
 شرايط عمومي بیمه نامه شكست ماشین آالت 

شود گر خوانده ميگذار مذكور در جدول مشخصات )پیشنهادي كه به شركت سهامي بیمه كارآفرين كه از اين پس بیمهبراساس پیشنهاد كتبي بیمه

نامه ساير اظهارات كتبي او كه به منظور درج در بیمهگذار و هاي مندرج در پرسشنامه تكمیل شده از طرف بیمهتسلیم گرديده( و نیز به استناد پاسخ

نامه و با رعايت استثنائات، مقررات و شرايط گذار حق بیمه را در زمان مقرر پرداخت كرده باشد، به موجب اين بیمهگیرد، درصورتي كه بیمهصورت مي

 شود :هاي صادره، بدينوسیله گواهي ميمندرج در آن و يا مندرج در الحاقي

نامه گر حق بیمه را براي تمديد بیمهگذار بابت آن حق بیمه بپردازد و بیمهرگاه درطول مدت بیمه مندرج در جدول ، يا هر مدت پس از آن كه بیمهه

ا آسیب هاي تعیین شده مستقر باشند دچار هرگونه اتالف يبپذيرد اقالم )يا هر قسمت مربوط به آن( مذكور در جدول مشخصات، مادامي كه در محل

 بیني نشده ناشي از عوامل زير گردند:فیزيكي ناگهاني و پیش

دقتي، كم شدن آب گري و مواد، طراحي غلط ، عیوب و نقايص مربوط به ساخت يا نصب ، اجراي نادرست كار، عدم مهارت، بينقايص مربوط به ريخته

از مركز ، اتصال كوتاه، طوفان، يا هر علت ديگري كه به طور مشخص مستثني هاي بخار، انفجار فیزيكي ، از هم گسستگي به سبب نیروي گريز در ديگ

گر به انتخاب خود با پرداخت نقدي يا تعمیر يا تعويض مورد آسیب ديده، خسارت را نشده باشد، به نحوي كه مستلزم تعمیر يا تعويض آن باشد، بیمه

بیني شده و در مجموع تا مبلغ بیمه مندرج در جدول مزبور جبران خواهد اي پیشبیمهحداكثر تا میزاني كه براي آن در جدول مشخصات براي يک سال 

 كرد.

در  نامه در مورد اقالم بیمه شده درصورتي كاربرد خواهد داشت كه آزمايش در زمان كاركرد يا توقف دستگاه يا در زمان پیاده كردن دستگاه يااين بیمه

 باشد.شدهبا موفقیت انجامحین انتقال درمحل تاسیسات يا نصب مجدد

  

 استثنائات

 گر نسبت به موارد زير تعهدي ندارد :بیمه

گذار است. اگر در يک حادثه بیش از يک قلم از اقالم مورد بیمه اتالف يا آسیب ديده فرانشیز مذكور در جدول مشخصات در هر حادثه به عهده بیمه

 باشد.ميگذار باشد، فقط بیشترين رقم فرانشیز بعهده بیمه

ها، سیلندرهاي كنده كاري شده، قطعاتي كه به سبب استفاده و يا به طور اتالف يا آسیب وارد شده به ابزارهاي قابل تعويض از قبیل حديده شده، قالب

هاي متحرک، مهاي، اشیاء ساخته شده از شیشه، تسهاي ضربههاي نسوز، چكششود، از قبیل جدارهطبیعي موجب استهالک يا فرسودگي آنها مي

 ها و كاتالیزورها .ها، سوختتايرهاي الستیكي، مواد به حركت درآورنده از قبیل روغن

هاي ناشي از سوزي، صاعقه مستقیم، انفجار شیمیايي )جز انفجار گاز در تنوره ديگ بخار(، سیستم اطفاي حريق يا تخريباتالف يا آسیب به علت آتش

یله نقلیه هوايي يا اشیائي كه از آنها سقوط كند ، دزدي ساده، سرقت با شكستن حرز يا تالش براي آن، ريزش و آوار آن، سقوط هواپیما يا هرگونه وس

 ها، سیل، طغیان آب، زلزله، نشست، رانش زمین، بهمن، تندباد، گردباد، فوران آتشفشان يا بالياي طبیعي مشابه.ساختمان

 يا تعمیركار براساس قانون يا قرارداد مسئول آن باشد. ديدگي كه سازنده ، پیمانكاراتالف يا آسیب

گذاريا نمايندگان وي از اين موضوع آگاه بوده باشند، خواه نامه وجود داشته وبیمهمعلول نقايص ياعیوبي كه درزمان شروع بیمهديدگياتالف يا آسیب

 گر نسبت به آن عیوب و نقايص آگاهي داشته يا نداشته باشد.بیمه

 گذار يا نمايندگان وي.ديدگي ناشي از عمل يا قصور عمدي بیمها آسیباتالف ي

ديدگي مستقیم يا غیر مستقیم ناشي از جنگ، هجوم، عمل دشمن خارجي، عملیات خصمانه )خواه جنگ اعالم شده يا نشده باشد(، جنگ اتالف يا آسیب

هاي دسته ا تعطیل كارخانه از طرف كارفرما درمقابله با اعتصاب كارگران، جنبشداخلي، ياغیگري، بلوا، انقالب يا قیام ، شورش، اعتصاب كارگران، ي

شكیالت جمعي ، در دست گرفتن قدرت به وسیله قواي نظامي يا از طريق غیر قانوني يا از طرف اشخاصي كه با سوء نیت به نام يا مرتبط با هرگونه ت

 DE JURE OR DEابي، يا اتالف وارد به اموال، بنا به دستور دولت عملي يا قانوني )سیاسي انجام گیرد. توطئه، توقیف ، ضبط و مصادره يا خر

FACTO) .يا هر مقام صالحیتدار عمومي 

 هاي راديواكتیو .اي، تشعشعات يا آلودگيهرگونه پیامد ناشي از واكنشهاي هسته



زدگي، جرم فرسودگي و پارگي ، ايجاد حفره، سائیدگي، خوردگي، زنگ مانند) باشد آن آثار از و ممتد كار مستقیم نتیجه كه ديدگيآسیب يا اتالف 

 گرفتگي ديگ بخار( .

نامه. هرگاه در جريان طرح يا هاي اضافي براي جبران خسارت مادي مقرر در بیمهخسارت غیر مستقیم يا مسئولیت از هر قبیل و به هر صورت، پرداخت

ديدگي يا مسئولیتي مشمول باال اعالم دارد كه از بین رفتن، ويراني، آسیب "۷"گر به استناد بند یمهتعقیب دعواي قضايي يا هرگونه دادرسي ديگر، ب

 گذار است.باشد به عهده بیمهاين بیمه نیست، اثبات اين كه چنین مواردي مشمول بیمه مي

  

 مقـررات

 مبلغ بیمه شده : – ۱شرط 

باشد. بدين آالت جديد از همان نوع و از همان ظرفیت ميآالت مورد بیمه با ماشینجايگزيني ماشین نامه مبلغ بیمه شده معادل ارزشبه موجب اين بیمه

 معني كه ارزش جايگزيني شامل كرايه، حقوق و عوارض گمركي متعلقه و هزينه نصب است.

پرداخت خواهد شد. درصورتي كه اقالم خسارت  اگر مبلغ بیمه شده كمتر از ارزش واقعي آن باشد خسارت به تناسب مبلغ بیمه شده به مبلغ واقعي

 قانون بیمه(. ۱۰شود )ماده ديده بیش از يک مورد باشد، اين شرط نسبت به هر يک از آنها به طور جداگانه اعمال مي

  

 اساس جبران خسارت : – ۲شرط 

هاي ضروري به منظور بازگرداندن ماشین آسیب ديده به حالت هزينهگر الف( در صورتي كه آسیب وارد به يكي از اقالم مورد بیمه قابل تعمیر باشد، بیمه

هاي پیاده كردن و نصب مجدد آن با احتساب كرايه از محل تاسیسات تا تعمیرگاه و بالعكس و حقوق و عوارض گمركي متعلقه را اولیه به عالوه هزينه

گر گذار انجام پذيرد، بیمهن خواهد كرد. هرگاه تعمیرات در كارگاه متعلق به بیمههايي در مبلغ بیمه شده منظور شده باشد جبرادرصورتي كه چنین هزينه

اي بابت استهالک قطعات گذار پرداخت خواهد نمود. هیچ هزينههاي باالسري به بیمهارزش لوازم و دستمزد تعمیر به اضافه درصد معقولي براي هزينه

الذكر معادل و يا متجاوز از ارزش واقعي اقالم بیمه گردد. اگر هزينه تعمیرات فوقاسبه منظور ميشود لكن ارزش بازيافتي در محتعويض شده كسر نمي

 شده بالفاصله قبل از حادثه باشد، خسارت كلي تلقي شده و نحوه جبران مطابق بند )ب( زير خواهد بود.

هاي عادي حمل، هزينه نصب قعي آن قبل از حادثه را مشتمل بر هزينهگر ارزش واب( درصورتي كه يكي از اقالم مورد بیمه دچار خسارت كلي شود، بیمه

 هايي در مبلغ بیمه شده منظور شده باشد جبران خواهد كرد.و عوارض گمركي متعلقه مشروط بر اين كه چنین هزينه

 در محاسبه ارزش واقعي، هزينه استهالک مناسب از ارزش جايگزيني مورد خسارت ديده كسر خواهد شد.

هاي اضافي براي اضافه كاري، هاي جداسازي قطعات آسیب ديده با احتساب ارزش بازيافت آنها را خواهد پرداخت. هرگونه هزينهگر هزينهاً بیمهضمن

 مورد توافق قرار گرفته باشد. "كار در شب، كار در تعطیالت رسمي و حمل و نقل سريع، تنها درصورتي مشمول بیمه خواهد بود كه كتبا

هاي تعمیرات موقت درصورتي مورد باشد. هرگونه هزينهنامه نميهرگونه تغییرات، اضافات، بهسازي يا بازديدهاي فني، تحت پوشش اين بیمههزينه 

 هاي تعمیر تجاوز نكند.هاي تعمیرات نهايي بوده و از كل هزينهگر خواهد بود كه جزء هزينهقبول بیمه

ت خواهد كرد كه صورتحسابها و اسناد و مدارک دريافتي حاكي از انجام تعمیرات دستگاهها و يا تعويض و ها را پرداخگر تنها زماني هزينهبیمه

 گر قرار گرفته باشد.برگرداندن آنها به صورت اولیه بوده و مورد قبول بیمه

  

 شرايـط

نامه را رعايت كرده و به سئواالت گذار مقررات بیمهبیمهنامه مشروط بر اين است كه گر براي هر گونه پرداختي به موجب اين بیمهمسئولیت بیمه -۱

 مطرح شده در پرسشنامه به درستي پاسخ داده و كلیه وظايفي را كه به عهده دارد انجام داده باشد.

د منظور از آن جدول هر بار كه در اين قرارداد به كار رو "نامهاين بیمه "شود و اصطالحنامه محسوب ميجدول مشخصات جزء الينفک اين بیمه -۲

 مشخصات نیز خواهد بود.



نامه داراي همان معني خواهد نامه يا جدول مشخصات به معني خاص به كار برده شود، همه جاي بیمههر واژه و يا اصطالحي كه در يک قسمت از بیمه

 بود.

گر هاي معقول بیمهاقدامات الزم را به عمل آورد و توصیهخود كلیههگذاربايد به منظور جلوگیري ازاتالف يا آسیب ديدگي اموال بیمه شده به هزينبیمه -۳

 كند.هاي كارخانه سازنده رارعايترا انجام دهد ومقررات قانوني وتوصیه

كلیه اطالعات  گذار موظف استتوانند در هر زمان مناسب موضوع مورد بیمه را مورد بازرسي و ارزيابي قرار دهند و بیمهگر ميالف( نمايندگان بیمه -۴

 گر بگذارد.ضروري را براي ارزيابي خطر در اختیار نمايندگان بیمه

گر برساند و به هزينه خود كلیه اقدامات احتیاطي گذار ملزم است هرگونه تغییر در موضوع بیمه را بالفاصله به وسیله فكس يا نامه به آگاهي بیمهب( بیمه

بیمه شده با توجه به اوضاع و احوال معمول دارد. درصورت لزوم به تبع اين تغییرات نسبت به حدود تامین يا الزم را براي اطمینان از صحت كار اقالم 

 حق بیمه تجديد نظر به عمل خواهد آمد.

 شد.گر را كسب كرده باگذار نبايد در موضوع بیمه تغییراتي را ايجاد كند كه منجر به تشديد خطر شود مگر آن كه موافقت كتبي بیمهبیمه

 گذار بايد :نامه ممكن است موجب طرح ادعاي خسارت شود بیمهاي كه بر طبق اين بیمهدرصورت وقوع هر گونه حادثه -۵

 نیز آن را مورد تائید قرار دهد. "گر برساند و كتباالف( بالفاصله بوسیله تلفن يا فكس مراتب را با ذكر نوع و حدود خسارت به آگاهي بیمه

 هاي منطقي را كه براي وي امكان دارد به عمل آورد.ديدگي, كلیه اقدامیري از گسترش دامنه اتالف يا آسیبب( به منظور جلوگ

 گر قرار دهد.ج( قسمتهاي خسارت ديده را به همان حال حفظ كند و به منظور رسیدگي دراختیار نماينده يا كارشناس بیمه

 تهیه و دراختیار او بگذارد.گر را د( كلیه اطالعات و مدارک مورد درخواست بیمه

 روز پس از وقوع حادثه به وي اطالع داده نشده باشد, تعهدي نخواهد داشت.۱۴ديدگي كه ظرف مدت گر در هیچ مورد در قبال اتالف يا آسیببیمه

گر تعیین و ابالغ حدود آن توسط بیمه گر رساند، در مورد خسارتهاي جزئي كهگذار برطبق شرايط باال وقوع خسارت را به اطالع بیمهپس از آنكه بیمه

گر فرصت داده شود كه قبل از هرگونه تعمیر يا تغییري، تواند نسبت به تعمیر يا تعويض اقدام كند. در ساير موارد بايد به نماينده بیمهشود، ميمي

گذار حق ه خسارت را مورد رسیدگي قرار ندهد، بیمهگر ظرف مدت معقول پس از وقوع حادثخسارت را مورد رسیدگي قرار دهد و هرگاه نماينده بیمه

 دارد نسبت به تعمیر يا تعويض قسمتهاي خسارت ديده اقدام كند.

گر تعمیر يا تعمیر موقت گرديده و به كار روند تعهدي نامه درصورتي كه بعد از خسارت بدون موافقت بیمهگر درقبال اقالم بیمه شده تحت اين بیمهبیمه

 نخواهد داشت.

گر به منظور حفظ حقوق خود و دريافت غرامت پرداختي از اشخاص ثالث )بجز كساني كه گر اقداماتي را كه بیمهگذار متعهد است به هزينه بیمهبیمه -۶

-ن مورد درخواست بیمهداند معمول دارد، يا اجازه و دستور انجام آن را بدهد. غراماتي كه ممكن است جبران آاند( الزم مينامه بیمه شدهتحت اين بیمه

پرداخته است يا غراماتي كه بر طبق اصل قائم مقامي در نتیجه خسارتهايي كه به موجب  "گر مستقیماگر قرار گیرد اعم است از خسارتهايي كه بیمه

گذار يا بعد از آن الزم بیمه نامه پرداخته است حق مطالبه آن را دارد. اقدامات مذكور در اين بند ممكن است قبل از پرداخت خسارت بهاين بیمه

 تشخیص داده شود يا مورد درخواست قرار گیرد.

با توافق  "نامه( موضوع به كارشناسي كه كتبانامه پرداخت شود )با فرض معتبر بودن بیمههرگونه اختالف درباره مبلغي كه بايد به موجب اين بیمه -۷

 شود ارجاع خواهد شد.طرفین برگزيده مي

سبت به كارشناس واحد به توافق نرسند، موضوع اختالف به دو كارشناس كه توسط طرفین، ظرف مدت يک ماه از تاريخ درخواست كتبي اگر طرفین ن

 شود ارجاع خواهد گرديد.طرف ديگر انتخاب مي

 "را به عنوان سركارشناس كتبادرصورتي كه كارشناسان مزبور به توافق نرسند قبل از بررسي ماهوي موضوع اختالف، كارشناسان، كارشناس سومي 

گر در مراجع انتخاب خواهد كرد . جلسه كارشناسي تحت رياست سركارشناس تشكیل خواهد شد. قبل از اعالم نظر كارشناسان هیچ دعوايي علیه بیمه

 باشد.قضايي قابل طرح نمي

 گر حق دارد در موارد زير از پرداخت خسارت خودداري نمايد:بیمه -۸



گر گذار به دريافت خسارت وجود داشته باشد، جبران خسارت منوط به ارائه اسناد و مدارک الزم به بیمهشک و ترديدي نسبت به حق بیمهالف( هرگاه 

 خواهد بود.

ب( اگر به موجب قانون جزا نسبت به ادعاي خسارت ، بازرسي و تحقیق در مراجع ذيربط ضروري باشد پرداخت خسارت منوط به اتمام تحقیق و 

 دادرسي خواهد بود.

آمیز اعالم شده باشد و يا در گذار غیر واقعي باشد يا خساراتي از روي تقلب يا به طور اغراقالف( هرگاه پیشنهاد يا اظهارات ارائه شده از طرف بیمه -۹

گر مسئول پرداخت ر ساقط است و بیمهنامه از درجه اعتباجهت اثبات ادعاي فوق اظهارات يا اطالعات نادرستي ارائه شود، در آن صورت اين بیمه

 نامه نخواهد بود.غرامت تحت اين بیمه

گر درخصوص خسارتي از خود سلب مسئولیت كند، چنانچه اقامه دعوي ظرف سه ماه و يا درصورت ارجاع موضوع به كارشناس طبق ب( هرگاه بیمه

گذار صورت نگیرد، طرف كارشناس يا سركارشناس اقدامي قانوني از سوي بیمهنامه، ظرف مدت سه ماه پس از اعالم رأي از اين بیمه "۷"شرايط بند 

 نامه منتفي خواهد شد.كلیه حقوق ناشي از اين بیمه

گر نامه ديگري نیز وجود داشته باشد، بیمهنامه، براي جبران خسارت يا دعاوي اشخاص ثالث، بیمهاگر در زمان ادعاي خسارت مشمول اين بیمه -۱۰

 فقط نسبت به سهم خود مسئول جبران خسارت خواهد بود.

گر حق بیمه را براساس نرخ كوتاه مدت براي مدت اعتبار صورت بیمه نامه را در هر زمان كه مايل باشد فسخ كند، در آنتواند اين بیمهگذار ميبیمه -۱۱

گر موظف است حق بیمه دريافتي نامه را فسخ نمايد، در اين صورت بیمهاي اين بیمهتواند با اخطار يک هفتهگر نیز مينامه محاسبه خواهد كرد. بیمهبیمه

 گذار مسترد دارد.هاي كارشناسي به بیمهز كسر هزينهباشد، پس ارا نسبت به مدتي كه مورد بیمه تحت پوشش نمي

 


