
 شرايط عمومي بيمه نامه مسئوليت مدني

 موضوع قرارداد: -1

 عبارتست از بيمه مسئوليت مدني بيمه گذار مطابق موضوع مندرج در شرايط خصوصي بيمه نامه . 

 : استثنائات -2ماده 

 است :خسارتهاي معلول عوامل زير ولو اينكه بيمه گذار مشمول آنها شناخته شود از شمول تعهدات بيمه گر خارج 

 خسارت ناشي از عمد و تقلب بيمه گذار . -1

 خسارت ناشي از انفجار هسته اي و تشعشعات راديواكتيو . -2

 خسارت ناشي از جنگ و انقالب و شورش و اعتصاب و عوامل ديگري از اين قبيل . -3

 خسارت ناشي از تخلف قوانين و نظامات دولتي . -4

 شركتهاي ذيصالح تعمير و نگهداري نشوند. درصورتيكه آسانسور به موقع و توسط -5

 خسارات ناشي ازعواملي كه از اختيار بيمه گذار خارج بوده است، از جمله سيل، زلزله، حوادث طبيعي .  -6

 وظايف بيمه گذار :  - 3ماده 

 بيمه گذار بايد كليه اطالعات راجع به موضوع بيمه را در اختيار بيمه گر قرار داده باشد.  -1/3

بيمه گذار موظف است در طول مدت اعتبار بيمه نامه هرگونه تغيير كمي و كيفي را كه در وضعيت خطر حاصل شود و يا تغييراتي را  -2/3

 كه در چگونگي ارتباط بيمه گذار با موضوع بيمه به وجود آيد ظرف ده روز بصورت كتبي به اطالع بيمه گر برساند. 

 ي الزم را كه هركس عرفاً براي جلوگيري از وقوع حوادث رعايت مي نمايد به عمل آورد. بيمه گذار موظف است اقدام ها – 3/3

بيمه گذار مكلف است وقوع هرگونه حادثه موضوع اين بيمه نامه و همچنين هرنوع ادعا و يا مطالبه عليه خود را كه به اين بيمه نامه  -4/3
ي و يا بصورت ارسال اظهارنامه و يا اقامه دعوي در مراجع قضايي باشد، بدون فوت مربوط شود اعم از اين كه مطالبه و ادعا كتبي يا شفاه

 وقت در اولين زمان ممكن و حداكثر ظرف مدت پنج روز )به استثناي تعطيالت رسمي( از تاريخ وقوع آن به اطالع بيمه گر برساند و نيز مكلف
كننده و يا اقامه كننده دعوي و عنواني كه به موجب آن مطالبه خسارت و يا است متعاقباً كيفيات مطالبه و يا دعوي نام ونشاني مطالبه 

اقامه دعوي شده است را به همراه مشخصات زيان ديده، نام و نشاني شهود احتمالي، مبلغ مورد ادعا و هرگونه اطالعات، مشخصات و 
گر تسليم و بيمه گر باره در اختيار دارد به بيمهداركي را كه در اينآن وقوف دارد و نيز هر نوع اسناد و م نكات ديگر مربوط به موضوع را كه بر

 را در تحقيقات و رسيدگي و دفاع كمك نمايد. 

بيمه گذار متعهد است هرگونه اوراق قضايي مربوط به هر دعوي مرتبط با موضوع اين بيمه نامه را كه از طرف مدعي خسارت يا دستگاه  -5/3
ساعت براي بيمه گر ارسال دارد و در صورت تأخير مسئول جبران ضرر و  24اشد بي درنگ و حداكثر ظرف مدت هاي قضايي دريافت نموده ب

 زيان هايي كه از اين طريق به بيمه گر وارد مي شود خواهد بود. 

 آورد. بيمه گذار بايستي جهت بازديد از محل حادثه و انجام امور كارشناسي همكاري الزم را با بيمه گر به عمل  -6/3

 كليه كاركنان بيمه گذار متناسب با وظايف خود داراي تجربه، تخصص و مهارت هاي الزم باشند.  -7/3

 کليه ادوات و وسايل کار مورد استفاده مي بايستي مطمئن و طبق اصول فني و استانداردهاي متداول بين المللي باشد. -8/3

 تعهدات بيمه گر  – 4ماده 

ه ناشي از موضوع بيمه، بيمه گر متعهد است نسبت به پرداخت خسارت براساس برآورد كارشناس خود،شرايط درصورت وقوع حادث - 1/4
 خصوصي و مدارك مثبته خسارت اقدام نمايد. 

منظور از جبران خسارت بدني مذكور در جدول مشخصات بيمه نامه تامين و جبران غرامت فوت نقص عضو و هزينه هاي پزشكي وارد  -2/4
 فاده كنندگان از آسانسور موضوع اين بيمه قرارداد مي باشد.به است

درصدهاي نقص عضو بدن با نظر پزشك معتمد بيمه گر تعيين مي گردد. در صورتي كه بيمه گذار يا زيان ديده نسبت به نظر پزشك  - 3/4
ب بيمه گذار يا زيان ديده و يك نفر پزشك معتمد بيمه گر معترض باشد،موضوع در كمسيوني متشكل از پزشك منتخب بيمه گر و پزشك منتخ

به انتخاب پزشك مزبور مطرح و نظر اكثريت اعضاي كمسيون مزبور براي طرفين در موارد اعتراض الزم االتباع خواهد بود. غرامت نقص عضو 



)هر كدام كه  داقل ديه رايجبر مبناي درصدهاي مشخص شده و اعمال آن بر سرمايه بيمه مندرج درشرايط بيمه نامه و يا معادل ريالي ح
 كمتر باشد( تعيين مي گردد.

جمع مبالغ پرداختي در مدت بيمه، بابت هزينه هاي پزشكي و غرامت فوت و نقص عضو به هريك از زيان ديدگان موضوع اين بيمه  – 4/4
 نامه نمي تواند از حداكثر تعهد بيمه گر، مذكور در شرايط خصوصي بيمه نامه تجاوز نمايد. 

 تبصره : در صورت فوت هر نفر كليه وراث و ذوي الحقوق وي جمعًا در حكم يك ثالث زيان ديده تلقي مي شوند. 

 محكوميت نقدي به نفع دولت و همچنين مجازات هاي قابل خريد بيمه گذار از شمول تعهدات بيمه گر خارج است .  – 5/4

قبول هرگونه مسئوليت و سازش در مورد خسارت هاي مالي و بدني از طرف بيمه گذار بدون موافقت كتبي بيمه گر فاقد اعتبار است  – 6/4
مگر اينكه عمل او موجب جلوگيري از تشديد خطر و به مصلحت بيمه گر باشد، در غير اينصورت بيمه گر مي تواند از پرداخت خسارت 

 خسارت پرداختي را از بيمه گذار مطالبه نمايد. خودداري نموده و يا 

حق سازش و حق تعقيب تا ميزان تعهد بيمه گر در كليه مراجع و مراحل قضايي با بيمه گر است و بيمه گذار به موجب اين بيمه نامه  – 7/4
يي با استفاده از كليه اختيارات دادرسي تا ميزان بيمه گر را وكيل با حق توكيل غير ولو كراراً مي نمايد كه پرونده هاي مربوط را در مراجع قضا

 تعهد اين بيمه نامه تعقيب نمايد و در طول مدت جريان دعوي نبايد اقدامي به عمل آورد كه به حق بيمه گر در تعقيب دعوي لطمه وارد آورد
 ولي نسبت به مازاد تعهدات اين بيمه نامه بيمه گذار حق هرگونه اقدامي خواهد داشت. 

بيمه گر مي تواند با پرداخت حداكثر مبلغي كه طبق اين بيمه نامه، براي هر حادثه متعهد است و يا اين كه اگر مبلغي قبالً پرداخت  – 8/4
و نموده يا پرداخت مابه التفاوت آن تا ميزان حداكثر تعهد، اقدامات خود را بر هر يك از مراجع قضايي متوقف واز خود سلب مسئوليت نمايد 

صورت رهبري و كنترل مذاكرات و جريان هاي حقوقي و اقدامات قانوني مربوط به هر دعوي مرتبط با موضوع اين بيمه نامه را به بيمه در آن 
 گذار واگذار و از ادامه مداخله خودداري نمايد. بنابراين بيمه گر در برابر هرگونه ادعاي بعدي مسئوليتي نخواهد داشت. 

 نامه : فسخ و بطالن بيمه  -5ماده 

 اين بيمه نامه ممكن است قبل از انقضاي مدت يا اخطار قبلي كتبي، از طرف بيمه گر يا بيمه گذار در موارد زير فسخ شود : 

 از طرف بيمه گر : 

 در صورت عدم پرداخت حق بيمه و حق بيمه اضافي در سررسيدهاي معين  -1

 حق بيمه اضافي مربوط  درصورت تشديد خطر و عدم موافقت بيمه گذار به پرداخت -2

 در صورت كتمان يا اظهار خالف واقع بيمه گذار به طور غيرعمد درباره وضعيت خطر و احراز اين امر قبل از وقوع حادثه .  -3

 بعد از پرداخت هر خسارت  -4

 ازطرف بيمه گذار : 

 حق بيمه راضي نشود.  در صورتي كه كيفيت تشديد خطر كاهش يافته و يا از بين رفته و بيمه گر به تخفيف

 تبصره : درصورت فسخ ازطرف بيمه گر، بايد حق بيمه مدتي كه باقي مانده است به صورت روزشمار محاسبه و به بيمه گذار برگشت شود
ه مدت )به استثناي موارد مندرج در قانون بيمه( در صورت فسخ بيمه نامه از طرف بيمه گذار، حق بيمه برگشتي براساس تعرفه بيمه كوتا

 محاسبه خواهد شد. 

درصورتي كه مسئوليت موضوع اين بيمه نامه به موجب بيمه نامه هاي ديگري نيز مورد تامين قرار گرفته باشد تعهد بيمه گر به  -6ماده 
 تناسب مبلغي كه خود بيمه نموده با مجموع مبالغ بيمه شده مي باشد .

ه گذار مستقيماً از طرف بيمه گر به شخص زيان ديده و يا ذوي الحقوق او پرداخت خواهد خسارت موضوع اين بيمه نامه با اطالع بيم -7ماده 
 شد و به محض پرداخت خسارت، بيمه گر در مقابل بيمه گذار و شخص يا اشخاص زيان ديده بري الذمه مي گردد. 

بيمه نامه درج گرديده و بيمه گذار موظف است  نشاني و اقامتگاه قانوني بيمه گذار همان است كه در پيشنهاد بيمه و متن اين -8ماده
تغيير نشاني و اقامتگاه قانوني خود را بصورت كتبي باطالع بيمه گر برساند. درصورت تغيير نشاني و عدم اعالم آن به بيمه گر، نشاني و 

 اقامتگاه قبلي بيمه گذار معتبر شناخته مي شود.

صورت هريك كليه اختالفات ناشي از اين بيمه نامه را از طريق داوري حل و فصل كنند در اينبيمه گر و بيمه گذار سعي خواهند كرد  -9ماده 
اب از طرفين داور انتخابي خود را به طرف ديگر معرفي مي كند. در صورتي كه داوران مزبور به توافق نرسند يك نفر را به عنوان سرداور انتخ

داوري مي نمايند. درصورت عدم توافق در موارد داوري، رسيدگي به كليه اختالفات مذكور مي كنند. سرداور و داوران مبادرت به صدور حكم 
 دار خواهد بود. در صالحيت محاكم صالحيت



اين بيمه نامه برمبناي اظهارات كتبي بيمه گذار مندرج در پيشنهاد بيمه تنظيم گرديده و هرگونه تغييري درآن به موجب الحاقي  -10ماده 
بيمه گر خواهد بود. هرگاه مفاد الحاقي يا موافقت هايي كه بين طرفين به عمل آمده مطابقت نكند بيمه گذار موظف است  صادره از طرف

 ظرف پانزده روز از تاريخ صدور، تغيير و يا تصحيح الحاقي را كتباً خواستار شود و گرنه اوراق مذكور قطعي تلقي خواهد شد. 

 اين بيمه نامه دو سال است كه از تاريخ وقوع حادثه منشاء دعوي شروع مي شود. مرور زمان دعوي ناشي از  -11ماده 

 مواردي كه در اين بيمه نامه ذكر نشده است برطبق قانون بيمه و ساير قوانين جاري كشور عمل خواهد شد.  -12ماده 

 


