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(1) 

گهر  كهه ا  انهپ پهي بيمهه     "مها " گذار مذكور در جدول مشخصات )پيشنهادي كه به شركت سهامي بيمهه براساس پيشنهاد كتبي بيمه

گذار و سانر اظهارات كتبهي او  سشنامه تكميل شده ا  طرف بيمههاي مندرج در پرشود تسليم گردنده( و نيز به استناد پاسخده ميخوان

 بهه موجها انهپ    ،حق بيمه را در  مان مقرر پرداخت كرده باشد گذارمهيب درصورتي كه گيرد،نامه صورت مير درج در بيمهكه به منظو

 شود :يم يله گواهينوسنصادره، بداي هالحاقي مندرج در مقررات و شرانط مندرج در آن و نا نامه و با رعانت استثنائات،بيمه

 يمه را بهرا يگر حق بمهيمه بپردا د و بيگذار بابت آن حق بمهيا هر مدت پي ا  آن كه بنمه مندرج در جدول ، يهرگاه درطول مدت ب

شهده مسهتقر    پيهي تع يهها كه در محهل  يا هر قسمت مربوط به آن( مذكور در جدول مشخصات، مادامنرد اقالم )ننامه بپذمهيد بنتمد

 ر گردند:نا  عوامل   ينشده ناش ينيبشيو پ يناگهان يكنزيا فيا آسنباشند دچار هرگونه اتالف 

-ينادرست كهار، عهدم مههارت، به     يا نصا ، اجرانص مربوط به ساخت نوب و نقايغلط ، ع يو مواد، طراح يگرختهنص مربوط به رننقا

 يگهر نا هر علهت د نز ا  مركز ، اتصال كوتاه نگر يرويبه سبا ن ي، ا  هم گسستگ يكنزيبخار، انفجار ف يگهان، كم شدن آب در ديدقت

ا نه  يگر به انتخاب خود با پرداخهت نقهد  مهيض آن باشد، بنا تعونر يكه مستلزم تعم ينشده باشد، به نحو يكه به طور مشخص مستثن

 ينه يبشيپه  يامهه يک سهال ب ن يدر جدول مشخصات براآن  يكه برا يزانيده، خسارت را حداكثر تا منا ديض مورد آسنا تعونر يتعم

 مه مندرج در جدول مزبور جبران خواهد كرد.يشده و در مجموع تا مبلغ ب

اده يه ا در  مهان پ نه ا توقف دسهتگاه  نش در  مان كاركرد نكاربرد خواهد داشت كه آ ما يمه شده درصورتينامه در مورد اقالم بمهيپ بنا

 باشد.شدهت انجاميا مجددبا موفقا نصنسات يمحل تاسل درپ انتقايا در حنكردن دستگاه 

 

 استثنائات 

 ندارد : ير تعهدننسبت به موارد  گر بيمه

ک قلهم ا  اقهالم مهورد    نش ا  يک حادثه بنگذار است. اگر در مهيكور در جدول مشخصات در هر حادثه به عهده بز مذيفرانش .1

 باشد.يگذار ممهيز بعهده بيپ رقم فرانشنشتريده باشد، فقط بنا ديا آسنمه اتالف يب

كه بهه   يشده، قطعات يكنده كار يلندرهايها، سده شده، قالانل حديض ا  قبنل تعوقاب يا وارد شده به ابزارهايا آسناتالف  .2

، ياهضهرب  يهانسو ، چكش يهال جدارهيشود، ا  قبيآنها م يا فرسودگنموجا استهالک  يعيا به طور طبنسبا استفاده و 

هها و  هها، سهوخت  ل روغهپ ي، مواد به حركت درآورنده ا  قبيكيالست يرهانمتحرک، تا يهاشه، تسمهياء ساخته شده ا  شياش

 زورها .يكاتال

 يسهتم اطفها  يگ بخهار(، س نه )جز انفجار گا  در تنوره د نيايميم، انفجار شي، صاعقه مستقيسو ا به علت آتشيا آسناتالف  .3

سهاده،   يكه ا  آنها سقوط كند ، د د يائيا اشن نيه هوايله نقليا هرگونه وسنما يا  آن، سقوط هواپ ياشن يهاانا تخرنق نحر

، پ، بهمهپ يان آب،  لزلهه، نشسهت، رانهش  مه    يل، طغيها، سزش و آوار ساختماننآن، ر يا تالش برانبا شكستپ حر   سرقت

 ه.مشاب يعيطب يانا بالنآتشفشان  فورانطوفان، ، تندباد، گردباد

 ا قرارداد مسئول آن باشد.نركار براساس قانون يا تعمنمانكار يكه سا نده ، پ يدگندايا آسناتالف  .4

پ نه ا  ا ينهدگان و ننماا نگهذار مهه ينامهه وجهود داشهته وب   مهيمان شروع ب كه در يوبياعنص نمعلول نقايدگندايا آسناتالف  .5

 ا نداشته باشد.نداشته  يص آگاهنوب و نقايع گر نسبت به آنمهيموضوع آگاه بوده باشند، خواه ب

 .يندگان ونا نمانگذار مهيب يا قصور عمدنا  عمل  يناش يدگندايا آسناتالف  .6

خهواه جنهگ   )ات خصهمانه  يه ، عمليا  جنگ، هجوم، عمل دشمپ خارج يم ناشيمستق ريا غنم يمستق يدگندايا آسناتالف  .7

ل كارخانه ا  طرف يا تعطن ،ام ، شورش، اعتصاب كارگرانيا قن، بلوا، انقالب يگرياغن، يا نشده باشد(، جنگ داخلناعالم شده 
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ق نه ا ا  طرنه  ينظهام  يله قوايدر دست گرفتپ قدرت به وس ، يدسته جمع يهاجنبش كارفرما درمقابله با اعتصاب كارگران،

 ، ، توقيهف توطئهه رد. يه انجهام گ  ياسه يالت سيا مرتبط با هرگونه تشكنت به نام يكه با سوء ن يا ا  طرف اشخاصن ير قانونيغ

 (DE JURE OR DE FACTO) دولت عملي نا قهانوني بنا به دستور  ،به اموالاتالف وارد ا ن، يا خرابنمصادره ضبط و 

 نا هر مقام صالحيتدار عمومي.

 . رادنواكتيو يهايا آلودگنتشعشعات ، ايواكنشهاي هستها   يامد ناشيهرگونه پ .8

، يدگيجهاد حفهره، سهائ   ن، ا يو پهارگ  يار آن باشد )مانند فرسهودگ ثم كار ممتد و ا  آيجه مستقيكه نت يدگندايآس ان اتالف  .9

 گ بخار( .ند ي، جرم گرفتگي دگ،  نگيخوردگ

-مهه يمقرر در ب يجبران خسارت ماد يراب ياضاف يهاپرداخت ل و به هر صورت،يت ا  هر قبيا مسئولنم ير مستقيخسارت غ .11

باال اعالم دارد كهه ا    "7"گر به استناد بند مهيگر، بند يا هرگونه دادرسن نيقضا يا دعوايا تعقنان طرح نهرگاه در جر نامه.

باشد به يمه ميمشمول ب يپ موارديپ كه چننست، اثبات ايمه نيپ بنمشمول ا يتيا مسئولن يدگنداي، آسيراننپ رفتپ، ويب

 گذار است.مهيعهده ب

 رراتـمق
   مبلغ بيمه شده : – 1شرط 

د ا  همهان نهوع و ا  همهان    نه آالت جدپيمه با ماشيآالت مورد بپيماش يننگزنمعادل ار ش جامه شده يمبلغ بنامه به موجا انپ بيمه

 نه نصا است.نمتعلقه و هز يه، حقوق و عوارض گمركنشامل كرا يننگزنكه ار ش جا يپ معننباشد. بديت ميظرف

كهاهش  شهد  يمه ميست بنبايكه م يمه شده به مبلغيا  ار ش فوق باشد، خسارت به تناسا مبلغ ب مه شده كمترياگر مبلغ ب

شهود  يک ا  آنها به طهور جداگانهه اعمهال مه    نپ شرط نسبت به هرنک مورد باشد، انش ا  يده بنكه اقالم خسارت د ي. درصورتابدنيم

 مه(.يقانون ب ده)ماده 

  خسارت : اساس جبران – 2شرط 

پ يماشه به منظهور با گردانهدن    يضرور يهانهنهزگر مهيبر باشد، يقابل تعم مهيا  اقالم مورد ب يكنبه  ا وارديكه آس يصورت رد (الف

رگاه و بهالعكي  يسات تا تعميه ا  محل تاسناده كردن و نصا مجدد آن با احتساب كرايپ يهانهنه به عالوه هزيده به حالت اولنا ديآس

مه شده منظور شده باشد جبهران خواههد كهرد. هرگهاه     يدر مبلغ ب نيهانهنپ هزيكه چن يتعلقه را درصورتم يو حقوق و عوارض گمرك

 يهها نهه نهز يبهرا  ير به اضهافه درصهد معقهول   يگر ار ش لوا م و دستمزد تعممهيرد، بنگذار انجام پذمهيرات در كارگاه متعلق به بيتعم

در  يافتنه شهود لكهپ ار ش با   يض شده كسر نمه نبابت استهالک قطعات تعو يانهنزچ هيداخت خواهد نمود. هرگذار پمهيبه ب يباالسر

مه شده بالفاصله قبل ا  حادثه باشهد،  ياقالم ب يا متجاو  ا  ار ش واقعنالذكر معادل و رات فوقينه تعمنگردد. اگر هزيمحاسبه منظور م

 ر خواهد بود.نشده و نحوه جبران مطابق بند )ب(   يتلق يخسارت كل

 يعاد يهانهنآن قبل ا  حادثه را مشتمل بر هز يگر ار ش واقعمهيشود، ب يمه دچار خسارت كليا  اقالم مورد ب يكنكه  يدرصورت (ب

ه باشد جبهران خواههد   دمه شده منظور شيدر مبلغ ب نيهانهنپ هزيپ كه چننمتعلقه مشروط بر ا ينه نصا و عوارض گمركنحمل، هز

 كرد.

 ده كسر خواهد شد.نمورد خسارت د يننگزنش جا نه استهالک مناسا ا  ارن، هزيدر محاسبه ار ش واقع

 يبرا ياضاف يهانهنافت آنها را خواهد پرداخت. هرگونه هزنده با احتساب ار ش با نا ديقطعات آس يجداسا  يهانهنگر هزمهيب ضمناً

مهورد توافهق    "مه خواهد بود كه كتبها يمشمول ب يدرصورتع، تنها نو حمل و نقل سر يالت رسميدر شا، كار در تعط ، كارياضافه كار

 ه باشد.تقرار گرف
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رات موقهت  يه تعم يهها نهنباشد. هرگونه هزينامه نممهيپ بن، تحت پوشش ايفن يدهانا با دن يرات، اضافات، بهسا يينه هرگونه تغنهز

 ر تجاو  نكند.يتعم يهانهنو ا  كل هزبوده  نيرات نهايتعم يهانهنگر خواهد بود كه جزء هزمهيمورد قبول ب يدرصورت

ا نه دسهتگاهها و  رات يه ا  انجام تعم يحاك يافتنها را پرداخت خواهد كرد كه صورتحسابها و اسناد و مدارک درنهنهز يگر تنها  مانمهيب

 گر قرار گرفته باشد.مهيه بوده و مورد قبول بيرگرداندن آنها به صورت اولض و بنتعو

 یعمومشرايـط 
نامهه را رعانهت   گذار مقهررات بيمهه  نامه مشروط بر انپ است كه بيمهگر براي هر گونه پرداختي به موجا انپ بيمهسئوليت بيمهم -1

 انجام داده باشد. ه عهده داردكرده و به سئواالت مطرح شده در پرسشنامه به درستي پاسخ داده و كليه وظانفي را كه ب

قهرارداد بهه كهار رود     پنه بار كهه در ا هر  "نامهانپ بيمه "شود و اصطالحنامه محسوب ميمهبي پنا جدول مشخصات جزء الننفک  -2

 خواهد بود. زينجدول مشخصات منظور ا  آن 

 ينامهه دارا مهه يب يخاص به كار برده شود، همه جها  يا جدول مشخصات به معنننامه مهيبک قسمت ا  نكه در  يا اصطالحن و هر واژه

 .خواهد بود يهمان معن

ال م را بهه عمهل آورد و   اقهدامات  خهود كليهه  ارباند به منظور جلوگيري ا اتالف نا آسيا دندگي اموال بيمه شده به هزننهه گذبيمه -3

 .كندهاي كارخانه سا نده رارعانتا انجام دهد ومقررات قانوني وتوصيهگر ربيمه معقولهاي توصيه

گذار موظهف  قرار دهند و بيمه يابنو ار با رسي مورد بيمه را مورد  مان مناسا موضوع  هردر توانند گر مينمانندگان بيمه (الف  -4

 گر بگذارد.در اختيار نمانندگان بيمهخطر  يابنار  يكليه اطالعات ضروري را برااست 

اند و بهه هزننهه خهود    ر برسه گنا نامه به آگاهي بيمه فكيرا بالفاصله به وسيله  مهيموضوع بگذار ملزم است هرگونه تغيير در بيمه (ب

با توجه به اوضاع و احوال معمول دارد. درصورت لزوم به تبع  مه شدهينان ا  صحت كار اقالم بياطم يبرا احتياطي ال م را كليه اقدامات

 پ نا حق بيمه تجدند نظر به عمل خواهد آمد.انپ تغييرات نسبت به حدود تامي

گر را كسها كهرده   انجاد كند كه منجر به تشدند خطر شود مگر آن كه موافقت كتبي بيمهرا  نباند در موضوع بيمه تغييراتي گذاربيمه

 باشد.

 گذار باند :نامه ممكپ است موجا طرح ادعاي خسارت شود بيمهكه بر طبق انپ بيمه يادرصورت وقوع هر گونه حادثه -5

نيز آن را مهورد تائيهد قهرار     "گر برساند و كتباسارت به آگاهي بيمهمراتا را با ذكر نوع و حدود خ فكيبالفاصله بوسيله تلفپ نا  (الف

 دهد.

 را كه براي وي امكان دارد به عمل آورد. يمنطق هايدندگي, كليه اقدامنظور جلوگيري ا  گسترش دامنه اتالف نا آسيابه م (ب

 گر قرار دهد.ماننده نا كارشناس بيمهقسمتهاي خسارت دنده را به همان حال حفظ كند و به منظور رسيدگي دراختيار ن ج(

 ار او بگذارد.يه و دراختيگر را تهمهيه اطالعات و مدارک مورد درخواست بيد( كل

رو  پي ا  وقوع حادثه به وي اطالع داده نشهده باشهد, تعههدي    41 مدت كه ظرف دندگيدر قبال اتالف نا آسيا گر در هيچ مورديمهب

 نخواهد داشت.

در مورد خسارتهاي جزئي كه حدود آن توسهط بيمهه   گر رساند،خسارت را به اطالع بيمهگذار برطبق شرانط باال وقوع پي ا  آنكه بيمه

كهه  گهر فرصهت داده شهود    رد باند به نماننده بيمهادر سانر مو ام كند.تواند نسبت به تعمير نا تعونض اقدمي شود،گر تعييپ و ابالغ مي

رف مدت معقهول پهي ا  وقهوع حادثهه     ظگر هرگاه نماننده بيمه و خسارت را مورد رسيدگي قرار دهد ،يقبل ا  هرگونه تعمير نا تغيير

 گذار حق دارد نسبت به تعمير نا تعونض قسمتهاي خسارت دنده اقدام كند.  بيمه ،خسارت را مورد رسيدگي قرار ندهد
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ده و نه ر موقهت گرد يا تعمنر يگر تعممهيخسارت بدون موافقت بكه بعد ا   ينامه درصورتمهيپ بنمه شده تحت ايگر درقبال اقالم بمهيب

 نخواهد داشت. يبه كار روند تعهد

اشهخاص  به منظور حفظ حقوق خود و درنافت غرامت پرداختهي ا   گر مهيبرا كه  يگر اقداماتد است به هزننه بيمهگذار متعهبيمه -6

د. غرامهاتي كهه   نا اجا ه و دستور انجام آن را بده ،داند معمول دارد م مياند( النامه بيمه شدهبجز كساني كه تحت انپ بيمهثالث )

پرداخته است نا غرامهاتي   "گر مستقيماقرار گيرد اعم است ا  خسارتهاني كه بيمه گرمهيبدرخواست  موردجبران آن  ممكپ است

 ت حهق مطالبهه آن را دارد. اقهدامات   ختهه اسه  نامهه پردا كه بر طبق اصل قائم مقامي در نتيجه خسارتهاني كه به موجا انپ بيمهه 

قهرار  درخواسهت   ا موردنآن ال م تشخيص داده شود  گذار نا بعد ا قبل ا  پرداخت خسارت به بيمه ممكپ استمذكور در انپ بند 

 رد.يگ

موضوع بهه كارشناسهي   ه( ناممهي)با فرض معتبر بودن بنامه پرداخت شود هرگونه اختالف درباره مبلغي كه باند به موجا انپ بيمه -7

 شود ارجاع خواهد شد.با توافق طرفيپ برگزنده مي "كه كتبا

ظرف مدت نک مهاه ا  تهارنخ    رفيپ،موضوع اختالف به دو كارشناس كه توسط ط ،اگر طرفيپ نسبت به كارشناس واحد به توافق نرسند

 شود ارجاع خواهد گردند.درخواست كتبي طرف دنگر انتخاب مي

كارشهناس سهومي را بهه عنهوان      ،كارشناسهان  قبل ا  بررسي ماهوي موضهوع اخهتالف،  ارشناسان مزبور به توافق نرسند كه ك درصورتي

انتخاب خواهد كرد . جلسه كارشناسي تحت رناست سركارشناس تشكيل خواهد شد. قبل ا  اعالم نظر كارشناسهان   "سركارشناس كتبا

 باشد.رح نميمراجع قضاني قابل ط گر درهيچ دعواني عليه بيمه

 د:ننما ير ا  پرداخت خسارت خوددارنگر حق دارد در موارد  مهيب -8

افت خسارت وجود داشته باشهد، جبهران خسهارت منهوط بهه ارائهه اسهناد و        ندر گذار بهمهينسبت به حق ب يدندهرگاه شک و ترالف( 

 گر خواهد بود.مهيمدارک ال م به ب

باشهد پرداخهت خسهارت منهوط بهه       يربط ضرورنق در مراجع ذيو تحق يخسارت ، با رس ياب( اگر به موجا قانون جزا نسبت به ادع

 خواهد بود. يق و دادرسياتمام تحق

ز اعهالم  يه آما به طور اغهراق نتقلا  يا  رو يا خساراتنباشد  ير واقعيگذار غمهيا اظهارات ارائه شده ا  طرف بنشنهاد يهرگاه پ الف( -9

نامهه ا  درجهه اعتبهار سهاقط     مهيپ بنارائه شود، در آن صورت ا يا اطالعات نادرستنفوق اظهارات  يادعا ا در جهت اثباتنشده باشد و 

 نامه نخواهد بود.مهيپ بنگر مسئول پرداخت غرامت تحت امهياست و ب

اع موضهوع بهه   ا درصورت ارجنظرف سه ماه و  يت كند، چنانچه اقامه دعويا  خود سلا مسئول يگر درخصوص خسارتمهيهرگاه ب ب(

ا   يقهانون  يا سركارشناس اقدامنا  طرف كارشناس  ينامه، ظرف مدت سه ماه پي ا  اعالم رأمهيپ بنا "7"ط بند نكارشناس طبق شرا

 خواهد شد. ينامه منتفمهيبپ ناا   يه حقوق ناشيرد، كليگذار صورت نگمهيب يسو

وجود داشهته  ز يننامه دنگري بيمه اشخاص ثالث، يا دعاونجبران خسارت  نامه، برايانپ بيمهاگر در  مان ادعاي خسارت مشمول  -41

 مسئول جبران خسارت خواهد بود. سهم خودگر فقط نسبت به بيمه شد،با

مه را براساس نرخ كوتاه مدت يگر حق بمهيل باشد فسخ كند، در آن صورت بننامه را در هر  مان كه مامهيپ بنتواند ايگذار ممهيب -44

پ صهورت  نه د، در انه نامه را فسخ نمامهيپ بنا ياک هفتهنتواند با اخطار يز ميگر نمهينامه محاسبه خواهد كرد. بمهيمدت اعتبار ب يبرا

بهه   يكارشناسه  يهانهنباشد، پي ا  كسر هزيمه تحت پوشش نميكه مورد ب يرا نسبت به مدت يافتنمه دريگر موظف است حق بمهيب

 گذار مسترد دارد.مهيب

 


