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پیشنهادي که به شرکت سهامی بیمه ایران که از این (گذار مذکور در جدول مشخصات براساس پیشنهاد کتبی بیمه
به استناد پاسخهاي مندرج در پرسشـنامه تکمیـل شـده از طـرف     و نیز ) شود تسلیم گردیدهگر نامیده میپس بیمه

گذار حق بیمه درصورتی که بیمه ،گیردنامه صورت میگذار و سایر اظهارات کتبی او که به منظور درج در بیمهبیمه
در آن و  مقررات و شرایط مندرج نامه و با رعایت استثنائات،بیمه به موجب این ،را در زمان مقرر پرداخت کرده باشد

 :نمایدمی گذار توافقمهیبا بگر بیمه ، هاي مربوطالحاقیدر یا 
مـه  یبگـذار بابـت آن حـق   مـه یا هر مدت پس از آن کـه ب یمه مندرج در جدول مشخصات و یهرگاه در طول مدت ب

در  ینیدر محل مع مه شده کهیاز اقالم ب یا قسمتیتمام  رد،ینامه بپذمهید بیتمد يمه را برایبگر حقمهیبپردازد و ب
 ینیبشیو پ یناگهانشده به طور یمستثن حاًیبجز آنچه صر یبه هرعلت جدول مشخصاتمندرج در ییایمنطقه جغراف

گـر بـه انتخـاب خـود بـا      مـه یض باشـد، ب یا تعـو یر و یکه مستلزم تعم يگردد ، به طور یکیزینشده دچار خسارت ف
ک از اقالم در یهر يک سال مدت قرارداد برایکه در  یزانیتا م ض ، خسارت را حداکثریا تعویر ی، تعميپرداخت نقد

 . دیجبران نما ذکورشده و در مجموع تا مبلغ مندرج در جدول م ینیبشیجدول مشخصات پ
ر یـ ا تعمید یبازد يکه برا یا نشده و اقالمین که به کار گرفته شده یمه شده را اعم از اینامه اقالم بمهین بیا

 يانـداز ان راهیـ قـرار گرفتـه فقـط پـس از جر     یاتیـ ن عملیان چنیا در جریسوار شده  اده و مجدداًیز نمودن پیا تمی
 . گرددیز شامل میآمتیموفق

 استثنائات
  :نخواهد داشت ير تعهدیگر در موارد زمهیب

ش یب يااگر به علت وقوع حادثه. است ذارگمهیز مندرج در جدول مشخصات که در هر حادثه به عهده بیفرانش )الف
 .باشدیگذار ممهیز به عهده بین رقم فرانشیشود فقط باالتر یدگیدبیا آسی اتالف مه شده دچاریک قلم از موارد بیاز 
ب و نقـص،  یـ ع آالت شـامل نیداخـل ماشـ   یکیا مکانی یل برقیمعلول از کار افتادن وسا یدگیدبیآسا یاتالف  )ب

کمبود روغن ا یو  يکارخنکا ی يکارروغنستم یدر سا قطع یقص گر، نیعات دیا مایخ یانجماد ضد شکست، اختالل،
ـ یبرخ دهد که منجر به خسارت  ياا اختالل حادثهین از کارافتادن یک چنیجه یاگر در نت اماخ، یا ضدی گـردد،   یرون

 . خواهد بود پرداختقابل  ین خسارتیچن
ل برنده، یر وسایا سایکاردکها  ها،ها، متهد سرمتهض و ملحقات آنها ماننیب وارد به قطعات قابل تعویا آسیاتالف  )پ

جداکننـده و   يرونـد، پانلهـا  یا خردکردن به کار میدن یئسا يکه برا یالگوها، صفحات ها،قالب ها،رنگ اره، يهاغهیت
 يهـا و کابـل  هـا میکها، سـ یها، الستینقاله، باتر يهاباال برنده و تسمه يهارها، دستگاهیها، زنجغربالها، طنابها، تسمه

ن یگزیکردن که به طور مرتب مصـرف و جـا   يبندا بستهیل به هم بستن یقابل انعطاف، وسا يهااتصال دهنده، لوله
 . شوندیم

ا هـر موتـور درون   ید رع قرار دایا مایکه از داخل تحت فشار بخار  یا مخزنیگ یاز انفجار د یناشبیا آسیاتالف  )ت
 . سوز

باشـند  یو مجاز به تردد م یطراح یعموم يهااستفاده در جاده يکه برا ياهینقلل یه وساب وارد بیا آسیاتالف  )ث
 .رندیمورد استفاده قرار گ یساختمان يهادر کارگاه ل منحصراًین وسایمگر آن که ا
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 .یه آبیل نقلیا وسایب وارد به شناورها یا آسیاتالف  )ج
 . دارجزر و مد يدر آبها یا جزئی بطور کاملشدن ور از غوطه یناشب یآسا یاتالف  )چ
 . شده باشد يگریتوافق د یان حمل و نقل، مگر آن که به موجب الحاقیب در جریا آسیاتالف  )ح
، یو پـارگ  یرسـودگ فاسـتهالك،  ماننـد  ( از آن باشـد  یمسـتمر و ناشـ   م کـار یقجه مستیکه نت یبیا آسیاتالف  )خ

 ). يجو يط عادیا معلول شرایعدم استفاده و بعلت  ی، خرابیزدگزنگ ،یخوردگ
ر از یـ غ يا استفاده از آن به منظـور یش یان هرگونه آزمایمه شده در جریک از اقالم بیب وارد به هریا آسیاتالف  )د

 . شده است یآن طراح يآنچه برا
 یلحـاق کنند مگر آن کـه بـه موجـب ا   ین کار میر زمیکه در ز یآالتنیماش ای زات ویب وارد به تجهیا آسیاتالف  )ذ

 . به عمل آمده باشد يگریتوافق د
له جنـگ،  ید شـده بـه وسـ   یا تشدیجه و یا در نتیم ، به علت یر مستقیا غیم و یکه به طور مستق یبیا آسیاتالف  )ر

بلـوا،   ،يگریاغیـ  ،ی، جنگ داخل)ا نشده باشدیخواه جنگ اعالم شده (ات خصمانه یعمل ،یعمل دشمن خارج هجوم،
 يل کارخانه از طرف کارفرما در مقابله با اعتصاب کارگران، جنبشهایا تعطیاعتصاب کارگران  ام، شورش،یا قیانقالب 

ت که یبا سوءن یطرف اشخاصا از ی یر قانونیق غیا از طری ینظام يله قوای، در دست گرفتن قدرت بوسیدسته جمع
ان وارد بـه  یا زیب  یط و مصادره، تخرضب ف،یرد، توطئه، توقیانجام گ یاسیالت سیارتباط با هرگونه تشکبا ا ی به نام

 . یتدار عمومیا هر مقام صالحی) DE JURE OR DE FACTO( یا قانونی یاموال، بنا به دستور دولت عمل
 يله واکنشـها ید شده به وسـ یا تشدیجه و یا در نتیم به علت یر مستقیا غیم و یکه به طور مستق یبیا آسیاتالف  )ز

 . و به وجود آمده باشدیو اکتیراد يهایودگا آلی ی، تشعشعات اتمياهسته
ندگان او یا نمایگذار مهینامه وجود داشته و بمهیکه در زمان شروع ب یوب و نواقصیکه به علت ع یبیا آسیاتالف  )ژ

 . ا نداشته، به وجود آمده باشدیداشته  یگر از آنها آگاهمهیکه ب نیا اند، اعم ازاز آن مطلع بوده
 ينـدگان و یا نمایـ گـذار  مـه یب يعمد يانگاراز سهل یم ناشیر مستقیا غیم یکه به طور مستق یبیا آسیاتالف  )س

 . باشد
 . ا قرارداد مسئول جبران آن باشدیه کننده به موجب قانون یا تهیکه سازنده  یبیا آسیاتالف  )ش
 . لیت از هرنوع و هر قبیو مسئول یتبع يخسارتها )ص
 . کشف شود يس عادیا در زمان سروی ياز موجود يام صورت بردارکه در هنگ یبیا آسیاتالف  )ض
 .یسیا الکترومغناطی ییایمیوشی، بیکیولوژی، بییایمیهر سالح ش) ط
نـد  یا فرایـ روس یـ ، ويوتریافـزار کـامپ  ، برنامـه نـرم  يوتریسـتم کـامپ  یوتر، سیا کارکرد هر نوع کامپی يریبکارگ) ظ

 .ب رساندنیبا قصد آسگر ید یکیستم الکترونیا هر سی يوتریکامپ
گر به اسـتناد اسـتثنائات بنـد    مهیگر، بید یا هرگونه دادرسی ییقضا يب دعوایا تعقیان طرح یهرگاه در جر

 ين مـوارد ین کـه چنـ  یـ ست، اثبات ایمه نین بی، مشمول ایدگیدبیو آس یرانیاعالم دارد که اتالف، و "ش"تا  "ر"
 . گذار استمهیباشد به عهده بیمه میمشمول ب
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 یعموم طیشرا
گـذار مقـررات   مهین است که بینامه مشروط برامهین بیبه موجب ا یهرگونه پرداخت يگر برامهیبت یمسئول -۱

ه یـ پاسـخ داده و کل  یشنهاد بـه درسـت  یاالت مطرح شده در پرسشنامه و پسؤت کرده و به ینامه را رعامهیب
 . را که به عهده دارد انجام داده باشد یفیوظا

ن یـ شود و اصطالح اینامه محسوب ممهینفک بینامه جزءالمهین بیا يهاا بخشیشخصات و بخش جدول م -۲
ز خواهـد  یـ ها نا بخشین قرارداد به کار رود منظور از آن جدول مشخصات و بخش ینامه هربار که در امهیب

آن  يهـا ا بخشیا در بخش یا جدول مشخصات ینامه مهیک قسمت از بیکه در  یا اصطالحیهر واژه و . بود
 . خواهد بود یهمان معن ينامه دارامهیب يشود، همه جا بکاربردهخاص  یبه معن

 يهـا ه اقـدام ینه خود کلیمه شده به هزیاموال ب یدگیدبیا آسیاز اتالف  يرید به منظور جلوگیگذار بامهیب -۳
کارخانـه   يهـا هیو توصـ  یانونگر را انجام دهـد و مقـررات قـ   مهیمعقول ب يهاهیالزم را به عمل آورد و توص

 . ت کندیسازنده را رعا
قـرار دهنـد و    یابیو مورد ارز یمه را بازرسیتوانند در هر زمان مناسب موضوع بیگر ممهیندگان بینما) الف -۴

 .گر بگذاردمهیندگان بیار نمایخطر در اخت یابیارز يرا برا يه اطالعات ضروریگذار موظف است کلمهیب
گـر  مـه یب یا نامه بـه آگـاه  یله فکس یت خطر را بالفاصله به وسیر در ماهییملزم است هرگونه تغگذار مهیب) ب

مه شده بـا توجـه بـه    ینان از صحت کار اقالم بیاطم يالزم را برا یاطیه اقدامات احتینه خود کلیبرساند و به هز
مـه  یبا حـق ین یبه حدود تام رات نسبتیین تغیدرصورت لزوم ممکن است به تبع ا. اوضاع و احوال معمول دارد

 . دید نظر به عمل آیتجد
د خطر شود یا اجازه انجام آن را بدهد که منجر به تشدیجاد کند و یرا ا یراتییتغمه یبد در موضوع یگذار نبامهیب

 . گر را کسب کرده باشدمهیب یمگر آن که موافقت کتب
خسـارت شـود    يه ممکن است موجب طـرح ادعـا  ناممهین بیکه بر طبق ا يادرصورت وقوع هرگونه حادثه -۵

 : دیگذار بامهیب
ز ین گر برساند و کتباًمهیب یا فکس مراتب را با ذکر نوع و حدود خسارت به آگاهیله تلفن یبالفاصله به وس )الف

 . د قرار دهدییآن را مورد تا
امکـان   يو يرا که برا یمنطق يهاه اقدامی، کلیدگیدبیا آسیاز گسترش دامنه اتالف  يریبه منظور جلوگ )ب

 . دارد به عمل آورد
ا کارشـناس  یـ نده یار نمایدر اخت یدگیده را به همان حال حفظ کند و به منظور رسیخسارت د يهاقسمت )پ

 . گر قرار دهدمهیب
 .ار او بگذاردیه و در اختیگر را تهمهیه اطالعات و مدارك مورد درخواست بیکل) ت
 . را مطلع سازد یانتظام يهابا شکست حرز باشد مقام يا دزدیلول سرقت ساده که خسارت مع يدر مورد )ث

اطـالع داده   يوقوع حادثه به و زروز پس ا 14که ظرف مدت  یدگیدبیا آسیچ مورد در مقابل اتالف یگر در همهیب
 . نخواهد داشت ينشده باشد، تعهد
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 یجزئ يهاگر رساند ،درمورد خسارتمهیبه اطالع ب ط باال وقوع خسارت رایگذار بر طبق شرامهیپس از آن که ب
د یر موارد بایدر سا. ض اقدام کندیا تعویر یتواند نسبت به تعمیشود، مین و ابالغ مییگر تعمهیکه حدود آن توسط ب

اه قرار دهد و هرگـ  یدگیر، خسارت را مورد رسییا تغیر یگر فرصت داده شود که قبل از هرگونه تعممهینده بیبه نما
دارد ذار حـق  گـ مـه یب قـرار ندهـد،   یدگیگر ظرف مدت معقول پس از وقوع حادثه خسارت را مورد رسمهینده بینما

د مـانع از انجـام   یـ نامـه نبا مـه ین بیدر ا یچ عاملیه. ده اقدام کندیخسارت د يهاض قسمتیا تعویر ینسبت به تعم
ده یـ چنانچه اقالم خسارت د. ت در محل کار گرددیمه فعالبرپا نگهداشتن و ادا يگذار برامهیب يضرور اقدامات کامالً

 .نخواهد داشت يگر نسبت به آن تعهدمهیر نشود بیبه موقع و به نحو مناسب تعم
افـت  یگر بـه منظـور حفـظ حقـوق خـود و در     مهیرا که ب ییهاگر اقداممهینه بیگذار متعهد است به هزمهیب -۶

دانـد معمـول   یالزم مـ ) انـد مه شدهینامه بمهین بیکه تحت ا یبجز کسان(از اشخاص ثالث  یغرامت پرداخت
گر قـرار  مهیکه ممکن است جبران آن مورد درخواست ب یغرامات. ا اجازه و دستور انجام آن را بدهدیدارد ، 

 یکه بر طبق اصل قائم مقـام  یا غراماتیپرداخته است  ماًیگر مستقمهیکه ب ییهارد اعم است از خسارتیگ
مذکور در  يهااقدام. نامه پرداخته است حق مطالبه آن را داردمهین بیکه به موجب ا ییخسارتها جهیدر نت

ا مـورد  یـ ص داده شـود  یا بعـداز آن الزم تشـخ  یـ گذار مهین بند ممکن است قبل از پرداخت خسارت به بیا
 . ردیدرخواست قرار گ

ت از یبـا فـرض قبـول مسـئول    (مه پرداخت شود نامهین بید به موجب ایکه با یهرگونه اختالف درباره مبلغ -۷
ن یاگر طرف. شود ارجاع خواهد شدیده مین برگزیبا توافق طرف که کتباً یموضوع به کارشناس) گرمهیطرف ب

ن، ظـرف مـدت   ینسبت به کارشناس واحد به توافق نرسند موضوع اختالف به دو کارشناس که توسط طـرف 
که کارشناسان  یدرصورت. دیشود ارجاع خواهد گردیر انتخاب مگیطرف د یخ درخواست کتبیک ماه از تاری

را بـه عنـوان    یموضوع اختالف، کارشناسـان، کارشـناس سـوم    يماهو یمزبور به توافق نرسند قبل از بررس
. ل خواهـد شـد  یاست سرکارشناس تشـک یر تحت یجلسه کارشناس. انتخاب خواهند کرد سرکارشناس کتباً

 .باشدیقابل طرح نم ییدر مراجع قضا گرمهیه بیعل ییچ دعواین هاعالم نظر کارشناسا قبل از
ا بـه  یتقلب  ياز رو یا خسارتیباشد  یر واقعیگذار غمهیا اظهارات ارائه شده از طرف بیشنهاد یهرگاه پ) الف -۸

د، در ارائه شـو  یا اطالعات نادرستیفوق اظهارات  يا در جهت اثبات ادعایز اعالم شده باشد و یآمطور اغراق
نامـه  مـه ین بیـ گر مسئول پرداخت غرامت تحت امهینامه از درجه اعتبار ساقط است و بمهین بین صورت اآ

 . نخواهد بود
ا یـ ظـرف سـه مـاه و     يت کند، چنانچه اقامه دعـو یاز خود سلب مسئول یگر درخصوص خسارتمهیهرگاه ب )ب

از  يأر اعالم سه ماه پس از نامه ظرف مدتهمین بیا) 7(ط بند یدرصورت ارجاع موضوع به کارشناس طبق شرا
نامـه  مهین بیاز ا یه حقوق ناشیرد کلیگذار صورت نگمهیب ياز سو یا سرکارشناس اقدام قانونیطرف کارشناس 

 .خواهد شد یمنتف
 مـه را یبگـر حـق  مـه یدر آن صـورت ب . ل باشد فسـخ کنـد  ینامه را در هر زمان که مامهیب نیتواند ایگذار ممهیب -9

 ياک هفتـه یـ تواند با اخطار یز میگر نمهیب. نامه محاسبه خواهد کردمهیمدت اعتبار ب يبرا مدت کوتاهبراساس نرخ 
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مـه  یکـه مـورد ب   یرا نسبت به مدت یافتیمه دریبگر موظف است حقمهید، در آن صورت بینامه را فسخ نمامهین بیا
 . گذار مسترد داردمهیه بب یکارشناس يهانهیباشد پس از کسر هزیتحت پوشش نم

ز یـ ن يگـر ینامـه د مـه ی، بیدگیدبیا آسیجبران اتالف  ينامه، برامهین بیخسارت مشمول ا ياگر در زمان ادعا -10
 .گر فقط نسبت به سهم خود مسئول جبران خسارت خواهد بودمهیوجود داشته باشد ب

 مقررات
 :  مه شدهیمبلغ ب -1شرط 

از همـان   نـو مه شده با اقالم یاقالم ب ینیگزینه جاید کمتر از هزیمه شده نبایب نامه مبلغمهین بیه موجب اب
متعلقـه   یه ، حقوق و عـوارض گمرکـ  یشامل کرا ینیگزیجا يهانهیکه هز ین معنیت باشد ، بدینوع و با همان ظرف

 . باشدینصب م يهانهیو هز) اگر وجود داشته باشد(
سـت  یبایکـه مـ   یمبلغمه شده به یبه تناسب مبلغ ب اشد، خسارتب فوقمه شده کمتر از ارزش یاگر مبلغ ب

ک از یـ ن شرط نسبت بـه هر یک مورد باشد، ایش از یده بیکه اقالم خسارت د یدرصورت. ابدییکاهش م شدیمه میب
 ).مهیقانون ب دهماده (شود یآنها به طور جداگانه اعمال م

 : اساس پرداخت خسارت -2شرط 
 : شودیر جبران میب زینامه ، خسارت به ترتمهین بیل ادرصورت وقوع حادثه مشمو

انجام شـده   يضرور يهانهیگر هزمهیر باشد ،بیمه قابل تعمیاز اقالم مورد ب یکیب وارده به یکه آس یدرصورت )الف
ب اده کردن و نصـب مجـدد آن بـا احتسـا    یپ يهانهیه بعالوه هزیده به حالت اولیدبیبه منظور بازگرداندن اقالم آس

 ییهـا نهین هزیکه چن یمتعلقه را درصورت یو حقوق و عوارض گمرک برعکس رگاه ویسات تا تعمیه از محل تاسیکرا
رد، یگذار انجام پـذ مهیرات در کارگاه متعلق به بیهرگاه تعم. مه شده منظور شده باشد جبران خواهد کردیدر مبلغ ب

گـذار پرداخـت خواهـد    مهیبه ب يباالسر يهانهیهز يبرا یلر باضافه درصد معقویگر ارزش لوازم و دستمزد تعممهیب
. گرددیمدرمحاسبه منظور یافتیارزش باز یشود ولیض شده کسرنمیابت استهالك قطعات تعوب يانهیچ هزیه.نمود

 یا متجاوز از ارزش واقعـ یالذکر معادل و رات فوقینه تعمیاگر هز یر شود ولید تعمیر بایقابل تعم يهاه خسارتیکل
 . ر خواهد بودیز» ب«آن بالفاصله قبل از حادثه باشد ، نحوه جبران مطابق بند 

قبل از حادثه آن را مشتمل  یقعگر ارزش وامهیشود، ب یمه دچار خسارت کلیاز اقالم مورد ب یکیکه  یدرصورت )ب
ن کـه  یمشروط برا )اگر وجود داشته باشد( متعلقه یعوارض گمرکحقوق و نصب و نه یهز حمل، يعاد يهانهیهزبر

 .مه شده منظور شده باشد جبران خواهد کردیدر مبلغ ب ییهانهین هزیچن
. ده کسر خواهد شدیمورد خسارت د ینیگزینه استهالك مناسب از ارزش جای، هز یدر محاسبه ارزش واقع

کـار در   اردرشـب، ، کياضـافه کـار   يبرا یاضاف يهانهیهرگونه هز. در نظر گرفته شود یستیبا یافتیارزش باز ضمناً
مـورد توافـق قـرار     یمه خواهد بود که توسط الحـاق یمشمول ب یع، تنها درصورتیو حمل و نقل سر یالت رسمیتعط

 . گرفته باشد
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هرگونـه   .باشـد ینامه نممهین بیتحت پوشش ا يرات ادواریا تعمی يبهسازرات، اضافات، ییهرگونه تغنه یهز
بوده و از کل  ییرات نهایتعم يهانهیگر خواهد بود که جزء هزمهیبول بمورد ق یرات موقت درصورتیتعم يهانهیهز
 . ر تجاوز نکندیتعم يهانهیهز

از  یحـاک  یافتیها و اسناد و مدارك درها را پرداخت خواهد کرد که صورت حسابنهیهز یگر تنها زمانمهیب
گـر قـرار گرفتـه    مـه یه بوده و مورد قبول بیاولض آنها و برگرداندن آنها به صورت یا تعویها و رات دستگاهیانجام تعم

 .باشد
 .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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