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گذار مذكور در جدول مشخصات )پيشنهادي كه به شركت سهامي بيمه ايران كه از اين براساس پيشنهاد كتبي بيمه

به استناد پاسخهاي مندرج در پرسشننامه تممينش شنده از  نر       شود تسليم گرديده( و نيزگر ناميده ميپس بيمه

گذار حق بيمه درصورتي كه بيمه ،گيردنامه صورت ميگذار و ساير اظهارات كتبي او كه به منظور درج در بيمهبيمه

ج در آن و مقررات و شرايط مندر نامه و با رعايت استثنائات،بيمه به موجب اين ،را در زمان مقرر پرداخت كرده باشد

 :نمايدمي گذار توافقمهيبا بگر بيمه ، هاي مربوطالحاقيدر يا 

منه  يبگنذار بابنت آن حنق   منه يا هر مدت پس از آن كنه ب يمه مندرج در جدول مشخصات و يهرگاه در  ول مدت ب

در  ينيه در محش معمه شده كياز اقالم ب يا قسمتيتمام  رد،ينامه بپذمهيد بيتمد يمه را برايبگر حقمهيبپردازد و ب

 ينيبشيو پ يناگهانشده به  ور يمستثن حاًيبجز آنچه صر يبه هرعلت جدول مشخصاتمندرج در ييايمنطقه جغراف

گنر بنه انتخناو خنود بنا      منه يض باشند، ب يا تعنو ير و يكه مستلزم تعم يگردد ، به  ور يميزينشده دچار خسارت ف

ک از اقالم در يهر يک سال مدت قرارداد برايكه در  يزانير تا مض ، خسارت را حداكثيا تعوير ي، تعميپرداخت نقد

 د. يجبران نما ذكورشده و در مجموع تا مبلغ مندرج در جدول م ينيبشيجدول مشخصات پ

ر ين ا تعميد يبازد يكه برا يا نشده و اقالمين كه به كار گرفته شده يمه شده را اعم از اينامه اقالم بمهين بيا

 ياننداز ان راهين قنرار گرفتنه فقنط پنس از جر     ياتين ن عمليان چنيا در جريسوار شده  اده و مجدداًيز نمودن پيا تمي

 گردد. يز شامش ميآمتيموفق

 استثنائات

  نخواهد داشت: ير تعهديگر در موارد زمهيب

ش يب ياهاست. اگر به علت وقوع حادث ذارگمهيز مندرج در جدول مشخصات كه در هر حادثه به عهده بيفرانش الف(

 باشد.يگذار ممهيز به عهده بين رقم فرانشيشود فقط باالتر يدگيدبيا آسي اتال  مه شده دچاريک قلم از موارد بياز 

ب و نقن،،  ين ع آالت شنامش نيداخنش ماشن   يميا مماني يش برقيمعلول از كار افتادن وسا يدگيدبيآسا ياتال   ب(

كمبود روغن ا يو  يكارخنکا ي يكارروغنستم يدر سا قطع ينق، گر، يعات ديا مايخ يانجماد ضد شمست، اختالل،

گنردد،   يرونن يبرخ دهد كه منجر به خسارت  ياا اختالل حادثهين از كارافتادن يک چنيجه ياگر در نت اماخ، يا ضدي

 خواهد بود.  پرداختقابش  ين خسارتيچن

ش برنده، ير وسايا سايكاردكها  ها،ها، متهند سرمتهض و ملحقات آنها مانيب وارد به قطعات قابش تعويا آسياتال   پ(

جداكنننده و   يرونند، پانلهنا  يا خردكردن به كار ميدن يئسا يكه برا يالگوها، صفحات ها،قالب ها،رنگ اره، يهاغهيت

 يهنا ا و كابنش هن ميمها، سن يها، الستينقاله، باتر يهاباال برنده و تسمه يهارها، دستگاهيها، زنجغربالها،  نابها، تسمه

ن يگزيكردن كه به  ور مرتب مصنر  و جنا   يبندا بستهيش به هم بستن يقابش انعطا ، وسا يهااتصال دهنده، لوله

 شوند. يم

ا هنر موتنور درون   يد رع قرار دايا مايكه از داخش تحت فشار بخار  يا مخزنيگ ياز انفجار د يناشبيا آسياتال   ت(

 سوز. 

باشنند  يو مجاز به تردد م ي راح يعموم يهااستفاده در جاده يكه برا ياهينقلش يبه وساب وارد يا آسياتال   ث(

 رند.يمورد استفاده قرار گ يساختمان يهادر كارگاه ش منحصراًين وسايمگر آن كه ا
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 .يه آبيش نقليا وسايب وارد به شناورها يا آسياتال   ج(

 . دارجزر و مد يدر آبها يا جزئيش بطور كامشدن ور از غو ه يناشب يآسا ياتال   چ(

 شده باشد.  يگريتوافق د يان حمش و نقش، مگر آن كه به موجب الحاقيب در جريا آسياتال   ح(

، يو پنارگ  يرسنودگ فاسنتهال،،  )ماننند   از آن باشند  يمسنتمر و ناشن   م كنار يقجه مستيكه نت يبيا آسياتال   خ(

 (. يجو يط عاديا معلول شرايعدم استفاده و بعلت  ي، خرابيزدگزنگ ،يخوردگ

ر از ين غ يا استفاده از آن به منظنور يش يان هرگونه آزمايمه شده در جريک از اقالم بيب وارد به هريا آسياتال   د(

 شده است.  يآن  راح يآنچه برا

 يالحناق كنند مگر آن كنه بنه موجنب    ين كار مير زميكه در ز يآالتنيماش اي زات ويب وارد به تجهيا آسياتال   ذ(

 به عمش آمده باشد.  يگريتوافق د

له جننگ،  يد شنده بنه وسن   يا تشديجه و يا در نتيم ، به علت ير مستقيا غيم و يكه به  ور مستق يبيا آسياتال   ر(

بلنوا،   ،يگرياغين  ،يا نشده باشد(، جنگ داخليات خصمانه )خواه جنگ اعالم شده يعمل ،يعمش دشمن خارج هجوم،

 يش كارخانه از  ر  كارفرما در مقابله با اعتصاو كارگران، جنبشهايا تعطي، اعتصاو كارگران ام، شورشيا قيانقالو 

ت كه يبا سوءن ي ر  اشخاصا از ي ير قانونيق غيا از  ري ينظام يله قواي، در دست گرفتن قدرت بوسيدسته جمع

ان وارد بنه  يا زيب  يبط و مصادره، تخرض ف،يرد، تو ئه، توقيانجام گ ياسيالت سيارتباط با هرگونه تشمبا ا ي به نام

 . يتدار عموميا هر مقام صالحي( DE JURE OR DE FACTO) يا قانوني ياموال، بنا به دستور دولت عمل

 يله واكنشنها يد شده به وسن يا تشديجه و يا در نتيم به علت ير مستقيا غيم و يكه به  ور مستق يبيا آسياتال   ز(

 و به وجود آمده باشد. يو اكتيراد يهايلودگا آي ي، تشعشعات اتمياهسته

ندگان او يا نمايگذار مهينامه وجود داشته و بمهيكه در زمان شروع ب يوو و نواقصيكه به علت ع يبيا آسياتال   ژ(

 ا نداشته، به وجود آمده باشد. يداشته  يگر از آنها آگاهمهيكه ب نيا اند، اعم ازاز آن مطلع بوده

 ينندگان و يا نماين گنذار  منه يب يعمد يانگاراز سهش يم ناشير مستقيا غيم يكه به  ور مستق يبيسا آياتال   س(

 باشد. 

 ا قرارداد مسئول جبران آن باشد. يه كننده به موجب قانون يا تهيكه سازنده  يبيا آسياتال   ش(

 ش. يت از هرنوع و هر قبيو مسئول يتبع يخسارتها ص(

 كشف شود.  يس عاديا در زمان سروي ياز موجود يگام صورت برداركه در هن يبيا آسياتال   ض(

 .يسيا المترومغنا ي ييايميوشي، بيميولوژي، بييايميهر سالح شط( 

نند  يا فراين روس ين ، ويوتريافنزار كنامپ  ، برنامنه ننرم  يوتريسنتم كنامپ  يوتر، سيا كاركرد هر نوع كامپي يريبمارگظ( 

 ب رساندن.يبا قصد آس گريد يميستم المترونيا هر سي يوتريكامپ

گر به اسنتناد اسنتثنائات بنند    مهيگر، بيد يا هرگونه دادرسي ييقضا يب دعوايا تعقيان  رح يهرگاه در جر

 ين منوارد ين كنه چنن  ين ست، اثبات ايمه نين بي، مشمول ايدگيدبيو آس يرانياعالم دارد كه اتال ، و "ش"تا  "ر"

  گذار است.مهيباشد به عهده بيمه ميمشمول ب
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 یعموم طیشرا

گنذار مقنررات   مهين است كه بينامه مشروط برامهين بيبه موجب ا يهرگونه پرداخت يگر برامهيبت يمسئول -1

ه ين پاسنخ داده و كل  يشنهاد بنه درسنت  ياالت مطرح شده در پرسشنامه و پسؤت كرده و به ينامه را رعامهيب

 را كه به عهده دارد انجام داده باشد.  يفيوظا

ن ين شود و اصطالح اينامه محسوو ممهينفک بينامه جزءالمهين بيا يهاا بخشيمشخصات و بخش جدول  -2

ز خواهند  ين ها نا بخشين قرارداد به كار رود منظور از آن جدول مشخصات و بخش ينامه هربار كه در امهيب

آن  يهنا ا بخشي ا در بخشيا جدول مشخصات ينامه مهيک قسمت از بيكه در  يا اصطالحيبود. هر واژه و 

 خواهد بود.  يهمان معن ينامه دارامهيب يشود، همه جا بماربردهخاص  يبه معن

 يهنا ه اقندام ينه خود كليمه شده به هزياموال ب يدگيدبيا آسياز اتال   يريد به منظور جلوگيگذار بامهيب -3

كارخاننه   يهنا هيو توصن  يقنانون گر را انجام دهند و مقنررات   مهيمعقول ب يهاهيالزم را به عمش آورد و توص

 ت كند. يسازنده را رعا

قنرار دهنند و    يابيو مورد ارز يمه را بازرسيتوانند در هر زمان مناسب موضوع بيگر ممهيندگان بيالف( نما -4

 گر بگذارد.مهيندگان بيار نمايخطر در اخت يابيارز يرا برا يه ا العات ضروريگذار موظف است كلمهيب

گنر  منه يب يا نامه بنه آگناه  يله فمس يت خطر را بالفاصله به وسير در ماهييملزم است هرگونه تغ گذارمهيو( ب

مه شده بنا توجنه بنه    ينان از صحت كار اقالم بيا م يالزم را برا يا يه اقدامات احتينه خود كليبرساند و به هز

منه  يبا حنق ين يت به حدود تامرات نسبيين تغياوضاع و احوال معمول دارد. درصورت لزوم مممن است به تبع ا

 د. يد نظر به عمش آيتجد

د خطر شود يا اجازه انجام آن را بدهد كه منجر به تشديجاد كند و يرا ا يراتييتغمه يبد در موضوع يگذار نبامهيب

 گر را كسب كرده باشد. مهيب يمگر آن كه موافقت كتب

خسنارت شنود    يمه مممن است موجب  نرح ادعنا  نامهين بيكه بر  بق ا يادرصورت وقوع هرگونه حادثه -5

 د: يگذار بامهيب

ز ين گر برساند و كتباًمهيب يا فمس مراتب را با ذكر نوع و حدود خسارت به آگاهيله تلفن يبالفاصله به وس الف(

 د قرار دهد. ييآن را مورد تا

اممنان   يو يرا كه برا يمنطق يهاه اقدامي، كليدگيدبيا آسياز گسترش دامنه اتال   يريبه منظور جلوگ ب(

 دارد به عمش آورد. 

ا كارشنناس  ين نده يار نمايدر اخت يدگيده را به همان حال حفظ كند و به منظور رسيخسارت د يهاقسمت پ(

 گر قرار دهد. مهيب

 ار او بگذارد.يه و در اختيگر را تهمهيه ا العات و مدار، مورد درخواست بيكلت( 

 . را مطلع سازد يانتظام يهابا شمست حرز باشد مقام يا دزديعلول سرقت ساده كه خسارت م يدر مورد ث(

ا نالع داده   يوقوع حادثه به و زروز پس ا 14كه ظر  مدت  يدگيدبيا آسيچ مورد در مقابش اتال  يگر در همهيب

 نخواهد داشت.  ينشده باشد، تعهد
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 يجزئ يهاگر رساند ،درمورد خسارتمهيا به ا الع بط باال وقوع خسارت ريگذار بر  بق شرامهيپس از آن كه ب

د ير موارد بايض اقدام كند. در سايا تعوير يتواند نسبت به تعميشود، مين و ابالغ مييگر تعمهيكه حدود آن توسط ب

گناه  قرار دهد و هر يدگير، خسارت را مورد رسييا تغير يگر فرصت داده شود كه قبش از هرگونه تعممهينده بيبه نما

دارد ذار حنق  گن منه يب قنرار ندهند،   يدگيگر ظر  مدت معقول پس از وقوع حادثه خسارت را مورد رسمهينده بينما

د منانع از انجنام   ين نامنه نبا منه ين بيدر ا يچ عامليده اقدام كند. هيخسارت د يهاض قسمتيا تعوير ينسبت به تعم

ده ين . چنانچه اقالم خسارت دت در محش كار گردديامه فعالبرپا نگهداشتن و اد يگذار برامهيب يضرور اقدامات كامالً

 نخواهد داشت. يگر نسبت به آن تعهدمهير نشود بيبه موقع و به نحو مناسب تعم

افنت  يگر بنه منظنور حفنظ حقنود خنود و در     مهيرا كه ب ييهاگر اقداممهينه بيگذار متعهد است به هزمهيب -6

دانند معمنول   يانند( الزم من  مه شدهينامه بمهين بيكه تحت ا يناز اشخاص ثالث )بجز كسا يغرامت پرداخت

گر قنرار  مهيكه مممن است جبران آن مورد درخواست ب يا اجازه و دستور انجام آن را بدهد. غراماتيدارد ، 

 يكه بر  بق اصش قائم مقنام  يا غراماتيپرداخته است  ماًيگر مستقمهيكه ب ييهارد اعم است از خسارتيگ

مذكور در  يهانامه پرداخته است حق مطالبه آن را دارد. اقداممهين بيكه به موجب ا ييه خسارتهاجيدر نت

ا منورد  ين ، داده شنود  يا بعنداز آن الزم تشنخ  ين گذار مهين بند مممن است قبش از پرداخت خسارت به بيا

 رد. يدرخواست قرار گ

ت از يامه پرداخت شود )بنا فنرق قبنول مسنئول    نمهين بيد به موجب ايكه با يهرگونه اختال  درباره مبلغ -7

ن ياگر  رفشود ارجاع خواهد شد. يده مين برگزيبا توافق  رف كه كتباً يگر( موضوع به كارشناسمهي ر  ب

ن، ظنر  مندت   ينسبت به كارشناس واحد به توافق نرسند موضوع اختال  به دو كارشناس كه توسط  نرف 

كه كارشناسان  يدرصورتد. يشود ارجاع خواهد گرديگر انتخاو مي ر  د يخ درخواست كتبيک ماه از تاري

را بنه عننوان    يموضوع اختال ، كارشناسنان، كارشنناس سنوم    يماهو يمزبور به توافق نرسند قبش از بررس

. ش خواهند شند  ياست سركارشناس تشنم ير تحت يانتخاو خواهند كرد. جلسه كارشناس سركارشناس كتباً

 باشد.يقابش  رح نم ييدر مراجع قضا گرمهيه بيعل ييچ دعوايان هاعالم نظر كارشناس قبش از

ا بنه  يتقلب  ياز رو يا خسارتيباشد  ير واقعيگذار غمهيا اظهارات ارائه شده از  ر  بيشنهاد يالف( هرگاه پ -8

ود، در ارائه شن  يا ا العات نادرستيفود اظهارات  يا در جهت اثبات ادعايز اعالم شده باشد و يآم ور اغراد

نامنه  منه ين بين گر مسئول پرداخت غرامت تحت امهينامه از درجه اعتبار ساقط است و بمهين بين صورت اآ

 نخواهد بود. 

ا ين ظنر  سنه مناه و     يت كند، چنانچه اقامه دعنو ياز خود سلب مسئول يگر درخصوص خسارتمهيهرگاه ب ب(

از  يأر اعالم سه ماه پس از نامه ظر  مدتمهين بي( ا7ط بند )يدرصورت ارجاع موضوع به كارشناس  بق شرا

نامنه  مهين بياز ا يه حقود ناشيرد كليگذار صورت نگمهيب ياز سو يا سركارشناس اقدام قانوني ر  كارشناس 

 خواهد شد. يمنتف

ا منه ر يبگنر حنق  منه يش باشد فسنخ كنند. در آن صنورت ب   ينامه را در هر زمان كه مامهيب نيتواند ايگذار ممهيب -9

 ياک هفتنه ين تواند با اخطار يز ميگر نمهينامه محاسبه خواهد كرد. بمهيمدت اعتبار ب يبرا مدت كوتاهبراساس نرخ 
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منه  يكنه منورد ب   يرا نسبت به مدت يافتيمه دريبگر موظف است حقمهيد، در آن صورت بينامه را فسخ نمامهين بيا

 گذار مسترد دارد. مهيبه ب يكارشناس يهانهيباشد پس از كسر هزيتحت پوشش نم

ز ين ن يگنر ينامنه د منه ي، بيدگيدبيا آسيجبران اتال   ينامه، برامهين بيخسارت مشمول ا ياگر در زمان ادعا -10

 گر فقط نسبت به سهم خود مسئول جبران خسارت خواهد بود.مهيوجود داشته باشد ب

 مقررات

 مه شده:  يمبلغ ب -1شرط 

از همنان   ننو مه شده با اقالم ياقالم ب ينيگزينه جايد كمتر از هزيمه شده نبايغ بنامه مبلمهين بيه موجب اب

متعلقنه   يه ، حقود و عنوارق گمركن  يشامش كرا ينيگزيجا يهانهيكه هز ين معنيت باشد ، بدينوع و با همان ظرف

 باشد. ينصب م يهانهي)اگر وجود داشته باشد( و هز

سنت  يبايكنه من   يمبلغمه شده به يبه تناسب مبلغ ب باشد، خسارت فودمه شده كمتر از ارزش ياگر مبلغ ب

ک از ين ن شرط نسبت بنه هر يک مورد باشد، ايش از يده بيكه اقالم خسارت د ي. درصورتابدييكاهش م شديمه ميب

 مه(.يقانون ب دهشود )ماده يآنها به  ور جداگانه اعمال م

 اساس پرداخت خسارت:  -2شرط 

 شود: ير جبران ميب زينامه ، خسارت به ترتمهين بيول ادرصورت وقوع حادثه مشم

انجام شنده   يضرور يهانهيگر هزمهير باشد ،بيمه قابش تعمياز اقالم مورد ب يميب وارده به يكه آس يدرصورت الف(

او اده كردن و نصنب مجندد آن بنا احتسن    يپ يهانهيه بعالوه هزيده به حالت اوليدبيبه منظور بازگرداندن اقالم آس

 ييهنا نهين هزيكه چن يمتعلقه را درصورت يو حقود و عوارق گمرك برعمس رگاه ويسات تا تعميه از محش تاسيكرا

رد، يگذار انجام پنذ مهيرات در كارگاه متعلق به بيمه شده منظور شده باشد جبران خواهد كرد. هرگاه تعميدر مبلغ ب

گنذار پرداخنت خواهند    مهيبه ب يباالسر يهانهيهز يبرا يولر باضافه درصد معقيگر ارزش لوازم و دستمزد تعممهيب

گردد. يمدرمحاسبه منظور يافتيارزش باز يشود وليض شده كسرنميابت استهال، قطعات تعوب يانهيچ هزيهنمود.

 يا متجاوز از ارزش واقعن يالذكر معادل و رات فودينه تعمياگر هز ير شود وليد تعمير بايقابش تعم يهاه خسارتيكل

 ر خواهد بود. يز« و»آن بالفاصله قبش از حادثه باشد ، نحوه جبران مطابق بند 

قبش از حادثه آن را مشتمش  يقعگر ارزش وامهيشود، ب يمه دچار خسارت كلياز اقالم مورد ب يميكه  يدرصورت ب(

ن كنه  يمشروط برا )اگر وجود داشته باشد( متعلقه يعوارق گمركحقود و نصب و نه يهز حمش، يعاد يهانهيهزبر

 مه شده منظور شده باشد جبران خواهد كرد.يدر مبلغ ب ييهانهين هزيچن

ده كسر خواهد شد. يمورد خسارت د ينيگزينه استهال، مناسب از ارزش جاي، هز يدر محاسبه ارزش واقع

كنار در   كاردرشنب، ، ياضنافه كنار   يبرا ياضاف يهانهيدر نظر گرفته شود. هرگونه هز يستيبا يافتيارزش باز ضمناً

منورد توافنق قنرار     يمه خواهد بود كه توسط الحناق يمشمول ب يع، تنها درصورتيو حمش و نقش سر يالت رسميتعط

 گرفته باشد. 
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هرگوننه   باشند. ينامه نممهين بيتحت پوشش ا يرات ادواريا تعمي يبهسازرات، اضافات، ييهرگونه تغنه يهز

بوده و از كش  ييرات نهايتعم يهانهيگر خواهد بود كه جزء هزمهيقبول بمورد  يرات موقت درصورتيتعم يهانهيهز

 ر تجاوز نمند. يتعم يهانهيهز

از  يحناك  يافتيها و اسناد و مدار، درها را پرداخت خواهد كرد كه صورت حساونهيهز يگر تنها زمانمهيب

گنر قنرار گرفتنه    منه يه بوده و مورد قبول بياول ض آنها و برگرداندن آنها به صورتيا تعويها و رات دستگاهيانجام تعم

 باشد.

 منند.ينامه را از  ر  او امضاء ممهين بيگر امهيار تام از جانب بيگران با اختمهيب

 انیپا

 رانیمه ايب یشرکت سهام                        

 واحد:                                                                                           
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