
شرایط عمومی بیمه مسئولیت دارندگان آسانسور

بيمه ماده اول : موضوع

آن بيمه گر متعهد مي گردد در ازاء انجام تعهدات و وظايف بيمه گذار در طول مدت  موضوع اين بيمه نامه عبارت است از بيمه مسئوليت مدني بيمه گذار كه براساس

 محدوده مكاني مندرج در بيمه نامه را در صورت احـــراز مسئوليت بيمه گذار را درمقابل حوادث ناشي از آسانسور واقع درنامه خسارات وارد به استفاده كنندگان  بيمه

.در اين بيمه نامه جبران نمايد وبا در نظر گرفتن شرايط و مقررات مندرج  مراجع قضائي يا براساس نظر كارشناس بيمه گر( ) توسط

استثنائات : ماده دوم

:وارد زير بيمه گر تعهدي نسبت به جبران خسارت نخواهد داشتدرم

.عليه حكومت و عوامل ديگري از اين قبيل خسارت ناشي از جنگ ، انقالب، شورش، اعتصاب، عمليات تروريستي و اقدامات براندازي -1

.انفجارات اتمي و تشعشعات هسته اي -2

 .از كابين آسانسور نميباشد و خسارات وارده در خارجحوادثي كه طبق قانون بيمه گذار مسئول آن  -3

.عمد بيمه گذار در وقوع حوادث و يا تشديد آن -4

.و زدو خورد و حوادث ناشي از مسكرات و استعمال مواد مخدر توسط استفاده كنندگان نزاع -5

.ق ، ديسك، آرتروز، شكستگي دندان بدون آسيب ديدگي ساير اعضاي سروصورتفت سكته و خطرات ناشي از تشديد بيماري و آسيبهاي وارده يا بيماري مربوط به -6

.هرگونه خسارات جاني و مالي وارد به بيمه گذار و كاركنان وي-7

بيمه گذار ماده سوم : وظايف

الف ( پرداخت حق بيمه

صورت اقساط مورد موافقت  تعيين شده و در صورتي كه پرداخت حق بيمه به زمان صدور بيمه نامه و يا در پايان مهلت بيمه گذار موظف است حق بيمه متعلقه را در

.بيمه گر قرار گرفته باشد در سررسيد آن بپردازد

صورت عدم پرداخت حق بيمه عليرغم وجود بيمه نامه امضاء  رسيد وصول حق بيمه صادره توسط بيمه گر مي باشد و در "مالك پرداخت حق بيمه منحصرا : تبصره

 . داشت تعهدي در پرداخت خسارتي كه تا قبل از دريافت حق بيمه به وقوع پيوسته باشد نخواهد زد بيمه گذار، بيمه گرشده ن

ب ( جلوگيري از وقوع خطر

فني اقداما ت مقتضي استانداردهاي  وقوع خطرات تحت پوشش نسبت به اجراي دستورالعمل ها و ضوابط ايمني و اصول و بيمه گذار موظف است به منظور پيشگيري از

به سرويس كاري و تعمير به  بودن دستگاهها و لوازم آنها براساس دستورالعمل هاي مربوط به تعمير و نگهداري نسبت را به عمل آورد وبه منظور حصول اطمينان از ايمن

.موقع آنها اقدام نمايد

گذار ج( مهارت كاركنان بيمه

.برخوردارباشند ت و تجربه و تخصص كافي درامور محولهكليه كاركنان بيمه گذار بايستي از مهار

د ( توافق بيمه گذار با اشخاص زيان ديده

اينگونه توافق ها بدون اخذ نظر موافق بيمه گر، موجب سلب  بدون موافقت كتبي بيمه گر هيچگونه توافقي با شخص يا اشخاص زيان ديده به عمل آوردو بيمه گذار نبايد

تعهدات خود مي گردد .هـ ( مفاد بيمه نامه و اوراق الحاقي مورد مسئوليت بيمه گردر

به بيمه گر اعالم  "از تاريخ دريافت آنها مراتب را كتبا و اوراق الحاقي مورد موافقت بيمه گذار نباشد بيمه گذار موظف است حداكثر تا سه روز چنانچه مفاد بيمه نامه

.وي تلقي خواهد شد آنها مورد تائيد نمايد درغير اين صورت مفاد

و( اعالم خسارت و همكاري با بيمه گر

ظرف مدت سه روز بوسيله نامه مراتب را به بيمه گر اعالم دارد  "متعاقبا گذار موظف است درصورت وقوع حوادث مشمول بيمه ، بالفاصله بوسيله تلفن يا دور نگار و بيمه

جهت انجام بررسي هاي مورد نظر فراهم آورد و درصورت تاخير  بيمه گر بگذارد و مدارك مورد نياز بيمه گر رامورد ماهيت و ميزان خسارت در اختيار  و اطالعاتي در

 . هايي كه از اين طريق به بيمه گر وارد مي شود خواهد بود مسئول جبران ضرر و زيان

بيمه گر ماده چهارم : وظايف

و مشخص شدن ميزان خسارت حداكثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به انجام  تكميل مدارك خسارت بيمه گر موظف است درصورت وقوع حوادث تحت پوشش ، پس از

.نمايد تعهدات خود اقدام

خسارت ماده پنجم : پرداخت

.مي گرددتعهدات يا ارزان ترين نوع ديه هركدام كه كمتر باشد پرداخت  لف ( خسارات فوت ونقص عضو براساس راي مراجع قضايي ومبلغ مندرج درجدول

.بود تاخير در ارائه حكم قطعي دادگاه افزايش نرخ احتمالي ديه مشمول اين بيمه نامه نخواهد تبصره: درصورت
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مدارك معتبر پزشكي وبا تائيد پزشك معتمد و  حادثه منجر به جرح استفاده كنندگان ، هزينه هاي پزشكي زيان ديده براساس اصل اسناد و ب ( درصورت وقوع

.در جدول تعهدات )پس از كسر فرانشيز ( پرداخت مي گردد بيمه گر حداكثر تا ميزان مندرجكارشناس 

پرداختي از مبلغ تعيين شده توسط مراجع  صدور راي توسط مراجع ذيصالح بيمه گر مبلغي بابت هزينه پزشكي پرداخت نموده باشد مبلغ ج ( درصورتي كه قبل از

.فوت ونقص عضو مندرج در جدول تعهدات پرداخت مي گردد ا سرمايهذيصالح كسرومابه ا لتفاوت حداكثر ت

.زيان ديده صادر مي گردد پزشكي توسط بيمه گذار پرداخت شده باشد چك خسارت در وجه وي و در غير اين صورت دروجه د ( در صورتي كه هزينه هاي

هاي پزشكي عبارت  تماعي يا سازمانهاي مشابه استفاده نمايد تعهد بيمه گر درجبران هزينهسازمان تامين اج هـ ( درصورتي كه استفاده كنندگان از آسانسور ازخدمات

.قابل پرداخت در اين بيمه نامه است از مازاد غرامت پرداخت شده توسط سازمان مذكور تا ميزان خسارت

كه خود بيمه نموده به  تامين قرار گرفته باشد تعهد بيمه گر به تناسب مبلغيموجب بيمه نامه هاي ديگري مورد  و ( درصورتي كه مسئوليت موضوع اين بيمه نامه به

 . مجموع مبالغ بيمه شده مي باشد

ماده ششم : شرايط فسخ

اساس تعرفه كوتاه نمايند . درصورت فسخ بيمه نامه ازجانب بيمه گذار حق بيمه بر هريك از طرفين مي توانند با اخطار كتبي يك ماهه نسبت به فسخ بيمه نامه اقدام

.گرديد در صورت فسخ از جانب بيمه گر حق بيمه مدت باقيمانده به صورت روز شمار محاسبه خواهد مدت و

ماده هفتم : چگونگي رفع اختالف

شد در غير اينصورت راي مراجع  اجراي شرايط اين بيمه نامه ، مراتب حتي االمكان به صورت مسالمت آميز حل و فصل خواهد در صورت اختالف نظر در تفسير و يا

.قضايي مالك عمل خواهد بود

ماده هشتم : مرور زمان

.دعوي شروع مي شود مرور زمان دعوي ناشي از اين بيمه نامه دو سال است كه از تاريخ وقوع حادثه منشاء

ماده نهم : موارد پيش بيني نشده

.س قوانين ، مقررات و عرف بيمه در ايران رفتار خواهد شدنشده در اين بيمه نامه براسا نسبت به موارد پيش بيني

ماده دهم : مواد شرايط عمومي

 .تبصره است جزء الينفك بيمه نامه مي باشد اين شرايط عمومي كه مشتمل برده ماده ودو
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