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شرايط عمومي بيمه نامه مسئوليت مدني دارندگان آسانسور در قبال استفاده کنندگان

ومرتبطمقرراتوقوانینسایر1339،مصوبمدنیمسئولیتقانونو1316سالماهاردیبهشتمصوببیمهقانونبراساسنامهبیمهایننامه:بيمهاساس1:ماده

گربیمهقبولموردکهگزاربیمهپیشنهادازقسمتآنباشد.میطرفینتوافقموردوگردیدهتنظیمباشد)مینامهبیمهالینفکجزء(کهگزاربیمهکتبیپیشنهاد

شود.نمیمحسوبگربیمهتعهداتجزءاستگردیدهاعالمگزاربیمهبهکتباآنازقبلیانامهبیمهصدورباهمزمانونبوده

اصطالحات:وتعاريف-2ماده
است:رفتهکاربهآنمقابلتعریفباعمومیشرایطایندرزیراصطالحات

است.رشتهایندربیمهعملیاتانجامبهمجازوبودهایراناسالمیجمهوریمرکزیبیمهازفعالیتپروانهدارایکهاستایبیمهموسسهگر:بيمه-1/2

باشد.میبیمهحقپرداختبهمتعهدومنعقدگربیمهبارابیمهقراردادکهحقوقییاحقیقیشخصهرگزار:بيمه-2/2

باشند.میحوادثبیمهپوششتحتنیزشرکتمدیرعاملومدیرههیاتاعضایباشد،حقوقیشخصگزاربیمهصورتیکهدر1:تبصره
باشد.مینامهبیمهپوششتحتمتقابلبصورتآنهامسئولیتومالکینکلیهباشد،حقیقیشخصگزاربیمهصورتیکهدرمسکونیهایساختمانبرای2:تبصره
برحقوقی،هایشرکتمدیرههیأتاعضایوحقیقیگزاربیمهشخصبرایپزشکی)هزینهوجسمانیصدماتفوت،(غرامتپرداختقابلخسارتحداکثر3:تبصره
باشد.میحوادثبیمهجدولوشرایطاساس

پردازد.مینامهبیمهپوششتحتحادثهبروزیاوقوعازناشیخسارتجبرانبرایگربیمهتعهدوپوششاخذبرابردرگزاربیمهکهوجهیبيمه:حق-3/2

بهمنجروافتداتفاقگزاربیمهشدهتعیینوظایفشرحوفقنامهبیمهاعتبارمدتدروآسانسورازاستفادهحینکهاسترویدادیبيمه:موضوعحادثه-4/2

شود.شناختهآنازناشیغرامتپرداختیاخسارتجبرانمسئولگزاربیمهوگرددآسانسورازکنندگاناستفادهبهمالیوجانیخسارت

گردد.میتلقیحادثهیکحکمدرمجموعدرباشندواحداصلیعلتیامنشاءیکدارایکهحوادثیتبصره:

گردد.میمشخصنامهبیمهخصوصیشرایطدرکهبودخواهدترتیبیبهنامهبیمهمدتانقضایوشروع:نامهبيمهمدت-5/2

درجنامهبیمهخصوصیشرایطدروگیردمیقراراستفادهموردنامهبیمهپوششتحتآسانسوردستگاهکهاستایمحدودهبيمه:موضوعمکانيمحدوده-6/2

است.گردیده

بیمهاینپوششتحتحادثهوقوعاثردروبودهارشیاودیهمشمولاسالمیمجازاتقانوناساسبرکهبدنبهصدمهنوعهرجسماني:صدمات-2/7

.باشدشدهایجادنامه

گردد.میمتحملدرمانیخدماتدریافتمقابلدرمستقیماشدهبیمهنامه،بیمهموضوعخطراتتحققصورتدرکههاییهزینهپزشکي:هايهزينه-2/8

باشد.داشتهنفعبیمهموضوعازقسمتییاتمامدرکهنامهبیمهدرمذکورحقوقیوحقیقیشخصهرذينفع:-9/2

شود.میواردآسانسورازکنندگاناستفادهاموالبهبیمهمشمولحوادثاثردرکهمستقیمیهایزیانمالي:هايخسارت-10/2

گزار:بيمهتعهداتووظايف-3ماده
ویاختیاردررابیمهموضوعبهراجعاطالعاتهمهگربیمههایپرسشبهپاسخدرصداقتودقترعایتبااستمکلفگزاربیمهنيت:حسناصلرعايت-1/3

ولوبودخواهدباطلنامهبیمهبنمایداظهاریواقعخالفبرعمدبهباونمایدخودداریمطلبیاظهارازعمدبهگربیمههایپرسشبهپاسخدرگزاربیمهاگرقراردهد.
شدنخواهدمستردگزاربیمهپرداختیوجوهفقطنهعالوهبه.باشدنداشتهحادثهوقوعدرتاثیریهیچگونهاستاظهارشدهواقعیخالفبریاشدهکتمانکهمطلبی

نماید.مطالبهگزاربیمهازاستافتادهعقبتاریخآنتاکهرابیمهحقاقساطتواندمیگربیمهبلکه

درمکانیمحدودهدرتغییرییاوشودخطرتشدیدموجبکهآیدوجودبهبیمهموضوعوضعیتوکیفیتدرتغییراتیبیمهمدتطولدرهرگاهخطر:تشديد-2/3

وضعیتتغییریاخطرتشدیداگربرساند.گربیمهاطالعبهراموضوعبالفاصلهاستموظفگزاربیمهنشود،خطرتشدیدبهمنجرآنکهولوآید،وجودبهبیمهموضوع
وقوعازقبلخطرتشدیدصورتدرکند.اعالمگربیمهبهرسماخوداطالعتاریخازروز10ظرفرامراتببایدمشارالیهنباشدگزاربیمهعملنتیجهدربیمهموضوع

نماید.فسخرانامهبیمهگزاربیمهتوسطآنپرداختعدمصورتدرومطالبهباقیماندهمدتبرایخطربامتناسبرااضافیبیمهحقتواندمیگربیمهخسارت،
بامتناسببیمهحقبهشدهتعیینبیمهحقنسبتبهراخسارتتواندمیگربیمهاست،بودهخطرتشدیدازناشیخسارتکهشودمعلومحادثهوقوعازبعدهرگاه
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نماید.پرداختمشدد،خطر
وقوعازجلوگیریرابرایمتعارفوالزماقداماتونمایدرعایترافعالیتنوعبامرتبطمقرراتوهانامهآئینقوانین،سایرمورد،حسباستموظفگزاربیمه-3/3

آورد.عملبهخسارتتوسعهوحوادث
کهاینازاعمشودمربوطنامهبیمهاینبهکهراخودعلیهمطالبهیاوادعاهرنوعهمچنینونامهبیمهاینموضوعحادثههرگونهوقوعاستمکلفگزاربیمه-4/3

(بهروزپنجمدتظرفحداکثروممکنزماناولیندروقتفوتبدونباشد،قضاییدرمراجعدعویاقامهیاواظهارنامهارسالبصورتیاوشفاهییاکتبیادعاومطالبه
واحدازرادبیرخانهخسارتثبتشمارهیاونمایددریافترسیدوبرساندگربیمهاطالعبهکتبیبصورتبهآن،وقوعازخوداطالعتاریخازرسمی)تعطیالتاستثنای
وخسارتمطالبهآنموجببهکهعنوانیودعویکنندهاقامهیاوکنندهمطالبهنشانیونام؛دعوییاومطالبهکیفیاتمتعاقبااستمکلفنیزونماید،دریافتاجرایی

وقوفآنبرکهراموضوعبهمربوطدیگرنکاتومشخصاتاطالعات،هرگونهوادعاموردمبلغاحتمالی،شهودنشانیونام؛زیاندیدهمشخصاتاست،شدهدعویاقامهیا
نماید.کمکدفاعورسیدگیوتحقیقاتدرراگربیمهوتسلیمگربیمهبهدارداختیاردربارهایندرراکهمدارکیواسنادهرنوعودارد
دریافتقضاییدستگاههاییاخسارتمدعیطرفازکهاینازاعمرانامهبیمهاینموضوعبامرتبطدعویبهمربوطقضاییاوراقهرگونهاستمتعهدگزاربیمه-5/3

بیمهبهطریقاینازکهبودخواهدزیانهاییوضررجبرانمسئولتاخیر،صورتدروداردارسالگربیمهجهتساعت24مدتظرفحداکثرودرنگبیباشد،نموده
شود.میواردگر

آورد.عملبهگربیمهباراالزمهمکاریکارشناسیاموروانجامحادثهمحلازبازدیدجهتبایستیگزاربیمه-6/3
موجباوعملاینکهمگراستاعتبارفاقدگربیمهکتبیموافقتبدونگزاربیمهطرفازبدنیومالیخسارتهایدرموردسازشومسئولیتهرگونهقبول-7/3

گزاربیمهازراپرداختیخسارتیاونمودهخودداریخسارتپرداختازتواندمیگربیمهصورتاینغیردرباشد.گربیمهمصلحتبهوخطرتشدیدازجلوگیری
نماید.مطالبه

بیمهنامه،بیمهاینموجببهگزاربیمهواستگربابیمهقضاییمراحلومراجعکلیهدرگربیمهتعهدمیزانتادعویتعقیبوحقسازشحقجانشيني:اصل-8/3

نمایدتعقیبنامهبیمهاینتعهدمیزانتادادرسیاختیاراتکلیهازاستفادهباقضاییمراجعدررامربوطهایپروندهکهنمایدمیکراراولوغیرتوکیلحقباوکیلراگر
حقگزاربیمهنامهبیمهاینتعهداتمازادبهنسبتولیآوردواردلطمهدعویتعقیبدرگربیمهحقبهکهآوردعملبهاقدامینبایددعوی،جریانمدتطولدرو

داشت.خواهداقدامیهرگونه

پرداختبهمنوطگربیمهتعهداتاجرایوایبیمهپوشششروعولیشودمیصادرگربیمهقبولوگزاربیمهتقاضایبانامهبیمهبيمه:حقپرداختنحوه-9/3

هربهرارسیدهموعداقساطازهریکگزاربیمهوباشدقسطیصورتبهبیمهحقپرداختچنانچهاست،شدهبینیپیشنامهبیمهدرکهاستترتیبیبهبیمهحق
بهشدهپرداختبیمهحقنسبتبهخسارتباشد،نکردهفسخرانامهبیمهگربیمهچنانچهنمایدفسخ8مادهرعایتبارانامهبیمهتواندمیگربیمهنکندپرداختدلیل
باشد.شدهدرجدیگریضوابطنامهبیمهخصوصیشرایطدرآنکهمگرشدخواهدپرداختشدمیپرداختبایدحادثهوقوعزمانتاکهایبیمهحق

ماهیتیاعلتتشخیصمانعیاوگربیمهتعهدافزایشوباعثندادهانجامرانامهبیمهایندرمندرجوظایفسهواذیصالحمراجعتشخیصبهگزاربیمهچنانچه-10/3
بکاهد.پرداختقابلخسارتمیزانازگزاربیمهقصورتاثیربهنسبتبهتواندمیگربیمهشودحادثه

گربیمهطرفازصادرهالحاقیموجببهآندرتغییریهرگونهوگردیدهتنظیمبیمهپبشنهاددرمندرجگزاربیمهکتبیاظهاراتمبنایبرنامهبیمهاین-11/3

تصحیحیاوتغییرصدور،تاریخازروزپانزدهظرفاستموظفگزاربیمهنکند،مطابقتآمدهعملبهطرفینبینکههاییموافقتباالحاقیمفادهرگاهبود.خواهد
شد.خواهدتلقیقطعیمذکوراوراقگرنهوشودخواستارراکتباالحاقی

تغییراستموظفگزاربیمهاست،گردیدهدرجنامهبیمهمتنوپیشنهادفرمدرکهاستهمانگزاربیمهقانونیاقامتگاهونشانیقانوني:اقامتگاهونشاني-12/3

بیمهقبلیاقامتگاهونشانیگربیمهبهآناعالمعدموگزاربیمهاقامتگاهونشانیتغییرصورتدربرساندگربیمهاطالعبهکتبیبصورتراخودقانونیاقامتگاهونشانی
شود.میشناختهمعتبرگزار

گر:بيمهوتعهداتوظايف-4ماده
بود.خواهدنامهبیمهخصوصیشرایطدرمندرجتعهداتمطابقگزاربیمهمسئولیتازناشیبدنیومالیخسارتجبراندرگربیمهتعهداتحدود-1/4
بود.خواهدنفرهربرایگربیمهتعهداتسقفتاحداکثروانفرادیحوادثبیمهعمومیشرایطاساسبرحقیقی،گزاربیمهشخصبرایگربیمهتعهد-2/4
کارشناسبرآوردنامه،بیمهخصوصیشرایطدرمندرجتعهداتبراساسخسارتجبرانبهمتعهدگربیمهگذار،بیمهمسئولیتازناشیحادثهوقوعصورتدر-3/4
نماید.اقدامدیاتقانوندررایجدیهانواعازدیهنوعارزانترینریالیمعادلرعایتباجانیخسارتدرآنبرمضافوخسارت،مداركوخود
اقدامخسارتپرداختبهنسبتگذاربیمهوگربیمهتوافقصورتدر،قضاییمراجعرایصدورازقبلوگذاربیمهمسئولیتاحرازازپستواندمیگربیمه-4/4

نماید.
تعهدحداکثرازتواندنمینامهبیمهاینموضوعزیاندیدگانازیکهربهعضوونقصفوتغرامتوپزشکیهایهزینهبابتحادثه،هردرپرداختیمبالغجمع-5/4
نماید.تجاوزنامهبیمهخصوصیشرایطدرمندرجمیزانبهگر،بیمه

شوند.میتلقیزیاندیدهدرحکمجمعاویالحقوقذویووراثکلیهنفر،هرفوتصورتدرتبصره:

ظرفمکلفندآنهاقانونیمقامقائمیاذینفعیازیاندیدهموردحسباست،شدهدادگاهرایارائهبهمشروطخسارتپرداختکهمواردیدرخسارت:بهرسيدگي-6/4

تسلیمراخوددرخواستومراجعهگربیمهبهخسارتدریافتبرایالزممداركباابالغیرایشدهقطعیازپسروزپانزدهظرفیاقطعیرایابالغتاریخازروزپانزده
رامداركبودنکاملیانقصانثبت،شمارهوتسلیمتاریخمتقاضی،نامبرمشتملراالزماطالعاتوثبتراآندرخواستوصولمحضبهاستمکلفگربیمهنمایند.
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مداركچنانچهونماید،پرداختراآنخسارتقبولازپسروز15مدتظرفحداکثراستموظفگربیمهباشدکاملنقاضازماندرمداركچنانچهکند.بررسی
ظرفمذکوراشخاصمراجعهعدموکنداقدامهفتهیکظرفحداکثرنقصرفعبهنسبتتااعالممتقاضیبهکتبیصورتبهوبررسیرامراتبباشد،ناقصتسلیمی

.بودنخواهدگربیمهتعهداتافزایشموجبمداركتکمیلدرتاخیریاومقررمهلت

تعهداتتناسببهگربیمهتعهدباشدگرفتهقرارتامینمورددیگریهاینامهبیمهموجببهنامهبیمهاینموضوعهایمسئولیتصورتیکهدرمضاعف:بيمه-7/4

گردد،خودتعهداتایفادبهموظفنامهبیمهاینمبنایبرگربیمهکهدرصورتیوبودخواهدهانامهبیمههمهدرگرانبیمهتعهداتمجموعبهنامهبیمهایندرخود
نماید.مراجعهگرانبیمهسایربهخودسهمبازیافتبرایتوانمی
غرامتمازادازاستعبارتپزشکیهزینهجبراندرگربیمهتعهدنمایداستفادهمشابهسازمانهاییااجتماعیتامینسازمانخدماتاززیاندیدهصورتیکهدر-8/4

.نامهبیمهایندرپرداختقابلخسارتمیزانتامذکورسازمانتوسطشد،پرداخت

مابهپرداختبانمودهپرداختقبالمبلغیاگرکهاینیاواستمتعهدحادثههربراینامهبیمهاینطبقکهمبلغیحداکثرپرداختباتواندمیگربیمه-5ماده

وجریانهایمذاکراتکنترلورهبریصورتآندروبنمایدمسئولیتسلبخودوازمتوقفقضاییمراحلازیکهردرراخوداقداماتتعهد،حداکثرتامیزانآنالتفاوت
هرگونهبرابردرگربیمهبنابرایننماید.خودداریمداخلهادامهوازواگذارگزاربیمهبهرانامهبیمهاینموضوعبامرتبطدعویهربهمربوطقانونیواقداماتحقوقی
داشت.نخواهدمسئولیتیبعدیادعای

پرداختمحضبهوشدخواهدپرداختاوالحقوقذویویازیاندیدهشخصبهگربیمهطرفازمستقیماگزاربیمهاطالعبانامهبیمهاینموضوعخسارتـ6ماده

گردد.میالذمهبریزیاندیدهاشخاصیاشخصوگزاربیمهمقابلدرگربیمهخسارت،

شدهتعیینمبلغازپرداختیمبلغباشدنمودهپرداختپزشکیهزینهبابتمبلغیگربیمهذیصالح،یاوقضاییمراجعتوسطرایصدورازقبلصورتیکهدر-7ماده

گردد.میپرداختخصوصیشرایطدرمندرجمیزانبهحداکثرآنالتفاوتبهماوکسرمذکورمراجعتوسط

فسخزیرموارددرگزاربیمهیاگربیمهطرفازروزه20کتبیقبلیاخطاربامدتانقضایازقبلاستممکننامهبیمهایننامه:بيمهابطالنوفسخ-8ماده

شود:

گر:بيمهطرفاز
.معینهایسررسیددراضافیبیمهوحقبیمهحقپرداختعدمدرصورت-1/8
.مربوطاضافیبیمهحقپرداختبهگزاربیمهموافقتوعدمخطرتشدیددرصورت-2/8
.حادثهوقوعازقبلامرایناحرازوخطروضعیتدربارهعمدغیرطوربهگزاربیمهواقعاظهارخالفیاکتمانصورتدر-3/8
الیه.منتقلیاورثهتوسطگزاربیمهوظایفوانجامعدموگزاربیمهفوت-4/8

نشود.راضیبیمهحقتخفیفبهگربیمهورفتهازبینیاویافتهکاهشخطرتشدیدکیفیتکهصورتیدرگزار:بيمهطرفاز

درمندرجموارداستثنای(بهشودبرگشتگزاربیمهبهومحاسبهروزشمارصورتبهاستماندهباقیکهمدتیبیمهحقبایدگر،بیمهطرفازفسخصورتدر:تبصره

شد.خواهدمحاسبهمدتکوتاهبیمهتعرفهبراساسبرگشتیبیمهحقگزار،بیمهطرفازونامهبیمهفسخصورتدرونامه)بیمهقانون

.دلیلهربهگربیمهفعالیتشدنمتوقف-5/8

.پوششادامهبهگزاربیمهتمایلعدم-6/8
آنمیزانوبودخواهدگزاربیمهبرعهدهنامهبیمهخصوصیشرایطبراساسآنجبرانکهباشدمیپرداختقابلمالیخسارتازدرصدیفرانشیزفرانشيز:-9ماده

گردد.میدرجنامهبیمهخصوصیشرایطدر

:استخارجگربیمهتعهداتشمولازشودشناختهآنهامسئولگزاربیمهکهاینولوزیر،عواملمعلولهایخسارتاستثنائات:-10ماده

.گزاربیمهتقلبوعمدازناشیخسارت-

رادیواکتیو.وتشعشاتایهستهانفجارازناشیخسارت-

قبیل.اینازدیگریعواملوواعتصابوشورشانقالبوجنگازناشیخسارت-

مربوطه.جرایموجزائیمحکومیتازناشیخسارت-

قرارداد.چهارممادهدرمندرجتعهداترعایتعدم-

.بیمهموردمحلدرجراییعواملوگزاربیمهکارکنانوشرکاءگزار،بیمهبهمالیوجانیخسارت-
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یاوایجادعاملگزاربیمهعملاینکهمگرزمین)،رانشزلزله،(سیل،طبیعیبالیایوحوادثقبیلازباشدمیگزاربیمهاختیارازخارجآنمنشاءکههاییخسارت-

بود.خواهدخسارتتشدیدیاوایجاددرگزاربیمهمسئولیتمیزانبهمحدودگربیمهتعهدموارداین،درشودشناختهمسئولقانوناوبودهخطرکنندهتشدید

النفع.عدمازناشیخسارت-

مطروحه.دعاویبارابطهدرهزینههرگونهوالوکالهحقتادیه،تاخیرکارشناسی،ودادرسیبهمربوطهایهزینهکلیه-

است.خارجگربیمهتعهداتشمولازگزاربیمهخریدقابلمجازاتهایوهمچنیندولتنفعبهنقدیمحکومیت-

.حادثهمقصرتوسطروانگردانیامخدرموادمسکرات،مصرفازناشیحوادث-
خودکشی.بهاقدامهرگونهونزاعدرگیری،ازناشیحوادث-
.ذیصالحقانونیمراجعتشخیصبهگزاربیمهمجرمانهاعمالازناشیحوادث-
.نقدیجزایوهاسازمانسایروشهرداریمطالباتوتخلفاتجرائم،-

باشد.بودهنامهبیمهصدورتاریخازقبلآنمنشاءیااینکهونامهبیمهصدروازقبلاحتمالیخسارت-
کار.انجامدرتاخیرازناشیخسارت-
شود.نمیشناختهآنمسئولگزاربیمهذیصالحمراجعنظرطبقکهحوادثیکلیه-

مرضیداوربهنشودفصلوحلمذاکرهطریقازکهصورتیدرنامهبیمهایناجراییاوتفسیرازناشیاختالفهرگونهاختالفات:رفعچگونگي-11ماده

بهموضوعنرسندتوافقبهالطرفینمرضیداورانتخابمورددرطرفینکهصورتیدراست.االتباعالزمطرفینبرایوقطعیمزبورداوررایوشدخواهدارجاعالطرفین
شد:خواهدعملزیرترتیببهوارجاعداوریهیأت

نماید.میمعرفیدیگرطرفبهوتعییناختصاصیداورنفریکطرفیتازیکهر-1
نمود.خواهندانتخابسرداورعنوانبهرادیگریداوراتفاق،بهاختالفموردموضوعدرباهبحثازقبلاختصاصیداوران-2
بود.خواهداالتباعالزمطرفینبرایومعتبرآرا،اکثریتباداوریهیأترای-3
تعیینمورددر30روزتااختصاصیداورانیاونکندتعیینراخوداخصاصیداورمقابلطرفداورمعرفیوانتخابازبعدروز30تاطرفینازهریکصورتیکهدر-4

بنماید.سرداوریاداورتعییندرخواستذیصالحدادگاهازموردحسبتوانندمیطرفینازهریکنرسدتوافقبهسرداور،

سالدوازپسکهخساراتیوشودمیشروعدعویمنشاءنامهبیمهانقضاءتاریخازکهاستدوسالنامهبیمهاینازناشیدعاویزمانمرورزمان:مرور-12ماده

است.خارجنامهبیمهتعهداتشمولازگردداعالمگربیمهبهنامهبیمهانقضاءاز

شد.خواهدعملکشورجاریقوانینسایروبیمهعرفبیمه،قانونبرطبقاستنشدهذکرنامهبیمهایندرکهدرمورادینشده:بينيپيشموارد-13ماده
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