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كه به شركت سهامي بيمه ايران كهه   ايپرسشنامهگذار مذكور در جدول مشخصات )كتبي بيمه پرسشنامهاساس  بر

( و نيز ساير اظهارات كتبي او كهه  باشدنامه ميو جزء الينفك بيمه شود تسليم گرديدهگر ناميده ميبيمهاز اين پس 

درصهورتي   ،1316ارديبهشت مهاه   7و با رعايت مفاد قانون بيمه مصوب  گيردنامه صورت ميبه منظور درج در بيمه

 استثنائات و ،شرايطنامه و با رعايت بيمه وجب اينبه م ،گذار حق بيمه را در زمان مقرر پرداخت كرده باشدكه بيمه

 :نمايدبه شرح زير جبران مي گذار رامهيبگر خسارت بيمه ه،هاي مربوطمقررات مندرج در آن و يا الحاقي

گهذار بابهت آن   مهه يا هر مهدت پهس از آن كهه ب   يمه مندرج در جدول مشخصات و يهرگاه در طول مدت ب

 بيا آسه يه اتالف هرگونه علت كه به  يصورت رد، درينامه بپذمهيد بيتمد يمه را برايبحقگر مهيمه بپردازد و بيبحق

ا ههر علهت   يه  نامهه مهيبن يا پرسشنامهوست يفهرست پآالت مندرج در نيماش ينيبشيقابل پريو غ يناگهان يکيزيف

گر مهيار فساد گردد، بدچنامه مهيبجدول مشخصات  مندرج در ي، كاالنشده باشد يكه بطور مشخص مستثن يگريد

در  شهده و  ينه يبشيپه  يامهيك سال بي يآن در جدول مشخصات برا يكه برا يزانيرا حداكثر تا م ين خسارتيچن

بهه رقهم اول    مهه مجهددا   يه مهورد ب يمگهر آنکهه سهرما   ذكور جبران خواهد كهرد،  مجموع تا مبلغ مندرج در جدول م

 برگردانده شده باشد.

 استثنائات

 نخواهد داشت:  ير تعهديارد زگر در مومهيب

 باشد. يگذار ممهيز مندرج در جدول مشخصات در هر حادثه كه به عهده بيفرانش -1

سردخانه در دوره عدم بروز خسارت مندرج در جدول مشخصهات،   يهاانبار شده در اتاق يخسارت وارد به كاال -2

 يتصهادف  يزدگه خيا يمبرد و  ينشت ياز آلودگ يد ناشن كه فسايه شده، مگر ايد توصيبه واسطه انحراف از درجه تبر

ند. دوره عدم بروز خسهارت عبهارت   يه شده خسارت ببيد توصيدرجه تبر دن بهيرس از تازه قبل يا كااليكاال باشد و 

 يچ فسهاد يكه در خالل آن با پلمپ نمودن اتاق سردخانه هه  يان سردكنندگيبالفاصله بعد از پا ياست از مدت زمان

 افتد. يماتفاق ن

 . يعيطب يدگيا گندي يعي، فساد طبيا امراض ذاتيوب ياز انقباض، ع يانبار شده ناش يخسارت وارد به كاال -3

 ان هوا و نوسان درجه حرارت. ينبودن جر ي، كافيبنداز انباركردن نامناسب، خسارت به مواد بسته يخسارت ناش -4

مه چنانچهه بهدون   يآالت ضهم نيننده مندرج در فهرست ماشه سرد كآالت نير موقت ماشياز تعم يخسارت ناش -5

 گر انجام شده باشد. مهياجازه ب

 ل. يقب هر ت ازيا مسئوليالنفع و ر، خسارت عدميخأجرائم ت -6

 از:  يم ناشير مستقيا غيم يمستق يدگيدبيا آسياتالف  -7

، يجنهگ داخله   ا نشده باشهد(، يه شد )خواه جنگ اعالم صمانهات خي، عمليجنگ، هجوم، عمل دشمن خارج ف(ال

ل كارخانه از طهرف كارفرمها در مقابلهه بها اعتصهاب      يا تعطي، شورش، اعتصاب كارگران اميا قي، بلوا، انقالب يگرياغي

 طرف ا از ي ير قانونيق غيا از طري ينظام يله قواي، در دست گرفتن قدرت به وسيدسته جمع يها، جنبشكارگران

ا يه مصادره  ف، ضبط وي، توقرد، توطئهيگانجام ياسيالت سيهرگونه تشک با ارتباط با ايم ت كه به نايباسوءن ياشخاص
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دار تيا هر مقام صهالح ي (de jure or de facto)عملي ا يقانوني دولت  به دستور بنا به اموال، ان وارديز اي ،يخراب

 .يعموم

 و.يواكتيادو ر يااز تشعشعات هسته يناش يها يا آلودگياي واكنشهاي هسته (ب

 وي. كاركنانگذار يا انگاري عمدي بيمهعمل يا سهل ج(

 يناش يهابيق و تخريحر يستم اطفاي، سييايميم ، انفجار شي، صاعقه مستقيسوزبه علت آتش بيآس اياتالف  د(

با شکسهت  ، سرقت ساده يكه از آنها سقوط كند. دزد ييايا اشي ييه هوايله نقليا هرگونه وسيما ياز آن، سقوط هواپ

تندباد، گردبهاد، فهوران   طوفان، ن، بهمن، يرانش زم اي ه، نشستللززان آب، يل، طغيزش و آوار ساختمان، سيحرز، ر

 مشابه.  يعيطب يايا باليآتشفشان 

 .يسيا الکترومغناطي ييايميوشي، بيکيولوژي، بييايميهر سالح ش (ه

نهد  يا فرايه روس يه ، ويوتريافهزار كهامپ  ، برنامهه نهرم  يوتريسهتم كهامپ  يوتر، سيا كاركرد هر نوع كهامپ ي يريبکارگ و(

 ب رساندن.يگر با قصد آسيد يکيستم الکترونيا هر سي يوتريكامپ

بهاال اعهالم    "الهف  7"گر به استناد بند مهيگر، بيد يا هرگونه دادرسي ييقضا يب دعوايا تعقيان طرح يهرگاه در جر

 ين مهوارد ين كهه چنه  يه ست، اثبهات ا يمه نين بيمشمول ا يتيلا مسئوي يدگيدبي، آسيرانين رفتن، ويدارد كه از ب

 گذار است.مهيباشد به عهده بيمه ميمشمول ب

 شرایط عمومی

گهذار مقهررات   نامه مشروط بر ايهن اسهت كهه بيمهه    گونه پرداختي به موجب اين بيمهگر براي هرئوليت بيمهمس -1

بهه درسهتي    ماهانه يهامه و اظهارنامهيب نامه و پيشنهادنامه را رعايت كرده و به سئواالت مطرح شده در پرسشبيمه

 انجام داده باشد. پاسخ داده و كليه وظايفي را كه به عهده دارد

ههر بهار    "نامهاين بيمه" صطالحشده و انامه محسوب بيمه نيا جزء الينفك مهيپرسشنامه بجدول مشخصات و  -2

 ز خواهد بود. يمه نيشنهاد بي، پرسشنامه و پمشخصاتكه در اين قرارداد به كار رود منظور از آن جدول 

خاص به كهار بهرده شهود، همهه      يبه معننامه يا جدول مشخصات هر واژه و يا اصطالحي كه در يك قسمت از بيمه 

 خواهد بود. يهمان معن ينامه دارامهيب يجا

ه اقدامات الزم را ينه خود كليبه هزده اموال بيمه شيا آسيب ديدگي  اتالفجلوگيري از  گذار بايد به منظوربيمه -3

 ت كند.يكارخانه سازنده را رعا يهاهيو توص يگر را انجام دهد و مقررات قانونمهيمعقول ب يهاهيبه عمل آورد و توص

قهرار دهنهد و    يابيه و ارز بازرسهي مهورد  هر زمان مناسب موضوع بيمهه را   درتوانند گر مينمايندگان بيمه (الف -4

 گر بگذارد.ارزيابي خطر در اختيار نمايندگان بيمه يبراموظف است كليه اطالعات ضروري را گذار بيمه

گر برساند و يا نامه به آگاهي بيمه فکسرا بالفاصله به وسيله  مهيموضوع بگذار ملزم است هرگونه تغيير در بيمه (ب

ار اقالم بيمه شده با توجه به اوضاع و احوال به هزينه خود كليه اقدامهاي احتياطي الزم را براي اطمينان از صحت ك

 خواهد آمد.عمل ه حق بيمه تجديد نظر بنسبت به حدود تامين يا معمول دارد. درصورت لزوم به تبع اين تغييرات 
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مگهر آن كهه موافقهت كتبهي      ،گذار نبايد در موضوع بيمه تغييراتي را ايجاد كند كه منجر به تشديد خطر شهود بيمه

 سب كرده باشد.گر را كبيمه

نامه ممکهن اسهت موجهب طهرح ادعهاي خسهارت شهود        كه بر طبق اين بيمه يادرصورت وقوع هر گونه حادثه -5

 گذار بايد:بيمه

نيهز آن   گر برساند و كتبا را با ذكر نوع و حدود خسارت به آگاهي بيمه مراتب فکسوسيله تلفن يا ه بالفاصله ب (الف

 را مورد تائيد قرار دهد.

هايي را كه براي وي امکان دارد به عمل كليه اقدام ،ديدگييا آسيب اتالفمنظور جلوگيري از گسترش دامنه  به (ب

 آورد.

گر اختيار نماينده يا كارشناس بيمه قسمتهاي خسارت ديده را به همان حال حفظ كند و به منظور رسيدگي در (ج

 قرار دهد.

 گر را تهيه و دراختيار او بگذارد.كليه اطالعات و مدارك مورد درخواست بيمه (د

 د.يرا مطلع نما يانتظام يهامقام ياز دزد يا خسارت ناشيدر صورت فقدان  (ھ

روز پس از وقوع حادثه به وي اطالع داده  14 مدت ديدگي كه ظرفآسيب اياتالف  گر در هيچ موردي در قبالبيمه

 تعهدي نخواهد داشت. ،نشده باشد

در مهورد خسهارتهاي جزئهي كهه     ، گر رسهاند برطبق شرايط باال وقوع خسارت را به اطالع بيمه گذارپس از آنکه بيمه

بايد به  يا تعويض اقدام كند. در ساير موارد تواند نسبت به تعميرمي ،شودگر تعيين و ابالغ ميحدود آن توسط بيمه

رت را مورد رسيدگي قرار دههد و هرگهاه   خسا ،يگر فرصت داده شود كه قبل از هرگونه تعمير يا تغييرنماينده بيمه

گهذار حهق دارد   بيمهه  ،رف مدت معقول پس از وقوع حادثه خسارت را مورد رسيدگي قهرار ندههد  ظگر نماينده بيمه

 نسبت به تعمير يا تعويض قسمتهاي خسارت ديده اقدام كند. 

ور حفظ حقوق خود و دريافت غرامت منظ گر بهمهيرا كه ب ياماتاقد هيكل گرگذار متعهد است به هزينه بيمهبيمه -6

يها اجهازه و    ،دانهد معمهول دارد  اند( الزم مينامه بيمه شدهكساني كه تحت اين بيمه بجز) اشخاص ثالثپرداختي از 

گهر قهرار گيهرد اعهم اسهت از      بيمهه  مهورد درخواسهت   جبهران آن كه ممکن است  ياتد. غرامدستور انجام آن را بده

پرداخته است يا غراماتي كه بر طبق اصل قائم مقامي در نتيجه خسارتهايي كه بهه   ستقيما گر مخسارتهايي كه بيمه

قبهل از پرداخهت   ممکن است  مذكور در اين بند داماتنامه پرداخته است حق مطالبه آن را دارد. اقموجب اين بيمه

 .رديقرار گدرخواست  ا موردي آن الزم تشخيص داده شود گذار يا بعد ازخسارت به بيمه

 نامهه( مهه يمعتبهر بهودن ب  )با فهرض   نامه پرداخت شودمهين بيد به موجب ايكه با يدرباره مبلغهرگونه اختالف  -7

 ارجاع خواهد شد. ،شودبا توافق طرفين برگزيده مي موضوع به كارشناسي كه كتبا 

ظهرف  ، توسهط طهرفين   موضوع اختالف به دو كارشهناس كهه   ،اگر طرفين نسبت به كارشناس واحد به توافق نرسند

 شود ارجاع خواهد گرديد.مدت يك ماه از تاريخ درخواست كتبي طرف ديگر انتخاب مي
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كارشهناس   ،كارشناسهان  ،به توافق نرسند قبل از بررسي مهاهوي موضهوع اخهتالف    ذكوركه كارشناسان م درصورتي

رياسهت سركارشهناس تشهکيل    . جلسه كارشناسهي تحهت    انتخاب خواهند كردسومي را به عنوان سركارشناس كتبا 

 باشد.مراجع قضايي قابل طرح نمي گر درخواهد شد. قبل از اعالم نظر كارشناسان هيچ دعوايي عليه بيمه

ا بطهور  يتقلب  ياز رو يا خساراتيباشد  ير واقعيگذار غمهيا اظهارات ارائه شده از طرف بيشنهاد يهرگاه پ الف( -8

ن يارائه شود، در آن صورت ا يا اطالعات نادرستيفوق اظهارات  ياثبات ادعاجهت  ا دريز اعالم شده باشد و يآماغراق

 نامه نخواهد بود.مهين بيگر مسئول پرداخت غرامت تحت امهينامه از درجه اعتبار ساقط است و بمهيب

درصورت ا يظرف سه ماه و  يت كند، چنانچه اقامه دعوياز خود سلب مسئول يگر درخصوص خسارتمهيهرگاه ب ب(

از طهرف   ينامه ظهرف مهدت سهه مهاه پهس از اعهالم ر       مهين بيا «7»ط بند يارجاع موضوع به كارشناس طبق شرا

 ينامهه منتفه  مهه ين بيه از ا يه حقوق ناشيرد، كليگذار صورت نگمهيب ياز سو يا سركارشناس اقدام قانونيكارشناس 

 خواهد شد.

نامهه  مهه ياشهخاص ثالهث ب   يا دعهاو يه جبران خسارت  يه ، براناممهين بيخسارت مشمول ا ياگر در زمان ادعا -9

 گر فقط نسبت به سهم خود مسئول جبران خسارت خواهد بود. مهيز وجود داشته باشد، بين يگريد

مهه را  يبگهر حهق  مهه يل باشد فسخ كنهد. در آن صهورت ب  ينامه را در هر زمان كه مامهين بيتواند ايگذار ممهيب -10

 ياك هفتهه يه تواند با اخطار يز ميگر نمهيبنامه محاسبه خواهد كرد. مهيمدت اعتبار ب يمدت برابراساس نرخ كوتاه 

مهه  يكهه مهورد ب   يرا نسبت به مدت يافتيمه دريبگر موظف است حقمهيد، در آن صورت بينامه را فسخ نمامهين بيا

گهذار  مهه يمهال شهده بهه ب   مدت اع ف بلنديو هرگونه تخف يكارشناس يهانهيباشد پس از كسر هزيتحت پوشش نم

 . مسترد دارد

نفهع  يذ .گذار را بهه نهام خهود خواههد داشهت     مهيافت حقوق بينفع حق دري، ذبه حساب ثالث يانامهمهيتحت ب -11

گهذار را  مهه يافهت و حقهوق ب  يگذار هرگونه خسارت قابل پرداخهت را در مهيد بيين حق خواهد داشت بدون تايهمچن

گر ممکهن اسهت   مهي. در صورت پرداخت خسارت، بار نداشته باشدينامه را در اختهمينفع بيذ اگر يد، حتيمنتقل نما

رامت توسهط  افت غيبر در يگذار مبنمهيت بين رضايمه و همچنينفع به اخذ پوشش بيت ذيابر رض يل الزم مبنيدال

 . دينفع را مطالبه نمايذ

ك مهاه پهس از   ي توانديگذار ممهيپرداخت خواهد بود. بگر قابل مهيك ماه پس از برآورد آن توسط بيخسارت  -12

 يد، ماداميط موجود بنمايرا تحت شرا يافت حداقل مبلغيدر يتقاضا يت ويگر و احراز مسئولمهياعالم خسارت به ب

گهذار اسهت خسهارت قابهل     مهه يكهه در كنتهرل ب   يله يا به داليزان خسارت قابل پرداخت محقق نشده باشد و يكه م

 . ديآيق در ميفوق به حال تعل يهامدت ،شدپرداخت نبا

 د: ينما ير از پرداخت خسارت خودداريگر حق دارد در موارد زمهيب

، جبهران خسهارت   افت خسارت وجود داشته باشديدر نسبت به گذارمهينسبت به حق ب يديهرگاه شك و ترد الف(

 گر خواهد بود. مهيمنوط به ارائه اسناد و مدارك الزم به ب
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پرداخهت   ،باشهد  يربط ضروريق در مراجع ذيو تحق يخسارت ، بازرس يگر به موجب قانون جزا نسبت به ادعاا ب(

 خواهد بود.  يق و دادرسيخسارت منوط به اتمام تحق

  یط خصوصیشرا

 ر كاربرد دارد: يت موارد زينامه فقط با رعامهين بيا

 نامه باشد. مهين بيشنهاد ايم به پرسشنامه و پآالت منضنيآالت سرد كننده مندرج در فهرست ماشنيماش -1

سهتم اعهالم خطهر    يا بهه س يه آالت مندرج در فهرست مزبور تحت نظارت دائم كاركنان متخصص بهوده و  نيماش -2

 دارند متصل باشد.  يكه افراد حضور دائم يخودكار در محل

 كنترل اتمسفر روباز انبار نشده باشد.  يهاكاال در محفظه -3

 . سردخانه انبار شده باشد يهاحفظهب، كاال در ميا آسينگام اتالف در ه -4

انبار شده، شروع و  يروزانه را كه در آن نوع، مقدار، ارزش كاال يست دفتر نشان دهنده موجوديبايگذار ممهيب -5

 د. ينما يهر محفظه به طور جداگانه ذكر شده باشد، نگهدار يبرا يان انبارداريپا

انبار شده را روزانهه و درجهه حهرارت را حهداقل سهه       يط كااليست شرايبايم يدر طول مدت انباردارگذار مهيب -6

ق دماسهن   يه ت شهده را از طر يه ك بار درجه حهرارت تثب ينوبت در روز در دفتر روزانه ثبت نموده و هر چهارده روز 

 قرار دهد.  يم شده مورد بررسيمستقل و تنظ

 مقررات

 مه شده: يمبلغ ب -1شرط 

انبهار شهده در    يفروش قابل حصول كهاال  يبيمت تقريحداكثر قبا برابر مه شده ينامه مبلغ بمهين بيبه موجب ا

خ شهروع  يگذار در جدول پرسشهنامه درج و قبهل از تهار   مهيد توسط بيباشد. مبلغ مذكور باينامه ممهيب اعتبار مدت

ا يه ان هر ماه رونوشت دفتر انبار يظرف ده روز پس از پاگذار موظف است مهيم شده باشد. بيگر تسلمهينامه به بمهيب

ذشته است بهه  هر روز در ماه گ يانبار شده و ارزش آن برا ين مقدار كااليانگينشانگر مل شده را كه ياظهارنامه تکم

 .ديم نمايگر تسلمهيب

و  يت دفتهر موجهود  . رونوشه افت كاالها خواهد بوديدر يول برامت فروش قابل حصياظهارنامه ماهانه براساس ق

مانهده  يباق يزان خسارت پرداخت شده بهرا يمه شده به ميگردد. مبلغ بيم ينامه تلقمهيب نيا نفكياظهارنامه جزءال

به صورت روزانه به حالت  يمه اضافيبمه با پرداخت حقين كه مبلغ مورد بيافت مگر اينامه كاهش خواهد مهيمدت ب

 ه برگردانده شود. ياول

 مه موضوع شرط دوم به حساب نخواهد آمد. يبحق ييل نهايدر تعد ياضافمه يبن حقيا

 مه: يبحق -2 شرط

د پرداخهت خواههد   يه آغاز مدت تمد ز درين يديتمد يهامهيبه حقينامه و كلمهيافت بيه پس از دريمه اوليبحق

. مه پرداخت خواهد شديببا حق مراههمه يبا صورتحساب حقينامه و مهيمندرج در ب يهانهير هزيها و سااتي. مالشد

مه كه در جدول مشخص يبراساس هفتاد و پن  درصد مبلغ مورد ب يامهيمه قابل پرداخت در شروع هر سال بيبحق
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ا يه ان سال براساس رونوشهت دفهاتر و   يخواهد شد. مشروط بر آن كه در پا يمه موقت تلقيبشده است به عنوان حق

ل گردد. هرگاه براساس اطالعات يشود، تعديم ميگر تسلمهيكه به ب ييكاال يجودانه مويماه يهارونوشت اظهارنامه

ل خواهد شد، يمه تعديباد منظور شده باشد حقيمه موقت پرداخت شده زيبحق يامهيان هر سال بيارائه شده در پا

مهه منهدرج   يبمهورد  مه كامل كه براساس مبلهغ  يبمه قابل پرداخت از پنجاه درصد حقيبن كه كل حقيمشروط بر ا

گهذار بها ارسهال    مهه ياز عمل ب يمه ناشيب. هرگونه اختالف در محاسبه حقدرجدول مشخص شده است، كمتر نباشد

 . ه خواهد شديك ماه تسويظرف مدت  ،گرمهيمه از طرف بيبل شده حقيصورتحساب تعد

 اساس پرداخت خسارت:  -3شرط 

مهت فهروش قابهل    يا قيماهانه بالفاصله قبل از وقوع خسارت و  ه خسارات براساس مبلغ مندرج در اظهارنامهيكل

را كه ممکن است در  يطيه شرايگر كلمهين خسارت، بييه خواهد شد. در زمان تعيافت، هركدام كمتر باشد تسويدر

ه ان دوريه كاسته شهده بواسهطه پا   يانباردار يهانهين خسارت موثر باشد مانند وجوه حاصل از فروش كاال و هزييتع

 . ، در نظر خواهد گرفتيانباردار

 ين اظهارنامهه ماهانهه كمتهر از مبلغه    يمشخص شود كه مبلغ مندرج در آخر يهرگاه پس از وقوع خسارت جزئ

كهه   ين صورت خسارت قابل پرداخت به تناسب مبلغ اظههار شهده بهه مبلغه    يشد در ايست اظهار ميباياست كه م

 . مه(يقانون ب دهده افت )ماياهد شد كاهش خويست اظهار ميبايم

 كنند.ينامه را از طرف او امضاء ممهين بيگر امهيار تام از جانب بيگران با اختمهيب

 انیپا

 رانیمه ايب یشرکت سهام                                                                                                      

 واحد:                                                                       

 


