بيمهنامه تمام خطر نصب )(E.A.R
شماره بيمهنامه:
براساس پيشنهاد كتبي بيمهگذار مذكور در جدول مشخصات (پيشنهادي كه به شركت سهامي بيمهه "مها" كهه ا انهپ پهي بيمههگهر
ناميده ميشود تسليم گردنده) و نيز به استناد پاسخهاي مندرج در پرسشنامه تكميل شده ا طرف بيمهگذار و سانر اظهارات كتبهي او
كه به منظور درج در بيمهنامه صورت ميگيرد ،درصورتي كه بيمهگذار حق بيمه را در مان مقرر پرداخت كرده باشهد بهه موجهي انهپ
بيمهنامه و با رعانت استثنائات ،مقررات و شرانط مندرج در آن و نا الحاقيهاي مربوط  ،بيمهگر خسارت بيمهگذار را به شرح نر جبران
مينماند:
استثنائات عمومي
بيمهگر اتالف نا آسيي وارده و نا مسئوليت مدني را كه به طور مستقيم نا غير مستقيم ،به علت نا در نتيجهه نكهي ا عوامهل
نر انجاد و نا به سبي آن تشدند گردد جبران نخواهد كرد :
الف) جنگ ،هجوم ،عمل دشمپ خارجي ،عمليات خصمانه (خواه جنگ اعالم شده نا نشده باشد) ،جنگ داخلي ،ناغيگري  ،بلوا ،انقالب
نا قيام ،شورش  ،اعتصاب كارگران نا تعطيلي كارخانه ا طرف كارفرما درمقابله با اعتصاب كارگران ,جنبشهاي دسته جمعي ,در دست
گرفتپ قدرت به وسي له قواي نظامي نا ا طرنق غير قانوني نا ا طرف اشخاصي با سوء نيت كه به نام نا با ارتباط با هر گونهه تشهكيالت
سياسي انجام گيرد ،توطئه ،توقيف ،ضبط و مصادره ,تخرني نا نان وارد به اموال ،بنا به دستور دولت عملي نها قهانوني (DE JURE
) OR DE FACTOنا هر مقام صالحيتدار عمومي.
ب) واكنشهاي هستهاي ,تشعشعات اتمي نا آلودگيهاي رادنواكتيو .
پ ) عمل نا سهلانگاري عمدي بيمهگذار نا نمانندگان وي.
ت) توقف كار به طور كلي نا جزئي .
هرگاه در جرنان طرح نا تعقيي دعواي قضاني نا هرگونه دادرسي دنگر ،بيمهگر به استناد استثنائات بند "الف" اعهالم دارد كهه ا بهيپ
رفتپ ،ونراني ،آسييدندگي نا مسئوليتي مشمول انپ بيمه نيست ،اثبات انپ كه چنيپ مواردي مشمول بيمه ميباشد بهه عههده بيمهه
گذار است.
مدت بيمه
مسئوليت بيمهگر حتي اگر تارنخ مقدم دنگري در جدول مشخصات قيد شده باشد ،پي ا شروع كار نا پي ا آن كه اقهالم مهذكور در
جدول مشخصات در محل نصي تخليه شد آغا ميشود و به محض تحونل كار نا انجام نخستيپ آ مانش ساده نا آ مانش بها بهار ,بنهابر
اننكه كداميك ودتر انجام شود و حداكثر چهار هفته بعد ا شروع آ مانشها پانان ميپذنرد ،مگر آن كه قبال" بهه طهور كتبهي توافهق
دنگري شده باشد.
اگر آ مانش و نا بهره برداري نا تحونل تنها نسبت به بخشي ا تاسيسات نا نسبت به نك نا چند ماشيپ انجام گيرد ،تهاميپ بيمههگهر و
كليه مسئووليتهاي مربوط به انپ بخش ا تاسيسات و ماشيپ نا ماشيپها خاتمه ميپذنرد و نسبت بهه قسهمتهاي دنگهر تاسيسهات نها
ماشيپهاي دنگر ادامه مينابد.
نسبت به اشياء دست دوم مورد نصي تعهد بيمهگر در لحظه شروع آ مانش خاتمه مينابد.
اعتبار بيمه حداكثر در تارنخي كه در جدول مشخصات قيد شده منقضي ميشود و تمدند مدت آن تنها با موافقت قبلي و كتبهي بيمهه
گر ممكپ ميباشد.
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بيمهنامه تمام خطر نصب )(E.A.R
شماره بيمهنامه:
شرايط عمومي
 -1مسئوليت بيمهگر براي هر گونه پرداختي به موجي انپ بيمهنامه مشروط بر انپ است كه بيمهگذار مقهررات بيمههنامهه را رعانهت
كرده و به سئواالت مطرح شده در پرسشنامه و پيشنهاد به درستي پاسخ داده و كليه وظانفي را كه به عهده دارد انجام داده باشد.
 -2جدول مشخصات و بخش نا بخشهاي انپ بيمهنامه جزء الننفك بيمهنامه محسوب ميشود و اصطالح" انپ بيمهنامه "هر بهار كهه
در انپ قرارداد به كار رود منظور ا آن جدول مشخصات و بخش و نا بخشها نيز خواهد بود .هر واژه و نها اصهطالحي كهه در نهك
قسمت ا بيمهنامه نا جدول مشخصات نا در بخش نا بخشهاي آن به معني خاص به كار برده شود  ,همهه جهاي بيمههنامهه داراي
همان معني خواهد بود.
 -3بيمهگذار باند به منظور جلوگيري ا اتالف نا آسيي دندگي اموال بيمه شده و نا نان وارد به اشخاص ثالث به هزننه خهود كليهه
اقدامهاي ال م را به عمل آورد و توصيههاي معقول بيمهگر را انجام دهد و مقررات قانوني و توصيههاي كارخانهه سها نده را رعانهت
كند .
 -4الف) نمانندگان بيمهگر ميتوانند در هر مان مناسي موضوع بيمه را با رسي و مورد ار نابي قرار دهند و بيمهگذار موظف اسهت
كليه اطالعات ضروري را براي ار نابي خطر در اختيار نمانندگان بيمهگر بگذارد.
ب) بيمهگذار ملزم است هرگونه تغيير در ماهيت خطر را بالفاصله به وسيله فكي نا نامه به آگاهي بيمهگر برسهاند و بهه هزننهه خهود
كليه اقدامهاي احتياطي ال م را براي اطمينان ا صحت كار اقالم بيمه شده با توجه بهه اوضهاع و احهوال معمهول دارد .درصهورت لهزوم
ممكپ است به تبع انپ تغييرات نسبت به حدود تاميپ نا حق بيمه تجدند نظر بعمل آند.
بيمه گذار نباند در موضوع بيمه تغييراتي را انجاد كند و نا اجا ه انجام آن را بدهد كه منجر به تشدند خطر شود مگهر آن كهه موافقهت
كتبي بيمهگر را كسي كرده باشد.
 -5درصورت وقوع هر گونه حادثهاي كه بر طبق انپ بيمهنامه ممكپ است موجي طرح ادعاي خسارت شود بيمهگذار باند :
الف – بالفاصله بوسيله تلفپ نا فكي مراتي را با ذكر نوع و حدود خسارت به آگاهي بيمهگر برساند و كتبا" نيز آن را مورد تائيهد قهرار
دهد.
ب) به منظور جلوگيري ا گسترش دامنه اتالف نا آسييدندگي ,كليه اقدامهاني را كه براي وي امكان دارد به عمل آورد.
پ) قسمتهاي خسارت دنده را به همان حال حفظ كند و به منظور رسيدگي دراختيار نماننده نا كارشناس بيمهگر قرار دهد.
ت – كليه اطالعات و مدارك مورد درخواست بيمهگر را تهيه و دراختيار او بگذارد.
ث) در مواردي كه خسارت معلول د دي ساده نا سرقت با شكست حر باشد مقامهاي انتظامي را مطلع سا د .بيمهگر در هيچ مهوردي
در قبال اتالف نا آسييدندگي نا مسئوليتي كه ظرف مدت 41رو پي ا وقوع حادثه به وي اطالع داده نشده باشهد ,تعههدي نخواههد
داشت.
پي ا آنكه بيمهگذار برطبق شرانط باال وقوع خسارت را به اطالع بيمهگر رساند ,در مورد خسارتهاي جزئي كه حدود آن توسهط بيمهه
گر تعييپ و ابالغ ميشود ,ميتواند نسبت به تعمير نا تعونض اقدام كند .در سانر موارد باند به نماننده بيمهگهر فرصهت داده شهود كهه
قبل ا هرگونه تعمير نا تغيير ,خسارت را مورد رسيدگي قرار دهد و هرگاه نماننده بيمهگر ظهرف مهدت معقهول پهي ا وقهوع حادثهه
خسارت را مورد رسيدگي قرار ندهد ,بيمه گذار حق دارد نسبت به تعمير نا تعونض قسمتهاي خسارت دنده اقدام كنهد .چنانههه اقهالم
خسارت دنده به موقع و به نحو مناسي تعمير نشود بيمهگر نسبت به آن تعهدي نخواهد داشت.
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شماره بيمهنامه:
 -6بيمهگذار متعهد است به هزننه بيمهگر اقدامهاني را كه بيمهگر به منظور حفظ حقوق خود و درنافت غرامت پرداختي ا اشهخاص
ثالث (بجز كساني كه تحت انپ بيمهنامه بيمه شدهاند) ال م ميداند معمول دارد نا اجا ه و دستور انجام آن را بدههد .غرامهاتي كهه
ممكپ است جبران آن مورد درخواست بيمهگر قرار گيرد اعم است ا خسارتهاني كه بيمهگر مستقيما" پرداخته است نا غرامهاتي
كه بر طبق اصل قائم مقامي در نتيجه خسارتهاني كه به موجي انپ بيمهنامه پرداختهه اسهت حهق مطالبهه آن را دارد .اقهدامهاي
مذكور در انپ بند ممكپ است قبل ا پرداخت خسارت به بيمهگذار نا بعد ا آن ال م تشخيص داده شود نا مورد درخواسهت قهرار
گيرد.
 -7هرگونه اختالف درباره مبلغي كه باند به موجي انپ بيمهنامه پرداخت شود (با فرض قبول مسئوليت ا طرف بيمهگر) موضوع بهه
كارشناسي كه كتبا" با توافق طرفيپ برگزنده ميشود ارجاع خواهد شد.
اگر طرفيپ نسبت به كارشناس واحد به توافق نرسند موضوع اختالف به دو كارشناس كه توسط طرفيپ ,ظرف مدت نك مهاه ا تهارنخ
درخواست كتبي طرف دنگر انتخاب ميشود ارجاع خواهد گردند.
درصورتيكه كارشناسان مزبور به توافق نرسند قبل ا بررسهي مهاهوي موضهوع اخهتالف ,كارشناسهان ,كارشهناس سهومي را بهه عنهوان
سركارشناس كتبا" انتخاب خواهند كرد  .جلسه كارشناسي تحت رناست سركارشناس تشكيل خواهد شد .قبل ا اعالم نظر كارشناسان
هيچ دعواني عليه بيمهگر درمراجع قضاني قابل طرح نميباشد.
 -8اگر خسارتي مورد ادعا قرار گيرد كه عاري ا حقيقت نا توام با قصد تقلي تشخيص داده شود نها اظههاراتي در جههت ادعاههاني ا
انپ قبيل عنوان گردد و نا به منظور استفاده ا انپ بيمهنامه ا طرف بيمهگذار نا هر شخص دنگري به نمانندگي بيمهگذار اسهناد
و مدارك و وسانل و تدابير نادرست و تقلي آميز به كار برده شود ,نا هرگاه بيمهگر درخصوص خسارتي ا خهود سهلي مسهئوليت
نماند ،چنانهه اقامه دعوي ظرف سه ماه و نا درصورت ارجاع موضوع به كارشناس ظرف مدت سه ماه پهي ا اعهالم راي ا طهرف
كارشناس نا سركارشناس اقدام قانوني ا سوي بيمهگذار صورت نگيرد كليه حقوق ناشي ا انپ بيمهنامه منتفي خواهد شد.
 -9اگر در مان ادعاي خسارت مشمول انپ بيمهنامه ,براي جبران خسارت نا دعاوي اشخاص ثالث ،بيمهنامه دنگري نيز وجود داشته
باشد ،بيمهگر فقط نسبت به سهم خود مسئول جبران خسارت خواهد بود.
بخش يك – خسارت مادی
بيمهگر با بيمهگذار توافق ميكند كه هرگاه درطول مدت اعتبار بيمهنامه تمام نا قسمتي ا اموال مندرج در جدول مشخصات به عللهي
جز آنهه صرنحا" مستثني شده به طور ناگهاني دچار خسارت فيزنكي غير قابل پيشبيني شود ،به طوري كه مستلزم تعمير نا تعهونض
باشد ,بيمهگر به انتخاب خود با پرداخت نقدي نا تعمير نا تعونض مورد آسيي دنده ,خسارت را در هر حادثهه حهداكثر تها ميزانهي كهه
براي آن در جدول مشخصات پيشبيني شده و در مجموع تا مبلغ بيمه مندرج در جدول مذكور جبران خواهد كرد.
بيمهگر همهنيپ هزننه برداشت ضانعات مربوط به حوادثي را كه تحت پوشش انپ بيمهنامه ميباشد به بيمهگذار پرداخت خواهد كهرد.
مشروط بر انپ كه مبلغ جداگانهاي در جدول براي انپ منظور در نظر گرفته شده باشد.
استثنائات ويژه بخش يك
بيمهگر نسبت به موارد نر تعهدي ندارد:
الف) در هر حادثه  ,فرانشيز مذكور در جدول مشخصات به عهده بيمهگذار است.
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شماره بيمهنامه:
ب) خسارتهاي غير مستقيم ا هر قبيل و به هر صورت ا جمله جرانم قراردادي ،خسارتهاي ناشي ا تاخير در انجام كار ,عهدم اجهراي
قرارداد و ا دست دادن آن.
پ) ا بيپ رفتپ نا آسيي دندگي معلول طراحي غلط  ،مواد نا قطعات معيوب ،اجراي غير صحيح كهار ،بجهز خطاههاني كهه در هنگهام
نصي صورت گيرد.
ت) خسارتهاي ناشي ا فرسودگي  ,خوردگي ,نگ دگي و قشر گرفتگي.
ث) ا بيپ رفتپ نا آسيي وارد به پروندهها ،نقشهها ،صورتحسابها ،فاكتورها ،پولهاي رانج ،تمبرها ،اسناد ،برات و سفته ،اسهكناس ،اوراق
بهادار ،چكها ،لوا م بستهبندي مانند صندوق ،جعبه و كارتپ.
ج) اتالفي كه درهنگام صورت برداري موجودي كشف ميشود.
مقرراتي كه نسبت به بخش يك اعمال ميشود:
شرط  – 1مبالغ بيمه شده  :به موجي انپ بيمهنامه مبالغ مذكور در جدول مشخصات (بند  4تا  )5نباند كمتر ا ار ش كامل هر نك
ا اقالم مورد بيمه درهنگام پانان عمليات نصي با منظور داشتپ هزننههاي حمل ،حقوق و عوارض گمركي و هزننههاي نصي باشد.
بيمهگذار متعهد است درصورت هرگونه تغيير دستمزد و قيمتها ,براي افزانش نا كاهش مبالغ بيمه شده اقدام كند ،لكپ انپ تغييهرات
ا ماني نافذ خواهد بود كه توسط بيمهگر در بيمهنامه ملحوظ شود (بند . )6
اگر هنگام وقوع خسارت معلوم شود كه مبالغ بيمه شده كمتر ا مبالغي است كه ميبانست بيمه شود ،مبلغ قابل پرداخت به بيمهگهذار
تحت انپ بيمهنامه به تناسي مبلغ بيمه شده به مبلغي كه ميبانست بيمه ميشد كاهش مينابد .انپ شرط نسبت به هر نك ا اقهالم و
هزننهها به طور جداگانه اعمال ميشود (ماده ده قانون بيمه).
شرط  – 2اساس پرداخت خسارت :
با رعانت شرط ( )4فوق درصورت وقوع حادثه مشمول انپ بيمهنامه ،خسارت به ترتيي نر جبران ميشود:
الف) در مورد خسارت قابل تعمير  ،هزننه تعميرات ال م براي اننكه اقالم خسارت دنده به وضعي كهه بالفاصهله قبهل ا حادثهه داشهته
برگردانده شود كه ا انپ مبلغ ،با نافتي هم اگر وجودداشته باشد كسر ميشود.
ب) درصورت خسارت كلي ,ار ش واقعي مورد بيمه بالفاصله قبل ا حادثهه پهي ا كسهر با نهافتي .انهپ تعههد محهدود بهه آن مقهدار
خسارتي است كه متوجه بيمهگذار شده و تا حدودي است كه جزء مبالغ بيمه شده باشد ،مشروط بر انپ كه شرانط و مقهررات مربهوط
رعانت گردد.
بيمه گر تنها درصورت ارائه فاكتور نا اسناد دنگري كه موند تعمير نا تعونض باشد خسارت پرداخت خواهد كرد .كليه خسهارتهاي قابهل
تعمير باند تعمير شود ،لكپ اگر هزننه تعمير ا ار ش واقعي اموال بالفاصله قبل ا حادثه تجاو كند ،جبران خسارت براساس بنهد (ب)
باال صورت خواهد گرفت.
بيمهگر هزننه تعميرات موقت را نيز عهده دار خواهد بود مشروط بر اننكه چنيپ تعميراتهي جزئهي ا تعميهرات قطعهي بهوده و موجهي
افزانش كل هزننه تعميرات نشود.
هزننه مربوط به تغييرات ,اضافات و نا بهسا ي مشمول انپ بيمهنامه نيست.
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شماره بيمهنامه:
شرط  -3گستره پوشش :
هزننههاي اضافي براي اضافه كاري ،كار در شي ،كار در هنگام تعطيالت رسمي و حمل و نقل سرنع تنها درصورتي مشهمول
حا مورد موافقت كتبي قبلي طرفيپ قرار گرفته شود.
بيمه خواهد بود كه صرن ً
شرط  – 4اموال مجاور :
اتالف نا آسيي وارد به اموال موجود در محل كار نا مجاورت آن متعلق به صاحبكار نا پيمانكار نا پيمانكاران و نا اموال تحهت
اختيار و مراقبت آنان تنها در صورتي مورد تاميپ است كه درارتباط مستقيم با نصي نا ساختمان نا آ مانش اقالم بيمه شهده در بخهش
نك باشد ،مشروط براننكه خسارت در مدت اعتبار بيمههنامهه روي دههد و بهراي آن مبلهغ جداگانههاي در بنهد  9بخهش نهك جهدول
مشخصات در نظر گرفته شده باشد .انپ تاميپ شامل ماشينهاي ساختماني ،نصي و تجهيزات و وسانل كارگاهي نخواهد بود.
بخش دو -مسئوليت درقبال اشخاص ثالث
بيمهگر خسارتهاني را كه بيمهگذار به موجي قانون مسئول آن ميباشد  ،حداكثر تا مبلغ مندرج دربخش دو جدول مشخصات به شهرح
نر جبران خواهد كرد:
الف) صدمات جسماني نا بيماري اشخاص ثالث ناشي ا حادثه (اعم ا انپ كه منجر به مرگ شود نا نشود) .
ب) اتالف نا آسيي وارد به اموال اشخاص ثالث كه معلول حادثهاي در رابطه مستقيم با عمليات نصي  ،ساختمان نا آ مانش اقالم بيمه
شده در بخش نك در مدت اعتبار بيمهنامه در محل اجراي طرح نا مجاور آن باشد.
هرگاه بر طبق مقررات باال پرداخت خسارتي تحت عنوان مسئوليت مدني مورد پيدا كند  ،بيمهگر مبالغ نر را نيز به بيمهگذار پرداخت
خواهد كرد:
الف) كليه هزننهها و مخارج دادرسي كه بيمهگذار به خواهان پرداخته است .
ب) كليه هزننهها و مخارجي كه بيمهگذار با رضانت كتبي بيمهگر به عهده گرفته است .
مشروط بر انپ كه تعهدات بيمهگر تحت انپ بخش بيمهنامه ا ميزان مبالغ و نا حد غرامتي كه در جدول مشخصات در ههر مهورد درج
شده است تجاو نكند.
استثنائات ويژه بخش دو
بيمهگر نسبت به موارد نر تعهدي ندارد:
 -1در هر حادثه فرانشيز مذكور در جدول مشخصات به عهده بيمهگذار است.
 -2خسارتهاي غير مستقيم ا هر قبيل و به هر صورت ا جمله جرانم قراردادي ،خسارتهاي ناشي ا تاخير در انجام كار ,عدم اجهراي
قرارداد و ا دست دادن آن.
 -3هزننه هاي مربوط به انجام نا تجدند نا جبران نا تعمير نا تعونض هر آنهه كه دربخش نك بيمهشده نا قابل بيمه شدن بوده اسهت
.
 -4مسئوليتهاي ناشي ا :
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شماره بيمهنامه:
الف) صدمات جسماني نا بيماري كارمندان نا كارگران پيمانكار نا پيمانكاران نا صاحبكار نا هر موسسه دنگري كهه در انجهام تمهام نها
بخشي ا طرح بيمه شده دربخش نك دخالت دارد و همهنيپ اعضاي خانواده آنان .
ب) اتالف نا آسيي وارد به اموال متعلق نادر اختيار نا در امانت نا در مراقبت پيمانكار نا پيمانكاران نا صاحبكار نها ههر موسسهه دنگهر
مرتبط با اجراي طرح كه تمام نا قسمتي ا آن دربخش نك بيمهنامه بيمه شده نا هر نك ا كارمندان و كارگران موسسهات و اشهخاص
مزبور.
پ) حوادث ناشي ا وسانل نقليه مجا به عبور و مرور درجادههاي عمومي نا وسانل موتوري آبي نا هواني.
ت) هرگونه موافقت بيمه گذار براي پرداخت هر مبلغي به عنوان غرامت نا به هر عنوان دنگر مگهر آن كهه بهدون چنهيپ مهوافقتي نيهز
مسئوليت وميزان آن محر باشد.
شرايط ويژهای كه نسبت به بخش دو اعمال ميشود:
 -1هرگونه اقرار ،پيشنهاد ،وعده ،پرداخت نا جبران غرامتي ا طرف بيمهگذار نا به نام او بدون موافقت كتبي بيمهگهر معتبهر نخواههد
بود .بيمهگر چنانهه بخواهد ميتواند دفاع ا بيمهگذار را به عهده بگيرد و به نام او و به نفع خود هرگونه خسارتي را تسونه نا براي
جبران غرامت به نام بيمهگذار اقامه دعوي نماند و اختيار تام دارد كه به تعقيي دعوي و تسونه هرگونه خسارت به هر صورت كهه
مصلحت بداند اقدام كند و بيمهگذار ملزم است كليه اطالعات و كمكهاي ال م را در اختيار او بگذارد.
 -2درصورت وقوع حادثه مربوط به انپ بخش  ،بيمهگر ميتواند تا ميزاني كه براي حد غرامت هر حادثهه در نظهر گرفتهه شهده اسهت
(پي ا كسر مبلغ نا مبالغي كه قبال" به انپ عنوان پرداخت شده است ) و نا هر مبلغ نا لتري را كه بتوان با پرداخت آن ادعها نها
ادعاهاي ناشي ا وقوع حادثه را جبران نمود  ،بپردا د ومتعاقي چنيپ پرداختي بيمهگر ههيچ مسهئوليت دنگهري در مهورد حادثهه
مذكور تحت انپ بخش نخواهد داشت.
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