
 

 

(مصوب شورای عالی بيمه 53آئين نامه شماره ) شرايط عمومی بيمه نامه بدنه وسايل نقليه زمينی
 فصل اول: کليات

و پيشنهاد بيمه گذار )كه جزء الينفك بيمه  1316اين بيمه نامه بر اساس قانون بيمه مصوب ارديبهشت ماه  :اساس قرارداد :1ماده 

نامه مي باشد( تنظيم شده و مورد توافق طرفين است .آن قسمت از پيشنهاد كتبي بيمه گذار كه مورد قبول بيمه گر نبوده و همزمان 

 وب نمي شود.با صدور بيمه نامه يا قبل از آن به صورت كتبي به بيمه گذار اعالم گرديده است جزء تعهدات بيمه گر محس

اصطالحات زير صرفنظر از هر معنی و مفهوم ديگری که ممكن است داشتهه باشتند در ايتن شترايط     : اصطالحات :2ماده 

 عمومی با تعريف مقابل آن به کار رفهه است :
بهران سسهارت   بيمه گر: شركت بيمه اي است كه مشخصات آن در اين بيمه نامه درج گرديده است و در ازاي دريافت حق بيمهه   ج  -1

 احتمالي را طبق شرايط اين بيمه نامه به عهده مي گيرد.

شخص حقيقي يا حقوقي است كه مالك موضوع بيمه است يا به يكي از عناوين قانوني   نماينهدگي مالهك يها فينفه  را      بيمه گذار: -2

ي كند و متعهد پرداست حق بيمهه آن  مگر منعقد داشته يا مسئوليت حفظ موضوع بيمه را از طرف مالك دارد و قرارداد بيمه را با بيمه 

 مي باشد.

شخصي است كه بنا به درسواست بيمه گذار نام وي در اين بيمه نامه درج گرديده است و تمام يا بخشي از سسارت به وي ذينفع :  -3

 پرداست مي شود.

ا هنگام صدور بيمه نامه يا بهه ترتيبهي كهه در    مبلغي است كه در بيمه نامه مشخص شده و بيمه گذار موظف است آن رحق بيمه :  -4

 بيمه نامه مشخص مي شود به بيمه گر پرداست نمايد.

وسيله نقليه زميني است كه مشخصات آن در اين بيمه نامه درج شده است. لوازمي كه مطابق كاتالوگ وسهيله  موضوع بيمه نامه :  -5

 ج شده است نيز جزو موضوع بيمه محسوب مي شود.نقليه بيمه شده به سريدار تحويل و يا در بيمه نامه در

 بخشي از هر سسارت است كه به عهده بيمه گذار است و ميزان آن در بيمه نامه مشخص مي گردد .فرانشيز:  -6

 شروع و پايان مدت اعتبار بيمه نامه به ترتيبي سواهد بود كه در بيمه نامه معين مي گردد.مدت اعتبار بيمه نامه:  -7

 : خسارتها و هزينه های تحت پوششفصل دوم
جبران سسارت هاي وارد به موضوع بيمه وهزينه هاي مربوط   به شرح زير در تعهد بيمهه گهر    :: خسارت های تحت پوشش  3ماده 

 سواهد بود:

 سسارت شود.موضوع بيمه باشد و يا چنانچه در حين حركت  اجزا و يا محموالت موضوع بيمه به آن برسورد نمايد و موجب بروز -1

 ردد.هههراه آن وارد گههسسارتي كه در اثر آتش سوزي  صاعقه و يا انفجار به موضوع بيمه و يا لوازم يدكي اصلي هم-2

در صورتي كه موضوع بيمه دزديده شود و يا در اثر عمل دزدي يا شروع به دزدي به وسيله نقليه و يا وسايل اضافي آن كهه در بيمهه   -3

 ارت وارد شود.نامه درج شده است سس

 سسارتي كه در جريان نجات و ي انتقال موضوع بيمه سسارت ديده به آن وارد شود.-4

 سسارت باطري و الستيك هاي چرخ موضوع بيمه در اثر هر يك از سطرات بيمه شده تا پنجاه درصد قيمت نو قابل پرداست است.-5

مه گذار براي نجات موضوع  بيمه سسارت ديهده و جلهوگيري از توسهعه    هزينه هاي متعارفي كه بي :: هزينه های قابل تأمين  4ماده 

سسارت و نيز انتقال موضوع بيمه سسارت ديده و جلوگيري از توسعه سسارت و نيز انتقال موضوع بيمه سسارت به نزديك تهرين محهل   

 سواهد بود. مي نمايد حداكثر تا بيست درصد كل سسارت وارده قابل جبران  مناسب براي تعمير آن پرداست

 فصل سوم: خسارتهای مسهثنا شده يا غير قابل جبران
 سسارت هاي زير تحت پوشش اين بيمه نامه يا الحاقيه آن به نحو ديگري توافق شده باشد :: شده خسارت های مسهثنا  :5ماده 

 سسارت هاي ناشي از سيل   زلزله و آتشفشان.-1

 آن وارد شود.به  رعتهراني يا آزمايش س ع بيمه در مسابقه اتومبيلوهي كه به علت استفاده از موضههايهسسارت ه-2

سسارت هاي وارد به موضوع بيمه به علت حمل مواد منفجره  سري  االشتعال و يا اسيدي مگر آنكه موضوع بيمهه مخصهوح حمهل     -3

 آن باشد.

موضوع بيمهه مگهر آنكهه ناشهي از حهواد  تحهت       سسارت هاي وارده در اثر پاشيده شدن رنگ اسيد و ساير مواد شيميايي روي بدنه -4

 پوشش بيمه باشد.

 سسارت ناشي از سرقت لوازم و قطعات موضوع بيمه پس از وقوع حادثه.-5

 سسارت ناشي از كشيدن ميخ و ساير اشياء مشابه روي بدنه موضوع بيمه.-6

 كاهش ارزش موضوع بيمه حتي اگر در اثر وقوع سطرات بيمه شده باشد.-7

 اشي از عدم امكان استفاده از موضوع بيمه حادثه ديده به علت تحقق سطرات تحت پوشش بيمه نامه .زيان ن-8

 درموارد زير جبران سسارت در تعهد بيمه گر نخواهد بود  :. خسارت های غيرقابل جبران6ماده 

 . سسارت هاي ناشي از جنگ شورش  اعتصاب و يا تهاجم-1

 اشي از انفجارهاي هسته ايسسارت هاي مستقيم و غيرمستقيم ن-2

 سسارت هايي كه عمداً توسط بيمه گذار  فينف  و يا راننده موضوع بيمه به آن وارد مي شود.-3

 سسارت هاي وارده به موضوع بيمه حين گريز از تعقيب مقامات انتظامي مگر آنكه عمل گريز توسط متصرفين غيرقانوني باشد.-4

نگام وقوع حادثه فاقد گواهينامه رانندگي باشد يا گواهينامه رانندگي وي باطل شهده باشهد و يها    در صورتي كه راننده موضوع بيمه ه-5

مطابق مقررات راهنمايي و رانندگي گواهينامه راننده براي رانندگي موضوع  بيمه متناسب نباشد. اتمام اعتبار گواهينامه در حكم بطهالن  

 (آن نيست.

مقامات فيصالح به علت مصرف مشروبات الكلي و يها اسهتعمال مهواد مخهدر يها روان      زارش كه طبق گسسارت هاي ناشي از حوادثي -6

 .گردان توسط راننده موضوع بيمه بوجود آمده باشد

سسارت ناشي از بكسل كردن وسيله نقليه ديگر مگر آنكه موضوع بيمه مخصوح و مجاز به انجام اين كهار باشهد و اصهول و مقهررات     -7

 باشد.ايمني را رعايت كرده 

سسارت هاي وارده به وسهايل و دسهتگاههاي الكترونيكهي موضهوع بيمهه در صهورتي كهه ناشهي از نقهص و سرابهي در كهاركرد آنهها             -8

 .باشد.سسارت هايي كه به علت حمل بار بيش از حد مجاز توسط موضوع بيمه به آن وارد شود

 فصل چهارم: وظايف و تعهدات بيمه گذار
بيمه گذار مكلف است پرسش هاي كتبي بيمه گر را با دقت و صداقت و بهه طهور كامهل    : ی حسن نيت. رعايت اصل حد اعال7ماده 

بيمه گذار در پاسخ به پرسش هاي بيمه گر عمداً از اظهار مطلبي سودداري و يا اظهار سالف واق  بنمايهد بهه نحهوي      پاسخ دهد .هرگاه

ر را تغيير دهد و يا از اهميت آن در نظر بيمهه گهر بكاههد قهرارداد بيمهه از      كه مطالب اظهار نشده و يا اظهارات سالف واق   موضوع سط

تاريخ انعقاد باطل و بالاثر سواهد بود حتي اگر مطلبي كه كتمان شده يا بر سالف واق  اظههار شهده اسهت هيچگونهه ته ثيري در وقهوع       

وي مسترد نخواهد شد بيمه گر مهي توانهد اقسهاط معهو       حادثه نداشته باشد. در اين صورت عالوه بر آنكه وجوه پرداستي بيمه گذار به

 حق بيمه تا آن تاريخ را نيز از وي مطالبه نمايد.

قرارداد بيمه با تقاضاي بيمه گذار و قبول بيمه گر منعقد مي شود ولهي شهروع ته مين و اجهراي تعههدات       : پرداخت حق بيمه:8ماده 

 ه در بيمه نامه پيش بيني شده است.      بيمه گر منوط به پرداست حق بيمه به ترتيبي است ك

چنانچه پرداست حق بيمه به صورت قسطي باشد و بيمه گذار يك يا چند قسط از اقساط موعد رسيده حق بيمه را پرداست نكنهد بيمهه   

سسارت تاب  ضوابط گر مي تواند بيمه نامه را فسخ نمايد.چنانچه بيمه گر بيمه نامه را فسخ نكرده باشد در صورت وقوع حادثه  پرداست 

 شده در شرايط سصوصي بيمه نامه سواهد بود. پيش بيني

وع بيمه بوجود آيد كه موجب در كيفيت و يا وضيت و يا كاربري موض هر گاه در طول مدت بيمه تغييراتي :. اعالم تشديد خطر9ماده

تشديد سطر قبل از وقوع سسهارت  بيمهه گهر     بيمه گر را آگاه سازد. در صورتمه گذار موظف است به محض اطالع سطر شود بيتشديد

مطالبه و در صورت عدم پرداست آن توسط بيمه گذار  قرداد بيمهه را  مي تواند حق بيمه اضافي متناسب با سطر را براي مدت باقيمانده 

بيمه تعيين شده به  فسخ نمايد. هر گاه بعد از وقوع سسارت  تشديد سطر معلوم شود بيمه گر مي تواند سسارت را بر اساس نسبت حق

 حق بيمه متناسب با سطر مشدد پرداست كند.

بيمه گر موظف است حداكثر ظرف پنج روز كاري از تاريخ اطالع سود از وقوع حادثه به يكي از مراكز پرداست  :. اعالم خسارت10ماده

اتهب را ظهرف مهدت مهذكور از طريهق پسهت       حادثه را اعالم نمايهد يها مر   گر مراجعه و با تكميل فرم اعالم سسارت  وقوع سسارت بيمه

ذار موظف است مدارک مثبته و ساير اطالعاتي كه راج  به حادثهه و تعيهين ميهزان    گسفارشي به اطالع بيمه گر برساند. همچنين بيمه 

م ندههد بيمهه گهر    سسارت از او سواسته مي شود را در استيار بيمه گر قرار دهد. در صورتي كه بيمه گذار هر يك از تعهدات فو  را انجا

 مي تواند ادعاي سسارت را رد كند مگر آنكه بيمه گذار ثابت كند به دليل امور غير قابل اجتناب از عهده انجام آنها بر نيامده است.

بيمه گذار به قصد تقلب  در سصوح سسارت و كيفيت وقوع حادثه به طور كتبي اظهارات هر گاه  :. عدم اظهارات خالف واقع11ماده

 تي بنمايد و يا مدارک مجعول تسليم كند بيمه گر مي تواند وي را از دريافت سسارت محروم كند.نادرس

بيمه گذار موظف است براي جلوگيري از وقوع حادثه و توسعه سسارت و يا نجهات  : . جلوگيری از وقوع حادثه و توسعه خسارت12ماده

از مال سود ميكند به عمل آورد. چنانچه ثابت شود كه بيمه  "را كه هر كس عرفاموضوع بيمه و لوازم همراه آن اقدامات و احتياط هاي الزم 

 از انجام اين اقدامات سودداري نموده است بيمه گر مي تواند به نسبت تاثير قصور بيمه گذار  سسارت پرداستي را تقليل دهد. "گذار عمدا

بروز حادثه بيمه گذار بايد از جابجهايي وسهيله نقليهه جهز بهه حكهم       در صورت  :خودداری از جابجايی و يا تعمير وسيله نقليه. 13ماده

 مقررات يا دستور مقامات انتظامي و همچنين تعمير آن بدون موافقت بيمه گر سودداري نمايد.

صهي كهه   پرداست مي كند در مقابل اشخا ابيمه گر در حدودي كه سسارت وارده را قبول ي :. انهقال حقوق بيمه گذار به بيمه گر14ماده 

مسئول وقوع حادثه يا سسارت هستند قائم مقام بيمه گذار سواهد بود و بيمه گذار موظف است از ههر عملهي كهه اقهدام بيمهه گهر را عليهه        

مسئول سسارت مشكل و يا نا مقدور مي سازد سودداري نمايد. در غير اين صورت بيمه گر مي تواند سسارت را پرداست نكند يا در صهورت  

   حق استرداد آن را از بيمه گذار سواهد داشت.پرداست سسارت

 فصل پنجم : فسخ و انفساخ قرارداد بيمه
 در موارد زير بيمه گر يا بيمه گذار ميتواند قرارداد بيمه را فسخ نمايد: :: فسخ قرارداد بيمه15ماده 

 موارد فسخ از طرف بيمه گر: -الف
 زد.در صورتي كه بيمه گذار حق بيمه را به موق  نپردا-1

 در صورتي تشديد سطر مگر آنكه توافق ساصي بين طرفين صورت گرفته باشد.-2

اظهارات سالف واق  بنمايد و مطالهب اعهالم نشهده يها اظههارات سهالف واقه  در         ا از اظهار مطالبي سودداري ي "انچه بيمه گذار سهواچن-3

 ارزيابي سطر موثر باشد.

 موارد فسخ از طرف بيمه گذار: -ب

 تي كه سطر موضوع بيمه كاهش يابد و بيمه گر حاضر به تخفيف در حق بيمه نشود.در صور -1

 در صورتي كه فعاليت بيمه گر به هر دليل متوقف شود.-2

در صورتي كه بيمه گذار بنا به داليل ديگري متقاضي فسخ بيمه نامه باشد بيمه گر حق بيمه مدت اعتبهار بيمهه نامهه را بهه روش      -تبصره

 يمانده حق بيمه را به بيمه گذار پرداست مي كند.اسبه و باقكوتاه مدت مح

وقوع حوادثي كه تحت پوشش اين بيمهه نامهه نيسهت از بهين بهرود        در صورتي كه موضوع بيمه به علت :انفساخ قرارداد بيمه -16ماده 

 بيمه نامه منفسخ ميگردد.

بيمه گر بخواهند بيمه نامه را فسخ كنند بايهد مراتهب را بهه طهور      چنانچه بيمه گذار يا نحوه اعالم فسخ و برگشت حق بيمه: :17ماده 

متگاه طرف مقابل شروع مهي شهود.   كلي كتبي و رسمي به طرف مقابل اطالع دهند. اثر فسخ در تمام موارد ده روز پس از ابالغ مراتب به اقا

) به جز در مورد تبصره مهاده  مه  حق بيمه مدت اعتبار بيمه در صورت فسخ قرارداد بيمه از طرف بيمه گر يا بيمه گذار يا انفساخ قرارداد بي

 ( به صورت روز شمار محاسبه و باقيمانده به بيمه گذار مسترد ميگردد.15

درصورتي كه فيتف  بيمه نامه شخص ديگري غير از بيمه گذار باشد فسخ بيمه نامه توسهط بيمهه گهذار مسهتلزم كسهب موافقهت        -تبصره

 ت فسخ از طرف بيمه گر مراتب بايد عالوه بر بيمه گذار به طور كتبي به اطالع فينفغ نيز رسانده شود.فينفغ مي باشد. در صور

در صورت انتقال مالكيت موضوع بيمه به هر يك از انحاء قانوني  بيمه گذار مهي توانهد    :: انهقال مالكيت وسيله نقليه بيمه شده18 ماده

جديد به تعههدات   ه بيمه نامه سود را مسترد نمايد. در صورت عدم فسخ بيمه نامه چنانچه مالكبيمه نامه را فسخ و حق بيمه مدت باقيماند

 جديد ادامه سواهد يافت. بيمه گذار در مقابل بيمه گر عمل نمايد  تعهدات بيمه گر در قبال مالك

ليتي نشده است بيمه گهر ههيگ گونهه مسهئو     مچنانچه انتقال مالكيت موضوع بيمه پس از وقوع حادثه اي باشد كه به بيمه گر اعال -تبصره

 جبران  سسارت هاي وارده در مقابل مالك جديد نخواهد داشت.براي 

مقدار سسارت قابل پرداست توسهط بيمهه    :: نحوه تعيين مقدار خسارت19ماده فصل ششم: نحوه تعيين و پرداخت خسارت

 عمل سواهد شد. 22ماده  زان سسارت  طبقشود. در صورت عدم توافق در مورد مي گر به ترتيب زير تعيين مي

روز پس از سرقت پيدا نشود يا به علت حهواد    60موضوع بيمه موقعي بكلي از بين رفته تلقي سواهد شد كه حداقل  :خسارت کلی-الف

 مشههمول بيمههه بههه نحههوي آسههيب ببينههد كههه مجمههوع هزينههه هههاي تعميههر و تعههويض قسههمتهاي سسههارت ديههده آن بهها احتسههاب        

 درصد قيمت آن در روز حادثه بيشتر باشد. 75اي نجات از هزينه ه 

در سسارت كلي مالک محاسبه و تصفيه سسارت  ارزش معامالتي موضوع بيمه در روز حادثه و حداكثر تا مبلغ بيمه شده سواههد   -تبصره

حد مقرر به آن اضافه مي شود مشهروط  بود.از سسارت كلي  ارزش بازيافتي احتمالي و كسورات مقرر كسر و هزينه متعارف نجات و حمل تا 

 بر اينكه از كل مبلغ بيمه بيشتر نشود.

تعيين مي شود. در صورت عدم موافقت بيمه گذار با ارزش تعيهين شهده  بيمهه گهر     بيمه گر  ارزش بازيافتي موضوع بيمه توسط -2تبصره 

 ورات و اضهههافه نمهههودن پهههس از تملهههك موضهههوع بيمهههه و انتقهههال سهههند  سسهههارت را بههها كسهههر فرانشهههير و سهههاير كسههه          

 هزينه هاي متعارف نجات و حمل پرداست سواهد نمود. 

با پرداست سسارت كلي  قرارداد بيمه ساتمه مي يابد و چنانچه مدت قرارداد بيمه بيش از يك سال باشد حق بيمهه سهال ههاي     -3بصرهت

 بعد به بيمه گذار مسترد مي شود.

 .قبل از پرداست سسارت مربوط به سرقت كلي موضوع بيمه  سند مالكيت وسيله نقليه بيمه شده بايد به بيمه گر منتقل شود -4تبصره 

چنانچه تا يك سال پس از پرداست سسارت وسيله نقليه سرقت شده و انتقال مالكيت آن به بيمه گر  وسيله نقليه مهذكور پيهدا   -5تبصره .

رساند و سههم بيمهه گهذار از مبلهغ     مصوب شوراي عالي بيمه به فروش  ا با رعايت آيين نامه بازيافت سسارتشود بيمه گر موظف است آن ر

 كسر كرده است به وي پرداست نمايدبازيافتي را با توجه به درصدي كه از سسارت پرداستي 

ي مي شود. مالک تعيين سسهارت  رج در بند الف فو  نيست سسارت جزئي تلقسسارت هايي كه مشمول تعريف مند :خسارت جزئی -ب

لوازم تعويضي پس از كسر استهالک براي قطعات تعويضي ) به جز شيشه ها و شيشه  جزئي  هزينه تعمير شامل دستمزد عادله و قيمت روز

 درصد سواهد بود. 25درصد و حداكثر  5چراغها ( از شروع سال پنجم توليد وسيله نقليه به بعد براي هر سال 

بيمه گر موظف است حداكثر پانزده روز بعد از تكميل مهدارک و توافهق طهرفين در سصهوح      :ت و نحوه پرداخت خسارت: مهل20ماده 

( سسارت را پرداست كنهد. ايهن مهدت بهراي پرداسهت      22ميزان آن يا اعالم راي داور مرضي الطرفين  هئت داوري يا دادگاه ) موضوع ماده 

شروع و پس از سپري شدن اين مدت در صورت پيدا نشهدن  بيمه گر  تاريخ اعالم سسارت بهاست كه از روز  60سسارت سرقت موضوع بيمه

 موضوع بيمه  سسارت وارده به موجب شرايط اين بيمه نامه پرداست مي شود.

د يها  كمتر از آن مسهير نيسهت تعميهر كنه     "بيمه گر مي تواند به جاي پرداست نقدي سسارت  موضوع بيمه را در مدتي كه عرفا -1تبصره 

 وسيله نقليه مشابهي را در عوض آن به تملك بيمه گذار درآورد. در هر حال فرانشير و استهالک به عهده بيمه گذار سواهد بود.

بها  در صورتي كه مبلغ بيمه شده كمتر از ارزش موضوع بيمه در روز وقوع حادثه باشد بيمه گر فقط به تناسب مبلهغ بيمهه شهده    -2تبصره 

 روز حادثه مسئول جبران سسارت سواهد بود.قيمت واقعي آن در 

 فصل هفهم: ساير مقررات
اگر وسيله نقليه موضوع اين بيمه نامه در طول مدت اعتبار قرارداد  بدون قصد تقلب به موجب بيمه نامه يها بيمهه    :: بيمه مضاعف21ماده 

شده باشد  در صورت وقوع سطرهاي تحت پوشش  بيمه گر  در مقابل تمام يا بخشي از سطرات مذكور در اين قرارداد بيمه ديگري نامه هاي

 بيمه گرها به آنان مراجعه نمايد.موظف است سسارت را جبران و سپس براي دريافت سهم بقيه 

بيمه نامه ها جبران شده باشد بيمه گر تعههدي بهراي جبهران سسهارت در قبهال بيمهه گهذار        تمام سسارت با استفاده از ساير "چنانچه قبال

سهبت تعههد سهود بهه     د داشت ولي اگر بخشي از سسارت توسط ساير بيمه گرها جبران شده باشد بيمه گر موظف اسهت بهر اسهاس ن   نخواه

 بيمه نامه ها  سسارت را جبران نمايد. مجموع پوشش همه

د. اگهر اسهتالف از طريهق    نه طرفين قرارداد بايد استالف سود را تا حد امكان از طريق مذاكره حل و فصهل نماي  :: ارجاع به داوری22ماده 

مي توانند از طريق داوري يا مراجعه به دادگاه موضوع را حل و فصل كنند. در صورت انتخاب روش داوري  طهرفين   مذاكره حل و فصل نشد

ز طهرفين  قرارداد مي توانند يك نفر داور مرضي الطرفين را انتخاب كنند. در صورت عدم توافق براي انتخاب داور مرضي الطرفين ههر يهك ا  

داور انتخابي سود را به صورت كتبي به طرف ديگر معرفي مي كند. داوران منتخب  داور سومي را انتخهاب و پهس از رسهيدگي بهه موضهوع      

اء اقدام به صدور راي داوري مي كنند. در صورتي كه داوران منتخب براي انتخاب داور سوم به توافق نرسند ههر يهك از   استالف با اكثريت آر

حق الزحمهه داور انتخهابي سهود را مهي پهردازد      لح سواستار شود. هر يك از طرفين قرارداد مي تواند تعيين داور سوم را از دادگاه صاطرفين 

 وحق الزحمه داور سوم به تساوي تقسيم مي شود.

فسهخ و يها انقضهاي     يخ بطالن هر گونه ادعاي ناشي از اين بيمه نامه بايد حداكثر ظرف مدت دو سال از تار :: مهلت اقامه دعوی23ماده 

مدت بيمه نامه و در صورت وقوع حواد  تحت پوشش  از تاريخ وقوع حادثه اقامه شود و پس از دو سال مذكور ادعهاي ناشهي از ايهن بيمهه     

دن مهرور  هار نامه رسمي قط  شود. در صورت قط  شه ظنامه مسموع نخواهد بود. مرور زمان مي تواند يك دفعه توسط هر يك از طرفين با ا

 زمان  به مدت باقيمانده مرور زمان يك سال اضافه سواهد شد.

پوشش هاي ايهن قهرارداد شهامل سسهارت ههايي اسهت كهه در محهدوده جغرافيهايي           :: قلمرو جغرافيايی پوشش قرارداد بيمه24ماده 

 .ساح استجمهوري اسالمي ايران ايجاد شود و تعميم آن به حواد  سارج از كشور مشروط به توافق 



 

 

 

 

 شرايط مخصوص بيمه نامه اتومبيل
سهارت وارد بهه آن   سدر صورتي كه به تشخيص بيمه گر  بيمه گذار اتومبيل را به قيمت واقعي بيمه كهرده باشهد    -1

 ل مي شود :شرايط عمومي عم " 19 "بطور كامل جبران سواهد شد در غير اين صورت طبق مفاد ماده 

ئهي پرداسهت   ران سسهارت جز منظور از قيمت واقعي اتومبيل   ارزش معامالتي آن در بازار است و منظور از جب-1-1

رر پهس  ت تا حد مقلوازم تعويضي برابر ارزش آن در بازار باضافه هزيه نجا ادله روز و قيمتدستمزد تعمير به قيمت ع

ر تها مبلهغ   سسارت كلي قيمت معهامالتي آن در روز حادثهه ) حهداكث    و فرانشير مي باشد. در مورداز كسر استهالک 

 بيمه شده ( بعالوه هزينه نجات تا حد مقرر پس از كسر ارزش بازيافتي و فرانشير سواهد بود.

قيمت بازار بهه سههولت  مقهدور باشهد قيمهت       هر گاه تهيه قطعات يدكي و لوازم تعويضي به قيمت كمتر از-1-1-1

 ه سسارت قرار سواهد گرفت .كمتر مالئك محاسب

 بيمه گذار با قبول بازيافتي به قيمت تعيهين  در صورتي كه .توسط بيمه گر تعيين مي شود قيمت بازيافتي  -1-1-2

 بازيافتي نيز به بيمه گذار پرداست سواهد شد .شده موافق نباشد ارزش تعيين شده 

 ت داشته و يها آسهيب ديهده اسهت ولهو     ر بيمه نامه سساربراي لوازم تعويضي و مواضعي كه قبل از شروع اعتبا  -1-2

 آنكه اتومبيل به قيمت واقعي بيمه شده باشد سسارت منظور نمي شود .

رصد و حهداكثر  م براي هر سال پنج دپنجاز سسارت جزئي استهالک كسر سواهد شد . ضريب استهالک از سال   -2

 بيست و پنج درصد است .

    كه به سرعت فرسوده مي شود مانند باطري و الستيكها  بها رعايهت مهدت مصهرف       ک لوازم و قطعاتياستهال  -1-2

 حدا قل پنجاه درصد مي باشد .

 ترتيب زير عمل مي شود :ه در صورتي كه با پرداست حق بيمه بطور قسطي موافقت شده باشد ب  -3

د سسارت طبهق شهرايط عمهومي و    شده باشقسط يا اقساط موعد رسيده پرداست  ر گاه قبل از وقوع حادثهه  -1-3

 ساير شرايط پرداست سواهد شد .

ه باشد با رعايت ساير شهرايط   سسهارت   هر گاه قبل از وقوع حادثه قسط يا اقساط موعد رسيده پرداست نشد  -2-3

 متناسب با حق بيمه پرداست شده به حق بيمه متعلقه تا تاريخ وقوع حادثه پرداست سواهد شد .

 ر مي شود .  اقساط پرداست نشده حق بيمه از سسارت قابل پرداست كس است سسارتدر زمان پرد -3-3

مه گر فقط اسهناد وصهول   چنانچه بيمه نامه بعلت عدم پرداست اقساط حق بيمه از طرف بيمه گر فسخ شود بي -4-3

 نشده و موعد نرسيده را بعنوان حق بيمه برگشتي به بيمه گذار مسترد سواهد كرد .

يهب زيهر عمهل    كه وسيله نقليه بدون در نظر گرفتن حقو  و عوارض گمركهي  بيمهه شهده باشهد بترت     در صورتي -4

 سواهد شد :

چنانچه بيمه گذار بعلت عدم پرداست حقو  و عوارض گمركي نتواند مالكيت اتومبيهل  ر مورد سسارت كلي د  -1-4

ز ارانشير كهه  فس از كسر ارزش بازيافتي و را به بيمه گر منتقل كند حداكثر سسارت قابل پرداست مبلغ بيمه شده پ

 طرف بيمه گر تعيين شده سواهد بود .
قت كلي تسويه سسارت موكول به پرداست حقهو  و عهوارض گمركهي و انتقهال اسهناد مالكيهت       در مورد سر  -2-4

 سواهد بود .وسيله نقليه به بيمه گر

ههاي انتظهامي   ماره شهرباني ( اتومبيهل از نيرو پوشش سطر سرقت كلي مورد بيمه منوط به اسذ پالک دائم ) ش - 5

. در ههر   فير بط توسط بيمه گذار مي باشد در غير اين صورت بيمه گر در مقابل سسارت سرقت كلي تعههدي نهدارد  

 حال پرداست سسارت سرقت كلي موكول به انتقا ل  مالكيت وسيله نقليه به بيمه گر سواهد بود .  

ار عهد ات بيمه گهر قهر  تكارشناس و تائيد سالمت اتومبيل موارد تعمير شده نيز جزو پس از تعمير و بازديد مجدد  -6

 سواهد گرفت 

 فرانشير سسارت براي انواع وسايل نقليه موتوري زميني بشرح زير مي باشد : -7

 فرانشير سسارات جزئي ناشي از حواد  : -7-1

 ريال 000/500مبلغ سسارت حداقل  %10سسارت اول   -1-1-7

 دو برابر فرانشير سسارت اول ) درصد و حداقل ( سسارت دوم

 سسارت سوم سه برابر فرانشير سسارت اول ) درصد و حداقل (

مهي باشهد    سهال   25يا سن آنها كمتر از و  سال 3اي رانندگاني كه سابقه رانندگي آنها كمتر از = فرانشير بر-2-1-7

 بيشتر از فرانشير فو  الذكر . 10%

 ريال . 000/500مبلغ سسارت حداقل  %10اشي از آتش سوزي به تنهايي سارت نفرانشير س -2-7

   مبلغ سسارت %20        رت شكست شيشه به تنهايي     فرانشير سسا -3-7

 مبلغ سسارت %20        رت سرقت اعم از جزئي و كلي   فرانشير سسا -4-7

 سارتمبلغ س %10فرانشير سسارت كلي ناشي از حواد  ) بجز سرقت (  -5-7

بيمهه شهده مقصهر نباشهد و مقصهر       فرانشير سسارت ناشي از تصادفات رانندگي در صورتيكه  راننهده اتومبيهل   -6-7

 سسارت اول سواهد بود زفرانشي %50شناسته شدهاي وجود داشته و امكان تعقيب مقصر فراهم گردد . 

 ه مورد عمل محاسبه مي گردد :  ر تعيين حق بيمه تخفيف عدم سسارت با توجه به جدول زير طبق تعرفد  - 8

 %25يكسال سابقه عدم دريافت سسارت داشته باشند براي بيمه نامه سال دوم تا  كه گذارانيبيمه 

 %35ا كه دو سال متوالي سابقه عدم دريافت سسارت داشته باشند براي بيمه نامه سال سوم ت بيمه گذاراني

 %45تا  براي بيمه نامه سال چهارم ت سسارت داشته باشندكه سه سال متوالي سابقه عدم درياف بيمه گذاراني

 %60 اشته باشند تادسابقه عدم دريافت سسارت  و يا بيشتر كه چهار سال متوالي بيمه گذاراني

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 بيمه گذار محهرم
بدين وسيله اعالم ميگردد موارد ذيل در صورت پرداخت حق بيمته اضتافی تحتت    

 بدنه اتومبيل قرار خواهد گرفت . پوشش بيمه نامه

سرقت لوازم اتومبيل ، شكست شيشه به تنهايی به عللی غيتر از خطترات اصتلی،    

پوشش خسارت ناشی از برخورد با قطعات مورد بيمه، پوشش خسارت ناشی از رنگ 

 نه اياب و ذهاب ، باليای طبيعی .پوشش تكميلی حادثه ، جبران هزي اسيدیو مواد 
 

 صوص پوشش های اضافی بيمه نامه اتومبيلشرايط مخ

 ) سواری شخصی (
 .موارد فيل در صورت پرداست حق بيمه اضافي تحت پوشش مي باشند

 بيمه سرقت لوازم اتومبيل-1

: سهرقت قطعهات اصهلي و وسهايل منصهوبه اتومبيهل  منهدرج در شهرايط مخصهوح بيمهه نامهه            موضوع بيمته  -الف

  

بيمهه شهده و   مبلهغ   %20حداكثر تها   ل منصوبهمه گر در مورد سرقت قطعات اصلي و وسايتعهد بي ب : تعهد بيمه گر :

 ريال در طول سال بيمه اي مي باشد. 000/000/10محدود به 

 رينگ و الستيك ( به تنهايي تحت پوشش نمي باشد.  هر يك از اجزاء چرخ اتومبيل ) شامل قالپا   -1تبصره 

پخهش فابريهك و غيهر فابريهك باسهتثناي راديهو پخشههاي        ستم صوتي شامل راديو تعهد بيمه گر براي سي -2صره تب

مهي   "ب   "با رعايت بنهد  كشوئي برابر فاكتور ارائه شده از سوي بيمه گذار و حداكثر تا ميزان دو درصد مبلغ بيمه شده

 باشد.

اديو  پخش كشهوئي فابريهك   راديو پخش كشوئي غير فابريك تحت پوشش بيمه نبوده و تعهد شركت براي ر -3تبصره 

پرداست سسارت راديو پخش هاي پنل دار   منوط به تحويل پنل به واحهد سسهارت    و ريال مي باشد 000/500حداكثر 

 مي باشد.

تعهد بيمه گر براي سرقت هر يك از قطعات و وسايل منصوبه   با پرداست سسارت مربوطه ساتمه مهي يابهد    -4تبصره 

و بازديهد اوليهه مجهدد و     از مدير بيمه اتومبيهل به موافقت اصلي بيمه گر  و اسذ مجوز  در سواست پوشش مجدد منوط

 دريافت حق بيمه متعلقه سواهد بود.

 : بيمه گذار موظف است گزارش مقامات انتظامي مبني بر چگونگي حادثه را ارايه نمايد. 5تبصره 

ا ات و لهوازم يه  اكثر تعهد بيمه گر ارزش بيمه شده قطعدر صورت سرقت درجاي قطعات و لوازم اتومبيل   حد:   6تبصره 

 قيمت روز آنها )هر كدام كمتر باشد( سواهد بود.

 پوشش شكست شيشه به تنهايی و به عللی غير از خطرات اصلی :-2

در صورت پرداست حق بيمه اضافي سسارت مربوط به شكست شيشه سهودروي مهورد بيمهه بهه      9ماده  11عليرغم بند 

 به عللي غير از سطرات اصلي تحت پوشش بيمه مي باشد.تنهايي و 

 :شی از برخورد با قطعات مورد بيمهپوشش خسارت نا – 3

 . پرداست حق بيمه اضافي سسارتهاي ناشي از برسورد قطعات وسيله نقليه بيمه شده 4ماده  1عليرغم بند 

 وتور با اطا  سودرو و ... (با مورد بيمه تحت پوشش بيمه اي مي باشد. ) از قبيل برسورد درب م

 پوشش خسارت ناشی از رنگ ، مواد اسيدی يا شيميايی : – 4

با پرداست حق بيمه اضافي سسارتهاي ناشي از اثهر انهواع گازهها   اسهيدها  مهواد روغنهي تحهت          5ماده  4عليرغم بند 

 مي باشد. پوشش بيمه اي

 بيمه اياب و ذهاب – 5

 تعهد بيمه گر :

 رقت ( باشد.ستفاده از وسيله نقليه بايد معلول يكي از سسارات مشمول تعهد بيمه گر ) به استثناء : عدم اس الف 

ريال سواهد بهود و مهدت    000/30: حداكثر هزينه اياب و فهاب قابل پرداست تحت اين پوشش اضافي روزانه معادل  ب

 آن از سي روز در سال تجاوز نخواهد كرد.

 ه از وسيله نقليه در هر حادثه بوسيله كارشناس بيمه گر تعيين مي شود.: مدت عدم امكان استفاد ج

: هزينه اياب و فهاب تعيين شده پس از كسر دو روز بعنوان فرانشير ) سهم بيمه گذار از سسارت ( قابل پرداست مهي   د

 تلقي ميگردد . روز ( و حق بيمه ساليانه  كسر سال يكسال 30باشد و در اعمال حداكثر مدت تعهد بيمه گر ) 

 پوشش تكميلی خطر حادثه : -6

شرايط مخصوح بيمه اتومبيل  با پرداست حق بيمه اضافي مقرر پوشش تكميلي حادثه جهت مورد  -7-7علي رغم بند 

 بيمه جزء تعهدات بيمه گر سواهد بود .

 باليای طبيعی   -7

حت پوشهش ايهن بيمهه نامهه     ق بيمه اضافي مقرر تشرايط عمومي بالياي طبيعي با پرداست ح 5بر سالف بند يك ماده 

 مي باشد.

توضيح : سسارت ناشي از هر يك از پوشش هاي تكميلي قابل ارائه   فقط يك بهار قابهل پرداسهت اسهت مگهر آنكهه بها        

 تحت پوشش قرار گيرد. "موافقت بيمه گر و ضمن رعايت جوانب امر با دريافت حق بيمه   مجددا


