
 کسب و کار  ع طرح جام  -شرايط مربوط به مسئوليت، درمان و هزينه اجاره بيمه نامه آتش سوزي  

مسئوليت بيمه گذار در قبال اشخاص ثالث: چنانچه سرايت آتش و يا موج انفجار  - 1-1 خسارات و هزينه هاي قابل جبران :-1
از محل مورد بيمه موجب بروز خسارت مالي به اشخاص ثالث شود و جبران اين خسارتها در مسئوليت بيمه¬گذار باشد، بيمه¬گر  

امت فوت و يا نقص عضو بيمه¬گذار در صورتي  غر-   2-1تا ميزان مبلغ مورد تعهد، خسارتهاي مذکور را جبران خواهد نمود.  
پرداخت هزينه درمان بيمه¬گذار، ناشي -  3-1که ناشي از خطرات مورد تعهد مندرج در بيمه نامه در محل مورد بيمه باشد.  

ريق،  گذار که قبل از ح هزينه اجاره و اسکان موقت بيمه- 4- 1از خطرات مورد تعهد مندرج در بيمه نامه در محل مورد بيمه. 
انفجار، صاعقه در محل مورد بيمه ساکن بوده و به علت حوادث مذکور، کسب و کار در محل مورد بيمه براي آنها امکان پذير  
براي   براي مدتي که طبق نظر کارشناس  بيمه و  اجاره محل مورد  اساس  بر  بيمه¬گذار  اسکان موقت  اجاره و  نباشد. هزينه 

استثنائات : مواردي که از تعهد بيمه¬گر خارج ميباشد پرداخت  -  2تعيين خواهد شد.    (ه حداکثر تا دو ما)بازسازي ضروري است  
نسبت به    هرگونه وجه توسط بيمه¬گذار به اشخاص ثالث يا اقرار به مسئوليت، مورد قبول و تعهد بيمه¬گر نيست مگر آنکه قبال

جز در مورد غرامت هاي موضوع بند  )ر کليه موارد  باشد. تذکر: د  حآن موافقت بيمه¬گر اخذ شده و يا به حکم مراجع ذيصال
گذار است و در هيچ مورد تعهد    گر جبران خسارات واقعي وارد به بيمه  تعهد بيمه )هزينه هاي قابل جبران فوق الذکر  1-2

 .بيمه¬گر از مبلغي که در تعهد بيمه¬گر مي باشد و در بيمه نامه نيز مشخص است، تجاوز نخواهد کرد

 

 ط به خطر زلزله شرايط مربو

بر اساس قانون و مقررات بيمه در ايران و با توجه به پيشنهاد و اظهارات کتبي بيمه گذار و بموجب شرايط مندرج در متن اين 
الحاقيه بيمه گر متعهد است چنانچه خساراتي بعلت خطر موضوع اين الحاقيه به مورد بيمه وارد شود جبران نمايد ، مشروط بر  

-  1-1گر ميباشد  بيمه تعهدات در آن  جبران   که خساراتي:  بيمهاي پوشش دامنه – 1لغ بيمه شده تجاوز ننمايد. اينکه از کل مب
-   2-1ليه خساراتي که مستقيما در اثر وقوع زلزله و آتش فشان و يا آتش سوزي همزمان با حوادث مزبور ايجاد شده باشد .  ک
ساعت متوالي در طول اعتبار بيمه نامه يک حادثه تلقي مي گردد.   48  ليه خسارات حادث شده مشمول بند فوق در ظرف مدتک
استثنائات : مواردي که از تعهد بيمه گر خارج مي¬باشد زيان يا خسارت ناشي از ريزش، نشست و لغزيدن طبقات زمين از   -2

با تاييد سازمان ژئوفيزيک يا  )تعهد بيمه گر خارج مي باشد. اين شرکت مسئول جبران خساراتي خواهد بود که به علت زلزله  
با مصالح  بوجود آمده باشد. در  ح(ساير مراجع ذيصال بيمه  بر اساس ارزش روز بازسازي مورد  موارد خسارت کلي خسارت 

بنايي قبل از حادثه به نحوي که مورد بيمه به وضعيت قبل از حادثه برگردد تا سقف سرمايه بيمه نامه خواهد بود و تعهدي به  
منازل مسکوني و موارد -  1فرانشيز:  -  3  جبران هزينه هاي ناشي از تورم و تغيير نوع مصالح بنايي و ساخت بناي جديد ندارد.

تعيين مي شود که از مبلغ خسارت قابل پرداخت کسر خواهد شد.   موارد  -  2غير صنعتي: معادل يک درصد مبلغ بيمه شده 
بعنوان تعهد بيمه گذار کسر خواهد گرديد. ساير شرايط مطابق با شرايط عمومي بيمه نامه    %15   صنعتي: از هر خسارت معادل

 .سوزي مي باشد  آ تش



 

 ، طغيان آب رودخانه و دريالشرايط مربوط به خطر سي 

شرايط عمومي بيمه نامه آتش سوزي، بدين    13تعريف و حدود تعهدات : براساس درخواست بيمه گذار و با توجه به ماده  - 1
ن رودخانه، ريزش باران و يا  وسيله موافقت مي گردد خسارات وارده به اموال بيمه شده در اثر جاري شدن سيل ناشي از طغيا 

شکسته شدن سد، مشروط بر اينکه در هر يک از موارد، آب بصورت ناگهاني از بستر طبيعي خود خارج شود تحت پوشش بيمه  
:  -  2اي قرار گيرد.   نامه خارج مي باشد  به   -1-2استثنائات : موارد زير از شمول تعهدات اين بيمه  زيان و خسارت وارده 

هزينه هاي تخليه، تعمير آبروها يا لوله¬هاي آب، خواه بر اثر سيل ايجاد  - 2- 2محوطه و دربهاي ورودي.   حصارهاي اطراف 
خسارات ناشي از  -   4-2خسارات ناشي از سيل هاي زيرزميني و جزر و مد.  -   3- 2شده باشد و خواه بر اثر عوامل ديگر.  

زيان و خسارات ناشي  -  1-2تعارف خارج و موجب تخريب شود.  پيشروي آب دريا مگر اين که آب دريا در اثر طوفان از بستر م
از مبلغ خسارت  -  3از رانش، ريزش، فروکش و نشست زمين.   بيمه گذار  براي واحدهاي    10فرانشيز: سهم  باشد که  %مي 

رايط ريال تعيين مي گردد. ساير ش 5.000.000ريال و براي واحدهاي صنعتي حداقل   500.000مسکوني و غيرصنعتي حداقل 
 .مطابق با شرايط خصوصي و عمومي بيمه نامه آتش سوزي مي باشد

 

 شرايط مربوط به خسارت يا صدمه ناشي از آشوب، شورش، بلوا و اعتصاب 

اين الـحاقيه و ضمن رعايت شرايط، استثنائـات و مقررات مندرج در بيمه نامه يا ضمائـم آن و مشروط بر آنکه    بـموجب 
بيمه اضافي مورد توافق را پرداخت کرده باشد، از بين رفتن موارد بيمه شده يا خسارات وارد به آنها در صورتي  بيمهگذار حق

  دامنه   –  1زير داراي پوشش ميباشد:  ح  شده باشد تحت شرايط ويژه اي بشرکه مستقيما" از اعتصاب، شورش و اغتشاش ناشي  
عمل ارتکابي از ناحيه هر شخصي که با مشارکت  -   1-1گر ميباشد    مهاي : خساراتي که جبران آن در تعهدات بي  بيمه  پوشش

ک  خواه در ارتباط با اعتصاب و يا تعطيل کارخانه از سوي کارفرما" ال  )اشخاص ديگر در عملياتي به نظم عمومي لطمه زند  
اتي که از طرف مقامات قانوني  اقدام - 2-1اين الحاقيه ذکر خواهد شد.  2به استثناي مواردي که در بند  (اوت" باشد يا نباشد

اقدامات عمدي و مقاومت، اعتصاب کنندگان يا  - 3-1 .به منظور پايان دادن به اين قبيل عمليات يا تخفيف نتايج آن انجام شود
اقداماتي که از طرف مقامات قانوني به منظور پيش  -  4-1کارگران اخراجي که از ورود آنها به کارخانه جلوگيري شده است.  

اين قبيل اعمال يا تخفيف نتايج آن صورت مي گيرد. ضمنا" بدينوسيله موافقت و تائيد ميشود که:    از  يا سعي در پيش گيري  گيري 
بجز مواردي که در شرايط اختصاصي اين الحاقيه تغيير يافته است، اين الحاقيه از هرجهت تابع همان شرايط، مقررات،    -الف

شرايط اختصاصي زير فقط در مورد پوشش -وارد بيمه شده در بيمه نامه خواهد بود. باستثنائات و خسارت يا از بين رفتن م
  استثنائات   –  2تغيير باقي خواهد ماند.    اين الحاقيه کاربرد خواهد داشت و متن بيمه نامه بدون توجه به صدور اين الحاقيه بدون 

ارت ناشي از توقف کامل کار يا بخشي از آن، تعويق، خس   يا  رفتن  بين  از-  1-2  مي¬باشد  خارج  گر  بيمه  تعهد  از  که  مواردي:  



از بين رفتن يا خسارت ناشي از سلب مالکيت دائم يا موقت در اثر مصادره، توقيف يا ضبط  -   2-2وقفه يا توقف هر نوع عمليات.  
وقت هر ساختمان  از بين رفتن يا خسارت ناشي از سلب مالکيت دائم يا م-  3-2که بموجب دستور مقامات قانوني صورت گيرد.  

خسارت غير مستقيم يا تبعي ناشي از هر نوع  -  4-2که بدنبال اشغال غير قانوني هر يک از افراد آن ساختمان صورت گيرد.  
پرداختي مازاد بر حد غرامت قابل پرداخت براي خسارت مادي که در اين الحاقيه ذکر گرديده است. با اين وجود در مورد 

کر، بيمه گر از تعهدات خود در مقابل بيمه¬گذار براي خسارتهاي مادي وارد به مورد بيمه قبل از  فوق الذ  3-2و    2- 2بندهاي  
سلب مالکيت يا در زمان سلب مالکيت موقت، معاف نخواهد بود. همچنين زيان يا خسارتهائيکه بطور مستقيم يا غير مستقيم از  

ن جنگ  خواه اعال)م، عمل دشمن خارجي، عمليات جنگي  جنگ، هجو -  5-2عوامل زير ناشي شود، تحت پوشش نخواهند بود:  
باشد نشده  يا  داخلي.  (شده  جنگ  قيام،  -  2-6،  نظامي،  طغيان  باشد،  عمومي  طغيان  از  جزئي  که  اغتشاشهائي  شورش، 

ماني  اعمال ارتکابي بوسيله هرشخصي که بنام يا با ارتباط با هر ساز-  7-2ب، بدست گرفتن قدرت بوسيله ارتش.  ياغيگري، انقال
انجام شود که هدف آن مستقيما" براندازي دولت رسمي يا تحت تأثير قرار دادن اين دولت با تروريسم يا اعمال زور باشد. اگر  
در جريان يک دعوي در دادگستري، تعقيب يا هر عمل قضائي، بيمه گر مدعي شود که از بين رفتن مورد بيمه يا خسارت معيني  

ت پوشش بيمه نيست اثبات اينکه خسارتهاي مزبور مشمول بيمه ميباشد بر عهده بيمه گذار خواهد  بر طبق شرايط اين الحاقيه تح
فسخ الحاقيه : بيمه گر ميتواند در هر زمان با ارسال نامه سفارشي به آخرين آدرس شناخته شده بيمه گذار به اين -  3بود.  

مه مربوطه به زمان بعد از فسخ را به بيمه گذار بر اساس  پوشش خاتمه دهد. در اينصورت بيمه گر ملزم است قسمتي از حق بي
ريال   10.000.000ريال براي موارد صنعتي و حداقل  100.000.000حداقل )%هر خسارت  20فرانشيز  - 4 .روز شماربرگرداند

ريال براي     50.000.000.000درصد کل سرمايه بيمه نامه تا سقف    20, با حداکثر تعهد    (براي موارد غيرصنعتي ,انبار و مسکوني  
ريال براي موارد غيرصنعتي ,انبار و    20.000.000.000صد کل سرمايه بيمه نامه تاسقف  رد  15موارد صنعتي و با حداکثر تعهد  

 .  مسکوني نيز پوشش مي دهد

 شرايط مربوط به خطر سرقت کلي با شکست حرز 

ات بيمه در ايران و با توجه به پيشنهاد و اظهارات کتبي نماينده بيمه گذار و به موجب شرايط مندرج در  بر اساس قانون و مقرر
متن اين الحاقيه، بيمه گر متعهد است چنانچه خساراتي بعلت خطر موضوع اين الحاقيه به مورد بيمه وارد شود جبران نمايد، 

تعاريف: بيمه دزدي، فقدان اشياء بيمه شده يا خراب شدن آنها را که -1  مشروط بر اينکه از کل مبلغ بيمه شده تجاوز ننمايد.
رفتن از   در نتيجه دزدي با شکست حرز پديد آمده باشد تأمين مي نمايد موارد زير شکست حرز محسوب مي شود: الف. باال

شده با تهديد بيمه گذار و يا افراد  ديوار يا شکستن درب و پنجره و شيشه، خراب کردن ديوار و نظاير آن. ب. ورود به محل بيمه  
خانواده و خدمتگزاران به نحوي که زندگي آنها را در خطر قرار دهد. ج. بازکردن درب توسط متصرف غيرقانوني بوسيله  

تي که براي بازکردن عادي قفل بکارنمي رود، ورود به محل موردبيمه در شب به منزله شکست حرز کليدهاي تقلبي و ساير آال
دزدي در موقع جنگ، اغتشاشات داخلي  - 1-2استثنائات : مواردي که از تعهد بيمه گر خارج مي¬باشد - 2واهد شد. تلقي خ

دزديهائي که بوسيله -  3-2دزديهائي که هنگام و يا پس از آتش سوزي، انفجار، سيل و زلزله رخ مي دهد. -  2-2و اعتصاب.  
اين بيمه تنها  -   1-3اشياي بيمه شده :  -   3ندگي مي کنند، انجام شود.  خدمتگزاران و افرادي که با بيمه گذار در يک جا ز



و جواهرات، پول نقد، اسکناس    طال-  2-3شامل اشيايي است که صورت ريز و ارزش تفکيکي آنها به بيمه نامه منضم شده باشد.  
، آن هم براي مبالغ اظهار شده که  و برگهاي بهادار شامل بيمه نيست مگر اينکه براي آنها موافقت جداگانه صورت گرفته باشد

وظايف بيمه گذار در  -  4در گاو صندوق و يا در صندوقچه آهني ديواري يا صندوقچه هاي مهر و موم شده نگهداري شود.  
صورت وقوع حادثه : چنانچه در نتيجه دزدي به اموال مورد بيمه خسارتي وارد شود که جبران آن در تعهد شرکت مي باشد، 

نتري و يا ساير مراجع انتظامي محل را  ع از سرقت، اداره آگاهي يا کالفاصله پس از اطالبال-  1-4وظف است:  بيمه گذار م
موضوع را  - 2-4 .زم را بعمل آوردمطلع نموده و در مورد دستگيري سارق و کشف اموال مسروقه با مقامات مذکور همکاري ال

ع ممکن است  ع بيمه گر با ذکر مبلغ تقريبي خسارت برساند. اين اطالبه اطال  (ع روز از زمان اطال  5حداکثر ظرف مدت  )فورا  
شفاهي يا بوسيله تلفن داده شود، مشروط بر اينکه متعاقب آن بوسيله نامه با اخذ رسيد از طرف شرکت يا نامه سفارشي تاييد 

کرده و براي اين شرکت ارسال  م خسارت فهرست جامعي از خسارت وارده را تهيه  روز از تاريخ اعال  2ظرف مدت  -   3-4گردد.  
فاصله بيمه گر را مطلع نموده و در مورد کشف اموال  عاتي در مورد سرقت به دست آورد بالدارند. چنانچه بعد از حادثه نيز اطال 

:بيمه گذار موظف است کليه اقدامات ايمني را در جهت جلوگيري از سرقت    1مسروقه با شرکت تشريک مساعي نمايد. يادآوري  
را انجام ندهد شرکت مي تواند از پرداخت قسمتي يا تمام خسارت    4چنانچه بيمه گذار تعهدات مندرج در ماده   .بعمل آورد

%مبلغ خسارت    20  (صنعتي,غيرصنعتي,مسکوني)فرانشيز : جهت بيمه نامه هاي آتش سوزي عمومي-5وارده خودداري نمايد.  
جهت بيمه نامه هاي آتش سوزي   .قع بروز خسارت از بيمه گذار کسر خواهد شد ريال به عنوان فرانشيز در مو  1.000.000حداقل  

 .%مبلغ خسارت به عنوان فرانشيز در موقع بروز خسارت از بيمه گذار کسر خواهد شد  30خانه امن سامان 

 

 

 شرايط مربوط به خطر طوفان، گردباد و تند باد 

شرايط عمومي بيمه نامه آتش سوزي، بدين    13و با توجه به ماده  تعريف و حدود تعهدات : براساس درخواست بيمه گذار  - 1
وسيله موافقت مي شود خسارات مستقيم ناشي از طوفان، گردباد و تندباد تحت پوشش بيمه اي قرار گيرد. طوفان عبارتست از  

وقوع طوفان و گردباد و  کيلومتر در ساعت کمتر نباشد، بديهي است  66هر گونه حرکت و جابجايي هوا و باد که سرعت آن از 
 1-2استثنائات : موارد تحت پوشش اين بيمه نامه نمي باشد : -  2تندباد مي بايست توسط مراجع ذيصال مورد تاييد قرار گيرد. 

سرقت از محل  - 2-2 .خسارات وارد بر اموال منقولي که در فضاي باز قرار داده شده است مگر اينکه توافق ديگري شده باشد-
از امواج  -   4- 2ديوارهاي محوطه و حصارکشي بدون فونداسيون.  -  3-2بعد از وقوع طوفان.    مورد بيمه خسارات ناشي 

ت و ... ناشي خسارات وارد به موجودي، ماشين آال-  6-2خسارات ناشي از ورود آب از درزهاي درب و پنجره.  -   5-2دريا.  
ناشي از آب باران و ذوب برف و يا خطر ضايعات ناشي از  سقف ساختمان مگر اينکه خطر ضايعات    از آبديدگي بر اثر تخريب 
باشد.   پوشش  تحت  خسارت  -  3تگرگ  هر  مبلغ  از  گذار  بيمه  سهم  و    10فرانشيز:  مسکوني  واحدهاي  براي  که  باشد  %مي 



  ريال تعيين مي گردد. ساير شرايط مطابق با   2.000.000ريال و براي واحدهاي صنعتي حداقل      500.000غيرصنعتي حداقل  
 .شرايط خصوصي و عمومي بيمه نامه آتش سوزي مي باشد 

 شرايط مربوط به خطر شکست شيشه و آينه 

بر اساس قانون و مقررات بيمه در ايران و با توجه به پيشنهاد و اظهارات کتبي نماينده بيمه گذار و به موجب شرايط مندرج در  
طر موضوع اين الحاقيه به مورد بيمه وارد شود جبران نمايد،  متن اين الحاقيه بيمه گر متعهد است چنانچه خساراتي بعلت خ

ننمايد.   اينکه از کل مبلغ بيمه شده تجاوز  بر  خساراتي که جبران آن در تعهدات بيمهگر   : بيمهاي   پوشش  دامنه–  1مشروط 
صنعتي و صنعتي در اثر  ميباشد خسارتهاي ناشي از شکست شيشه هاي منصوب در ساختمان مورد بيمه اعم از مسکوني و غير  

حادثه و برخورد شي خارجي تحت پوشش مي باشد. شيشه هاي ميان تهي به شرط آنکه منصوب باشند تحت پوشش قرار مي  
زم و ممکن را در همه حال جهت محفوظ نگه داشتن  ال  هاي  احتياط-  1-2:    حادثه  وقوع  صورت  در  بيمهگذار  وظايف  –  2گيرند.  

در هنگام رژه و مراسم مشابه، انجام تعميرات، تزئينات و اقدامات مشابه حفاظتهاي لزم و  -  2- 2  شيشه / آينه ها بعمل آورد.
ع از شکسته شدن شيشه / آينه مراتب را با ذکر تاريخ، علت و ميزان شکست  فاصله پس از اطالبال -  3-2مناسب را بعمل آورد. 

چنانچه شيشه / آينه مورد بيمه بوسيله شخص يا اشخاص ثالثي  -   4-2گر برساند.  ه  ع بيملغ خسارت مورد ادعا به اطالشيشه و مب
شکسته شود، بر عليه مقصر و به نفع بيمه¬گر در مراجع قضايي ذيصال اعلم خسارت نمايد، مخارج تعقيب بعهده بيمه گر مي  

-  6-2حويل نمايد.  را حفظ نموده و در صورت درخواست بيمه گر ت  کليه بازيافتي هاي شيشه / آينه شکسته شده - 5-2 .باشد
آينه مورد بيمه يا تغيير کسب يا تغييرات در بناي محل نصب مورد بيمه، بيمه گذار مي بايستي  / ر صورت تغيير محل نصب شيشهد

را ظرف مدت   اطال  24مراتب  به  تغييرات مذکور  تاريخ شروع  از  مسئول  ساعت  گر  بيمه  اينصورت  غير  برساند در  گر  بيمه  ع 
شيشه هاي تزئيني  - 1-3استثنائات : مواردي که از تعهد بيمه گر خارج مي¬باشد - 3لي نخواهد بود. پرداخت خسارت احتما

بعنوان شيشه هاي   اينکه  يا نقره کاري شده و يا هرنوع شيشه هاي تزئيني ديگر، مگر  با حروف برجسته نوشته و  که روي آن 
اي قاب شده از جمله شيشه هايي که روي آنها نقاشي و يا  شيشه ه-  2-3ويترين و يا درب ورودي ساختمان بکار رفته باشد.  

باشد.   با  -  3-3کاردستي ديگري شده  توسط هواپيماهاي  از شکستن ديوار صوتي  ناشي  امواج حاصله  اثر  شکست شيشه در 
ز هر  سرعت مافوق صوت و يا هر شيئي ديگر که سرعت آن برابر سرعت صوت و يا بيشتر از آن باشد يا صداهاي مهيب ناشي ا

خسارت ناشي از جنگ، شورش، -   5-3خسارت وارد به شيشه در موقع تعمير و يا تعويض در و پنجره.  -   4-3گونه انفجار.  
شيشه  -  7-3شکستن شيشه در اثر طراحي غلط محل نصب يا نشست ساختمان.  -  6-3آشوب و بلوا، اعتصاب، انقلب، تهاجم.  

اينکه   مگر  ساختمان  خارجي  نماي  در  شده  نصب  باشد.  هاي  گرفته  انجام  خاصي  گذار،  -  8-3توافق  بيمه  عمدي  خسارت 
خسارت مستقيم و غير مستقيم ناشي از زمين لرزه، طوفان، گردباد و تندباد و ... مگر  - 9-3 .کارکنان و ذوي الحقوق بيمه گذار

باشد   شده  بيمه  حوادث  اينگونه  خسارت  -  4آنکه  هر  از  تعهد    (حادثه   (فرانشيز:  حداقل  درصد    10مورد  خسارت  مبلغ 
 .ريال به عنوان فرانشيز کسر مي گردد200.000

 ارجشرايط مربوط به خطر آتش سوزي، صاعقه و انف



آتش: در اين بيمه نامه منظور از آتش عبارت است از ترکيب هر ماده با اکسيژن به شرط آنکه با شعله همراه   -تعاريف: الف- 1
صاعقه عبارت است از تخليه بار الکتريکي بين دو ابر يا بين ابر و زمين که بر اثر القاء دو بار  صاعقه: در اين بيمه نامه  - باشد. ب

انفجار: در اين بيمه نامه انفجار به مفهوم هر نوع آزاد شدن ناگهاني انرژي حاصل از انبساط گاز و    -مختلف بوجود مي آيد. ج
خسارت    -خسارت مستقيم ناشي از آتش سوزي، صاعقه و انفجار ب  -خسارات و هزينه هاي قابل جبران : الف-   2يا بخار است.  

زم که به منظور جلوگيري از توسعه خسارت صورت مي گيرد. همچنين خسارت و هزينه ناشي از نقل  و هزينه ناشي از اقدامات ال
تعهد بيمه گر خارج مي¬باشد  استثنائات : مواردي که از  -   3مکان ضروري مورد بيمه به منظور نجات آن از خطرات بيمه شده.  

تحقق خطرات موضوع اين بيمه نامه چنانچه ناشي از هريک از حوادث و وقايع ذيل باشد تحت پوشش اين بيمه نامه نخواهد بود.  
خسارت وارده به موتورها و ماشين هاي برقي در نتيجه اتفاقات زير که در    -ف آن شرط شده باشد : الفمگر آنکه صراحتا خال

ت و اثرات  اتصاال  -تورها و ماشين هاي مزبور به وقوع بپيوندند به هر علت تحت پوشش اين بيمه نامه نمي باشد. بداخل مو
ناشي از جريان برق پاره شدن هادي، جرقه زدن، امواج برقي ناشي از اين اتفاقات، بار زياد و يا عدم کفايت عايق بندي. لکن  

خسارت وارده    - ير قسمت هاي مورد بيمه بروز نمايد، تحت پوشش خواهد بود. ج  خساراتي که در نتيجه اتفاقات مذکور در سا
به ظروف تحت فشار صنعتي ناشي از انفجار اين ظروف تحت پوشش اين بيمه نامه نميباشد، لکن خسارتي که در نتيجه تحقق 

ارده به مورد بيمه در محدوده  خسارت و  -خطر مزبور در ساير قسمت هاي مورد بيمه بروز نمايد تحت پوشش خواهد بود. د  
 .آتش کنترل شده، تحت پوشش اين بيمه نامه نخواهد بود

 عالنف مشرايط مربوط به بيمه عد 

، در چارچوب شرايط بيمه نامه آتش سوزي صادره از سوي بيمه¬گر، به عنوان  (عدم¬النفع )جبران هزينه هاي وقفه در فعاليت  
آن از جانب بيمه¬گذار و موافقت بيمه¬گر، باتوجه به تعاريف زير مورد تعهد  يک پوشش اضافي در برابر پرداخت حق بيمه  

وقفه در فعاليت اقتصادي و يا توليدي بايد بر اثر وقوع خطرات آتش سوزي، صاعقه و انفجار باشد.  -  1بيمه¬گر قرار مي گيرد :  
ار ملزم خواهد بود کل حق بيمه بيمه نامه، نرخ حق بيمه عدم¬النفع و حق بيمه آن را بيمه¬گر تعيين مي کند و بيمه¬گذ-  2

اعم از خطرات اصلي و خطرات اضافي و از جمله حق بيمه عدم¬النفع را طبق شرايط بيمه نامه پرداخت نمايد. در غير اين  
هزينه هاي تحت عنوان عدم¬النفع بايد به طور دقيق  -  3صورت بيمه¬گر هيچ گونه تعهدي نسبت به خسارت نخواهد داشت.  

برگ پيشنهاد بيمه توسط بيمه¬گذار نام برده شود و حداکثر تعهد بيمه¬گر در جبران زيان وارده به هر يک را براي مدت  در  
انتظار آغاز خواهد شد و    مدت عدم¬النفع : شروع مدت بيمه عدم¬النفع از انقضاي دوره-  4اعتبار بيمه نامه مشخص نمايد.  

بيش از مدت تعيين شده در بيمه نامه به طول بيانجامد، بيمه¬گر نسبت به مدت    چنانچه عمليات بازسازي و مرمت مورد بيمه
دوره انتظار : مدت اين دوره در بيمه نامه تعيين مي گردد و شروع آن از  -5افزايش يافته هيچ گونه تعهدي نخواهد داشت.  

اطال بيزمان  و  باشد  مي  کتبي  طور  به  بيمه¬گر  به  بيمه¬گذار  طرف  از  حادثه  دادن  به  ع  نسبت  تعهدي  گونه  هيچ  مه¬گر 
فاصله پس از ارزيابي خسارت اموال آسيب  دوره بازسازي : بيمه¬گذار بايد بال-  6عدم¬النفع در دوره مذکور نخواهد داشت.  

ديده از سوي کارشناسان بيمه¬گر، اقدام به بازسازي و مرمت محل نمايد و چنانچه تاخير و يا قصوري از اين بابت صورت پذيرد،  
مه¬گر تعهدي نسبت به مدت زمان تاخير نخواهد داشت. تبصره : چنانچه جهت احداث مجدد و يا تجهيز نمودن محل، نياز به  بي



اخذ موافقت از مراجع و ارگان هاي خاص باشد، بيمه¬گر هيچ گونه تعهدي نسبت به مدت از دست رفته و هزينه هاي انجام  
بيمه¬گذار بايد همه -  7پس از اخذ مجوزها با احتساب دوره انتظار خواهد بود.  گرفته ندارد و منشا محاسبه دوره عدم¬النفع  

م  و مستندات از جمله اسناد مالي مورد نياز را جهت بررسي اقال ک  و کليه اسناد، مدار  گونه همکاري با بيمه¬گر به عمل آورد
ارده ناشي از عدم¬النفع مي باشد که به عهده  واقعي خسارت در اختيار بيمه¬گر قرار دهد. فرانشيز خسارت : قسمتي از زيان و

بيمه¬گذار است و از مبلغ خسارت قابل پرداخت تحت اين عنوان کسر خواهد گرديد. استثنائات: مواردي که جبران خسارت  
بيمه¬گر  خارج از تعهد بيمه¬گر مي باشد : الف)زيان ناشي از وقفه در فعاليت مربوط به خسارات وارده به اموالي که مورد تعهد  

نبوده و يا فاقد پوشش بيمه در بيمه نامه آتش سوزي صادره مي باشند. ب) چنانچه با توجه به شرايط عمومي و خصوصي بيمه 
نامه، بيمه¬گر خسارت وارده به اموال و دارايي هاي بيمه شده را نپذيرفته باشد. ج)زيان وارده ناشي از يکي از حوادث و  

ب،  ف آن در بيمه نامه موافت شده باشد : *جنگ، جنگ داخلي، آشوب، بلوا، اعتصاب، قيام، انقالوقايع زير باشد، مگر آنکه خال 
کودتا، اغتشاشات داخلي و يا اقدامات احتياطي و تامين مقامات نظامي و انتظامي. *انفجار موارد منفجره مانند ديناميت و تي  

ل و يا توقف دائمي يا موقت  ت هسته اي. د) ورشکستگي، انحال االان تي و باروت و مواد انفجاري مشابه. *انفجار فعل و انفع
محل توسط بيمه¬گذار و يا ارگان هاي ذي ربط. ه)هزينه هاي مربوط به بازسازي محل (برداشت ضايعات) مگر آنکه بيمه¬گذار  

 .پوشش مذکور را جداگانه خريداري نموده باشد 

 

 


