد    يا نمايد گذار مهينامه وجود داشته و بمهيباشد كه در زمان شرو  اعتبار ب يب و نواقصيكه منشأ آن معا يدگيدبيا آسياتالف د(

 ا نباشد . يب و نواقص آگا  باشد ين معايگر از امهيبود  است ، خوا  ب

 ر خدمات باشد . يا سايا برق يگاز ، آ  ا قط  يم به علت نقص يرمستقيا بطور غي "مايكه مستق يدگيدبيا آسياتالف  ه (

 يدگييجاد حفر  ، سايا اي، سوراخ شدن  يو استهالک معمول ياز آثار كاركرد دائم باشد مانند فرسودگ يناش "مايكه مستق يدگيدبيا آسياتالف  و(

 .  يط جويدر اثر شرا يجيا فساد تدري ي، قشر گرفتگ ي، زنگ زدگ يو خوردگ يل رفتگي، تحل

قابل پرداخت بده اقدالم    يدگيدبيآسا يبه علت اتالف  ين نواقصين كه چنيجاد شود ، مگر ايرد ادكه در مورد رف  نواقص كارك يانهيرگونه هزه ز(

 مه شد  وارد شد  باشد . يب

-يض مد يتعو يات نگهدارين عملايرا كه در جر ين قطعاتين استثناء همچنيجاد شود. ايمه شد  اياقالم ب يكه در مورد نگهدار يانهيح( هرگونه هز

 گردد . يشود شامل م
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 مسئول جبران آن است . ا قرارداديمه به موجب قانون يد با فروشند  اقالم موريكه سازند   يدگيدبيآسا ياتالف ط (

 ، مالک مسئول جبران آن است .  يا قرارداد نگهداريا قرارداد اجار  يه شد  كه به موجب قانون يا كرايزات اجار  يوارد به تجه بيا آسياتالف  ( ی

 .   يت تبعيا مسئوليان يهرنو  ز ک (

هدا ، ابدزار   کيرهدا ، السدت  يمها ، زنجيها ، سر( ، تسمهيگق ) نشتيعا يرهايوزها ، خميها ، نوارها ، فرها ، لولهيالمپها ، ش يدگيدبيا آسياتالف  ل(

ا هرگونده مدواد   ياء بافته شد  يا منسوجات و اشيک ، غربالها يا سرامي ينيشه ، چياز شاء ساخته شد  يشد  ، اش يحكاك يلندرهايض ، سيقابل تعو

 ( .  ييايمي، مواد ش ي) مانند انوا  روغن ، سوخت نفت ياواسطه

 ا لعا  داد  شد  . يشد   يقليشد  ، ص يزيآمسطح رنگ يمانند خراش رو يو  ظاهريع م (

مده شدد  و مدورد تعهدد     يوارد به اقالم ب يدگيدبيا آسياز اتالف  يكه خسارت ناش يشد  است ، درصورتد يق« م»و « ل» يرا كه در بندها يموارد

 گر ملزم به جبران آن است .مهيباشد ب

 

 ک یمقررات مربوط به بخش 

 مه شده :  یمبلغ ب-1شرط 

باشدد .  يت مد يد از همان نو  و از همان ظرفيجد مه شد  با اقالمياقالم ب ينيگزيمه شد  معادل ارزش جاينامه مبلغ بمهين بيبه موجب ا

 نه نصب  است . يمتعلقه و هز يه ، حقوق و عوارض گمركيشامل: كرا ينيگزيكه ارزش جا ين معنيبد

 ابدد. ييكداهش مد  شدد  يمده م يست بيبايكه م يمه شد  به مبلغيمه شد  كمتر از ارزش فوق باشد، خسارت به تناسب مبلغ بياگر مبلغ ب

 مه(.يقانون ب د شود )ماد  يک از آنها به طور جداگانه اعمال مين شرط نسبت به هريک مورد باشد، ايش از يد  بياقالم خسارت د كه يدرصورت

  :خسارت  جبراناساس  -2شرط 

د  بده  يد دبين اقدالم آسد  به منظور بازگرداند يضرور يهانهيگر هزمهير باشد ،بيمه قابل تعمياز اقالم مورد ب يكيب وارد به يكه آس يدرصورت الف(

 يرگا  و بالعكس و حقدوق و عدوارض گمركد   يسات تا تعميه از محل تاسياد  كردن و نصب مجدد آن با احتسا  كرايپ يهانهيه بعالو  هزيحالت اول

گدذار  مده يمتعلدق بده ب   رات در كارگا يمه شد  منظور شد  باشد جبران خواهد كرد. هرگا  تعميدر مبلغ ب ييهانهين هزيكه چن يمتعلقه را درصورت

چ يگدذار پرداخدت خواهدد نمدود. هد     مده يبه ب يباالسر يهانهيهز يبرا يبه اضافه درصد معقولرا ر يگر ارزش لوازم و دستمزد تعممهيرد، بيانجام پذ

 گردد . يدرمحاسبه منظورم يافتيشود لكن ارزش بازيض شد  كسرنميبابت استهالک قطعات تعو يانهيهز

شد  و نحو  جبران مطابق بند  يتلق يآن بالفاصله قبل از حادثه باشد ، خسارت كل يا متجاوز از ارزش واقعيالذكر معادل و رات فوقينه تعمياگر هز

 ر خواهد بود. يز«  »

حمدل ،   يدعدا  يهدا نده يقبل از حادثه را مشتمل بر هز آن يگر ارزش واقعمهيشود، ب يمه دچار خسارت كلياز اقالم مورد ب يكيكه  يدرصورت ب(

مه شد  منظور شد  باشد جبران خواهد كرد . در محاسبه يدر مبلغ ب ييهانهين هزيكه چن يتا حدود متعلقه يحقوق و عوارض گمرك ،نه نصب يهز

 د  كسر خواهد شد. يمورد خسارت د ينيگزينه استهالک مناسب از ارزش جاي، هز يارزش واقع

 

ن رفتده  ين پس قطعه از بيافت آنها را خواهد پرداخت ، از ايد  با احتسا  ارزش بازيدبيآس قطعات يجداساز يهانهيگر هزمهيب "ضمنا  

ممكن است بدا   گرمهيبدر جدول مشخصات درج گردد . ) يستين شد  بايگزيه اطالعات الزم مربوط به قطعه جايمه نخواهد بود ، كليتحت پوشش ب

مده  يد ( . از زمان وقو  حادثه قابل جبران مبلدغ ب يموافقت نما ينيگزيا ارزش كامل جان شد  بيگزيجهت پوشش قطعه جا يدرخواست صدور الحاق

 برگرداند  شود. يزان قبليبه م "مه شد  مجددايابد مگر آن كه مبلغ بييكاهش م يزان خسارت پرداختيماند  به ميمدت باق يشد  برا

مده  يمشدمول ب  ي، تنهدا درصدورت   يا حمل و نقل سري يالت رسميتعط ، كار در شب ، كار در يكاراضافه يبرا ياضاف يهانهيهرگونه هز

 مورد توافق قرار گرفته باشد . "خواهد بود كه كتبا
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(5) 

رات موقدت  يد تعم يهدا نده يباشد .هرگونده هز ينامه نممهين بيتحت پوشش ا يفن يدهايبازدا ي يرات، اضافات، بهسازيينه هرگونه تغيهز

 ر تجاوز نكند. يتعم يهانهيبود  و از كل هز ييرات نهايتعم يهانهيود كه جزء هزگر خواهد بمهيمورد قبول ب يدرصورت

ا يها و رات دستگا ياز انجام تعم يحاك يافتيها و اسناد و مدارک درها را پرداخت خواهد كرد كه صورت حسا نهيهز يگر تنها زمانمهيب

 گر قرار گرفته باشد .مهيبول به بود  و مورد قيض آنها و برگرداندن آنها به صورت اوليتعو

 ها (ره دادهیافزار ) ابزار ذخب به نرمیآس -بخش دو 

 محدوده پوشش : 
تواندد  ير  شد  است كه ميذخ يد شد  و به كمک آنها اطالعاتيكه در جدول مشخصات ق ييافزارهاند هرگا  نرمينمايگذار موافقت ممهيگر و بمهيب

ه قابدل جبدران   نامد مهين بيک ايكه به موجب مندرجات بخش  يعمل كند ، دچار خسارت ماد يكيعات الكترونستم پردازش اطاليدر س "مايمستق

ا يد گدر در صدورت اتدالف و    مهيزان تعهد بيرد . ميگيشد  به عهد  م ينيبشيكه پ يگذار به نحومهيگر جبران خسارت را در قبال بمهيب است شود،

مه شد  تجاوز نخواهد ين شد  و در مجمو  از كل مبالغ بييافزار در جدول مشخصات تعهر نرم يكه برا يمبلغاز مه يدر مدت اعتبار ب يدگيدبيآس

كده   يا در هر مددت بعدد  يد شد  يدر جدول مشخصات ق مه كهيدر مدت اعتبار ب يدگيدبيا آسين است كه اتالف يگر مشروط بر امهيكرد. تعهد ب

گدردد  ياعمال م ين پوشش زمانيآن مدت موافقت كند ، اتفاق افتاد  باشد . ا ينامه برامهيد بيگذار با تمدمهيمه از طرف بيبگر با پرداخت حقمهيب

 شود.  يمه شد  در محل مخصوص به خود نگهداريب يافزارهاكه نرم

 

 ژه بخش دویاستثنائات و
 نخواهد داشت :   ير تعهديگر در موارد زمهيب

 باشد . يگذار ممهيصات كه در هر حادثه به عهد  بز مندرج در جدول مشخيال ( فرانش

آنها ، حذف ناآگاهانه اطالعدات   يبندا طبقهيپ كردن ، اشتبا  در درج اطالعات ينادرست ، اشتبا  در تا يزيراز برنامه يكه ناش يانهي ( هر نو  هز

 باشد .  يسيحوز  مغناط از ين رفتن اطالعات ناشيز از بيافزار و نا به دور انداختن ناآگاهانه نرمي

 از هر نو  كه باشد .  يم و تبعير مستقيغ يهاج ( خسارت

 

 مقررات مربوط به بخش دو

  مه شده :یمبلغ ب -1شرط 

كده جدنس ندو     يافزارهدا الزم اسدت بده نحدو    م نرمياصالح و ترم يكه برا يمه شد  برابر باشد با مبلغياست مبلغ ب ينامه ضرورمهين بيبه موجب ا

 پردازش گردد .  "د  شود و اطالعات از دست رفته مجددايب دين رفته و آسين جنس از بيگزيجا

 اساس جبران خسارت :  -2شرط 

افزارها به منظور برگرداندن آنها به م و اصالح نرميترم يبرا "گذار منحصرامهيرا كه ب ييهانهيهز ،خ وقو  حادثهيگر ظرف مدت دوازد  ما  از تارمهيب

ه مجددد آن پدس از   يد ا تهيه مجدد اطالعات از دست رفته الزم نباشد يشود پرداخت خواهد كرد . هرگا  تهياز وقو  حادثه متحمل م ت قبليوضع

ندو بده    يافزارهانرم ينيگزيجا يهانهيگر فقط نسبت به پرداخت هزمهين صورت بيد و موثر نباشد ، در ايخ وقو  حادثه مفيگذشت دوازد  ما  از تار

 يزان خسارت پرداختيماند  به م يمدت باق يمه شد  برايباشد . از زمان وقو  حادثه مبلغ بيا از دست رفته متعهد ميد  يب ديكه آس يياآنه يجا

 برگرداند  شود.  يزان قبليبه م "مه شد  مجددايابد مگر آن كه مبلغ بييكاهش م
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 نیگزیجا یهادستگاه یریا بکارگیاجاره  یهانهیهز -بخش سه 

 حدوده پوشش : م

ا يد نامه قابل جبران است اتفاق افتد و منجدر بده قطد  كامدل     مهين بيک ايكه به موجب بخش  يگذار توافق دارند هرگا  خسارت مالمهيگر و بمهيب

ن يد در ا بددون پوشدش   ياضداف  يهانهيگر هزمهيد شد  است بشود ، بيپردازش اطالعات كه در جدول مشخصات ق يكيزات الكترونيكار تجه يئجز

 د. يگذار پرداخت نمامهيمل شد  به بن متحيگزيزات پردازش اطالعات جايا استفاد  از تجهيل اجار  يگذار به دلمهينامه را كه بمهيب

اوز نخواهد نامه تجمهيمدت اعتبار ب يمه شد  برايان روزانه و در مجمو  از مبلغ بيجبران ز يشد  برا ينيبشين مورد از مبلغ پيدر ا يمبلغ پرداخت

گر با پرداخدت  مهيكه ب يا در هر مدت بعدينامه مندرج در جدول مشخصات مهيگرمشروط بر آن است كه قط  كار در مدت اعتبار بمهيكرد. تعهد ب

 آن مدت موافقت كند ، اتفاق افتاد  باشد .  ينامه برامهيد بيگذار با تمدمهيمه از طرف بيبحق

 

 ژه بخش سهیاستثنائات و

 
 نخواهد داشت :  ير باشد تعهدياز موارد ز يكه ناش ياضاف يهانهيگر نسبت به هزهميب

-يجاد مد يرا ا يتيپردازش اطالعات محدود يكيزات الكترونيا عملكرد تجهي يبازساز يشود و برايوض  م يكه از طرف مقامات دولت يمقررات الف(

 كند .  

 د . ين رفته نتواند به موق  فراهم نمايا از بيد  يدبيزات آسين كردن تجهيگزيا جايرات يتعم يه الزم را برايگذار سرمامهيب ب(

 مقررات مربوط به بخش سه

 مه شده : یمبلغ ب -1شرط 
 يبدرا  ياضداف  يهدا نهيد به عنوان هزيگذار بامهيباشد كه ب ياست كه مبلغ مندرج در جدول مشخصات برابر با مبلغ ينامه ضرورمهين بيبه موجب ا

مه شد  يپرداخت كند . مبلغ ب ،اندمه شد  داشتهيزات بيبا تجه يپردازش اطالعات كه عملكرد مشابه يكيزات الكترونياز تجه يبرداروازد  ما  بهر د

 يلپرسدن  يهدا نده ين هزيگدر همچند  مهين گردد . بيد شد  معيهر روز و هر ما  در جدول مشخصات ق ين برايكه با توافق طرف يد براساس مبالغيبا

گردد مشروط بر آن كده  يگذار متحمل ممهين بخش بيمربوط به ا ياكه متعاقب وقو  حادثه يزات و لوازمينقل و انتقال تجه يهانهيگذار و هزمهيب

 شد  باشد ، پرداخت خواهد كرد .  ديمبالغ به صورت جداگانه در جدول مشخصات ق

 اساس جبران خسارت : -2شرط 
پدردازش   يكد يزات الكترونيد دن ضرورت اسدتفاد  از تجه يمه شد  و به اثبات رسيپردازش اطالعات ب يكيزات الكترونيتجه يدر صورت از كار افتادگ

زات يد تجه يريدور  توافق شد  متعهد پرداخت خسارت خواهد بود. دور  پرداخت خسارت از لحظه بكارگ يگر حداكثر برامهين ، بيگزياطالعات جا

 گردد . ين شرو  ميگزيجا

 باشد متحمل خواهد شد . يم يز زمانيگذار آن بخش از هر خسارت را كه برابر فرانشمهيب

متحمل شد  در طول مدت توق   ياضاف يهانهيمه شد  ،معلوم گردد كه هزيپردازش اطالعات ب يكيزات الكترونيهرگا  به دنبال از كار افتادن تجه

گر فقط نسبت به پرداخت غرامت مربدوط بده آن بخدش از    مهيب باشديم ن دور  به كار رفتهيامه شد  ساالنه كه در يش از سهم متناسب با مبلغ بيب

 "قدا يد دقيپرداخت خسارت با يباشد . دور  توافق شد  برايمه شد  ساالنه مورد توافق كه در مدت توق  مورد استفاد  قرار گرفته متعهد ميمبلغ ب

 رد . يها را در نظر بگنهيدر هز ييجوهرگونه صرفه يستيابيگر هنگام محاسبه خسارت ممهيت گردد . بيرعا

ابدد ، مگدر آن كده    ييزان مبلغ خسارت پرداخت شد  كاهش ميمه شد  به ميه مدت بيبق يمه شد  برايخ وقو  خسارت قابل جبران ، مبلغ بياز تار

 ت شود.يتثب يزان قبلين در حد ميمه شد  با توافق طرفيمبلغ ب

 

  

 


