
 شرایط عمومی مسئولیت مدنی مدیران و ناجیان غریق

 

 ماده اول 
موضوع این بیمه نامه عبارت است ازمسئولیت مدني مدیران و ناجیان غریق كه براساس آن بیمه گر متعهد مي گردد در ازاء انجام تعهدات و 

مه را وظایف بیمه گذار در طول مدت بیمه نامه خسارات ناشي از حوادث درحین فعالیت استفاده كنندگان كه درمحدوده مكاني مندرج دربیمه نا

پس از احــــراز مسئولیت بیمه گــذار توسط مراجع قضایي یابراساس نظر كارشناس داراي صالحیت ویا كارشناس بیمه گر وبا درنظر گرفتن 

 شرایط و مقررات مندرج در این بیمه نامه جبران نماید
 ماده دوم استثنائات

 

 درموارد زیر بیمه گر تعهدي نسبت به جبران خسارت نخواهد داشت
 

 خسارت ناشي از جنگ ، انقالب، شورش، اعتصاب، عملیات تروریستي و اقدامات براندازي علیه حكومت و عوامل دیگري از این قبیل

 

 انفجارات اتمي و تشعشعات هسته اي
 

 حوادثي كه طبق قانون، بیمه گذار مسئول آن نمیباشد و حوادث خارج از محدوده مكاني مندرج در بیمه نامه
 

 گذار در وقوع حوادث و یا تشدید آنعمد بیمه 

 

 نزاع و زدو خورد و حوادث ناشي از مسكرات و استعمال مواد مخدر توسط استفاده كنندگان

 

سكته و خطرات ناشي از تشدید بیماري و آسیبهاي وارده یا بیماري مربوط به فتق ، دیسك، آرتروز، شكستگي دندان بدون آسیب دیدگي سایر 

 اعضاي سروصورت
 

 دث ناشي از كاربرد وسایل و دستگاههایي كه داراي نقص فني مي باشندحوا
 

 عدم تخصص ناجیان غریق در زمینه كاري خود
 

 عدم حضور ناجي غریق در محیط استخردرزمان فعالیت استفاده كنندگان دراستخر
 

 عدم كارت معتبر ناجي
 

 ماده سوم وظایف بیمه گذار
 

 الف جلوگیري از وقوع حوادث
 

 ار موظف است به منظور پیشگیري از وقوع حوادث تحت پوشش موارد زیررا رعایت نماید بیمه گذ

 

 دردسترس قراردادن حلقه نجات ، تور وسایر وسایل كمك كننده از قبیل جعبه كمكهاي اولیه
 

 ایجاد تابلوهاي هشدار دهنده و نصب آنها در اطراف استخر
 

ام به باز نمودن استخر نشود درغیر اینصورت بیمه گر تعهدي نسبت به حوادثي كه به استفاده قبل از حضور ناجیان در جایگاه ویژه خود، اقد

 كنندگان وارد گردد نخواهد داشت
 

 چنانچه دركنار استخر بزرگ استخري مخصوص كودكان تعبیه شده باشد بایستي مربي و ناجي جداگانه اي در آن انجام وظیفه نماید

 

خر طبق ضوابط فدراسیون شنا و شیرجه درنظر گرفته شده وباتوجه به استخر و تعداد استفاده كنندگان رعایت تعداد ناجیان غریق درهر است

 مورد مذكور الزامي است
 

كم یا زیاد نمودن ناجیان غریق در هر استخر از وظایف هیئت نجات غریق میباشد و دراین مورد نباید بدون هماهنگي و مشورت قبلي هیئت 

 مي صورت گیردنجات غریق اقدا



 

ناجیان غریق و مربیان بایستي اولین نفراتي باشند كه وارد استخر مي شوند وآخرین نفراتي باشند كه پس از بررسي هاي الزم از محیط 

 دقیقه از شروع كار استخر درمحل كار خود حضور داشته باشند 15استخر خارج مي شوند بنابراین بایستي همیشه 
 

 ب پرداخت حق بیمه

 

ه گذار موظف است حق ب?مه متعلقه را در زمان صدور ب?مه نامه و ?ا در پا?ان مهلت تع??ن شده و در صورت? که پرداخت ب?م

 حق ب?مه به صورت اقساط مورد موافقت ب?مه گر قرار گرفته باشد در سررس?د آن بپردازد
 

 

 

گر مي باشد و در صورت عدم پرداخت حق بیمه علیرغم  تبصره مالك پرداخت حق بیمه منحصرا" رسید وصول حق بیمه صادره توسط بیمه

 وجود بیمه نامه امضاء شده نزد بیمه گذار، بیمه گر تعهدي در پرداخت خسارتي كه تا قبل از دریافت حق بیمه به وقوع پیوسته باشد نخواهد

 داشت
 

 ج توافق بیمه گذار با اشخاص زیان دیده
 

گر هیچگونه توافقي با شخص یا اشخاص زیان دیده به عمل آوردو اینگونه توافق ها بدون اخذ نظر بیمه گذار نباید بدون موافقت كتبي بیمه 

 موافق بیمه گر،موجب سلب مسئولیت بیمه گر در مورد تعهدات خود مي گردد
 

 د مفاد بیمه نامه و اوراق الحاقي
 

گذار موظف است حداكثر تا سه روز از تاریخ دریافت آنها مراتب  چنانچه مفاد بیمه نامه و اوراق الحاقي مورد موافقت بیمه گذار نباشد بیمه

 را كتبا" به بیمه گر اعالم نماید درغیر این صورت مفاد آنها مورد تائید وي تلقي خواهد شد
 

 

 

 هـ اعالم خسارت و همكاري با بیمه گر
 

دور نگار و متعاقبا" ظرف مدت سه روز بوسیله نامه  بیمه گذار موظف است درصورت وقوع حوادث مشمول بیمه ، بالفاصله بوسیله تلفن یا

 مراتب را به بیمه گر اعالم دارد و اطالعاتي در مورد ماهیت و میزان خسارت در اختیار بیمه گربگذارد ومدارك مورد نیاز بیمه گر را جهت

از این طریق به بیمه گر وارد مي شود انجام بررسي هاي مورد نظر فراهم آورد و درصورت تاخیر مسئول جبران ضرر و زیان هایي كه 

 خواهد بود

 

 

 

 ماده چهارم وظایف بیمه گر
 

بیمه گر موظف است درصورت وقوع حوادث تحت پوشش ، پس از تكمیل مدارك خسارت و مشخص شدن میزان خسارت حداكثر ظرف 

 مدت پانزده روز نسبت به انجام تعهدات خود اقدام نماید
 

 

 

 ماده پنجم پرداخت خسارت
 

الف خسارات فوت ونقص عضو براساس راي مراجع قضایي ومبلغ مندرج درجدول تعهدات یا ارزان ترین نوع دیه هركدام كه كمتر باشد 

 پرداخت مي گردد

 

 

 

 تبصره درصورت تاخیر در ارائه حكم قطعي دادگاه افزایش نرخ احتمالي دیه مشمول این بیمه نامه نخواهد بود

 



 

 

نجر به جرح استفاده كنندگان ، هزینه هاي پزشكي زیان دیده براساس اصل اسناد و مدارك معتبر پزشكي وبا تائید ب درصورت وقوع حادثه م

 پزشك معتمد و كارشناس بیمه گر حداكثر تا میزان مندرج در جدول تعهدات پس از كسر فرانشیز پرداخت مي گردد
 

مبلغي بابت هزینه پزشكي پرداخت نموده باشد مبلغ پرداختي از مبلغ  ج درصورتي كه قبل از صدور راي توسط مراجع ذیصالح بیمه گر

 تعیین شده توسط مراجع ذیصالح كسرومابه ا لتفاوت حداكثر تا سرمایه فوت ونقص عضو مندرج در جدول تعهدات پرداخت مي گردد
 

و در غیر این صورت دروجه زیان دیده د در صورتي كه هزینه هاي پزشكي توسط بیمه گذار پرداخت شده باشد چك خسارت در وجه وي 

 صادر مي گردد
 

ه ه درصورتي كه استفاده كنندگان از استخر ازخدمات سازمان تامین اجتماعي یا سازمانهاي مشابه استفاده نماید تعهد بیمه گر درجبران هزین

 بل پرداخت در این بیمه نامههاي پزشكي عبارت است از مازاد غرامت پرداخت شده توسط سازمان مذكور تا میزان خسارت قا

 

و درصورتي كه مسئولیت موضوع این بیمه نامه به موجب بیمه نامه هاي دیگري مورد تامین قرار گرفته باشد تعهد بیمه گر به تناسب مبلغي 

 كه خود بیمه نموده به مجموع مبالغ بیمه شده مي باشد
 

 

 

 ماده ششم شرایط فسخ
 

ر كتبي یك ماهه نسبت به فسخ بیمه نامه اقدام نمایند درصورت فسخ بیمه نامه ازجانب بیمه گذار حق بیمه هریك از طرفین مي توانند با اخطا

 براساس تعرفه كوتاه مدت و در صورت فسخ از جانب بیمه گر حق بیمه مدت باقیمانده به صورت روز شمار محاسبه خواهد گردید
 

 

 

 ماده هفتم چگونگي رفع اختالف

 

ر در تفسیر و یا اجراي شرایط این بیمه نامه ، مراتب حتي االمكان به صورت مسالمت آمیز حل و فصل خواهد شد در در صورت اختالف نظ

 غیر اینصورت راي مراجع قضایي مالك عمل خواهد بود
 

 

 

 ماده هشتم مرور زمان
 

 .شروع مي شودمرور زمان دعوي ناشي از این بیمه نامه دو سال است كه از تاریخ وقوع حادثه منشاء دعوي 
 

 

 

 ماده نهم موارد پیش بیني نشده
 

 .نسبت به موارد پیش بیني نشده در این بیمه نامه براساس قوانین ، مقررات و عرف بیمه در ایران رفتار خواهد شد
 

 

 

 ماده دهم مواد شرایط عمومي

 

 .این شرایط عمومي كه مشتمل برده ماده ودو تبصره است جزء الینفك بیمه نامه مي باشد

 


