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 سیلپیوست خطر اضافی شرایط 

 
 

 : پوشش  دامنه - 1 

شده  شرايط عمومي بيمه نامه آتش سوزي ، بدين وسيله موافقت مي گردد که خسارات وارده به اموال بيمه 31بر اساس درخواست بيمه گذار و با توجه به ماده 

شي از ريزش باران و يا شکسته شدن سد ، مشروط بر اينکه در هر يک از موارد ، آب از بستر طبيعي خود خارج شود نا  در اثر طغيان رودخانه و جاري شدن سيل

 . باشد مي  تحت پوشش بيمه نامه

 

 گر خارج است :موارد زیر از تعهد بیمه  - استثنائات - 2 

  اطراف محوطه و درب هاي ورودي .خسارت وارده به حصار هاي 
 ديگر عوامل  هزينه هاي تخليه يا تعمير آبرو ها و يا لوله هاي آب ، خواه بر اثر سيل ايجاد شده باشد خواه بر اثر . 
 . خسارت ناشي از سيل هاي زير زميني و جذر و مد 
 تعارف خارج و موجب انهدام و ويراني شود .خسارت ناشي از پيش روي آب دريا ، مگر اينکه آب دريا در اثر طوفان از بستر م 
 . خسارت ناشي از رانش يا لغزيدن طبقات زمين 
 . خسارت ناشي از يخ زدگي لوله و آبروها 
 . خسارات وارده به اماکن ، ناشي از نشست بر اثر بارش شديد باران 

 

 .از هر خسارت کسر مي گرددنوان فرانشيز ع به ريال 011111  مبلغ اقل وحد خسارت هر  % 31 فرانشیز : - 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                    شرایط پیوست خطرات اضافی 
 

 

 

 

 شرایط خصوصی پوشش زمین لرزه و آتشفشان

 

 ماده 2 بند موجب به که  آتشفشان و لرزه زمين خطر ، سوزي آتش نامه بيمه عمومي شرايط 31 ماده به توجه با و گذار بيمه درخواست اساس بر 
 به ترتيب زير تحت پوشش بيمه نامه باال قرار مي گيرند . عمومي بيمه نامه آتش سوزي از خطرات مستثني شده محسوب مي گردند ، شرايط 13

 ستا ممکن که سرقت خطر است بديهي. شود وارد بيمه مورد به زلزله از ناشي سوزي آتش يا  خساراتي که بطور مستقيم در اثر زمين لرزه - 3
 واقع شود تحت پوشش نيست . لرزه زمين اثر در

 خساراتي که در اثر فعاليت آتشفشان واقع مي شوند . - 2

 استثنائات: 

ساعت متوالي ) در زمان اعتبار بيمه نامه ( اتفاق مي افتد يک حادثه تلقي مي شود)درهرصورت  84که ظرف  2و  3خسارات ذکر شده در بند  - 3
 براي يک يا چند حادثه ازمبلغ سرمايه مندرج در بيمه نامه والحاقيه هاي صادره تجاوز نخواهد کرد( .حداکثر تعهد بيمه گر درطول مدت بيمه 

 .باشد اي بيمه پوشش داراي شده گفته خطر باشدمگراينکه نمي شرايط اين مشمول زمين وحرکت ازرانش ناشي خسارت- 2 

 خسارت ناشي از عدم النفع. - 1

 ناشي از زلزله.هرگونه خسارت غير مستقيم  - 8

 

 فرانشیز :

 ( .باشد گرفته صورت ديگري توافق اينکه مگر)باشد مي گذار بيمه عهده بر بيمه فرانشيز عنوان به  خسارت هر از % 31 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                    شرایط پیوست خطرات اضافی 
 

 

 

 طوفان پوشش  شرایط خصوصی

 

                                                                   :  پوشش دامنه - 1  

 شرايط عمومي بيمه نامه آتش سوزي ، بدين وسيله موافقت مي گردد 31اساس درخواست بيمه گذار و با توجه به ماده  بر

 .باشد مي مذکور نامه بيمه پوشش تحت باد تند و باد گرد ، طوفان از ناشي  که خسارات مستقيم

 

 تعریف موضوع پوشش : - 2

 کيلومتر کمتر نباشد . بنا بر اين بديهي است 66هوا و باد که سرعت آن از طوفان عبارت است از هر گونه حرکت و جابجائي 

 . گردد تائيد دار صالحيت مراجع توسط بايد باد تند و باد گرد و طوفان وقوع 

 

 : استثنائات - 3 

 موارد زير از تعهد بيمه گر خارج است :

 دارند ، مگر اينکه توافق ديگري صورت پذيرفته باشد .خسارت وارده به اموال منقولي که در فضاي باز قرار  - 1 - 3

 خسارات ناشي از تخريب زمين که بر اثر وزش طوفان ، گردباد و تندباد به وجود آمده باشد . - 1 - 2

 سرقت از محل مورد بيمه بعد از وقوع طوفان . - 1 - 1

 خسارت ناشي از امواج دريا . - 1 - 8

 ب از درزهاي درب و پنجره .خسارات ناشي از ورود آ - 1 - 0

 

 : فرانشیز - 4 

 (.دباش پذيرفته صورت ديگري توافق که مگراين)گردد مي کسر هرخسارت از فرانشيز عنوان به  ريال  011111 مبلغ  وحداقل خسارت هر  % 31 
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 شرایط خصوصی پوشش سرقت با شکست حرز

 :گر بیمه تعهد - 1 ماده 

 .نمايد مي تأمين باشد آمده پديد حرز شکست با دزدي درنتيجه راکه آنها شدن خراب يا شده بيمه اشياء فقدان ، دزدي بيمه 

 موارد زیر سرقت با شکست حرز محسوب می شود :

 .آن نظاير و ديوار کردن خراب ، شيشه و پنجره و درب شکستن ، ديوار از رفتن باال  - 3 - 3

 تقلبي و ساير آالتي که براي باز کردن عادي قفل به کار نمي رود.دن درب به وسيله کليدهاي کر باز  - 3 - 2

 )ورود به محل مورد بيمه در شب به منزله شکست حرز تلقي خواهد شد.(

قرار ورود به محل مورد بيمه شده با تهديد به جان يا آبروي بيمه گذار ، افراد خانواده و خدمتگذاران به نحوي که زندگي آنها را در خطر  - 3 - 1
 دهد.

 : شده بیمه اشیاي - 2 ماده 

 بيمه شامل اشيايي است که صورت ريز و ارزش تفکيکي آنها منضم بيمه نامه مي باشد. - 2 - 3

 پول نقد اسکناس و برگهاي بهادار شامل بيمه نيست مگر اينکه براي آنها موافقت جداگانه صورت گرفته باشد آن هم براي مبالغ اظهار شده - 2 - 2

 در گاو صندوق و يا در صندوقچه آهني ديواري يا صندوقچه هاي مهر و موم شده نگهداري شود.که 

 : استثنائات - 3 ماده 

 موارد زير جزو تعهدات بيمه گر نخواهد بود :

 اعتصاب و داخلي اغتشاشات ، جنگ موقع در دزدي  - 1 - 3

 زلزله رخ مي دهد.ي ، انفجار ، سيل و سوز آتش هنگام که هايي دزدي  - 1 - 2

 .شود انجام کنند مي زندگي جا يک در گذار بيمه با که افرادي و خدمتگذاران بوسيله که هايي دزدي  - 1 - 1

 .باشد مانده نگهبان يا سکنه از خالي ساعت 22 از بيش مسکوني منزل که درصورتي   - 1 - 8

 حادثه : وقوع صورت در گذار بیمه وظایف - 4 ماده 

 نتيجه دزدي به اموال مورد بيمه خسارتي وارد شود که جبران آن در تعهد شرکت مي باشد ، بيمه گذار موظف است:چنانچه در 

 والام سارق دستگيري مورد در و نموده مطلع را محل انتظامي مراجع ساير يا و کالنتري يا آگاهي اداره ، سرقت از اطالع از پس بالفاصله  - 8 - 3
 .آورد بعمل را الزم همکاري مذکور مقامات با روقهمس

 يا و لفنت وسيله به يا شفاهي است ممکن اطالع اين برساند خسارت تقريبي مبلغ ذکر با کوثر بيمه شرکت  اطالع به "فورا را موضوع  - 8 - 2
 تائيد گردد.مشروط به اينکه متعاقب آن به وسيله نامه با اخذ رسيد از طرف شرکت يا نامه سفارشي شود داده تلگراف

 . نمايند ارسال شرکت اين براي و کرده تهيه را وارده خسارت از جامعي فهرست خسارت اعالم تاريخ از روز دو مدت ظرف  - 8 - 1

شريک تچنانچه بعد از حادثه نيز اطالعاتي در مورد سرقت به دست آورد بالفاصله بيمه گر را مطلع نموده و در مورد کشف اموال مسروقه با شرکت 
 مساعي نمايد.

 را انجام ندهد شرکت مي تواند از پرداخت قسمتي يا تمام خسارت وارده خودداري نمايد. 8چنانچه بيمه گذار تعهدات مندرج در ماده  - 8 - 8

 بيمه گذار موظف است کليه اقدامات ايمني را در جهت جلوگيري از سرقت بعمل آورد. - 8 - 0

 : فرانشیز -5 ماده 

  . (باشد گرفته صورت ديگري توافق اينکه مگر)گردد مي کسر خسارت هر از فرانشيز عنوان به ريال  011111 مبلغ و حداقل  هر خسارتاز  % 31
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 شیشه شکست پوشش خصوصی شرایط

                                                        : پوشش دامنه - 1  

شرايط عمومي بيمه نامه آتش سوزي ، بدين وسيله موافقت مي گردد که خسارات ناشي از  31توجه به ماده بر اساس درخواست بيمه گذار و با 

 شيشه هاي منصوب

 . باشد مي  جي ، به استثناء موارد زير تحت پوشش بيمه نامهخار جسم برخورد و حادثه اثر در ، بيمه مورد متن در مندرج شرح به ساختمان در 

 

 : شرایط - 2 

 زیر داراي پوشش بیمه اي نمی باشند : موارد

 شکست شيشه هاي ميان تهي مانند المپ ، پارچ آب ، فنجان و ... . - 2 - 3

شکست شيشه هاي تزئيني و يا قاب شده که روي آن با حروف برجسته و يا نقره کاري و يا نقاشي يا تزئينات هنري ديگري صورت گرفته  - 2 - 2

 ي زينتي مگر اينکه به عنوان شيشه ويترين و يا درب ورودي ساختمان به کار رفته باشد .باشد ، و يا هر نوع شيشه ها

 شکست شيشه هاي موجود در کارخانه هاي توليد شيشه . - 2 - 1

 : استثنائات - 3 

ديگري که سرعت آن  اج حاصل از شکستن ديوار صوتي توسط هواپيما هاي با سرعت مافوق صوت و يا هر شيءامو اثر در شيشه شکست - 1 – 3

 برابر سرعت صوت و يا بيشتر از آن باشد .

 . ويترين و درب ، پنجره تعمير يا تعويض از ناشي خسارات - 1 – 2

 نکه حوادث ذکر شده داراي پوشش بيمه اي باشند .آ مگر ، بلوا و آشوب ، شورش اعتصاب، جنگ، از ناشي خسارات - 1 – 1

 . ساختمان نشست يا غلط طراحي اثر در شيشه شکست - 1 – 8

 شکست خود به خود شيشه ها وآينه ها. - 1 - 0

 هزينه هاي آماده سازي براي نصب شيشه وآينه. - 1 - 6

 : فرانشیز - 4 

 رانشيز از هر خسارت کسر مي گردد )مگر اينکه توافق ديگري صورت پذيرفته باشد (.ف عنوان به ريال  01111 مبلغ حداقل و خسارت هر % 31  
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 شرایط خصوصی خسارت وارده به اموال اشخاص ثالث

 تعریف :- 1

 گذار( آسيب وارد نمايد.سوزي در محل مورد بيمه ، به اموال ديگران )غير بيمه  نامه آتش ممکن است وقوع حادثه تحت پوشش بيمه

ات وارده به اموال اشخاص ثالث را )با تعيين سقف سرمايه( تواند با پرداخت حق بيمه معيني )آنچه در بيمه نامه توافق شده( ، خسارگذار مي هبيم 

 تحت پوشش قرار دهد.

 :پوشش دامنه- 2 

 گذار ارتباط منطقي داشته باشد. با نوع شغل و فعاليت بيمه - 2 - 3

 متري( 201همجوار با محل مورد بيمه باشد ) تا شعاع  - 2 - 2

 باشد.گذار مي کاال و اموال اشخاص ثالث بر عهده بيمههنگام وقوع حادثه ، اثبات ميزان موجودي  - 2 - 1

تواند با پرداخت هزينه کارشناسي ، گر مي باشد ، در صورت اعتراض ، بيمهگر مي مالک ارزيابي خسارت ، گزارش کارشناس بيمه - 2 - 8

 کارشناسان دادگستري را بعنوان کارشناس خود معرفي نمايد.

نامه قابل پرداخت  سقف تعيين شده در بيمه %01وارده به اموال اشخاص ثالث ، خسارت پرداختي حد اکثر تا  در صورت تعدد خسارت - 2 - 0

 خواهد بود.

 % 31 معادل گر بيمه تعهد  وافق شده ( بوده ، درغير اين صورت حداکثرت آنچه) نامه بيمه در مندرج شرايط به توجه با گر بيمه  تعهدات  - 2 -6

 .بود خواهد باشد کمتر کدام هر ريال ميليون  پنجاه مبلغ تا حداکثر و شده بيمه سرمايه از

 : باشدموارد زیر جزء استثنائات بوده و قابل پرداخت نمی استثنائات :-3

 درختان -شبکه گاز  -شبکه برق -خسارت وارده به اموال عمومي از قبيل جاده - 1 - 3

 متحرک خارج از محيط انبار خسارت وارده به وسايل نقليه عبوري و - 1 - 2

 خسارت وارده به مخازن ، ظروف تقطير و ماشين هاي متحرک واحدهاي مجاور - 1 - 1

 : فرانشیز - 4  

 .شود مي تعيين فرانشيز عنوان به ريال 3111111  داقلوح  هرخسارت  % 31حداقل سهم بيمه گذار از جبران هر خسارت معادل 
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 چاه ریزش پوشش خصوصی شرایط

 

 : اي بیمه پوشش دامنه - 1 

بارندگي شديد و آب گرفتگي هاي ناشي از آن  -زلزله  -چنانچه خسارات وارده ناشي از عوامل خارجي وازجمله حوادث طبيعي مانند سيالب  -الف
 باشد.

 ويا هر عامل خارجي ديگر باشد. -برخورد اتومبيل  -سقوط اشيا واجسام مانند سقوط درختان  علت به خسارت -ب 

 

 : استثنائات - 2 

 ريزش چاه به دليل مستهلک شدن طي مرور زمان اتفاق افتد. -2-3

 .افتد اتفاق آن واليروبي تخليه به گذار بيمه توجه عدم و شدن پر علت به چاه ريزش-2-2 

 

 : فرانشیز -3 

 (. دباش پذيرفته صورت ديگري توافق اينکه مگر) گردد مي کسر خسارت هر از فرانشيز عنوان به ريال  011111  هر خسارت و حداقل مبلغ % 31 
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 شرایط خصوصی پوشش خسارات ناشی از باران ، تگرگ و ذوب برف

 

                                                         :  پوشش دامنه - 1   

گر  گذار و به موجب شرايط مندرج در متن بيمه نامه ، بيمهبراساس قانون و مقررات بيمه در ايران و با توجه به پيشنهاد و اظهارات کتبي بيمه 
راينکه از ب مشروط ، مايدن جبران شود وارد بيمه مورد به که آن اعتبار مدت متعهد است خسارات ناشي از خطر موضوع اين بيمه نامه را در طول

 کل مبلغ بيمه شده تجاوز ننمايد.

 : شرایط - 2 

 باشد:گر مي خساراتيکه جبران آن در تعهدات بيمه

 اي و فاضالب هاي لوله گرفتگي يا و بام طريق از آب آنکه بر مشروط بيمه مورد محل در تگرگ و برف ذوب يا و باران از ناشي خسارات - 2 - 3 
 لبريز شدن آب رو شيرواني و يا ناودان ها به محل مورد بيمه نفوذ کرده باشد.

 : استثنائات - 3 

 گر خارج است : موارد زیر از تعهد بیمه

 ساعت متوالي خالي از سکنه باشد. 84خسارت موضوع بند الف در صورتيکه ناشي از سيل و يا طوفان باشد و يا بيش از  - 1 - 3

 رف روبي ، زائل کردن يخ و ترميم يا تعويض عايق کاري و آسفالت بام.هزينه ب - 1 - 2

اي يا پنجره طبقه زير شيرواني  خسارت ناشي از تراوش طبيعي )شوره زدکي ، طبله کردن ديوارها ( نشت يا نفوذ آب از سقف هاي شيشه - 1 - 1
 و يا شکاف هايي که در نتيجه تعمير يا تجديد بنا بوجود آمده باشد.

 خسارت ناشي از ذوب برف و باران وارد به موارد بيمه اي که در فضاي باز قرار گرفته باشد. - 1 - 8

 هاي همسايگان. ريزش و فروکش کف ساختمان و حياط مورد بيمه و ديوار - 1 - 0

 

 : فرانشیز - 4 

 ردد )مگر توافق ديگري صورت پذيرفته باشد (.گ مي کسر هرخسارت از فرانشيز عنوان به  ريال  011111 مبلغ وحداقل خسارت هر % 31  
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 شرایط خصوصی پوشش ظروف تحت فشار صنعتی

 تعاریف :اول 

 ( عبارتند از : Pressure vessel) صنعتی فشار تحت ظروف  – 1

و نيتروژن و مانند آنها ، و در کل  ديگ بخار ، ديگ آب داغ ، آکوموالتورها ، مخازن هواي فشرده ، مخازن گاز مايع ، کپسول هاي اکسيژن- 3 - 3

 رطوبم بخار ، نيروزا عوامل ساير و مايع گاز ، فشرده هواي  ماشين آالتيمي باشندکه بر اثر فعل و انفعاالت ناشي از نيروي بخار ، آب سوپر هيت ،

 يد مي نمايند.تول  سياالت تحت فشار را جهت استفاده در صنايع ساير و خشک يا و

 .گيرد مي قرار استفاده مورد صنعت در فشار، تحت گازهاي ويا مواد نگهداري منظور به که ظروفي – 3 – 2

 : شامل ظروف گونه اين – 3 – 1

 دستگاه اصلي -الف 

 اجزاء و قطعاتي که بدون وجود دريچه هاي سوپاپ قطع کننده به دستگاه اصلي متصل مي باشند .-ب 

که آنها را به دستگاه اصلي وصل مي کند ، حتي اگر اين قطعات و اتصاالت به وسيله دريچه سوپاپ  قطعات فلزي درجات فشار آب و اتصاالتي -ج 

 هاي اطمينان از اجزاء ثابت جدا شده باشد .

 : شدن متالشی و ترکیدن - 2 

،  نيروي بخار ، هواي فشردهبه مفهوم تغيير شکل و متالشي شدن ناگهاني و خطرناک ظروف تحت فشار صنعتي مورد بيمه است که در اثر فشار 

 گازها و يا ساير عوامل نيروزا ايجاد شود.

 : تأمین قابل خسارت -  دوم 

 ، نامه مهبي مفاد رعايت با باشد ظروف اين شدن متالشي و ترکيدن از ناشي که را بيمه مورد صنعتي فشار تحت ظروف  اين بيمه خسارت وارده به

 فوق و مفاد مندرج زير جبران مي نمايد . تعاريف

 : مقررات سایر - سوم 

ت بيمه گذار مکلف است تسهيال بيمه گر مي تواند بازديد و بررسيهاي دوره اي را از ظروف تحت فشار صنعتي موضوع اين بيمه نامه انجام دهد . - 3

 دستورات و ضوابط ايمني توصيه شده از طرف بيمه گر را رعايت نمايد.و  الزم جهت بازديد و بررسي هاي دوره اي مذبور را فراهم نموده

ه بفشار يا بار بر روي سوپاپ هاي اطمينان نبايد از ميزان مجاز مقرر شده در حد استاندارد تجاوز نمايد مگر آنکه توافق ديگري بين طرفين  - 2

 عمل آمده باشد.

اتي در ظروف تحت فشار صنعتي مورد بيمه به عمل آورد و يا قطعات و ادواتي را به ظروف مزبور چنانچه بيمه گذار بخواهد اصالحات و يا تغيير - 1

 اضافه و يا از آن جدا کند بايد با اطالع بيمه گر باشد.
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 : استثنائات - چهارم 

 اين بيمه موارد زير را تحت پوشش قرار نمي دهد :

و گواهي بازرسي صادره از سوي شرکت بازرسي کيفيت و استاندارد ايران باشند هيچ گونه  بيمه گر در خصوص ظروفي که فاقد پالک استاندارد - 3

 تعهدي ندارد.

 بيمه نامه نمي باشد . خسارت وارده به ظروف تحت فشار صنعتي مورد بيمه در اثر آزمايش هيدروليکي ظروف مزبور تحت پوشش اين - 2

بيمه در دوره تعمير و راه اندازي مجدد اين ظروف در مواردي که به علت تحقق خطر موضوع خسارت وارده به ظروف تحت فشار صنعتي مورد  - 1

 بيمه اين شرايط ، خسارت ديده است تحت پوشش نمي باشد .

گاز  فشار در خطانفجار در اطاق احتراق بر اثر نشت سوخت مايع از منبع روزانه به واسطه ايراد در سولونوئيد والو مشعل گازوئيلي و يا نوسان  - 8

در مشعل گازي ، مواقعي که ظرفيت رگوالتورو يا ايستگاه گاز طبيعي بيشتر از حداکثر مصرف مشعل باشددر اين صورت  gas train ورودي به

 امکان انفجار در اطاق احتراق محتمل بوده و خسارت وارده يک ايراد مکانيکي محسوب خواهد شد. .

 .نگردد بيمه مورد صنعتي فشار تحت ظروف ترکيدن يا و متالشي به منجر که  صورتي خسارت ناشي از موارد زير در - 0

 خوردگي ناشي از سوخت يا موارد ديگر ، زنگ زدگي و يا استهالک قطعات ظروف تحت فشار صنعتي مورد بيمه . - 0 - 3

 داپي  ، اليه اليه شدن ، درز پيدا کردن ، شيار شدن دفرمه و  شدن متورم  تغيير شکل ظروف مزبور از قبيل : ترک خوردن ، شکستن ،- 0 - 2

 (.باشد نشت با همراه موارد اين اگر حتي) کردن

 نقص فني اتصاالت ظروف مورد بيمه .- 0 - 1

 

 :فرانشیز - پنجم

 پذيرفته باشد(. ريال بعنوان فرانشيز از هرخسارت کسر مي گردد)مگر اين که توافق ديگري صورت 3111111هر خسارت و حداقل مبلغ  % 31
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 شرایط خصوصی پوشش ترکیدگی لوله آب و فاضالب

شرايط عمومي بيمه هاي آتش سوزي ، جبران خسارات وارده به  31بر اساس درخواست بيمه گذار و با در نظر گرفتن مقررات و استثنائات ماده 

 مورد بيمه فوق بر عهده بيمه گر مي باشد .

 دامنه پوشش بیمه اي : - 1

 مخازن و منابع شدن سرريز ، آبرساني شبکه به متصل آب يا فاضالب هاي لوله اتصاالت شدن جدا ، برداشتن درز ، ترکيدگي از ناشي خسارات     

 .باشد شده نصب بيمه مورد محل در اينکه بر مشروط زير در  شده استثناء موارد  بجز علت بهر آب

 استثنائات : - 2

 گر خارج است :موارد زیر از تعهد بیمه 

 عويضت و تعمير هاي هزينه و آبرساني شبکه يا آب مخازن و ها لوله پوسيدگي يا و فرسودگي ، استهالک ترميم به مربوط هزينه هرگونه  - 2 - 3

 .آنها بهسازي و

 .مخزن يا لوله از اعم حادثه منشاء به وارده خسارت  - 2 - 2

 از سيل ، طوفان ، زلزله و يا آتشفشان باشد.در صورتيکه ناشي  3خسارت موضوع بند - 2 - 1

 خسارت ناشي از شارژ )پر کردن( يا تخليه مخازن مرتبط با سيستم هاي آبفشان اتوماتيک )اسپرينکلر( يا نشت از آنها.- 2 - 8

 از سکنه و نگهبان باشد. ساعت متوالي خالي 84ترکيدن لوله ، نشت و سر ريز آب از منابع و دستگاه ها در صورتيکه محل بيش از  - 2 - 0

 .روباز هاي  ترکيدن لوله هاي انتقال آب يا مخازن بر اثر يخ زدگي در محيط - 2 - 6

هزينه هاي انجام شده براي تعمير ، تعويض ، توسعه لوله هاي آب و دستگاه هاي مربوطه ، آب رو شيرواني و ناودانها ، باز سازي  - 2 - 2

 ساختمان.

 ناشي از بازماندن ، خرابي و نشت آب از شيرهاي آب به هر علت.خسارت وارده  - 2 - 4

 

 : فرانشیز – 3

 ين که توافق ديگري صورت پذيرفته باشد(.ا مگر)گردد مي کسر هرخسارت از فرانشيز عنوان به ريال 011111 حداقل و خسارت هر از  % 31 
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 شده از آنهاشرایط خصوصی پوشش سقوط هواپیما ، بالگرد و یا قطعات جدا 

 

 دامنه پوشش : - 1

 ناشي خسارات که گردد مي موافقت وسيله بدين ، سوزي آتش نامه بيمه عمومي شرايط 31 ماده به توجه با و گذار بيمه درخواست اساس بر 
 پيما ، بالگرد و يا قطعات جدا شده از آنها طبق شرايط زير تحت پوشش بيمه نامه مي باشد .هوا سقوط از

 

 : گر بیمه تعهدات - 2 

حد اکثر تعهد بيمه گر نسبت به خسارات وارده به هر يک از بند هاي مورد بيمه مندرج در جدول بيمه نامه آتش سوزي ، معادل مبلغ مندرج 
 . باشد مي  در آن بند و جمع کل سرمايه مورد بيمه بر اساس شرايط بيمه نامه

 

 : استثنائات - 3 

 . باشد شده شرط صراحت با آن خالف آنکه مگر ، باشد شده صادر گذار بيمه طرف از آن اجازه که هواپيما فرود از ناشي خسارات - 1 – 3

 ما ربائي .هواپي و خصمانه ، کارانه خراب عمليات گونه هر و جنگ از ناشي خسارات - 1 – 2

 . خسارات ناشي از بمب و يا هر نوع مواد منفجره ساقط شده از اشياء پرنده - 1 - 1

 

 : فرانشیز - 4 

 (. باشد پذيرفته صورت ديگري توافق مگر) گردد مي کسر خسارت هر از فرانشيز عنوان به ريال  011111 حداقل و خسارت هر از  % 31
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 شرایط خصوصی پوشش صاعقه

 

 : تعریف 

 صاعقه عبارت است از تخليه بار الکتريکي بين دو ابر يا ابر و زمين . - 3

 

 :  دامنه پوشش - 2

خسارات ناشي از برخورد مستقيم صاعقه به اموال بيمه شده به هنگام فرود آمدن به زمين هر جند منجر به آتش سوزي نشود ، با رعايت 
 استثنائات زير تحت پوشش است .

 

 : استثنائات - 3 

 خسارات ناشي از ورود بار الکتريکي زياد حاصل از صاعقه در دستگاه هاي الکتريکي و الکترونيکي . - 1 – 3

 خطوط و ابرها بين الکتريکي بار تبادل از حاصل الکتريکي تخليه از ناشي آنها با صاعقه برخورد اثر در ها دستگاه به وارده خسارات - 1 – 2

 . زمين با برق انتقال

 

 


