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كه به شركت سهامي بيمه ايران كهه   ايپرسشنامهگذار مذكور در جدول مشخصات )كتبي بيمه پرسشنامهاساس  بر

( و نيز ساير اظهارات كتبي او كهه  باشدنامه ميو جزء الينفك بيمه شود تسليم گرديدهگر ناميده مين پس بيمهاز اي

درصهورتي   ،1316ارديبهشت مهاه   7و با رعايت مفاد قانون بيمه مصوب  گيردنامه صورت ميبه منظور درج در بيمه

 استثنائات و ،شرايطنامه و با رعايت بيمه به موجب اين ،گذار حق بيمه را در زمان مقرر پرداخت كرده باشدكه بيمه

 :نمايدبه شرح زير جبران مي گذار رامهيبگر خسارت بيمه ه،هاي مربوطمقررات مندرج در آن و يا الحاقي

در  ييا جابجها يه ر و يه د و تعميا بازديزكردن ياده كردن، به منظور تميمه شده در حال كار، توقف، پياقالم ب

ش و يشود كه آزمايشروع م يمه از زمانيباشد. در هر حال اعتبار بيمه ميار و نصب مجدد تحت پوشش بمحوطه انب

ت انجام شده باشد. يبه كار افتادن با موفق

یاستثنائات عموم

جاد ير ايجه عوامل زيا در نتيم ، به علت ير مستقيا غيم و يب وارده را كه به طور مستقيآسا يگر اتالف مهيب

 د گردد، جبران نخواهد كرد: يه سبب آن تشدا بيو 

، يا نشده باشهد(، جنهگ داخله   يات خصمانه )خواه جنگ اعالم شده ي، عمليجنگ، هجوم، عمل دشمن خارج الف(

ل كارخانه از طهرف كارفرمها در مقابلهه بها اعتصهاب      يا تعطيام، شورش، اعتصاب كارگران يا قي، بلوا، انقالب يگرياغي

طهرف  ا از ي ير قانونيق غيا از طري ينظام يله قواي، در دست گرفتن قدرت به وسيته جمعدس يهاكارگران، جنبش

ف، ضبط و مصهادره،  يرد، توطئه، توقيانجام گ ياسيالت سيا با ارتباط با هرگونه تشکي ت كه به ناميبا سوءن ياشخاص

تدار يا هر مقام صهالح ي(de jure or de facto)  دولت قانوني يا عمليان وارد به اموال، بنا به دستور يا زيب يتخر

. يعموم

و. يواكتيو راد يااز تشعشعات هسته يناش يهايا آلودگي ياهسته يهاواكنش ب(

. يا كاركنان ويگذار مهيب يعمد يا سهل انگاريعمل  (ج

 .يسيا الکترومغناطي ييايميوشي، بيکيولوژي، بييايميهر سالح ش د(

نهد  يا فرايه روس يه ، ويوتريافهزار كهام   ، برنامهه نهرم  يوتريسهتم كهام   يوتر، سيكهام  ا كاركرد هر نوع ي يريبکارگ (ه

 ب رساندن.يگر با قصد آسيد يکيستم الکترونيا هر سي يوتريكام 

گر به استناد اسهتثنائات بنهد   مهيگر ، بيد يا هرگونه دادرسي ييقضا يب دعوايا تعقيان طرح يهرگاه در جر

ن ين كه چنيست، اثبات ايمه نين بيمشمول ا يتيا مسئولي، يدگيدبي، آسيراني، ون رفتنياعالم دارد كه از ب "الف"

 گذار است. مهيباشد به عهده بيمه ميمشمول ب يموارد

یط عمومیشرا

گهذار مقهرراتمهه ين اسهت كهه ب  ينامه مشهروط بهرا  مهين بيبه موجب ا يهرگونه پرداخت يگر برامهيت بيمسئول -1

را كه به عههده   يفيه وظايپاسخ داده و كل يو به سؤاالت مطرح شده در پرسشنامه به درستت كرده ينامه را رعامهيب

 دارد انجام داده باشد. 

نيه ا"شهود و اصهطالح   ينامه محسوب مه مهينفك بينامه جزءالمهين بيا يهاا بخشيجدول مشخصات و بخش  -2
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ز خواهد بود. ههر  يها نا بخشيول مشخصات و بخش ن قرارداد به كار رود منظور از آن جديهربار كه در ا "نامهمهيب

خاص  يآن به معن يهاا بخشي و ا در بخشيا جدول مشخصات ينامه مهيك قسمت از بيكه در  يا اصطالحيواژه و 

خواهد بود.  يهمان معن ينامه دارامهيب يبکاربرده شود، همه جا

ه اقدامات الزم راينه خود كليمه شده به هزياموال ب يدگيدبيا آسياز اتالف  يريد به منظور جلوگيگذار بامهيب -3

ت كند. يكارخانه سازنده را رعا يهاهيو توص يگر را انجام دهد و مقررات قانونمهيمعقول ب يهاهيبه عمل آورد و توص

دهنهد. قهرار   يابيه و ارز يمهه را مهورد بازرسه   يتوانند در هر زمان مناسب موضهوع ب يگر ممهيندگان بينما الف( -4

گر بگذارد.مهيندگان بيار نمايخطر در اخت يابيارز يرا برا يه اطالعات ضروريگذار موظف است كلمهيب

گر برساند و مهيب يا نامه به آگاهيله فکس يمه را بالفاصله به وسير در موضوع بييگذار ملزم است هرگونه تغمهيب ب(

ع و احوال امه شده با توجه به اوضينان از صحت كار اقالم بياطم يالزم را برا ياطياحت يهاه اقدامينه خود كليبه هز

 خواهد آمد.د نظر به عمل يمه تجديبا حقين يرات نسبت به حدود تاميين تغيمعمول دارد. درصورت لزوم به تبع ا

 يتبه د خطر شهود مگهر آن كهه موافقهت ك    يجاد كند كه منجر به تشديرا ا يراتييمه تغيد در موضوع بيگذار نبامهيب

 گر را كسب كرده باشد. مهيب

خسهارت شهود يطهرح ادعها   وجهب نامهه ممکهن اسهت م   مهين بيكه بر طبق ا يادرصورت وقوع هرگونه حادثه -5

 د:يگذار بامهيب

ز آن يه ن گر برساند و كتباًمهيب يا فکس مراتب را با ذكر نوع و حدود خسارت به آگاهيله تلفن يبالفاصله به وس الف(

 قرار دهد.  دييرا مورد تا

امکان دارد به عمل  يو يرا كه برا ييهاه اقدامي، كليدگيدبيا آسياز گسترش دامنه اتالف  يريبه منظور جلوگ ب(

 آورد. 

ا كارشهناس  يه نهده  يار نمايه در اخت يدگيده را به همان حال حفظ كند و به منظهور رسه  يخسارت د يهاقسمت ج(

 گر قرار دهد. مهيب

 ار او بگذارد.يه و در اختيگر را تهمهيرک مورد درخواست به اطالعات و مدايكلد( 

 د. يرا مطلع نما يانتظام يهامقام ياز دزد يا خسارت ناشيدرصورت فقدان  (ھ

اطهالع داده   يروز پس از وقوع حادثه بهه و  14كه ظرف مدت  يدگيدبيا آسيچ مورد در قبال اتالف يگر در همهيب

 نخواهد داشت.  ينشده باشد، تعهد

كهه   يجزئه  يهادرمورد خسارت گر رساند،مهيط باال وقوع خسارت را به اطالع بيگذار برطبق شرامهيپس از آن كه ب

د به ير موارد بايض اقدام كند. در سايا تعوير يتواند نسبت به تعميشود، مين و ابالغ مييگر تعمهيحدود آن توسط ب

قرار دههد و هرگهاه    يدگي، خسارت را مورد رسيرييا تغير يه تعمگر فرصت داده شود كه قبل از هرگونمهينده بينما

گهذار حهق دارد   مهه يقهرار ندههد، ب   يدگيگر ظرف مدت معقول پس از وقوع حادثه خسارت را مورد رسمهينده بينما

 نامهه مهين بيمه شده تحت ايگر در قبال اقالم بمهيده اقدام كند. بيخسارت د يهاض قسمتيا تعوير ينسبت به تعم

نخواهد داشت.  يده و به كار روند تعهدير موقت گرديا تعمير يگر تعممهيکه بعد از خسارت بدون موافقت بيدرصورت
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افهت غرامهتيگر به منظور حفظ حقهو  خهود و در  مهيرا كه ب يگر اقداماتمهينه بيگذار متعهد است به هزمهيب -6

ا اجهازه و  يه دانهد معمهول دارد،   ياند( الزم ممه شدهيمه بنامهين بيكه تحت ا ياز اشخاص ثالث )بجز كسان يپرداخت

رد اعهم اسهت از   يه گهر قهرار گ  مهه يكه ممکن است جبهران آن مهورد درخواسهت ب    يدستور انجام آن را بدهد. غرامات

كهه   ييهاجه خسارتيدر نت يكه بر طبق اصل قائم مقام يا غراماتيپرداخته است  ماًيگر مستقمهيكه ب ييهاخسارت

 نامه پرداخته است حق مطالبه آن را دارد. مهين بيب ابه موج

ا يص داده شود يا بعد از آن الزم تشخيگذار مهين بند ممکن است قبل از پرداخت خسارت به بياقدامات مذكور در ا

 رد. يمورد درخواست قرار گ

نامهه(مهه يض معتبهر بهودن ب  نامه پرداخت شود )با فهر مهين بيد به موجب ايكه با يهرگونه اختالف درباره مبلغ -7

شود ارجاع خواهد شد.يده مين برگزيبا توافق طرف كه كتباً يموضوع به كارشناس

ن ظرف مدت ين نسبت به كارشناس واحد به توافق نرسند موضوع اختالف به دو كارشناس كه توسط طرفياگر طرف

 د.يگردشود ارجاع خواهد يگر انتخاب ميطرف د يخ درخواست كتبيك ماه از تاري

 يموضوع اختالف، كارشناسان، كارشناس سوم يماهو يكه كارشناسان مزبور به توافق نرسند قبل از بررس يدرصورت

ل خواهد شد. ياست سركارشناس تشکيتحت ر يانتخاب خواهند كرد. جلسه كارشناس را به عنوان سركارشناس كتباً

 باشد.يقابل طرح نم ييمراجع قضا در گرمهيه بيعل ييچ دعواياعالم نظر كارشناسان ه قبل از

ا به طوريتقلب  ياز رو يا خسارتيباشد  ير واقعيگذار غمهيا اظهارات ارائه شده از طرف بيشنهاد يهرگاه پ الف( -8

ن يارائه شود، در آن صورت ا يا اطالعات نادرستيفو  اظهارات  يا در جهت اثبات ادعايز اعالم شده باشد و يآماغرا 

 نامه نخواهد بود. مهين بيگر مسئول پرداخت غرامت تحت امهياز درجه اعتبار ساقط است و بنامه مهيب

ا درصورت يظرف سه ماه و  يت كند، چنانچه اقامه دعوياز خود سلب مسئول يگر درخصوص خسارتمهيهرگاه ب ب(

از طهرف   ياعهالم ر   ظهرف مهدت سهه مهاه پهس از      نامه،مهين بيا "7"ط بند يارجاع موضوع به كارشناس طبق شرا

 ينامهه منتفه  مهه ين بيه از ا يه حقو  ناشيرد كليگذار صورت نگمهيب ياز سو يا سركارشناس اقدام قانونيكارشناس 

 خواهد شد. 

نامههمهه يب اشهخاص ثالهث،   يا دعهاو يه جبران خسهارت   ينامه، برامهين بيخسارت مشمول ا ياگر در زمان ادعا -9

گر فقط نسبت به سهم خود مسئول جبران خسارت خواهد بود.مهيب ،ز وجود داشته باشدين يگريد

مهه رايبگهر حهق  مهه يل باشد فسخ كنهد. در آن صهورت ب  ينامه را در هر زمان كه مامهين بيتواند ايگذار ممهيب -10

 ياتهه ك هفيه تواند با اخطار يز ميگر نمهينامه محاسبه خواهد كرد. بمهيمدت اعتبار ب يبراساس نرخ كوتاه مدت برا

مهه  يكهه مهورد ب   يرا نسبت به مدت يافتيمه دريبگر موظف است حقمهيد، در آن صورت بينامه را فسخ نمامهين بيا

 گذار مسترد دارد. مهيبه ب يكارشناس يهانهيباشد پس از كسر هزيتحت پوشش نم

نفهعيخهود خواههد داشهت. ذ    گذار را بهه نهام  مهيافت حقو  بيدرنفع حق يبه حساب ثالث، ذ يانامهمهيتحت ب -11

، ديگذار را منتقل نمامهيو حقو  بافت يگذار خسارت قابل پرداخت را درمهيد بييخواهد داشت بدون تان حقيهمچن

ل الزم يه گهر ممکهن اسهت دال   مهيار نداشته باشد. درصورت پرداخت خسارت، بينامه را در اختمهينفع، بياگر ذ يحت
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نفهع را  يافت غرامهت توسهط ذ  يبر در يگذار مبنمهيت بين رضايمه و همچنيب نفع به اخذ پوششيت ذيبر رضا يمبن

 د. يمطالبه نما

ك مهاه پهس ازيتواند يگذار ممهيگر قابل پرداخت خواهد بود. بمهيك ماه پس از برآورد آن توسط بيخسارت  -12

د، يه ط موجهود بنما يت شهرا را تحه  يافت حهداقل مبلغه  يدر يتقاضا ،يت ويگر و احراز مسئولمهياعالم خسارت به ب

گذار است خسارت قابل مهيكه در كنترل ب يليا به داليزان خسارت قابل پرداخت محقق نشده باشد و يكه م يمادام

د. يآيق در ميفو  به حال تعل يهاپرداخت نباشد مدت

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

افت خسارت وجود داشته باشد ، جبران خسارت منوط به يگذار به درمهينسبت به حق ب يديهرگاه شك و ترد الف(

 گر خواهد بود. مهيارائه اسناد و مدارک الزم به ب

باشهد، پرداخهت    يربط ضهرور يق در مراجع ذيو تحق يخسارت، بازرس ياگر به موجب قانون جزا نسبت به ادعا ب(

 اهد بود. خو يق و دادرسيخسارت منوط به اتمام تحق

یدخسارت ما -ک یبخش 

 :یامهيمحدوده پوشش ب

كه  يا در مدتيمه مندرج در جدول مشخصات و يند كه در طول مدت بينمايگذار موافقت ممهيگر و بمهيب

ك از يه که هريگهر درصهورت  مهيگذار و قبول آن از طرف بمهيمه از طرف بيبد شود با پرداخت حقينامه تمدمهيب بعداً

شهده،   يمسهتثن  حاًيكهه صهر   يكه در جدول مشخصات درج شده است بهه ههر علهت جهز علله      ييهاا قسمتياقالم 

ض آن ضرورت يا تعوير يكه تعم ينشده گردد به نحو ينيبشيو پ يناگهان ،يکيزيف يدگيدبيآس ايدستخوش اتالف 

باشد بها پرداخهت وجهه نقهد،      يدگيدبيآسا يازآن اتالف  يگذار را كه ناشمهيگر خسارت وارد به بمهيداشته باشد، ب

 د. يگر( جبران نمامهيحسب انتخاب ببر ر )يا تعميض يتعو

كهه در جهدول    يمه از مبلغيهر قلم از اقالم مورد ب يمدت قرارداد برا يزان خسارت قابل پرداخت در طيم

خواهد كرد.تجاوز ن ،نوشته شده است ذكوركه در جدول م ين شده و در مجموع از جمع مبالغييمشخصات تع

ک یاستثنائات مربوط به بخش 

 ندارد:  ير تعهديگر در موارد زمهيب

گهذار اسهت. اگهر بهه علهت وقهوع       مهيز مذكور در جدول مشخصات به عهده بيدرصورت وقوع هر حادثه، فرانش الف(

ز بهه عههده   يرانشه ن رقم فيشود فقط باالتر يدگيدبيآس ايمه شده دچار اتالف يك قلم از موارد بيش از يب ياحادثه

 باشد. يگذار ممهيب

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

 . آن يا تالش براي، سرقت با شکست حرز يدزداز  يم ناشير مستقيا غيم يمستق يدگيدبيا آسياتالف  ج(

نامهه وجهود داشهته و    مهه يباشد كه در زمان شهروع اعتبهار ب   يب و نواقصيكه منشأ آن معا يدگيدبيا آسياتالف  د(

ا نباشد. يب و نواقص آگاه باشد ين معايگر از امهينده او از آن مطلع بوده است، خواه بيا نمايگذار مهيب
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ر خهدمات  يا سها يه ا بهر   يآب  ا قطع گاز،يعلت نقص ه م بيرمستقيا بطور غي ماًيكه مستق يدگيدبيا آسياتالف  (ھ

 باشد. 

جهاد حفهره،   ي، ايپهارگ و  يماننهد فرسهودگ  )از آثار كاركرد دائهم باشهد    يناش ماًيكه مستق يدگيدبيا آسياتالف  و(

 . يط جويشرا بعلت يجيتدر يخرابا ي (ي، قشرگرفتگيزدگ، زنگي، خوردگيدگيئسا

ا يه بهه علهت اتهالف     ين نواقصه ين كهه چنه  يد شود، مگر اجايرد اهكه در مورد رفع نواقص كارك يانهيهرگونه هز ز(

 مه شده وارد شده باشد. يقابل پرداخت به اقالم ب يدگيدبيآس

ان يرا كه در جر ين قطعاتين استثناء همچنيجاد شود. ايمه شده اياقالم ب يكه در مورد نگهدار يانهيح( هرگونه هز

گردد. يشود شامل ميض ميتعو يات نگهداريعمل

مسئول جبران آن است. ا قرارداديمه به موجب قانون يد با فروشنده اقالم موريكه سازنده  يدگيدبيآسا يالف ات ط(

، يا قهرارداد نگههدار  يه ا قرارداد اجهاره  يه شده كه به موجب قانون يا كرايزات اجاره يوارد به تجه بيا آسياتالف  (ی

مالك مسئول جبران آن است. 

 . يتبع تيا مسئوليان يهرنوع ز ک(

مها، يهها، سه  ر(، تسهمه يه گق )نشهت يعها  يرهها يوزها، خميها، نوارها، فرها، لولهيالم ها، ش يدگيدبيا آسياتالف  ل(

ك، يا سهرام يه  ينيشه، چياء ساخته شده از شيشده، اش يحکاك يلندرهايض، سيها، ابزار قابل تعوكيرها، الستيزنج

(. ييايمي، مواد شي)مانند انواع روغن، سوخت نفت ياه مواد واسطها هرگونياء بافته شده يا منسوجات و اشيغربالها 

 ا لعاب داده شده. يشده  يقليشده، ص يزيآمسطح رنگ يمانند خراش رو يوب ظاهريع م(

وارد بهه   يدگيدبيا آسياز اتالف  يكه خسارت ناش يد شده است، درصورتيق« م»و « ل» يرا كه در بندها يموارد

 گر ملزم به جبران آن است.مهيورد تعهد باشد بمه شده و مياقالم ب

کیمقررات مربوط به بخش 

مه شده:  يمبلغ ب -1شرط 

از  از همان نوع و نومه شده با اقالم ياقالم ب ينيگزيمه شده معادل ارزش جاينامه مبلغ بمهين بيبه موجب ا

نه نصب يمتعلقه و هز يعوارض گمرك ه، حقو  ويشامل: كرا ينيگزيكه ارزش جا ين معنيباشد. بديت ميهمان ظرف

است. 

سهت  يبايكهه مه   يمه شده به مبلغيمه شده كمتر از ارزش فو  باشد، خسارت به تناسب مبلغ بياگر مبلغ ب

ك از يه ن شرط نسبت بهه هر يك مورد باشد، ايش از يده بيكه اقالم خسارت د يدرصورت ابد.ييكاهش مشد يمه ميب

مه(.يقانون ب دهود )ماده شيآنها به طور جداگانه اعمال م

  :خسارت جبراناساس  -2شرط 

بهه منظهور    يضهرور  يهانهيگر هزمهيب ر باشد،يمه قابل تعمياز اقالم مورد ب يکيب وارد به يكه آس يدرصورت الف(

حل ه از مياده كردن و نصب مجدد آن با احتساب كرايپ يهانهيه بعالوه هزيده به حالت اوليدبيبازگرداندن اقالم آس

مهه  يدر مبلغ ب ييهانهين هزيكه چن يمتعلقه را درصورت يرگاه و بالعکس و حقو  و عوارض گمركيسات تا تعميسأت
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گهر ارزش  مهيرد، بيگذار انجام پذمهيرات در كارگاه متعلق به بيشده منظور شده باشد جبران خواهد كرد. هرگاه تعم

چ يگذار پرداخت خواهد نمهود. هه  مهيبه ب يباالسر يهانهيهز يبرا يبه اضافه درصد معقولرا ر يلوازم و دستمزد تعم

 گردد. يم درمحاسبه منظور يافتيشود لکن ارزش بازيض شده كسرنميبابت استهالک قطعات تعو يانهيهز

 يتلق يآن بالفاصله قبل از حادثه باشد، خسارت كل يا متجاوز از ارزش واقعيالذكر معادل و رات فو ينه تعمياگر هز

 ر خواهد بود. يز« ب»ه و نحوه جبران مطابق بند شد

قبل از حادثه را مشتمل  آن يگر ارزش واقعمهيشود، ب يمه دچار خسارت كلياز اقالم مورد ب يکيكه  يدرصورت ب(

در مبلهغ   ييهها نهين هزيكه چن يتا حدود متعلقه يحقو  و عوارض گمرك ،نه نصبيحمل، هز يعاد يهانهيبر هز

نهه اسهتهالک مناسهب از ارزش    ي، هزيشده باشهد جبهران خواههد كهرد. در محاسهبه ارزش واقعه       مه شده منظوريب

 ده كسر خواهد شد. يمورد خسارت د ينيگزيجا

افت آنها را خواهد پرداخهت، از  يده با احتساب ارزش بازيدبيقطعات آس يجداساز يهانهيگر هزمهيب ضمناً 

 يستين شده بايگزيه اطالعات الزم مربوط به قطعه جاياهد بود، كلمه نخوين رفته تحت پوشش بين پس قطعه از بيا

ن شهده  يگزيجهت پوشش قطعه جا يممکن است با درخواست صدور الحاق گرمهيبدر جدول مشخصات درج گردد. )

مانهده بهه   يمهدت باق  يمه شده براي(. از زمان وقوع حادثه قابل جبران مبلغ بديموافقت نما ينيگزيارزش كامل جابا 

 برگردانده شود. يزان قبليبه م مه شده مجدداًيابد مگر آن كه مبلغ بييكاهش م يزان خسارت پرداختيم

، تنها عيا حمل و نقل سري يالت رسميتعط ، كار در شب، كار دريكاراضافه يبرا ياضاف يهانهيهرگونه هز

 مورد توافق قرار گرفته باشد. اًمه خواهد بود كه كتبيمشمول ب يدرصورت

هرگونهه   باشهد. ينامه نمه مهين بيتحت پوشش ا يفن يدهايبازدا ي يرات، اضافات، بهسازيينه هرگونه تغيهز

بوده و از كل  ييرات نهايتعم يهانهيگر خواهد بود كه جزء هزمهيمورد قبول ب يرات موقت درصورتيتعم يهانهيهز

 ر تجاوز نکند. يتعم يهانهيهز

از  يحهاك  يافتيها و اسناد و مدارک درداخت خواهد كرد كه صورت حسابها را پرنهيهز يگر تنها زمانمهيب

گهر قهرار گرفتهه    مهه يه بوده و مورد قبول بيض آنها و برگرداندن آنها به صورت اوليا تعويها و رات دستگاهيانجام تعم

باشد.

ها(ره دادهيافزار )ابزار ذخب به نرميآس -بخش دو 

  :یامهيب محدوده پوشش

د شده و به كمك آنها يكه در جدول مشخصات ق ييافزارهاند هرگاه نرمينمايگذار موافقت ممهيب گر ومهيب

عمل كند، دچار خسهارت   يکيستم پردازش اطالعات الکترونيدر س ماًيتواند مستقيره شده است كه ميذخ ياطالعات

گهر جبهران خسهارت را در قبهال     مهيب ه قابل جبران است شود،ناممهين بيك ايكه به موجب مندرجات بخش  يماد

در  يدگيه دبيا آسيگر در صورت اتالف و مهيزان تعهد بيرد. ميگيشده به عهده م ينيبشيكه پ يگذار به نحومهيب

مه شده ين شده و در مجموع از كل مبالغ بييافزار در جدول مشخصات تعهر نرم يكه برا ياز مبلغمه يمدت اعتبار ب

در جهدول   مه كهه يدر مدت اعتبار ب يدگيدبيا آسين است كه اتالف يگر مشروط بر امهيبتجاوز نخواهد كرد. تعهد 

 ينامه بهرا مهيد بيگذار با تمدمهيمه از طرف بيبگر با پرداخت حقمهيكه ب يا در هر مدت بعديد شده يمشخصات ق
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مهه شهده در محهل    يب يفزارهها اگردد كه نهرم ياعمال م ين پوشش زمانيآن مدت موافقت كند، اتفا  افتاده باشد. ا

 شود.  يمخصوص به خود نگهدار

ژه بخش دویاستثنائات و

نخواهد داشت:  ير تعهديگر در موارد زمهيب

 باشد. يگذار ممهيز مندرج در جدول مشخصات كه در هر حادثه به عهده بيفرانش الف(

 يبنهد ا طبقهيكردن، اشتباه در درج اطالعات  پينادرست، اشتباه در تا يزيراز برنامه يكه ناش يانهيهر نوع هز ب(

از حهوزه   ين رفهتن اطالعهات ناشه   يز از به يه افهزار و ن ا به دور انداختن ناآگاهانهه نهرم  يآنها، حذف ناآگاهانه اطالعات 

باشد.  يسيمغناط

 از هر نوع كه باشد.  يم و تبعير مستقيغ يهاخسارت ج(

مقررات مربوط به بخش دو

 ه:مه شديمبلغ ب -1شرط 

افزارها م نرمياصالح و ترم يكه برا يمبلغ باشد با مه شده برابرياست مبلغ ب ينامه ضرورمهين بيبه موجب ا

 دسهت رفتهه مجهدداً    اطالعات از ده شود ويب ديآس ن رفته وين جنس از بيگزيجا كه جنس نو يالزم است به نحو

پردازش گردد. 

 اساس جبران خسارت:  -2شرط 

م و يتهرم  يبهرا  گهذار منحصهراً  مهه يرا كهه ب  ييهانهيهز ،خ وقوع حادثهيدوازده ماه از تارگر ظرف مدت مهيب

شهود پرداخهت خواههد كهرد.     يت قبل از وقوع حادثه متحمل مه يافزارها به منظور برگرداندن آنها به وضعاصالح نرم

خ وقهوع  يازده مهاه از تهار  ه مجدد آن پهس از گذشهت دو  يا تهيه مجدد اطالعات از دست رفته الزم نباشد يهرگاه ته

نهو بهه    يافزارهها نهرم  ينيگزيجا يهانهيگر فقط نسبت به پرداخت هزمهين صورت بيد و موثر نباشد، در ايحادثه مف

 يمهدت بهاق   يمه شده برايباشد. از زمان وقوع حادثه مبلغ بيا از دست رفته متعهد ميده يب ديكه آس ييآنها يجا

برگردانده شود.  يزان قبليبه م مه شده مجدداًيابد مگر آن كه مبلغ بيياهش مك يزان خسارت پرداختيمانده به م

نیگزیجا یهادستگاه یريا بکارگیاجاره  یهانهیهز -بخش سه 

 : ایبيمه محدوده پوشش

نامه قابل جبران است مهين بيك ايكه به موجب بخش  يگذار توافق دارند هرگاه خسارت مالمهيگر و بمهيب

د يه پردازش اطالعات كه در جدول مشخصهات ق  يکيزات الکترونيكار تجه يئا جزيد و منجر به قطع كامل اتفا  افت

ا استفاده از يل اجاره يگذار به دلمهينامه را كه بمهين بيبدون پوشش در ا ياضاف يهانهيگر هزمهيشده است بشود، ب

 د. يخت نماگذار پردامهيمل شده به بن متحيگزيزات پردازش اطالعات جايتجه

مه شده يان روزانه و در مجموع از مبلغ بيجبران ز يشده برا ينيبشين مورد از مبلغ پيدر ا يمبلغ پرداخت

نامه مهيمشروط بر آن است كه قطع كار در مدت اعتبار ب گرمهينامه تجاوز نخواهد كرد. تعهد بمهيمدت اعتبار ب يبرا

د يه گهذار بها تمد  مهه يمهه از طهرف ب  يبگر با پرداخهت حهق  مهيه بك يا در هر مدت بعديمندرج در جدول مشخصات 
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آن مدت موافقت كند، اتفا  افتاده باشد.  ينامه برامهيب

ژه بخش سهیاستثنائات و

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

پهردازش   يکه يزات الکترونيه ا عملکهرد تجه ي يبازساز يبرا شود ويوضع م يكه از طرف مقامات دولت يمقررات الف(

 كند. يجاد ميرا ا يتياطالعات محدود

ن رفته نتوانهد بهه موقهع    يا از بيده يدبيزات آسين كردن تجهيگزيا جايرات يتعم يه الزم را برايگذار سرمامهيب ب(

د. يفراهم نما

مقررات مربوط به بخش سه

 مه شده: يمبلغ ب -1شرط 

گذار مهيباشد كه ب ياست كه مبلغ مندرج در جدول مشخصات برابر با مبلغ ينامه ضرورمهين بيب ابه موج

پردازش اطالعهات كهه عملکهرد     يکيزات الکترونياز تجه يبرداردوازده ماه بهره يبرا ياضاف يهانهيد به عنوان هزيبا

 ين برايكه با توافق طرف يد براساس مبالغيبا مه شدهيپرداخت كند. مبلغ ب ،اندمه شده داشتهيزات بيبا تجه يمشابه

-نهيگذار و هزمهيب يپرسنل يهانهين هزيگر همچنمهين گردد. بيد شده معيهر روز و هر ماه در جدول مشخصات ق

گهردد  يگهذار متحمهل مه   مهين بخش بيمربوط به ا ياكه متعاقب وقوع حادثه يزات و لوازمينقل و انتقال تجه يها

د شده باشد، پرداخت خواهد كرد. يمبالغ به صورت جداگانه در جدول مشخصات ق مشروط بر آن كه

 اساس جبران خسارت: -2شرط 

دن ضهرورت  يمه شهده و بهه اثبهات رسه    يپردازش اطالعات ب يکيزات الکترونيتجه يدرصورت از كار افتادگ

دوره توافق شده متعههد پرداخهت    يگر حداكثر برامهين، بيگزيپردازش اطالعات جا يکيزات الکترونياستفاده از تجه

گهذار آن  مهه يگهردد. ب ين شهروع مه  يگزيزات جايتجه يريخسارت خواهد بود. دوره پرداخت خسارت از لحظه بکارگ

 باشد متحمل خواهد شد. يم يز زمانيبخش از هر خسارت را كه برابر فرانش

 يهها نهيمعلوم گردد كه هز مه شده،يپردازش اطالعات ب يکيزات الکترونيهرگاه به دنبال از كار افتادن تجه

 ن دوره به كار رفتهيمه شده ساالنه كه در ايش از سهم متناسب با مبلغ بيمتحمل شده در طول مدت توقف ب ياضاف

مه شده ساالنه مورد توافق كه در مدت يگر فقط نسبت به پرداخت غرامت مربوط به آن بخش از مبلغ بمهيب باشديم

ت گهردد.  يه رعا قهاً يد دقيه پرداخت خسارت با يباشد . دوره توافق شده براير گرفته متعهد متوقف مورد استفاده قرا

 رد. يها را در نظر بگنهيدر هز ييجوهرگونه صرفه يستيبايگر هنگام محاسبه خسارت ممهيب

داخهت  زان مبلغ خسارت پريمه شده به ميه مدت بيبق يمه شده برايخ وقوع خسارت قابل جبران، مبلغ بياز تار

ت شود.يتثب يزان قبلين در حد ميمه شده با توافق طرفيابد، مگر آن كه مبلغ بييشده كاهش م

كنند.ينامه را از طرف او امضاء ممهين بيگر امهيار تام از جانب بيگران با اختمهيب

رانیمه ايب یشرکت سهام                                                                                                     انیپا

واحد:   

بیمه امین
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