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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 گرديدهاميده ميگر ناز اين پس بيمه

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

 استثنائات و ،شرايطنامه و با رعايت يمهب 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

مه بپردازد و يگذار بابت آن حق بمهيا هر مدت پس از آن كه بيمه مندرج در جدول، يهرگاه درطول مدت ب

ا هر قسمت مربوط به آن( مهذكور در جهدول مشخصهات،    يرد اقالم )ينامه بپذمهيد بيدتم يمه را برايگر حق بمهيب

نشهده   ينيبشيو پ يناگهان يکيزيب فيا آسين شده مستقر باشند دچار هرگونه اتالف ييتع يهاكه در محل يمادام

 ر گردند:ياز عوامل ز يناش

 يا نصهب ، اجهرا  يه مربهوط بهه سهاخت     صيوب و نقايغلط ، ع يو مواد، طراح يگرختهيص مربوط به رينقا

 يرويبه سبب ن ي، از هم گسستگيکيزيبخار، انفجار ف يگهاي، كم شدن آب در ديدقتينادرست كار، عدم مهارت، ب

ر يه كه مستلزم تعم ينشده باشد، به نحو يكه به طور مشخص مستثن يگريا هر علت ديز از مركز، اتصال كوتاه يگر

ده، خسهارت را  يه ب ديض مهورد آسه  يا تعهو يه ر يا تعمي يانتخاب خود با پرداخت نقد گر بهمهيض آن باشد، بيا تعوي

مه يشده و در مجموع تا مبلغ ب ينيبشيپ يامهيك سال بي يآن در جدول مشخصات برا يكه برا يزانيحداكثر تا م

 مندرج در جدول مزبور جبران خواهد كرد.

ا توقف يش در زمان كاركرد يرد خواهد داشت كه آزماكارب يمه شده درصورتينامه در مورد اقالم بمهين بيا

باشد.شدهت انجاميب مجددبا موفقا نصيسات يمحل تاسن انتقال دريا در حيكردن دستگاه اده يا در زمان پيدستگاه 

استثنائات 

ندارد: ير تعهدينسبت به موارد زگر بيمه

ك قلم ازيش از يك حادثه بيگذار است. اگر در هميكور در جدول مشخصات در هر حادثه به عهده بز مذيفرانش -1

باشد.يگذار ممهيز بعهده بين رقم فرانشيشتريده باشد، فقط بيب ديا آسيمه اتالف ياقالم مورد ب

يكاركنده يلندرهايها، سده شده، قالبيل حديض از قبيل تعوقابمصرفي  يب وارد شده به ابزارهايا آسياتالف  -2

-ل جهداره يشود، از قبيآنها م يا فرسودگيموجب استهالک  يعيا به طور طبيسبب استفاده و كه به  يشده، قطعات

، مواد به حركت يکيالست يرهايمتحرک، تا يهاشه، تسمهياء ساخته شده از شي، اشياضربه يهانسوز، چکش يها

زورها.يها و كاتالها، سوختل روغنيدرآورنده از قب

گ بخهار(،يه )جز انفجهار گهاز در تنهوره د    ييايميم، انفجار شي، صاعقه مستقيسوزب به علت آتشيا آسياتالف  -3

كهه از آنهها    يائيا اشي ييه هوايله نقليا هرگونه وسيما ياز آن، سقوط هواپ يناش يهابيا تخريق يحر يستم اطفايس

ان آب، زلزلهه،  يه ل، طغيهها، سه  زش و آوار ساختمانيآن، ر يا تالش برايبا شکست حرز  ، سرقتيسقوط كند، دزد

مشابه. يعيطب يايا باليآتشفشان  فورانطوفان، ، تندباد، گردباد، ن، بهمنينشست، رانش زم

ا قرارداد مسئول آن باشد.يركار براساس قانون يا تعميمانکار يكه سازنده، پ يدگيدبيا آسياتالف  -4
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ندگانينماا ي گذارمهيب نامه وجود داشته ومهيمان شروع بز كه در يوبيع ايص يمعلول نقا يدگيدبيا آسياتالف  -5

ا نداشته باشد.يداشته  يص آگاهيوب و نقايگر نسبت به آن عمهين موضوع آگاه بوده باشند، خواه بياز ا يو

.يندگان ويا نمايگذار مهيب يا قصور عمدياز عمل  يناش يدگيدبيا آسياتالف  -6

ات خصهمانهيه ، عملياز جنگ، هجوم، عمل دشهمن خهارج   يم ناشيمستقريا غيم يمستق يدگيدبيا آسياتالف  -7

ا يه  ،ام، شورش، اعتصهاب كهارگران  يا قي، بلوا، انقالب يگرياغي، يا نشده باشد(، جنگ داخليخواه جنگ اعالم شده )

در دست گرفتن قدرت بهه   ،يدسته جمع يهاجنبش ل كارخانه از طرف كارفرما درمقابله با اعتصاب كارگران،يتعط

الت يا مرتبط با هرگونه تشهک يت به نام يكه با سوء ن يا از طرف اشخاصي ير قانونيق غيا از طري ينظام يقوا لهيوس

دولت قهانوني يها   بنا به دستور  ،به اموالاتالف وارد ا ي، يا خرابيمصادره ضبط و  ، توقيف،توطئهرد. يانجام گ ياسيس

ومي.يا هر مقام صالحيتدار عم (de jure or de facto) عملي

.راديواكتيو يهايا آلودگيتشعشعات ، ايهاي هستهواكنشاز  يامد ناشيهرگونه پ -8

جهاد حفهره،ي، ايو پهارگ  يار آن باشد )مانند فرسودگثم كار ممتد و از آيجه مستقيكه نت يدگيدبيا آسياتالف  -9

گ بخار(.يد يگرفتگ، جرميزدگ، زنگي، خوردگيدگيسائ

يجبران خسهارت مهاد   يراب ياضاف يهاپرداخت ل و به هر صورت،يت از هر قبيمسئولا يم يرمستقيخسارت غ -10

نامه.مهيمقرر در ب

.يسيا الکترومغناطي ييايميوشي، بيکيولوژي، بييايميهر سالح ش -11

نهديا فرايه روس يه ، ويوتريافهزار كهامپ  ، برنامهه نهرم  يوتريستم كهامپ يوتر، سيا كاركرد هر نوع كامپي يريبکارگ -12

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

بهاال   "7"گر بهه اسهتناد بنهد    مهيگر، بيد يا هرگونه دادرسي ييقضا يب دعوايا تعقيان طرح يهرگاه در جر

ن ين كهه چنه  يه سهت، اثبهات ا  يمهه ن ين بيه مشمول ا يتيا مسئولي يدگيدبي، آسيرانين رفتن، وياعالم دارد كه از ب

 گذار است.مهيباشد به عهده بيمه ميمول بمش يموارد

رراتـمق

 مبلغ بيمه شده: – 1شرط 

از  نهو آالت نيمه با ماشيآالت مورد بنيماش ينيگزيمعادل ارزش جامه شده يمبلغ بنامه به موجب اين بيمه

متعلقه  يمركه، حقوق و عوارض گيشامل كرا ينيگزيكه ارزش جا ين معنيباشد. بديت ميهمان نوع و از همان ظرف

 نه نصب است.يو هز

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 يآنها به طور جداگانه اعمال م

  خسارت: اساس جبران – 2شرط 
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بهه منظهور    يضرور يهانهيهزگر مهيبر باشد، يقابل تعم مهياز اقالم مورد ب يکيبه  ب وارديكه آس يصورت در (الف

ه از ياده كردن و نصب مجدد آن با احتساب كرايپ يهانهيه به عالوه هزيده به حالت اوليب دين آسيماشبازگرداندن 

در مبلغ  ييهانهين هزيكه چن يمتعلقه را درصورت يرگاه و بالعکس و حقوق و عوارض گمركيسات تا تعميسمحل تا

گهر  مهيرد، بيگذار انجام پذمهيرات در كارگاه متعلق به بيمه شده منظور شده باشد جبران خواهد كرد. هرگاه تعميب

داخهت خواههد نمهود.    رگذار پمهيبه ب يباالسر يهانهيهز يبرا ير به اضافه درصد معقوليارزش لوازم و دستمزد تعم

گهردد.  يدر محاسبه منظور مه  يافتيشود لکن ارزش بازيض شده كسر نميبابت استهالک قطعات تعو يانهيچ هزيه

مهه شهده بالفاصهله قبهل از حادثهه باشهد،       ياقالم ب يا متجاوز از ارزش واقعيالذكر معادل و رات فوقينه تعمياگر هز

 ر خواهد بود.يشده و نحوه جبران مطابق بند )ب( ز يقتل يخسارت كل

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

مه يدر مبلغ ب ييهانهين هزين كه چنيمتعلقه مشروط بر ا ينه نصب و عوارض گمركيحمل، هز يعاد يهانهيبر هز

ه باشد جبران خواهد كرد.دور ششده منظ

 ده كسر خواهد شد.يمورد خسارت د ينيگزيش جازنه استهالک مناسب از اري، هزيدر محاسبه ارزش واقع

افت آنها را خواههد پرداخهت. هرگونهه    يده با احتساب ارزش بازيب ديقطعات آس يجداساز يهانهيگر هزمهي بضمناً

 يع، تنهها درصهورت  يو حمهل و نقهل سهر    يالت رسهم ير شب، كار در تعطد ، كارياضافه كار يبرا ياضاف يهانهيهز

 ه باشد.تمورد توافق قرار گرف مه خواهد بود كه كتباًيمشمول ب

 يهانهيباشد. هرگونه هزينامه نممهين بي، تحت پوشش ايفن يدهايا بازدي يرات، اضافات، بهسازيينه هرگونه تغيهز

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

 ر تجاوز نکند.يتعم

از انجهام   يحهاك  يافتيه ها را پرداخت خواهد كرد كهه صورتحسهابها و اسهناد و مهدارک در    نهيهز يگر تنها زمانمهيب

گر قرار گرفته باشد.مهيقبول به بوده و مورد يرگرداندن آنها به صورت اولض و بيا تعويدستگاهها و رات يتعم

یعمومشرایـط 

گهذار مقهرراتنامه مشروط بر اين اسهت كهه بيمهه   گر براي هر گونه پرداختي به موجب اين بيمهمسئوليت 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

 م داده باشد.انجا دارد

نيه بهار كهه در ا  ههر   "نامهه اين بيمه" شود و اصطالحنامه محسوب ميبيمه نيا جدول مشخصات جزء الينفك -2

خواهد بود. زينجدول مشخصات منظور از آن قرارداد به كار رود 

، همهه  خاص به كهار بهرده شهود    يا جدول مشخصات به معنينامه مهيبك قسمت از يكه در  يا اصطالحي و هر واژه

 خواهد بود. يهمان معن ينامه دارامهيب يجا

الزم رااقدامات  خود كليه اتالف يا آسيب ديدگي اموال بيمه شده به هزينه بايد به منظور جلوگيري از ارگذبيمه -3

.كند يترعا هاي كارخانه سازنده راتوصيه مقررات قانوني و ا انجام دهد وگر ربيمه معقولهاي به عمل آورد و توصيه
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قرار دهند و يابيو ارزبازرسي مورد بيمه را مورد هر زمان مناسب موضوع در توانند گر مينمايندگان بيمه (الف -4

 گر بگذارد.در اختيار نمايندگان بيمهخطر  يابيارز يكليه اطالعات ضروري را براگذار موظف است بيمه

اند گر برسه يا نامه به آگاهي بيمه فکسرا بالفاصله به وسيله  هميموضوع بگذار ملزم است هرگونه تغيير در بيمه (ب

بها توجهه بهه اوضهاع و      مه شهده ينان از صحت كار اقالم بياطم يبرا احتياطي الزم را و به هزينه خود كليه اقدامات

 ن يا حهق بيمهه تجديهد نظهر بهه عمهل      احوال معمول دارد. درصورت لزوم به تبع اين تغييرات نسبت به حدود تامي

 خواهد آمد.

ايجاد كند كه منجر به تشديد خطر شهود مگهر آن كهه موافقهت كتبهي      را  نبايد در موضوع بيمه تغييراتي گذاربيمه

 گر را كسب كرده باشد.بيمه

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

 گذار بايد:بيمه

نيهز آن   "گر برساند و كتبامراتب را با ذكر نوع و حدود خسارت به آگاهي بيمه فکسبوسيله تلفن يا بالفاصله  (الف

 را مورد تائيد قرار دهد.

را كه براي وي امکان دارد  يمنطق هايديدگي, كليه اقدامنظور جلوگيري از گسترش دامنه اتالف يا آسيببه م (ب

 به عمل آورد.

گر ه همان حال حفظ كند و به منظور رسيدگي دراختيار نماينده يا كارشناس بيمهقسمتهاي خسارت ديده را ب ج(

قرار دهد.

 ار او بگذارد.يه و دراختيگر را تهمهيه اطالعات و مدارک مورد درخواست بي( كلد

 روز پس از وقوع حادثه بهه وي اطهالع داده  14 مدت كه ظرف ديدگيدر قبال اتالف يا آسيب گر در هيچ مورديمهب

 نشده باشد, تعهدي نخواهد داشت.

در مورد خسارتهاي جزئي  گر رساند،خسارت را به اطالع بيمهگذار برطبق شرايط باال وقوع پس از آنکه بيمه

رد بايد ادر ساير مو ام كند.تواند نسبت به تعمير يا تعويض اقدمي شود،گر تعيين و ابالغ ميكه حدود آن توسط بيمه

 و خسهارت را مهورد رسهيدگي قهرار دههد      ،يكه قبل از هرگونه تعمير يا تغييرفرصت داده شود گر به نماينده بيمه

گهذار حهق   بيمهه  ،رف مدت معقول پس از وقوع حادثه خسارت را مورد رسيدگي قرار ندهدظگر هرگاه نماينده بيمه

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

گهر  مهه يكه بعد از خسهارت بهدون موافقهت ب    ينامه درصورتمهين بيمه شده تحت ايم بگر درقبال اقالمهيب

نخواهد داشت. يده و به كار روند تعهدير موقت گرديا تعمير يتعم

به منظور حفظ حقهوق خهود و دريافهت غرامهتگر مهيبرا كه  يگر اقداماتد است به هزينه بيمهگذار متعهبيمه -6

يها اجهازه و    ،داند معمهول دارد 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

نتيجه خسارتهايي كه بهه   پرداخته است يا غراماتي كه بر طبق اصل قائم مقامي در گر مستقيماًخسارتهايي كه بيمه
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قبهل از پرداخهت    ممکن استمذكور در اين بند  ت حق مطالبه آن را دارد. اقداماتنامه پرداخته اسموجب اين بيمه

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

نامهه(  مهه ي)با فرض معتبهر بهودن ب  نامه پرداخت شود ههرگونه اختالف درباره مبلغي كه بايد به موجب اين بيم -7

 شود ارجاع خواهد شد.با توافق طرفين برگزيده مي موضوع به كارشناسي كه كتباً

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

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

كارشناس سومي  ،كارشناسان قبل از بررسي ماهوي موضوع اختالف،كه كارشناسان مزبور به توافق نرسند  درصورتي

انتخاب خواهد كرد. جلسه كارشناسي تحت رياست سركارشناس تشکيل خواهد شهد.   را به عنوان سركارشناس كتباً

 باشد.مراجع قضايي قابل طرح نمي گر دريچ دعوايي عليه بيمهقبل از اعالم نظر كارشناسان ه

 د:ينما ير از پرداخت خسارت خودداريگر حق دارد در موارد زمهيب -8

افت خسارت وجود داشته باشد، جبران خسارت منوط به يدر گذار بهمهينسبت به حق ب يديدهرگاه شك و ترالف( 

 هد بود.گر خوامهيارائه 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(

 خواهد بود. يق و دادرسيخسارت منوط به اتمام تحق

ا بهه  يه تقلهب   ياز رو يا خسهارات يباشد  ير واقعيگذار غمهيا اظهارات ارائه شده از طرف بيشنهاد يهرگاه پ الف( -9

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

 نامه نخواهد بود.مهين بيگر مسئول پرداخت غرامت تحت امهينامه از درجه اعتبار ساقط است و بمهين بيصورت ا

ا درصورت يظرف سه ماه و  ينانچه اقامه دعوت كند، چياز خود سلب مسئول يگر درخصوص خسارتمهيهرگاه ب ب(

از طهرف   ينامه، ظرف مهدت سهه مهاه پهس از اعهالم ر      مهين بيا "7"ط بند يارجاع موضوع به كارشناس طبق شرا

 ينامه منتفه مهيبن يااز  يه حقوق ناشيرد، كليگذار صورت نگمهيب ياز سو يقانون يا سركارشناس اقداميكارشناس 

 خواهد شد.

نامهه  بيمهه  اشهخاص ثالهث،   يا دعهاو ينامه، براي جبران خسارت اين بيمهزمان ادعاي خسارت مشمول  اگر در -10

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

مهه را  يگهر حهق ب  مهه يل باشد فسخ كند، در آن صهورت ب ينامه را در هر زمان كه مامهين بيتواند ايگذار ممهيب -11

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

مهه  يكه مورد ب يرا نسبت به مدت يافتيمه دريگر موظف است حق بمهين صورت بيد، در اينامه را فسخ نمامهين بيا

 گذار مسترد دارد.مهيبه ب يكارشناس يهانهيزباشد، پس از كسر هيتحت پوشش نم

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

 رانیمه ايب یشرکت سهام                                                                                                  ـانیپـا

 واحد:                                                                      
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