شرايط عمومي بيمه نامه عيوب اساسي و پنهان ساختمان)(L.D.B

شماره بيمهنامه:

بیمهنامه عیوب اساسي و پنهان ساختمان)(L.D.B

)(L.D.B
فصل اول :کلیات

ماده  -1اساس قرارداد
اين بيمهنامه براساس قانون بيمه مصوب  1۳1۶و پيشنهاد بيمهگذار (كه جزو الينفك بيمه نامهه مه باشه ) تنظهي گرديه ه اسه
مورد توافق طرفين م باش .آن قسم

از پيشنهاد كتب

و

بيمهگذار كه مورد قبول بيمهگر نبوده و همزمان با ص ور بيمهنامه يا قبه

از آن كتباً به بيمهگذار اعالم گردي ه اس جزو تعه ات بيمهگر محسوب نم شود.
ماده  .2تعاريف و اصطالحات
اصطالحات زير صرفنظر از هر معن و مفهوم ديگري كه ممكن اس

داشته باشن در اين شرايط عموم برابر تعريهف مقابه آن

به كار رفته اس :
 -1بيمهگر :شرك

بيمهاي اس كه مشخصات آن در اين بيمهه نامهه درج گرديه ه اسه

و در ازاي دريافه حهق بيمهه جبهران

خسارت احتمال را طبق شرايط اين بيمهنامه به عه ه م گيرد.
 -2بيمهگذار :شخص اس
 -۳ذينفع :شخص اس

كه قرارداد بيمه را با بيمه گر منعق نموده و متعه پرداخ حق بيمه م باش .
كه در زمان تحقق خسارت موضوع بيمه مالك ساختمان باش .

 -4حقبيمه :مبلغ اس كه بيمه گذار موظف اس

در ازاي تعه بيمه گر جه

در هنگام ص ور بيمهنامه يا به ترتيب كه در بيمهنامه مشخص ش ه اس
 -5مبلغ بيمه ش ه :مبلغ اس كه در بيمه نامه درج ش ه اس
 -۶ارزش واقع  :هزينه برآوردي ساخ

پرداخ

خسارت هاي مشمول ايهن بيمههنامهه

به بيمهگر پرداخ

نماي .

و ح اكثر تعه بيمه گر را تعيين م كن .

موضوع بيمه شام هزينه هاي مربوط به نوسازي يا بازسازي سازه هاي اصل و جانب ،

هزينه هاي طراح مربوط ،هزينه اخذ پروانه ساختمان ،هزينه هاي مقاوم سهازي ،تخريهب ،پاكسهازي و برداشه

ضهايعات و

هزينه اخذ مجوزهاي مربوط به نوسازي يا بازسازي.
 -7موضوع بيمه :ك بنا يا هر ساختمان مسكون  ،اداري و يا تجاري كه مشخصات آن در اين بيمهنامه درج ش ه اس .
 -8گواه پايان كار كل ساختمان :اولين گواه پايان كاري كه مراجع ذيصالح مبن بر اتمهام كهار سهاختمان صهادر كهرده
باشن .
 -9م ت بيمه :دوره پوشش اين بيمه اس كه از تاريخ ص ور اولين گواه پايان كار كل ساختمان آغاز شه ه و پايهان آن در
بيمه نامه تعيين ش ه اس .
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شماره بيمهنامه:

 -10سازههاي اصل ساختمان :كليه سازههاي باربر اصل كه بهراي پايه اري و اسهتحكام سهاختمان ضهروري هسهتن شهام په ،
اسكل  ،سقف و سف كاري ها.
 -11سازههاي جانب ساختمان :كليه اجزاي غير بهاربر ثابه

سهاختمان شهام نمهاي سهاختمان ،عهايقهها ،تجهيهزات و تاسيسهات

مكانيك  ،تاسيسات برق و آسانسورها.
 -12عيوب اساس و پنهان :هرگونه نقص در سازه هاي اصل و جهانب سهاختمان ناشه از طراحه نادرسه  ،كهاربرد مهواد يها
مصالح معيوب و اجراي نادرس

كار كه پس از ص ور گواه پايان كار كل ساختمان آشكار شود.

فصل دوم :خسارتها و هزينههاي تحت پوشش و نحوه پرداخت خسارت
ماده  .۳خسارت ها و هزينه هاي تح

پوشش
وقوع خسارات فيزيكه ناشه از عيهوب اساسه و پنههان

تعه بيمه گر جبران هزينه هاي مال وارده به بيمه گذار /ذينفع به عل
ساختمان بر اساس ارزش واقع به شرح زير م باش :

 -1ويران ك ساختمان يا بخش از آن از آغاز م ت بيمه تا ح اكثر  10سال.
 -2ويران سازههاي اصل ساختمان شام پ  ،اسكل  ،سقف و سف كاري از آغاز م ت بيمه تا ح اكثر  10سال.
 -۳خراب تمام يا بخش از نماي ساختمان از آغاز م ت بيمه تا ح اكثر  5سال.
 -4خراب عايقها از آغاز م ت بيمه تا ح اكثر  5سال.
 -5خراب تجهيزات و تاسيسات مكانيك  ،تاسيسات برق و آسانسورها از آغاز م ت بيمه تا ح اكثر  ۳سال.
 -۶هزينههاي كه به منظور جلوگيري از توسعه خسارت صورت م گيرد ح اكثر تا  10درص مبلغ بيمه ش ه.
 -7هزينههاي الزم براي تخريب ،پاكسازي مح آسيب دي ه و برداش
ماده  .4مهل

ضايعات ح اكثر تا  10درص مبلغ بيمه ش ه.

و نحوه پرداخ خسارت

بيمهگر موظف اس ح اكثر پانزده روز بع از تكمي م ارك و توافق طرفين در خصوص ميزان خسارت قاب پرداخ
راي هيئ

كارشناس يا دادگاه (موضوع ماده  )22خسارت را پرداخ

ح اكثر تعه بيمهگر در ارتباط با هر قسم

از ساختمان ،مبلغ اس

از طريق الحاقيه تع ي و حقبيمه اضاف آن نيز پرداخ

يا اعهالم

كن .
كه در بيمهنامه درج ش ه اس  ،مگر اينكه سقف تعه بع اً

ش ه باش  .در ههر حهال هزينهه اسهتهالك بهه عهه ه بيمههگهذار  /ذينفهع

خواه بود.
ماده  -5بازياف

خسارت

بيمه گر م توان خسارت ها و هزينه هاي تح
مسئول خسارت بازياف

پوشش بيمه (موضوع ماده  ۳اين آيهين نامهه) را تها ميهزان خسهارت پرداخته از

نماي .
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شماره بيمهنامه:

فصل سوم :خسارتهاي مستثناء شده
ماده  .۶خسارتهاي زير تح

پوشش اين بيمهنامه نيس :

 -1خسارتهاي ناش از حوادث طبيع .
تبصره -در صورت توافق بيمه گر و بيمه گذار ،خسارت هاي ناش از زلزله ،سهي و طوفهان مه توانه تحه

پوشهش بيمهه قهرار

گيرد.
 -2خسارت هاي ناش از تعميرات ،تغييرات و اضافات كه در م ت بيمه انجام شود.
 -۳خسارتهاي كه عم اً يا سهواً توسط بيمهگذار  /ذينفع به موضوع بيمه وارد م شود.
 -4خسارت ناش از ساختمانهاي مجاور ،نش

لولههاي آب و فاضالب عموم يا آبهاي زيرزمين .

 -5خسارتهاي مربوط به ترك خوردگ متعارف و نازككاري ساختمان به تنهاي .

فصل چهارم :وظايف و تعهدات بیمهگذار
ماده  . 7رعاي

اص ح اعالي حسن ني

بيمه گذار مكلف اس

پرسش هاي كتب بيمهگر را با دق

و ص اق

و به طور كام پاسخ ده  .هرگاه بيمه گهذار در پاسهخ بهه

پرسش هاي بيمهگر عم اً از اظهار مطلب خودداري و يا عم اً اظهار خالف واقع بنماي بهه نحهوي كهه مطالهب اظههار نشه ه و يها
اظهارات خالف واقع ،موضوع خطر را تغيير ده و يا از اهمي

آن در نظر بيمهگر بكاه بيمهنامه از تهاريخ انعقهاد باطه و بالاثهر

خواه بود حت اگر مطلب كه كتمان ش ه يا بر خالف واقع اظهار ش ه اس هيچ گونه تاثيري در وقوع حادثهه ن اشهته باشه  .در
اين صورت نه فقط وجوه پرداخت بيمه گذار به وي مسترد نخواه ش بلكه بيمهگر م توان اقساط معوق حق بيمه تها آن تهاريخ
را نيز از وي مطالبه نماي .
چنانچه خودداري از اظهار مطالب يا اظهارات خالف واقع از روي عم نباش عق بيمه باط نم شود .در ايهن صهورت ،هرگهاه
مطالب اظهار نش ه يا اظهار خالف واقع قب از وقوع حادثه معلوم شود بيمه گر حق دارد يا اضهافه حهق بيمهه را از بيمهه گهذار در
صورت رضاي

او درياف

داشته قرارداد را ابقا كن و يا قرارداد بيمه را فسخ نماي  .در صورت كه مطالب اظهار نشه ه يها اظههار

خالف واقع ،بع از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسب

وجه بيمه پرداخت و وجه كه بايست در صهورت اظههار خطهر بهه

طور كام و واقع پرداخته ش ه باش تقلي خواه ياف .
ماده  .8بيمه نمودن موضوع بيمه به ارزش واقع .
بيمه گذار موظف اس

موضوع بيمه را به ارزش واقع نزد بيمه گر بيمه نماي .درصورت كه در زمان وقهوع خسهارت ،مشهخص

شود كه موضوع بيمه به مبلغ كمتر از ارزش واقع بيمه ش ه اس  ،خسارت با رعاي
خواه ش .
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شماره بيمهنامه:

ماده  .9اعالم تش ي خطر
هرگاه در طول م ت بيمه ،بيمه گذار/ذينفع تغييرات در كيفي  ،وضعي
تش ي خطر شود ،موظف اس

و يها كهاربري موضهوع بيمهه بوجهود آورد كهه موجهب

بالفاصله مراتب را به اطالع بيمهگر برسان و اگر تش ي خطهر يها تغييهر وضهعي

در نتيجهه عمه

بيمهگذار /ذينفع نباش  ،مشاراليه باي مراتب را ظرف ده روز از تاريخ اطالع خود رسماً به بيمههگهر اعهالم نمايه  .در ههر يهك از
حاالت فوق ،بيمهگر م توان حقبيمه اضاف متناسب با خطر را براي م ت باقيمان ه مطالبه و درياف

نموده يا با رعاي

قانون بيمه ،بيمه نامه را فسخ كن  .هرگاه پس از وقوع حادثه معلوم شود كه خسارت ناش از تش ي خطري بوده اس
مهل

مهاده 1۶
كهه ظهرف

مقرر به بيمه گر اعالم نش ه اس  ،بيمهگر م توان خسارت را به نسب حقبيمه تعيين شه ه بهه حهقبيمهه متناسهب بها خطهر

مش د پرداخ كن .
ماده  .10بازرسی و ارزيابی موضوع بیمه
بيمه گر م توان در طول دوره ساخ  ،موضوع بيمه را مورد بازرس و ارزياب قهرار داده و در ههر زمهان ،مسهتن ات مربهوط بهه
طراح و ساخ

موضوع بيمه را مطالبه نماي  .بيمه گذار موظف اس

نموده وكليه اطالعات ضروري مورد درخواس

امكان بازديه از موضهوع بيمهه را بهراي بيمهه گهر فهراه

را در اختيار وي قرار ده .

ماده  . 11اعالم خسارت
بيمه گذار /ذينفع موظف اس
پرداخ

ح اكثر ظرف پانزده روز از تهاريخ اطهالع خهود از وقهوع حادثهه يها خسهارت بهه يكه از مراكهز

خسارت بيمهگر مراجعه و با تكمي فرم اعالم خسارت ،وقوع حادثه را اعالم نماي يا مراتب را ظهرف مه ت مهذكور از

طرق مقتض از قبي مراجعه حضوري ،اعالم از طريق پس
همچنين بيمه گذار /ذينفع موظف اس

يا پس

الكترونيك به اطالع بيمهگر برسان .

م ارك مثبته و ساير اطالعات كه راجع به حادثه و تعيهين ميهزان خسهارت از او خواسهته

م شود را در اختيار بيمهگر قرار ده  .در صورت كه بيمه گذار /ذينفع هر يك از تعه ات فوق را انجام ن ه بيمهگر مه توانه
ادعاي خسارت را رد كن مگر اين كه بيمه گذار /ذينفع ثاب

كن كه به واسطه امور غيرقاب اجتناب از عه ه انجام آنها برنيامه ه

اس .
ماده  .12جلوگیري از وقوع خطر و توسعه خسارت
بيمه گذار /ذينفع باي براي جلوگيري از خسارت مراقبت را كه عادتاً هر كس از مال خود م نمايه نسهب
بنماي و در صورت نزديك ش ن حادثه يا وقوع آن اق امات را كه براي جلوگيري از سراي

بهه موضهوع بيمهه نيهز

و توسهعه خسهارت الزم اسه  ،بهه

عم آورد .هزينه هاي كه بيمه گذار /ذينفع براي جلوگيري از توسعه خسارت انجام م ده  ،بر فرض كه منتج بهه نتيجهه نشهود
به عه ه بيمهگر خواه بود.
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شماره بيمهنامه:

ماده  .13خودداري از مصالحه
بيمه گذار /ذينفع جز با موافق

قبل و كتب بيمهگر مجاز به مصالحه و توافق با اشخاص ثالث در رابطهه بها حادثهه موضهوع بيمهه

نيس  .ع م توجه به اين شرط م توان موجب محرومي
حال بيمهگذار  /ذينفع موظف اس

بيمه گذار /ذينفع از درياف تمام يا بخشه از خسهارت گهردد .در ههر

از هر عمل كه اق ام بيمهگر را عليه مسئول خسارت مشهك و يها نامقه ور سهازد خهودداري

نماي .
ماده  .14انتقال حقوق بیمه گذار /ذينفع به بیمهگر
بيمهگر در ح ودي كه خسارت وارده را قبول يا پرداخ

م كن در مقاب اشخاص كه مسئول خسارت هستن قائ مقهام بيمهه

گذار /ذينفع خواه بود.

ماده  .15پرداخت حقبیمه
حقبيمه در زمان ص ور بيمهنامه ،براساس ك مبلغ بيمهش ه محاسبه و طبق توافق بيمه گر و بيمه گذار پرداخ
حال ،حق بيمه باي قب از شروع م ت بيمه پرداخ

مه شهود .در ههر

ش ه باش .

فصل پنجم :فسخ و انفساخ بیمهنامه
ماده  .16فسخ بیمهنامه
در موارد زير بيمهگر يا بيمه گذار م توان قب از شروع م ت بيمه اين بيمهنامه را فسخ نماي :
الف) موارد فسخ از طرف بيمهگر
 -1در صورت كه بيمه گذار حقبيمه را وفق توافق با بيمه گر نپردازد.
 -2در صورت تش ي خطر با رعاي

ترتيبات مقرر در ماده  9اين آيين نامه.

 -۳چنانچه بيمه گذار سهواً از اظهار مطالب خودداري يا اظهارات خالف واقع بنماي و مطالب اعالمنش ه يها اظههارات خهالف
واقع در ارزياب خطر مؤثر باش .
-4در صورت فوت بيمهگذار و يا انتقال مالكي
گيرن ه نسب

موضوع بيمه به ديگري و ع م اجراي تعه ات بيمهگذار توسهط ورثهه يها انتقهال

به بيمهگر.

 -5در صورت ع م انجام وظايف مقرر در ماده  10اين آئين نامه توسط بيمه گذار.
-۶در صورت ع م اصالح نقص يا اشتباه كه در مراح طراح و ساخ

كتباً توسط بيمهگر به بيمهگذار اعالم گردي ه اس .

ب) موارد فسخ از طرف بيمهگذار
 -1در صورت كه خطر موضوع بيمه كاهش ياب و بيمهگر حاضر به تخفيف در حقبيمه نشود.
 -2در صورت كه فعالي

بيمهگر به هر دلي متوقف شود.
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شماره بيمهنامه:

 -۳در صورت كه بيمه گذار به هر دلي ماي به ادامه پوشش نباش .
تبصره -در تمام موارد فسخ از طرف بيمهگذار ،در صورت تعيين ذينفع به جز بيمه گذار در بيمهه نامهه يها الحاقيهه ههاي صهادره،
اخذ موافق

كتب وي ضروري م باش  .در اين صورت ،بيمهگر باي مراتب فسخ بيمه نامه را عالوه بر بيمهگهذار كتبهاً بهه اطهالع

ذينفع نيز برسان .
ماده  .17انفساخ بیمهنامه
در صورت كه موضوع بيمه به هر علت غير از وقوع خسارات تح

پوشش اين بيمهنامه از بين برود ،بيمهنامه منفسخ مه گهردد و

حق بيمه م ت باقيمان ه به صورت روز شمار محاسبه و به بيمهگذار مسترد خواه ش .

ماده  .18نحوه فسخ بیمه نامه
 -1چنانچه بيمهگر بخواه به استناد ماده  1۶بيمه نامه را فسخ كن باي مراتب را كتباً و رسماً به بيمهگذار اطالع ده  .اثر فسهخ در
تمام موارد ده روز پس از ابالغ مراتب به اقامتگاه بيمهگذار شروع م شود.
 -2در صورت فسخ بيمهنامه از طرف بيمهگر ،حق بيمه م ت باقيمان ه به صورت روز شمار محاسبه و به بيمهگذار مسترد خواهه
ش .
-۳در صورت كه بيمهگذار متقاض فسخ بيمهنامه باش بيمهگر حقبيمه م ت استفاده ش ه از بيمه را براساس تعرفهه كوتهاه مه ت
مورد عم بيمه گر محاسبه و باقيمان ه را به بيمه گذار پرداخ
ماده  .19انتقال مالكي

م كن .

موضوع بيمه

در صورت انتقال موضوع بيمه به ديگري قب از شروع م ت بيمه ،اگر انتقال گيرن ه كليه تعه ات را كه بهه موجهب بيمههنامهه بهه
عه ه بيمهگذار بوده اس

در مقاب بيمهگر اجرا كن عق بيمه به نفع انتقال گيرن ه به اعتبار خود باق م مان .

فصل ششم :ساير مقررات
ماده  .20بیمه مضاعف
چنانچه موضوع بيمه در طول م ت بيمه ،ب ون قص تقلب به موجب بيمهنامه ديگري در مقاب تمام يا بخش از خطهرات مهذكور
بيمه ش ه باش  ،در صورت وقوع خسارتهاي تح

پوشش ،مسئولي

بيمهگر به تناسب مبلغ كه خود بيمه كرده به مجموع مبالغ

بيمهش ه م باش .
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شماره بيمهنامه:

ماده  .21تغییر سقف تعهد بیمه گر
 -1پس از پرداخ

هر خسارت ،مبلغ بيمه ش ه به ميهزان خسهارت پرداخه

م توان پس از تعمير ساختمان با درخواس

كتب و اخذ موافق

شه ه تقليه خواهه يافه  .در ايهن صهورت ذينفهع

بيمهگر و پرداخ

حقبيمه اضاف  ،مبلغ بيمه ش ه را بهه سهقف

اوليه بازگردان .
 -2بيمهگذار  /ذينفع م توان به طور كتب از بيمهگر درخواس
مراتب با ص ور الحاقيه و درياف

افزايش مبلغ بيمه ش ه ،الزم اس

افزايش مبلغ بيمه ش ه را بنماي  .در صورت موافق

بيمه گهر بها

حقبيمه اضاف مورد تايي قرار گيرد.

ماده  .22نحوه حل و فصل اختالفات
طرفين قرارداد باي اختالف خود را تا ح امكان از طريق مذاكره ح و فص نماين  .اگر اختالف از طريق مذاكره حه و فصه
نشود ،م توانن از طريق ارجاع به كارشناس يا مراجعهه بهه دادگهاه موضهوع را حه و فصه كننه  .در صهورت توافهق بهر روش
كارشناس  ،هر يك از طرفين كارشناس منتخب خود را به صورت كتب به طهرف ديگهر معرفه مه كنه  .كارشناسهان منتخهب،
كارشناس سوم را انتخاب و پس از رسي گ به موضوع اختالف با اكثري

آراء اق ام به ص ور رأي كارشناسه مه كننه  .در

صورت كه كارشناسان منتخب براي انتخاب كارشناس سوم به توافق نرسن  ،هر يك از طرفين قرارداد م توان تعيهين كارشهناس
سوم را از دادگاه صالح خواستار شود .هر يهك از طهرفين حهق الزحمهه كارشهناس منتخهب خهود را مه پهردازد و حهق الزحمهه
كارشناس سوم به تساوي تقسي م شود.
ماده  .23مهلت اقامه دعوي
هرگونه ادعاي ناش از اين بيمه نامه باي ح اكثر ظرف م ت دو سال از تاريخ فسخ يا ابطال بيمه نامه و يا انقضهاي مه ت بيمهه و
در صورت وقوع خسارت تح

پوشش بيمه ،از تاريخ وقوع حادثه اقامه شود .پس از گذش

م ت مذكور ادعهاي ناشه از ايهن

بيمه نامه مسموع نخواه بود .در هر حال ،هريك از طرفين م توان قب از انقضاي مرور زمان با ارسهال اظهارنامهه رسهم مهرور
زمان را قطع كن  .در صورت قطع مرور زمان ،به م ت باقيمان ه از مرور زمان يك سال اضافه خواه ش .
ماده  .24موارد پیش بینی نشده
مواردي كه در اين آيين نامه پيش بين نش ه اس  ،به ترتيب تابع قانون بيمه ،عرف بيمه گهري و سهاير مقهررات و قهوانين جهاري
كشور جمهوري اسالم ايران خواه بود.
پـايـان
شرکت سهامي بيمه ايران
واحد:
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