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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 كه باشدنامه ميو جزء الينفك بيمه شود تسليم گرديدهگر ناميده ميمهاز اين پس بي

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

 و استثنائات ،شرايطنامه و با رعايت بيمه ب اينبه موج ،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

از اقالم مذكور در جهدول مشخصهات    يا بخشيد هرگاه تمام ينمايگذار موافقت ممهيگر با بمهيله بينوسيبد

مواجه شود: يو ناگهان ينيبشير قابل پيغ يرت مادر با خسايبه علل ز

.يا آبي ينيه زميله نقلي، رعد و برق، انفجار، برخورد وسيسوزآتش الف(

كه از آنها سقوط كند. ييايا اشيو  ييه هوايله نقليا هرگونه وسيما و يبرخورد هواپ ب(

.ييايزلزله، آتشفشان و زلزله در ج(

لومتر بر ساعت(.يك 62ز ش ايطوفان )باد با سرعت ب د(

ا آب.يا يان آب، امواج دريا طغيل يس (ھ

.نيگر زميا هرگونه حركت دين لغزه، لغزش صخره و ينشست، زم و(

.زدگي، يخ شناورخيبهمن، برف،  ز(

 .ير گروهيغ يخرابکار ح(

ج در جهدول  ا قطعات گردد و حادثه در دوره اعتبهار منهدر  يض قطعه يا تعوير و يكه مستلزم تعم يبه نحو

گذار و قبول آن مهيب يمه از سويدرصورت پرداخت حق ب ،اتفاق افتاده باشد يبعد يدهايا تمدينامه مهيمشخصات ب

، ينيگزيا بهه صهورت جها   يه مهه را نقهداو و   يا خسارت وارد به مورد بي گر متعهد است كه اتالفمهيگر، بمهيب ياز سو

ن شده در جهدول مشخصهات   ييا مجموع حوادث از مبالغ تعيدثه ر قطعات به شرط آن كه در هر حايا تعميض يتعو

د.ين تجاوز نکند، جبران نمامنضم به آ يهايالحاق اينامه مهيب

 استثنائات 

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

ز مذكور در جدول مشخصات در هر حادثه.يفرانش -1

از: يم ناشير مستقيا غيم يمستق يدگيدبيا آسياتالف  -2

 عالم شده يا نشده باشهد(، جنهگ داخلهي،   عمليات خصمانه )خواه جنگ ا ،عمل دشمن خارجي ( جنگ، هجوم،الف

ه بها اعتصهاب   له كارخانه از طهرف كارفرمها درمقاب   ياعتصاب كارگران يا تعطيل ، شورش،انقالب يا قيام ،بلوا ،ياغيگري

در دست گرفتن قدرت به وسيله قواي نظامي يا از طريق غير قانوني يا از طرف هاي دسته جمعي, جنبش ،كارگران

مصادره ضبط و  ، توقيف،توطئه ،اشخاصي با سوءنيت كه به نام يا با ارتباط با هر گونه تشکيالت سياسي انجام گيرد

يها ههر مقهام    (de jure or de facto)  دولهت قهانوني يها عملهي    بنا به دستور  ،به اموالا خسارت وارد ي، يا خرابي

 صالحيتدار عمومي.
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 .راديواكتيو و ياهستهتشعشعات  از يناش هاييا آلودگي ايواكنشهاي هسته (ب

 ان وي.گذار يا كاركنانگاري عمدي بيمهعمل يا سهل (ج

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

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

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

مهذكور   "الهف "بند  اتکاء مقرراتگر به ر، بيمهتعقيب دعوي يا هرگونه دادرسي ديگ، يمراحل قانوندر جريان  هرگاه

اثبات اين كهه ننهين    مشمول اين بيمه نيست، يت حقوقيا مسئوليان يز، يخرابتن، از بين رفدارد كه اعالم در باال 

 گذار است.باشد به عهده بيمهمواردي مشمول بيمه مي

ا انقباضي، انبساط يجيب تدريتخر، يو پارگ يفرسودگ، يب ذاتوياز ع يناش يهانهيا هزي يدگيدبياتالف، آس -3

حرارت هوا. رات درجهييمه شده در اثر تغيموارد ب

مه.يرات مورد بيو انجام تعم يگذار در حفظ و نگهدارمهياز قصور ب يناش يدگيدبيا آسياتالف  -4

ل و به هر صورت.يم از هر قبير مستقيغ يدگيدبيسآا ياتالف  -5

اتالف يا آسيب ديدگي ناشي از دزدي ساده يا سرقت با شکست حرز. -6

شرایط عمومی

گهذار مقهرراتنامه مشروط بر اين اسهت كهه بيمهه   اي هر گونه پرداختي به موجب اين بيمهگر برمسئوليت بيمه -1

ه عهده نامه را رعايت كرده و به سئواالت مطرح شده در پرسشنامه به درستي پاسخ داده و كليه وظايفي را كه ببيمه

 انجام داده باشد. دارد

قهرارداد نيه ا يكجاهر در  "نامهاين بيمه" اصطالحشود و نامه محسوب ميجدول مشخصات جزء الينفك بيمه -2

خواهد بود. زينجدول مشخصات  شاملبه كار رود كه 

بهه كهار بهرده شهود، در      يخاصه  يا جدول مشخصات به معنها ينامه مهيك قسمت از بيكه در  يا اصطالحيهر واژه 

 خواهد بود. يهمان معن ينامه دارامهيسراسر ب

هاياطياحتخود كليه اموال بيمه شده به هزينه  يا آسيب ديدگيو جلوگيري از اتالف  ار بايد به منظورگذبيمه -3

ههاي كارخانهه سهازنده را    گر را انجام دهد و مقررات قانوني و توصهيه بيمه معقولهاي الزم را به عمل آورد و توصيه

 رعايت كند.

قهرار دهنهد و يابيه و ارزبازرسهي  مهورد  مه را موضوع بي ،هر زمان مناسبدر توانند گر مينمايندگان بيمه (الف -4

 گر بگذارد.در اختيار نمايندگان بيمهكليه اطالعات ضروري را گذار موظف است بيمه

گر برسهاند  يا نامه به آگاهي بيمه فکسرا بالفاصله به وسيله  مهيموضوع بگذار ملزم است هرگونه تغيير در بيمه (ب

اطي الزم را با توجه به اوضاع و احوال معمول دارد. درصورت لزوم به تبه  ايهن   و به هزينه خود كليه اقدامهاي احتي

 ن يا حق بيمه تجديد نظر به عمل خواهد آمد.تغييرات نسبت به حدود تامي
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گر ايجاد كند كه منجر به تشديد خطر شود مگر آن كه موافقت كتبي بيمه نبايد در موضوع بيمه تغييراتي گذاربيمه

 شد.را كسب كرده با

نامهه ممکهن اسهت موجهب طهرح ادعهاي خسهارت شهودكه بر طبق اين بيمه يادرصورت وقوع هرگونه حادثه -5

 گذار بايد:بيمه

نيز آن را  گر برساند و كتباومراتب را با ذكر نوع و حدود خسارت به آگاهي بيمه فکسبالفاصله بوسيله تلفن يا  (الف

 مورد تائيد قرار دهد.

ديدگي, كليه اقدامهايي را كه براي وي امکان دارد به عمل يا آسيب ي از گسترش دامنه اتالفنظور جلوگيربه م (ب

 آورد.

گر قسمتهاي خسارت ديده را به همان حال حفظ كند و به منظور رسيدگي دراختيار نماينده يا كارشناس بيمه (ج

 قرار دهد.

انتظهامي را   مراجه  با شکسهت حهرز باشهد     سرقتيا  و ساده سرقتمعلول  يدگيدبيا آسياتالف كه  يصورتدر  (د

روز پس از وقوع حادثه به وي 14 مدت كه ظرف ديدگييا آسيب گر در هيچ موردي در قبال اتالفيمهمطل  سازد. ب

 اطالع داده نشده باشد, تعهدي نخواهد داشت.

در مورد خسارتهاي جزئي گر رساند, گذار برطبق شرايط باال وقوع خسارت را به اطالع بيمهپس از آنکه بيمه

رد ادر سهاير مهو   ام كند،يا تعويض اقدو تواند نسبت به تعمير مي شودگر تعيين و ابالغ ميكه حدود آن توسط بيمه

 .خسارت را مورد رسيدگي قهرار دههد   ،يكه قبل از هرگونه تعمير يا تغييرگر فرصت داده شود بايد به نماينده بيمه

گهذار حهق   بيمه ،خسارت را مورد رسيدگي قرار ندهد ،دت معقول پس از وقوع حادثهرف مظگر هرگاه نماينده بيمه

 دارد نسبت به تعمير يا تعويض قسمتهاي خسارت ديده اقدام كند. 

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

 گردد.يقط  مگر نسبت به آن بيمهن يتام ،ديده به موق  و به نحو مناسب تعمير نشودخسارت  مواردننانچه 

تابه منظور حفظ حقوق خهود و دريافهت غرامه   گر مهيبرا كه  ياقدامات ،گرد است به هزينه بيمهگذار متعهبيمه -6

دانهد معمهول دارد يها اجهازه و     اند( الزم مينامه بيمه شدهبجز كساني كه تحت اين بيمهاشخاص ثالث )پرداختي از 

قهرار گيهرد اعهم اسهت از      گهر مهه يبدرخواسهت   مهورد جبران آن  د. غراماتي كه ممکن استدستور انجام آن را بده

پرداخته است يا غراماتي كه بر طبق اصل قائم مقامي در نتيجه خسارتهايي كه بهه   گر مستقيماوخسارتهايي كه بيمه

قبهل از پرداخهت    ممکن استمذكور در اين بند  حق مطالبه آن را دارد. اقداماتت نامه پرداخته اسموجب اين بيمه

 رد.يگقرار درخواست  ا مورديآن الزم تشخيص داده شود  گذار يا بعد ازخسارت به بيمه

ا بههيه تقلب  ياز رو يا خسارتيباشد و  ير واقعيگذار غمهيا اظهارات ارائه شده از طرف بيشنهاد يهرگاه پ الف( -7

ارائهه شهود، در آن    يا اطالعهات نادرسهت  يه فوق اظهارات  يا در جهت اثبات ادعايز اعالم شده باشد و يآمر اغراقطو

نامه نخواهد بود.مهين بياخت غرامت تحت ادگر مسئول پرمهياز درجه اعتبار ساقط است و ب نامهمهين بيصورت ا
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ا يه شش ماه و مدت ظرف  يننانچه اقامه دعو ت كند،ياز خود سلب مسئول يگر درخصوص خسارتمهيهرگاه ب ب(

از طرف  يأماه پس از اعالم ر 3نامه، ظرف مدت مهين بي( ا9ط بند )يدرصورت ارجاع موضوع به كارشناس طبق شرا

 ينامهه منتفه  مهه ياز ب يه حقهوق ناشه  يه رد، كليگذار صورت نگمهيب ياز سو يقانون يا سركارشناس اقداميكارشناس 

 خواهد شد.

مهه را  يگهر حهق ب  مهه يل باشد فسخ كند، در آن صهورت ب ينامه را در هر زمان كه مامهين بيتواند ايذار مگمهيب -8

 ياك هفتهه يتواند با اخطار يز ميگر نمهينامه محاسبه خواهد كرد. بمهيمدت اعتبار ب يبراساس نرخ كوتاه مدت برا

مهه  يكه مهورد ب  يرا نسبت به مدت يافتيمه دريق بگر موظف است حمهيد، در آن صورت بينامه را فسخ نمامهين بيا

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

( نامهه مهه يمعتبهر بهودن ب  )با فهرض  نامه پرداخت شود هرگونه اختالف درباره مبلغي كه بايد به موجب اين بيمه -9

 شود ارجاع خواهد شد.فين برگزيده ميبا توافق طر موضوع به كارشناسي كه كتباو

ظهرف   رفين،موضوع اختالف به دو كارشناس كهه توسهط طه    ،اگر طرفين نسبت به كارشناس واحد به توافق نرسند

 شود ارجاع خواهد گرديد.مدت يك ماه از تاريخ درخواست كتبي طرف ديگر انتخاب مي

كارشناسان, كارشناس سومي  ي ماهوي موضوع اختالف،قبل از بررسكه كارشناسان مزبور به توافق نرسند  درصورتي

انتخاب خواهند كرد . جلسه كارشناسي تحت رياست سركارشهناس تشهکيل خواههد     را به عنوان سركارشناس كتباو

 باشد.گر درمراج  قضايي قابل طرح نميشد. قبل از اعالم نظر كارشناسان هيچ دعوايي عليه بيمه

نامهه  بيمهه  اشهخاص ثالهث،   يا دعهاو يبراي جبران خسارت  ،نامهاين بيمهمشمول اگر در زمان ادعاي خسارت  -10

 مسئول جبران خسارت خواهد بود. سهم خودگر فقط نسبت به بيمه شد،وجود داشته باز ينديگري 

 رراتـمق

  مبلغ بيمه شده: – 1شرط 

اقالم  ينيگزيجاز ارزش كمتر ا يستينبادر جدول مشخصات  مه شده مندرجيمبلغ بنامه به موجب اين بيمه

 حقوق و عوارض گمركي باشد.ه، يت مشتمل بر مواد، دستمزدها، كراياز همان نوع و ظرف نومه شده با اقالم يب

دههد.  افزايش يا كاهش  مه رايمبلغ مورد ب هاقيمتا ي هادستمزدنوسانات عمده در گذار متعهد است درصورت بيمه

 مه ثبت شود.ناگر در بيمهيمهله بيست كه به وسازماني نافذ ا كاهش فقط يش ين افزايا

سهت  يبايكهه مه   يمه شده به مبلغيمه شده كمتر از ارزش فوق 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 ي. درصورتابدييكاهش مشد يمه ميب

 مه(.يقانون ب دهشود )ماده يال مآنها به طور جداگانه اعم

  اساس پرداخت خسارت: – 2شرط 

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

ده يبه منظور بازگرداندن اقالم خسارت د يرات ضرورينه تعمير باشد، هزيب وارده قابل تعميكه آس يصورت در (الف

 عات(.ينه برداشت ضايهز ي)به استثنا يافتيالت بالفاصله قبل از حادثه پس از كسر بازبه ح
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 (C.E.C.R) یمانل شده ساختيتکم یهاسکیرنامه بيمه یط عمومیشرا

 نامه:مهيشماره ب
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  درصورت خسارت كلي: (ب

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

نهه اسهتهالم مناسهب، محاسهبه     يو هز بازيهافتي  ارزشحادثه پس از كسر وقوع قبل از بالفاصله اقالم  يارزش واقع

 خواهد شد.

كه مشهمول   يامتحمل شود و تا اندازه يستيبايگذار ممهيكه ب ييهانهيدر هر حال جبران آن مقدار از هز

 نامه است.مهيط و مقررات مذكور در بيت شرايباشد منوط به رعايمه ميمبلغ مورد ب

از  يحهاك  يافتيه اخت خواهد كرد كه صورتحسابها و اسهناد و مهدارم در  ها را پردنهيهز يگر تنها زمانمهيب

 گر قرار گرفته باشد.مهيه بوده و مورد قبول بيض و برگرداندن آنها به صورت اوليا تعويرات يانجام تعم

ش از يا به يبرابر  يدگيدبير آسيتعم يهانهير خواهد شد. ننانچه هزير است، تعميكه قابل تعم ييهابيآس

 باال پرداخت خواهد شد. "ب"مه شده بالفاصله قبل از وقوع حادثه باشد خسارت براساس شرط ياقالم بارزش 

( 3نامهه براسهاس شهرط )   مهه ين بيه عات متعاقب وقوع هر حادثهه را تحهت ا  يبرداشت ضا يهانهيگر هزمهيب

 پرداخت خواهد كرد.آن در نظر گرفته شده باشد،  يدر جدول مشخصات برا يامشروط بر آن كه مبلغ جداگانه

 ييرات نهها يتعم يهانهيگر خواهد بود كه جزء هزمهيمورد قبول ب يرات موقت درصورتينه تعميهرگونه هز

 ر تجاوز نکند.يتعم يهانهيبوده و از كل هز

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

 گستره پوشش: -3شرط 

ا يه مورد توافق را پرداخت كهرده باشهد، جبهران اتهالف      ياضافمه يگذار حق بمهين كه بيرفتن ابا در نظر گ

كهه   ييهها ن قسمتيعات و همچنينه برداشت ضايباشد، هزينامه ممهين بيب وارده جز آنچه كه تحت پوشش ايآس

بق قانون و مقررات ملزم به انجهام  گذار طمهيرد. ننانچه بيگيبر م ز دريب گردد را نيد تخريقابل استفاده نبوده و با

ن شده در جدول مشخصهات در ههر حادثهه    ييمربوط حداكثر تا حد غرامت تع يهانهيب گردد، هزيا تخري يپاكساز

 تحت پوشش خواهد بود.

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

 ـانیپـا

 رانیمه ايب یشرکت سهام  

 واحد:                                                                     
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