
 
 

 (C.E.C.R)تکميل شده ساختمانی  ریسکهاینامه بيمه

 نامه:شماره بيمه
 

(1) 

گر ناميده 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 كهه بهه   هاي مندرج در پرسشنامه تكميل شده از طرف بيمهبه استناد پاسخشود تسليم گرديده( و نيز مي

درصهورتي كهه  هي بيمهه را در     گهذار را ) مهيمه و متوجه به بيگر خسارت وارد به مورد بمهيب گيرد،نامه صورت مير درج در بيمهمنظو

الحهايي  منهدرج در  مقررات و شرايط منهدرج در نن و يها   نامه و با رعايت استثنائات،بيمه به موجب اين (زمان مقرر پرداخت كرده باشد

 شده در زير جبران خواهد كرد. ينيبشيزان پيتا م هاي مربوط

 ير با خسهارت مهاد  ياز ايالم مذكور در جدول مشخصات به علل ز يا بخشيد هرگاه تمام ينمايگذار موافقت ممهيگر با بمهيله بينوسيبد

 مواجه شود: يو ناگهان ينيبشييابل پ ريغ

 . يا نبي ينيه زميله نقلي، رعد و برق، انفجار، برخورد وسيسوزالف( نتش

 كه از ننها سقوط كند. ييايا اشيو  ييه هوايله نقليا هرگونه وسيما و يب ( برخورد هواپ

 . ييايج( زلزله، نتشفشان و زلزله در

 ومتر بر ساعت( .ليك 26ش از يد( طوفان )باد با سرعت ب

 ا نب .يا يان نب ، امواج دريا طغيل يه( س

 . نيگر زميا هر گونه  ركت دين لغزه ، لغزش صخره و يو( نشست، زم

 خبندان .يز( سرما ، بهمن، 

 . ير گروهيغ يح( خرابكار

ا يه نامهه  مهه يل مشخصهات ب ا يطعهات گهردد و  اد هه در دوره اعتبهار منهدرج در جهدو      يض يطعه يا تعوير و يكه مستلزم تعم يبه نحو

گر متعهد است كهه  مهيگر، بمهيب يگذار و يبول نن از سومهيب يمه از سويدرصورت پرداخت  ي ب ،اتفاق افتاده باشد يبعد يدهايتمد

جمهو   ا ميه ر يطعات به شرط نن كه در هر  اد هه  يا تعميض ي، تعوينيگزيا به صورت جايمه را نقداً و يا خسارت وارد به مورد بي اتالف

 د.ين تجاوز نكند، جبران نمامنضم به ن يهايالحاي اينامه مهين شده در جدول مشخصات بيي وادث از مبالغ تع

 

 استثنائات 

 جبران نخواهد كرد : گذار رامهيان وارد به بير زيزدر موارد گر بيمه

 ز مذكور در جدول مشخصات در هر  اد ه .يفرانش .1

 از : يم ناشير مستقيا غيم يمستق يدگيدبيا نسياتالف  .2

انقالب  ،بلوا ،ياغيگري  عالم شده يا نشده باشد(، جنگ داخلي،عمليات خصمانه )خواه جنگ ا ،عمل دشمن خارجي ( جنگ، هجوم،الف

دست هاي دسته جمعي, در ه با اعتصاب كارگران, جنبشلكارخانه از طرف كارفرما درمقاب ياعتصاب كارگران يا تعطيل ، شورش ،يا ييام

گرفتن يدرت به وسيله يواي نظامي يا از طريي غير يانوني يا از طرف اشخاصي با سوء نيت كه به نام يا با ارتباط با هر گونهه تشهكيالت   

 DE)بنا بهه دسهتور دولهت عملهي يها يهانوني        ،به اموالا خسارت وارد ي، يا خرابيمصادره ضبط و  ، توييف،توطئه ،سياسي انجام گيرد

JURE OR DE FACTO) .يا هر مقام صال يتدار عمومي 

 . راديواكتيو و ياهستهتشعشعات  از يناش هاييا نلودگي ايواكنشهاي هسته (ب

 ان وي.گذار يا كاركنانگاري عمدي بيمهعمل يا سهل ( ج
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دارد اعهالم  مهذكور در بها     (الف)بند  اتكاء مقرراتگر به ر، بيمهتعقيب دعوي يا هرگونه دادرسي ديگ، يمرا ل يانوندر جريان  چنانچه

باشد به عهده ا بات اين كه چنين مواردي مشمول بيمه مي مشمول اين بيمه نيست، يت  قوييا مسئوليان يز، يخراباز بين رفتن، كه 

 گذار است.بيمه

رات ييه ه در ا هر تغ مهه شهد  يا انقباض موارد بي، انبساط يجيب تدري، تخريب ذاتياز ع يناش يهانهيا هزي يدگيدبياتالف، نس .3

 درجه  رارت هوا .

 مه .يرات مورد بيو انجام تعم يگذار در  فظ و نگهدارمهياز يصور ب يناش يدگيدبيا نسياتالف  .4

 ل و به هر صورت.يم از هر يبير مستقيغ يدگيدبيسنا ياتالف  .5

 شرايط عمومي

نامهه را رعايهت   گذار مقهررات بيمهه  امه مشروط بر اين است كه بيمهنگر براي هر گونه پرداختي به موجب اين بيمهمسئوليت بيمه -1

 انجام داده باشد. ه عهده داردكرده و به سئوا ت مطرح شده در پرسشنامه به درستي پاسخ داده و كليه وظايفي را كه ب

بهه كهار رود   كهه  يهرارداد   نيه ا يكجاهر در  "نامه اين بيمه "شود و اصطالحنامه محسوب ميجدول مشخصات جزء  ينفك بيمه  -2

 خواهد بود. زينجدول مشخصات  شامل

 ينامهه دارا مهه يبه كار برده شود، در سراسهر ب  يخاص يا جدول مشخصات به معناينامه مهيك يسمت از بيكه در  يا اصطال يهر واژه 

 خواهد بود. يهمان معن

 زم را بهه عمهل    ههاي اطيا تخود كليه اموال بيمه شده به هزينه  ييا نسيب ديدگو ار بايد به منظور جلوگيري از اتالف گذبيمه  -3

 هاي كارخانه سازنده را رعايت كند .گر را انجام دهد و مقررات يانوني و توصيهبيمه معقولهاي نورد و توصيه

گذار موظف اسهت  رار دهند و بيمهي يابيو ارزبازرسي مورد موضو  بيمه را  ،هر زمان مناسبدر توانند گر مينمايندگان بيمه (الف  -4

 گر بگذارد.در اختيار نمايندگان بيمهكليه اطالعات ضروري را 

گر برسهاند و بهه هزينهه خهود     يا نامه به نگاهي بيمه فكسرا بالفاصله به وسيله  مهيموضو  بگذار ملزم است هرگونه تغيير در بيمه (ب

ن يا  ي و ا وال معمول دارد. درصورت لزوم به تبع اين تغييرات نسبت به  دود تاميكليه ايدامهاي ا تياطي  زم را با توجه به اوضا  

 بيمه تجديد نظر به عمل خواهد نمد.

گهر را كسهب كهرده    ايجاد كند كه منجر به تشديد خطر شود مگر نن كه موافقت كتبهي بيمهه   نبايد در موضو  بيمه تغييراتي گذاربيمه

 باشد.

 گذار بايد :نامه ممكن است موجب طرح ادعاي خسارت شود بيمهكه بر طبي اين بيمه يااد هدرصورت ويو  هر گونه   -5

نيز نن را مهورد تائيهد يهرار     "گر برساند و كتبامراتب را با ذكر نو  و  دود خسارت به نگاهي بيمه فكسبالفاصله بوسيله تلفن يا  (الف

 دهد.

 ديدگي, كليه ايدامهايي را كه براي وي امكان دارد به عمل نورد.نسيبيا  نظور جلوگيري از گسترش دامنه اتالفبه م (ب

 گر يرار دهد.يسمتهاي خسارت ديده را به همان  ال  فظ كند و به منظور رسيدگي دراختيار نماينده يا كارشناس بيمه (ج

گر در يمهانتظامي را مطلع سازد. ب جعمرابا شكست  رز باشد  سريتيا  و ساده سريتمعلول  يدگيدبيا نسياتالف كه  يصورتدر  (هـ

روز پس از ويو   اد ه به وي اطال  داده نشهده باشهد, تعههدي نخواههد     41 مدت كه ظرف ديدگييا نسيب هيچ موردي در يبال اتالف

 داشت.

 دود نن توسهط بيمهه  گر رساند, در مورد خسارتهاي جزئي كه گذار برطبي شرايط با  ويو  خسارت را به اطال  بيمهپس از ننكه بيمه

كهه  گر فرصهت داده شهود   رد بايد به نماينده بيمهادر ساير مو ام كند،يا تعويض ايدو تواند نسبت به تعمير مي شودگر تعيين و ابالغ مي
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 ،رف مهدت معقهول پهس از ويهو   اد هه     ظگر هرگاه نماينده بيمه .خسارت را مورد رسيدگي يرار دهد ،ييبل از هرگونه تعمير يا تغيير

 گذار  ي دارد نسبت به تعمير يا تعويض يسمتهاي خسارت ديده ايدام كند.  بيمه ،خسارت را مورد رسيدگي يرار ندهد

 مه گردد.يداشتن مورد بگذار در جهت فعال نگه مهيب يتواند مانع از انجام هرگونه ايدام ضرورينم يچگونه عامليه

 گردد.ييطع مگر نسبت به نن بيمهن يتام ،سب تعمير نشودخسارت ديده به مويع و به نحو منا مواردچنانچه 

اشهخا   ت پرداختي از ابه منظور  فظ  قوق خود و دريافت غرامگر مهيبرا كه  يايدامات ،گرد است به هزينه بيمهگذار متعهبيمه -6

د. غرامهاتي كهه   و دستور انجام نن را بدهه  داند معمول دارد يا اجازهاند(  زم مينامه بيمه شدهبجز كساني كه تحت اين بيمه الث )

پرداخته است يا غرامهاتي   "گر مستقيمايرار گيرد اعم است از خسارتهايي كه بيمه گرمهيبدرخواست  موردجبران نن  ممكن است

 داماتت  هي مطالبهه نن را دارد. ايه   نامهه پرداختهه اسه   كه بر طبي اصل يائم مقامي در نتيجه خسارتهايي كه به موجب اين بيمهه 

يهرار  درخواسهت   ا موردينن  زم تشخيص داده شود  گذار يا بعد ازيبل از پرداخت خسارت به بيمه ممكن استمذكور در اين بند 

 رد.يگ

ز اعالم ينما به طور اغراقيتقلب  ياز رو يا خسارتيباشد و  ير وايعيگذار غمهيا اظهارات ارائه شده از طرف بيشنهاد يهرگاه پ الف( -7

از درجهه اعتبهار    نامهه مهه ين بيه ارائه شود، در نن صورت ا يا اطالعات نادرستيفوق اظهارات  يا در جهت ا بات ادعايباشد و شده 

 نامه نخواهد بود.مهين بياخت غرامت تحت ادگر مسئول پرمهيسايط است و ب

ا درصهورت ارجها    يه شهش مهاه و   مدت ظرف  يت كند، چنانچه ايامه دعوياز خود سلب مسئول يگر درخصو  خسارتمهيهرگاه ب ب(

 يا سركارشهناس ايهدام  ياز طرف كارشناس  يأماه پس از اعالم ر 3نامه، ظرف مدت مهين بي( ا9ط بند )يموضو  به كارشناس طبي شرا

 خواهد شد. ينامه منتفمهياز ب يه  قوق ناشيرد، كليگذار صورت نگمهيب ياز سو ييانون

مه را براساس نرخ كوتاه مهدت  يگر  ي بمهيل باشد فسخ كند، در نن صورت بيامه را در هر زمان كه مانمهين بيتواند ايگذار ممهيب -8

د، در نن صهورت  يه نامهه را فسهخ نما  مهين بيا ياك هفتهيتواند با اخطار يز ميگر نمهينامه محاسبه خواهد كرد. بمهيمدت اعتبار ب يبرا

بهه   يكارشناسه  يهانهيباشد، پس از كسر هزيمه تحت پوشش نميكه مورد ب يبه مدترا نسبت  يافتيمه دريگر موظف است  ي بمهيب

 گذار مسترد دارد.مهيب

موضو  به كارشناسي كه ( نامهمهيمعتبر بودن ب)با فرض نامه پرداخت شود هرگونه اختالف درباره مبلغي كه بايد به موجب اين بيمه -9

   خواهد شد.شود ارجابا توافي طرفين برگزيده مي "كتبا

ظرف مدت يك مهاه از تهاريخ    رفين،موضو  اختالف به دو كارشناس كه توسط ط ،اگر طرفين نسبت به كارشناس وا د به توافي نرسند

 شود ارجا  خواهد گرديد.درخواست كتبي طرف ديگر انتخاب مي

ارشناسهان, كارشهناس سهومي را بهه عنهوان      ك يبل از بررسي ماهوي موضهو  اخهتالف،  كه كارشناسان مزبور به توافي نرسند  درصورتي

انتخاب خواهند كرد . جلسه كارشناسي تحت رياست سركارشناس تشكيل خواهد شد. يبل از اعالم نظر كارشناسان  "سركارشناس كتبا

 باشد.گر درمراجع يضايي يابل طرح نميهيچ دعوايي عليه بيمه

وجود داشهته  ز يننامه ديگري بيمه اشخا   الث، يا دعاوياي جبران خسارت بر ،نامهاين بيمهاگر در زمان ادعاي خسارت مشمول  -41

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

 رراتـمق

   مبلغ بيمه شده : – 1شرط 

د از يه مه شده با ايالم جديب ايالم ينيگزيجاكمتر از ارزش  يستينبادر جدول مشخصات  مه شده مندرجيمبلغ بنامه به موجب اين بيمه

  قوق و عوارض گمركي باشد.ه، يت مشتمل بر مواد، دستمزدها، كرايهمان نو  و ظرف
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ا يه ش ين افهزا يه دههد. ا افهزايش يها كهاهش     مه رايمبلغ مورد ب هاييمتا ي هادستمزدنوسانات عمده در گذار متعهد است درصورت بيمه

 مه  بت شود.ناگر در بيمهيمهله بياست كه به وسزماني نافذ كاهش فقط 

كهاهش  شهد  يمه ميست بيبايكه م يمه شده به مبلغيمه شده كمتر از ارزش فوق باشد، خسارت به تناسب مبلغ بياگر مبلغ ب

شهود  يك از ننها به طهور جداگانهه اعمهال مه    ين شرط نسبت به هريك مورد باشد، ايش از يده بيكه ايالم خسارت د ي. درصورتابدييم

 مه(.ييانون ب ده)ماده 

  اساس پرداخت خسارت : – 2شرط 

 باشد :ير مينامه به شرح زمهين بيپرداخت خسارت تحت ا ي، مبنايدگيدبيا نسيدرصورت بروز اتالف 

ده به  الت بالفاصهله  يبه منظور بازگرداندن ايالم خسارت د يرات ضرورينه تعمير باشد، هزيب وارده يابل تعميكه نس يصورت در (الف

 عات( .ينه برداشت ضايهز ي)به استثنا يافتياز  اد ه پس از كسر باز يبل

  درصورت خسارت كلي: (ب

 كه خسارت درطول مدت مندرج در جدول مشخصات اتفاق افتاده باشد. يمه درصورتيايالم مورد ب ينيگزيجاارزش 

 نه استهالک مناسب، محاسبه خواهد شد.يو هز بازيافتيارزش  اد ه پس از كسر ويو  يبل از بالفاصله ايالم  يارزش وايع

باشهد  يمهه مه  يكه مشمول مبلهغ مهورد ب   يامتحمل شود و تا اندازه يستيبايگذار ممهيكه ب ييهانهيدر هر  ال جبران نن مقدار از هز

 نامه است.مهيط و مقررات مذكور در بيت شرايمنوط به رعا

ض و يا تعهو يه رات يه از انجهام تعم  ي هاك  يافتيه صورتحسابها و اسناد و مدارک درها را پرداخت خواهد كرد كنهيهز يگر تنها زمانمهيب

 گر يرار گرفته باشد.مهيه بوده و مورد يبول بيبرگرداندن ننها به صورت اول

مهه شهده   يش از ارزش ايهالم ب يا به يه برابهر   يدگيه دبير نسيتعم يهانهير خواهد شد. چنانچه هزير است، تعميكه يابل تعم ييهابينس

 با  پرداخت خواهد شد. "ب"بالفاصله يبل از ويو   اد ه باشد خسارت براساس شرط 

 يا( مشروط بر نن كه مبلغ جداگانه3نامه براساس شرط )مهين بيعات متعايب ويو  هر  اد ه را تحت ايبرداشت ضا يهانهيگر هزمهيب

 د.نن در نظر گرفته شده باشد، پرداخت خواهد كر يدر جدول مشخصات برا

 يهها نهه يبهوده و از كهل هز   ييرات نهها يتعم يهانهيگر خواهد بود كه جزء هزمهيمورد يبول ب يرات مويت درصورتينه تعميهرگونه هز

 ر تجاوز نكند.يتعم

 .باشدينامه نمتحت پوشش اين بيمهاضافات و يا بهسازي  هرگونه تغييرات،هزينه 

 

 گستره پوشش : -3شرط 

ب وارده جز ننچهه  يا نسيمورد توافي را پرداخت كرده باشد، جبران اتالف  ياضافمه يگذار  ي بمهين كه بيبا در نظر گرفتن ا

ب گهردد را  يه د تخريكه يابل استفاده نبوده و با ييهان يسمتيعات و همچنينه برداشت ضايباشد، هزينامه ممهين بيكه تحت پوشش ا

مربهوط  هداكثر تها  هد      يهانهيب گردد، هزيا تخري يررات ملزم به انجام پاكسازگذار طبي يانون و مقمهيرد. چنانچه بيگيبر م ز درين

 ن شده در جدول مشخصات در هر  اد ه تحت پوشش خواهد بود.ييغرامت تع

 


