بيمهنامه شکست ماشينآالت )(M.B
شماره بيمهنامه:
براساس پيشنهاد كتبي بيمهگذار مذكور در جدول مشخصات (پيشنهادي كه به شركت سهامي بيمهه "مها" كهه ا انهپ پهي بيمههگهر
خوانده 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 باشد ،بهه موجها انهپ
بيمهنامه و با رعانت استثنائات ،مقررات و شرانط مندرج در آن و نا مندرج در الحاقيهاي صادره ،بدننوسيله گواهي ميشود :
هرگاه درطول مدت بيمه مندرج در جدول  ،نا هر مدت پي ا آن كه بيمهگذار بابت آن حق بيمه بپردا د و بيمهگر حق بيمه را بهراي
تمدند بيمهنامه بپذنرد اقالم (نا هر قسمت مربوط به آن) مذكور در جدول مشخصات ،مادامي كه در محهلههاي تعيهيپ شهده مسهتقر
باشند دچار هرگونه اتالف نا آسيا فيزنكي ناگهاني و پيشبيني نشده ناشي ا عوامل نر گردند:
نقانص مربوط به رنختهگري و مواد ،طراحي غلط  ،عيوب و نقانص مربوط به ساخت نا نصا  ،اجراي نادرست كهار ،عهدم مههارت ،بهي-
دقتي ،كم شدن آب در دنگهاي بخار ،انفجار فيزنكي  ،ا هم گسستگي به سبا نيروي گرنز ا مركز  ،اتصال كوتاه نا هر علهت دنگهري
كه به طور مشخص مستثني نشده باشد ،به نحوي كه مستلزم تعمير نا تعونض آن باشد ،بيمهگر به انتخاب خود با پرداخهت نقهدي نها
تعمير نا تعونض مورد آسيا دنده ،خسارت را حداكثر تا ميزاني كه براي آن در جدول مشخصات براي نک سهال بيمههاي پهيشبينهي
شده و در مجموع تا مبلغ بيمه مندرج در جدول مزبور جبران خواهد كرد.
انپ بيمهنامه در مورد اقالم بيمه شده درصورتي كاربرد خواهد داشت كه آ مانش در مان كاركرد نا توقف دسهتگاه نها در مهان پيهاده
كردن دستگاه نا در حيپ انتقال درمحل تاسيسات نا نصا مجددبا موفقيت انجامشدهباشد.
استثنائات
.1
.2
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.5
.6
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بيمهگر نسبت به موارد نر تعهدي ندارد :
فرانشيز مذكور در جدول مشخصات در هر حادثه به عهده بيمهگذار است .اگر در نک حادثه بيش ا نک قلهم ا اقهالم مهورد
بيمه اتالف نا آسيا دنده باشد ،فقط بيشترنپ رقم فرانشيز بعهده بيمهگذار ميباشد.
اتالف نا آسيا وارد شده به ابزارهاي قابل تعونض ا قبيل حدنده شده ،قالاها ،سيلندرهاي كنده كاري شده ،قطعاتي كه بهه
سبا استفاده و نا به طور طبيعي موجا استهالک نا فرسودگي آنها ميشود ،ا قبيل جدارههاي نسو  ،چكشهاي ضهربهاي،
اشياء ساخته شده ا شيشه ،تسمههاي متحرک ،تانرهاي الستيكي ،مواد به حركت درآورنده ا قبيل روغهپهها ،سهوختهها و
كاتاليزورها .
اتالف نا آسيا به علت آتشسو ي ،صاعقه مستقيم ،انفجار شيمياني (جز انفجار گا در تنوره دنهگ بخهار) ،سيسهتم اطفهاي
حرنق نا تخرناهاي ناشي ا آن ،سقوط هواپيما نا هرگونه وسيله نقليه هواني نا اشيائي كه ا آنها سقوط كند  ،د دي سهاده،
سرقت با شكستپ حر نا تالش براي آن ،رنزش و آوار ساختمانها ،سيل ،طغيان آب ،لزلهه ،نشسهت ،رانهش مهيپ ،بهمهپ،
تندباد ،گردباد ،طوفان ،فوران آتشفشان نا بالناي طبيعي مشابه.
اتالف نا آسيادندگي كه سا نده  ،پيمانكار نا تعميركار براساس قانون نا قرارداد مسئول آن باشد.
اتالف نا آسيادندگيمعلول نقانص ناعيوبي كه در مان شروع بيمهنامهه وجهود داشهته وبيمههگهذارنا نماننهدگان وي ا انهپ
موضوع آگاه بوده باشند ،خواه بيمهگر نسبت به آن عيوب و نقانص آگاهي داشته نا نداشته باشد.
اتالف نا آسيادندگي ناشي ا عمل نا قصور عمدي بيمهگذار نا نمانندگان وي.
اتالف نا آسيادندگي مستقيم نا غير مستقيم ناشي ا جنگ ،هجوم ،عمل دشمپ خارجي ،عمليهات خصهمانه (خهواه جنهگ
اعالم شده نا نشده باشد) ،جنگ داخلي ،ناغيگري ،بلوا ،انقالب نا قيام  ،شورش ،اعتصاب كارگران ،نا تعطيل كارخانه ا طرف
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بيمهنامه شکست ماشينآالت )(M.B
شماره بيمهنامه:
كارفرما درمقابله با اعتصاب كارگران ،جنبشهاي دسته جمعي  ،در دست گرفتپ قدرت به وسيله قواي نظهامي نها ا طرنهق
غير قانوني نا ا طرف اشخاصي كه با سوء نيت به نام نا مرتبط با هرگونه تشكيالت سياسهي انجهام گيهرد .توطئهه ،توقيهف ،
ضبط و مصادره نا خرابي ،نا اتالف وارد به اموال ،بنا به دستور دولت عملي نا قهانوني )(DE JURE OR DE FACTO
نا هر مقام صالحيتدار عمومي.
 .8هرگونه پيامد ناشي ا واكنشهاي هستهاي ،تشعشعات نا آلودگيهاي رادنواكتيو .
 .9اتالف نا آسيادندگي كه نتيجه مستقيم كار ممتد و ا آثار آن باشد (مانند فرسهودگي و پهارگي  ،انجهاد حفهره ،سهائيدگي،
خوردگي ،نگ دگي ،جرم گرفتگي دنگ بخار) .
 .11خسارت غير مستقيم نا مسئوليت ا هر قبيل و به هر صورت ،پرداختهاي اضافي براي جبران خسارت مادي مقرر در بيمهه-
نامه .هرگاه در جرنان طرح نا تعقيا دعواي قضاني نا هرگونه دادرسي دنگر ،بيمهگر به استناد بند " "7باال اعالم دارد كهه ا
بيپ رفتپ ،ونراني ،آسيادندگي نا مسئوليتي مشمول انپ بيمه نيست ،اثبات انپ كه چنيپ مواردي مشمول بيمه ميباشد به
عهده بيمهگذار است.

مقـررات
شرط  – 1مبلغ بيمه شده :
به موجا انپ بيمهنامه مبلغ بيمه شده معادل ار ش جانگزنني ماشيپآالت مورد بيمه با ماشيپآالت جدنهد ا همهان نهوع و ا همهان
ظرفيت ميباشد .بدنپ معني كه ار ش جانگزنني شامل كرانه ،حقوق و عوارض گمركي متعلقه و هزننه نصا است.
اگر مبلغ بيمه شده كمتر ا ار ش فوق باشد ،خسارت به تناسا مبلغ بيمه شده به مبلغي كه ميبانست بيمه ميشهد كهاهش
مينابد .درصورتي كه اقالم خسارت دنده بيش ا نک مورد باشد ،انپ شرط نسبت به هرنک ا آنها به طهور جداگانهه اعمهال مهيشهود
(ماده ده قانون بيمه).
شرط  – 2اساس جبران خسارت :
الف) در صورتي كه آسيا وارد به نكي ا اقالم مورد بيمه قابل تعمير باشد ،بيمهگر هزننههاي ضروري به منظهور با گردانهدن ماشهيپ
آسيا دنده به حالت اوليه به عالوه هزننههاي پياده كردن و نصا مجدد آن با احتساب كرانه ا محل تاسيسات تا تعميرگاه و بهالعكي
و حقوق و عوارض گمركي متعلقه را درصورتي كه چنيپ هزننههاني در مبلغ بيمه شده منظور شده باشد جبهران خواههد كهرد .هرگهاه
تعميرات در كارگاه متعلق به بيمهگذار انجام پذنرد ،بيمهگر ار ش لوا م و دستمزد تعمير به اضهافه درصهد معقهولي بهراي هزننههههاي
باالسري به بيمهگذار پرداخت خواهد نمود .هيچ هزننهاي بابت استهالک قطعات تعونض شده كسر نمهيشهود لكهپ ار ش با نهافتي در
محاسبه منظور ميگردد .اگر هزننه تعميرات فوقالذكر معادل و نا متجاو ا ار ش واقعي اقالم بيمه شده بالفاصله قبل ا حادثه باشهد،
خسارت كلي تلقي شده و نحوه جبران مطابق بند (ب) نر خواهد بود.
ب) درصورتي كه نكي ا اقالم مورد بيمه دچار خسارت كلي شود ،بيمهگر ار ش واقعي آن قبل ا حادثه را مشتمل بر هزننههاي عادي
حمل ،هزننه نصا و عوارض گمركي متعلقه مشروط بر انپ كه چنيپ هزننههاني در مبلغ بيمه شده منظور شده باشد جبهران خواههد
كرد.
در محاسبه ار ش واقعي ،هزننه استهالک مناسا ا ار ش جانگزنني مورد خسارت دنده كسر خواهد شد.
ضمناً بيمهگر هزننههاي جداسا ي قطعات آسيا دنده با احتساب ار ش با نافت آنها را خواهد پرداخت .هرگونه هزننههاي اضافي براي
اضافه كاري ،كار در شا ،كار در تعطيالت رسمي و حمل و نقل سرنع ،تنها درصورتي مشمول بيمه خواهد بود كه كتبها" مهورد توافهق
قرار گرفته باشد.
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بيمهنامه شکست ماشينآالت )(M.B
شماره بيمهنامه:
هزننه هرگونه تغييرات ،اضافات ،بهسا ي نا با دندهاي فني ،تحت پوشش انپ بيمهنامه نميباشد .هرگونه هزننهههاي تعميهرات موقهت
درصورتي مورد قبول بيمهگر خواهد بود كه جزء هزننههاي تعميرات نهاني بوده و ا كل هزننههاي تعمير تجاو نكند.
بيمهگر تنها ماني هزننهها را پرداخت خواهد كرد كه صورتحسابها و اسناد و مدارک درنافتي حاكي ا انجام تعميهرات دسهتگاهها و نها
تعونض و برگرداندن آنها به صورت اوليه بوده و مورد قبول بيمهگر قرار گرفته باشد.

شرايـط عمومی
 -1مسئوليت بيمهگر براي هر گونه پرداختي به موجا انپ بيمهنامه مشروط بر انپ است كه بيمهگذار مقهررات بيمههنامهه را رعانهت
كرده و به سئواالت مطرح شده در پرسشنامه به درستي پاسخ داده و كليه وظانفي را كه به عهده دارد انجام داده باشد.
 -2جدول مشخصات جزء الننفک انپ بيمهنامه محسوب ميشود و اصطالح" انپ بيمهنامه" هر بار كهه در انهپ قهرارداد بهه كهار رود
منظور ا آن جدول مشخصات نيز خواهد بود.
هر واژه و نا اصطالحي كه در نک قسمت ا بيمهنامه نا جدول مشخصات به معني خاص به كار برده شود ،همه جهاي بيمههنامهه داراي
همان معني خواهد بود.
 -3بيمهگذ ارباند به منظور جلوگيري ا اتالف نا آسيا دندگي اموال بيمه شده به هزننههخهود كليههاقهدامات ال م را بهه عمهل آورد و
توصيههاي معقول بيمهگر را انجام دهد ومقررات قانوني وتوصيههاي كارخانه سا نده رارعانتكند.
 -4الف) نمانندگان بيمهگر ميتوانند در هر مان مناسا موضوع مورد بيمه را مورد با رسي و ار نابي قرار دهند و بيمهگذار موظهف
است كليه اطالعات ضروري را براي ار نابي خطر در اختيار نمانندگان بيمهگر بگذارد.
ب) بيمهگذار ملزم است هرگونه تغيير در موضوع بيمه را بالفاصله به وسيله فكي نا نامه به آگاهي بيمهگر برسهاند و بهه هزننهه خهود
كليه اقدامات احتياطي ال م را براي اطمينان ا صحت كار اقالم بيمه شده با توجه به اوضاع و احوال معمول دارد .درصورت لزوم به تبع
انپ تغييرات نسبت به حدود تاميپ نا حق بيمه تجدند نظر به عمل خواهد آمد.
بيمهگذار نباند در موضوع بيمه تغييراتي را انجاد كند كه منجر به تشدند خطر شود مگر آن كه موافقت كتبي بيمهگر را كسها كهرده
باشد.
 -5درصورت وقوع هر گونه حادثهاي كه بر طبق انپ بيمهنامه ممكپ است موجا طرح ادعاي خسارت شود بيمهگذار باند :
الف) بالفاصله بوسيله تلفپ نا فكي مراتا را با ذكر نوع و حدود خسارت به آگاهي بيمهگر برساند و كتبا" نيز آن را مهورد تائيهد قهرار
دهد.
ب) به منظور جلوگيري ا گسترش دامنه اتالف نا آسيادندگي ,كليه اقدامهاي منطقي را كه براي وي امكان دارد به عمل آورد.
ج) قسمتهاي خسارت دنده را به همان حال حفظ كند و به منظور رسيدگي دراختيار نماننده نا كارشناس بيمهگر قرار دهد.
د) كليه اطالعات و مدارک مورد درخواست بيمهگر را تهيه و دراختيار او بگذارد.
بيمهگر در هيچ مورد در قبال اتالف نا آسيادندگي كه ظرف مدت 41رو پي ا وقوع حادثه به وي اطالع داده نشهده باشهد ,تعههدي
نخواهد 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 تغييري ،خسارت را مورد رسيدگي قرار دهد و هرگاه نماننده بيمهگر ظرف مدت معقهول پهي ا وقهوع حادثهه
خسارت را مورد رسيدگي قرار ندهد ،بيمهگذار حق دارد نسبت به تعمير نا تعونض قسمتهاي خسارت دنده اقدام كند.
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بيمهنامه شکست ماشينآالت )(M.B
شماره بيمهنامه:
بيمهگر درقبال اقالم بيمه شده تحت انپ بيمهنامه درصورتي كه بعد ا خسارت بدون موافقت بيمهگر تعمير نا تعمير موقهت گردنهده و
به كار روند تعهدي نخواهد داشت.
 -6بيمهگذار متعهد است به هزننه بيمهگر اقداماتي را كه بيمهگر به منظور حفظ حقوق خود و درنافت غرامت پرداختهي ا اشهخاص
ثالث (بجز كساني كه تحت انپ بيمهنامه بيمه شدهاند) ال م ميداند معمول دارد ،نا اجا ه و دستور انجام آن را بدهد .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 موجا انپ بيمههنامهه پرداختهه اسهت حهق مطالبهه آن را دارد .اقهدامات
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 موجا انپ بيمهنامه پرداخت شود (با فرض معتبر بودن بيمهنامه) موضوع بهه كارشناسهي
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 نک مهاه ا تهارنخ
درخواست كتبي طرف دنگر انتخاب ميشود ارجاع خواهد گردند.
درصورتي كه كارشناسان مزبور به توافق نرسند قبل ا بررسي ماهوي موضهوع اخهتالف ،كارشناسهان ،كارشهناس سهومي را بهه عنهوان
سركارشناس كتبا" انتخاب خواهد كرد  .جلسه كارشناسي تحت رناست سركارشناس تشكيل خواهد شد .قبل ا اعالم نظر كارشناسهان
هيچ دعواني عليه بيمهگر در مراجع قضاني قابل طرح نميباشد.
 -8بيمهگر حق دارد در موارد نر ا پرداخت خسارت خودداري نماند:
الف) هرگاه شک و تردندي نسبت به حق بيمهگذار به درن افت خسارت وجود داشته باشهد ،جبهران خسهارت منهوط بهه ارائهه اسهناد و
مدارک ال م به بيمهگر خواهد بود.
ب) اگر به موجا قانون جزا نسبت به ادعاي خسارت  ،با رسي و تحقيق در مراجع ذنربط ضروري باشهد پرداخهت خسهارت منهوط بهه
اتمام تحقيق و دادرسي خواهد بود.
 -9الف) هرگاه پيشنهاد نا اظهارات ارائه شده ا طرف بيمهگذار غير واقعي باشد نا خساراتي ا روي تقلا نا به طور اغهراقآميهز اعهالم
شده باشد و نا در جهت اثبات ادعاي فوق اظهارات نا اطالعات نادرستي ارائه شود ،در آن صورت انپ بيمهنامهه ا درجهه اعتبهار سهاقط
است و بيمهگر مسئول پرداخت غرامت تحت انپ بيمهنامه نخواهد بود.
ب) هرگاه بيمهگر درخصوص خسارتي ا خود سلا مسئوليت كند ،چنانچه اقامه دعوي ظرف سه ماه و نا درصورت ارجاع موضهوع بهه
كارشناس طبق شرانط بند " "7انپ بيمهنامه ،ظرف مدت سه ماه پي ا اعالم رأي ا طرف كارشناس نا سركارشناس اقدامي قهانوني ا
سوي بيمهگذار صورت نگيرد ،كليه حقوق ناشي ا انپ بيمهنامه منتفي خواهد شد.
 -41اگر در مان ادعاي خسارت مشمول انپ بيمهنامه ،براي جبران خسارت نا دعاوي اشخاص ثالث ،بيمهنامه دنگري نيز وجود داشهته
باشد ،بيمهگر فقط نسبت به سهم خود مسئول جبران خسارت خواهد بود.
 -44بيمهگذار ميتواند انپ بيمهنامه را در هر مان كه مانل باشد فسخ كند ،در آن صورت بيمهگر حق بيمه را براساس نرخ كوتاه مدت
براي مدت اعتبار بيمهنامه محاسبه خواهد كرد .بيمهگر نيز ميتواند با اخطار نک هفتهاي انپ بيمهنامه را فسخ نمانهد ،در انهپ صهورت
بيمهگر موظف است حق بيمه درنافتي را نسبت به مدتي كه مورد بيمه تحت پوشش نميباشد ،پي ا كسر هزننههاي كارشناسهي بهه
بيمهگذار مسترد دارد.
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