
 

 يط عمومي بيمه نامه اسباشر
هاي  و پاسخ 3131اين بيمه نامه بر اساس قانون و مقررات جاري كشور و قانون بيمه مصوب 

گذار  ذار مندرج در پرسشنامه و پيشنهاد بيمه, صادر گرديده و در صورتي كه بيمهگ كتبي بيمه

ار را با توجه به شرايط گذ ت بيمهگر خسار پرداخت نموده باشد, بيمه حق بيمه را در زمان مقرر

 نمايد.  هاي مربوط جبران مي هعمومي و خصوصي اين بيمه نامه و الحاقي

با مشخصات مندرج در بيمه نامه موضوع بيمه عبارتست از بيمه اسب  موضوع بيمه: -1ماده 

در قبال خطرات تلف ناشي از بيماري, نقص عضو و تلف ناشي از حادثه, نقص عضو و تلف 

 و نقل بيمه شده كه در جدول مشخصات بيمه نامه به صراحت ذكر شده است.  ناشي از حمل

بيني است كه بدون قصد و اراده  تبصره: منظور از حادثه هر واقعه ناگهاني و غيرقابل پيش

 گذار در محدوده جغرافيايي ذكر شده در جدول مشخصات به وجود آيد.  بيمه

گر منوط به انجام وظايف و  تعهدات بيمهايفاي  گذار: وظايف و تعهدات بيمه -2ماده 

گذار  باشد. و چنانچه بيمه نامه مي گذار مندرج در شرايط عمومي و خصوصي بيمه تعهدات بيمه

كامل گر نيز حق دارد از انجام  ها امتناع يا در انجام آن تاخير نمايد, بيمه از انجام هر يك از آن

 يا بخشي از تعهدات خود خودداري نمايد.

هاي ويژه نگهداري از مورد بيمه را معمول دارد و در  گذار موظف است مراقبت بيمه -3/2

صورت وقوع خطرات بيمه شده, بالفاصله كليه اقدامات الزم و متعارف راجهت جلوگيري از 

و معالجه مورد بيمه را  گسترش خسارت و تلف شدن مورد بيمه به عمل آورده و ترتيب مداوا

ساعت از تاريخ حادثه يا بيماري كتباً به  22اتب را حداكثر ظرف مدت در اسرع وقت بدهد و مر

گر از الشه اسب بازديد و  گر اطالع و در صورت تلف مورد بيمه اجازه دهد كارشناس بيمه بيمه

 قبل از بازديد از معدوم نمودن آن اكيداً خودداري نمايد. 

در زمينه  معالج يا معاينه كننده و گواهي دامپزشك ار موظف است اطالعات الزمذگ بيمه -2/2

گر  گر ارائه دهد. بديهي است بيمه  بيماري يا تلف مورد بيمه را با ذكر داليل قابل قبول به بيمه

 دارد.  حق تحقيق و بررسي پيرامون خسارت اعالم شده را براي خود محفوظ مي

ا دچار ه مهره  تونهاي حركتي و س ه اندامچنانچه مورد بيمه به دليل حادثه از ناحي -1/2

دررفتگي يا شكستگي احتمالي شده باشد, مراتب را بالفاصله به صورت كتبي و تلفني به 

خودداري نمايد  اين نوع حادثهگر در  و از هرگونه مداوا بدون موافقت بيمهاطالع داده گر  بيمه

و  تميحنقص عضو يا شكستگي  ,و مداواي نادرست تاخيردر غير اين صورت چنانچه در اثر 

 گر تعهدي در قبال جبران خسارت به عهده نخواهد داشت.  غيرقابل برگشت ايجاد گردد بيمه

عمل جراحي, گذار موظف است در صورت بيماري اسب و يا ضرورت انجام هرگونه  بيمه -2/2

بالفاصله با هزينه شخصي نسبت به انجام امور درماني توسط دامپزشك اقدام و مراتب را طبق 

 گر اعالم نمايد.  به بيمه 3/2ماده 

گذار موظف است در صورت تلف اسب در ميدان مسابقه بالفاصله نمونه خون و يا  بيمه -5/2

ارائه نمايد در  گر ادرار اسب تلف شده را گرفته و به آزمايشگاه تحويل و قبض مربوطه را به بيمه

 گر تعهدي در جبران خسارت نخواهد داشت.  غيراين صورت بيمه

گر در هر زمان اجازه دهد از اسب مورد بيمه  گذار موظف است به كارشناس بيمه بيمه -1/2

گر را  هاي بيمه بازديد و هرگونه اطالعات مورد نياز را به وي ارائه و تمامي ضوابط و توصيه

 رعايت نمايد. 

ساعت هرگونه تغيير در ارزش مورد بيمه, افزايش  24گذار موظف است ظرف مدت  بيمه -7/2

طر, تغيير مكان باشگاه و هرگونه تغييرات كمي و كيفي ديگر كه در رابطه با استفاده از مورد خ

گر تعهدي در  گر برساند در غير اين صورت بيمه تبي به اطالع بيمهرا به صورت ك بيمه باشد

 جبران خسارت احتمالي ناشي از اين تغييرات نخواهد داشت. 

اي منوط به  يك باشگاه يا مكان ديگر ادامه پوشش بيمه : درصورت انتقال مورد بيمه بهتبصره

 باشد.  مربوطه مي  گر و صدور الحاقيه موافقت بيمه

گذار موظف است در صورت فروش و يا واگذاري تمام يا قسمتي از مالكيت اسب به  بيمه -4/2

دهد. در  گر اطالع ساعت از تاريخ فروش و يا واگذاري, مراتب را به بيمه 24ديگري, ظرف مدت 

 گر تعهدي در جبران خسارت احتمالي نخواهد داشت.  غير اين صورت بيمه

نامه و مقررات سازمان دامپزشكي كشور  گذار متعهد است بر اساس آئين بيمه -9/2

 اسب مورد بيمه را انجام دهد. واكسيناسيون مناسب براي

كش و يا وسيله ايمن )كاميون يا  گذار موظف است حمل و نقل اسب را با اسب بيمه -31/2

 كاميونت با كف چوبي سالم و ديواره مناسب و كلگي و طناب مطمئن و بانداژ سفر( انجام دهد. 

 گر:  تعهدات و اختيارات بيمه -3ماده 

ارسال آن تاخير و يا اظهاراتي خالف واقع  گذار از ارائه اطالعات درست امتناع و يا در چنانچه بيمه -3/1

 نامه خودداري نمايد.  ات خود به شرح مندرج در اين بيمهدگر نيز حق دارد از انجام تعه ابراز نمايد, بيمه

هاي ديگر نيز تحت پوشش قرار  نامه در صورتي كه موضوع مورد بيمه اين بيمه نامه, به موجب بيمه -2/1

 . پذيرد انجام مي ها نامه هاي بيمه سرمايهبه تناسب  گر گرفته باشد, تعهد بيمه

گر, الحاقيه برگشتي يا  در صورت كاهش يا افزايش ارزش مورد بيمه و احراز و تاييد آن توسط بيمه -1/1

گذار پرداخت خواهد شد و حق بيمه  گر به بيمه و حق بيمه برگشتي از سوي بيمه گردد مياضافي صادر 

 گذار پرداخت خواهد شد. اضافي نيز از طرف بيمه

دارد درصورت تلف مورد بيمه جهت تشخيص علت تلف, نسبت به كالبد شكافي مورد  گر حق بيمه -2/1

 بيمه اقدام نمايد. 

گذار  گردد و كليه حقوق بيمه گذار مي گر جانشين بيمه با پرداخت يا قبول پرداخت خسارت , بيمه -5/1

 گردد.  در قبال ديگران به وي منتقل ميرت پرداختي( )تا ميزان خسانسبت به اسب بيمه شده 

گر  هنگام بروز خسارت عليرغم توافق به عمل آمده در مورد وصول حق بيمه به صورت اقساط, بيمه -1/1

 آنرادرسررسيد خسارت گذار اقساط حق بيمه قبل از وقوع زماني خسارت را پرداخت خواهد نمود كه بيمه

 گر پرداخت نمايد.  نقددر وجه بيمه  صورت  به جايك را  آتي  هنشد  پرداخت  بيمه حق  و  

 گر تعهدي نسبت به جبران خسارت نخواهد داشت:  در موارد زير بيمه استثنائات: -4ماده 

خسارت ناشي از جنگ, اعتصاب, شورش, اغتشاش, عمليات خصمانه دشمن )اعم از اينكه جهت  -3/2

 اعالم شده يا نشده باشد( 

 اي. نه حادثه, مستقيم و ياغير مستقيم به دليل يا به واسطه انرژي هستههرگو -2/2

 گذار و يا نمايندگان و مباشرين وي. خسارت ناشي از عمد و تقلب بيمه -1/2

 خسارت ناشي از سرقت يا فروش پنهاني اسب مورد بيمه.  -2/2

 ند. )با تشخيص كارشناس( كليه خساراتي كه اشخاص ثالث به صورت عمد به مورد بيمه وارد آور -5/2

 گر(. خسارت تلف ناشي از تزريق و يا استفاده از مواد نيروزا )با تشخيص كارشناس بيمه-1/2

 هاي واگيردار )اپيدمي( مربوط به اسب.  خسارت تلف ناشي از بيماري -7/2

 هاي دامپزشكي  هر نوع هزينه -4/2

 نقص عضو ناشي از بيماري  -9/2

 عدم انجام واكسيناسيون و يا عدم اجراي برنامه درماني ضد انگلي. تلفات ناشي از  -31/2

 ها  تلفات ناشي از تعلل در درمان جراحات و بيماري -33/2

اضافي  گر و پرداخت حق بيمه باشد مگر با موافقت بيمه سخت زائي: سخت زائي تحت پوشش نمي -32/2

 گذار.  توسط بيمه

 :پرداخت خسارت -5ماده 

گر و طبق شرايط عمومي و خصوصي  نامه بر اساس نظر كارشناس بيمه ضوع اين بيمهخسارت مو -3/5

بالفاصله قبل از وقوع خطرات   مالك پرداخت خسارت ارزش مورد بيمه .گردد بيمه نامه پرداخت مي

 باشد.  تحت پوشش و حداكثر تا مبلغ بيمه شده مي

گر و نظر كارشناس معتمد  وسط بيمهميزان نقص عضو مورد بيمه بر اساس جدول تهيه شده ت -2/5

 تعيين خواهد شد.  بيمه شركت

توانند با اخطار كتبي پانزده روزه آن را فسخ  هر يك از طرفين اين بيمه نامه مي شرايط فسخ: -6ماده 

 نمايند. 

گذار,حق بيمه برگشتي بر اساس تعرفه كوتاه مدت و در  نامه از طرف بيمه در صورت فسخ بيمه :1تبصره

 گر به صورت روز شمار محاسبه خواهد شد.  ت فسخ از طرف بيمهصور

 االجرا است.  طرفين اين بيمه نامه نسبت به امور قبل از فسخ معتبر و الزم تعهدات:2تبصره 

گر در صورت بروز اختالف در تفسير مفاد و شرايط  گذار و بيمه بيمه حل و فصل اختالف: -7ماده 

هدات, اختالف خود را به ترتيب به طور دوستانه, از طريق هيئت كارشناسي و نامه و يا نحوه انجام تع بيمه

 نهايتاً از طريق داوري حل و فصل خواهند نمود. 

بيني نشده طبق قوانين جاري  مواردي كه در اين بيمه نامه پيش بيني نشده: موارد پيش -8ماده 

 كشور عمل خواهد شد.

 


