بيمهنامه تمام خطر پيمانکاران )(C.A.R
شماره بيمهنامه:

براساس پيشنهاد كتبي بيمهگذار مذكور در جدول مشخصات (پيشنهادي كه به شركت سهامي بيمه "ما" كه از اين پس بيمهگر ناميده
ميشود تسليم گرديده) و نيز به استناد پاسخهاي مندرج در پرسشنامه تكميل شده از طرف بيمهگذار و ساير اظهارات كتبيي او كيه بيه
منظور درج در بيمهنامه صورت ميگيرد ،درصورتي كه بيمهگذار حق بيمه را در زمان مقرر پرداخت كرده باشد به موجب اين بيمهناميه
و با رعايت استثنائات ،مقررات و شرايط مندرج در آن و يا الحاقيهاي مربوط  ،بيمهگر خسارت بيمهگذار را بيه شيرز زيير جبيران ميي
نمايد:
استثنائات عمومي
بيمهگر اتالف يا آسيب وارده و يا مسئوليت مدني را كه به طور مستقيم يا غير مستقيم ،به علت يا در نتيجه يكي از عوامل زير ايجياد و
يا به سبب آن تشديد گردد جبران نخواهد كرد :
الف ) جنگ ،هجوم ،عمل دشمن خارجي،عمليات خصمانه (خواه جنگ اعالم شده يا نشده باشد)،جنگ داخلي ،ياغيگري  ،بلوا ،انقيال
يا قيام ،شورش  ،اعتصا كارگران يا تعطيلي كارخانه از طرف كارفرما در مقابله با اعتصا كارگران ،جنبشهاي دسته جمعي ،در دست
گرفتن قدرت به وسيله قواي نظامي يا از طريق غير قانوني يا از طرف اشخاصي با سوءنيت كه با نام يا با ارتباط بيا هير گونيه تشيكيالت
سياسي انجام گيرد .توطئه ،توقيف ،ضبط و مصادره ،تخريب ،يا زيان وارد به اموال بنا به دستور دولت عمليي ييا قيانوني (DE JURE
) OR DE FACTOيا هر مقام صالحيتدار عمومي.
ب ) واكنشهاي هستهاي ،تشعشعات اتمي يا آلودگيهاي راديواكتيو
ج ) عمل يا سهلانگاري عمدي بيمهگذار يا نمايندگان وي.
د ) توقف كار به طور كلي يا جزئي
هرگاه در جريان طرز يا تعقيب دعواي قضايي يا هرگونه دادرسي ديگر ،بيمهگر به استناد استثنائات بند "اليف" اعيالم دارد كيه از بيين
رفتن ،ويراني ،آسيبديدگي يا مسئوليتي مشمول اين بيمهنامه نيست ،اثبات اين كه چنين مواردي مشمول بيمهنامه ميباشد بيه عهيده
بيمهگذار است.
مدت بيمه
مسئوليت بيمهگر حتي اگر تاريخ مقدم ديگري در جدول مشخصات قيد شده باشد پس از شروع كار يا پس از آن كيه اقيالم ميذكور در
جدول مشخصات در محل عمليات  ،تخليه شد آغاز ميشود .
مسئوليت بيمهگر براي قسمتهايي از كار قرارداد مورد بيمه كه تحويل شده يا به بهرهبرداري رسيده است پايان يافته تلقي ميشود.
اعتبار بيمهنامه حداكثر در تاريخي كه در جدول مشخصات قيد شده منقضي ميشود و تمديد مدت آن تنها بيا موافقيت قبليي و كتبيي
بيمهگر ممكن ميباشد .
شرايط عمومي
 -1مسئوليت بيمهگر براي هرگونه پرداختي به موجب اين بيمهنامه مشروط بر اين است كه بيمهگذار مقررات بيمهنامه را رعايت كرده
و به سئواالت مطرز شده در پرسشنامه و پيشنهاد به درستي پاسخ داده و كليه وظايفي را كه به عهده دارد ،انجام داده باشد.
 -2جدول مشخصات و بخش يا بخشهاي اين بيمهنامه جزء الينفك بيمهنامه محسو شده و اصطالز" اين بيمهنامه "هر بيار كيه در
اين قرارداد به كار رود منظور از آن جدول مشخصات و بخش و يا بخشها نيز خواهد بود .هر واژه و يا اصطالحي كه در يك قسيمت
از بيمهنامه يا جدول مشخصات يا در بخش يا بخشهاي آن به معني خاص به كار برده شود ،همه جاي بيمهنامه داراي همان معنيي
خواهد بود.
()1

بيمهنامه تمام خطر پيمانکاران )(C.A.R
شماره بيمهنامه:

 -3بيمهگذار بايد به منظور جلوگيري از زيان يا آسيب ديدگي اموال بيمه شده و يا زيان وارد به اشخاص ثالث به هزينيه خيود كلييه
اقدامهاي الزم را به عمل آورد و توصيههاي معقول بيمهگر را انجام دهد و مقررات قانوني و توصيههاي كارخانيه سيازنده را رعاييت
كند .
 -4الف ) نمايندگان بيمهگر ميتوانند در هر زمان مناسب موضوع بيمه را بازرسي و مورد ارزيابي قرار دهند و بيمهگذار موظف اسيت
كليه اطالعات ضروري را براي ارزيابي خطر در اختيار نمايندگان بيمهگر بگذارد.
ب ) بيمهگذار ملزم است هرگونه تغيير در ماهيت خطر را بالفاصله به وسيله فكس يا نامه به آگاهي بيمهگر برسياند و بيه هزينيه خيود
كليه اقدامهاي احتياطي الزم را براي اطمينان از صحت كار اقالم بيمه شده با توجه بيه اوضياع و احيوال معميول دارد .درصيورت ليزوم
ممكن است به تبع اين تغييرات نسبت به حدود تامين يا حق بيمه تجديد نظر به عمل آيد.
بيمه گذار نبايد در موضوع بيمه تغييراتي را ايجاد كند و يا اجازه انجام آن را بدهد كه منجر به تشديد خطر شيود مگير آن كيه موافقيت
كتبي بيمهگر را كسب كرده باشد.
 -5درصورت وقوع هر گونه حادثهاي كه بر طبق اين بيمهنامه ممكن است موجب طرز ادعاي خسارت شود بيمهگذار بايد :
الف ) بالفاصله به وسيله تلفن يا فكس مراتب را با ذكر نوع و حدود خسارت به آگاهي بيمهگر برساند و كتبا" نيز آن را مورد تائيد قيرار
دهد.
ب) به منظور جلوگيري از گسترش دامنه اتالف يا آسيبديدگي ،كليه اقدامهايي را كه براي وي امكان دارد به عمل آورد.
پ ) قسمتهاي خسارت ديده را به همان حال حفظ كند و به منظور رسيدگي در اختيار نماينده يا كارشناس بيمهگر قرار دهد.
ت ) كليه اطالعات و مدارك مورد درخواست بيمهگر را تهيه و دراختيار او بگذارد.
ث ) در موردي كه خسارت معلول سرقت ساده يا دزدي با شكست حرز باشد مقامهاي انتظامي را مطلع سازد .بيمهگر در هيي ميوردي
در قبال اتالف يا آسيبديدگي يا مسئوليتي كه ظرف مدت  41روز پس از وقوع حادثه به وي اطالع داده نشده باشيد ،تعهيدي نخواهيد
داشت.
پس از آنكه بيمهگذار برطبق شرايط باال وقوع خسارت را به اطالع بيمهگر رساند ،در مورد خسارتهاي جزئي كه حدود آن توسط بيمهگر
تعيين و ابالغ ميشود ،ميتواند نسبت به تعمير يا تعويض اقدام كند .در ساير موراد بايد به نماينده بيمهگر فرصت داده شود كه قبيل از
هرگونه تعمير يا تغيير ،خسارت را مورد رسيدگي قرار دهد و هرگاه نماينده بيمهگر ظرف مدت معقول پس از وقيوع حادثيه خسيارت را
مورد رسيدگي قرار ندهد ،بيمهگذار حق دارد نسبت به تعمير يا تعويض قسمتهاي خسارت ديده اقدام كند .چنانچه اقالم خسارت دييده
به موقع و به نحو مناسب تعمير نشود بيمهگر نسبت به آن تعهدي نخواهد داشت.
 -6بيمهگذار متعهد است به هزينه بيمهگر اقدامهايي را كه به منظور حفظ حقوق خود و دريافت غراميت پرداختيي از اشيخاص ثاليث
(بجز كساني كه تحت اين بيمهنامه بيمه شدهاند) الزم ميداند معمول دارد يا اجازه و دستور انجام آن را بدهد .غرامتي كيه ممكين
است جبران آن مورد درخواست بيمهگر قرار گيرد اعم است از خسارتهايي كه بيمهگر مستقيما" پرداخته است يا غرامياتي كيه بير
طبق اصل قائم مقامي در نتيجه خسارتهايي كه به موجب اين بيمهنامه پرداخته است حق مطالبه آن را دارد .اقيدامهاي ميذكور در
اين بند ممكن است قبل از پرداخت خسارت به بيمهگذار يا بعد از آن الزم تشخيص داده شود يا مورد درخواست قرار گيرد .
 -7در هنگام هرگونه اختالف در مورد مبلغي كه بايد به موجب اين بيمهنامه پرداخت شود (با فرض قبول مسئوليت از طرف بيمهگر)
موضوع به كارشناسي كه كتبا" با توافق طرفين برگزيده ميشود ارجاع خواهد شد.
اگر طرفين نسبت به كارشناس واحد به توافق نرسند موضوع اختالف به دو كارشناس كه توسط طرفين ،ظيرف ميدت ييك مياه از
تاريخ درخواست كتبي طرف ديگر انتخا ميشود ارجاع خواهد گرديد.
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درصورتي كه كارشناسان مزبور به توافق نرسند قبل از بررسي ماهوي موضوع اختالف ،كارشناسان ،كارشناس سيومي را بيه عنيوان
سركارشناس كتبا" انتخا خواهند كرد  .جلسه كارشناسي تحت رياست سركارشيناس تشيكيل خواهيد شيد .قبيل از اعيالم نظير
كارشناسان هي دعوايي عليه بيمهگر درمراجع قضايي قابل طرز نميباشد.
 -8اگر خسارتي مورد ادعا قرار گيرد كه عاري از حقيقت يا توأم با قصد تقلب تشخيص داده شود يا اظهاراتي در جهت تأييد ادعاهيايي
از اين قبيل عنوان گردد و يا به منظور استفاده از اين بيمهنامه از طرف بيمهگذار يا هر شيخص ديگيري بيه نماينيدگي بيميهگيذار
اسناد و مدارك و وسايل و تدابير نادرست و تقلب آميز به كار برده شود ،ييا هرگياه بيميهگير درخصيوص خسيارتي از خيود سيلب
مسئوليت كند ،چنانچه اقامه دعوي ظرف سه ماه و يا درصورت ارجاع موضوع به كارشناس ظرف مدت سه ماه پس از اعالم راي از
طرف كارشناس يا سركارشناس اقدام قانوني از سوي بيمهگذار صورت نگيرد كليه حقوق ناشي از اين بيمهنامه منتفي خواهد شد.
 -9اگر در زمان ادعاي خسارت مشمول اين بيمهنامه براي جبران خسارت يا دعاوي اشخاص ثالث  ،بيمهنامه ديگري نيز وجود داشته
باشد  ،بيمهگر فقط نسبت به سهم خود مسئول جبران خسارت خواهد بود .
بخش يك – خسارت مادي
بيمهگر با بيمهگذار توافق ميكند كه هرگاه درطول مدت اعتبار بيمهنامه تمام يا قسمتي از اموال مندرج در جدول مشخصات بيه علليي
جز آنچه صريحا" مستثني شده به طور ناگهاني دچار اتالف يا خسارت فيزيكي غير قابل پيشبيني شود ،به طوري كه مستلزم تعمير ييا
تعويض باشد ،بيمهگر به انتخا خود با پرداخت نقدي يا تعمير يا تعويض مورد آسيب ديده ،خسارت را در هر حادثه حداكثر تا ميزانيي
كه براي آن در جدول مشخصات پيشبيني شده و در مجموع تا مبلغ بيمه مندرج در جدول مزبور جبران خواهد كرد.
بيمه گر همچنين هزينه برداشت ضايعات مربوط به حوادثي را كه تحت پوشش اين بيمهنامه ميباشد به بيمهگذار پرداخت خواهد كيرد،
مشروط بر اين كه مبلغ جداگانهاي در جدول براي اين منظور در نظر گرفته شده باشد.
استثنائات ويژه بخش يك
بيمهگر نسبت به موارد زير تعهدي ندارد:
الف) در هر حادثه  ،فرانشيز مذكور در جدول مشخصات به عهده بيمهگذار است.
ب ) خسارتهاي غير مستقيم از هر قبيل و به هر صورت از جمله جرايم قراردادي ،خسارتهاي ناشي از تاخير در انجام كار ،عيدم اجيراي
قرارداد يا از دست دادن آن.
پ ) از بين رفتن يا آسيب ديدگي معلول طراحي غلط .
ت ) هزينههاي تعويض  ،تعمير يا رفع نواقص كار يا مصالح ساختماني  ،اين استثناء محدود به مصالح معيو يا انجام كيار غيير اصيولي
خواهد بود و شامل آسيب يا اتالف به مواردي كه به طور صحيح اجراء شده و در نتيجه حوادث ناشي از چنين مصالح معيو يا كار غير
اصولي باشد نخواهد شد .
ث ) فرسودگي  ،خوردگي ،فساد در اثر مواد شيميايي  ،زنگزدگي و همچنين خرابي معلول عدم استعمال و شرايط عادي جوي .
ج ) شكستگي مكانيكي يا الكتريكي و همچنين اختالل در كار تاسيسات و ماشينآالت و تجهيزات كارگاه .
چ)اتالف يا آسيب وارد به وسايل نقليه مجاز براي عبور و مرور در جادههاي عمومي يا وسايل موتوري آبي يا هوايي .
ح ) از بين رفتن يا آسيب وارد به پروندهها  ،نقشهها  ،صورتحسابها  ،فاكتورها  ،پولهاي رايج  ،تمبرها  ،اسناد  ،برات و سفته  ،اسيكناس
 ،اوراق بهادار و چكها .
خ ) اتالف يا خسارتهايي كه در هنگام صورتبرداري موجودي كشف ميشود .
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مقرراتي که نسبت به بخش يك اعمال ميشود
شرط  – 1مبالغ بيمه شده :
به موجب اين بيمهنامه مبالغ بيمه شده مندرج در جدول مشخصات نبايد كمتر از مبالغ زير باشد :
در مورد بندهاي  4و  2ارزش كامل عمليات ساختماني و نصب در هنگام خاتمه كار مشتمل بر مصالح  ،دستمزدها  ،هزينههاي حميل و
نقل  ،حقوق و عوارض گمركي و همچنين مصالح يا موادي كه از طرف صاحبكار تهيه شده است.
در مورد بند  1ارزش تعويض ابزار  ،تجهيزات و لوازم ساختماني يا نصب ( ،منظور هزينه تعويض اقالم بيمه شده با اقالم جديد از هميان
نوع و همان ظرفيت ميباشد).
بيمهگذار متعهد است درصورت هرگونه تغيير دستمزد و قيمتها ،براي افزايش يا كاهش مبالغ بيمه شده اقدام كند ،لكن اين تغيييرات
از زماني نافذ خواهد بود كه توسط بيمهگر در بيمهنامه ملحوظ شود (بند .)3
اگر هنگام وقوع خسارت معلوم شود كه مبالغ بيمه شده كمتر از مبالغي است كه ميبايست بيمه شود ،مبلغ قابل پرداخت به بيمهگيذار
تحت اين بيمهنامه به تناسب مبلغ بيمه شده به مبلغي كه ميبايست بيمه ميشد كاهش مييابد .اين شرط نسبت به هر ييك از اقيالم و
هزينهها به طور جداگانه اعمال ميشود (ماده ده قانون بيمه).
شرط  – 2اساس پرداخت خسارت :
با رعايت شرط ( )4فوق درصورت وقوع حادثه مشمول اين بيمهنامه ،خسارت به ترتيب زير جبران ميشود:
الف ) در مورد خسارت قابل تعمير  ،هزينه تعميرات الزم براي اين كه اقالم خسارت ديده به وضعي كه بالفاصله قبيل از حادثيه داشيته
برگردانده شود كه از اين مبلغ  ،بازيافتي هم اگر وجود داشته باشد كسر ميشود .
ب ) درصورت خسارت كلي ،ارزش واقعي مورد بيمه بالفاصله قبل از حادثه پيس از كسير بازييافتي  .ايين تعهيد محيدود بيه آن مقيدار
خسارتي است كه متوجه بيمهگذار شده و تا حدودي است كه جزء مبالغ بيمه شده باشد ،مشروط بر اين كه شيرايط و مقيررات مربيوط
رعايت گردد.
بيمهگر تنها درصورت ارائه فاكتور يا اسناد ديگري كه مؤيد تعمير يا تعويض باشد خسارت پرداخت خواهد كرد .كلييه خسيارتهاي قابيل
تعمير بايد تعمير شود  ،لكن اگر هزينه تعمير از ارزش واقعي اموال بالفاصله قبل از حادثه تجاوز كند ،جبران خسارت براساس بنيد ( )
باال صورت خواهد گرفت.
بيمهگر هزينه تعميرات موقت را نيز عهدهدار خواهد بود مشروط بر اينكه چنين تعميراتي  ،جزئيي از تعمييرات قطعيي بيوده و موجيب
افزايش كل هزينه تعميرات نشود .هزينه مربوط به تغييرات،اضافات و يا بهسازي مشمول اين بيمهنامه نيست .
شرط  -3گستره پوشش :
هزينههاي اضافي براي اضافهكاري  ،كار در شب ،كار در هنگام تعطيالت رسمي  ،حميل و نقيل سيريع و هزينيه حميل هيوائي تنهيا در
صورتي مشمول بيمه خواهد بود كه صريحا" مورد موافقت كتبي قبلي طرفين قرار گرفته باشد .
بخش دو -مسئوليت در قبال اشخاص ثالث
بيمهگر خسارتهايي را كه بيمهگذار به موجب قانون مسئول آن ميباشد .حداكثر تا مبلغ مندرج در بخش دو جدول مشخصات به شيرز
زير جبران خواهد كرد:
الف)صدمات جسماني يا بيماري اشخاص ثالث ناشي از حادثه (اعم از اين كه به مرگ منجر شود يا نشود) .
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ب) اتالف يا آسيب وارد به اموال اشخاص ثالث كه معلول حادثهاي در رابطه مستقيم با عمليات ساختماني يا نصب اقالم بيمه شيده در
بخش يك در مدت اعتبار بيمهنامه و در محل اجراي طرز يا مجاور آن باشد .
هرگاه بر طبق مقررات باال پرداخت خسارتي تحت عنوان مسئوليت مدني مورد پيدا كند  ،بيمهگر مبالغ زير را نيز به بيمهگذار پرداخت
خواهد كرد:
الف) كليه هزينهها و مخارج دادرسي كه بيمهگذار به خواهان پرداخته است .
ب) كليه هزينهها ومخارجي كه بيمهگذار با رضايت كتبي بيمهگر به عهده گرفته است .
مشروط بر اين كه تعهدات بيمهگر تحت اين بخش بيمهنامه از ميزان مبالغ و يا حد غرامتي كه در جدول مشخصيات در هير ميورد درج
شده است تجاوز نكند.
استثنائات ويژه بخش دو
بيمهگر نسبت به موارد زير تعهدي ندارد:
 -1در هر حادثه فرانشيز مذكور در جدول مشخصات به عهده بيمهگذار است .
 -2خسارتهاي غير مستقيم از هر قبيل و به هر صورت از جمله جرايم قراردادي ،خسارتهاي ناشي از تاخير در انجام كار ،عدم اجراي
قرارداد يا از دست دادن آن.
 -3هزينههاي مربوط به انجام يا تجديد يا جبران يا تعمير يا تعويض هر آنچه كه دربخش يك بيمهشده يا قابل بيمه شدن بوده است .
 -4خسارت وارد به اموال يا زمين يا ساختمان در نتيجه تكان خوردن يا جابهجا كردن يا تضعيف تكيهگاه و همچنين خسيارتهاي وارد
به اموال يا صدمات جسماني به اشخاص كه به وسيله يا درنتيجه هريك از اين حوادث وارد آمده باشيد ( .مگير ايين كيه از طرييق
الحاقي توافق خاصي به عمل آمده باشد ) .
 -5مسئوليتهاي ناشي از :
الف) صدمات جسماني يا بيماري كارمندان يا كارگران پيمانكار يا پيمانكاران يا صاحبكار يا هر مؤسسه ديگيري كيه در انجيام تميام ييا
بخشي از طرز بيمه شده دربخش يك دخالت دارد و همچنين اعضاي خانواده آنان .
ب) زيان يا آسيب وارد به اموال متعلق يا در اختيار يا در امانت يا در مراقبت پيمانكار يا پيمانكاران يا صياحبكار ييا هير مؤسسيه ديگير
مربوط به اجراي طرز كه تمام يا قسمتي از آن در بخش يك بيمهنامه بيمه شده يا هر يك از كارمندان و كارگران مؤسسات و اشيخاص
مذكور .
پ) حوادث ناشي از وسايل نقليه مجاز به عبور و مرور درجادههاي عمومي يا وسايل موتوري آبي يا هوايي.
ت) هرگونه موافقت بيمه گذار براي پرداخت هر مبلغي به عنوان غرامت يا به هر عنوان ديگير مگير آن كيه بيدون چنيين ميوافقتي نييز
مسئوليت و ميزان آن محرز باشد.
شرايط ويژهاي که نسبت به بخش دو اعمال ميشود:
 -1هرگونه اقرار ،پيشنهاد ،وعده  ،پرداخت يا جبران غرامتي از طرف بيمهگذار يا به نام او بدون موافقت كتبي بيمهگر معتبير نخواهيد
بود ،بيمهگر چنانچه بخواهد ميتواند دفاع از بيمهگذار را به عهده بگيرد و به نام او و به نفع خود هرگونه خسارتي را تسويه يا براي
جبران غرامت به نام بيمه گذار اقامه دعوي نمايد و اختيار تام دارد كه به تعقيب دعوي و تسويه هرگونه خسارت به هر صيورت كيه
مصلحت بداند اقدام كند و بيمهگذار ملزم است كليه اطالعات و كمكهاي الزم را در اختيار او بگذارد.
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 -2درصورت وقوع حادثه بيمهگر ميتواند تا ميزاني كه براي حد غرامت هر حادثه در نظر گرفته شيده اسيت (پيس از كسير مبليغ ييا
مبالغي كه قبال" با اين عنوان پرداخت شده است ) يا هر مبلغ نازلتري كه بتوان با پرداخيت آن ادعيا ييا ادعاهياي ناشيي از وقيوع
حادثه را جبران نمود  ،بپردازد و متعاقب چنين پرداختي بيمهگر هي مسئوليت ديگري در مورد حادثه مذكور تحيت ايين بخيش
نخواهد داشت.
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