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که به شرکت سهامی بیمه ایران کـه   ايپرسشنامه(گذار مذکور در جدول مشخصات کتبی بیمه پرسشنامهاساس  بر
و نیز سایر اظهارات کتبی او کـه  ) باشدنامه میو جزء الینفک بیمه شود تسلیم گردیدهگر نامیده میاز این پس بیمه

درصـورتی   ،1316اردیبهشت مـاه   7و با رعایت مفاد قانون بیمه مصوب  گیردنامه صورت میبه منظور درج در بیمه
 استثنائات و ،شرایطنامه و با رعایت بیمه اینبه موجب  ،گذار حق بیمه را در زمان مقرر پرداخت کرده باشدکه بیمه

 :نمایدبه شرح زیر جبران می گذار رامهیبگر خسارت بیمه ه،هاي مربوطمقررات مندرج در آن و یا الحاقی
گذار بابـت آن حـق  مهیا هر مدت پس از آن که بیمه مندرج در جدول مشخصات و یهرگاه در طول مدت ب

 بیا آسـ یـ اتـالف  هرگونـه  علـت  که بـه   یصورت رد، درینامه بپذمهید بیتمد يمه را برایبگر حقمهیمه بپردازد و بیب
ا هـر علـت   یـ  نامـه مهیبن یا پرسشنامهوست یفهرست پآالت مندرج در نیماش ینیبشیقابل پریو غ یناگهان یکیزیف
گر مهیساد گردد، بدچار فنامه مهیبجدول مشخصات  مندرج در ي، کاالنشده باشد یکه بطور مشخص مستثن يگرید

در  شـده و  ینـ یبشیپـ  يامهیک سال بی يآن در جدول مشخصات برا يکه برا یزانیرا حداکثر تا م ین خسارتیچن
بـه رقـم اول    مـه مجـدداً  یه مـورد ب یمگـر آنکـه سـرما   ذکور جبران خواهد کـرد،  مجموع تا مبلغ مندرج در جدول م

 .برگردانده شده باشد
 استثنائات

 : نخواهد داشت ير تعهدیزگر در موارد مهیب
 . باشدیگذار ممهیز مندرج در جدول مشخصات در هر حادثه که به عهده بیفرانش -1
سردخانه در دوره عدم بروز خسارت مندرج در جدول مشخصـات،   يهاانبار شده در اتاق يخسارت وارد به کاال -2

 یتصـادف  یزدگـ خیا یمبرد و  ینشت یاز آلودگ یشن که فساد نایه شده، مگر اید توصیبه واسطه انحراف از درجه تبر
دوره عدم بروز خسـارت عبـارت   . ندیه شده خسارت ببید توصیدرجه تبر دن بهیرس از تازه قبل يا کاالیکاال باشد و 

 يچ فسـاد یکه در خالل آن با پلمپ نمودن اتاق سردخانه هـ  یان سردکنندگیبالفاصله بعد از پا یاست از مدت زمان
 . فتدایاتفاق نم

 . یعیطب یدگیا گندی یعی، فساد طبیا امراض ذاتیوب یاز انقباض، ع یانبار شده ناش يخسارت وارد به کاال -3
 . ان هوا و نوسان درجه حرارتینبودن جر ی، کافيبنداز انبارکردن نامناسب، خسارت به مواد بسته یخسارت ناش -4
مه چنانچـه بـدون   یآالت ضـم نیمندرج در فهرست ماشـ  سرد کنندهآالت نیر موقت ماشیاز تعم یخسارت ناش -5

 . گر انجام شده باشدمهیاجازه ب
 . لیقب هر ت ازیا مسئولیالنفع و ر، خسارت عدمیخأجرائم ت -6
 : از یم ناشیر مستقیا غیم یمستق یدگیدبیا آسیاتالف  -7
، یجنـگ داخلـ   ،)نشده باشـد  ایشده  خواه جنگ اعالم( صمانهات خی، عملیجنگ، هجوم، عمل دشمن خارج )فال
ل کارخانه از طـرف کارفرمـا در مقابلـه بـا اعتصـاب      یا تعطی، شورش، اعتصاب کارگران امیا قی، بلوا، انقالب يگریاغی

 طرف ا از ی یر قانونیق غیا از طری ینظام يله قوای، در دست گرفتن قدرت به وسیدسته جمع يها، جنبشکارگران
ا یـ مصادره  ف، ضبط وی، توقرد، توطئهیگانجام یاسیالت سیهرگونه تشک با ارتباط با ایت که به نام یباسوءن یاشخاص
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دار تیا هر مقام صـالح ی (de jure or de facto)عملی ا یقانونی دولت  به دستور بنا به اموال، ان واردیز ای ،یخراب
 .یعموم

 .ویاکتویو راد يااز تشعشعات هسته یناش يها یا آلودگیاي واکنشهاي هسته )ب
 .وي کارکنانگذار یا انگاري عمدي بیمهعمل یا سهل )ج
 یناش يهابیق و تخریحر يستم اطفای، سییایمیم ، انفجار شی، صاعقه مستقيسوزبه علت آتش بیآس ایاتالف  )د

کسـت  ، سرقت با شساده يدزد. که از آنها سقوط کند ییایا اشی ییه هوایله نقلیا هرگونه وسیما یاز آن، سقوط هواپ
تندباد، گردبـاد، فـوران   طوفان، ن، بهمن، یرانش زم ای ه، نشستللززان آب، یل، طغیزش و آوار ساختمان، سیحرز، ر

 . مشابه یعیطب يایا بالیآتشفشان 
 .یسیا الکترومغناطی ییایمیوشی، بیکیولوژی، بییایمیهر سالح ش )ه
نـد  یا فرایـ روس یـ ، ويوتریافـزار کـامپ  رنامـه نـرم  ، بيوتریسـتم کـامپ  یوتر، سیا کارکرد هر نوع کـامپ ی يریبکارگ )و

 .ب رساندنیگر با قصد آسید یکیستم الکترونیا هر سی يوتریکامپ
بـاال اعـالم    "الـف  7"گر به استناد بند مهیگر، بید یا هرگونه دادرسی ییقضا يب دعوایا تعقیان طرح یهرگاه در جر
 ين مـوارد ین کـه چنـ  یـ ست، اثبـات ا یمه نین بیمشمول ا یتیا مسئولی یدگیدبی، آسیرانین رفتن، ویدارد که از ب

 .گذار استمهیباشد به عهده بیمه میمشمول ب
 شرایط عمومی

گذار مقررات بیمـه نامه مشروط بر این است که بیمهگونه پرداختی به موجب این بیمهگر براي هرئولیت بیمهمس -1
به درستی پاسخ  ماهانه يهامه و اظهارنامهیب و پیشنهاد نامه را رعایت کرده و به سئواالت مطرح شده در پرسشنامه

 .انجام داده باشد داده و کلیه وظایفی را که به عهده دارد
هـر بـار    "نامهاین بیمه" صطالحشده و انامه محسوب بیمه نیا جزء الینفک مهیپرسشنامه بجدول مشخصات و  -2

 . ز خواهد بودیمه نیشنهاد بی، پرسشنامه و پاتکه در این قرارداد به کار رود منظور از آن جدول مشخص
خاص به کـار بـرده شـود، همـه      یبه معننامه یا جدول مشخصات هر واژه و یا اصطالحی که در یک قسمت از بیمه 

 .خواهد بود یهمان معن ينامه دارامهیب يجا
ه اقدامات الزم را ینه خود کلیه هزباموال بیمه شده یا آسیب دیدگی  اتالفجلوگیري از  گذار باید به منظوربیمه -3

 .ت کندیکارخانه سازنده را رعا يهاهیو توص یگر را انجام دهد و مقررات قانونمهیمعقول ب يهاهیبه عمل آورد و توص
قرار دهند و بیمـه  یابیو ارز بازرسیمورد هر زمان مناسب موضوع بیمه را  درتوانند گر مینمایندگان بیمه )الف -4

 .گر بگذاردارزیابی خطر در اختیار نمایندگان بیمه يبرااست کلیه اطالعات ضروري را  گذار موظف
گر برساند و یا نامه به آگاهی بیمه فکسرا بالفاصله به وسیله  مهیموضوع بگذار ملزم است هرگونه تغییر در بیمه )ب

قالم بیمه شده با توجه به اوضاع و احوال به هزینه خود کلیه اقدامهاي احتیاطی الزم را براي اطمینان از صحت کار ا
 .خواهد آمدعمل ه حق بیمه تجدید نظر بنسبت به حدود تامین یا درصورت لزوم به تبع این تغییرات . معمول دارد
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مگر آن که موافقت کتبی بیمه ،گذار نباید در موضوع بیمه تغییراتی را ایجاد کند که منجر به تشدید خطر شودبیمه
 .رده باشدگر را کسب ک

نامه ممکن است موجب طرح ادعاي خسارت شـود بیمـه  که بر طبق این بیمه يادرصورت وقوع هر گونه حادثه -5
 :گذار باید

نیـز آن   گر برساند و کتباًرا با ذکر نوع و حدود خسارت به آگاهی بیمه مراتب فکسوسیله تلفن یا ه بالفاصله ب )الف
 .را مورد تائید قرار دهد

هایی را که براي وي امکان دارد به عمل کلیه اقدام ،دیدگییا آسیب اتالفور جلوگیري از گسترش دامنه به منظ )ب
 .آورد

گر اختیار نماینده یا کارشناس بیمه قسمتهاي خسارت دیده را به همان حال حفظ کند و به منظور رسیدگی در )ج
 .قرار دهد

 .را تهیه و دراختیار او بگذاردگر کلیه اطالعات و مدارك مورد درخواست بیمه )د
 .دیرا مطلع نما یانتظام يهامقام ياز دزد یا خسارت ناشیدر صورت فقدان  )ھ

روز پس از وقوع حادثه به وي اطالع داده  14 مدت دیدگی که ظرفآسیب ایاتالف  گر در هیچ موردي در قبالبیمه
 .تعهدي نخواهد داشت ،نشده باشد

در مـورد خسـارتهاي جزئـی کـه     ، گر رسـاند بق شرایط باال وقوع خسارت را به اطالع بیمهگذار برطپس از آنکه بیمه
باید به  در سایر موارد. یا تعویض اقدام کند تواند نسبت به تعمیرمی ،شودگر تعیین و ابالغ میحدود آن توسط بیمه

ا مورد رسیدگی قرار دهـد و هرگـاه   خسارت ر ،يگر فرصت داده شود که قبل از هرگونه تعمیر یا تغییرنماینده بیمه
گـذار حـق دارد   بیمـه  ،رف مدت معقول پس از وقوع حادثه خسارت را مورد رسیدگی قـرار ندهـد  ظگر نماینده بیمه

 . نسبت به تعمیر یا تعویض قسمتهاي خسارت دیده اقدام کند
ور حفظ حقوق خود و دریافت غرامت گر به منظمهیرا که ب یاماتاقد هیکل گرگذار متعهد است به هزینه بیمهبیمه -6

یـا اجـازه و    ،دانـد معمـول دارد  الزم می) اندنامه بیمه شدهکسانی که تحت این بیمه بجز( اشخاص ثالثپرداختی از 
گـر قـرار گیـرد اعـم اسـت از      بیمـه  مـورد درخواسـت   جبـران آن که ممکن است  یاتغرام. ددستور انجام آن را بده

پرداخته است یا غراماتی که بر طبق اصل قائم مقامی در نتیجه خسارتهایی که بـه   ماًگر مستقیخسارتهایی که بیمه
قبـل از پرداخـت   ممکن است  مذکور در این بند داماتاق. نامه پرداخته است حق مطالبه آن را داردموجب این بیمه
 .ردیقرار گدرخواست  ا موردی آن الزم تشخیص داده شود گذار یا بعد ازخسارت به بیمه

 )نامـه مـه یمعتبـر بـودن ب  با فـرض  ( نامه پرداخت شودمهین بید به موجب ایکه با یدرباره مبلغهرگونه اختالف  -7
 .ارجاع خواهد شد ،شودبا توافق طرفین برگزیده می موضوع به کارشناسی که کتباً

ظـرف  ، ط طـرفین موضوع اختالف به دو کارشـناس کـه توسـ    ،اگر طرفین نسبت به کارشناس واحد به توافق نرسند
 .شود ارجاع خواهد گردیدمدت یک ماه از تاریخ درخواست کتبی طرف دیگر انتخاب می
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کارشـناس   ،کارشناسـان  ،به توافق نرسند قبل از بررسی مـاهوي موضـوع اخـتالف    ذکورکه کارشناسان م درصورتی
ت سرکارشـناس تشـکیل   جلسه کارشناسـی تحـت ریاسـ   . انتخاب خواهند کرد سومی را به عنوان سرکارشناس کتباً

 .باشدمراجع قضایی قابل طرح نمی گر درقبل از اعالم نظر کارشناسان هیچ دعوایی علیه بیمه. خواهد شد
ا بطـور  یتقلب  ياز رو یا خساراتیباشد  یر واقعیگذار غمهیا اظهارات ارائه شده از طرف بیشنهاد یهرگاه پ )الف -8

ن یارائه شود، در آن صورت ا یا اطالعات نادرستیفوق اظهارات  ياثبات ادعا ا در جهتیز اعالم شده باشد و یآماغراق
 .نامه نخواهد بودمهین بیگر مسئول پرداخت غرامت تحت امهینامه از درجه اعتبار ساقط است و بمهیب

رت ا درصویظرف سه ماه و  يت کند، چنانچه اقامه دعویاز خود سلب مسئول یگر درخصوص خسارتمهیهرگاه ب )ب
از طـرف   ينامه ظـرف مـدت سـه مـاه پـس از اعـالم رأ      مهین بیا »7«ط بند یارجاع موضوع به کارشناس طبق شرا

 ینامـه منتفـ  مـه ین بیـ از ا یه حقوق ناشیرد، کلیگذار صورت نگمهیب ياز سو یا سرکارشناس اقدام قانونیکارشناس 
 .خواهد شد

نامـه  مـه یاشـخاص ثالـث ب   يا دعـاو یـ جبران خسارت  يبرانامه ، مهین بیخسارت مشمول ا ياگر در زمان ادعا -9
 . گر فقط نسبت به سهم خود مسئول جبران خسارت خواهد بودمهیز وجود داشته باشد، بین يگرید

مـه را  یبگـر حـق  مـه یدر آن صـورت ب . ل باشد فسخ کنـد ینامه را در هر زمان که مامهین بیتواند ایگذار ممهیب -10
 ياک هفتـه یـ تواند با اخطار یز میگر نمهیب. نامه محاسبه خواهد کردمهیمدت اعتبار ب يبرابراساس نرخ کوتاه مدت 

مـه  یکـه مـورد ب   یرا نسبت به مدت یافتیمه دریبگر موظف است حقمهید، در آن صورت بینامه را فسخ نمامهین بیا
گـذار  مـه یمـال شـده بـه ب   اع ف بلند مدتیو هرگونه تخف یکارشناس يهانهیباشد پس از کسر هزیتحت پوشش نم

 . مسترد دارد
نفـع  یذ .گذار را بـه نـام خـود خواهـد داشـت     مهیافت حقوق بینفع حق دری، ذبه حساب ثالث يانامهمهیتحت ب -11

گـذار را  مـه یافـت و حقـوق ب  یگذار هرگونه خسارت قابل پرداخـت را در مهید بیین حق خواهد داشت بدون تایهمچن
گر ممکـن اسـت   مهیدر صورت پرداخت خسارت، ب. ار نداشته باشدینامه را در اختهمیفع بنیاگر ذ ید، حتیمنتقل نما

رامت توسـط  افت غیبر در یگذار مبنمهیت بین رضایمه و همچنینفع به اخذ پوشش بیت ذیابر رض یل الزم مبنیدال
 . دینفع را مطالبه نمایذ

ک مـاه پـس از   ی تواندیگذار ممهیب. خت خواهد بودگر قابل پردامهیک ماه پس از برآورد آن توسط بیخسارت  -12
 ید، مادامیط موجود بنمایرا تحت شرا یافت حداقل مبلغیدر يتقاضا يت ویگر و احراز مسئولمهیاعالم خسارت به ب

گـذار اسـت خسـارت قابـل     مـه یکـه در کنتـرل ب   یلـ یا به دالیزان خسارت قابل پرداخت محقق نشده باشد و یکه م
 . دیآیق در میفوق به حال تعل يهامدت ،پرداخت نباشد

 : دینما ير از پرداخت خسارت خودداریگر حق دارد در موارد زمهیب
، جبـران خسـارت   افت خسارت وجود داشته باشدیدر نسبت به گذارمهینسبت به حق ب يدیهرگاه شک و ترد )الف

 . گر خواهد بودمهیمنوط به ارائه اسناد و مدارك الزم به ب
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پرداخـت   ،باشـد  يربط ضروریق در مراجع ذیو تحق یخسارت ، بازرس يه موجب قانون جزا نسبت به ادعااگر ب )ب
 . خواهد بود یق و دادرسیخسارت منوط به اتمام تحق

  یط خصوصیشرا
 : ر کاربرد داردیت موارد زینامه فقط با رعامهین بیا

 . نامه باشدمهین بیشنهاد ایپرسشنامه و پ آالت منضم بهنیآالت سرد کننده مندرج در فهرست ماشنیماش -1
سـتم اعـالم خطـر    یا بـه س یـ آالت مندرج در فهرست مزبور تحت نظارت دائم کارکنان متخصص بـوده و  نیماش -2

 . دارند متصل باشد یکه افراد حضور دائم یخودکار در محل
 . کنترل اتمسفر روباز انبار نشده باشد يهاکاال در محفظه -3
 . سردخانه انبار شده باشد يهاحفظهب، کاال در میا آسیاتالف  در هنگام -4
انبار شده، شروع و  يروزانه را که در آن نوع، مقدار، ارزش کاال يست دفتر نشان دهنده موجودیبایگذار ممهیب -5
 . دینما يهر محفظه به طور جداگانه ذکر شده باشد، نگهدار يبرا يان انبارداریپا
انبار شده را روزانـه و درجـه حـرارت را حـداقل سـه       يط کاالیست شرایبایم يول مدت انباردارگذار در طمهیب -6

ق دماسـنج  یـ ت شـده را از طر یـ ک بار درجه حـرارت تثب ینوبت در روز در دفتر روزانه ثبت نموده و هر چهارده روز 
 . قرار دهد یم شده مورد بررسیمستقل و تنظ

 مقررات
 : مه شدهیمبلغ ب -1شرط 

انبـار شـده در    يفروش قابل حصول کـاال  یبیمت تقریحداکثر قبا برابر مه شده ینامه مبلغ بمهین بیوجب ابه م
خ شـروع  یگذار در جدول پرسشـنامه درج و قبـل از تـار   مهید توسط بیمبلغ مذکور با. باشدینامه ممهیب اعتبار مدت

ا یـ ان هر ماه رونوشت دفتر انبار یده روز پس از پاگذار موظف است ظرف مهیب. م شده باشدیگر تسلمهینامه به بمهیب
ذشته است بـه  هر روز در ماه گ يانبار شده و ارزش آن برا ين مقدار کاالیانگینشانگر مل شده را که یاظهارنامه تکم

 .دیم نمایگر تسلمهیب
و  يتـر موجـود  رونوشـت دف . افت کاالها خواهد بودیدر يول برامت فروش قابل حصیاظهارنامه ماهانه براساس ق

مانـده  یباق يزان خسارت پرداخت شده بـرا یمه شده به میمبلغ ب. گرددیم ینامه تلقمهیب نیا نفکیاظهارنامه جزءال
به صورت روزانه به حالت  یمه اضافیبمه با پرداخت حقین که مبلغ مورد بیافت مگر اینامه کاهش خواهد مهیمدت ب

 . ه برگردانده شودیاول
 . مه موضوع شرط دوم به حساب نخواهد آمدیبحق ییل نهایدر تعد یمه اضافیبن حقیا

 : مهیبحق -2 شرط
د پرداخـت خواهـد   یـ آغاز مدت تمد ز درین يدیتمد يهامهیبه حقینامه و کلمهیافت بیه پس از دریمه اولیبحق

. مه پرداخت خواهد شدیبحقمراه با همه یبا صورتحساب حقینامه و مهیمندرج در ب يهانهیر هزیها و سااتیمال. شد
مه که در جدول مشخص یبراساس هفتاد و پنج درصد مبلغ مورد ب يامهیمه قابل پرداخت در شروع هر سال بیبحق
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ا یـ ان سال براساس رونوشـت دفـاتر و   یمشروط بر آن که در پا. خواهد شد یمه موقت تلقیبشده است به عنوان حق
هرگاه براساس اطالعات . ل گرددیشود، تعدیم میگر تسلمهیکه به ب ییکاال يانه موجودیماه يهارونوشت اظهارنامه

ل خواهد شد، یمه تعدیباد منظور شده باشد حقیمه موقت پرداخت شده زیبحق يامهیان هر سال بیارائه شده در پا
مـه منـدرج   یب مه کامل که براساس مبلـغ مـورد  یبمه قابل پرداخت از پنجاه درصد حقیبن که کل حقیمشروط بر ا

گـذار بـا ارسـال    مـه یاز عمل ب یمه ناشیبهرگونه اختالف در محاسبه حق. درجدول مشخص شده است، کمتر نباشد
 . ه خواهد شدیک ماه تسویظرف مدت  ،گرمهیمه از طرف بیبل شده حقیصورتحساب تعد

 : اساس پرداخت خسارت -3شرط 
مـت فـروش قابـل    یا قیانه بالفاصله قبل از وقوع خسارت و ه خسارات براساس مبلغ مندرج در اظهارنامه ماهیکل

را که ممکن است در  یطیه شرایگر کلمهین خسارت، بییدر زمان تع. ه خواهد شدیافت، هرکدام کمتر باشد تسویدر
ه ان دوریـ کاسته شـده بواسـطه پا   يانباردار يهانهین خسارت موثر باشد مانند وجوه حاصل از فروش کاال و هزییتع

 . ، در نظر خواهد گرفتيردارانبا
 ین اظهارنامـه ماهانـه کمتـر از مبلغـ    یمشخص شود که مبلغ مندرج در آخر یهرگاه پس از وقوع خسارت جزئ

یکه مـ  ین صورت خسارت قابل پرداخت به تناسب مبلغ اظهار شده به مبلغیشد در ایست اظهار میبایاست که م
 . )مهیقانون ب هدماده (افت یاهد شد کاهش خویست اظهار میبا

 .کنندینامه را از طرف او امضاء ممهین بیگر امهیار تام از جانب بیگران با اختمهیب
 انیپا

 رانیمه ایب یشرکت سهام                                                                                                      
 :واحد                                                                       
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