
  شرايط عمومي بيمه نامه دوچرخه به شماره فوق جزالينفك بيمه نامه مي باشد.

پرداخت خسارت و اعتبار بيمه نامه  منوط به پرداخت حق بيمه ظرف مدت تعيين شده در اعالميه بدهكار 
  صادره مي باشد در غير اينصورت بيمه گر تعهدي در خصوص جبران خسارت احتمالي نخواهد داشت.

 خسارتهائي كه قبل از صدور بيمه نامه اتفاق افتاده باشد مشمول تعهد بيمه گر نخواهند بود. 

بيمه گر در ابتداي مدت بيمه و هر زمان در طول مدت بيمه كه صالح بداند از مورد بيمه بازديد خواهد نمود و  
فراهم خواهد نمود و هر نوع اسناد و بيمه گذار عالوه براينكه شرايط را براي بازديد كارشناسان معتمد بيمه گر 

مدارك و سوابق مورد نياز بيمه گر را در اختيار وي قرار خواهد داد،مكلف است توصيه هاي ايمني كارشناسان 
  بيمه گر را كه كتبا به وي ابالغ خواهد شد،به منزله مفاد بيمه نامه تلقي نموده و به مورد اجرا بگذارد.

بيمه نامه با ارجاع امر به هيات داوري و با رعايت قانون مورد حل وفصل قرار خواهد كليه اختالفات ناشي از اين 
  گرفت.

 صورت در. باشد  مي نامه بيمه شرايط طبق آن تاديه به متعهد  كه است گذار بيمه مسلم دين بيمه حق  
 تعهدي باشد  مي ممكن طريق هر از آن مطالبه به مجاز و مستحق گر بيمه  آنكه بر عالوه بيمه حق پرداخت  عدم
  .داشت نخواهد  احتمالي خسارت پرداخت به نسبت نيز
ق بيمه و عدم پرداخت برخي اقساط آن بيمه گر به تشخيص خود در پرداخت بخشي از ح تقسيط صورت در 

خسارت بر اساس قاعده نسبي مختار مي باشد. ضمنا عدم وصول وجه چك بمنزله عدم وصول حق بيمه مي 
  باشد.

  رعيت نكات ايمني الزامي است و پرداخت خسارت منوط به بازديد كارشناسي و مراحل انجام بازديد خواهد بود.

درصورتيكه مالي به كمتر از قيمت واقعي بيمه شده باشد ، بيمه گر به تناسب مبلغي كه بيمه كرده است با 
  قيمت واقعي مال مسئول پرداخت خسارت خواهد بود .

ي در اثر خطرات تحت پوشش بيمه نامه اعتبار بيمه نامه خاتمه يافته و بيمه گذار هيچ با پردخت خسرت كل
  گونه حقي نسبت به دريافت حق بيمه مربوطه به بقيه مدت بيمه نامه را نخواهد داشت .
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