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شرايط عمومي  بيمه نامه مسئوليت مدني مدير / هيات مديره ساختمان

نامه:بیمهاساس1-ماده

وقوانینسایر،1343مصوبهاآپارتمانتملکقانون1339،مصوبمدنیمسئولیتقانونو1316سالماهاردیبهشتمصوببیمهقانونبراساسنامهبیمهاین

موردکهگزاربیمهپیشنهادازقسمتآنباشد.میطرفینتوافقموردوگردیدهتنظیمباشد)مینامهبیمهالینفکجزء(کهگزاربیمهکتبیپیشنهادومرتبطمقررات

شود.نمیمحسوبگربیمهتعهداتجزءاستگردیدهاعالمگزاربیمهبهکتباآنازقبلیانامهبیمهصدورباهمزمانونبودهگربیمهقبول

اصطالحات:وتعاریف2-ماده

است:رفتهکاربهآنمقابلتعریفباعمومیشرایطایندرزیراصطالحات

است.رشتهایندربیمهعملیاتانجامبهمجازوبودهایراناسالمیجمهوریمرکزیبیمهازفعالیتپروانهدارایکهاستایبیمهموسسه:گربیمه-2/1

باشد.میبیمهحقپرداختبهمتعهدومنعقدگربیمهبارابیمهقراردادکهحقوقییاحقیقیشخصهرگذار:بیمه-2/2

گردد.میتلقیثالثشخصحکمدر،ویامرتحتوکارکنانگزاربیمهشخصازغیربهحقوقییاحقیقیشخص:هرثالثاشخاص-2/3

پردازد.مینامهبیمهپوششتحتحادثهبروزیاوقوعازناشیخسارتجبرانبرایگربیمهتعهدوپوششاخذبرابردرگزاربیمهکهوجهی:بیمهحق-2/4

بهمنجروافتداتفاقگزاربیمهبرایشدهتعیینوظایفشرحوفقنامهبیمهاعتبارمدتودربیمهموضوعمناسبتبهکهاسترویدادی:بیمهموضوعحادثه-2/5

شود.شناختهآنازناشیغرامتپرداختیاخسارتجبرانمسئولگزاربیمهوگرددثالثاشخاصوساکنینبهمالیوجانیخسارت

گردد.میتلقیحادثهیکحکمدرمجموعدرباشندواحداصلیعلتیامنشاءیکدارایکهحوادثیتبصره:

گردد.میمشخصنامهبیمهخصوصیشرایطدرکهبودخواهدترتیبیبهنامهبیمهمدتانقضایوشروع:نامهبیمهمدت-2/6

گردد.میمشخصنامهبیمهخصوصیشرایطدرآنحدودتعیینکهاستایمحدوده:بیمهموضوعمکانیمحدوده-2/7

باشد.داشتهقطعیودائموضعیتوبودهبیمهموضوعحادثهازناشیکهبدناعضایازعضویکارانجامتواناییدادندستازیاوشکلتغییرقطع،عضو:نقص-2/8

شرایططبقبیمهمشمولحادثهوقوعازناشیافرادفوتیاجسمیصدماتبروزصورتدرگرددمیمتعهدگربیمهکهاستوجهیعضو:نقصوفوتغرامت-2/9

بپردازد.ذینفعیازیاندیدهبهنامهبیمهاین

گردد.میمتحملدرمانیخدماتدریافتمقابلدرمستقیماشدهبیمه،نامهبیمهموضوعخطراتتحققصورتدرکههاییهزینه:پزشکیهایهزینه-2/10

باشد.داشتهنفعبیمهموضوعازقسمتییاتمامدرکهنامهبیمهدرمذکورحقوقیوحقیقیشخصهر-ذینفع:2/11

آید.واردثالثاشخاصوساکنیناموالبهبیمهمشمولاثرحوادثدرکهمستقیمیهایزیانمالی:های-خسارت2/12

:نامهبیمهموضوعماده3-

گزاربیمهانگاریسهلوقصورنتیجهدرچنانچهکهمعنیبدینساختمان،مشاعاتوثالثاشخاصساکنین،قبالدرگزاربیمهمدنیمسئولیتبیمهازاستعبارت

صورتدروگزاربیمهمسئولیتاحرازازپسگربیمهآید،واردباشد،ساختمانمشاعاتازناشیآنهامنشاکهمشاعاتوثالثاشخاصساکنین،بهمالیوجانیخسارت

نماید.میاقدامنامهبیمهشرایطدرمندرجتعهداتحدودتاخسارتپرداختبهنسبتقضاییمحاکمرایطبقلزوم

:گزاربیمهتعهداتووظایف4-ماده

ویاختیاردررابیمهموضوعبهراجعاطالعاتهمهگربیمههایپرسشبهپاسخدرصداقتودقترعایتبااستمکلفگزاربیمه:نیتحسناصل-رعایت4/1

ولوبودخواهدباطلنامهبیمهبنمایداظهاریواقعخالفبرعمدبهباونمایدخودداریمطلبیاظهارازعمدبهگربیمههایپرسشبهپاسخدرگزاربیمهاگرقراردهد.

نداشتهحادثهوقوعدرتاثیریهیچگونهاستاظهارشدهواقعیخالفبریاشدهکتمانکهمطلبی



شرکت سهامي بيمه ايران
بيمه نامه هيئت مديره ساختمان

پیش نویس شماره بیمه نامه:

ت 
صا

خ
ش

م
صادرکننده

شرکت سهامی بیمه ایرانکد: -    - نام واحد صدور:

مهر و امضافکس: تلفن:

 آدرس: 

نشانی شرکت سهامی بیمه ایران: تهران ـ ونک ـ خ مالصدرا ـ شیرازی جنوبی ـ انتهای برزیل غربی ـ پ 51 ـ تلفن 09668ـ دورنگار  86092116 ـ کدپستی 1435814715 - شماره اقتصادی 411111371387

www.iraninsurance.ir
5 از 2صفحه 

نماید.مطالبهگزاربیمهازاستافتادهعقبتاریخآنتاکهرابیمهحقاقساطتواندمیگربیمهبلکهشدنخواهدمستردگزاربیمهپرداختیوجوهفقطنهعالوهبه.باشد

مکانیمحدودهدرتغییرییاوشودخطرتشدیدموجبکهآیدوجودبهبیمهموضوعکاروضعیتوکیفیتدرتغییراتیبیمهمدتطولدرهرگاهخطر:تشدید-4/2

یاخطرتشدیداگربرساند.گربیمهاطالعبهراموضوعبالفاصلهاستموظفگزاربیمه،نشودخطرتشدیدبهمنجرآنکهولو،آیدوجوبهکارکنانیاوبیمهموضوعدر

بیمهبهرسماخوداطالعتاریخازروز10ظرفرامراتببایدمشارالیهنباشدگزاربیمهعملنتیجهدربیمهموضوعوضعیتتغییر

پرداختعدمصورتدرومطالبهباقیماندهمدتبرایخطربامتناسبرااضافیبیمهحقتواندمیگربیمهخسارت،وقوعازقبلخطرتشدیدصورتدرکند.اعالمگر

نماید.فسخرانامهبیمهگزاربیمهتوسطآن

بامتناسببیمهحقبهشدهتعیینبیمهحقنسبتبهراخسارتتواندمیگربیمه،استبودهخطرتشدیدازناشیخسارتکهشودمعلومحادثهوقوعازبعدهرگاه

نماید.پرداخت،مشددخطر

کهاینازاعمشودمربوطنامهبیمهاینبهکهراخودعلیهمطالبهادعاویاهرنوعوهمچنیننامهبیمهاینموضوعحادثههرگونهوقوعاستمکلفگزاربیمه-4/3

به(روزپنجمدتظرفوحداکثرممکنزماندراولینوقتفوتبدون،باشدقضاییدرمراجعدعویاقامهویااظهارنامهارسالبصورتیاوشفاهییاکتبیوادعامطالبه

نشانیونام؛دعویویامطالبهکیفیاتمتعاقبااستمکلفونیزبرساندگربیمهاطالعبهکتبیبصورت،آنوقوعازخوداطالعتاریخازرسمی)تعطیالتاستثنای

ادعاموردمبلغ،احتمالیشهودونشانی؛نامزیاندیدهمشخصات،استشدهدعویاقامهویاخسارتمطالبهآنموجببهکهوعنوانیدعویکنندهاقامهویاکنندهمطالبه

گربیمهوتسلیمگربیمهبهدارداختیاردربارهایندرراکهمدارکیواسنادهرنوعوداردوقوفآنبرکهراموضوعبهمربوطدیگرنکاتومشخصات،اطالعاتوهرگونه

اواختیاراتازخارجکهحوادثیواسطهبهکهکندثابتگزاربیمهآنکهمگروبودنخواهدمسئولگربیمهاینصورتغیردرنمایدکمکودفاعورسیدگیتحقیقاتدررا

است.نبودهمقدورگذار)(بیمهاوبرایمقررمدتدرگربیمهبهاطالعاست،بوده

قضاییدستگاههاییاخسارتمدعیطرفازکهاینازاعمرانامهبیمهاینموضوعبامرتبطدعویبهمربوطقضاییاوراقهرگونهاستمتعهدگزاربیمه-4/4

طریقاینازکهبودخواهدزیانهاییوضررجبرانمسئول،تاخیرصورتودرداردارسالگربیمهجهتساعت24مدتظرفوحداکثردرنگبی،باشدنمودهدریافت

.شودمیواردگربیمهبه

آورد.عملبهگربیمهباراالزمهمکاریکارشناسیاموروانجامحادثهمحلازبازدیدجهتبایستیگزاربیمه-4/5

موجباوعملاینکهمگراستاعتبارفاقدگربیمهکتبیموافقتبدونگزاربیمهطرفازوبدنیمالیخسارتهایدرموردوسازشمسئولیتهرگونهقبول-4/6

گزاربیمهازراپرداختیخسارتیاونمودهخودداریخسارتپرداختازتواندمیگربیمهصورتاینغیرباشد.درگربیمهمصلحتوبهخطرتشدیدازجلوگیری

نماید.مطالبه

بیمه،نامهبیمهاینموجببهگزاربیمهواستگربابیمهقضاییومراحلمراجعکلیهدرگربیمهتعهدمیزانتادعویتعقیبوحقسازشحقجانشینی:اصل-4/7

نمایدتعقیبنامهبیمهاینتعهدمیزانتادادرسیاختیاراتکلیهازاستفادهباقضاییمراجعدررامربوطهایپروندهکهنمایدمیکراراولوغیرتوکیلحقباراوکیلگر

حقگزاربیمهنامهبیمهاینتعهداتمازادبهنسبتولیآوردواردلطمهدعویتعقیبدرگربیمهحقبهکهآوردعملبهاقدامینباید،دعویجریانمدتطولدرو

داشت.خواهداقدامیهرگونه

پرداختبهمنوطگربیمهتعهداتاجرایوایبیمهپوشششروعولیشودمیصادرگربیمهقبولوگزاربیمهتقاضایبانامهبیمه:بیمهحقپرداختنحوه-4/8

هربهرارسیدهموعداقساطازهریکگزاربیمهوباشدقسطیصورتبهبیمهحقپرداختچنانچه،استشدهبینیپیشنامهبیمهدرکهاستترتیبیبهبیمهحق

بهشدهپرداختبیمهحقنسبتبهخسارت،باشدنکردهفسخرانامهبیمهگربیمهچنانچهنماید9فسخمادهرعایتبارانامهبیمهتواندمیگربیمهنکندپرداختدلیل

باشد.شدهدرجدیگریضوابطنامهبیمهخصوصیشرایطدرآنکهمگرشدخواهدپرداختشدمیپرداختبایدحادثهوقوعزمانتاکهایبیمهحق

ماهیتیاعلتتشخیصمانعیاوگربیمهتعهدافزایشوباعثندادهانجامرانامهبیمهایندرمندرجوظایفسهواذیصالحمراجعتشخیصبهگزاربیمهچنانچه-4/9

بود.نخواهدزیاندیدهحقوقنافیمادهاینحکمبکاهدپرداختقابلخسارتمیزانازگزاربیمهقصورتاثیربهنسبتبهمیتواندگربیمهشودحادثه

گربیمهطرفازصادرهالحاقیموجببهآندرتغییریهرگونهوگردیدهتنظیمبیمهپبشنهاددرمندرجگزاربیمهکتبیاظهاراتمبنایبرنامهبیمهاین-4/10

تصحیحویاتغییرصدور،تاریخازروزپانزدهظرفاستموظفگزاربیمه،نکندمطابقتآمدهعملبهطرفینبینکههاییموافقتبامفادالحاقیهرگاهبود.خواهد

شد.خواهدتلقیقطعیمذکوراوراقگرنهوشودخواستارراکتباالحاقی
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تغییراستموظفگزاربیمه،استگردیدهدرجنامهبیمهمتنوپیشنهادفرمدرکهاستهمانگزاربیمهقانونیاقامتگاهونشانیقانونی:اقامتگاهونشانی-4/11

بیمهقبلیواقامتگاهنشانیگربیمهبهآناعالمعدموگزاربیمهاقامتگاهونشانیتغییرصورتدربرساندگربیمهاطالعبهکتبیبصورتراخودقانونیاقامتگاهونشانی

شود.میشناختهمعتبرگزار

:گربیمهوتعهداتوظایف5-ماده

بود.خواهدنامهبیمهخصوصیشرایطدرمندرجتعهداتمطابقگزاربیمهمسئولیتازناشیوبدنیمالیخسارتجبراندرگربیمهحدودتعهدات-5/1

باشد.میقرارداداینموضوعپزشکیهایهزینهوعضوفوت،نقصغرامتجبرانشاملنامهبیمهمشخصاتدرجدولمذکوربدنیخسارتجبرانازمنظور-5/2

کارشناسبرآوردنامه،بیمهخصوصیشرایطدرمندرجتعهداتبراساسخسارتجبرانبهمتعهدگربیمه،گزاربیمهمسئولیتازناشیحادثهوقوعصورتدر-5/3

نماید.اقدامدیاتقانوندررایجدیهانواعازدیهنوعارزانترینریالیمعادلرعایتباجانیخسارتدرآنبرمضافوخسارت،مداركوخود

نظربابدنعضونقضدرصدهای،خسارتپرداختبهگزاربیمهوگربیمهتوافقصورتدر،قضاییمراجعرایصدورازوقبلگزاربیمهمسئولیتاحرازازپس-5/4

منتخبپزشکازمتشکلکمیسیونیدرموضوعباشد،معترضگربیمهمعتمدپزشکنظربهنسبتگزاربیمهدرصورتیکه.گرددمیتعیینگربیمهمعتمدپزشک

االتباعالزماعتراضموارددرطرفینبرایمزبورکمیسیوناعضایاکثریتنظرومطرحمزبورپزشکانتخاببهپزشکنفرویکگزاربیمهمنتخبپزشکوگربیمه

.بودخواهد

تعهدحداکثرازتواندنمینامهبیمهاینموضوعزیاندیدگانازیکهربهعضوونقصفوتوغرامتپزشکیهایهزینه،بابتحادثههردرپرداختیمبالغجمع-5/5

نماید.تجاوزنامهبیمهخصوصیشرایطدرمندرجمیزان،بهگربیمه

شوند.میتلقیزیاندیدهدرحکمجمعاویالحقوقذویووراث،کلیهنفرهرفوتصورتدر–تبصره

ظرفمکلفندآنهاقانونیمقامقائمیاذینفعیازیاندیدهموردحسباست،شدهدادگاهرایارائهبهمشروطخسارتپرداختکهمواردیدرخسارت:به-رسیدگی5/6

تسلیمراخوددرخواستومراجعهگربیمهبهخسارتدریافتبرایالزممداركباابالغیرایشدهقطعیازپسروزپانزدهظرفیاقطعیرایابالغتاریخازروزپانزده

رامداركبودنکاملیانقصان،ثبتشمارهوتسلیمتاریخ،متقاضینامبرمشتملراالزماطالعاتوثبتراآندرخواستوصولمحضبهاستمکلفگربیمهنمایند.

مداركچنانچهونماید،پرداختراآنخسارتقبولازپسروز15مدتظرفحداکثراستموظفبیمهگرباشدکاملنقاضازماندرمداركچنانچهکند.بررسی

ظرفمذکوراشخاصمراجعهعدموکنداقدامهفتهیکظرفحداکثرنقصرفعبهنسبتتااعالممتقاضیبهکتبیصورتبهوبررسیرامراتب،باشدناقصتسلیمی

.بودنخواهدگربیمهتعهداتافزایشموجبمداركتکمیلدرتاخیریاومقررمهلت

تعهداتتناسببهگربیمهتعهدباشدگرفتهقرارتامینمورددیگریهاینامهبیمهموجببهنامهبیمهاینموضوعهایمسئولیتصورتیکهدرمضاعف:بیمه-5/7

،گرددخودتعهداتایفادبهموظفنامهبیمهاینمبنایبرگربیمهکهدرصورتیوبودخواهدهانامهبیمههمهدرگرانبیمهتعهداتمجموعبهنامهبیمهایندرخود

نماید.مراجعهگرانبیمهسایربهخودسهمبازیافتبرایتوانمی

غرامتمازادازاستعبارتپزشکیهزینهجبراندرگربیمهتعهدنمایداستفادهمشابهسازمانهاییااجتماعیتامینسازمانخدماتاززیاندیدهصورتیکهدر-5/8

نامه.بیمهایندرپرداختقابلخسارتمیزانتامذکورسازمانتوسطشد،پرداخت

مابهپرداختبانمودهپرداختقبالمبلغیاگرکهاینیاواستمتعهدحادثههربراینامهبیمهاینطبقکهمبلغیحداکثرپرداختباتواندمیگربیمه6-ماده

مذاکراتکنترلورهبریصورتآندروبنمایدمسئولیتسلبخودوازمتوقفقضاییمراحلازیکهردرراخوداقدامات،تعهدحداکثرتامیزانآنالتفاوت

برابردرگربیمهبنابرایننماید.خودداریمداخلهادامهوازواگذارگزاربیمهبهرانامهبیمهاینموضوعبامرتبطدعویهربهمربوطقانونیواقداماتحقوقیوجریانهای

داشت.نخواهدمسئولیتیبعدیادعایهرگونه

پرداختمحضوبهشدخواهدپرداختاوالحقوقذویویازیاندیدهشخصبهگربیمهطرفازمستقیماگزاربیمهاطالعبانامهبیمهاینموضوعخسارت7-ماده

گردد.میالذمهبریزیاندیدهاشخاصیاوشخصگزاربیمهمقابلدرگرخسارت،بیمه
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شدهتعیینمبلغازپرداختیمبلغباشدنمودهپرداختپزشکیهزینهبابتمبلغیگربیمه،ذیصالحیاوقضاییمراجعتوسطرایصدورازقبلصورتیکهدرماده8-

گردد.میپرداختخصوصیشرایطدرمندرجمیزانبهحداکثر،آنالتفاوتمابهوکسرمذکورمراجعتوسط

:نامهبیمهوابطالنفسخ9-ماده

شود:فسخزیرموارددرگزاربیمهیاگربیمهطرفازروزه20کتبیقبلیاخطاربامدتانقضایازقبلاستممکننامهبیمهاین

:گربیمهطرفاز

.معینهایسررسیددراضافیبیمهوحقبیمهحقپرداختعدمدرصورت-9/1

.مربوطاضافیبیمهحقپرداختبهگزاربیمهموافقتوعدمخطرتشدیددرصورت-9/2

.حادثهوقوعازقبلامرایناحرازوخطروضعیتدربارهعمدغیرطوربهگزاربیمهواقعیااظهارخالفکتمانصورتدر-9/3

.باشدآنپرداختبهملزمگربیمهکهخسارتهرپرداختازبعد-9/4

الیه.منتقلیاورثهتوسطگزاربیمهوظایفوانجامعدموگزاربیمه-فوت9/5

نشود.راضیبیمهحقتخفیفبهگروبیمهرفتهازبینویایافتهکاهشتشدیدخطرکیفیتکهصورتیدر:گزاربیمهطرفاز

درمندرجموارداستثنایشود(بهبرگشتگزاربیمهبهومحاسبهروزشمارصورتبهاستماندهباقیکهمدتیبیمهحقباید،گربیمهطرفازفسخصورتدر:تبصره

شد.خواهدمحاسبهمدتکوتاهبیمهتعرفهبراساسبرگشتیبیمهحق،گزاربیمهطرفازونامهبیمهفسخصورتدرونامه)بیمهقانون

.دلیلهربهگربیمهفعالیتشدنمتوقف-9/6

پوشش.ادامهبهگزاربیمهتمایلعدم-9/7

فرانشیز:10-ماده

خصوصیشرایطدرآنومیزانبودخواهدگزاربیمهبرعهدهنامهبیمهخصوصیشرایطبراساسآنجبرانکهباشدمیپرداختقابلمالیخسارتازدرصدیفرانشیز

گردد.میدرجنامهبیمه

استثنائات:ماده11-

:استخارجگربیمهتعهداتشمولازشودشناختهآنهامسئولگزاربیمهکهاینولوزیر،عواملمعلولهایخسارت

.گزاربیمهوتقلبعمدازناشیخسارت-

رادیواکتیو.وتشعشاتایهستهانفجارازناشیخسارت-

قبیل.اینازدیگریعواملوواعتصابوشورشانقالبوجنگازناشیخسارت-

مراجعدرگزاربیمهمسئولیتآنکهمگرزمین)رانشزلزله،(سیل،طبیعیبالیایوحوادثقبیلازباشدمیگزاربیمهاختیارازخارجآنمنشاءکههاییخسارت-

گردد.محرزحادثهدربروزقضایی

.نقدیجزایوهاسازمانسایروشهرداریمطالباتوتخلفات،جرائم-

شود.نمیشناختهآنمسئولگزاربیمهذیصالحمراجعنظرطبقکهحوادثیکلیه-

بیمه.موردمحلورزشیسالندرورزشیحوادثازناشیخسارت-

بدنه.رویبرکشیخطوجزئیکلی،سرقت،تصادم،تصادف،برخورداثربرموتورینقلیهوسایلبهواردهخسارت-

(پیمانکار).گزاربیمهازغیرمسئولیتازناشیواردهخسارت-

باشد.آپارتمانهاتملکقانونمسئولیتنامهآیینوشرایطازخارجکهخسارتیهرگونه-
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اداری.وتجاریمراکزدرگزاربیمهنگهبانانوکارکنانبهواردهخسارت-

الطرفینمرضیداوربهنشودوفصلحلمذاکرهطریقازکهصورتیدرنامهبیمهایناجراییاوتفسیرازناشیاختالفهرگونه:اختالفاترفعچگونگی12-ماده

هیأتبهموضوعنرسندتوافقبهالطرفینمرضیداورانتخابمورددرطرفینکهصورتیدراست.االتباعالزمطرفینبرایوقطعیمزبورداوررایوشدخواهدارجاع

شد:خواهدعملزیرترتیببهوارجاعداوری

نماید.میمعرفیدیگرطرفبهوتعییناختصاصیداورنفریکطرفیتاز1-هریک

نمود.خواهندانتخابسرداورعنوانبهرادیگریداور،اتفاقبهاختالفموردموضوعدرباهبحثازقبلاختصاصیداوران2-

بودخواهداالتباعالزمطرفینبرایومعتبرآرا،اکثریتباداوریهیأترای3-

تعیینمورددر30روزتااختصاصیداورانیاونکندتعیینراخوداخصاصیداورمقابلطرفداورمعرفیوانتخابازبعدروز30تاطرفینازهریککهصورتیدر4-

بنماید.سرداوریاداورتعییندرخواستذیصالحدادگاهازموردحسبتوانندمیطرفینازهریکنرسدتوافقبه،سرداور

ازدوسالازپسکهخساراتیوشودمیشروعدعویمنشاءنامهبیمهانقضاءتاریخازکهاستدوسالنامهبیمهاینازناشیدعاویزمانمرور:زمانمرور13-ماده

است.خارجنامهبیمهتعهداتشمولازگردداعالمگربیمهبهنامهبیمهانقضاء

شد.خواهدعملکشورجاریقوانینسایروبیمهعرف،بیمهقانونبرطبقاستنشدهذکرنامهبیمهایندرکهدرمورادی:نشدهبینیپیشموارد14-ماده


