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شرکت بیمه سامان

شرایط عمومی طرح جامع بیمه منازل مسکونی
بخش اول  :شرایط عمومی حاکم بر کلیه پوشش های بیمه نامه
شرایط عمومی حاکم بر کلیه پوشش های بیمه نامه
ماده  -7اساس قرارداد  :این بیمه نامه بر اساا

قانون بیمه مصو اردیبهشت ماه سال  0306و پیشنهاد کتبی بیمه گذار (که جزء الینفک بیمه

نامه می باشاد ) تنيیم گردیده اسات و مورد توافط طرفین می باشدآ آن قسمت از پیشنهاد کتبی بیمه گذار که مورد قبول بیمه گر واقن نگردیده و
کتباً به بیمه گذار ه مزمان با صدور بیمه نامه اعالم گردیده است جزو تعهدات بیمه گر محسو نمی گرددآ
ماده  -2بیمه گر :بیمه گر شرکت بیمه ای است که مشخصات آن در این بیمه نامه قید گردیده و جبران خسارت را طبط شرایط مقرر در این بیمه
نامه به عهده می گیردآ
ماده  -3بیمه گذار :بیمه گذار شااخ ص حقیقی یا حقوقی مذکور در این بیمه نامه اساات که بیمه نامه را خریداری نموده و متعهد به پرداخت حط
بیمه آن می باشدآ
ماده  -4ذینفع :ذینفن هر شاخص حقیقی یا حقوقی مذکور در این بیمه نامه اعم از بیمه گذار می باشد که در تمام یا قسمتی از موضو بیمه نفن
داشته باشدآ
ماده  -2موضوع بیمه  :موضو بیمه هر یک از بخشهای این بیمهنامه به شرح ذیل میباشد:
 - 7پوششش بیمهای خسشارتهای فیزیکی وارد به اموال بیمهششده :موضاو بیمه ،اموال مندر در جدول مشاخصات این بیمه نامه است که
متعلط به بیمه گذار و یا در تصاارف وی در محل مورد بیمه باشاادآ اموال سااایر اشااخاص تا حدودی که با منزل مسااکونی بیمه گذار ارتباط دارد و
همچنین اثاثیه منزل و سااایر اموال متعلط به اعضاااء خانواده بیمه گذار یا کارگرانی که در منزل وی بساار می برند ،مشااروط بر اینکه بهای آنها در
سرمایه بیمه شده منيور و در محل بیمه مستقر باشند ،بیمه شده محسو می شودآ این بخش به سه دسته زیر تقسیم می شود :
الف  -پوشش خطرات آتش سوزی و خطرات اضافی
ب  -پوشش شکست ماشین آالت
پ  -تجهیزات الکترونیک و الکتریکی
 – 2مسششئولیت مدنی بیمه گذار  :موضااو بیمه عبارتساات از مساائولیت مدنی بیمه گذار در قبال کارکنان و اشااخاص ثالث که به دو بخش زیر
تقسیم می شود :
الف  -مسششئولیت مدنی حرفهای در قبال کارکنان (مسششتخدمین) :عبارت اساات از مساائولیت مدنی حرفهای بیمهگذار در قبال پرداخت
هزینههای پزشکی و غرامت صدمه جسمی ،نقص عضو و فوت کارکنان بیمهگذار ناشی از حادثه موضو بیمهآ
ب  -مسشئولیت مدنی عمومی در قبال اشخاص ثالث :موضو بیمه عبارت از مسئولیت مدنی عمومی بیمهگذار در قبال پرداخت خسارتهای
بدنی یا مالی وارد به اشخاص ثالث ناشی از حادثه موضو بیمه است که در نتیجه قصور یا اهمال غیر عمدی بیمهگذار حین فعالیت موضو بیمه
در محدوده مکانی موضاو بیمه ایجاد شاود و بیمه گذار بر اساا

رای مراجن ذیصاالح و در صاورت لزوم مراجن قضایی مسئول جبران شناخته

شودآ
 - 3بیمه حوادث اعضشای خانواده  :موضاو بیمه عبارتسات از تامین سارمایه مورد تعهد از ساوی بیمهگر با رعایت استثنائات و محدودیتهای
مندر در بیمهنامه ،شامل تحقط خطر (حادثه) موضو ماده  2بخش چهارم این بیمهنامه استآ
ماده  -6مدت بیمه  :مدت بیمه از سااعت  02روزی که به عنوان تاریخ شرو در بیمه نامه قید گردیده است آغاز و در ساعت  02روز تاریخ انقضاء
بیمه نامه خاتمه می یابد مگر آنکه خالف آن در بیمه نامه تصریح شده باشدآ
شرکت بیمه سامان(سهامی عام) نشانی  :تهران -خیابان سید جمالالدین اسدآبادی ،نبش خیابان  ،19شماره  133کدپستی 0131933211 :تلفن  – 120-8913 :نمابر www.si21.ir – 120-88111211 :

شرکت بیمه سامان

شرایط عمومی طرح جامع بیمه منازل مسکونی
ماده  -1اعتبار بیمه نامه  :اعتبار بیمه نامه و تعهد بیمه گر بعد از پرداخت او لین قسط حط بیمه آغاز می گردد و بیمه گذار مدیون باقیمانده حط
بیمه خواهد بود مگر آنکه تاریخ شرو موخری کتباً مورد توافط قرار گیرد ولی در هر حال تا پایان مدت قرارداد در صورت نبودن شرط خالف ،تاریخ
مندر در بیمه نامه می باشدآ
ماده  -3اصششغ ارامت  :جبران خسااارت در هیچ مورد از میزان زیان وارده به بیمه گذار نساابت به مورد بیمه در زمان وقو خسااارت تجاوز نمی
نمایدآ
تبصره  : 7بخش چهارم این بیمهنامه (بیمه حوادث اعضای خانواده) مشمول این ماده نمیباشدآ
ماده  -2اصشغ حسن نیت  :بیمه گذار مکلف است با رعایت دقت و صداقت در پاسخ به پرسش های بیمه گر کلیه اطالعات راجن به موضو بیمه
را در اختیار بیمه گر قرار دهدآ اگر بیمه گذار در پاساااخ به پرساااش بیمه گر عمداً از اظهار مطلبی خودداری نماید و یا عمداً برخالف واقن اظهاری
بنماید ،قرارداد بیمه باطل و بالاثر خواهد بود ولو مطلبی که کتمان شاده یا بر خالف واقن اظهار شاده هیچ تاثیری در وقو حادثه نداشااته باشدآ در
این صورت نه فقط وجوه پرداختی بیمه گذار به وی مسترد نخواهد شد بلکه بیمه گر می تواند حط بیمه را نیز مطالبه نمایدآ
ماده  -71بیمه مضششاعف  :اگر تمام یا قساامتی از اموال بیمه شااده موضااو این بیمه نامه به موجد قرارداد دیگری و برای همان خطر و مدت نزد
بیمه گر دیگری بیمه شااود بیمه گذار ملزم اساات مراتد را بدون تاخیر و با ذکر نام بیمهگر جدید و مبلغ بیمه شااده به اطال بیمه گر برساااندآ در
صاورت وقو حادثه ،مسا ئولیت بیمه گر به تناساد مبلغی که خود بیمه کرده با مجمو مبالغ بیمه شاده می باشدآ چنانچه اموال بیمه شده تحت
بیمه نامه دیگری مانند بیمه باربری که قبل از شرو بیمه نامه ی حاضر ،تنيیم گردیده ،بیمه شده باشد؛ مسئولیت بیمه گر فقط نسبت به قسمتی
خواهد بود که بوسیله بیمه نامه مقدم تامین نشده استآ
ماده  -77تششدید خطر  :هرگاه در مدت بیمه تغییراتی در کیفیت و یا وضعیت مورد بیمه داده شده شود که موجد تشدید خطر باشد بیمه گذار
موظف است بدون تاخیر بیمه گر را از تغییرات حاصله آگاه سازد و نیز در صورتی که تغییرات نامبرده در اثر عمل بیمه گذار نبوده ولی بیمه گذار از
حدوث آن اطال داشاته باشاد ملزم اسات ظرف مدت ده روز از تاریخ اطال  ،بیمه گر را آگاه نمایدآ در صاورت تشدید خطر بیمه گر می تواند حط
بیمه اضااافی متناسااد با خطر را برای مدت باقیمانده مطالبه یا این که قرارداد بیمه را ظرف مدت ده روز از تاریخ اعالم بیمه گذار فسااخ نمایدآ در
صاورتی که طرفین نتوانند در میزان حط بیمه اضاافی توافط نمایند از تاریخ اعالم عدم قبول بیمه گذار ،بیمه نامه منفساخ می گرددآ در هر صورت
بیمه گر حط دارد حط بیمه اضاافی را از هنگام تشادید خطر تا زمان فساخ یا انقضاای مدت بیمه مطالبه نمایدآ در صورت تحقط خطر هرگاه مسلم
شاود در حین اجرای قرارداد بیمه گذار عوامل تشدید خطر را می دانسته و بیمه گر را مطلن نکرده است بیمه گر می تواند خسارت را به نسبت حط
بیمه دریافتی و حط بیمه مشدد پرداخت کندآ
ماده -72تغییر مالکیت :در صاورتی که مالکیت بیمه به دیگری انتقال داده شود مراتد می بایستی در اسر وقت به اطال بیمه گر برسدآ در این
صااورت انتقال حقوو و تعهدات ناشاای از قرارداد بیمه به انتقال گیرنده منوط به موافقت کتبی شااخص اخیر می باشاادآ خسااارت به نساابت میزان
استحقاو به ذوی الحقوو اعم از ذینفن مندر در بیمهنامه پرداخت می شودآ
ماده  -73پرداخت حق بیمه  :در صاورت نبودن شرط خالف ،بیمه گذار موظف است حط بیمه را در مقابل دریافت بیمه نامه نقداً برردازد و قب
رسیدی که به امضای مجاز بیمه گر رسیده باشد اخذ نمایدآ
بیمهنامه با تقاضااای بیمهگذار و قبول بیمهگر صااادر میشااود ولی شاارو پوشااش بیمهای و اجرای تعهدات بیمهگر منوط به پرداخت حطبیمه به
ترتیبی اسات که در بیمهنامه پیشبینی شده استآ چنانچه پرداخت حطبیمه بهصورت قسطی باشد و بیمهگذار هر یک از اقساط موعد رسیده را به
هر دلیل پرداخت نکند بیمهگر میتواند بیمهنامه را با رعایت ماده  03این بیمهنامه فسااخ نمایدآ چنانچه بیمهگر بیمهنامه را فسااخ نکرده باشااد در
صاورت وقو حادثه ،خسارت به نسبت حطبیمه پرداختشده به حطبیمه ای که تا زمان وقو حادثه باید پرداخت میشد ،پرداخت خواهد شد؛ مگر
آنکه در شرایط خصوصی بیمهنامه ضوابط دیگری در شده باشدآ

شرکت بیمه سامان(سهامی عام) نشانی  :تهران -خیابان سید جمالالدین اسدآبادی ،نبش خیابان  ،19شماره  133کدپستی 0131933211 :تلفن  – 120-8913 :نمابر www.si21.ir – 120-88111211 :

شرکت بیمه سامان

شرایط عمومی طرح جامع بیمه منازل مسکونی
ماده  – 74کتبی بودن اظهارات :هرگونه پیشنهاد و اظهار بیمهگذار و بیمهگر در رابطه با بیمهنامه باید به طورکتبی با رعایت مقررات مربوط به
آخرین نشانی اعالمشده به طرف مقابل اعالم گرددآ
ماده  -72مهلت درخواست اصالح اوراق الحاقی  :این بیمه نامه بر مبنای اظهارات کتبی بیمه گذار مندر در فرم پیشنهاد تنيیم می گرددآ
هرگاه مفاد بیمهنامه و اوراو الحاقی با موافقتهایی که بین طرفین بهعملآمده است مطابقت نداشته باشد بیمهگذار موظف است ظرف 02روز از
تاریخ دریافت بیمهنامه یا الحاقیه بهطور کتبی تقاضای اصالح نماید وگرنه اوراو مذکور قطعی تلقی خواهد

شد.

ماده  -76فسخ بیمه نامه :بیمه گذار می تواند در هر زمان بیمه نامه را فسخ نمایدآ در این صورت بیمه گر با درنير گرفتن تعرفه کوتاه مدت ،حط
بیمه را محاسبه و مابه التفاوت دریافتی را به بیمه گذار مسترد می نمایدآ
تذکر  :بیم ه نامه هایی که به موجد قانون یا قرارداد به نفن ثالث صادر می شوند از شمول این حکم مستثنی می باشندآ
بیمه گر در مواردی که قانون بیمه اجازه فسااخ به او داده اساات می تواند بیمه نامه را با یک اخطار ده روزه فسااخ نماید و اعالمیه آن را با پساات
سافارشی به آخرین نشانی اعال م شده بیمه گذار ارسال نمایدآ در این صورت بیمه گر بایستی حط بیمه دریافتی باقیمانده مدت را پ

از انقضای ده

روز از تاریخ اعالم اخطار مزبور به صاورت روزشامار به بیمه گذار مساترد نمایدآ در صورت فسخ از طرف بیمهگر ،باید حط بیمه مدتی که باقیمانده
اسات بهصاورت روزشمار محاسبه و به بیمهگذار برگشت داده شودآ در صورت فسخ بیمهنامه از طرف بیمهگذار حط بیمه مدت بیمه بر اسا

تعرفه

کوتاهمدت به شرح ذیل محاسبه و بقیه آن مسترد خواهد شد:
مدت اعتبار

حط بیمه بر مبنای حط بیمه یکساله

تا  2روز

 2درصد حط بیمه ساالنه

از  6روز تا  02روز

 01درصد حط بیمه ساالنه

از  06روز تا  31روز

 21درصد حط بیمه ساالنه

از  30روز تا  61روز

 31درصد حط بیمه ساالنه

از  60روز تا  91روز

 11درصد حط بیمه ساالنه

از  90روز تا  021روز

 21درصد حط بیمه ساالنه

از  020روز تا  021روز

 61درصد حط بیمه ساالنه

از  020روز تا  081روز

 11درصد حط بیمه ساالنه

از  080روز تا  211روز

 82درصد حط بیمه ساالنه

از  211روز به باال

 011درصد حط بیمه ساالنه

ماده  -71مواردی که بیمه گذار حقوق خود را از دست می دهد  :در موارد زیر قرارداد بیمه باطل است و حط بیمه دریافتی قابل استرداد نمی
باشدآ در صورتی که قسمتی از حط بیمه وصول نشده و یا خسارتی پرداخت نشده باشد بیمه گر محط در مطالبه آن خواهد بود :
 -0-01کتماان حقایط یا اظهارات خالف واقن عمدی بیمه گذار در پیشااانهاد بیمه به ن حوی که منجر به کاهش اهمیت خطر در نير بیمه گر
شده باشدآ
 -2-01بیمه کردن اموال به میزانی بیش از ارزش واقعی با قصد تقلدآ
 -3-01بیمه مضاعف مورد بیمه در مقابل همان خطر و مدت در نزد بیمه گر دیگر با قصد تقلدآ
 -1-01مباشرت و یا مشارکت در ایجاد خسارت عمدی در موضو بیمه توسط ذوی الحقوو اعم از بیمه گذار و یا قائم مقام ویآ
 -2-01بیمه نمودن خطری که قبال تحقط یافته باشدآ
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شرایط عمومی طرح جامع بیمه منازل مسکونی
ماده  -73مهلت پرداخت خسشارت  :بیمه گر مکلف است حداکثر ظرف چهار هفته پ

از دریافت کلیه اسناد و مدارکی که بتواند به وسیله آنها

حدود مسئولیت خود و میزان خسارت وارده را تشخیص دهد ،اقدام به تسویه و پرداخت خسارت نمایدآ
ماده  -72مواردی که موجب کاهش جبران خسشارت می شود  :در موارد زیر بیمه گر می تواند پرداخت خساارت را رد نماید یا اینکه آن را به
نسبت درجه تقصیر ذوی الحقوو اعم از بیمه گذار یا قائم مقام وی کاهش دهد:
 -0-09هرگاه حادثه در اثر تقصیر ذوی الحقوو اعم از بیمه گذار و یا قائم مقام وی روی داده باشدآ
 -2-09هرگاه بیمه گذار به وظایف خود در هنگام وقو خساارت (مندر در هر یک از بخشهای بیمهنامه) عمل ننموده باشد و در نتیجه میزان
خسارت افزایش یافته و یا به حقوو بیمه گر خدشه وارد آیدآ
ماده  -21مهلت اقامه دعوی  :بیمه گر و بیمه گذار ضاامن عقد خار الزم شاارط و توافط نمودند که کلیه دعاوی ناشاای از این بیمه نامه را ظرف
مدت دو ساال از تاریخ بطالن ،فساخ و یا انقضای مدت بیمه نامه و در صورت وقو حادثه موضو بیمه نامه از تاریخ وقو حادثه مزبور علیه یکدیگر
اقامه نمایند و هرگونه ادعای احتمالی پ
بیمه نامه پ

از انقضاای دو ساال یاد شده را از خود سلد و بالعوب به طرف مقابل ،صلح نمودندآ دعاوی ناشی از این

از دو سال مذکور مشمول مرور زمان و غیر قابل استما می باشدآ

ماده  – 27اصشغ قامم مقامی  :کل یه حقوو بیمه گذار علیه اشااخاص ثالث به لحات تقصاایر یا مساائولیت اشااخاص مذکور در ایجاد حادثه تا میزان
خساارت پرداخت شده توسط بیمه گر به شخص اخیر منتقل می گرددآ شرکاء ،کارکنان ،همسر و و بستگان نسبی یا سببی درجه اول بیمه گذار از
لحات اجرای مقررات این ماده شخص ثالث تلقی نمی گردد مگر آنکه خسارت ناشی از عمد آنان باشدآ
ماده  -22قلمرو جغرافیایی پوشش :پوشش های این بیمه نامه به غیر از بخش (3بیمه حوادث اعضای خانواده) ،شامل خسارتهایی است که در
محدوده جغرافیایی جمهوری اسالمی ایران واقن شده باشد و تعمیم آن به حوادث خار از کشور مشروط به توافط خاص استآ
ماده  – 23قانون حاکم بر بیمهنامه :این بیمه نامه تابن قوانین جمهوری اسالمی ایران است و تعمیم آن به قوانین سایر کشورها مشروط به توافط
خاص استآ
ماده  -24موارد پیشبینی نششده :در مواردی که در این بیمهنامه ذکر نشاده اسات بر اسا

قانون بیمه ،عرف بیمه و سایر قوانین جاری کشور

جمهوری اسالمی ایران عمل خواهد شدآ
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بخش دوم  :پوشش بیمهای خسارتهای فیزیکی وارد به اموال بیمهشده
بخش دوم  -الف  :پوشش های آتش سوزی و خطرات اضافی
شرایط عمومی پوشش آتش سوزی و خطرات اضافی
ماده  - 7خطرات بیمه شده  :تامین بیمه گر با شرایط استثنائات و محدودیت های مندر در بیمه نامه شامل تحقط خسارت ناشی از خطرات زیر
خواهد بود :
 -0آتش  :در این بیمه نامه منيور از آتش عبارت است از ترکید هر ماده با اکسیژن به شرط آنکه با شعله همراه باشدآ
 -2صاعقه  :در این بیمه نامه صااعقه عبارت است از تخلیه بار الکتریکی بین دو ابر یا بین ابر و زمین که بر اثر القاء دو بار مختلف بوجود می
آیدآ
 -3انفجار  :در این بیمه نامه انفجار به مفهوم هر نو آزاد شدن ناگهانی انرژی حاصل از انبساط گاز و یا بخار استآ
ماده  - 2خسارت و هزینه های قابغ تامین  :این بیمه نامه خسارت مشروحه زیر را تامین می نماید :
 -0خسارت مستقیم ناشی از آتش ،صاعقه و انفجارآ
 -2خسارت و هزینه ناشی از اقدامات الزم که به منيور جلوگیری از توسعه خسارت صورت می گیردآ
 -3خسارت و هزینه ناشی از نقل مکان ضروری مورد بیمه به منيور نجات آن از خطرات بیمه شدهآ
ماده  -3حدود خسارت قابغ تامین  :این بیمه نامه خسارت مستقیم به مورد بیمه را که ناشی از آتش ،صاعقه و انفجار در محل مورد بیمه باشد
به شارح مندر در بیمه نامه و به میزان زیان وارده به بیمه گذار و نسبت به مال بیمه شده جبران خواهد نمودآ خسارت قابل پرداخت نمی تواند از
مابه التفاوت ارزش هر یک از اقالم بیمه شاده بالفاصاله قبل و بعد از وقو خساارت و یا در صاورت خسارت کلی از مبلغ بیمه شده هر یک از اقالم
خسارت دیده تجاوز نمایدآ زیان حاصله از وقفه در کار و تولید و زیان ناشی از افزایش هزینه تعمیر ،بازسازی و تاسی

مجدد بیمه نمی باشدآ

تبصشره  : 7سارمایه بیمه در صاورت وقو خساارت ،به میزان خسارت تقلیل می یابد ،لکن بیمه گذار می تواند با پرداخت حط بیمه اضافی سرمایه
بیمه را افزایش دهدآ بیمه گر می توانند از تقلیل سرمایه تا  %2بدون دریافت حط بیمه اضافی صرفنير نمایندآ
ماده  -4خطرات اضشافی  :در صورت موافقت بیمه گر و دریافت حط بیمه اضافی می توان خطرات دیگری را مضاف به آنچه تحت عنوان خطرات
بیمه شده آمده است بیمه نمودآ تامین خطرات اضافی منوط به صدور الحاقیه خواهد بودآ
ماده  -2کاهش ارزش مورد بیمه  :در صاورتی که بهای اموال بیمه شاده به طور محسو

از ارزش مورد بیمه کمتر شود بیمه گذار موظف است

موضو را بدون تاخیر به اطال بیمه گر برساندآ در صورتی که کل یا قسمتی از مورد بیمه به دلیلی غیر از تحقط خطرات بیمه شده زیان کلی ببیند
بیمه نامه در ارتباط با کل و یا آن قسامت از مورد بیمه از زمان وقو زیان کلی ،منفساخ و حط بیمه دوره اعتبار به صورت روزشمار محاسبه و ما به
التفاوت به بیمه گذار مسترد می شودآ
ماده  -6حقوق مرتهن  :بیمه گر مکلف اساات حقوو قانونی مرتهن را در مورد اموال بیمه شااده اعم از منقول و غیرمنقول تا حدود حداکثر تعهد
خود در پرداخت خسارت رعایت نمایدآ حقوو مرتهن نسبت به اموال بیمه شده مزبور باید به اطال بیمه گر رسیده باشدآ
ماده  -1وظایف بیمه گذار در صورت وقوع حادثه  :در صورت وقو حادثه بیمه گذار موظف است :
-0حداکثر ظرف پنج روز از زمان اطال وقو حادثه بیمه گر را مطلن نمایدآ
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شرایط عمومی طرح جامع بیمه منازل مسکونی
 -2حداکثر ظرف ده روز از زمان وقو حادثه بایستی کیفیت حادثه ،فهرست اشیاء نجات داده شده ،محل جدید آنها و مبلغ تقریبی خسارت را برای
بیمه گر ارسال داردآ
 -3برای جلوگیری از توسعه خسارت در موقن یا بعد از وقو حادثه ،کلیه اقدامات الزم به عمل آوردآ
 -1بدون اجازه بیمه گر در مورد بیمه تغییراتی ندهد که تعیین علت حادثه یا ارزیابی خساااارت را دچار اشاااکال نمایدآ مگر آنکه تغییرات در جهت
تقلیل خسارت و یا رعایت منافن عمومی ضروری باشدآ
 -2ضاامن همه گونه همکاری که بیمه گر برای تعیین حدود تعهدات خود بدان نیاز دارد ،حداکثر تا  02روز بعد از اطال از وقو حادثه فهرساات
اموال موجود در روز حادثه ،فهرسات اموال از بین رفته و آساید دیده و در صورت درخواست بیمه گر ،بهای آنها بالفاصله قبل از تاریخ حادثه را در
اختیار بیمه گر قرار دهدآ
ماده  -3ارزیابی خسارت :
-0در صاورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شاده باشد بیمه گر به تناسد مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال ،مسئول خسارت
خواهد بود (ماده  01قانون بیمه)
 -2قیمت واقعی مورد بیمه در زمان بروز خسارت بر این اسا

که بیمه را نباید وسیله انتفا قرار داد ،محاسبه خواهد شدآ

 -3در صاورتی که مبلغ خساارت وارده مورد توافط نباشد بیمه گر و بیمه گذار حط دارند درخواست تعیین میزان خسارت را بوسیله هیاتی مرکد
از سه نفر کارشنا

به شرح زیر بنمایند :

الف  :هر یک از طرفین یک نفر کارشانا

انتخا و کتباً به طرف دیگر معرفی می نمایدآ کارشناسان منتخد متفقاً نسبت به تعیین کارشنا

اقدام خواهند نمودآ در صااورتی که طرفین ،کارشاانا
منتخد در تعیین کارشانا

سوم

منتخد خود را در مدت  01روز از تاریخ اعالم طرف دیگر انتخا ننماید و یا کارشااناسااان

ساوم ظرف مدت یک ماه از تاریخ آخرین انتخا و اعالم به توافط نرساند درخواسات تعیین کارشنا

یا کارشناسان

تعیین نشده به دادگاه ذیصالح تقدیم خواهد شدآ
 :هر یک از طرفین می تواند در صورتی که کارشنا
 :هر یک از طرفین حط الزحمه کارشنا

سوم نسبت خویشاوندی با طرف دیگر داشته باشد کارشنا

منتخد خود را خواهد پرداخت و حط الزحمه کارشنا

مزبور را رد نمایدآ

سوم بالمناصفه به عهده طرفین خواهد بودآ

ماده  -2اختیارات بیمه گر در مورد اموال خسشارت دیده  :بیمه گر می تواند اموال خساارت دیده و یا نجات داده شاده را تصاحد ،تعمیر و یا
تعوی

نماید که در این صااورت می بایسااتی تمایل خود را کتباً و حداکثر ظرف ساای روز از دریافت مدارک مذکور در بند  2ماده  1به بیمه گذار

ابالغ نمایدآ بهای اموال تصااحد شاده بر اساا

توافط و یا ارزیابی تعیین خواهد شدآ تعمیر و یا تعوی

اموال مورد بیمه خسارت دیده توسط بیمه

گر می بایستی ظرف مدتی که عرفاً کمتر از آن مقدور نمی باشد ،انجام پذیردآ
استثنامات
ماده  -71مساکوکات ،پول ،اوراو بهادار ،اساناد ،فلزات قیمتی بهر شاکل ،جواهرات و مروارید ساني های قیمتی ساوار نشده ،هرگونه اسناد و نسخ
خطی و همچنین هزینه بازساازی نقشاه ،جمن آوری مجدد اطالعات و یا تنيیم دفاتر بازرگانی تحت این بیمه نامه پوشاش ندارد مگر آنکه صراحتاً
خالف آن شرط شده باشدآ
ماده  -77تحقط خطرات موضااو این بیمه نامه چنانچه ناشاای از هریک از حوادث و وقاین ذیل باشااد تحت پوشااش این بیمه نامه نخواهد بودآ مگر
آنکه صراحتاً خالف آن شرط شده باشد :
 -0جني ،جني داخلی ،آشو و بلوا ،اعتصا  ،قیام ،انقال  ،کودتا ،اغتشاشات داخلی و یا اقدامات احتیاطی مقامات نيامی و انتيامیآ
 -2زمین لرزه ،آتش فشان ،ریزش زمین ،سیل ،طغیان رودخانه ،حریط تحت االرضی و یا آفات سماویآ
 -3انفجار مواد منفجره مانند دینامیت ،تیآ انآ تی و باروتآ
 -1فعل و انفعاالت هسته ایآ
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ماده  -72خسااارت وارده به موتورها و ماشااین های برقی در نتیجه اتفاقات زیر که در داخل موتورها و ماشااین های مزبور به وقو بریوندند به هر
علت مورد پوشش این بیمه نامه نمی باشد :
اتصااااالت و اثرات ناشااای از جریان برو پاره شاااده هادی ،جرقه زدن ،اموا برقی ناشااای از این اتفاقات ،بار زیاد و یا عدم کفایت عایط بندیآ لکن
خساراتی که در نتیجه اتفاقات مذکور در سایر قسمت های مورد بیمه بروز نماید ،تحت پوشش خواهد بودآ
ماده  -73خساارت وارده به ظروف تحت فشاار صنعتی ناشی از انفجار این ظروف مورد پوشش این بیمه نامه نمیباشد ،لکن خسارتی که در نتیجه
تحقط خطر مزبور در سایر قسمت های مورد بیمه بروز نماید تحت پوشش خواهد بود آ
ماده  -74خسارت وارده به مورد بیمه در محدوده آتش کنترل شده ،تحت پوشش این بیمه نامه نخواهد بود
ماده  – 72فرانشیز  :سهم بیمه گذار از مبلغ هر خسارت  %01و حداقل  201110111ریال می باشدآ

شرایط ویژه پوشش ظروف تحت فشار و مخازن
 -7تعاریف:
 -7-7ظروف تحت فشار :عبارتست از :


دیي بخار به مفهوم ماشااین آالتی اساات که بر اثر فعل و انفعاالت ناشاای از نیروی بخار و یا سااایر عوامل نیروزا ،بخارمرطو و یا
خشک جهت استفاده در صناین تولید می نمایدآ



مخزن که عبارت اسات از ظروف مخصوص نگهداری مایعات اعم از آ و سوخت (از قبیل نفت ،گازوییل و نفت سیاه به استثناء هر
نو بنزین) و اتصاالت و تجهیزات وابسته به آنها از قبیل سوپاپها ،شیرها ،پمرها ،لولهها و شیلنيهاآ



ظروفی که به منيور نگهداری مواد و یا گازهای تحت فشار در صنعت مورد استفاده قرار می گیردآ

ظروف تحت فشار صنعتی شامل قسمتهای زیر می باشد:
الف  :دستگاه اصلی
ب  :اجزاء و قطعاتی که بدون وجود دریچه های سوپاپ قطن کننده به دستگاه اصلی متصل می باشدآ
ج  :قطعات فلزی و درجات فشاار آ  ،گاز و هوا و اتصااالتی که آنها را به دستگاههای اصلی وصل می کند حتی اگر این قطعات و
اتصاالت بوسیله دریچه سوپاپهای اطمینان از اجزاء ثابت جدا نشده باشدآ
 -2-0ترکیدن و متالششی ششدن  :به مفهوم تغییر شاکل ناگهانی و خطرناک ظروف تحت فشاار صنعتی موضو بیمه است که بر اثر فشار
نیروی بخار و یا سایر عوامل نیروزا ایجاد شودآ
-2

تعهدات :

این بیمه خساارت وارده به ظروف تحت فشار و مخازن موضو این بیمه نامه را که ناشی از ترکیدن و متالشی این ظروف باشد ،با رعایت مفاد بیمه
نامه و تعاریف فوو جبران می نمایدآ
 -3استثنامات :
 -0-3خسارات وارده به ظروف تحت فشار یا مخازن مورد بیمه در اثر آزمایش هیدرولیکی ظروف مزبورآ

شرکت بیمه سامان(سهامی عام) نشانی  :تهران -خیابان سید جمالالدین اسدآبادی ،نبش خیابان  ،19شماره  133کدپستی 0131933211 :تلفن  – 120-8913 :نمابر www.si21.ir – 120-88111211 :

شرکت بیمه سامان

شرایط عمومی طرح جامع بیمه منازل مسکونی
 -2-3خسااارات وارده به ظروف تحت فشااار یا مخازن مورد بیمه در دوره تعمیر و راه اندازی مجدد این ظروف در مواردی که به علت تحقط
خطر موضو بیمه این الحاقیه ،خسارت دیده استآ
 -3-3خساارت ناشای از موارد زیر در صاورتیکه منجر به متالشی شدن و ترکیدن ظروف تحت فشار یا مخازن مورد بیمه نگردد ( :به استثناء
نشتی مخازن که ناشی از یک حادثه ناگهانی و پیشبینی نشده خار از اراده بیمهگذار باشد)


خوردگی ناشی از سوخت یا موارد دیگر ،زني زدگی و یا استهالک قطعات ظروف تحت فشار صنعتی مورد بیمهآ



تغییر شاکل تدریجی ظروف مزبور از قبیل  :ترک خوردگی ،شکستن ،متورم شدن ،الیه الیه شدن ،درز پیدا کردن ،شیار پیدا
کردن (حتی اگر این موارد همراه با نشت باشد) و مچاله شدنآ

 -4سایر مقررات:
 -0-1بیمه گر می تواند بازدید و بررسیهای دوره ای را از ظروف تحت فشار یا مخازن موضو این بیمه نامه انجام دهدآ بیمه گذار مکلف است
تساهیالت الزم را جهت بازدید و بررسایهای دوره ای مزبور فراهم نموده و دساتورات و ضاوابط ایمنی توصایه شده از طرف بیمه گر را
رعایت نمایدآ
 -2-1فشار وارده بر روی سوپاپهای اطمینان و فشارسنجها نباید از میزان مجاز مقرر شده در حد استاندارد تجاوز نماید مگر آنکه توافط دیگری
بین طرفین بعمل آمده باشدآ
 -3-1چنانچه بیمه گذار بخواهد اصاالحات و یا تغییراتی در ظروف تحت فشار صنعتی مورد بیمه بعمل آورد و یا قطعات و ادواتی را به ظروف
مزبور اضافه و یا از آن جدا بنماید می بایست مراتد را به بیمه گر اطال دهدآ
 -2فرانشیز :
سهم بیمه گذار از مبلغ هر خسارت  %01و حداقل  201110111ریال می باشدآ

پوششهای اضافی
شرایط ویژه پوشش طوفان ،گردباد و تندباد
 -7تعریف و حدود تعهدات :
براساا

درخواست بیمه گذار و با توجه به ماده  03شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی ،بدین وسیله موافقت می شود خسارات مستقیم ناشی از

طوفان ،گردباد و تندباد تحت پوشش بیمه ای قرار گیردآ
طوفان عبارتسات از هر گونه حرکت و جابجایی هوا و باد که سارعت آن از  66کیلومتر در سااعت کمتر نباشد ،بدیهی است وقو طوفان و گردباد و
تندباد می بایست توسط مراجن ذیصالح مورد تایید قرار گیردآ
-2

استثنامات :

موارد زیر تحت پوشش این بیمه نامه نمی باشد :
 -0-2خسارات وارد بر اموال منقولی که در فضای باز قرار داده شده است مگر اینکه توافط دیگری شده باشدآ
 -2-2سرقت از محل مورد بیمه بعد از وقو طوفانآ
 -3-2دیوارهای محوطه و حصارکشی بدون فونداسیونآ
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شرکت بیمه سامان

شرایط عمومی طرح جامع بیمه منازل مسکونی
 -1-2خسارات ناشی از اموا دریاآ
 -2-2خسارات ناشی از ورود آ از درزهای در و پنجرهآ
 -6-2خسا رات وارد به موجودی ،ماشین آالت وآآآ ناشی از آبدیدگی بر اثر تخرید سقف ساختمان مگر اینکه خطر ضایعات ناشی از آ باران
و ذو برف و یا خطر ضایعات ناشی از تگرگ تحت پوشش باشدآ
 -3فرانشیز:
سهم بیمه گذار از مبلغ هر خسارت  %01و حداقل  201110111ریال می باشدآ

پوششهای اضافی
شرایط ویژه پوشش زلزله و آتش فشان
بر اساا

قانون و مقررات بیمه در ایران و با توجه به پیشانهاد و اظهارات کتبی بیمه گذار و به موجد شرایط مندر در متن این الحاقیه ،بیمه گر

متعهد اسات چنانچه خسااراتی بعلت خطر موضاو این الحاقیه به مورد بیمه وارد شود جبران نماید ،مشروط بر اینکه از کل مبلغ بیمه شده تجاوز
ننمایدآ
دامنه پوشش بیمهای  :خساراتی که جبران آن در تعهدات بیمهگر میباشد عبارتند از :
 کلیه خساراتی که مستقیماً در اث ر وقو زلزله و آتش فشان و یا آتش سوزی همزمان با حوادث مزبور ایجاد شده باشدآ
 کلیه خسارات حادث شده مشمول بند فوو در ظرف مدت  18ساعت متوالی در طول اعتبار بیمه نامه یک حادثه تلقی می گرددآ
 -0استثنامات  :مواردی که از تعهد بیمه گر خار میباشد عبارتند از :
زیان یا خسارت ناشی از ریزش ،نشست و لغزیدن طبقات زمین از تعهد بیمه گر خار می باشدآ
این شارکت مسائول جبران خسااراتی خواهد بود که به علت زلزله (با تایید ساازمان ژئوفیزیک یا سایر مراجن ذیصالح) بوجود آمده باشدآ در موارد
خسارت کلی ،خسارت بر اسا

ارزش روز بازسازی م ورد بیمه با مصالح بنایی قبل از حادثه به نحوی که مورد بیمه به وضعیت قبل از حادثه برگردد

تا سقف سرمایه بیمه نامه خواهد بود و تعهدی به جبران هزینه های ناشی از تورم و تغییر نو مصالح بنایی و ساخت بنای جدید نداردآ
 -2فرانشیز:
سهم بیمه گذار از مبلغ هر خسارت  %01و حداقل  201110111ریال می باشدآ
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پوششهای اضافی
شرایط ویژه پوشش سرقت با شکست حرز
بر اسااا

قانون و مقررات بیمه در ایران و با توجه به پیشاانهاد و اظهارات کتبی نماینده بیمه گذار و به موجد شاارایط مندر در متن این الحاقیه،

بیمه گر متعهد اسات چنانچه خساراتی بعلت خطر موضو این الحاقیه به مورد بیمه وارد شود جبران نماید ،مشروط بر اینکه از کل مبلغ بیمه شده
تجاوز ننمایدآ
 -7تعاریف:
بیمه دزدی ،فقدان اشیاء بیمه شده یا خرا شدن آنها را که در نتیجه دزدی با شکست حرز پدید آمده باشد تأمین می نمایدآ
موارد زیر شکست حرز محسو می شود:


باال رفتن از دیوار یا شکستن در و پنجره و شیشه ،خرا کردن دیوار و نيایر آنآ



ورو د به محل بیمه شده با تهدید بیمه گذار و یا افراد خانواده و خدمتگزاران به نحوی که زندگی آنها را در خطر قرار دهدآ



بازکردن در توساط متصارف غیرقانونی بوسیله کلیدهای تقلبی و سایر آالتی که برای بازکردن عادی قفل بکار نمی رودآ همچنین ورود
به محل مورد بیمه در شد به منزله شکست حرز تلقی خواهد شدآ

استثنامات  :مواردی که از تعهد بیمه گر خار میباشد عبارتند از :
 -0-2دزدی در موقن جني ،اغتشاشات داخلی و اعتصا آ
 -2-2دزدیهائی که هنگام و یا پ

از آتش سوزی ،انفجار ،سیل و زلزله رخ می دهدآ

 -3-2دزدیهائی که بوسیله خدمتگزاران و افرادی که با بیمه گذار در یک جا زندگی می کنند ،انجام شودآ
اشیای بیمه شده :
 -0-3این بیمه تنها شامل اشیایی است که صورت ریز و ارزش تفکیکی آنها به بیمه نامه منضم شده باشدآ
 -2-3طال و جواهرات ،پول نقد ،اساکنا

و برگهای بهادار شامل بیمه نیست مگر اینکه برای آنها موافقت جداگانه صورت گرفته باشد ،آن هم برای

مبالغ اظهار شده که در گاو صندوو و یا در صندوقچه آهنی دیواری یا صندوقچه های مهر و موم شده نگهداری شودآ
وظایف بیمه گذار در صورت وقوع حادثه :
چنانچ ه در نتیجه دزدی به اموال مورد بیمه خسارتی وارد شود که جبران آن در تعهد شرکت می باشد ،بیمه گذار موظف است:
-0-0

بالفاصااله پ

از اطال از ساارقت ،اداره آگاهی یا کالنتری و یا سااایر مراجن انتيامی محل را مطلن نموده و در مورد دسااتگیری سااارو و

کشف اموال مسروقه با مقامات مذکور همکاری الزم را بعمل آوردآ
-2-0

موضاو را فوراً (حداکثر ظرف مدت  2روز از زمان اطال ) به اطال بیمه گر با ذکر مبلغ تقریبی خساارت برسااندآ این اطال ممکن است
شفاهی یا بوسیله تلفن داده شود ،مشروط بر اینکه متعاقد آن بوسیله نامه با اخذ رسید از طرف شرکت یا نامه سفارشی تایید گرددآ

-3-0

ظرف مدت  2روز از تاریخ اعالم خسارت ،فهرست جامعی از خسارت وارده را تهیه کرده و برای این شرکت ارسال دارندآ

-1-0

چنانچه بعد از حادثه نیز اطالعاتی در مورد ساارقت به دساات آورد بالفاصااله بیمه گر را مطلن نموده و در مورد کشااف اموال مسااروقه با
شرکت تشریک مساعی نمایدآ

یادآوری  :7بیمه گذار موظف است کلیه اقدامات ایمنی را در جهت جلوگیری از سرقت بعمل آوردآ
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تذکر  :چنانچه بیمه گذار تعهدات مندر در ماده  1را انجام ندهد شرکت می تواند از پرداخت قسمتی یا تمام خسارت وارده خودداری نمایدآ
فرانشیز :
سهم بیمه گذار از مبلغ هر خسارت  %01و حداقل  201110111ریال می باشدآ

پوششهای اضافی
شرایط ویژه پوشش سیغ و طغیان رودخانه یا دریا
 -7تعریف و حدود تعهدات :
براساا

درخواسات بیمه گذار و با توجه به ماده  03شارایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی ،بدین وسیله موافقت می گردد خسارات وارده به اموال

بیمه شاده در اثر جاری شادن سایل ناشی از طغیان رودخانه ،ریزش باران و یا شکسته شدن سد ،مشروط بر اینکه در هر یک از موارد ،آ بصورت
ناگهانی از بستر طبیعی خود خار شود ،تحت پوشش بیمه ای قرار گیردآ
استثنامات :
موارد زیر از شمول تعهدات این بیمه نامه خار می باشد :
 -0-2زیان و خسارت وارده به حصارهای اطراف محوطه و دربهای ورودیآ
 -2-2هزینه های تخلیه ،تعمیر آبروها یا لولههای آ  ،خواه بر اثر سیل ایجاد شده باشد و خواه بر اثر عوامل دیگرآ
 -3-2خسارات ناشی از سیل های زیرزمینی و جزر و مدآ
 -1-2خسارات ناشی از پیشروی آ دریا مگر این که آ دریا در اثر طوفان از بستر متعارف خار و موجد تخرید شودآ
 -2-2زیان و خسارات ناشی از رانش ،ریزش ،فروکش و نشست زمینآ
فرانشیز:
سهم بیمه گذار از مبلغ هر خسارت  %01و حداقل  201110111ریال می باشدآ
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پوششهای اضافی
شرایط ویژه پوشش ترکیدگی لوله آب
 -7تعریف و حدود تعهدات :
براساا

درخواسات بیمه گذار و با توجه به ماده  03شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی ،بدین وسیله موافقت می شود خسارت مستقیم وارده به

مورد بیمه ناشای از ترکیدن ،سوراخ شدن لوله های آ  ،لبریز شدن تانکها ،تاسیسات و سایر دستگاه های آبرسانی و لوله کشی آ و فاضال که از
محل مورد بیمه عبور و یا نصد شده باشد ،تحت پوشش بیمه ای قرار گیردآ
استثنامات :
موارد زیر تحت پوشش این بیمه نامه نمی باشد :
 -0-2خسارت وارده به مخازن ،دستگاه ها و شبکه آبرسانی عامل بروز خسارتآ
 -2-2خسارت حاصله در جریان تعمیر ،نوسازی ،تجدید بنا و همچنین هزینه تعمیر پشت بامآ
 -3-2خسارت وارده در هنگامی که محل مورد بیمه بیش از  12ساعت خالی از سکنه و نگهبان باشدآ
 -1-2هر گونه خسارت وارده به مورد بیمه ناشی از عملکرد آبفشانهای اتوماتیک (اسررینکلر) و یا سیستم های خنک کنندهآ
 -2-2خسارت ناشی از رطوبت زمین ،نهرهای زیرزمینی ،مخازن ،قنات و چاه آ آ
 -6-2آبدیدگی ناشی از شبکه آبرسانی و فاضال خار از محل مورد بیمهآ
 -1-2هر گونه هزینه مربوط به ترمیم ،استهالک ،فرسودگی و یا پوسیدگی دستگاه ها ،منابن ،مخازن و شبکه آبرسانیآ
 -8-2خسارت ترکیدگی ناشی از یخ زدگی لوله های انتقال آ یا مخازن در محیط های روبازآ
 -9-2خسارت وارده ناشی از بازماندن ،خرابی و نشت آ از شیرهای آ به هر علتآ
فرانشیز :
سهم بیمه گذار از مبلغ هر خسارت  %01و حداقل  201110111ریال می باشدآ
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پوششهای اضافی
شرایط ویژه پوشش ضایعات ناشی از آب باران و ذوب برف
 -7تعریف و حدود تعهدات :
درخواسات بیمه گذار و با توجه به ماده  03شارایط عمومی بیمه نامه آتش ساوزی ،بدین وسیله موافقت می شود خسارات وارده به اموال

براساا

بیمه شاده در اثر ضایعات ناشی از آ باران و ذو برف در محل مورد بیمه مشروط بر این که آ از طریط بام و در نتیجه گرفتگی و یا لبریز شدن
آبرو شیروانی و یا ناودانها به محل مورد بیمه نفوذ کرده باشدآ
استثنامات :
موارد زیر از شمول تعهدات این بیمه نامه خار می باشد :
 -0-2هزینه برف روبی ،ذو کردن یخ و ترمیم یا تعوی

عایط کاری و آسفالت بامآ

 -2-2خساارت ناشای از نفوذ آ از ساقفهای شایشه ای یا پنجره طبقه زیرشیروانی و یا شکافهایی که در نتیجه تعمیر یا تجدید بنا بوجود آمده
استآ
 -3-2خسارت وارده ناشی از ذو برف و باران به موارد بیمهای که در فضای باز و هانگار قرار گرفته باشدآ
 -1-2خسارت های آبدیدگی مورد بیمه ناشی از خطوط شبکه آبرسانی و فاضال خار از ساختمان محل مورد بیمهآ
 -2-2خسارت وارده ناشی از بازماندن ،خرابی و نشت آ از شیرهای آ به هر علتآ
 -6-2خسارت ناشی از رطوبت زمین ،نهرهای زیرزمینی ،چاه های آ و قناتآ
 -1-2خسارت ناشی از سنگینی برفآ
 -8-2خسارت ناشی از تگرگآ
فرانشیز :
سهم بیمه گذار از مبلغ هر خسارت  %01و حداقل  201110111ریال می باشدآ

پوششهای اضافی
شرایط ویژه پوشش شکست شیشه و آینه
بر اسااا

قانون و مقررات بیمه در ایران و با توجه به پیشاانهاد و اظهارات کتبی نماینده بیمه گذار و به موجد شاارایط مندر در متن این الحاقیه

بیمه گر متعهد اسات چنانچه خساراتی بعلت خطر موضو این الحاقیه به مورد بیمه وارد شود جبران نماید ،مشروط بر اینکه از کل مبلغ بیمه شده
تجاوز ننمایدآ
 -7دامنه پوشش بیمهای  :خساراتی که جبران آن در تعهدات بیمهگر میباشد
خساارتهای ناشای از شاکسات شایشاه های منصاو در ساختمان مورد بیمه اعم از مسکونی و غیر صنعتی و صنعتی در اثر حادثه و برخورد شی
خارجی تحت پوشش می باشدآ شیشه های میان تهی به شرط آنکه منصو باشند تحت پوشش قرار می گیرندآ
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وظایف بیمهگذار در صورت وقوع حادثه :
-0-2

احتیاط های الزم و ممکن را در همه حال جهت محفوت نگه داشتن شیشه/آینه ها بعمل آوردآ

-2-2

در هنگام رژه و مراسم مشابه ،انجام تعمیرات ،تزئینات و اقدامات مشابه ،حفاظتهای الزم و مناسد را بعمل آوردآ

-3-2

بالفاصاله پ

از اطال از شکسته شدن شیشه/آینه مراتد را با ذکر تاریخ ،علت و میزان شکست شیشه و مبلغ خسارت مورد ادعا به اطال

بیمهگر برساندآ
-1-2

چنانچه شایشاه/آینه مورد بیمه بوسایله شاخص یا اشخاص ثالثی شکسته شود ،بر علیه مقصر و به نفن بیمهگر در مراجن قضایی ذیصالح
اعالم خسارت نماید ،مخار تعقید بعهده بیمه گر می باشدآ

-2-2

کلیه بازیافتی های شیشه/آینه شکسته شده را حفظ نموده و در صورت درخواست بیمه گر تحویل نمایدآ

-6-2

در صاورت تغییر محل نصد شیشه /آینه مورد بیمه یا تغییر کسد یا تغییرات در بنای محل نصد مورد بیمه ،بیمه گذار می بایستی مراتد
را ظرف مدت  21سااعت از تاریخ شارو تغییرات مذکور به اطال بیمه گر برسااند ،در غیر اینصاورت بیمه گر مساائول پرداخت خسارت
احتمالی نخواهد بودآ

استثنامات  :مواردی که از تعهد بیمه گر خارج میباشد
شایشاه های تزئینی که روی آن با حروف برجساته نوشاته و یا نقره کاری شاده و یا هر نو شایشه های تزئینی دیگر ،مگر اینکه بعنوان

-0-3

شیشه های ویترین و یا در ورودی ساختمان بکار رفته باشدآ
-2-3

شیشه های قا شده از جمله شیشه هایی که روی آنها نقاشی و یا کاردستی دیگری شده باشدآ

-3-3

شکست شیشه در اثر اموا حاصله ناشی از شکستن دیوار صوتی توسط هواپیماهای با سرعت مافوو صوت و یا هر شیئی دیگر که سرعت
آن برابر سرعت صوت و یا بیشتر از آن باشد یا صداهای مهید ناشی از هر گونه انفجارآ
در و پنجرهآ

-1-3

خسارت وارد به شیشه در موقن تعمیر و یا تعوی

-2-3

خسارت ناشی از جني ،شورش ،آشو و بلوا ،اعتصا  ،انقال و تهاجمآ

-6-3

شکستن شیشه در اثر طراحی غلط محل نصد یا نشست ساختمانآ

-1-3

شیشه های نصد شده در نمای خارجی ساختمان مگر اینکه توافط خاصی انجام گرفته باشدآ

-8-3

خسارت عمدی بیمه گذار ،کارکنان و ذوی الحقوو بیمه گذارآ

-9-3

خسارت مستقیم و غیر مستقیم ناشی از زمین لرزه ،طوفان ،گردباد و تندباد وآآآ مگر آنکه اینگونه حوادث بیمه شده باشدآ

فرانشیز:
سهم بیمه گذار از مبلغ هر خسارت  %01و حداقل  201110111ریال می باشدآ
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پوششهای اضافی
شرایط ویژه پوشش سقوط هواپیما
بدینوسایله تائید و موافقت می شاود که بیمه نامه شاماره فوو الذکر طبط شارایط مندر در ذیل ،کلیه خسارات وارده به مورد بیمه را که به علت
حریط یا آسید دیگری که مستقیماً به واسطه سقوط هواپیما و هلی کوپتر و یا قطعات آن و اشیائی که از آن بیافتد وارد شود بیمه می نماید غیر از
خسارتهایی که قابل انتسا به جني ،عملیات جنگی یا ماموریتهای جنگی باشدآ
شرایط خصوصی :
 – 0در هیچ مورد مسئولیت این شرکت تحت اوراو الحاقیه از مبلغی که در هر بند از بیمه نامه قید شده است تجاوز نخواهد کرد 1
 – 2خسارتی که به واسطه هواپیمایی که اجازه فرود آمدن آن از طرف بیمه گذار صادر شده باشد مشمول این بیمه نامه نخواهد بودآ
فرانشیز:
سهم بیمه گذار از مبلغ هر خسارت  %01و حداقل  201110111ریال می باشدآ
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بخش دوم – ب :پوشش شکست ماشین آالت
شرایط عمومی پوشش شکست ماشین آالت
بدینوسایله شارکت بیمه ساامان بعنوان بیمه گر و بر اسا

شرایط این بیمهنامه و استثنائات و ضوابط مندر در آن یا الحاقیههای آن و به شرط

اینکه بیمه گذار حط بیمه مذکور در جدول مشااخصااات را پرداخت کرده باشااد ،در مدت اعتبار بیمهنامه و یا پ

از تجدید دوره بیمه ای با توافط

طرفین  ،هرگونه زیان یا خسارت فیزیکی ناگهانی و غیر قابل پیش بینی وارد بر مورد بیمه یا هر قسمت از آن را مادام که در محل مندر در جدول
مشاخصاات قرار دارد و ناشای از دالئلی از قبیل مواد یا قطعات معیو  ،طراحی غلط ،نقص یا خطا در کارگاه یا نصاد ،انجام غیر صحیح کار توسط
کارگران ،عدم مهارت ،بی دقتی ،کمبود آ در دیي های بخار ،انفجار فیزیکی ،از هم جدا شدن اجزا در اثر نیروی گریز از مرکز ،اتصال کوتاه ،طوفان
یا هر علت دیگری که در اینجا بطور مشخص مستثنی نشده باشد تا میزانی که نیاز به تعمیر یا تعوی
یا تعوی

داشته باشد از طریط پرداخت نقدی یا تعمیر

(به اختیار بیمه گر) حداکثر به میزان مبلغی که در برابر هر یک از اقالم بیمه شااده در جدول مشااخصااات برای یک سااال بیمهای تعیین

گردیده و نیز تا حدی که در مجمو از کل مبلغ بیمه شده متجاوز نباشد ،جبران می نمایدآ
پوشاش این بیمه ن امه پ

از تکمیل موفقیت آمیز آزمایشاات پذیرش عملکرد ماشاین آالت خواهد بود اعم از اینکه ماشین آالت در حال کار یا در

حال توقف باشاند یا به منيور تمیز کردن یا تعمیرات کلی پیاده شوند یا در جریان این عملیات یا در حال جابجائی در محل یا در حال نصد مجدد
باشندآ
استثنامات عمومی
بیمه گر در موارد زیر متعهد نیست:
 -0در صاورت وقو هر حادثه ،فرانشایز مذکور در جدول مشاخصاات بر عهده بیمهگذار استآ اگر به علت وقو حادثه ای بیش از یک قلم از
موارد بیمه تلف شود یا آسید ببیند بیمه گذار فقط فرانشیز قلمی را که دارای باالترین رقم است تحمل می کندآ
 -2تلف یا آساااید وارد به قطعات قابل تعوی

مانند مهره ها ،قالد ها ،سااایلندرهای حکاکی شاااده ،قطعاتی که ماهیتاً یا به واساااطه نو

استفادهای که از آنها می شود ،به میزان زیاد در معرب فرسودگی و استهالک قرار میگیرند مانند پوششهای نسوز ،سني شکنها ،اشیاء
شیشهای ،تسمهها ،طنا ها ،سیم ها ،الستیک ها ،همچنین موادی مانند روغن ها ،سوخت ها ،کاتالیزورهاآ
 -3تلف یا آساید دیدگی ناشای از آتش سوزی ،صاعقه مستقیم ،انفجار شیمیایی (به استثنای انفجار لولههای گاز در بویلرها) ،اطفاء حریط یا
خرابی ناشای از آن ،ساقوط هواپیما یا ساایر وساائط هوائی یا موادی که از آن به پایین می افتد ،دزدی سااده ،دزدی با شااکستن حرز یا
تالش هایی که به منيور آن انجام می گیرد ،فرو ریختن ساااختمانها ،ساایل ،طغیان آ  ،زلزله ،نشااساات ،ریزش ،بهمن ،تندباد ،گردباد،
فوران آتش فشان یا حوادث طبیعی مشابهآ
 -1تلف یا آسیبی که فروشنده ،پیمانکار یا تعمیرکار قانوناً یا بر اسا

قرارداد مسئول جبران آن استآ

 -2تلف شدن یا آسید دیدگی که منشاء آن معاید و نواقصی باشد که در زمان شرو اعتبار بیمهنامه وجود داشته و بیمهگذار یا نماینده او از
آن مطلن بوده است ،خواه بیمهگر از چنین معاید و نواقصی آگاه باشد یا نباشدآ
 -6تلف یا آسیبی که ناشی از عمل یا سهل انگاری عمدی بیمهگذار یا نماینده وی باشدآ
 -1جني داخلی ،یاغیگری ،انقال  ،قیام ،طغیان ،بلوا ،اعتصاااا  ،ممانعت از ورود کارگران به محل کار ،شاااورش ،تسااالط ارتش بر قوای غیر
قانونی ،اعمال گروهی از اشااخاص با سااوء نیت یا کسااانی که از طرف یک سااازمان ساایاساای یا در ارتباط با آن فعالیت میکنند ،توطئه،
مصادره ،تصرف با قهر و زور ،ضبط یا خرابی یا آسید وارد به اموال بنا به دستور دولت عمالً موجود یا قانونی یا هر مقام عمومی دیگرآ
 -8هر گونه نتایج حاصل از واکنش های هستهای ،تشعشعات هستهای یا آلودگی های رادیواکتیوآ
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شرایط عمومی طرح جامع بیمه منازل مسکونی
 -9تلف یا آسایبی که نتیجه مسااتقیم کار دائمی باشااد (مثل فرسااودگی و پارگی ،فرسااایش و ایجاد حفره و شاایار به مرور زمان ،سااائیدگی،
خوردگی ،زني زدگی ،رسوبات داخل بویلر)آ
 -01خسارتهای غیر مستقیم یا مسئولیت ناشی از آن از هر قبیل و به هر صورت ،همچنین هرگونه پرداختی بیش از غرامت خسارت مادی که
در این بیمه نامه آمده استآ
اقامه دعوی در مورد خسارات ناشی از بند  1استثنائات از شمول تعهدات بیمه گر خار استآ اثبات اینکه خسارت وارده مشمول استثنائات
نبوده و دارای پوشش بیمه ای است ،برعهده بیمه گذار می باشدآ
شرایط عمومی
 -0مسئولیت بیمه گر برای هر گونه پرداختی به موجد این بیمهنامه مشروط به رعایت و انجام دقیط کلیه شروط و تعهدات مندر در بیمه نامه و
صحت اظهارات و پاسخها به سؤاالت مندر در پرسشنامه از طرف بیمه گذار استآ
 -2جدول مشخصات جزء الینفک بیمهنامه محسو می شود و اصطالح این بیمهنامه در هرجای قرارداد بکار رود منيور از آن جدول مشخصات
نیز خواهد بودآ هر کلمه یا اصطالحی که در یک قسمت از جدول مشخصات این بیمه نامه به معنای خاصی بکار برده شود در همه جای بیمه
نامه دارای همان معنی خواهد بودآ
 -3بیمهگذار باید به منيور جلوگیری از زیان یا خسارت به هزینه خود کلیه احتیاطهای الزم را به عمل آورد و توصیههای معقول بیمهگر را انجام
دهد و مقررات قانونی و توصیههای کارخانه سازنده را رعایت نمایدآ
 -1الف) نمایندگان بیمه گر می توانند در هر زمان مناسد خطر موضو بیمه را مورد بازرسی و بازبینی قرار دهند و بیمهگذار موظف است همه
اطالعات کلی و جزئی را که برای ارزیابی و سنجش خطرات الزم است در اختیار نمایندگان بیمهگر قرار دهدآ
) بیمه گذار موظف است در هنگام بروز خسارت مراتد را کتباً (بوسیله تلک  ،فک  ،تلگرام) و یا تلفن با اخذ تائید کتبی به بیمه گر
اعالم نماید و تغییر کمی و کیفی خطر را بیدرني به اطال بیمهگر برساند و احتیاطهای بیشتری را که شرایط ایجا میکند به هزینه
خود انجام دهدآ در این صورت پوشش بیمه ای و حط بیمه در صورت لزوم تعدیل و با شرایط جدید منطبط می شودآ بیمه گذار نباید
هیچگونه تغییری که خطر را تشدید میکند برذیرد و یا انجام دهد مگر اینکه قبالً موافقت کتبی بیمهگر را مبنی بر ادامه پوشش بیمهای
این بیمه نامه جلد کرده باشدآ
 -2در صورت وقو هر گونه حادثه ای که بر طبط این بیمه نامه ممکن است موجد طرح ادعای خطر شود بیمه گذار می بایست :
الف -بالفاصله مراتد را با ذکر نو و حدود خسارت به آگاهی بیمهگر برسد کتباً نیز آن را مورد تایید قرار دهدآ
 به منيور جلوگیری از گسترش دامنه خسارت کلیه اقداماتی را که برای وی امکان پذیر است به عمل آورد) قسمت های خسارت دیده را به همان حال حفظ کند و به منيور رسیدگی در اختیار نماینده یا کارشنا
د) کلیه اطالعات و مدارک مورد درخواست بیمه گر را تهیه و در دستر

بیمه گر قرار دهدآ

او بگذاردآ

تذکر  :بیمه گر در هیچ یک از موارد ،مسئولیتی در قبال خسارت و آسی د وارده به مورد بیمه که ظرف چهار روز پ

از وقو حادثه به وی

اطال داده نشده باشد ،نخواهد داشتآ
تبصره  : 7پ

از آنکه بیمه گذار بر طبط مقررات باال وقو خسارت را به اطال بیمهگر برساند ،میتواند در خصوص خسارت های جزئی که

حدود آن توسط بیمه گر تعیین و ابالغ می شود نسبت به تعمیر یا تعوی

آنها اقدام کند؛ در سایر موارد باید به نماینده بیمه گر فرصت داده

شود که قبل از هرگونه تغییری خسارت را مورد رسیدگی قرار دهدآ
تبصره  : 2هرگاه نماینده بیمه گر ظرف مدت معقولی پ
تعمیر یا تعوی

از وقو حادثه ،خسارت را مورد رسیدگی قرار ندهد؛ بیمهگذار حط دارد نسبت به

قسمتهای خسارت دیده با هماهنگی و اطال به بیمه گذار اقدام کندآ
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تبصره  : 3چنانچه اشیاء خسارت دیده به موقن و به نحو مناسد تعمیر نشود ،تأمین بیمهگر نسبت به آن قطن می شودآ
 -6بیمه گذار متعهد است به هزینه بیمه گر هر گونه اقداماتی را که بیمهگر به منيور حفظ حقوو خود و یا دریافت خسارت از اشخاص ثالث (بجز
آنها که به موجد این بیمهنامه شدهاند) الزم می داند انجام دهد و یا اجازه انجام آن را بدهدآ بیمه گر ممکن است مستقیماً دارای حقوقی باشد
یا به سبد پرداخت خسارت به عنوان جانشین بیمهگذار صاحد چنین حقی شده باشدآ این اقدامات میتواند قبل یا بعد از جبران خسارت به
بیمهگذار شناخته شود و مورد درخواست بیمهگر قرار گیردآ
 -1در موارد زیر بیمه گر حط دارد پرداخت خسارت را متوقف کند :
الف) در صورتی که در خصوص استحقاو بیمه گذار به دریافت خسارت تردید وجود داشته باشد و تقبل آن از طرف بیمه گر منوط به دریافت
دالئل و شواهد باشدآ
) هرگاه در ارتباط با خسارت ،تحقیقاتی از طرف پلی

به عمل آید و با توجه به قانون جزاء بیمه گذار مورد بازجوئی قرار گیردآ

 -8الف) اگر مندرجات برگ پیشنهاد ،یا اطالعاتی که بیمه گذار ارائه نموده است درست نباشد یا اگر خسارتی مورد ادعا قرار گیرد که به جهتی
از جهات عاری از حقیقت یا توأم با قصد تقلد تشخیص داده شده باشد یا اظهاراتی در جهت حمایت ادعاهای از این قبیل عنوان گردد ،در این
صورت قرارداد بیمه باطل و این بیمهنامه فاقد اثر است و بیمهگر متعهد پرداخت هیچ نو خسارت و هزینه ای نیستآ
) اگر بیمه گذار نسبت به ادعای مردود و اعالم شده ظرف مدت سه ماه از تاریخ رد اقدامی به عمل نیاورد و یا در صورتی که موضو به
کارشناسی ارجا شده است سه ماه پ

از صدور رأی از ناحیه کارشنا

کارشناسان یا سرکارشنا

هیچگونه اقدامی به عمل نیاید بیمهگذار

کلیه حقوو ناشی از این بیمهنامه را در رابطه با آن خسارت از دست میدهدآ
 -9اگر در زمان وقو خسارت مشمول این بیمهنامه ،برای جبران خسارت بیمهنامه دیگری نیز وجود داشته باشد ،بیمه گر فقط به نسبت سهم خود
مسئول جبران یا شرکت در جبران خسارت خواهد بودآ
 -01بیمه گر به جز بهره دیر کرد مبلغ قابل پرداخت ،هیچگونه بهره دیگری را پرداخت نخواهد کردآ
ماده  – 74فرانشیز  :سهم بیمه گذار از مبلغ هر خسارت  %01و حداقل  201110111ریال می باشدآ
مقررات
 -0مبلغ بیمه شده  :عبارتست از سرمایه یا مبلغ مورد نیاز جهت جایگزینی ماشین آالت مورد بیمه با ماشین آالت نو از همان نو و برابرآ الزم
به ذکر است هزینه جایگزینی شامل هزینه حمل ،حقوو و عوارب گمرکی (در صورتی که تعلط می گیرد) و هزینه های نصد نیز می باشدآ
اگر مبلغ بیمه شده کمتر از مبلغی است که می بایست بیمه شود غرامت قابل پرداخت به بیمه گذار تحت این بیمه نامه به تناسد اختالف
موجود بین مبلغ بیمه شده و مبلغی که می بایست بیمه شود کاهش می یابدآ این شرط نسبت به هر یک از اقالم بیمه شده (در صورتی که
بیش از یک قلم بیمه شده باشد) به طور جداگانه اعمال می شودآ (ماده  01قانون بیمه)
 -2مبنای پرداخت خسارت :
 -0-2در صورتی که آسید وارد به شیء مورد بیمه قابل تعمیر باشد ،بیمهگر هزینه تعمیر آن را برای اینکه ماشین آسید دیده ،وضن کارائی و
بهره وری قبلی خود را باز یابد ،به عهده میگیردآ به عبارتی بیمه گر هزینههای پیاده کردن و نصاااد مجدد که به منيور تعمیر قطعه آساااید
دیده انجام می شود ،کرایه متعارف حمل آن به محل تعمیر و بازگرداندن آن به محل کار ،حقوو و عوارب گمرکی (اگر تعلط گیرد) را تا حدی
که این هزینه ها در مبلغ بیمه شده منيور شده است ،تقبل می کند که پرداخت نماید؛
تبصشره  : 4در صاورتی که تعمیر در کارگاهی که متعلط به بیمهگذار اسات انجام گیرد ،بیمه گر عالوه بر اینکه ارزش اجنا

مصارف شده و

دستمزد کارگران را در ارتباط با تعمیر می پردازد ،هزینه های جانبی کارگاهی را هم به عهده میگیردآ
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تبصشره  : 2مبلغی بابت اساتهالک قطعاتی که تعوی

می شاوند ،کسر نمی گردد ولی ارزش قطعات تعوی

شده (بازیافت شده) در محاسبه

خسارت منيور می شودآ
تبصشره  : 6هرگاه هزینه تعمیرات به شاارحی که در باال یاد شااد ،برابر یا بیش از ارزش واقعی ماشااین آالت بیمه شااده در لحيه قبل از وقو
خسارت باشد ،شیء مذکور ،تلف شده تلقی خواهد شد و تسویه خسارت بر اسا

ترتید مقرر در بند بعد انجام می گیردآ

 -2-2در صاورت وقو خساارت کلی ،بیمه گر ارزش واقعی مورد بیمه را (که با کسر استهالک از ارزش دستگاه جایگزین نو محاسبه می شود)
قبل از وقو حادثه ،شااامل هزینه های حمل و نقل عادی ،هزینه نصااد و حقوو و عوارب گمرکی (اگر تعلط می گیرد) مشااروط بر اینکه جزء
مبالغ بیمه منيور شاده باشاد ،پرداخت می نمایدآ همچنین بیمه گر هر نو هزینه بازکردن ماشاین آالت خسارت دیده را پرداخت میکند اما
ارزش بازیافتی در محاسبه منيور میگرددآ
تبصشره  : 1ه زینه های اضاافی برای اضاافه کاری ،کار در شایفت شد ،کار در تعطیالت عمومی و حمل و نقل سرین تنها در صورتی مشمول
بیمه خواهد بود که صاریحاً مورد موافقت کتبی قبلی طرفین قرار گرفته باشدآ همچنین هزینههای مربوط به تغییرات ،اضافات ،بهبود یا تعمیر
و نگهداری تحت این بیمه نامه دارای پوشااش نیسااتآ هزینههای تعمیر موقت به عهده بیمهگر اساات ،به شاارط اینکه این هزینهها قساامتی از
هزینه نهائی باشد و موجد افزایش هزینه های تعمیر قطعی نشودآ
تذکر  :بیمه گر تنها در صورت ارائه فاکتورها یا اسناد دیگری که مؤید تعمیر یا تعوی

باشد خسارت متعلقه را پرداخت خواهد کردآ
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بخش دوم – پ  :پوشش تجهیزات الکترونیک و الکتریکی
شرایط عمومی پوشش تجهیزات الکترونیک و الکتریکی
نير به اینکه بیمه گذار مذکور در جدول مشخصات به شرکت بیمه سامان به نشانی تهران ،خیابان خالداسالمبولی شماره ( 023که از این پ

بیمه

گر نامیده می شاود) ضمن تکمیل پرسشنامه پیشنهاد کتبی ارائه نموده و به لحات اینکه این دو نوشته و هر نو اظهارات کتبی دیگر بیمه گذار در
ارتباط با این بیمه نامه تماماً جزء ماهیت قرارداد است ،مشروط به پرداخت حط بیمه مندر در جدول مشخصات از سوی بیمه گذار ،با رعایت کلیه
شرایط و استثنائات مندر در این بیمه نامه و الحاقیه ها و ضمائم مربوطه و در صورت صحت اظهارات و پاسخهای ارائه شده از سوی بیمه گذار در
پرسشنامه ،بیمه گر متعهد جبران خسارت وارد به بیمه گذار در طول مدت اعتبار بیمه نامه خواهد بودآ
جدول مشخصات و کلیه ضمائم و زیر بخشهای بیمه نامه جزء الینفک آن تلقی شده و عبارت این بیمه نامه همه آنها را در برمی گیرد همچنین هر
کلمه یا اصاطالحی که در هر بخش از بیمه نامه به معنای خاصای به کار رفته باشاد در سایر بخشها و جدول مشخصات بیمه نامه نیز به همان معنا
خواهد بودآ
شرایط عمومی
 -0بیمه گذار مکلف اساات که کلیه اقدامات متعارف جهت حفظ و نگهداری از اقالم مورد بیمه را حین کارکرد عادی و مسااتمر آنها به عمل
آورد و نيارت نماید که هیچ یک از اقالم مورد بیمه به طور مسااتمر و عمدی در معرب بار اضااافی ( )Over loadقرار نگیردآ همچنین
بیمه گذار مکلف اسات که کلیه دساتور العملهای کارخانه ساازنده را در خصاوص به کار گیری ،نگهداری و سرویسهای ادواری تجهیزات
بیمه شده دقیقاً رعایت نمایدآ همچنانکه کلیه مقررات دولتی ،عمومی و الزامات قانونی را نیز رعایت می نمایدآ
 -2بیمه گذار مکلف است هر نو تغییری در ریسک مورد بیمه ر ا که ممکن است به استمرار بیمه نامه مطابط مفاد و شرایط توافط شده خلل
وارد نماید ،در اسر وقت کتباً به اطال بیمه گر برساندآ
 -3بیمه گر مکلف است طی مدت معقولی کارشنا
نیز مکلف خواهند بود ضامن همکاری با کارشنا

معتمد خود را جهت بازدید و آزمایش اموال مورد بیمه اعزام نماید و کارکنان بیمه گذار
بیمه گر کلیه مدارک و اطالعاتی را که جهت ارزیابی ریسک مورد نیاز است ،در اختیار

وی قرار دهندآ
 -1در صورت وقو هر نو حادثه ای که طبط این بیمه نامه ممکن است موجد طرح ادعای خسارت شود ،بیمه گذار مکلف است:
 موضااو را بالفاصااله بوساایله تلفن ،تلگراف(فک ) و ترجیحاً به صااورت کتبی به اطال بیمه گر رسااانده و هر نو مدارک و اطالعاتخاصی در خصوص خسارت را که مورد نیاز بیمه گر است ،در اختیار وی قرار دهدآ
 کلیه اقدامات الزم را در حیطه توان خود در جهت جلوگیری از گسترش خسارت به عمل آوردآ -اموال خسارت دیده را در شرایطی حفظ نماید که کارشنا

یا ارزیا بیمه گر بتواند از آنها بازدید نمایدآ

 -موضو خسارت دزدی یا سرقت با شکست حرز را به اطال پلی

برساندآ

 بیمه گر را از سایر پوششهای بیمه ای که تمام یا بخشی از همان ریسک را تحت پوشش قرار داده اند آگاه سازدآ بیمه گر در قبال هیچ نو فقدان ،آسااید و یا مساائولیت ناشاای از وقو حوادثی که ظرف حداکثر  01روز از تاریخ وقو آنها کتباً بهاطال وی نرسیده باشند تعهدی نخواهد داشتآ
 به مجرد اینکه وقو خساارت طبط شارایط فوو به اطال بیمه گر رساید ،بیمه گذار می تواند اقدام به تعمیر یا جایگزینی خسارتهایجزیی نماید اما در ساایر موارد مکلف اسات فرصت الزم برای بازدید خسارت توسط نماینده بیمه گر را قبل از هر نو تعمیر یا تعویضی
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فراهم آوردآ این شرط شامل اقدامات مطلقاً ضروری برای حفظ و حراست از اقالم خسارت دیده و ایجاد شرایط ادامه فعالیت اموال مورد
بیمه نمی شودآ بیمه گذار حط واگذاری هیچیک از اموال بیمه شده به بیمه گر را ندارد ،خواه مالکیت آن انتقال یابد و خواه نیابدآ
 -2بیمه گذار متعهد اسات به هزینه بیمه گر هر نو اقدامی را که بیمه گر به منيور حفظ حقوو خود و یا دریافت خساارت از اشخاص ثالث
(به غیر از آنچه که به موجد این بیمه نامه بیمه شده است) ضروری می داند انجام دهد و یا اجازه انجام آن را بدهدآ بیمه گر ممکن است
مساتقیماً دارای حقوقی باشد و یا به سبد پرداخت خسارت به عنوان جانشین بیمه گذار صاحد چنین حقی شده باشدآ این اقدامات می
تواند قبل یا بعد از جبران خسارت بیمه گذار ،از جاند بیمه گر ضروری تشخیص داده شده و مورد درخواست وی قرار گیردآ
 -6در صورتیکه ادعای خسارت بیمه گذار از سوی بیمه گر مردود اعالم گردد و بیمه گذار حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ اعالم کتبی بیمه گر
اعتراب ننماید یا اقدامی به عمل نیاورد و یا در صاورتیکه موضاو به کارشاناسای ارجا شاده باشاد ،حداکثر سه ماه از تاریخ صدور رای
کارشنا

یا داوران و یا سر داور اقدامی به عمل نیاورد ،کلیه حقوو ناشی از این بیمه نامه در مورد آن خسارت را از دست می دهدآ

 -1این بیمه نامه در چارچو بیمه مضااعف هیچ نو خسارتی را به طور مشارکتی جبران نمی نماید بلکه صرفاً متعهد به جبران خسارتهایی
است که در قالد هیچ نو بیمه نامه دیگری تحت پوشش قرار نگرفته باشدآ
استثنامات عمومی
بیمه گر در موارد ذیل تعهدی ندارد:
 -0فرانشیز مندر در جدول مشخصاتآ
 -2عمد یا غفلت و یا سهل انگاری فاحش بیمه گذار و یا قائم مقام ویآ
 -3هر نو تلف ،تخرید ،آساااید و یا خساااارت وارد به اموال و هر نو هزینه ای که نتیجه وقو خساااارتهای ذیل باشااادآ همچنین هر نو
مسائولیت قانونی که ماهیت آن مساتقیم یا غیر مستقیم ناشی از وقو یونیزاسیون یا آلودگی رادیو اکتیو ناشی از سوخت هسته ای ،زباله
هسته ای ،یا ناشی از احتراو سوخت هسته ای باشدآ هر نو اتالف ،تخرید ،آسید و یا مسئولیت قانونی که مستقیم یا غیر مستقیم ناشی
از جني افزار هسته ای باشدآ
 -1هر نو اتالف ،آساید و یا مسائولیت قانونی که مساتقیم یا غیر مساتقیم ناشای از جني ،تهاجم ،عملیات خصمانه دشمن خارجی (خواه
جني اعالم شاده باشاد و یا نشده باشد) جني داخلی ،شورش ،آشو بلوا ،انقال  ،طغیان ،تمرد ،اغتشاش ،اعتصا  ،تصرف و تعطیل غیر
قانونی محل کار ،شاورش شاهری اعمال قوه قهریه یا نيامی ،اعمال کینه جویانه فردی در برابر نيام سایاسی ،ضبط ،توقیف و یا مصادره،
تخرید یا آسید وارده به اموال به دستور دولت قانونی یا دولت حاکم(غیر قانونی) و یا هر قدرت عمومی دیگرآ
در صاورتیکه خساارتی از ساوی بیمه گر به اساتناد اساتثنائات مندر در بند  1فوو غیر قابل پرداخت اعالم شاود ،اثبات اینکه خسارت مذکور در
چارچو این بیمه نامه قابل پرداخت می باشد بر عهده بیمه گذار خواهد بودآ
خطرات تحت پوشش
 -0به کار گیری اشتباه تجهیزات،سهل انگاری و اعمال کینه جویانه کارکنان و یا اشخاص ثالث
 -2سرقت با شکست حرز ،دزدی ،دستبرد وحوادث مرتبط با آنها
 -3طراحی معیو یا مواد و مصالح نا مرغو
 -1القاء الکتریکی ،اتصال کوتاه ،نوسان ولتاژ بروآ
 -2آتش سوزی ،صاعقه ،انفجار از هر نو (شامل خسارت ناشی از اطفاء حریط و عملیات نجات)
 -6سوختگی ،نیم سوز شدن ،دود زدگی وخسارت ناشی از استعمال دخانیاتآ
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شرایط عمومی طرح جامع بیمه منازل مسکونی
 -2حوادث طبیعی نيیر طوفان ،سیل وطغیان رودخانه ،تگرگ ،نشست ورانش زمین به استثناء زمین لرزه
 -1هر نو آ دیدگی ،نم زدگی و زني زدگی و رسو زدگی ناشی از آنها
 -8هر نو خطر دیگری که در سطرهای ذیل استثناء نشده باشدآ
استثنامات اختصاصی
بیمه گر در موارد ذیل تعهدی ندارد:
 -0تلف یا آسایبی که فروشانده ،اجاره دهنده و یا شارکتی که عهده دار تعمیر و نگهداری کامریوتر و تجهیزات وابسته به آن است به موجد
قانون و یا قرارداد منعقده مسئول جبران آن باشدآ
 -2تلف یا آسایبی که نتیجه خطا یا ناهنجاری باشاد که بیمه گذار یا مدیری که از جاند وی مسئول است ،از آن مطلن بوده و یا می بایست
مطلن باشدآ
 -3هر نو تلف یا آساایبی که در نتیجه به کار گیری اقالم بیمه شااده پ

از وقو خسااارت و قبل از تعمیر دائمی و تضاامین کارکرد عادی

دستگاه خسارت دیده ،اتفاو افتاده باشدآ
 -1هر نو هزینه ای که به منيور ساازگار ساازی طبیعی سایساتم ،رفن عیو کارکردی سیستم و یا نگهداری عادی اموال مورد بیمه انجام
شود به استثناء اقدامات ضروری مشابه که برای تعمیر اموال خسارت دیده انجام می شودآ
 -2هر نو تلف یا آسید وارده به سوپاپها ،لوله ها ،فیوزها ،واشرها ،کاسه نمدها و سایر ابزارهای آ بندی ،کلیه ابزارها و ملزوماتی که به طور
عادی تعوی

پذیرند ،سایلندر های گراور ساازی ،کلیه اقالمی که با شیشه ،چینی و سرامیک ،ساخته شده اند ،روکشها و لفافها و یا سایر

واسطه های عملیاتی(نيیر روغن موتور و مواد شیمیایی)آ
 -6عید و نقص در زیبایی ظاهری دستگاه ،از قبیل خراشیدگی رني ،پولیش ویا سطوح لعابدارآ
 -1استهالک عادی ،زني زدگی ،رسو گرفتگی ،اکسیده شدن و یا فساد تدریجی در اثر کمبود استفاده از دستگاه و شرایط آ و هواییآ
تبصشره  : 7چنانچه به تجهیزات مورد بیمه در اثر هر یک از خطرات تحت پوشاش این بیمه نامه خساارتی وارد شاده باشد ،بیمه گر می
تواند خسارت ناشی از استثنائات مندر در بند های  6و 1را نیز جبران نمایدآ
 -8هر نو خسارت تبعی و عدم النفنآ
 -9هر نو هزینه مربوط به سیستم داده ها و بازیابی داده هایی که در اثر وقو یک خسارت تحت پوشش از بین رفته اندآ
 -6خسارتهای مستقیم و غیر مستقیم ناشی از تکانه های زمینی نيیر زمین لرزه ،فوران آتشفشان و سونامی( زلزله دریایی)
سرمایه مورد بیمه
سااارمایه مورد بیمه مورد نیاز در این بیمه نامه برابر اسااات با هزینه جایگزینی تجهیزات مورد بیمه با موارد مشاااابه نو از همان تجهیزات با همان
مشاخصاات و همان ظرفیتآ هزینه جایگزینی شامل کل هزینه حمل تا محل سایت ،هزینه نصد تجهیزات و کلیه حقوو و عوارب گمرکی نیز می
باشدآ
توجه  :در صاورتیکه مالی به کمتر از ارزش واقعی بیمه شاود هر یک از خساارتهای قابل پرداخت به نسابت مبلغ بیمه شده به ارزش واقعی اموال
مورد بیمه تعدیل می گرددآ این شرط برای هر یک از اموال مورد بیمه جداگانه اعمال می شودآ
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شرایط عمومی طرح جامع بیمه منازل مسکونی
تسویه خسارت


پرداخت خسارت از سوی بیمه گر بر مبنای صورت حسابهای معتبر ،مدارک و شواهد مستند و مستدل و هر نو مستنداتی دال بر انطباو
موضو خسارت با شرایط پوشش این بیمه نامه صورت می گیردآ



هزینه های اضاافی مرتبط با خساارت تحت پوشش این بیمه نامه ،اضافه کاری ،کار در شد ،کار در تعطیالت عمومی ،حمل سرین و حمل
هوایی قابل پرداخت نخواهد بود مگر اینکه به عنوان یک پوشش خاص ضمیمه بیمه نامه شده باشدآ



هزینه تعمیرات موقت مشااروط به اینکه بخشاای از تعمیرات نهایی باشااد و هزینه ای مازاد بر هزینه کل تعمیر نهایی ایجاد ننماید توسااط
بیمه گر پرداخت می گرددآ



هزینه دگرگونی ،افزایش ،بهبود یا ارتقاء سایساتم که ممکن اسات به واساطه وقو خساارت ضرورت یافته باشد تحت این بیمه نامه قابل
جبران نیستآ



مبنای تسویه خسارت تحت این بیمه نامه به ترتید ذیل خواهد بود:
 -0در صاورتیکه اموال خساارت دیده قبل تعمیر باشند ،بیمه گر هزینه های الزم برای ترمیم و اعاده دستگاه خسارت دیده به شرایط
عملیاتی آن دستگاه بال فاصله قبل از وقو خسارت را پرداخت می نمایدآ در صورتیکه ارزش هر یک از اقالم مورد بیمه یا بخشی از
آنها بواسطه انجام تعمیرا ت نسبت به قبل از وقو خسارت افزایش یابد ،تعهد بیمه گر به نسبت همان درصد افزایش ارزش ،کاهش
می یابدآ بیمه گر هزینه تعوی

و نصاد مجدد قطعات دستگاه و همچنین هزینه حمل عادی و حقوو و عوارب گمرکی آنها را که

به منيور تعمیر دسااتگاه خسااارت دیده صااورت می گیرد ،پرداخت می نمایدآ اگر تعمیرات در کارگاه متعلط به بیمه گذار صااورت
گیرد بیمه گر هزینه مواد و مصاالح و دساتمزد تعمیرات مربوطه را بعالوه درصد معقولی تحت عنوان هزینه های باالسری پرداخت
می نمایدآ ارزش قطعات و مواد بازیافتی از مبلغ قابل پرداخت کسر می گرددآ
 -2خساارت های کلی برابر ارزش دساتگاه یا دستگاههای خسارت دیده بال فاصله قبل از وقو خسارت و با کسر ارزش اقالم بازیافتی
پرداخت می گرددآ
 -3کلیه اقالم قابل تعمیر ،تعمیر می شاوندآ اما اگر هزینه تعمیرات از ارزش اموال خسارت دیده بالفاصله قبل از وقو خسارت بیشتر
باشد ،خسارت بر اسا


بند دو جبران می گرددآ

بیمه گر مختار اسات که راسااً در خصاوص تعمیر ،جایگزینی و یا اعاده اقالم خساارت دیده اقدام نماید و یا صرفاً هزینه اقدامات مذکور را
متقبل گرددآ



فرانشیز  :سهم بیمه گذار از مبلغ هر خسارت  %01و حداقل  201110111ریال می باشدآ
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شرایط عمومی طرح جامع بیمه منازل مسکونی
بخش سوم  :مسئولیت مدنی بیمه گذار
بخش سوم – الف  :پوشش مسئولیت در قبال کارکنان(خدمه و کارکنان منزل)
شرایط عمومی پوشش مسئولیت در قبال کارکنان(خدمه و کارکنان منزل)
تعاریف
ماده  -7تعاریف و اصطالحات مختص این بخش :اصطالحات زیر در این بخش  ،معادل با تعریف مقابل آن بهکار رفته است :
 -7کارکنان :افرادی که در ازای انجام کار موضو بیمه از بیمهگذار حطالعمل اعم از حقوو و مزد ،سهم سود و یا سایر مزایا دریافت مینمایند و
یا مشخصات آنها در شرایط خصوصی بیمهنامه در شده استآ
تبصشره  : 7در صاورتی که بیمهگذار شاخص حقوقی باشاد ،اعضاای هیات مدیره و مدیرعامل شارکت نیز میتوانند جزء کارکنان تحت پوشش
بیمهنامه باشندآ
 -2زیاندیده/گان :کارکنانی که در اثر وقو حادثه دچار صدمه جسمی ،نقص عضو (کلی یا جزئی) و یا فوت گردیدهاندآ
-3کار موضششوع بیمه :هر نو وظیفه شااغلی که برحسااد ارجا کارفرما ،کارکنان موظف به انجام آن هسااتندآ در این بیمهنامه منيور ار کار
موضو بیمه هر نو کار مرتبط با امور منزل بیمهگذار اعم از نيافت ،تعمیرات فنی ،باغبانی و نگهبانی استآ
 -4حادثه موضشوع بیمه :رویدادی اسات که حین و به مناسبت انجام کار موضو بیمه و در مدت اعتبار بیمهنامه اتفاو افتد و منجر به صدمه
جسمی ،نقص عضو ،ازکارافتادگی یا فوت کارکنان گردد و بیمهگذار مسئول جبران خسارت یا پرداخت غرامت ناشی از آن شناخته شودآ
تبصره : 2کلیه حوادثی که در جریان امور روزمره و جاری و در محل استراحت و غذاخوری و نيافت و امثال آن در محدوده مکانی موضو بیمه
برای کارکنان اتفاو میافتد ،حادثه موضو بیمه تلقی میگرددآ
 -2محدوده مکانی موضشوع بیمه :محدودهای اسات که کارکنان حساد درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار میکنند و از طریط در
نشانی یا تعیین حدود آن در شرایط خصوصی بیمهنامه مشخص میگرددآ
 -6نقص عضو :قطن ،تغییر شکل و یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضای بدن که ناشی از حادثه موضو بیمه بوده و وضعیت دائم
و قطعی داشته باشدآ
 -1ارامت فوت و نقص عضشو :وجهی اسات که بیمهگر متعهد میگردد در صورت بروز صدمات جسمی یا فوت کارکنان ناشی از وقو حادثه
مشمول بیمه طبط شرایط این بیمهنامه به زیاندیده یا ذینفن برردازدآ
وظایف و تعهدات بیمهگذار
ماده  - 2هرگاه در طول مدت بیمه تغییراتی در کیفیت و وضاعیت کار موضاو بیمه به وجود آید که موجد تشادید خطر شود و یا تغییری در
محدوده مکانی موضاو بیمه و یا کارکنان به وجود آید ولو آنکه منجر به تشادید خطر نشاود بیمهگذار موظف است بالفاصله موضو را به اطال
بیمهگر برسااندآ اگر تشادید خطر یا تغییر وضااعیت موضاو بیمه در نتیجه عمل بیمهگذار نباشاد مشااارالیه باید مراتد را ظرف  01روز از تاریخ
اطال خود رساماً به بیمهگر اعالم کندآ در صاورت تشادید خطر قبل از وقو خسارت ،بیمهگر میتواند حط بیمه اضافی را متناسد با خطر برای
مدت باقیمانده مطالبه و در صاورت عدم پرداخت آن توساط بیمهگذار ،بیمهنامه را فساخ نمایدآ هرگاه بعد از وقو حادثه معلوم شود که خسارت
ناشی از تشدیدخطر بوده است بیمهگر میتواند خسارت را به نسبت حطبیمه تعیینشده به حطبیمه متناسد با خطر مشدد ،پرداخت نمایدآ
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ماده -3بیمهگذار موظف است حسد مورد مقررات مصو شورای عالی حفاظت فنی را رعایت نماید و اقدامات الزم و متعارف را برای جلوگیری
از وقو حوادث و توسعه خسارت به عمل آوردآ
ماده  -4بیمهگذار موظف اساات از تاریخ اطال خود از وقو هرگونه حادثه موضااو این بیمهنامه و همچنین دریافت هر نو ادعا و یا مطالبه
کارکنان علیه خود که به این بیمهنامه مربوط میشود (اعم از کتبی یا شفاهی) اقدامات زیر را انجام دهد:
 -0حداکثر ظرف پنج روز کاری به یکی از شاعد بیمهگر مراجعه و با تکمیل فرم اعالم خسارت ،وقو حادثه و یا ادعای مطروحه را اعالم نماید
و یا مراتد را ظرف مدت مذکور از طریط پست سفارشی به اطال بیمهگر برساندآ
 -2خواساته یا موضاو دعوا ،نام و نشاانی خواهان و یا اقامه کننده دعوا و عنوانی که به موجد آن مطالبه خساارت و یا اقامه دعوا شده است،
مشاخصاات زیاندیده ،نام و نشاانی شاهود احتمالی ،مبلغ مورد ادعا و هرگونه اطالعات ،مشخصات و نکات دیگر مربوط به موضو را که بر آن
وقوف دارد و هر نو اسناد و مدارکی را که دراینباره در اختیار دارد به بیمهگر تسلیم و بیمهگر را در تحقیقات و رسیدگی و دفا کمک نمایدآ
 -3برای بازدید از محل حادثه و انجام امور کارشناسی همکاری الزم را با بیمهگر به عمل آوردآ
ماده  -2بیمهگر قائممقام بیمهگذار با حط واگذاری به غیر ،در دعاوی مربوط به این بیمهنامه محسو میشود که بتواند پروندههای مربوط را در
مراجن قضاایی تا میزان تعهد این بیمهنامه تعقید نمایدآ بیمهگذار در طول مدت جریان دعوی نباید اقدامی به عمل آورد که به حقوو بیمهگر در
تعقید دعوی لطمه وارد آورد ولی نسبت به مازاد تعهدات این بیمهنامه بیمهگذار حط هرگونه اقدامی خواهد داشتآ
ماده  -6چنانچه بیمهگذار به تشخیص مراجن ذیصالح سهواً وظایف مندر در این بیمهنامه را انجام ندهد و باعث افزایش تعهد بیمهگر و یا مانن
تشاخیص علت یا ماهیت حادثه شاود بیمهگر میتواند به نسابت تأثیر قصور بیمهگذار از میزان خسارت قابل پرداخت بکاهدآ حکم این ماده نافی
حقوو زیاندیده نخواهد بودآ
ماده  -1بیمهگذار موظف است تعداد واقعی کارکنان را به بیمهگر اعالم نمایدآ چنانچه بعد از وقو حادثه معلوم گردد که آخرین تعداد اظهارشده
کارکنان کمتر از تعداد واقعی اسات تعهدات بیمهگر به نسبت تعداد اظهارشده به تعداد واقعی کاهش مییابدآ در این صورت پرداخت مابهالتفاوت
خسارت بر عهده بیمهگذار خواهد بودآ
وظایف و تعهدات بیمهگر
ماده  -3پوششهای اصلی :موارد زیر با صدور بیمهنامه در تعهد بیمهگر خواهد بود:
 -0غرامت فوت ،صادمه جسمی و نقص عضو دائم اعم از کلی و جزئی برای هر نفر در هر حادثه موضو بیمه حداکثر به میزان مندر در شرایط
خصوصی بیمهنامهآ
 -2هزینههای پزشااکی برای هر نفر در هر حادثه موضااو بیمه پ

از تایید پزشااک معتمد و حداکثر به میزان مندر در شاارایط خصااوصاای

بیمهنامهآ
تبصشره : 3غرامت فوت ،صدمه جسمی یا نقص عضو با توافط بیمهگر و بیمهگذار یا بر مبنای درصد مسئولیت بیمهگذار در مراجن قضائی تعیین
میشود و اعمال آن بر روی معادل ریالی ارزانترین دیه رایج روز محاسبه میشودآ در هر صورت حداکثر مبلغ قابل پرداخت در هر حادثه موضو
بیمه برای هر نفر از مبلغ مندر در شرایط خصوصی بیمهنامه بیشتر نخواهد بودآ
ماده  -2پوشششهای اضافی :پوشاشهای اضافی با درخواست بیمهگذار و موافقت بیمهگر با اخذ حط بیمه اضافی بر اسا

شرایط اختصاصی

بیمهنامه میتواند تحت پوشش قرار گیردآ
ماده  -71مهلت ارامه رای دادگاه توسشط بیمهگذار به بیمهگر :درمواردی که پرداخت خسارت بهصورت توافقی انجام نشده و موکول به ارائه
رأی دادگاه شده است ،حسد مورد زیاندیده یا ذینفن یا قائممقام قانونی آنها مکلف اند ظرف پانزده روز از تاریخ ابالغ رأی قطعی یا ظرف پانزده
روز پ

از قطعی شاادن رأی ابالغی با مدارک الزم برای دریافت خسااارت به بیمهگر مراجعه و درخواساات خود را تساالیم نمایندآ بیمهگر مکلف
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اسات به مح

وصاول درخواسات ،آن را ثبت و ضامن تحویل رسیدی به متقاضی مشتمل بر نام متقاضی ،تاریخ تسلیم و شماره ثبت ،نقصان یا

کامل بودن مدارک را در حضور متقاضی بررسی کندآ چنانچه مدارک در زمان تقاضا کامل باشد بیمهگر موظف است حداکثر ظرف سی ( )31روز
از تاریخ تقاضاا ،خساارت متعلقه را پرداخت نماید و چنانچه مدارک تسالیمی ناقص باشد ،مراتد را حضوراً و بهصورت کتبی به متقاضی اعالم تا
نسبت به رفن نقص حداکثر ظرف یک هفته اقدام کندآ
تبصره  : 4عدم مراجعه اشخاص مذکور ظرف مهلت مقرر و یا تاخیر در تکمیل مدارک موجد افزایش تعهدات بیمهگر نخواهد بودآ
چگونگی تسویه خسارت
ماده  : -77بیمهگر خسااارت موضااو این بیمهنامه را با اطال بیمهگذار به زیاندیده یا ذینفن بیمهنامه پرداخت خواهد کرد و بهمح

پرداخت

خسااارت ،در مقابل بیمهگذار و شااخص یا اشااخاص زیاندیده بریالذمه میگرددآ سااایر هزینههای تحت پوشااش ،حسااد مورد به بیمهگذار یا
زیاندیده پرداخت خواهد شاادآ چنانچه پ

از تکمیل مدارک الزم ،بیمهگر در پرداخت خسااارت تأخیر کند ،افزایش خسااارت ناشاای از افزایش

احتمالی مبلغ دیه بر عهده بیمهگر خواهد بودآ
ماده  -72درصورتیکه مسئولیت بیمهگذار همزمان تحت پوشش سایر بیمهگران باشد بیمهگر موظف است بر مبنای این بیمهنامه تعهدات خود
را ایفا نماید و سر

میتواند برای بازیافت سهم سایر بیمهگران به آنها مراجعه نمایدآ

ماده  -73در مواردی که مسائولیت بیمهگذار با توجه به اساناد و مدارک ارائهشاده ازنير بیمهگر محرز باشد میتواند قبل از صدور رأی مراجن
قانونی ذیصااالح ،در صااورت توافط با بیمهگذار و اخذ رضااایت از مدعی یا مدعیان ،خسااارت و یا غرامت مربوط را پرداخت کندآ در این صااورت
بیمهگر در برابر هرگونه ادعای بعدی تعهدی نخواهد داشتآ
ماده  -74در صاورت صادور رای قطعی مبنی بر مسئولیت کارفرما ،مؤسسه بیمه مکلف به پرداخت خسارت تا سقف تعهدات بیمهنامه بر اسا
مفاد رای صادره خواهد بودآ
استثنامات
ماده  -72خسارتهای خارج از تعهد بیمهگر :خساارتهای زیر تحت پوشش این بیمهنامه نیست مگر آنکه در بیمهنامه یا الحاقیه آن به نحو
دیگری توافط شده باشد:
 -0کلیه امراضاای که شااخص در اثر فعالیت عادی و بهمرور زمان به آن دچار گردیده باشااد مگر در مواردی که بنا به رای مراجن ذیصااالح
بیمهگذار مسئول شناختهشده باشدآ
 -2خسارتهای ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوریآ
 -3خسارتهای مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات رادیواکتیوآ
 -1حوادث ناشی از جني ،اعتصا  ،شورش ،اغتشاش ،بلوا و تعطیلی کار
ماده  -76خسارتهای ایرقابغ جبران :در موارد زیر جبران خسارت در تعهد بیمهگر نخواهد بود:
 -0خساارتهای ناشای از عمد و تقلد بیمهگذار و کارکنان وی در ایجاد حادثه موضاو بیمه با تشخیص مراجن ذیصالح در طول مدت اعتبار
بیمهنامهآ
 -2حوادث ناشی از درگیری و نزا آ
 -3حوادث ناشی از مصرف مسکرات ،مواد مخدر یا روانگردان توسط کارکنانآ
 -1محکومیت به جزای نقدی به نفن دولت و مجازاتهای قابلخریدآ
 -2غرامت و خسارت وارده به کارکنانی که سن آنها کمتر از پانزده سال تمام باشدآ
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 -6غرامت و خسارت وارد به اتبا خارجی فاقد مجوز معتبر کار از مراجن ذیصالحآ
 -1خسارتهای مستقیم و غیرمستقیم ناشی از انفجار هستهایآ
 -8کلیه حوادثی که طبط نير مراجن ذیصالح بیمهگذار مسئول آن شناخته نمیشودآ
 -9هر نو حادثه ای که ناشی از امور جاری منزل به صورت متعارف نباشدآ از جمله هر نو عملیات بنایی ،بازسازی و تعمیرات جزیی یا اساسی
منزل یا ساختمان و یا استفاده از داربستهای ساختمانی یا باالبرهای عملیات ساختمانی
ماده  -71مرور زمان :تعهدات بیمهگر منحصار به مسئولیت بیمهگذار برای حوادثی است که در مدت اعتبار بیمهنامه رخ دهد و ادعای خسارت
حداکثر ظرف دو ساال پ

از انقضاای بیمهنامه به بیمهگر اعالم شودآ هرگونه اقدام بیمهگذار یا کارکنان وی بهمنيور مطالبه خسارت قاطن مرور

زمان خواهد بودآ
ماده  : 73فرانشیز  :سهم بیمه گذار از مبلغ هر خسارت  %01و حداقل  201110111ریال می باشدآ

`
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بخش سوم – ب :پوشش مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث
شرایط عمومی پوشش مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث

تعاریف
ماده  -7تعاریف و اصشطالحات مختص این بخش  :اصاطالحات زیر صرف نير از هر معنی و مفهوم دیگری که ممکن است داشته باشد ،در این
شرایط عمومی با تعریف مقابل آن بکار رفته است:
-7زیاندیده/گان :کلیه اشاخاص ثالثی که در اثر وقو حادثه ناشی از فعالیت موضو بیمه و در محدوده مکانی قید شده در شرایط خصوصی بیمه
نامه دچار خسارت های بدنی و یا خسارت مالی گردیده اندآ
 -2اششخاص ثالث  :کلیه اشاخاص حقیقی و حقوقی به جز بیمه گر ،بیمه گذار و اشخاص مندر در بند  00ماده  23که به هیچ عنوان دخالت و
ارتباطی در انجام فعالیت موضو بیمه نداشته باشندآ
 - 3حادثه موضششوع بیمه  :هر واقعه ناگهانی و غیر قابل پیش بینی ناشاای از یک عامل خارجی که بدون قصااد و اراده بیمه گذار و در حین یا به
مناسابت انجام فعالیت موضاو بیمه و در محدوده مکانی موضو بیمه و در مدت اعتبار بیمه نامه اتفاو می افتد و منجر به خسارت های بدنی و یا
مالی به اشخاص ثالث گردد و بیمه گذار مسئول جبران آن شناخته شودآ
تبصره  : 7سلسله حوادث ناشی از یک منشاء یا علت اصلی واحد ،در مجمو یک حادثه تلقی میگرددآ
نقص عضو :قطن ،تغییر شکل و یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضای بدن که ناشی از حادثه موضو بیمه بوده و وضعیت دائم و قطعی
داشته باشدآ
 - 4ارامت فوت ،صشدمه جسشمی و نقص عضو :وجهی اسات که بیمه گر متعهد میگردد در صورت بروز صدمات جسمی یا فوت اشخاص ثالث
ناشی از وقو حادثه موضو بیمه طبط شرایط این بیمه نامه به زیاندیده یا وراث قانونی وی برردازدآ
 - 2صشدمه جسمی :هر نو آساید بدنی وارده به اشخاص ثالث ناشی از فعالیت موضو بیمه و حادثه موضو بیمه مندر در بیمه نامه که نو و
میزان آن طبط قانون مجازات اسالمی تعیین می شودآ
 - 6خسارت بدنی  :فوت ،نقص عضاو ،از کار افتادگی و هر نو صدمه جسمی وارده به اشخاص ثالث و هزینه های پزشکی ناشی از فعالیت موضو
بیمه و حادثه موضو بیمه مندر در بیمه نامه استآ
 - 1خسارت مالی :زیان هایی که به سبد حوادث مشمول بیمه موضو این بیمه نامه به اموال اشخاص ثالث وارد شودآ
 - 3هزینه پزششکی :مبالغی است که بابت هزینه های درمانی ناشی از حادثه موضو بیمه و حداکثر تا سقف تعهدات مندر در بیمه نامه پ
تایید پزشک معتمد بیمه گر و بر اسا

از

درصد قصور بیمه گذار جبران خواهد شدآ
وظایف بیمه گذار

ماده  - 2اعالم تششدید خطر :هرگاه در طول مدت بیمه تغییراتی در کیفیت و وضاعیت فعالیت موضو بیمه بوجود آید که موجد تشدید خطر
شاود و یا تغییری در محدوده مکانی موضاو بیمه بوجود آید ولو آنکه منجر به تشادید خطر نشاود بیمه گذار موظف اسات بالفاصاله موضو را به
اطال بیمه گر برساندآ اگر تشدید خطر یا تغییر و ضعیت موضو بیمه در نتیجه عمل بیمه گذار نباشد مشارالیه باید مراتد را ظرف  01روز از تاریخ
اطال خود رساماً به بیمه گر اعالم کندآ در صاورت تشادید خطر قبل از وقو خساارت ،بیمه گر میتواند حط بیمه اضاافی را متناسد با خطر برای
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مدت باقیمانده مطالبه و در صاورت عدم پرداخت آن توساط بیمه گذار ،بیمه نامه را فساخ نمایدآ هرگاه بعد از وقو حادثه معلوم شااود که خسارت
ناشی از تشدید خطر بوده است بیمه گر می تواند خسارت را به نسبت حط بیمه تعیین شده به حط بیمه متناسد با خطر مشدد ،پرداخت نمایدآ
ماده  -3اعالم خسشارت :بیمه گذار موظف است حداکثر ظرف  2روز کاری از تاریخ اطال خود از وقو حادثه به بیمه گر مراجعه و با تکمیل فرم
اعالم خساارت ،وقو حادثه و یا ادعای مطروحه را اعالم نماید و یا مراتد را ظرف مدت مذکور از طریط پسات سافارشای به اطال بیمه گر برساندآ
همچنین بیمه گذار موظف است ،مدارک مثبته و سای ر اطالعاتی را که راجن به حادثه و تعیین میزان خسارت از او خواسته می شود در اختیار بیمه
گر قرار دهدآ در صاورتیکه بیمه گذار هر یک از تعهدات فوو را انجام ندهند بیمه گر میتواند ادعای خسارت را رد کند ،مگر آنکه از سوی بیمه گذار
ثابت کند به دلیل امور غیر قابل اجتنا از عهده انجام آن بر نیامده استآ
ماده  -4خودداری از مصالحه :بیمه گذار جز با موافقت قبلی و کتبی بیمه گر مجاز به مصاالحه و توافط با اشخاص ثالث در رابطه با خسارت های
بدنی و مالی ناشای از حادثه موضاو بیمه نیست مگر اینکه عمل او موجد جلوگیری از تشدید خطر و به مصلحت بیمه گر باشدآ عدم توجه به این
شرط میتواند موجد محرومیت بیمه گذار از دریافت تمام یا بخشی از خسارت گرددآ
ماده  -2بیمه گذار موظف اساات اقدامات الزم را که هر ک

عرفاً برای جلوگیری از وقو حوادث انجام میدهد به عمل آوردآ همچنین در صااورت

بروز خسارت ضمن جلوگیری از توسعه آن ،بدون اجازه بیمه گر تغییراتی را که تعیین حادثه و یا ارزیابی خسارت را دچار اشکال می نماید در وضن
خسارت دیده ،انجام ندهد مگر آنکه تغییرات در جهت تقلیل میزان خسارت باشدآ
ماده  -6بیمه گذار موظف است جهت بازدید از محل حادثه و انجام امور کارشناسی همکاری الزم را با بیمه گر به عمل آوردآ
ماده  -1چنانچه بیمه گذار به تشاخیص مراجن ذیصالح سهواً وظایف مندر در این بیمه نامه را انجام ندهد و باعث افزایش تعهد بیمه گر شود و یا
به دلیل عدم رعایت آیین نامه های حفاظتی و ایمنی مرتبط با فعالیت موضااو بیمه ،منجر به تکرار حوادثی با منشاااء یکسااان در دوره اعتبار بیمه
نامه شاود و یا مانن تشاخیص علت یا ماهیت حادثه گردد ،بیمه گر می تواند به نسابت تاثیر قصور بیمه گذار از پرداخت تمام یا قسمتی از خسارت
خودداری نمایدآ حکم این ماده نافی حقوو زیاندیده نخواهد بودآ
ماده  -3بیمه گذار موظف اسات خواساته یا موضو دعوا ،نام و نشانی خواهان و یا اقامه کننده دعوا و عنوانی که به موجد آن مطالبه خسارت و یا
اقامه دع وا شده است ،مشخصات زیاندیده ،نام و نشانی شهود احتمالی ،مبلغ مورد ادعا و هرگونه اطالعات ،مشخصات و نکات دیگر مربوط به موضو
را که بر آن وقوف دارد و هر نو اسااناد و مدارکی را که در این باره در اختیار دارد به بیمه گر تساالیم و بیمه گر را در تحقیقات و رساایدگی و دفا
کمک نمایدآ
ماده  -2در مواردی که امکان دارد صااحنه حادثه پیش از بررساای بیمه گر دسااتخوش تغییر گردد یا آثار و نشااانه های آن از بین برود ،بیمه گذار
موظف است اقدام به تهیه فیلم یا عک

نمایدآ
وظایف و تعهدات بیمه گر

ماده  : 71موارد زیر با صدور بیمه نامه در تعهد بیمه گر خواهد بودآ
 -0ارامت فوت  :برای هر نفر در هر حادثه موضو بیمه ،براسا

رای مراجن قضایی و حداکثر تا سقف تعهدات مندر در شرایط خصوصی

بیمه نامه یا معادل ارزانترین نو دیه رایج هرکدام که کمتر باشدآ
 -2ارامت صدمه جسمی یا نقص عضو :برای هر نفر در هر حادثه موضو بیمه براسا

درصد تعیین شده در مراجن ذیصالح و حداکثر تا

سقف تعهدات مندر در شرایط خصوصی بیمه نامه یا معادل ارزانترین نو دیه رایج هرکدام که کمتر باشدآ
 -3هزینه های پزششکی :برای هر نفر در هر حادثه موضاو بیمه ،براساا
تایید پزشک معتمد و کارشنا

اسناد و مدارک معتبر پزشکی و تعرفه وزارت بهداشت و پ

بیمه گر حداکثر تا میزان تعهدات مندر در شرایط خصوصی بیمه نامه پرداخت می گرددآ
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شرکت بیمه سامان

شرایط عمومی طرح جامع بیمه منازل مسکونی
تبصشره  : 2در صاورتی که هزینه های پزشاکی توساط بیمه گذار پرداخت شده باشد ،چک خسارت در وجه وی و در غیر اینصورت در وجه زیان
دیده صادر می گرددآ
تبصشره  : 3در صاورتی که زیان دیده از خدمات ساازمان تامین اجتماعی یا ساازمانهای مشابه استفاده نماید ،تعهد بیمه گر در جبران هزینه های
پزشکی عبارت است از مازاد غرامت پرداخت شده توسط سازمان مذکور تا میزان خسارت قابل پرداخت در این بیمه نامه می باشدآ
تبصشره  : 4جمن مبلغ پرداختی در مدت اعتبار بیمه نامه ،بابت غرامت فوت و نقص عضو و هزینه های پزشکی به هریک از زیاندیدگان موضو این
بیمه نامه ،نمی تواند از حداکثر تعهد بیمه گر ،مذکور در شرایط خصوصی و عمومی بیمه نامه تجاوز نمایدآ
 -1خسشارت مالی :براساا

رای مراجن قضایی یا کارشنا

بیمه گر(در صورت پرداخت توافقی) و مدارک مثبته مطابط با شرایط عمومی و

خصوصی بیمه نامه و حداکثر تا میزان تعهدات مندر در شرایط خصوصی بیمه نامه پرداخت می گرددآ
ماده  -77مالک تشاخیص مسائولیت بیمه گذار ،رای مراجن ذیصاالح و در صاورت لزوم مراجن قضایی استآ در مواردی که مسئولیت بیمه گذار با
توجه به اساناد و مدارک ارائه شاده از نير بیمه گر محرز باشاد ،بیمه گر می تواند قبل از صدور رای مراجن قضایی ،در صورت توافط با بیمه گذار و
اخذ رضایت نامه از زیان دیده یا وراث قانونی وی ،خسارت مربوطه را براسا

نير کارشنا

و پزشک معتمد خود پرداخت کند ،در این صورت بیمه

گر در برابر هرگونه ادعای بعدی تعهدی نخواهد داشتآ
ماده – 72نحوه تعیین و مهلت پرداخت خسشارت  :در مواردی که پرداخت خساارت به صورت توافقی انجام نشده و موکول به ارائه رای دادگاه
شاده است ،حسد مورد بیمه گذار یا زیاندیده یا وراث قانونی یا نماینده قانونی آنها مکلفند ظرف پانزده روز از تاریخ ابالغ رای قطعی یا ظرف پانزده
روز پ

از قطعی شادن رای ابالغی با مدارک الزم برای دریافت خسارت به بیمه گر مراجعه و درخواست خود را تسلیم نمایندآ بیمه گر مکلف است

به مح

وصول درخواست ،آن را ثبت و ضمن تحویل رسید به متقاضی مشتمل بر نام متقاضی ،تاریخ تسلیم و شماره ثبت ،نقصان و یا کامل بودن

مدارک را بررسای کندآ چنانچه مدارک در زمان تقاضا کامل باشد بیمه گر موظف است حداکثر ظرف سی ( )31روز از تاریخ تقاضا ،خسارت متعلقه
را پرداخت نماید و چنانچه مدارک تسالیمی ناقص باشاد ،مراتد به صاورت کتبی به متقاضای اعالم تا نسبت به رفن نقص حداکثر ظرف یک هفته
اقدام کندآ
تبصشره  : 2عدم مراجعه اشاخاص مذکور ظرف مهلت مقرر و یا تاخیر در تکمیل مدارک که منجر به افزایش دیه مصو قوه قضاییه گردد ،موجد
افزایش تعهدات بیمه گر نخواهد بودآ
ماده  -73خساارت موضو این بیمه نامه با اطال بیمه گذار مستقیماً از طرف بیمه گر به شخص زیاندیده یا ذوی الحقوو او پرداخت خواهد شد و
به مح

پرداخت خساارت ،بیمه گر در مقابل بیمه گذار و شاخص یا اشاخاص زیاندیده بری الذمه میگرددآ ساایر هزینه های تحت پوشش ،حسد

مورد به بیمه گذار یا زیان دیده پرداخت خواهد شادآ چنانچه پ

از تکمیل مدارک الزم ،بیمه گر در پرداخت خساارت تاخیر کند ،افزایش خسارت

ناشی از افزایش احتمالی مبلغ دیه بر عهده بیمه گر خواهد بودآ
ماده  -74بیمه گر قائم مقام بیمه گذار با حط واگذاری به غیر در دعاوی مربوط به این بیمه نامه محساو می شود که بتواند پرونده های مربوط را
در مراجن قضااایی تا میزان تعهد این بیمه نامه تعقید نمایدآ بیمه گذار در طول مدت دعوی لطمه وارد آورد ولی نساابت به مازاد تعهدات این بیمه
نامه ،بیمه گذار حط هر گونه اقدامی خواهد داشتآ
ماده  – 72در صاورت صدور رای قطعی مبنی بر مسئولیت بیمه گذار ناشی از حادثه موضو بیمه ،شرکت بیمه موظف به پرداخت خسارت تا سقف
تعهدات بیمه نامه براسا

رای صادره خواهد بودآ
استثنامات و خسارت های ایر قابغ جبران

ماده  - 76استثنامات  :خسارت های زیر تحت پوشش این بیمه نامه نیست مگر آنکه در بیمه نامه یا الحاقیه آن به نحو دیگری توافط شده باشد :
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شرایط عمومی طرح جامع بیمه منازل مسکونی
 -0خسارت های ناشی از حوادث طبیعی از قبیل زلزله ،سیل ،طوفان ،صاعقه ،گردباد ،رانش زمین ،بهمن و آتش فشانآ
 -2جني (اعم از اینکه اعالم شده یا نشده باشد) ،عملیات خصمانه ،عملیات تروریستی ،انقال و اقدامات براندازی بر علیه حکومتآ
 -3اعتصا  ،شورش ،اغتشاش ،بلوا و تعطیلی کارآ
 -1خسارات مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از تشعشات اتمی و رادیو اکتیوآ
 -2خسارت مربوط به منفعت مالی آسید دیده ،خسارت غیر مستقیم و خسارت عدم النفنآ
 -6خسارات های ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوریآ
 -1خساارتهایی که مسائولیت آن مربوط به کارفرما ،پیمانکاران ،مهندساان ناظر ،مشااور و یا اشاخاص خار از حوزه زیر مجموعه بیمه
گذار باشدآ
ماده  -71خساراتهای ایر قابغ جبران  :در موارد زیر جبران خسارت در تعهد بیمه گر نخواهد بود :
 -0کلیه حوادثی که طبط نير مراجن ذیصالح ،بیمه گذار مسئول آن شناخته نمی شودآ
 -2حوادث ناشی از مصرف مسکرات ،مواد مخدر یا روانگردان توسط بیمه گذار و کارکنان ویآ
 -3خسارت ناشی از عمد و تقلد بیمه گذار ،نمایندگان و مباشرین وی و یا ذینفنآ
 -1خسارات ناشی از جرائم و تخلفات و مطالبات شهرداریآ
 -2خسارت ناشی از عدم رعایت قوانین و نيامات دولتیآ
 -6حوادث ناشی از درگیری ،نزا و ضر و شتمآ
 -1جرایم حقوقی ناشی از فعالیت غیر مجاز بیمه گذار به تشخیص مراجن ذیصالح قانونیآ
 -8خسارتهای ناشی از فعالیت غیر مجاز بیمه گذار به تشخیص مراجن ذیصالح قانونیآ
 -9خسارتهای مستقیم و غیر مستقیم ناشی از انفجار هسته ایآ
 -01هر گونه خسارت ناشی از حادثه ای که از قبل از پرداخت حط بیمه رخ داده باشدآ
 -00خسارات بدنی و مالی وارد به بیمه گذار و کلیه سهامداران و کارکنان در محدوده مکانی موضو بیمهآ
 -02افزایش ساالنه دیه به سبد تاخیر در تحویل رای صادره دادگاه و یا مدارک مورد نیاز بیمه گر ناشی از قصور زیاندیده ،بیمه گذار و یا
مقصر حادثهآ
ماده  - 73فرانشیز  :سهم بیمه گذار از مبلغ هر خسارت  %01و حداقل  201110111ریال می باشدآ
سایر مقررات
ماده  – 72بیمه مضششاعف  :چنانچه موضااو بیمه این بیمه نامه در طول مدت اعتبار بیمه نامه ،بدون قصااد تقلد به موجد بیمه نامه یا بیمه نامه
های دیگری در مقابل تمام یا بخشای از خطرات مذکور در این بیمه نامه ،بیمه شاده باشدآ در صورت وقو خطرهای تحت پوشش ،بیمه گر موظف
اسات ،خسارت را جبران و سر

برای دریافت سهم بقیه بیمه گر ها به آن مراجعه نمایدآ چنانچه قبالً تمام خسارت با استفاده از سایر بیمه نامه ها

جبران شده باشد ،بیمه گر تعهدی برای جبران خسارت در قبال بیمه گذار نخواهد داشت ولی اگر بخشی از خسارت

شرکت بیمه سامان(سهامی عام) نشانی  :تهران -خیابان سید جمالالدین اسدآبادی ،نبش خیابان  ،19شماره  133کدپستی 0131933211 :تلفن  – 120-8913 :نمابر www.si21.ir – 120-88111211 :

شرکت بیمه سامان

شرایط عمومی طرح جامع بیمه منازل مسکونی

بخش چهارم  :پوشش بیمه حوادث اعضای خانواده
شرایط عمومی پوشش حوادث اعضای خانواده
تعاریف
ماده  -7تعاریف و اصطالحات :تعاریف و اصطالحات مذکور در این بیمه نامه صرف نير از هر مفهوم دیگری که داشته باشد ،با این مفاهیم استفاده
شدهاندآ
 -7بیمهشده :بیمهشده شخصی است که مشخصات وی در بیمهنامه در شده است و بیمهگر متعهد به پرداخت خسارت و یا غرامت بدنی او به علت
تحقط خطرات مشمول این بیمهنامه استآ
 -2ذینفع :ذی نفن شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که مشخصات آنان در بیمهنامه در گردیده است و خسارت و یا غرامت مربوط به
بیمهنامه به آنها پرداخت میشودآ در صورتیکه ذینفن در بیمهنامه تعیین نشده باشد غرامت به بیمهشده و در صورت فوت بیمهشده یا ذینفن ،غرامت
به نسبت سهماالرث ،به وراث قانونی ایشان پرداخت میگرددآ
 -3سرمایه بیمه و یا ارامت بیمه :سرمایه بیمه و یا غرامت بیمه وجهی است که بیمهگر متعهد میگردد در صورت تحقط خطر یا خطرات مشمول
بیمه طبط شرایط بیمهنامه به ذینفن برردازدآ
 -4حادثه :حادثه موضو این بیمه ،هر واقعه ناگهانی ناشی از عامل خارجی است که بدون قصد و اراده بیمهشده در مدت بیمه رخ دهد و منجر به
جرح ،نقص عضو ،از کارافتادگی و یا فوت بیمهشده گرددآ
 -2نقص عضو یا از کارافتادگی دامم (کلی یا جزیی) :منيور از نقص عضو یا ازکارافتادگی دائم (کلی یا جزیی) قطن ،تغییر شکل و یا از دست
دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضای بدن است که به علت حادثه تحت پوشش بیمهنامه به وجود آید و حداکثر تا دو سال بعد از وقو حادثه ،بروز
نماید و وضعیت دائم و قطعی داشته باشدآ
ماده  -2خطرات بیمهشده :فوت و یا نقص عضو دائم ناشی از حادثه موضو ماده  1بیمه نامه با رعایت استثنائات و محدودیت های مندر در
بیمهنامه استآ همچنین غرامت فوت یا نقص عضو دائم ناشی از موارد زیر نیز حادثه محسو شده و تحت پوشش می باشد:
الف– غروشدن ،مسمومیت ،تاثیر گاز ،بخار و یا مواد خورنده مانند اسیدآ
 ابتال به هاری ،کزاز ،سیاهزخم و گزیدگیآ دفا مشرو بیمهشدهآد -اقدام برای نجات اشخاص و اموال از خطر و حادثهآ
وظایف بیمهگذار بیمهشده و ذینفع
ماده  -3وظایف بیمهشده ،بیمهگذار و ذینفع در صورت وقوع حادثه:
الف -بیمه گذار و یا بیمه شده موظفند به مح

وقو حادثه (غیر از فوت ) حداکثر ظرف پانزده روز بعد از وقو حادثه مراتد را کتباً به بیمه گر

اعالم نماید و بیمه شده موظف است در طول این مدت به پزشک مراجعه و دستورات وی را رعایت نمایدآ
ب -در صورت فوت بیمهشده ،بیمهگذار و یا ذی نفن باید در اسر وقت و حداکثر ظرف سی روز از تاریخ اطال از فوت بیمهشده مراتد را کتباً به
اطال بیمهگر برسانندآ
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ج -بر حسد مورد بیمهگذار ،بیمهشده و یا ذینفن باید مدارک الزم را به بیمهگر تسلیم نمایند و به سئواالت ایشان در رابطه با حادثه از روی صداقت
پاسخ دهندآ
د -بیمهگذار ،بیمهشده و یا ذینفن ملزم به قبول و همکاری درباره هرگونه تحقیقات و یا معاینه پزشکی که هزینه آن بر عهده بیمهگر است ،هستندآ
تبصره  : 7در صورتی که بیمهگذار ،بیمهشده و یا ذینفن تکالیف مقرر در این ماده را انجام ندهند بیمهگر میتواند به نسبت تاثیر قصور در افزایش
خسارت ،خسارت قابل پرداخت را کاهش دهد مگر اینکه ثابت نمایند به علتی خار از اراده خود قادر به انجام تکالیف نبوده اندآ
وظایف و تعهدات بیمهگر
ماده  –4خسارات مورد تعهد :این بیمهنامه ،غرامت فوت ،نقص عضو یا از کارافتادگی دائم (کلی یا جزئی) را که بطور مستقیم ناشی از موارد مذکور
در ماده  3این شرایط عمومی باشد تأمین مینمایدآ در صورت توافط طرفین و پرداخت حطبیمه مربوطه ،هزینه پزشکی و غرامت روزانه ناشی از
حوادث و سایر پوششهای اضافی نیز قابل تأمین استآ
تبصره  : 2شرکت بیمه مجاز است که در صورت تمایل بیمهگذار ،خطرات فوت و از کارافتادگی و نقص عضو کامل و دائم (کلی یا جزئی) را به صورت
مجزا ارائه نمایدآ
ماده  -2مهلت پرداخت خسارت :بیمه گر باید بعد از دریافت کلیه مدارک مربوط به خسارت ،حداکثر ظرف مدت  31روز ،مدارک را بررسی و
نتیجه را اعالم نماید و در صورت احراز عدم استحقاو دریافت خسارت مراتد را همراه با ذکر دالیل به طور مکتو به بیمهگذار یا ذینفن اعالم نماید
و در صورت قبول خسارت ،آن را پرداخت نمایدآ
ماده  –6تعیین میزان ارامت بیمه :
 -7ارامت فوت  :در صورتی که بیمهشده به علت وقو یکی از خطرات مشمول این بیمهنامه فوت کند بیمهگر متعهد است سرمایه بیمه را طبط
شرایط این بیمهنامه و الحاقیه آن و یا هرگونه توافط کتبی دیگر به ذینفن برردازدآ
 -2ارامت نقص عضو و یا ازکارافتادگی دامم (کلی و جزمی )  :در صورتی که بیمهشده به علت وقو یکی از خطرات مشمول بیمه دچار نقص
عضو و یا از کارافتادگی دائم شود بیمهگر متعهد است غرامت مربوطه را طبط شرایط این بیمهنامه و ضمائم آن و جدول نقص عضو به شرح ذیل
برردازدآ
الف  -نقص عضو و از کارافتادگی دامم کلی  :موارد زیر نقص عضو و از کارافتادگی دائم کلی محسو میشود و غرامت این موارد معادل صد
درصد سرمایه بیمهشده خواهد بودآ
 -0نابینایی کامل و دائم هر دو چشمآ
 -2از کارافتادگی دائم و کامل یا قطن دو دست ،حداقل از مچآ
 -3از کارافتادگی دائم و کامل یا قطن دو پا ،حداقل از مچآ
 -1از کارافتادگی دائم و کامل یا قطن یک دست و یک پا ،حداقل از مچآ
 -2از دست دادن هر دو پنجههاآ
 -6قطن کامل نخا آ
 -1ناشنوایی کامل و دائم هر دو گوشآ
 -8برداشتن فک پایینآ
موارد زیر نقص عضو و ازکارافتادگی دائم و جزیی محسو می شود و غرامت این موارد معادل درصدی از سرمایه بیمه نقص عضو و از کارافتادگی
استآ
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عنوان نقص عضو

ردیف

درصد از سرمایه
بیمه

0

از دست دادن قدرت و توانایی حرف زدن (اللی) اعم از کارافتادگی دائم و کامل حنجره یا قطن زبان

81

2

از کارافتادگی دائم و کامل یا قطن یک دست از بازو

11

3

از کارافتادگی دائم و کامل یا قطن یک دست از ساعد

61

1

از کارافتادگی دائم و کامل یا قطن یک دست از مچ

22

2

از کارافتادگی دائم و کامل یا قطن کامل انگشتان هر دست

21

2/0

انگشت شست

36

2/2

بند اول شست

21

2/3

سبابه

22

2/1

بند اول سبابه

02

2/2

بند اول و دوم سبابه

21

2/ 6

هر یک از دو انگشت میانه

02

2/1

انگشت کوچک

01

تذکر  :در هر حال حداکثر تعهد بیمهگر بابت مجمو نقص عضو انگشتان هر دست از  21درصد سرمایه بیمه شده تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که مجمو انگشتان هر دو
دست قطن و یا ازکارافتاده دائم گردد حداکثر معادل  81درصد سرمایه بیمه قابل پرداخت خواهد بودآ

6

فقدان دندانها (حداکثر)

28

1

از کارافتادگی دائم و کامل یا قطن یک پا از مفصل ران

11

8

از کارافتادگی دائم و کامل یا قطن یک پا از ساو

61

9

از کارافتادگی دائم و کامل یا قطن یک پا از مچ

22

01

از کارافتادگی دائم و کامل یا قطن انگشتان پا

31

01/0

شست پا

01

01/2

هر یک از سایر انگشتان

2

00
02
03
01

نابینا شدن یک چشم (در صورتی که بیمهشده قبل از حادثه ،از بینایی کامل یک چشم محروم بوده باشد درصد نقص عضو نابینا
شدن چشم دیگر 81درصد خواهد بودآ)
ازدست دادن شنوایی یک گوش (در صورتی که بیمهشده قبل از وقو حادثه ،مشمول بیمه از شنوایی کامل یک گوش محروم
بوده باشد درصد نقص عضو ناشنوا شدن گوش دیگر  62درصد خواهد بودآ)
از دست دادن الله گوش
از دست دادن ح

21
32
01

بویایی

02

چشایی

02

02

از دست دادن ح

06

غرامت نقص عضو سایر اعضای سر (جمجمه ) و صورت از حداکثر 11درصد سرمایه بیمه تجاوز نخواهدکردآ

01

یک کلیه

31

08

طحال

1

09

بیضه

2
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ردیف

21

عنوان نقص عضو

درصد از سرمایه
بیمه

غرامت نقص عضو سایر اعضای داخل بدن به تشخیص پزشک معتمد بیمهگر

پ -در موارد غیر از بندهای الف و

فوو ،نقص عضو و ازکارافتادگی دائم اعم از کلی یا جزیی و همچنین میزان غرامت مربوط با نير پزشک معتمد

بیمهگر تعیین میگرددآ
تبصره  : 3بیمه مرکزی میتواند با بررسی تخصصی الزم ،جدول نقص عضو و ازکارافتادگی دائم و جزیی را اصالح یا تکمیل نمایدآ
ماده  -1در موارد خاص ،شرکت بیمه می تواند با اخذ مجوز از بیمه مرکزی ،سرمایه نقص عضو جزیی یک یا چند عضو را به صورت دیگری تعیین
نمایدآ
ماده  -3در همه موارد ،تشخیص نقص عضو و ازکارافتادگی دائم کلی و یا دائم جزیی و همچنین حداکثر میزان آن با رعایت جدول ذیربط یا پزشک
معتمد بیمهگر میباشد و مجمو سرمایههای هر یک از موارد مذکور در مدت بیمه بابت فوت ،نقص عضو و ازکارافتادگی دائم (کلی یا جزیی) موضو
این بیمهنامه نمیتواند از مجمو سرمایه بیمه هریک از پوشش های مذکور تجاوز نمایدآ
فصغ چهارم -خسارتهای خارج از تعهدات بیمهگر
ماده  -2موارد زیر و یا تحقط خطر ناشی از آن از شمول تعهدات بیمهگر خار است:
الف -خودکشی و یا اقدام به آنآ
ب -صدمات بدنی که بیمهشده عمداً موجد آن شودآ
ج -مستی و یا استعمال هرگونه مواد مخدر و روان گردانآ
د -استفاده از داروهای کاهنده هوشیاری و خوا آور بدون تجویز پزشکآ
هش  -ارتکا بیمهشده به اعمال مجرمانه اعم از مباشرت ،مشارکت و یا معاونت در آنآ
و -هر نو دیسک و یا فتط بیمهشدهآ
ز– بیماری و ابتال به جنون بیمهشده مگر آن که ابتال به جنون ناشی از تحقط خطر موضو این بیمه باشدآ
ح -فوت بیمهشده به علت حادثه ناشی از عمد ذینفن (اعم از مباشرت ،مشارکت و یا معاونت)آ در این صورت بیمهگر فقط متعهد به پرداخت سهم
سایر افراد ذینفن در سرمایه بیمه خواهد بودآ
ط -جني (به جز انفجار و یا عملکرد ادوات نيامی که بعد از جني بجا مانده است) ،شورش ،انقال  ،بلوا ،اعتصا  ،قیام ،آشو  ،کودتا و اقدامات
احتیاطی مقامات نيامی و انتيامیآ
ی -زمین لرزه ،آتشفشان و فعل و انفعاالت هستهایآ
ك -ورزشهای رزمی و حرفهای ،شکار ،سوارکاری ،قایط رانی ،هدایت موتورسیکلت ،هدایت و یا سرنشینی هواپیمای آموزشی ،اکتشافی و غیرتجاری،
هدایت و یا سرنشینی اتومبیل کورسی (مسابقه ای) ،هدایت و یا سرنشینی هلیکوپتر ،غواصی ،پرش با چتر نجات و هدایت کایت یا سایر وسائل پرواز
بدون موتورآ
تبصره  : 4خطرات مندر دربندهای ط ،ی و ک با موافقت کتبی بیمهگر و اخذ حطبیمه مربوطه قابل پوشش است و برای پوشش بند ط رعایت
موارد زیر ضروری است:
 -0بیمهشده نباید در تحقط خطر موضو بیمه مشارکت داشته باشدآ
 -2بیمهگر میتواند با ارسال اخطار کتبی  01روزه پوشش بیمهای موضو بند مذکور را لغو نمایدآ
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تبصره  : 2مؤسسات بیمه میتوانند با اخذ موافقت قبلی از بیمه مرکزی خطرات اضافی دیگری را بیمه نمایندآ
ماده  –71موارد انفساخ بیمهنامه :در صورت فوت بیمهشده به علت تحقط خطری که تحت پوشش این بیمهنامه نباشد بیمهنامه از زمان فوت
بیمهشده منفسخ میگرددآ در موارد انفساخ ،حطبیمه مدت منقضی شده براسا

تعرفه روزشمار محاسبه میشودآ

تبصره  : 6در قراردادهای گروهی پوشش بیمهنامه فقط برای بیمه شده متوفی لغو خواهد شدآ
ماده  -77پوششهای این بیمهنامه برای حوادث داخل و خار قلمرو جمهوری اسالمی ایران است مگر آنکه به صورت دیگری توافط شده باشدآ
ماده  – 72فرانشیز  :سهم بیمه گذار از مبلغ هر خسارت  %01و حداقل  201110111ریال می باشدآ
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بخش پنجم  :کلوزها
کلوز  HR7دستمزد معماران (آرشیتکتها) /پاکسازی ضایعات و هزینه انجام مقررات دولتی
به موجد این الحاقیه و ضامن رعایت شارایط ،استثنائات و مقررات مندر در بیمهنامه یا ضمائم آن و مشروط به این که بیمهگذار حطبیمه مندر
در جدول ذیل را پرداخت نموده باشد در صورتی که خسارت اعالم شده بابت آسید وارد به ساختمانها قابل پرداخت باشد ،بیمهگر موارد ذیل را نیز
پرداخت خواهد کرد:
-1

دساتمزد آرشایتکتها ،مهندسین ناظر ،مهندسین مشاور و هزینههای قانونی ،مشروط به اینکه این هزینهها به منيور تهیه مدارک
اعالم خسارت صورت نگرفته باشدآ

-2

هزینههای پاکسازی ضایعات از ساختمان ویران شده و یا هزینههای شمنکوبی ساختمان یا ساختمانهاآ

-3

هزیناه انجام مقررات دولتی یا محلی .مگر هزینه هایی که قبل از وقو خساااارت نیز اجتنا ناپذیر بودهاندآ (از جمله هزینه های
کسد مجوز های قانونی و یا جرائمی که به واسطه بروز خسارت ،متوجه بیمه گذار می گردد)

حد تعهد بیمهگر %21 :تعهدات اصلی

کلوز  HR2ورود اجباری ماموران خدمات اضطراری
به موجد این الحاقیه و ضامن رعایت شارایط ،استثنائات و مقررات مندر در بیمهنامه یا ضمائم آن و مشروط به این که بیمهگذار حطبیمه مندر
در جدول ذیل را پرداخت نموده باشاد هر نو تلف یا آسید وارد به ساختمان در اثر ورود اجباری مامورین پلی  ،آتشنشانی یا اورژان

پزشکی به

دلیل مشاهده یا قرار گرفتن بیمهگذار یا اعضای خانواده در یک موقعیت اضطراری تحت پوشش خواهد بودآ
حد تعهد بیمهگر %01 :تعهدات اصلی

کلوز  HR3نقغ و انتقال منزل
به موجد این الحاقیه و ضامن رعایت شارایط ،استثنائات و مقررات مندر در بیمهنامه یا ضمائم آن و مشروط به این که بیمهگذار حطبیمه مندر
در جادول ذیال را پرداخات نموده بااشاااد چناانچه بیمه گذار در هر زمان در طول مدت بیمه اقدام به فروش منزل خود با تنيیم قرارداد فروش یا
مبایعهنامه نماید ،تا تاریخ تکمیل فرایند فروش (انتقال ساااند) و مادامی که منزل تحت پوشاااش بیمهنامه دیگری قرار نگرفته اسااات ،این بیمهنامه
ساختمان(ها) را تحت پوشش کامل قرار خواهد دادآ
حطبیمه اضافی %011 :تعهدات اصلی
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کلوز  HR4پیجویی و دستیابی به علغ خسارت
به موجد این الحاقیه و ضامن رعایت شارایط ،استثنائات و مقررات مندر در بیمهنامه یا ضمائم آن و مشروط به این که بیمهگذار حطبیمه مندر
در جدول ذیل را پرداخت نموده باشاد در مورد هر خساارت بیمهگر ،هزینههای الزم و ضاروری را که بیمهگذار برای یافتن منشاء خسارت وارده به
منزل در اثر عوامل ذیل متحمل شده است پرداخت خواهد کرد:
 oریزش فاضال  ،آ جاری در سیستم فاضال یا تاسیسات حرارتی
 oریزش سوخت ماین (نفت ،مازوت ،بنزین یا گازوییل) از مخزن سوخت یا تاسیسات حرارتی
 oخساارت ناشای از وقو حادثه برای کابلها و سایستم سیمکشی ساختمان ،لولهها ،لولههای فاضال یا مخازنی که خدمات مورد
نیاز را برای منزل یا از محل منزل تامین مینمایندآ
این هزینهها شااامل تعوی

یا ترمیم دیوارها ،کف زمین ،سااقفها ،مساایرها ،فن ها و توریها یا کانالهای جابه جا شااده یا آسااید دیده در جریان

عملیات جساتجو نیز میشاود به استثناء تلف یا آسید وارد به قیرگونی سیستم فاضال ساختمان به علت عید ذاتی ناشی از طراحی اشتباه ،مواد
اولیه نامرغو  ،سااخت یا نصاد اشاتباه لولهها و سیستم فاضال و هزینه ترمیم منشاء خسارت ،مگر اینکه در اثر عاملی باشد که تحت پوشش این
بیمهنامه قرار داردآ

کلوز  HR2کلیدها و قفغها
به موجد این الحاقیه و ضامن رعایت شارایط ،استثنائات و مقررات مندر در بیمهنامه یا ضمائم آن و مشروط به این که بیمهگذار حطبیمه مندر
در جدول ذیل را پرداخت نموده باشااد چنانچه کلیدها و قفلهای متعلط به بیمهگذار مفقود شااوند یا مورد دسااتبرد قرار گیرند بیمهگر در هر مورد
خسارت اعالم شده ،هزینه تعوی

کلیدها ،قفلها یا تعوی

مکانیسم قفلها را در موارد ذیل پرداخت خواهد کرد:

 oدربهای بیرونی و پنجرههای منزل (به استثنای در گاراژ یا ساختمانهای بیرونی)
 oیک فقره گاو صندوو واقن در داخل منزل
 oیک سیستم اعالم خطر حفاظتی

کلوز  HR6اقامتگاه جایگزین (موقت)
به موجد این الحاقیه و ضامن رعایت شارایط ،استثنائات و مقررات مندر در بیمهنامه یا ضمائم آن و مشروط به این که بیمهگذار حطبیمه مندر
در جدول ذیل را پرداخت نموده باشاد در رابطه با هر مورد خساارت اعالم شده ،بیمهگر هزینههای الزم برای تامین منزل جایگزین برای بیمهگذار،
خانواده و حیوانات خانگی وی را تا زمانی که منزل بیمهگذار در اثر وقو تلف یا آساید ناشای از عوامل ذیل قابلیت ساکونت نداشته باشد ،پرداخت
خواهد کردآ

کلوز  HR3اسناد و مدارك
به موجد این الحاقیه و ضامن رعایت شارایط ،استثنائات و مقررات مندر در بیمهنامه یا ضمائم آن و مشروط به این که بیمهگذار حطبیمه مندر
در جدول ذیل را پرداخت نموده باشاد بیمه گر هر نو ادعای خساارت ناشی از تلف یا آسید وارده به اسناد و مدارک (به غیر از وجه نقد) را که در
اثر عوامل ذیل ایجاد شده باشند ،جبران خواهد کرد:
 oدر داخل ساختمان اصلی منزل رخ داده باشد
 oبه صاندوو امانات بانک یا گاو صندوو متعلط به وکیل یا مشاور حقوقی بیمهگذار در هر نقطهای از جهان سررده شده
باشدآ
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بیمه گر در خصوص موارد ذیل تعهدی ندارد:


اسنادی که مشخصاً توسط بیمهنامه دیگری بیمه شده باشندآ



اسنادی که اساساً به منيور کسد و کار ،تجارت ،حرفه خاص یا امور استخدامی مورد استفاده قرار میگیرندآ



بلیطهای التاری یا بخت آزمایی

کلوز  HR71محتویات بااچه
به موجد این الحاقیه و ضامن رعایت شارایط ،استثنائات و مقررات مندر در بیمهنامه یا ضمائم آن و مشروط به این که بیمهگذار حطبیمه مندر
در جدول ذیل را پرداخت نموده باشااد در مورد هر خسااارت اعالم شااده ،بیمهگر خسااارت وارد به محتویات (شااامل گیاهان ،بوتهها ،درختچهها و
درختان) موجود در فضاای باز محوطه منزل را که در اثر عواملی که ذیل این بیمهنامه قید شادهاند دچار تلف یا آسید شده باشند ،پرداخت خواهد
نمودآ
به استثناء :


تلف یا آسید وارد به اقالم گرانبها ،وجه نقد ،تجهیزات کسد و کار و دوچرخهآ



حادثه هنگامی رخ داده باشد که منزل تخلیه باشد یا در تصرف بیمهگذار نباشدآ

کلوز  HR73مسئولیت حقوقی مستاجرین (در صورتی اعمال خواهد شد که منزل اجارهای باشد)
به موجد این الحاقیه و ضامن رعایت شارایط ،استثنائات و مقررات مندر در بیمهنامه یا ضمائم آن و مشروط به این که بیمهگذار حطبیمه مندر
در جدول ذیل را پرداخت نموده باشاد در مورد هر خساارت اعالم شاده یا یک ساری از خسارتهای اعالم شده ناشی از یک حادثه یا یک منشاء یا
یک دلیل اصالی که پرداختهایی در چارچو مسئولیت حقوقی بیمهگذار یا هریک از اعضای خانواده(که اسامی آنها در بیمه نامه قید شده است) به
عنوان مستاجر را در پی داشته باشدآ بیمهگر خسارت وارده در اثر عوامل ذیل را جبران خواهد نمود:
 oآسیدهای وارد به ساختمان به علت هر یک از خطراتی که در بندهای یک الی  00این بیمه نامه مشخص شدهاندآ
 oخساارت ناشی از حادثه ،وارد به کابلها و سیمکشیها ،روکش مسیرهای فاضال یا مسیرهای زیرزمینی فاضال  ،لولهها و مخازن
تامین کننده سروی های بهداشتی در داخل منزل یا از منزلآ

کلوز  HR74خسارت وارد به اجزای ساختمان در اثر حادثه
به موجد این الحاقیه و ضامن رعایت شارایط ،استثنائات و مقررات مندر در بیمهنامه یا ضمائم آن و مشروط به این که بیمهگذار حطبیمه مندر
در جدول ذیل را پرداخت نموده باشااد خسااارت وارده به اجزای ساااختمان در اثر هر حادثهای که در متن این الحاقیه اسااتثناء نشااده باشااد ،تحت
پوشش خواهد بودآ
 -0تلف یا آساید ناشای از حادثه وارد به کابلها یا سایمکشیها ،پوشش حفاظتی کانالها یا لولههای فاضال و شبکههای زیرزمینی فاضال ،
لولهکشای یا مخازنی که سارویساهای الزم را به منزل میرساانند یا برای منزل تامین مینمایند و آنچه که در حیطه مسئولیت بیمهگذار
استآ
 -2تلف یا آسید ناشی از حادثه وارد به ساختمان(ها) شامل شکست ناشی از حادثه :
 شیشههای ثابت:
 oپنجرهها
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 oدر ها
 oپنجرههای باالی در یا پنجرههای زیر شیروانی
 oنورگیرها یا پنجرههای سقفی
 oگلخانهها
 oدکه یا خانه سرایداری
 oایوانها و بالکنها
 سرامیکهای نصد شده در آشرزخانه
 منصوبات و لوازم نصد شده در سرویسهای بهداشتی
خسارتهای مالی ناشی از حادثه تلف یا آسید ناشی از موارد ذیل را پوشش نخواهد داد:


آبه علت عید ذاتی ناشی از طراحی اشتباه ،مواد اولیه نامرغو  ،ساخت یا نصد اشتباه لولهها و سیستم فاضال آ



به علت سرمازدگیآ



به علت کرم خوردگی یا حیوانات موذیآ



به علت جویدن خراشیدگی ،دریدن ،یا کثیف کردن توسط حیوانات خانگی بیمهگذارآ



به علت شکست مکانیکی و الکتریکی یا خرابیآ



خسارت وارد به در های ورودی ،حصارها و فن



خساارت وارد به مسایرهای ماشینرو ،راهروها و پاسیوها مگر اینکه منزل بیمهگذار در همان زمان و به همان علت آسید دیده

هاآ

باشدآ


به علت پوسیدگی خشک یا مرطو یا به هر علت دیگر از جمله ورود آ به مرور زمانآ

کلوز HR72لوازم تزمینی
به موجد این الحاقیه و ضامن رعایت شرایط ،استثنائات و مقررات مندر در بیمهنامه یا ضمائم آن و مشروط به این که بیمهگذار ،حطبیمه مندر
در جدول ذیل را پرداخت نموده باشاد ،لوازم تزیینی یا خساارت وارده به اموال بیمه شاده در اثر اقدام به سرقت با شکست حرز(شامل باال رفتن از
دیوار ،شکستن قفل در یا پنجره و آآآ) ،مشروط به این که بیمه گذار مشخصات و ارزش تفکیکی این اموال را در هنگام صدور بیمه نامه (طبط فرم
پیشنهاد پیوست بیمه نامه) به بیمه گر اعالم نموده باشد ،تحت پوشش این بیمه نامه می باشدآ

کلوز  HR76دارایی شخصی
به موجد این الحاقیه و ضامن رعایت شارایط ،استثنائات و مقررات مندر در بیمهنامه یا ضمائم آن و مشروط به این که بیمهگذار حطبیمه مندر
در جدول ذیل را پرداخت نموده باشاد لوازم شخصی و پول چنانچه متعلط به بیمهگذار یا هر یک از اعضای خانواده(که اسامی آنها در بیمه نامه قید
شاده اسات) یا هر شاخصی که مسئولیت قانونی وی با بیمه گذار است ،باشد و آنها به طور شخصی آنها را مورد استفاده قرار دهندآ بیمهگر تا سقف
سرمایه مشخص شده در جدول مشخصات را در هر حادثه به بیمهگذار پرداخت خواهد کردآ سرمایه بیمهشده این بخش ،بخشی از حد تعهد پوشش
بیمه اثاثیه بوده و تعهد مازادی بر آن نمیافزایدآ
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موارد تحت پوشش :
لوازم شخصی و پول متعلط به بیمهگذار یا هر یک از اعضای خانواده(که اسامی آنها در بیمه نامه قید شده است) تا زمانی که:
 -0در محدوده مکانی مندر در جدول مشخصاتآ
 -2در هر نقطهای از جهان حداکثر تا  61روز از مدت بیمه که در جدول مشاخصاات مشخص شده باشد یا توسط بیمهگذار به بیمهگر اعالم
شودآ
استثنائات مربوط به اموال شخصی:
 -0فرانشیز  :آنچنان که در جدول مشخصات در شده استآ
 -2مواردی که در استثنائات عمومی قید شدهاندآ
 -3تلف یا آسید:


منتج به پرداخت هزینه ،بابت بازسازی هر نو فیلم ،دیسک ،نوارکاست یا قیمت اطالعات داخل آنها



به علت یا طی فرایند تمیزکاری ،سروی های ادواری ،تعمیر ،دمونتاژ ،بازیابی ،تغییرات ،رني زدن یا شستن



در اثر جویدگی ،خراشیدگی ،دریدن یا کثیف کردن توسط حیوانات خانگی بیمهگذار



به علت کرم خوردگی یا حیوانات موذی



در اثر سارقت یا اقدام به سارقت از یک وسیله نقلیه موتوری زمینی باشد مگر اینکه از چشم پنهان باشد ،کلیه پنجرهها بسته و کلیه
درها قفل شده باشد ،از جمله بوت قفل باشدآ



وارد به اقالمی که تحت حفاظت ،کنترل و مراقبت بیمهگذار یا هریک از اعضای خانواده نباشدآ



سرقت یا ارتکا سرقت از اتاو هتل



در نتیجه کاهش ارزش یا ساایر انوا تلف و آسید یا افزایش هزینه در پی حادثهای که بیمهگذار بابت آن اعالم خسارت نموده استآ
به عنوان مثال :هزینههایی که به منيور آماده کردن مدارک اعالم خسارت انجام میشودآ



ناشی از شکست مکانیکی یا الکتریکی یا خرابی باشدآ



ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی باشدآ



خسارت وارد به قطعات ،لوازم ،ابزار ،رادیوها ،ضبط صوتها MP3 ،DVD player ،CD Player ،و دستگاههای هدایت ماهوارهای
) (GPS,GPRSبه جز موارد مربوط به وسایل نقلیه زمینی مندر در بند فوو



خسارت وارد به هر نو اموالی که به منيور کسدوکار ،تجارت ،حرفه و پیشه یا امور استخدامی به کار می رودآ



خسارت وارد به گیاهان و موجودات زنده



خسارت وارد به اسناد و مدارک



اموالی که هر شخصی به وسیله هر نو پرداختی به دست آورده باشد و ثابت شود که جعلی ،کاذ  ،فریبکارانه ،نامعتبر ،غیر قابلجمن
آوری ،غیر قابل بازخرید و وصول نشدنی استآ



مشخصاً در بخش دیگری از این بیمهنامه تحت پوشش قرار گرفته باشد



خساااارت وارد به رایانه یا تجهیزات رایانهای به علت فقدان یا گم کردن یا فایل کردن اشاااتباه پرونده ) (Documentsیا اطالعات
) (Dataثبت شده در رایانه در اثر حادثه



خسارت وارد به بلیطهای بخت آزمایی یا التاری



خسارت وارد به دوچرخه
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شرکت بیمه سامان

شرایط عمومی طرح جامع بیمه منازل مسکونی
کلوز  HR73خسارت وارده به اثاثیه ناشی از حادثه
به موجد این الحاقیه و ضامن رعایت شارایط ،استثنائات و مقررات مندر در بیمهنامه یا ضمائم آن و مشروط به این که بیمهگذار حطبیمه مندر
در جدول ذیل را پرداخت نموده باشاد ،بیمهگر تلف یا آساید وارده به اثاثیه بیمه شده به شرح مندر در جدول مشخصات بیمهنامه را که ناشی از
حادثه در محدوده منزل بیمهگذار باشد ،جبران خواهد کرد مگر این که ناشی از یکی از موارد ذیل باشد:


به علت خرابی یا شکست مکانیکی یا الکتریکی



منتج به پرداخت هزینه ،بابت بازسازی هر نو فیلم ،دیسک ،نوارکاست یا قیمت اطالعات داخل آنها



به علت یا طی فرایند تمیزکاری ،سروی های ادواری ،تعمیر ،دمونتاژ ،بازیابی ،تغییرات ،رني زدن یا شستن



در اثر جویدگی ،خراشیدگی ،دریدن یا کثیف کردن توسط حیوانات خانگی بیمهگذار



به علت کرم خوردگی یا حیوانات موذی



وارد به مواد غذایی ،آشامیدنی یا گیاهان که مشخصاً تحت بندهای یک الی  00بیمه اثاثیه تحت پوشش باشندآ



خسارت وارد به رایانه یا تجهیزات رایانهای به علت:
 oفقدان یا گم کردن یا فایل کردن اشتباه پروندهها ) (Documentsیا اطالعات ) (Dataثبت شده در رایانه در اثر حادثه
 oویروسی شدن
 oآلودگی
 oکاهش ارزش یا سایر انوا تلف و آسید یا افزایش هزینه در پی حادثهای که بیمهگذار بابت آن اعالم خسارت نموده استآ به عنوان
مثال :هزینه هایی که به منيور آماده کردن مدارک اعالم خساارت یا اعالم درآمد از دسات رفته در پی بروز صدمات جسمانی یا از
کارافتادگی برای بیمهگذار ،انجام میشودآ
 oهنگامی رخ داده باشد که منزل تخلیه باشد یا در تصرف بیمهگذار نباشدآ

تذکر  :خسارت وارد به وسایط نقلیه تحت پوشش این بیمه نامه در شرایط زیر قابل رسیدگی خواهد بود :
 وسیله نقلیه در محل مورد بیمه بوده باشد. وسیله نقلیه بیمه نامه معتبر دیگری نداشته باشد. -خسارت وارده در اثر یکی از خطرات مورد تعهد بیمه نامه بوده و ناشی از خود وسیله نقلیه نباشد.
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