
  پیمانکاران شرایط عمومی بیمه تمام خطر

گر نامیده گذار مذکور در جدول مشخصات (پیشنهادي که به شرکت سهامی بیمه کارآفرین که از این پس بیمهبراساس پیشنهاد کتبی بیمه
و که به منظور کتبی اگذار و سایر اظهارات شود تسلیم گردیده) و نیز به استناد پاسخهاي مندرج در پرسشنامه تکمیل شده از طرف بیمهمی

ا رعایت نامه و بگذار حق بیمه را در زمان مقرر پرداخت کرده باشد به موجب این بیمهگیرد، درصورتی که بیمهنامه صورت میدرج در بیمه
 ماید :نگذار را به شرح زیر جبران میگر خسارت بیمههاي مربوط ، بیمهاستثنائات، مقررات و شرایط مندرج در آن و یا الحاقی

  استثنائات عمومی	

گر اتالف یا آسیب وارده و یا مسئولیت مدنی را که به طور مستقیم یا غیر مستقیم، به علت یا در نتیجه یکی از عوامل زیر ایجاد و یا بیمه
  به سبب آن تشدید گردد جبران نخواهد کرد :

ه یا نشده باشد)،جنگ داخلی، یاغیگري ، بلوا، انقالب جنگ، هجوم، عمل دشمن خارجی،عملیات خصمانه (خواه جنگ اعالم شد	الف )
دست  هاي دسته جمعی، دریا قیام، شورش ، اعتصاب کارگران یا تعطیلی کارخانه از طرف کارفرما در مقابله با اعتصاب کارگران، جنبش

کیالت نام یا با ارتباط با هر گونه تشگرفتن قدرت به وسیله قواي نظامی یا از طریق غیر قانونی یا از طرف اشخاصی با سوءنیت که با 
 DE JURE ORسیاسی انجام گیرد. توطئه، توقیف، ضبط و مصادره، تخریب، یا زیان وارد به اموال بنا به دستور دولت عملی یا قانونی (

DE FACTO.یا هر مقام صالحیتدار عمومی (  

  هاي رادیواکتیواي، تشعشعات اتمی یا آلودگیواکنشهاي هسته	ب )

  گذار یا نمایندگان وي.انگاري عمدي بیمهعمل یا سهل	)ج 

  توقف کار به طور کلی یا جزئی	د )

از بین  اعالم دارد که "الف"گر به استناد استثنائات بند هرگاه در جریان طرح یا تعقیب دعواي قضایی یا هرگونه دادرسی دیگر، بیمه	
گذار د به عهده بیمهباشنامه مینامه نیست، اثبات این که چنین مواردي مشمول بیمهمهدیدگی یا مسئولیتی مشمول این بیرفتن، ویرانی، آسیب

  است.

  مدت بیمه

گر حتی اگر تاریخ مقدم دیگري در جدول مشخصات قید شده باشد پس از شروع کار یا پس از آن که اقالم مذکور در مسئولیت بیمه
  .	شود جدول مشخصات در محل عملیات ، تخلیه شد آغاز می

  ود.شه است پایان یافته تلقی میبرداري رسیدگر براي قسمتهایی از کار قرارداد مورد بیمه که تحویل شده یا به بهرهمسئولیت بیمه

ر گشود و تمدید مدت آن تنها با موافقت قبلی و کتبی بیمهنامه حداکثر در تاریخی که در جدول مشخصات قید شده منقضی میاعتبار بیمه
  باشد .ممکن می



	  
  شرایط عمومی

ت کرده و نامه را رعایگذار مقررات بیمهاست که بیمه نامه مشروط بر اینگر براي هرگونه پرداختی به موجب این بیمهمسئولیت بیمه	-1
  به سئواالت مطرح شده در پرسشنامه و پیشنهاد به درستی پاسخ داده و کلیه وظایفی را که به عهده دارد ،انجام داده باشد.

 هر بار که در این"نامه این بیمه "نامه محسوب شده و اصطالحنامه جزء الینفک بیمهجدول مشخصات و بخش یا بخشهاي این بیمه-2
قرارداد به کار رود منظور از آن جدول مشخصات و بخش و یا بخشها نیز خواهد بود. هر واژه و یا اصطالحی که در یک قسمت از 

نامه داراي همان معنی خواهد نامه یا جدول مشخصات یا در بخش یا بخشهاي آن به معنی خاص به کار برده شود، همه جاي بیمهبیمه
  د.بو

گذار باید به منظور جلوگیري از زیان یا آسیب دیدگی اموال بیمه شده و یا زیان وارد به اشخاص ثالث به هزینه خود کلیه بیمه		-3
  هاي کارخانه سازنده را رعایت کند .گر را انجام دهد و مقررات قانونی و توصیههاي معقول بیمهاقدامهاي الزم را به عمل آورد و توصیه

لیه گذار موظف است کتوانند در هر زمان مناسب موضوع بیمه را بازرسی و مورد ارزیابی قرار دهند و بیمهگر مینمایندگان بیمه )	الف-4
  گر بگذارد.اطالعات ضروري را براي ارزیابی خطر در اختیار نمایندگان بیمه

ود کلیه گر برساند و به هزینه خه فکس یا نامه به آگاهی بیمهگذار ملزم است هرگونه تغییر در ماهیت خطر را بالفاصله به وسیلبیمه	ب )
اقدامهاي احتیاطی الزم را براي اطمینان از صحت کار اقالم بیمه شده با توجه به اوضاع و احوال معمول دارد. درصورت لزوم ممکن است 

  به تبع این تغییرات نسبت به حدود تامین یا حق بیمه تجدید نظر به عمل آید.

گذار نباید در موضوع بیمه تغییراتی را ایجاد کند و یا اجازه انجام آن را بدهد که منجر به تشدید خطر شود مگر آن که موافقت کتبی بیمه
  گر را کسب کرده باشد.بیمه

	  
  گذار باید :نامه ممکن است موجب طرح ادعاي خسارت شود بیمهاي که بر طبق این بیمهدرصورت وقوع هر گونه حادثه-5

رد تائید قرار نیز آن را مو "گر برساند و کتبابالفاصله به وسیله تلفن یا فکس مراتب را با ذکر نوع و حدود خسارت به آگاهی بیمه	الف )
  دهد.

  هایی را که براي وي امکان دارد به عمل آورد.دیدگی، کلیه اقدامبه منظور جلوگیري از گسترش دامنه اتالف یا آسیب	ب)

  گر قرار دهد.ارت دیده را به همان حال حفظ کند و به منظور رسیدگی در اختیار نماینده یا کارشناس بیمهقسمتهاي خس	پ )

  گر را تهیه و دراختیار او بگذارد.) کلیه اطالعات و مدارك مورد درخواست بیمه	ت



گر در هیچ موردي مطلع سازد. بیمه) در موردي که خسارت معلول سرقت ساده یا دزدي با شکست حرز باشد مقامهاي انتظامی را 	ث
روز پس از وقوع حادثه به وي اطالع داده نشده باشد، تعهدي نخواهد  14دیدگی یا مسئولیتی که ظرف مدت در قبال اتالف یا آسیب

  داشت.

گر یمهدود آن توسط بگر رساند، در مورد خسارتهاي جزئی که حگذار برطبق شرایط باال وقوع خسارت را به اطالع بیمهپس از آنکه بیمه
که قبل از  گر فرصت داده شودتواند نسبت به تعمیر یا تعویض اقدام کند. در سایر موراد باید به نماینده بیمهشود، میتعیین و ابالغ می

ا سارت رگر ظرف مدت معقول پس از وقوع حادثه خهرگونه تعمیر یا تغییر، خسارت را مورد رسیدگی قرار دهد و هرگاه نماینده بیمه
گذار حق دارد نسبت به تعمیر یا تعویض قسمتهاي خسارت دیده اقدام کند. چنانچه اقالم خسارت دیده به مورد رسیدگی قرار ندهد، بیمه

  گر نسبت به آن تعهدي نخواهد داشت.موقع و به نحو مناسب تعمیر نشود بیمه

منظور حفظ حقوق خود و دریافت غرامت پرداختی از اشخاص ثالث (بجز گر اقدامهایی را که به گذار متعهد است به هزینه بیمهبیمه-6
داند معمول دارد یا اجازه و دستور انجام آن را بدهد. غرامتی که ممکن است جبران آن اند) الزم مینامه بیمه شدهکسانی که تحت این بیمه

پرداخته است یا غراماتی که بر طبق اصل قائم مقامی در  "یماگر مستقگر قرار گیرد اعم است از خسارتهایی که بیمهمورد درخواست بیمه
نامه پرداخته است حق مطالبه آن را دارد. اقدامهاي مذکور در این بند ممکن است قبل از پرداخت نتیجه خسارتهایی که به موجب این بیمه

  . گیرد قرار درخواست مورد یا	گذار یا بعد از آن الزم تشخیص داده شود خسارت به بیمه

ر) گنامه پرداخت شود (با فرض قبول مسئولیت از طرف بیمهدر هنگام هرگونه اختالف در مورد مبلغی که باید به موجب این بیمه-7
  شود ارجاع خواهد شد.با توافق طرفین برگزیده می "موضوع به کارشناسی که کتبا

به دو کارشناس که توسط طرفین، ظرف مدت یک ماه از تاریخ اگر طرفین نسبت به کارشناس واحد به توافق نرسند موضوع اختالف 
  شود ارجاع خواهد گردید.درخواست کتبی طرف دیگر انتخاب می

درصورتی که کارشناسان مزبور به توافق نرسند قبل از بررسی ماهوي موضوع اختالف، کارشناسان، کارشناس سومی را به عنوان 
لسه کارشناسی تحت ریاست سرکارشناس تشکیل خواهد شد. قبل از اعالم نظر کارشناسان انتخاب خواهند کرد . ج "سرکارشناس کتبا

  باشد.گر درمراجع قضایی قابل طرح نمیهیچ دعوایی علیه بیمه

اگر خسارتی مورد ادعا قرار گیرد که عاري از حقیقت یا توأم با قصد تقلب تشخیص داده شود یا اظهاراتی در جهت تأیید ادعاهایی -8
اسناد و  گذارگذار یا هر شخص دیگري به نمایندگی بیمهنامه از طرف بیمهین قبیل عنوان گردد و یا به منظور استفاده از این بیمهاز ا

گر درخصوص خسارتی از خود سلب مسئولیت کند، مدارك و وسایل و تدابیر نادرست و تقلب آمیز به کار برده شود، یا هرگاه بیمه
سه ماه و یا درصورت ارجاع موضوع به کارشناس ظرف مدت سه ماه پس از اعالم راي از طرف کارشناس  چنانچه اقامه دعوي ظرف

  نامه منتفی خواهد شد.گذار صورت نگیرد کلیه حقوق ناشی از این بیمهیا سرکارشناس اقدام قانونی از سوي بیمه

نامه دیگري نیز وجود داشته یا دعاوي اشخاص ثالث ، بیمهنامه براي جبران خسارت اگر در زمان ادعاي خسارت مشمول این بیمه		-9
  گر فقط نسبت به سهم خود مسئول جبران خسارت خواهد بود .باشد ، بیمه



	  
  خسارت مالی	–	بخش یک

للی جز ع نامه تمام یا قسمتی از اموال مندرج در جدول مشخصات بهکند که هرگاه درطول مدت اعتبار بیمهگذار توافق میگر با بیمهبیمه
ر یا تعویض بینی شود، به طوري که مستلزم تعمیمستثنی شده به طور ناگهانی دچار اتالف یا خسارت فیزیکی غیر قابل پیش "آنچه صریحا

گر به انتخاب خود با پرداخت نقدي یا تعمیر یا تعویض مورد آسیب دیده، خسارت را در هر حادثه حداکثر تا میزانی که براي باشد، بیمه
  بینی شده و در مجموع تا مبلغ بیمه مندرج در جدول مزبور جبران خواهد کرد.در جدول مشخصات پیشآن 

رد، گذار پرداخت خواهد کباشد به بیمهنامه میگر همچنین هزینه برداشت ضایعات مربوط به حوادثی را که تحت پوشش این بیمهبیمه
  منظور در نظر گرفته شده باشد. اي در جدول براي اینمشروط بر این که مبلغ جداگانه

  استثنائات ویژه بخش یک

  گر نسبت به موارد زیر تعهدي ندارد:بیمه

  گذار است.در هر حادثه ، فرانشیز مذکور در جدول مشخصات به عهده بیمه	الف)

در انجام کار، عدم اجراي  ) خسارتهاي غیر مستقیم از هر قبیل و به هر صورت از جمله جرایم قراردادي، خسارتهاي ناشی از تاخیر	ب
  قرارداد یا از دست دادن آن.

  ) از بین رفتن یا آسیب دیدگی معلول طراحی غلط .	پ

هاي تعویض ، تعمیر یا رفع نواقص کار یا مصالح ساختمانی ، این استثناء محدود به مصالح معیوب یا انجام کار غیر اصولی ) هزینه	ت
واردي که به طور صحیح اجراء شده و در نتیجه حوادث ناشی از چنین مصالح معیوب یا کار غیر خواهد بود و شامل آسیب یا اتالف به م

  اصولی باشد نخواهد شد .

  زدگی و همچنین خرابی معلول عدم استعمال و شرایط عادي جوي .) فرسودگی ، خوردگی، فساد در اثر مواد شیمیایی ، زنگ	ث

  آالت و تجهیزات کارگاه .اختالل در کار تاسیسات و ماشین ) شکستگی مکانیکی یا الکتریکی و همچنین	ج

  هاي عمومی یا وسایل موتوري آبی یا هوایی .اتالف یا آسیب وارد به وسایل نقلیه مجاز براي عبور و مرور در جادهچ)

اس ، برها ، اسناد ، برات و سفته ، اسکنها ، صورتحسابها ، فاکتورها ، پولهاي رایج ، تمها ، نقشهاز بین رفتن یا آسیب وارد به پرونده	ح )
  اوراق بهادار و چکها .

  شود .برداري موجودي کشف میاتالف یا خسارتهایی که در هنگام صورت	خ )

  شودمقرراتی که نسبت به بخش یک اعمال می	



  مبالغ بیمه شده :	–	1شرط 

  کمتر از مبالغ زیر باشد :نامه مبالغ بیمه شده مندرج در جدول مشخصات نباید به موجب این بیمه

هاي حمل و ارزش کامل عملیات ساختمانی و نصب در هنگام خاتمه کار مشتمل بر مصالح ، دستمزدها ، هزینه 2و  1در مورد بندهاي 
  نقل ، حقوق و عوارض گمرکی و همچنین مصالح یا موادي که از طرف صاحبکار تهیه شده است.

تجهیزات و لوازم ساختمانی یا نصب ، (منظور هزینه تعویض اقالم بیمه شده با اقالم جدید از همان ارزش تعویض ابزار ،  4در مورد بند 
  باشد ) .نوع و همان ظرفیت می

ها، براي افزایش یا کاهش مبالغ بیمه شده اقدام کند، لکن این تغییرات از گذار متعهد است درصورت هرگونه تغییر دستمزد و قیمتبیمه
  ) .3نامه ملحوظ شود. (بند گر در بیمههد بود که توسط بیمهزمانی نافذ خوا

گذار تحت بایست بیمه شود، مبلغ قابل پرداخت به بیمهاگر هنگام وقوع حادثه معلوم شود که مبالغ بیمه شده کمتر از مبالغی است که می
  یابد.بایست بیمه شود کاهش مینامه به تناسب مبلغ بیمه شده با مبلغی که میاین بیمه

  قانون بیمه ) . 10شود. ( ماده ها به طور جداگانه اعمال میاین شرط نسبت به هر یک از اقالم و هزینه

  اساس پرداخت خسارت :	–	2شرط 

  شود:نامه، خسارت به ترتیب زیر جبران می) فوق درصورت وقوع حادثه مشمول این بیمه1با رعایت شرط (

هزینه تعمیرات الزم براي این که اقالم خسارت دیده به وضعی که بالفاصله قبل از حادثه داشته در مورد خسارت قابل تعمیر ، 	الف )
  شود .برگردانده شود که از این مبلغ ، بازیافتی هم اگر وجود داشته باشد کسر می

ارتی د محدود به آن مقدار خس) درصورت خسارت کلی، ارزش واقعی مورد بیمه بالفاصله قبل از حادثه پس از کسر بازیافتی . این تعه	ب
  گذار شده و تا حدودي است که جزء مبالغ بیمه شده باشد، مشروط بر این که شرایط و مقررات مربوط رعایت گردد.است که متوجه بیمه

اي قابل هگر تنها درصورت ارائه فاکتور یا اسناد دیگري که مؤید تعمیر یا تعویض باشد خسارت پرداخت خواهد کرد. کلیه خسارتبیمه
تعمیر باید تعمیر شود ، لکن اگر هزینه تعمیر از ارزش واقعی اموال بالفاصله قبل از حادثه تجاوز کند، جبران خسارت براساس بند (ب) 

  باال صورت خواهد گرفت.

افزایش  عی بوده و موجبدار خواهد بود مشروط بر اینکه چنین تعمیراتی ، جزئی از تعمیرات قطگر هزینه تعمیرات موقت را نیز عهدهبیمه
  نامه نیست .کل هزینه تعمیرات نشود. هزینه مربوط به تغییرات،اضافات و یا بهسازي مشمول این بیمه

  گستره پوشش : -3شرط 



کاري ، کار در شب ،کار در هنگام تعطیالت رسمی ، حمل و نقل سریع و هزینه حمل هوائی تنها در صورتی هاي اضافی براي اضافههزینه
  مورد موافقت کتبی قبلی طرفین قرار گرفته باشد . "مول بیمه خواهد بود که صریحامش

  مسئولیت در قبال اشخاص ثالث -بخش دو	

باشد .حداکثر تا مبلغ مندرج در بخش دو جدول مشخصات به شرح گذار به موجب قانون مسئول آن میگر خسارتهایی را که بیمهبیمه
  زیر جبران خواهد کرد:

  صدمات جسمانی یا بیماري اشخاص ثالث ناشی از حادثه (اعم از این که به مرگ منجر شود یا نشود) .الف)

اي در رابطه مستقیم با عملیات ساختمانی یا نصب اقالم بیمه شده در اتالف یا آسیب وارد به اموال اشخاص ثالث که معلول حادثه	ب)
  طرح یا مجاور آن باشد .نامه و در محل اجراي بخش یک در مدت اعتبار بیمه

گذار پرداخت گر مبالغ زیر را نیز به بیمههرگاه بر طبق مقررات باال پرداخت خسارتی تحت عنوان مسئولیت مدنی مورد پیدا کند ، بیمه
  خواهد کرد:

  گذار به خواهان پرداخته است .ها و مخارج دادرسی که بیمهکلیه هزینه	الف)

  گر به عهده گرفته است .گذار با رضایت کتبی بیمهبیمهها ومخارجی که کلیه هزینه	ب)

نامه از میزان مبالغ و یا حد غرامتی که در جدول مشخصات در هر مورد درج شده گر تحت این بخش بیمهمشروط بر این که تعهدات بیمه
  است تجاوز نکند.

  استثنائات ویژه بخش دو

  گر نسبت به موارد زیر تعهدي ندارد:بیمه

  گذار است .در هر حادثه فرانشیز مذکور در جدول مشخصات به عهده بیمه 						-1

  ست شده یا قابل بیمه شدن بوده اهاي مربوط به انجام یا تجدید یا جبران یا تعمیر یا تعویض هر آنچه که دربخش یک بیمههزینه 						-2

گاه و همچنین خسارتهاي جا کردن یا تضعیف تکیهوردن یا جابهخسارت وارد به اموال یا زمین یا ساختمان در نتیجه تکان خ 						-3
وارد به اموال یا صدمات جسمانی به اشخاص که به وسیله یا درنتیجه هریک از این حوادث وارد آمده باشد . (مگر این که از طریق 

  الحاقی توافق خاصی به عمل آمده باشد ) .

  هاي ناشی از :مسئولیت 						-4

جسمانی یا بیماري کارمندان یا کارگران پیمانکار یا پیمانکاران یا صاحبکار یا هر مؤسسه دیگري که در انجام تمام یا صدمات 	الف)
  بخشی از طرح بیمه شده دربخش یک دخالت دارد و همچنین اعضاي خانواده آنان .



	  
پیمانکار یا پیمانکاران یا صاحبکار یا هر مؤسسه دیگر زیان یا آسیب وارد به اموال متعلق یا در اختیار یا در امانت یا در مراقبت 	ب)

نامه بیمه شده یا هر یک از کارمندان و کارگران مؤسسات و اشخاص مربوط به اجراي طرح که تمام یا قسمتی از آن در بخش یک بیمه
  مذکور .

  ي آبی یا هوایی.هاي عمومی یا وسایل موتورحوادث ناشی از وسایل نقلیه مجاز به عبور و مرور درجاده	پ)

گذار براي پرداخت هر مبلغی به عنوان غرامت یا به هر عنوان دیگر مگر آن که بدون چنین موافقتی نیز مسئولیت هرگونه موافقت بیمه	ت)
  و میزان آن محرز باشد.

	  
  شود:اي که نسبت به بخش دو اعمال میشرایط ویژه

بر نخواهد گر معتگذار یا به نام او بدون موافقت کتبی بیمههرگونه اقرار، پیشنهاد، وعده ، پرداخت یا جبران غرامتی از طرف بیمه 						-1
گذار را به عهده بگیرد و به نام او و به نفع خود هرگونه خسارتی را تسویه یا براي جبران تواند دفاع از بیمهگر چنانچه بخواهد میبود، بیمه

گذار اقامه دعوي نماید و اختیار تام دارد که به تعقیب دعوي و تسویه هرگونه خسارت به هر صورت که مصلحت بداند رامت به نام بیمهغ
  گذار ملزم است کلیه اطالعات و کمکهاي الزم را در اختیار او بگذارد.اقدام کند و بیمه

که براي حد غرامت هر حادثه در نظر گرفته شده است (پس از کسر مبلغ یا  تواند تا میزانیگر میدرصورت وقوع حادثه بیمه 						-2
با این عنوان پرداخت شده است ) یا هر مبلغ نازلتري که بتوان با پرداخت آن ادعا یا ادعاهاي ناشی از وقوع حادثه را  "مبالغی که قبال

  یگري در مورد حادثه مذکور تحت این بخش نخواهد داشت.گر هیچ مسئولیت دجبران نمود ، بپردازد و متعاقب چنین پرداختی بیمه


