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 کلیات: اول فصل
 قرارداد اساس -1 ماده
قانون برنامه پنجساله  168ماده  "ب"بند الزام  و 1316 ماه اردیبهشت 7 مصوب بیمه قانون براساس نامه بیمه این

 تنظیم) باشد می نامه بیمه الینفک زءج که( گذار بیمه و پرسشنامهمصوب مجلس شوراي اسالمی پنجم توسعه 
 . باشد می طرفین توافق مورد و است گردیده

 اصطالحات و تعاریف -2 ماده
 بـا برابـر   عمـومی  شـرایط  این در باشند داشته است ممکن که دیگري مفهوم و معنی هر از صرفنظر زیر اصطالحات

 :است رفته کار به آن مقابل تعریف
 ،بیمه حق دریافت ازاي در و است گردیده درج نامه بیمه این در آن مشخصات که ستا اي بیمه شرکت :گر بیمه -1

 .گیرد  می بعهده نامه بیمه این شرایط طبق را احتمالی خسارت جبران
 نماینده یا شود می انجام او برايساختمان  ساز و ساخت عملیات که است حقوقی یا حقیقی شخص :گذار بیمه -2

 .باشد می بیمه حق پرداخت متعهد و کند می منعقد گر بیمه با را بیمه قرارداد که وي قانونی
 و است گردیده درج نامه بیمه این در وي نام مالک درخواست به بنا که شخصی هر یا ساختمان مالک :ذینفع -3

 .شد خواهد مالک ابعد که دیگري شخص هر یا و گردد می پرداخت وي به خسارت از بخشی یا تمام
شخص حقیقی یا حقوقی که از طرف بیمه گر وظیفه بررسی و کنترل مراحل آزمایشات، طراحـی   :نیبازرس ف -4

ها، محاسبات و ساخت را بعهده داشته و گواهی هاي مرحله اي و نهایی کل ساختمان را بـه منظـور ارزیـابی و     نقشه
 .تعیین میزان ریسک تحت پوشش این بیمه نامه براي بیمه گر صادر می نماید

 و مانسـاخت  پروانـه  مطـابق بـا  ( ، تجـاري و اداري مسکونیاعم از  ساختمان هر واحدهاي تمامی :بیمه وضوعم -5
 . است شده درج نامه بیمه این در آن مشخصات که) کار پایانگواهی 

 :بیمه مبلغ -6
ر به بیمه گر مبلغ بیمه اولیه مبلغی برآوردي است که قبل از شروع ساخت توسط بیمه گذا: مبلغ بیمه اولیه -6-1

این مبلغ نمی تواند از ارزش کل ساخت بر مبناي هر مترمربع ساختمان که توسط مراجـع ذیصـالح   . اعالم می شود
     .در هر استان تعیین و اعالم می شود، کمتر باشد... نظیر وزارت راه و شهرسازي، بانک مرکزي و 

تمام شده مربوط به کارهاي سازه اي، سایر کارهاي مبلغی است که بر مبناي هزینه هاي : مبلغ بیمه قطعی -6-2
ساختمان، تخریب، پاکسازي و برداشت ضایعات و هزینه هاي حرفه اي توسط بیمه گذار اعالم و پس از تایید بازرس 

   .فنی مشخص می گردد
 :حق بیمه -7
بیمـه نامـه تعیـین و بـه     حق بیمه اولیه درصدي از مبلغ بیمه اولیه است که هنگام صـدور  : حق بیمه اولیه -7-1

 .گذار اعالم می شود بیمه
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حق بیمه قطعی درصدي از مبلغ بیمه قطعی است که براساس نظر بـازرس فنـی پـس از    : حق بیمه قطعی -7-2
صدور گواهی پایان کار کلی ساختمان و یا صدور گواهی تایید بازرس فنی هرکدام که زودتر باشد، محاسبه و ضـمن  

 .ل از صدور الحاقی شروع پوشش بیمه اي تعیین و به بیمه گذار اعالم می گرددکسر حق بیمه اولیه، قب
 حـداقل  خسـارت  هـر  درصـد  10 آن میـزان  و بوده گذار بیمه عهده به کهاست  خسارت هر از بخشی :فرانشیز -8

رجی و دار و دیوارهاي خـا  هاي شیب هاي ضدهوازدگی سقف فرانشیز عایق .باشد میدر هر حادثه  ریال10ر000ر000
 .)فرانشیز زمانی( است اي هاي مسطح، یکسال از تاریخ صدور الحاقی شروع پوشش بیمه هاي هوازدگی سقف عایق

 کـار  اتمـام  بـر  مبنـی  ذیصـالح  مراجع که کاري پایان هاي گواهی ای گواهی: ساختمان کلی کار پایان گواهی -9
 . باشند کرده صادر ساختمان

 گواهی صدور یا و ساختمان کلی کار پایان گواهی صدور تاریخ از نامه بیمه این پوشش :نامه بیمه اعتبار مدت -10
تمدیـد ایـن   . یافـت  خواهـد  پایان تاریخ آن از پس سال ده و آغاز هرکدام که زودتر باشد، گر بیمه فنی بازرس یدیتا

ده سـال و حـداکثر تـا    گر پس از هـر   نامه منوط به بازرسی و کنترل مجدد ساختمان و تأیید بازرس فنی بیمه بیمه
 .پنجاه سال خواهد بود

هر بناي محصور و داراي سقف که به منظور سکونت یا استفاده هـاي دیگـر نظیـر اداري، تجـاري،     : ساختمان -11
 .آموزشی، بهداشتی و غیره احداث شود

 اسـتحکام  و ريپایـدا  براي که اصلی باربر خارجی و داخلی اجزايهاي  سازه کلیه: ساختمان اصلی هاي  سازه -12
 .ها سقف و دیوارها تمام ،بادبندها تیرها، ها، کف ها،ستون ها، پی شامل هستند ضروري ساختمان

 هـا،  کـاري  گـچ  هـا،  پنجـره  درهـا،  شـامل  سـاختمان  ثابـت  غیربـاربر  اجزاي کلیه: ساختمان جانبی هاي  سازه -13
 مکـانیکی  و الکتریکـی  تأسیسـات  و رطوبتی هاي قعای ،داخلی هاي فاضالب ها، کاري نازك ها، پوش کف ها، کاري کاشی
هـاي بیرونـی و درونـی، راه هـاي      ، محوطـه )آنها امثال و نورگیرها ها، پنجره درها، متحرك اجزاي ياستثنا به( ثابت

 .دسترسی، آبنما، مخازن آب، پل سواره رو یا پیاده رو
 طراحـی  از ناشـی  سـاختمان  جـانبی  و اصـلی  هاي سازه در نقص هرگونه :ساختمان پنهان و اساسی عیوب -14

 تأییـد  گـواهی یـا   و کار پایان گواهی صدور زمان در که کار نادرست اجراي و معیوب مصالح یا موادکاربرد  ،نادرست
 .ودش  اعالم گر بیمه به نامه بیمه اعتبار مدت طی در آن از ناشی و خسارت باشد نشده آشکار گر بیمه فنی بازرس

، هزینـه اخـذ   ...)معماري، تاسیسات الکتریکـی، مکـانیکی و   (شامل هزینه هاي طراحی : اي هاي حرفه هزینه -15
 .پروانه ساختمان و یا هزینه هاي مقاوم سازي می باشد

 پوشش تحت هاي هزینه و ها خسارت: دوم فصل
عیوب پنهان ساختمان به شرح زیر تحت پوشـش ایـن    هاي ناشی از هاي مالی و هزینه خسارت -3 ماده

 :می باشدنامه بیمه 
 .به مدت ده سال ساختمان کل ویرانی -1
 :سایر خسارت هاي وارد به ساختمان شامل -2
 .ده سال براي مدت کاري ساختمان شامل پی، اسکلت، سقف و سفتاصلی هاي  سازه -2-1
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 .پنج سال براي مدت نماي ساختمان -2-2
هاي خارجی و عایق هاي هوازدگی سـقف هـاي   ضد هوازدگی سقف هاي شیب دار و دیوارهاي رطوبتی  عایق -2-3

 .پنج سالیکسال پس از تاریخ صدور الحاقی شروع پوشش بیمه اي براي مدت از مسطح، 
 .سه سال براي مدت تجهیزات و تأسیسات مکانیکی و برقی، آسانسورها -2-4
رو  رو و پیـاده  وارهسایر هزینه هایی که به منظور محوطه سـازي، احـداث راه هـاي دسترسـی، آبنمـا، پـل سـ        -2-5

 .تخصیص می یابد براي مدت پنج سال
 .براي مدت ده سال هزینه هایی که به منظور جلوگیري از تخریب یا توسعه خسارت صورت می گیرد -3
 .براي مدت ده سال ضایعات برداشت و محل پاکسازيتخریب و  براي الزم هاي هزینه -4
 .براي مدت ده سال هزینه هاي حرفه اي -5

 این . است ساختمان اجرایی عملیات بر گر بیمه منتخب فنی بازرس نظارت به منوط نامه بیمه این پوشش :رهتبص
 به ها ساختمان فنی شرایط و فنی بازرس وظایف نظارت، نحوه. شود می آغاز ساختمان عملیات شروع زمان از نظارت
 .بود خواهد پیوست شرح به دستورالعملی موجب

 شده یمستثن هاي خسارت: سوم فصل
 :نیست نامه بیمه این پوشش تحت زیر موارد -4 ماده

 .شود  وارد بیمه موضوع به ذینفع یا گذار بیمه توسط سهواً یا عمداً که هایی خسارت -1
 از ناشی مستقیم طور به انفجار ای سوزي آتش که مواردي استثناي به انفجار ای سوزي آتش از ناشی هاي خسارت -2

 .باشد نامه بیمه این پوشش تحت هاي خسارت
 .، طغیان رودخانه ها، ریزش زمین و یا آفات سماويصاعقه ،طوفان آتشفشان، سیل، از ناشی هاي خسارت -3
 ملی مقررات ششم مبحث ویرایش آخرین اساس بر ساختمانی محاسبات حد از فراتر زلزله، از ناشی هاي خسارت -4

 .است بوده عمل مالك ساختمان احداث زمان در که شهرسازي و راه وزارت مصوب ساختمان
 چـه  و نظـامی  چـه ( غصـب  توقیف، شورش، انقالب، کاري، خراب ای تروریستی عملیات تجاوز، جنگ،هاي ناشی از  خسارت -5

 .مصادره و )آن غیر
                                                                  .رادیواکتیو و اتمی تشعشعات از ناشی غیرمستقیم یا مستقیم هاي خسارت -6
 .باشدساختمان  پنهان و اساسی عیوب از ناشی اینکه مگر زمین نشستیا  جابجایی ،رانش از ناشی هاي خسارت -7
 .زیرزمینی هاي آب یا عمومی فاضالب و آب هاي لوله نشت مجاور، هاي ساختمان از ناشی هاي خسارت -8
 سـایر  ایـ  سـطحی  و ظـاهري  خرابـی  یا زدن زنگ شدن، لکه بافت، رنگ، در ییرتغ هرگونههاي ناشی از  خسارت -9

 .کاري ساختمان هاي ظاهري و سطحی نازك و ترك ساختمان نماي شدن فرسوده به مربوط فرآیندهاي
 .ساختمان تکمیل از پس اضافات و تغییرات تعمیرات، از ناشی هاي خسارت -10
 .1فرسودگی از ناشی هاي خسارت -11

                                                 
نبوده و منظور  پرداختی پوسیدگی از خسارتمستثنی کردن یا  پرداختی از خسارت) افت قیمت(استهالك کسر  ،منظور از فرسودگی 1

 .، یعنی بیمه گذار نمی تواند به صرف کهنگی موارد بیمه شده، ادعاي خسارت کنداز آن کهنگی موارد تحت پوشش بیمه می باشد
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 مقید تأیید گواهی در یا و نموده ابالغ گذار بیمه به کتباً فنی بازرس که نقص یا عیبی هر از ناشی هاي سارتخ -12
 گرفتـه  قـرار بیمه گر نیز  فنی بازرس تأیید مورد و شده اصالحعیب یا نقص  متعاقباً کهاینمگر ،باشد شده شرطی به

 .نباشد آن از ناشی مستقیماَ یاباشد 
 .، عوارض ادواري و جرایمهرگونه مالیات -13

 گذار بیمه تعهدات و وظایف: چهارم فصل
 نیت حسن اعالي حد اصل رعایت -5 ماده
 گـذار  بیمه هرگاه. دهد پاسخ کامل طور به و صداقت و دقت با را گر بیمه کتبی هاي پرسش است مکلف گذار بیمه

 کـه  نحـوي  بـه  بنماید واقع خالف اظهار عمداً یا و خودداري مطلبی اظهار از عمداً گر بیمه هاي پرسش به پاسخ در
 ،بکاهـد  گـر  بیمه نظر در آن اهمیت از یا و دهد تغییر را خطر موضوع واقع، خالف اظهارات یا و نشده اظهار مطالب

 اسـت  شـده  اظهار واقع برخالف یا شده کتمان که مطلبی اگر حتی بود خواهد بالاثر و باطل انعقاد تاریخ از نامه بیمه
 مسـترد  وي بـه  گـذار  بیمـه  پرداختـی  وجـوه  فقـط  نه صورت این در. باشد نداشته حادثه وقوع در تاثیري هیچگونه

 .نماید مطالبه وي از نیز را تاریخ آن تا بیمه حق معوق اقساط تواند می گر بیمه بلکه شد نخواهد
 خطر تشدید اعالم -6 ماده

 خطر تشدید موجب که آید بوجود بیمه موضوع اربريک یا و وضعیت کیفیت، در تغییراتی بیمه مدت طول در هرگاه
اگـر تشـدید خطـر یـا تغییـر وضـعیت       . سازد آگاه را گر بیمه اطالع، محض به است موظف ذینفع یا گذار بیمه شود

موضوع بیمه در نتیجه عمل بیمه گذار نباشد، مشارالیه باید مراتب را ظرف ده روز از تـاریخ اطـالع خـود رسـما بـه      
 را خطر با متناسب اضافی بیمه حق تواند می گر بیمه خسارت، وقوع از قبل خطر تشدید درصورت. م کندگر اعال بیمه
 از ناشـی  خسـارت  کـه  شـود  معلـوم  حادثه وقوع از بعد هرگاه در غیر این صورت. نماید مطالبه باقیمانده مدت براي

 خطـر  بـا  متناسب بیمه حق به شده نتعیی بیمه حق نسبت به را خسارت تواند می گر بیمه است بوده خطر تشدید
 .کند پرداخت مشدد
 پرداخت حق بیمه -7ماده 

درصد حق بیمه  30بیمه نامه با تقاضاي بیمه گذار و قبول بیمه گر منعقد می شود، بیمه گذار موظف است حداقل 
ولی . گر پرداخت نماید اولیه را هنگام صدور بیمه نامه و بقیه را به ترتیبی که در بیمه نامه مشخص می شود به بیمه

حق بیمه قطعی در تاریخ صدور . شروع تامین و اجراي تعهدات بیمه گر منوط به پرداخت کل حق بیمه قطعی است
محاسـبه و مـابقی آن   بیمـه گـر   طبق نظر بازرس فنـی   ،الحاقی شروع پوشش بیمه نامه بر اساس مبلغ بیمه قطعی

 .توسط بیمه گذار به بیمه گر پرداخت می شود
 فنی بازرس با همکاري -8 ادهم

 فنـی  بـازرس  ارزیـابی  و نظـارت  بازرسـی،  نحوه دستورالعمل" طبق خود وظایف چارچوب در است موظف ارذگ بیمه
که در انتهاي شرایط عمـومی ایـن    "مسکونی هاي ساختمان ساز و ساخت و طراحی عملیات بر بیمه شرکت منتخب

 .نماید همکاري گر مهبی منتخب فنی بازرس بانامه آمده است،  بیمه

 خسارت اعالم -9 ماده
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 یکـی  به  خسارت یا حادثه وقوع از خود اطالع تاریخ از روز پنج مدت ظرف حداکثر است موظف ذینفع یا گذار بیمه
 اعالم را حادثه وقوع خسارت، اعالم فرم تکمیل با و مراجعه) مندرج در بیمه نامه( گر بیمه خسارت پرداخت مراکز از

 .برساند گر بیمه اطالع به سفارشی پست طریق از مذکور مدت ظرف را مراتب یا نماید
 میـزان  تعیـین  و حادثـه  بـه  راجـع  کـه  اطالعـاتی  سایر و اصل بیمه نامه است موظف ذینفع یا گذار بیمه همچنین
 تعهـدات  از یک هر ذینفع یا گذار بیمه که صورتی در. دهد قرار گر بیمه اختیار در را شود می خواسته او از خسارت

 بـه  کـه  کنـد  ثابـت  ذینفع یا گذار بیمه که این مگر کند رد را خسارت ادعاي تواند می گر بیمه ،ندهد انجام را فوق
 .است برنیامده آنها انجام عهده از اجتناب قابل غیر امور واسطه

 خسارت توسعه و خطر وقوع از جلوگیري -10 ماده
 بـه  نسـبت  نمایـد  مـی  خـود  مال از کس هر عادتاً که را مراقبتی خسارت از جلوگیري براي باید ذینفع یا گذار بیمه

 و سـرایت  از جلـوگیري  بـراي  کـه  را اقـداماتی  آن وقـوع  یا حادثه شدن نزدیک صورت در و بنماید نیز بیمه موضوع
 خسـارت  توسـعه  از جلـوگیري  بـراي  ذینفـع  یـا  گـذار  بیمـه  کـه  مخارجی. آورد عمل به است، الزم خسارت توسعه

 لـزوم  موضـوع  در طـرفین  بـین  هرگـاه  ولی بود، خواهد گر بیمه عهده به نشود نتیجه به منتج که فرض بر ماید،ن می
 .شد خواهد عمل 22 ماده طبق شود، ایجاد اختالفی بیمه موضوع با آن تناسب یا ورذکم مخارج

 گر بیمهیا ذینفع به  گذار بیمه حقوق انتقال -11 ماده
 یـا  حادثـه  وقـوع  مسـئول  کـه  اشخاصی مقابل در کند می پرداخت یا قبول را وارده خسارت که حدودي در گر بیمه

 .بود خواهد ذینفع یا گذار بیمه مقام قائم هستند خسارت
 مصالحه از خودداري -12 ماده
 حادثه با رابطه در ثالث اشخاص با توافق و مصالحه به مجاز ،گر بیمه کتبی و قبلی موافقت با جز ذینفع یا گذار بیمه

 بخشی یا تمام دریافت از ذینفع یا گذار بیمه محرومیت موجب تواند می شرط این به توجه عدم .نیست بیمه موضوع
در هر حال بیمه گذار یا ذینفع موظف است از هر عملی که اقدام بیمه گر را علیه مسئول خسارت  .گردد خسارت از

 .مشکل و یا نامقدور می سازد، خودداري نماید
  نامه بیمه انفساخ و فسخبطال، ا: پنجم فصل

 نامه بیمه فسخ یاابطال  -13 ماده
 :فسخ نمایدابطال یا شروع پوشش بیمه اي، این بیمه نامه را تاریخ از یا بعد بل قدر موارد زیر بیمه گر می تواند 

 .)ابطال بیمه نامه( نپردازد موقع به را بیمه حق گذار بیمه که صورتی در -1
 .)فسخ بیمه نامه( باشد گرفته صورت طرفین بین خاصی توافق آنکه مگر خطر تشدید صورت در -2
 یـا  نشـده  اعـالم  مطالـب  و بنمایـد  واقـع  خـالف  اظهـارات  یا خودداري مطالبی اظهار از عمدا گذار بیمه چنانچه -3

 .)ابطال بیمه نامه( باشد مؤثر خطر ارزیابی در واقع خالف اظهارات
 تعهـدات  اجراي عدم و مالکیت انتقال یا و) فسخ بیمه نامه(یا ذینفع ) طال بیمه نامهاب( گذار بیمه فوت صورت در -4

 .گر بیمه به نسبت الیه منتقل یا ورثه توسطیا ذینفع  گذار بیمه
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 بـه  گـر  بیمـه  فنی بازرس توسط که ساخت و طراحی مراحل در اشتباه یا نقص اصالح و پذیرش عدم صورت در -5
  .)ابطال بیمه نامه( ننماید اقدام آن رفع به نسبت و گردیده اعالم گذار بیمه

 .برگشتی کسر خواهد شدبیمه گر، از حق بیمه کارشناسی بازرس فنی   هزینه ،نامه در صورت ابطال بیمه  :1تبصره 
  هزینـه روزهاي تحت پوشش در بیمه نامـه و  حق بیمه را پس از کسر  گر بیمه، نامهدر صورت فسخ بیمه  :2تبصره 
 .نماید مسترد می ذینفعبه خود،  سی بازرس فنیکارشنا

 .قابل ابطال یا فسخ نمی باشد ،از جانب بیمه گذار یا ذینفع یچوجه، بهجز در حالت انفساخباین بیمه نامه  :3تبصره 
 بیمه حق برگشت و فسخ اعالم نحوه -14 ماده

بیمه گذار  به رسماً و کتباً را مراتب باید ،نماید فسخابطال یا  را نامه بیمه 13 ماده استناد به بخواهد گر بیمه چنانچه
 شـروع  بیمـه گـذار یـا ذینفـع     اقامتگـاه  بـه  مراتـب  ابالغ از پس روز ده موارد تمام در فسخ اثر. دهد اطالع یا ذینفع

 تعـداد روزهـاي تحـت پوشـش     و فنـی  بـازرس  هـاي  هزینه کسر از پس پرداختی بیمه حق صورت نآ در. شود می
 .شد خواهد مستردیا ذینفع  گذار بیمه ه، به صورت روزشمار محاسبه و ب)ش بیمه ايدرصورت شروع پوش(

 نامه بیمه انفساخ -15 ماده
 بـرود،  بـین  از نامـه  بیمـه  ایـن در  پوشـش  تحـت  هاي خسارت وقوع از غیر علتی هر به بیمه موضوع که صورتی در

 به و محاسبه شمار روز صورت به ،فنی بازرس هاي هزینه کسر از پس مانده باقی مدت بیمه حق و منفسخ نامه بیمه
 .گردد می مسترد ذینفع یا گذار بیمه

 خسارت پرداخت و تعیین نحوه: ششم فصل
 خسارت مقدار تعیین نحوه -16 ماده
 میـزان  مـورد  در توافـق  عـدم  درصـورت ( شود می تعیین زیر ترتیب به گر بیمه توسط پرداخت قابل خسارت مقدار

 .)شد خواهد ملع 21 ماده طبق خسارت
 بـه  اسـت  قسـمت  آن تقویـت  یا و تعویض نوسازي، یا دیده صدمه قسمت تعمیر هزینه خسارت، تسویه مبناي) الف

 پنهان وبیع از متأثر يها قسمت تعمیر هزینه ،لزوم درصورت. گیرد قرار خسارت وقوع از قبل شرایط در که نحوي
 .شد خواهد جبران زین

 عبـارت  پرداخـت  يمبنا گیرد، می صورت خسارت توسعه یا تخریب از جلوگیري ورمنظ به که هایی هزینه براي )ب
 موافقـت  درصورت .نامه بیمه اعتبار مدت در ساختمان خرابی از جلوگیري براي بازسازي و ترمیم ايه نهیهز از است
 یا و بوده نهایی یراتتعم از بخشی که موقت و اولیه تعمیر هرگونه هزینه گر بیمه ،نامه صدور بیمه زمان در گر بیمه

 .کرد خواهد پرداختنیز  را باشد شده پذیرفته صورت خسارت توسعه کاهش جهت در
 برده نام فوق "ب" و "الف" بندهاي در آنچه جز به گرفته انجام اصالحات و اضافات تغییرات، هرگونه هزینه :تبصره

 .نیست پوشش تحت نامه بیمه این در ،شد
 خسارت اختپرد نحوه و مهلت -17 ماده
 راي اعـالم  یـا  آن میـزان  درخصـوص  طرفین توافق و مدارك تکمیل از بعد روز پانزده حداکثر است موظف گر بیمه

 قسـمت  هـر  به مربوط گر بیمه تعهد حداکثر. کند پرداخت را خسارت) 22 ماده موضوع( دادگاه یا کارشناسی تاهی
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 اضـافی  بیمـه  حق و تعدیل الحاقی طریق از ابعد تعهد فسق اینکه مگر است، شده درج نامه بیمه در که است مبلغی
 .بود خواهد ذینفع یا گذار بیمه عهده به فرانشیز حال هر در. باشد شده دریافت نیز آن

 بـه  فقـط  گـر مـه یب ،باشـد  حادثه وقوع روز در بیمه موضوع ارزش از کمتر شده بیمه سرمایه که صورتی در :تبصره
 . خواهد بود خسارت جبران مسئول ،حادثه وقوع روز در نآ ارزش به شده بیمه سرمایه نسبت

 مقررات سایر: هفتم فصل
 گذار پیشنهاد بیمه -18ماده 

آن قسمت از پیشنهاد کتبی بیمه گذار که مورد قبول بیمه گر نبوده و همزمان با صدور بیمه نامه یا قبل از آن کتبا 
 .محسوب نمی شودبه بیمه گذار اعالم گردیده است، جزء تعهدات بیمه گر 

 مضاعف بیمه -19 ماده
 نامـه  بیمـه  موجـب  بـه  تقلـب  قصـد  بـدون  نامه، بیمه اعتبار مدت طول در نامه بیمه این موضوع ساختمان چنانچه
 پوشـش،  تحـت  هـاي  خسـارت  وقـوع  درصـورت  باشـد،  شده بیمه مذکور خطرات از بخشی یا تمام مقابل در دیگري

 .باشد می شده بیمه سرمایه مجموع هب دهکر بیمه خود که شده هبیم سرمایه تناسب به گر بیمه مسئولیت
 انتقال مالکیت ساختمان -20ماده 

 بـه  که را تعهداتی کلیه الیه منتقل یا ورثه اگر دیگري به بیمه موضوع انتقال یایا ذینفع و  گذار بیمه فوت صورت در
 یـا  ورثـه  نفـع  بـه  بیمـه  عقـد  کنـد  اجـرا  گـر  بیمه مقابل در است بودهیا ذینفع  گذار بیمه عهده به نامه بیمه موجب
 عقـب  اقسـاط  کلیـه  مسـئول  ناقـل  ،دیگري به بیمه موضوع انتقال صورت در. ماند می باقی خود اعتبار به الیه منتقل
 یـا  سفارشـی  نامـه  موجـب  به گر بیمه به را انتقال که تاریخی از لیکن. بود خواهد گر بیمه مقابل در بیمه وجه افتاده

 ورثه اگر .بود نخواهد مسئول شود پرداخت باید بعد به اطالع تاریخ از که اقساطی به نسبت دهد می اطالع هاظهارنام
 .بود خواهد مسئول گر بیمه مقابل در بیمه وجه تمام به نسبت آنها از یک هر باشند متعدد الیه منتقل یا

 گر بیمه تعهد سقف تغییر -21 ماده
 صـورت  ایـن  در. یافـت  خواهد تقلیل شده پرداخت خسارت میزان به ،قطعی هبیم مبلغ خسارت هر پرداخت از پس
 مـه یب حـق  پرداخت و گر مهیب موافقت اخذدرخواست کتبی و  با ساختمان تعمیر از پس تواند یم ذینفع یا گذار بیمه

 .بازگرداند اولیه سقف به را قطعی بیمه مبلغ اضافی،
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 کارشناسی به ارجاع -22 ماده
 مـذاکره  طریـق  از اختالف اگر. نمایند فصل و حل مذاکره طریق از امکان حد تا را خود اختالف باید قرارداد طرفین

 انتخـاب  درصـورت . کنند فصل و حل را موضوع دادگاه به مراجعه یا کارشناسی طریق از توانند می نشد فصل و حل
 بـراي  توافـق  عـدم  درصـورت . دکننـ  می انتخاب را الطرفین مرضی کارشناس یک قرارداد طرفین کارشناسی، روش

 معرفی دیگر طرف به کتبی صورت به را خود انتخابی کارشناس طرفین از یک هر ،الطرفین مرضی کارشناس انتخاب
 اقـدام  آراء اکثریت با اختالف موضوع به رسیدگی از پس و انتخاب را سومی کارشناس منتخب، کارشناسان. کند می
 از یک هر نرسند، توافق به کارشناسان سوم کارشناس انتخاب براي که ورتیدرص. کنند می کارشناسی يأر صدور به

 الزحمـه  حـق  طـرفین  از یـک  هـر . شـود  خواستار صالح دادگاه از را سوم کارشناس تعیین تواند می قرارداد طرفین
 .شود می تقسیم تساوي به سوم کارشناس الزحمه حق و پردازد می را خود انتخابی کارشناس

 دعوي اقامه تمهل -23 ماده
 مـدت  انقضـاي  یـا  و فسـخ  بطـالن،  تـاریخ  از سال دو مدت ظرف حداکثر باید نامه بیمه این از ناشی ادعاي هرگونه

 ناشی ادعاي مذکور سال دو از پس و شود اقامه حادثه وقوع تاریخ از پوشش، تحت حوادث وقوع درصورت و نامه بیمه
 رسـمی  اظهارنامـه  با طرفین از یک هر توسط بار یکتنها  تواند می نزما مرور. بود نخواهد مسموع نامه بیمه این از

 . شد خواهد اضافه سال یک زمان مرور باقیمانده مدت به زمان، مرور شدن قطع درصورت. شود قطع
 نامه تمدید بیمه -24ماده 

ه سال و حداکثر تـا  تمدید این بیمه نامه منوط به بازرسی و کنترل مجدد ساختمان و تایید بازرس فنی پس از هر د
 .پنجاه سال خواهد بود

 ساختمان ساز و ساخت و طراحی عملیات بر بیمه شرکت منتخب فنی بازرس ارزیابی و نظارت  بازرسی، نحوه العمل دستور

 )ساختمان پنهان و اساسی عیوب بیمه عمومی شرایط 8 ماده موضوع(
  فنی نظارت -1 

 : باشد می زیر موارد شامل حداقل و میشود آغاز ساختمانی عملیات شروع زمان از فنی نظارت
 وی میاقلي ها یبررس ،یمحل قاتیتحق شامل است شده ارائه طرح مشاور توسط کهی مقدمات گزارشاتی بررس -1-1

 .ساختماني برا مناسب ساتیتأس و سازه نوع صیتشخ وي معمار
 نظام توسط کنترل چندگانه مراحل وی عموم و فنی مشخصات محاسبات، اجرائی، هاي نقشهی فن بررسی -1-2

 .است الزم عملیات آغاز از قبل ریسک ارزیابی جهت که مدارك سایر و ها شهرداري و مهندسی
 .ساز و ساخت عملیات اجراي فرآیند کنترل -1-3
 . ساختمان تحویل جلسه در گر بیمه منتخب فنی بازرس یا نماینده حضور -1-4
  فنی بازرس وظایف -2

 : دارد عهده به را زیر وظایف میشود انتخاب گر بیمه توسط که فنی بازرس
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 بیمه موارد و نظارت تحت کارهاي شرح و ریسک تعریف شامل گر بیمه براي ریسک ارزیابیی کل گزارش تهیه -2-1
 و کار لیتکم از قبل تا حداکثر گزارش این. شده بیمه سرمایه کل ارزش نییتع و آن تکمیلی گزارشات سایر با توأم

 .گردد گر بیمه تسلیم دیباي ا مهیب پوشش شروع
 . گربیمه نیاز مورد پرونده یا مدرك هرگونه لزوم درصورت و گر بیمه به درخواستی اطالعات ارائه -2-2
 که ایرادي و عیب یا و پیمانکاران جانب از مقررات رعایت عدم از نامه بیمه گذار مهیب و گر بیمه کردن مطلع -2-3

 میتواند که اصلی اجرائی عملیات به ایراد هرگونه ژه وی به اندازد خطر به را ساختمان استحکام یا و تثبا است ممکن
 .شود نامه بیمه تعلیق باعث

 :دهد اطالع گر بیمه به فوراً را زیر موارد -2-4
 با باید و است هگرفت قرار بازرس اعتراض مورد فوق شرح به که ایرادهائی نمودن برطرف براي گذار بیمه توجه عدم -

 .شود رفع گذار مهیب هزینه
 . بیمه موضوع عملیات از بخشی یا و کل بر نظارت تعلیق -
 و وارده خسارتهاي  ماه، یک از بیش کارها توقف بخصوص شود خطر تشدید باعث که وضعیتی هرگونه -

 .ورشکستگی
 موضوع شود انجام ساختمان کلی کار یانپا گواهی صدور تاریخ از قبل ساختمان تحویل یا اسکان درصورتیکه -2-5
 .برساند گر بیمه اطالع به را
 .گر بیمه به ساختمان ایرادات با همراه کارها تکمیل ارزیابی گواهینامه تسلیم -2-6
  بازرسی معیارهاي -3

 و راه زارتوي ها نامه نییآ براساس دستورالعمل این موضوع ها کنترل و ها بازرسی کلیه انجام براي الزم معیارهاي
 مصالح و مواد کیفیت زین و اجرائی و فنی محاسبات و مستندات ،ها نقشه ساختمان، ملی مقررات ،يشهرساز

 .بود خواهد گر بیمه الزامات همچنین و رانیا در شده دییتأ استاندارد اتمؤسس یدیتأ مورد ساختمانی
  بیمه موضوع ساختمان فنی شرایط -4
 .گردد اجرا و ارزیابی ها شهرداري شهرسازي مقررات و ضوابط و ساختمان ملی مقررات راساسب دیبا ساختمانها کلیه -4-1
 استاندارد اتمؤسس یدیهیتأ بنا، ساختن در جدید فرآیند بکارگیري یا و جدید مصالح از استفاده درصورت -4-2
 به و شده کنترل گر مهیب فنی بازرس توسط موارد آن درخصوص ساختمان ملی مقررات و رانیا در شده دییتأ

 از منظور .دارد اعالم فرآیند یا و مصالح آن نمودن بیمه مورد در را خود موافقت زین گر مهیب تا شود یم ارائه گربیمه
. است نبوده رایج تابحال کارها سایر یا و مسلح بتن بتن، بنائی، کارهاي در که است فرآیندي هرگونه جدید فرآیند
 استفاده آنها از بار اولین براي و نرفته کار به سازي ساختمان در تاکنون که شود می تهگف مصالحی به جدید مصالح

 .شود می
 جهت را گرفته انجام ترکیبات یا و ساخته پیش قطعات باید سازندگان/ پیمانکاران/ گذاران مهیب لزوم درصورت -4-3

 سازنده/ پیمانکار/ گذار بیمه باشد الزم رمعمولغی مقاومت آزمایشات اگر. نمایند ارائه فنی بازرس به تخریب آزمایش
 .نماید تقبل را آن هزینه باید
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 صورت در و گرفته قرار بررسی مورد فنی بازرس توسط فونداسیون سازگاري وضعیت و خاك تحمل ظرفیت -4-4
 .شد خواهد انجام بعدي آزمایشات نیاز

 یبازرس اتیعمل به نسبت گذار بیمه وظایف -5
 : نماید اعالم گر بیمه نماینده به نامه مهیب صدور از قبل را زیر موارد باید رگذا بیمه -5-1
 .بناها ترکیب و نوع -
 .ساخت تکنولوژي و اجرا سبکهاي و روشها -
 .اجرا زمان مدت و کارها شروع تاریخ -
 . آن اجزاي تفکیک به پروژه هزینه اولیه برآورد -
 :یر استگذار ملزم به انجام اقدامات ز بیمه -5-2

هاي اجرایی، شرح برآورد مقادیر کار، مشخصـات عمـومی و تمـام     قبل از آغاز عملیات، پرونده ساختمان اعم از نقشه
هاي ساختمان و هرگونه تغییر درحین اجرا را به انضمام مدارك ذیل،  بندي اجراي فعالیت مدارك الزم و برنامه زمان

 : گر تحویل دهد گر و یا نماینده بیمه بدون دریافت هزینه به بازرس فنی منتخب بیمه
 .و تصویر سند مالکیت) جواز ساخت(تصویر پروانه ساختمان  -
 .هاي ساختمان اعم از معماري، سازه، تأسیسات برقی و مکانیکی و فایل محاسباتی سازه و تأسیسات مذکور فایل نقشه -
 .ه محاسبات سازه و تأسیسات برقی و مکانیکیاي اسکن شده دفترچه مطالعات مکانیک خاك، دفترچ فایل رایانه -
 .گر به کارگاه دسترسی آزاد داشته باشد اجازه دهد نماینده یا بازرس فنی منتخب بیمه -5-3
 .روز قبل از شروع کارها و همچنین تحویل ساختمان بازرس فنی را مطلع سازد 15 -5-4
 .گر ارائه دهد را ظرف مدت یک ماه به بیمه درصورت اتمام عملیات ساختمانی، گواهی پایان کار کلی -5-5

 .کنند نامه را از طرف او امضاء میگر این بیمهگران با اختیار تام از جانب بیمهبیمه 
 پایان

 شرکت سهامی بیمه ایران                                                                                
 :واحد                                                  


