بيمهنامه تجهيزات الکترونيک ()E.E
شماره بيمهنامه:
براساس پيشنهاد كتبي بيمهگذار مذكور در جدول مشخصات (پيشنهادي كه به شركت سهامي بيمه "ما" كه از اين پس بيمهگر ناميدد مديشدود
تسليم گرديد ) و نيز به استناد پاسخهاي مندرج در پرسشنامه تكميل شد از طرف بيمهگذار و ساير اظهارات كتبي او كه به منظدور درج در بيمده
نامه صورت ميگيرد ،درصورتي كه بيمهگذار حق بيمه را در زمان مقرر پرداخت كرد باشد ،به موجب اين بيمهنامه و با رعايت استثنائات ،مقررات و
شرايط مندرج در آن  ،بيمهگر خسارت بيمهگذار را به شرح زير جبران مينمايد  .اقالم بيمه شد در حال كار  ،توقد  ،پيداد كدردن  ،بده منظدور
تميزكردن يا بازديد و تعمير و يا جابجايي در محوطه انبار و نصب مجدد تحت پوشش بيمه ميباشد  .در هر حال اعتبار بيمه از زماني شدرو مدي-
شود كه آزمايش و به كار افتادن با موفقيت انجام شد باشد .
استثنائات عمومی
بيمهگر اتالف يا آسيب وارد را كه به طور مستقيم و يا غير مستقيم  ،به علت يا در نتيجه عوامل زير ايجاد و يا به سبب آن تشديد گدردد  ،جبدران
نخواهد كرد :
ال ) جنگ  ،هجوم  ،عمل دشمن خارجي  ،عمليات خصمانه ( خوا جنگ اعالم شد يا نشد باشد )  ،جنگ داخلي  ،يداغيگري  ،بلدوا  ،انقدال يدا
قيام  ،شورش ،اعتصا كارگران يا تعطيل 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 سوء نيت كه به نام يا با ارتباط با هرگونه تشكيالت سياسي انجام گيرد  ،توطئه ،
توقي  ،ضبط و مصادر  ،تخريب يا زيان وارد به اموال  ،بنا به دستور دولت عملدي يدا قدانوني ( )DE JURE OR DE FACTOيدا هدر مقدام
صالحيتدار عمومي .
) واكنشهاي هستهاي يا آلودگيهاي ناشي از تشعشعات هستهاي و راديواكتيو .
ج ) عمل يا سهل انگاري عمدي بيمهگذار يا كاركنان وي .
هرگا در جريان طرح يا تعقيب دعواي قضايي يا هرگونه دادرسي ديگر  ،بيمهگر به استناد استثنائات بند «ال » اعالم دارد كه از بين رفتن  ،ويراني
 ،آسيبديدگي  ،يا مسئوليتي مشمول اين بيمه نيست  ،اثبات اين كه چنين مواردي مشمول بيمه ميباشد به عهد بيمهگذار است .
شرایط عمومی
 -1مسئوليت بيمهگر براي هرگونه پرداختي به موجب اين بيمهنامه مشروط براين است كه بيمهگذار مقررات بيمهنامه را رعايت كدرد و بده
سؤاالت مطرح شد در پرسشنامه به درستي پاسخ داد و كليه وظايفي را كه به عهد دارد انجام داد باشد .
 -2جدول مشخصات و بخش يا بخشهاي اين بيمهنامه جزءالينفک بيمهنامه محسو ميشود و اصطالح «اين بيمهنامه » هربار كه در ايدن
قرارداد به كار رود منظور از آن جدول مشخصات و بخش يا بخشها نيز خواهد بود .هر واژ و يا اصطالحي كه در يک قسمت از بيمهنامه
يا جدول مشخصات يا در بخش و يا بخشهاي آن به معني خاص بكاربرد شود  ،همه جاي بيمهنامه داراي همان معني خواهد بود.
 -3بيمهگذار بايد به منظور جلوگيري از اتالف يا آسيبديدگي اموال بيمه شد به هزينه خود كليه اقدامات الزم را به عمدل آورد و توصديه-
هاي معقول بيمهگر را انجام دهد و مقررات قانوني و توصيههاي كارخانه سازند را رعايت كند .
 -4الف) نمايندگان بيمهگر ميتوانند در هر زمان مناسب موضو بيمه را مورد بازرسي و ارزيابي قرار دهند  .بيمهگدذار موظد اسدت كليده
اطالعات ضروري را براي ارزيابي خطر در اختيار نمايندگان بيمهگر بگذارد .
ب) بيمهگذار ملزم است هرگونه تغيير در موضو بيمه را بالفاصله به وسيله فكس يا نامه به آگاهي بيمهگدر برسداند و بده هزينده خدود كليده
اقدامهاي احتياطي الزم را براي اطمينان از صحت كار اقالم بيمه شد با توجه به اوضا و احوال معمول دارد  .درصدورت لدزوم بده تبد ايدن
تغييرات نسبت به حدود تامين يا حقبيمه تجديد نظر به عمل خواهد آمد .
بيمهگذار نبايد در موضو بيمه تغييراتي را ايجاد كند كه منجر به تشديد خطر شود مگر آن كه موافقت كتبي بيمهگر را كسب كرد باشد .
 -5درصورت وقو هرگونه حادثهاي كه بر طبق اين بيمهنامه ممكن است موجب طرح ادعاي خسارت شود بيمهگذار بايد :
الف) بالفاصله به وسيله تلفن يا فكس مراتب را با ذكر نو و حدود خسارت به آگاهي بيمهگر برساند و كتبا" نيز آن را مورد تاييد قرار دهد.
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ب) به منظور جلوگيري از گسترش دامنه اتالف يا آسيبديدگي  ،كليه اقدامهايي را كه براي وي امكان دارد به عمل آورد .
ج) قسمتهاي خسارت ديد را به همان حال حفظ كند و به منظور رسيدگي در اختيار نمايند يا كارشناس بيمهگر قرار دهد.
د) كليه اطالعات و مدارک مورد درخواست بيمهگر را تهيه و در اختيار او بگذارد .
ه) درصورت فقدان يا خسارت ناشي از دزدي مقامهاي انتظامي را مطل نمايد .
بيمهگر در هيچ مورد در قبال اتالف يا آسيبديدگي كه ظرف مدت  41روز پس از وقو حادثه به وي اطدال داد نشدد باشدد  ،تعهددي نخواهدد
داشت .
پس از آن كه بيمهگذار بر طبق شرايط باال وقو خسارت را به اطال بيمهگر رساند ،درمورد خسارتهاي جزئي كه حدود آن توسط بيمهگر تعيين و
ابالغ ميشود  ،ميتواند نسبت به تعمير يا تعويض اقدام كند .در ساير موارد بايد به نمايند بيمهگر فرصت داد شود كه قبدل از هرگونده تعميدر يدا
تغييري  ،خسارت را مورد رسيدگي قرار دهد و هرگا نمايند بيمهگر ظرف مدت معقول پس از وقو حادثه خسارت را مورد رسيدگي قرار ندهدد ،
بيمهگذار حق دارد نسبت به تعمير يا تعويض قسمتهاي خسارت ديد اقدام كند  .بيمهگر در قبال اقالم بيمه شد تحت اين بيمدهنامده درصدورتي
كه بعد از خسارت بدون موافقت بيمهگر تعمير يا تعمير موقت گرديد و به كار روند تعهدي نخواهد داشت .
 -6بيمهگذار متعهد است به هزينه بيمهگر اقداماتي را كه بيمهگر به منظور حفظ حقوق خود و دريافت غرامت پرداختدي از اشدخاص ثالد
(بجز كساني كه تحت اين بيمهنامه بيمه شد اند ) الزم ميداند معمول دارد  ،يا اجاز و دستور انجام آن را بدهد .غراماتي كه ممكن است
جبران آن مورد درخواست بيمهگر قرار گيرد اعم است از خسارتهايي كه بيمهگر مستقيما" پرداخته است يا غراماتي كه بر طبدق اصدل
قائم مقامي در نتيجه خسارتهايي كه به موجب اين بيمهنامه پرداخته است حق مطالبه آن را دارد .
اقدامات مذكور در اين بند ممكن است قبل از پرداخت خسارت به بيمهگذار يا بعد از آن الزم تشخيص داد شود يا مورد درخواست قرار گيرد .
 -7هرگونه اختالف دربار مبلغي كه بايد به موجب اين بيمهنامه پرداخت شود ( با فرض معتبر بودن بيمهنامه) موضدو بده كارشناسدي كده
كتبا" با توافق طرفين برگزيد ميشود ارجا خواهد شد.
اگر طرفي ن نسبت به كارشناس واحد به توافق نرسند موضو اختالف به دو كارشدناس كده توسدط طدرفين ظدرف مددت يدک مدا از تداريخ
درخواست كتبي طرف ديگر انتخا ميشود ارجا خواهد گرديد .
درصورتي كه كارشناسان مزبور به توافق نرسند قبل از بررسي ماهوي موضو اختالف ،كارشناسان ،كارشناس سومي را به عنوان سركارشناس
كتبا" انتخا خواهند كرد .جلسه كارشناسي تحت رياست سركارشناس تشكيل خواهد شد .قبل ازاعالم نظر كارشناسان هديچ دعدوايي عليده
بيمهگردر مراج قضايي قابل طرح نميباشد .
 -8الف) هرگا پيشنهاد يا اظهارات ارائه شد از طرف بيمهگذار غير واقعي باشد يا خسارتي از روي تقلب يا به طور اغراقآميدز اعدالم شدد
باشد و يا در جهت اثبات ادعاي فوق اظهارات يا اطالعات نادرستي ارائه شود  ،در آن صورت اين بيمهنامه از درجه اعتبار سداقط اسدت و
بيمهگر مسئول پرداخت غرامت تحت اين بيمهنامه نخواهد بود.
ب) هرگا بيمهگر درخصوص خسارتي از خود سلب مسئوليت كند ،چنانچه اقامه دعدوي ظدرف سده مدا و يدا درصدورت ارجدا موضدو بده
كارشناس طبق شرايط بند " "7اين بيمهنامه،ظرف مدت سه ما پس از اعالم رأي از طرف كارشناس يا سركارشناس اقددام قدانوني از سدوي
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 ثال ،بيمهنامه ديگري نيز وجود داشته باشد ،بيمهگر
فقط نسبت به سهم خود مسئول جبران خسارت خواهد بود.
 -41بيمهگذار ميتواند اين بيمهنامه را در هر زمان كه مايل باشد فسخ كند .در آن صورت بيمهگر حقبيمه را براساس نرخ كوتا مدت بدراي مددت
اعتبار بيمهنامه محاسبه خواهد كرد .بيمهگر نيز ميتواند با اخطار يک هفتهاي اين بيمهنامه را فسخ نمايد ،در آن صورت بيمهگر موظ است حدق-
بيمه دريافتي را نسبت به مدتي كه مورد بيمه تحت پوشش نميباشد پس از كسر هزينههاي كارشناسي به بيمهگذار مسترد دارد.
 -44تحت بيمهنامهاي به حسا ثال  ،ذينف حق دريافت حقوق بيمهگذار را به نام خود خواهد داشت  .ذينف همچنين حقخواهد داشدت بددون
تاييد بيمهگذار خسارت قابل پرداخت را دريافت و حقوق بيمهگذار را منتقل نمايد ،حتي اگر ذينف  ،بيمهنامه را در اختيار نداشته باشد  .درصدورت
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پرداخت خسارت  ،بيمهگر ممكن است داليل الزم مبني بر رضايت ذينف به اخذ پوشش بيمه و همچنين رضايت بيمهگذار مبني بر دريافت غرامت
توسط ذينف را مطالبه نمايد .
 -41خسارت يک ما پس از برآورد آن توسط بيمهگر قابل پرداخت خواهد بود .بيمهگذار ميتواند يک ما پس از اعالم خسارت به بيمهگر و احدراز
مسئوليت وي ،تقاضاي دريافت حداقل مبلغي را تحت شرايط موجود بنمايد  ،مادامي كه مي زان خسارت قابل پرداخت محقق نشدد باشدد و يدا بده
داليلي كه در كنترل بيمهگذار است خسارت قابل پرداخت نباشد مدتهاي فوق به حال تعليق در ميآيد .
بيمهگر حق دارد در موارد زير از پرداخت خسارت خودداري نمايد :
الف) هرگا شک و ترديدي نسبت به حق بيمهگذار به دري افت خسارت وجود داشته باشد  ،جبران خسارت منوط به ارائه اسدناد و مددارک الزم بده
بيمهگر خواهد بود.
ب) اگر به موجب قانون جزا نسبت به ادعاي خسارت  ،بازرسي و تحقيق در مراج ذيربط ضروري باشد  ،پرداخت خسارت منوط به اتمام تحقيق و
دادرسي خواهد بود.
بخش یک  -خسارت مادی
محدوده پوشش بیمهای
بيمهگر و بيمهگذار موافقت مينمايند كه در طول مدت بيمه مندرج در جدول مشخصات و يا در مدتي كه بعدا" بيمهنامه تمديد شدود بدا پرداخدت
حقبيمه از طرف بيمهگذار و قبول آن از طرف بيمهگر درصورتيكه هريک از اقالم يا قسمتهايي كه در جدول مشخصات درج شد است به هر علت
جز عللي كه صريحا" مستثني شد  ،دستخوش اتالف يا آسيبديدگي فيزيكي ،ناگهاني و پيشبيني نشد گردد به نحوي كه تعمير يدا تعدويض آن
ضرورت داشته باشد  ،بيمهگر خسارت وارد به بيمهگذار را كه ناشي ازآن اتالف يا آسيبديدگي باشد با پرداخت وجه نقدد  ،تعدويض يدا تعميدر (بدر
حسب انتخا بيمهگر) جبران نمايد .
ميزان خسارت قابل پرداخت در طي مدت قرارداد براي هر قلم از اقالم مورد بيمه از مبلغي كه در جدول مشخصدات تعيدين شدد و در مجمدو از
جم مبالغي كه در جدول مذكور نوشته شد است ،تجاوز نخواهد كرد .
استثنائات مربوط به بخش یک
بيمهگر در موارد زير تعهدي ندارد :
الف) درصورت وقو هر حادثه  ،فرانشيز مذكور در جدول مشخصات به عهد بيمهگذار است  .اگر به علت وقو حادثهاي بيش از يک قلم از مدوارد
بيمه شد دچار اتالف يا آسيبديدگي شود فقط باالترين رقم فرانشيز به عهد بيمهگذار ميباشد .
ب) اتالف يا آسيبديدگي مستقيم يا غير مستقيم ناشي از زلزله  ،آتشفشفان  ،زلزله دريايي  ،تندباد ،گردباد يا طوفان .
ج ) اتالف يا آسيبديدگي مستقيم يا غير مستقيم ناشي از دزدي .
د)اتالف يا آسيبديدگي كه منشأ آن معايب و نواقصي باشد كه در زمان شرو اعتبار بيمهنامه وجود داشته و بيمهگذار يدا نمايندد او از آن مطلد
بود است  ،خوا بيمهگر از اين معايب و نواقص آگا باشد يا نباشد .
ه ) اتالف يا آسيبديدگي كه مستقيما" يا بطور غيرمستقيم به علت نقص يا قط گاز  ،آ يا برق يا ساير خدمات باشد .
و) اتالف يا آسيبديدگي كه مستقيما" ناشي از آثار كاركرد دائم باشد مانند فرسودگي و استهالک معمولي  ،سوراخ شدن يا ايجاد حفر  ،ساييدگي
 ،تحليل رفتگي و خوردگي  ،زنگ زدگي  ،قشر گرفتگي يا فساد تدريجي در اثر شرايط جوي .
ز) هرگونه هزينهاي كه در مورد رف نواقص كاركدرد ايجاد شود  ،مگر اين كه چنين نواقصي به علت اتالف يا آسيبديدگي قابل پرداخت بده اقدالم
بيمه شد وارد شد باشد .
ح) هرگونه هزينهاي كه در مورد نگهداري اقالم بيمه شد ايجاد شود .اين استثناء همچنين قطعاتي را كه در جريان عمليات نگهداري تعويض مدي-
شود شامل ميگردد .
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ط )اتالف يا آسيبديدگي كه سازند يا فروشند اقالم مورد بيمه به موجب قانون يا قراردادمسئول جبران آن است .
ی ) اتالف يا آسيب وارد به تجهيزات اجار يا كرايه شد كه به موجب قانون يا قرارداد اجار يا قرارداد نگهداري  ،مالک مسئول جبران آن است .
ک ) هرنو زيان يا مسئوليت تبعي .
ل) اتالف يا آسيبديدگي المپها  ،شيرها  ،لولهها  ،نوارها  ،فيوزها  ،خميرهاي عايق ( نشتگير)  ،تسمهها  ،سيمها  ،زنجيرهدا  ،السدتيکهدا  ،ابدزار
قابل تعويض  ،سيلندرهاي حكاكي شد  ،اشياء ساخته شد از شيشه  ،چيني يا سراميک  ،غربالها يا منسوجات و اشياء بافته شد يا هرگونده مدواد
واسطهاي ( مانند انوا روغن  ،سوخت نفتي  ،مواد شيميايي ) .
م ) عيو ظاهري مانند خراش روي سطح رنگآميزي شد  ،صيقلي شد يا لعا داد شد .
مواردي را كه در بندهاي «ل» و «م» قيد شد است  ،درصورتي كه خسارت ناشي از اتالف يا آسيبديدگي وارد به اقالم بيمده شدد و مدورد تعهدد
باشد بيمهگر ملزم به جبران آن است .
مقررات مربوط به بخش یک
شرط -1مبلغ بیمه شده :
به موجب اين بيمهنامه مبلغ بيمه شد معادل ارزش جايگزيني اقالم بيمه شد با اقالم جديد از همان نو و از همان ظرفيت مديباشدد .
بدين معني كه ارزش جايگزيني شامل :كرايه  ،حقوق و عوارض گمركي متعلقه و هزينه نصب است .
اگر مبلغ بيمه شد كمتر از ارزش فوق باشد ،خسارت به تناسب مبلغ بيمه شد به مبلغي كه ميبايست بيمده ميشدد كداهش مدييابدد.
درصورتي كه اقالم خسارت ديد بيش از يک مورد باشد ،اين شرط نسبت به هريک از آنها به طور جداگانه اعمال ميشود (ماد د قانون بيمه).
شرط  -2اساس جبران خسارت :
الف) درصورتي كه آسيب وارد به يكي از اقالم مورد بيمه قابل تعمير باشد ،بيمهگر هزينههاي ضروري به منظور بازگرداندن اقدالم آسديبديدد بده
حالت اوليه بعالو هزينههاي پياد كردن و نصب مجدد آن با احتسا كرايه از محل تاسيسات تا تعميرگا و بالعكس و حقدوق و عدوارض گمركدي
متعلقه را درصورتي كه چنين هزينههايي در مبلغ بيمه شد منظور شد باشد جبران خواهد كرد .هرگا تعميرات در كارگا متعلدق بده بيمدهگدذار
انجام پذيرد ،بيمهگر ارزش لوازم و دستمزد تعمير را به اضافه درصد معقولي براي هزينههاي باالسري به بيمدهگدذار پرداخدت خواهدد نمدود .هديچ
هزينهاي بابت استهالک قطعات تعويض شد كسرنميشود لكن ارزش بازيافتي درمحاسبه منظورميگردد .
اگر هزينه تعميرات فوقالذكر معادل و يا متجاوز از ارزش واقعي آن بالفاصله قبل از حادثه باشد  ،خسارت كلي تلقي شد و نحو جبران مطابق بند
« » زير خواهد بود.
ب) درصورتي كه يكي از اقالم مورد بيمه دچار خسارت كلي شود ،بيمهگر ارزش واقعي آن قبل از حادثه را مشتمل بر هزيندههداي عدادي حمدل ،
هزينه نصب  ،حقوق و عوارض گمركي متعلقه تا حدودي كه چنين هزينههايي در مبلغ بيمه شد منظور شد باشد جبران خواهد كرد  .در محاسبه
ارزش واقعي  ،هزينه استهالک مناسب از ارزش جايگزيني مورد خسارت ديد كسر خواهد شد.
ضمنا" بيمهگر هزينههاي جداسازي قطعات آسيبديد با احتسا ارزش بازيافت آنها را خواهد پرداخت  ،از اين پس قطعه از بين رفتده
تحت پوشش بيمه نخواهد بود  ،كليه اطالعات الزم مربوط به قطعه جايگزين شد بايستي در جدول مشخصات درج گردد ( .بيمهگر ممكن است بدا
درخواست صدور الحاقي جهت پوشش قطعه جايگزين شد با ارزش كامل جايگزيني موافقت نمايد )  .از زمان وقو حادثه قابل جبران مبلدغ بيمده
شد براي مدت باقيماند به ميزان خسارت پرداختي كاهش مييابد مگر آن كه مبلغ بيمه شد مجددا" به ميزان قبلي برگرداند شود.
هرگونه هزينههاي اضافي براي اضافهكاري  ،كار در شب  ،كار در تعطيالت رسمي يا حمل و نقل سري  ،تنهدا درصدورتي مشدمول بيمده
خواهد بود كه كتبا" مورد توافق قرار گرفته باشد .
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بيمهنامه تجهيزات الکترونيک ()E.E
شماره بيمهنامه:
هزينه هرگونه تغييرات ،اضافات ،بهسازي يا بازديدهاي فني تحت پوشش اين بيمهنامه نميباشد .هرگونده هزيندههداي تعميدرات موقدت
درصورتي مورد قبول بيمهگر خواهد بود كه جزء هزينههاي تعميرات نهايي بود و از كل هزينههاي تعمير تجاوز نكند.
بيمهگر تنها زماني هزينهها را پرداخت خواهد كرد كه صورت حسا ها و اسناد و مدارک دريافتي حاكي از انجام تعميرات دستگا ها و يا
تعويض آنها و برگرداندن آنها به صورت اوليه بود و مورد قبول بيمهگر قرار گرفته باشد .
بخش دو  -آسیب به نرمافزار ( ابزار ذخیره دادهها )
محدوده پوشش :
بيمهگر و بيمهگذار موافقت مينمايند هرگا نرمافزارهايي كه در جدول مشخصات قيد شد و به كمک آنها اطالعاتي ذخير شد است كه ميتواندد
مستقيما" در سيستم پردازش اطالعات الكترونيكي عمل كند  ،دچار خسارت مادي كه به موجب مندرجات بخش يک اين بيمهنامده قابدل جبدران
است شود ،بيمهگر جبران خسارت را در قبال بيمهگذار به نحوي كه پيشبيني شد به عهد ميگيرد  .ميزان تعهد بيمهگدر در صدورت اتدالف و يدا
آسيبديدگي در مدت اعتبار بيمه از مبلغي كه براي هر نرمافزار در جدول مشخصات تعيين شد و در مجمو از كل مبالغ بيمه شد تجاوز نخواهد
كرد .تعهد بيمهگر مشروط بر اين است كه اتالف يا آسيبديدگي در مدت اعتبار بيمه كه در جدول مشخصات قيد شد يا در هر مددت بعددي كده
بيمهگر با پرداخت حقبيمه از طرف بيمهگذار با تمديد بيمهنامه براي آن مدت موافقت كند  ،اتفاق افتاد باشد  .اين پوشش زماني اعمال ميگدردد
كه نرمافزارهاي بيمه شد در محل مخصوص به خود نگهداري شود.
استثنائات ویژه بخش دو
بيمهگر در موارد زير تعهدي نخواهد داشت :
ال ) فرانشيز مندرج در جدول مشخصات كه در هر حادثه به عهد بيمهگذار ميباشد .
) هر نو هزينهاي كه ناشي از برنامهريزي نادرست  ،اشتبا در تايپ كردن  ،اشتبا در درج اطالعات يا طبقهبندي آنها  ،حذف ناآگاهانه اطالعدات
يا به دور انداختن ناآگاهانه نرمافزار و نيز از بين رفتن اطالعات ناشي از حوز مغناطيسي باشد .
ج ) خسارتهاي غير مستقيم و تبعي از هر نو كه باشد .
مقررات مربوط به بخش دو
شرط  -1مبلغ بیمه شده :
به موجب اين بيمهنامه ضروري است مبلغ بيمه شد برابر باشد با مبلغي كه براي اصالح و ترميم نرمافزارهدا الزم اسدت بده نحدوي كده جدنس ندو
جايگزين جنس از بين رفته و آسيب ديد شود و اطالعات از دست رفته مجددا" پردازش گردد .
شرط  -2اساس جبران خسارت :
بيمهگر ظرف مدت دوازد ما از تاريخ وقو حادثه ،هزينههايي را كه بيمهگذار منحصرا" براي ترميم و اصالح نرمافزارها به منظور برگرداندن آنها به
وضعيت قبل از وقو حادثه متحمل ميشود پرداخت خواهد كرد  .هرگا تهيه مجدد اطالعات از دست رفته الزم نباشد يا تهيده مجددد آن پدس از
گذشت دوازد ما از تاريخ وقو حادثه مفيد و موثر نباشد  ،در اين صورت بيمهگر فقط نسبت به پرداخت هزينههاي جايگزيني نرمافزارهاي ندو بده
جاي آنهايي كه آسيب ديد يا از دست رفته متعهد ميباشد  .از زمان وقو حادثه مبلغ بيمه شد براي مدت باقي ماند به ميزان خسارت پرداختي
كاهش مييابد مگر آن كه مبلغ بيمه شد مجددا" به ميزان قبلي برگرداند شود.
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شماره بيمهنامه:
بخش سه  -هزینههای اجاره یا بکارگیری دستگاههای جایگزین
محدوده پوشش :
بيمهگر و بيمهگذار توافق دارند هرگا خسارت مالي كه به موجب بخش يک اين بيمهنامه قابل جبران است اتفاق افتد و منجدر بده قطد كامدل يدا
جزئي كار تجهيزات الكترونيكي پردازش اطالعات كه در جدول مشخصات قيد شد است بشود  ،بيمهگر هزينههاي اضدافي بددون پوشدش در ايدن
بيمهنامه را كه بيمهگذار به دليل اجار يا استفاد از تجهيزات پردازش اطالعات جايگزين متحمل شد به بيمهگذار پرداخت نمايد.
مبلغ پرداختي در اين مورد از مبلغ پيشبيني شد براي جبران زيان روزانه و در مجمو از مبلغ بيمه شد براي مدت اعتبار بيمهنامه تجاوز نخواهد
كرد .تعهد بيمهگرمشروط بر آن است كه قط كار در مدت اعتبار بيمهنامه مندرج در جدول مشخصات يا در هر مدت بعدي كه بيمهگر با پرداخدت
حقبيمه از طرف بيمهگذار با تمديد بيمهنامه براي آن مدت موافقت كند  ،اتفاق افتاد باشد .
استثنائات ویژه بخش سه
بيمهگر نسبت به هزينههاي اضافي كه ناشي از موارد زير باشد تعهدي نخواهد داشت :
الف) مقرراتي كه از طرف مقامات دولتي وض ميشود و براي بازسازي يا عملكرد تجهيزات الكترونيكي پردازش اطالعات محدوديتي را ايجاد مدي-
كند .
ب) بيمهگذار سرمايه الزم را براي تعميرات يا جايگزين كردن تجهيزات آسيبديد يا از بين رفته نتواند به موق فراهم نمايد .
مقررات مربوط به بخش سه
شرط  -1مبلغ بیمه شده :
به موجب اين بيمهنامه ضروري است كه مبلغ مندرج در جدول مشخصات برابر با مبلغي باشد كه بيمهگذار بايد به عنوان هزينههداي اضدافي بدراي
دوازد ما بهر برداري از تجهيزات الكترونيكي پردازش اطالعات كه عملكرد مشابهي با تجهيزات بيمه شد داشتهاند ،پرداخت كند  .مبلغ بيمه شد
بايد براساس مبالغي كه با توافق طرفين براي هر روز و هر ما در جدول مشخصات قيد شد معين گردد  .بيمهگدر همچندين هزيندههداي پرسدنلي
بيمهگذار و هزينههاي نقل و انتقال تجهيزات و لوازمي كه متعاقب وقو حادثهاي مربوط به اين بخش بيمهگذار متحمل ميگردد مشروط بر آن كده
مبالغ به صورت جداگانه در جدول مشخصات قيد شد باشد  ،پرداخت خواهد كرد .
شرط  -2اساس جبران خسارت :
در صورت از كار افتادگي تجهيزات الكترونيكي پردازش اطالعات بيمه شد و به اثبات رسيدن ضرورت اسدتفاد از تجهيدزات الكترونيكدي پدردازش
اطالعات جايگزين  ،بيمهگر حداكثر براي دور توافق شد متعهد پرداخت خسارت خواهد بود .دور پرداخت خسارت از لحظه بكارگيري تجهيدزات
جايگزين شرو ميگردد .
بيمهگذار آن بخش از هر خسارت را كه برابر فرانشيز زماني ميباشد متحمل خواهد شد .
هرگا به دنبال از كار افتادن تجهيزات الكترونيكي پردازش اطالعات بيمه شد ،معلوم گردد كه هزينههاي اضافي متحمل شد در طول مدت توق
بيش از سهم متناسب با مبلغ بيمه شد ساالنه كه در اين دور به كار رفته ميباشد بيمهگر فقط نسبت به پرداخت غرامت مربدوط بده آن بخدش از
مبلغ بي مه شد ساالنه مورد توافق كه در مدت توق مورد استفاد قرار گرفته متعهد ميباشد  .دور توافق شد براي پرداخت خسارت بايد دقيقدا"
رعايت گردد  .بيمهگر هنگام محاسبه خسارت ميبايستي هرگونه صرفهجويي در هزينهها را در نظر بگيرد .
از تاريخ وقو خسارت قابل جبران  ،مبلغ بيمه شد براي بقيه مدت بيمه شد به ميزان مبلغ خسارت پرداخت شد كاهش مييابدد  ،مگدر آن كده
مبلغ بيمه شد با توافق طرفين در حد ميزان قبلي تثبيت شود.
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