
 شرایط عمومی بیمه نامه ابزار و تجهیزات پیمانکاري 

نامه را رعايت گذار مقررات بيمهنامه مشروط براين است که بيمهگر براي هرگونه پرداختي به موجب اين بيمهمسئوليت بيمه -۱
 عهده دارد انجام داده باشد . کرده و به سؤاالت مطرح شده در پرسشنامه و پيشنهاد به درستي پاسخ داده و کليه وظايفي را که به

نامه هربار که شود و اصطالح اين بيمهنامه محسوب مينامه جزءالينفک بيمههاي اين بيمهجدول مشخصات و بخش يا بخش -۲
ها نيز خواهد بود. هر واژه و يا اصطالحي که در يک در اين قرارداد به کار رود منظور از آن جدول مشخصات و بخش يا بخش

نامه داراي همان هاي آن به معني خاص بکاربرده شود ، همه جاي بيمهنامه يا جدول مشخصات يا در بخش يا بخشاز بيمهقسمت 
 معني خواهد بود.

هاي الزم را به عمل آورد و ديدگي اموال بيمه شده به هزينه خود کليه اقدامگذار بايد به منظور جلوگيري از اتالف يا آسيببيمه -۳
 هاي کارخانه سازنده را رعايت کند .گر را انجام دهد و مقررات قانوني و توصيهمعقول بيمه هايتوصيه

گذار موظف است توانند در هر زمان مناسب موضوع بيمه را بازرسي و مورد ارزيابي قرار دهند و بيمهگر ميالف( نمايندگان بيمه -۴
 گر بگذارد .مايندگان بيمهکليه اطالعات ضروري را براي ارزيابي خطر در اختيار ن

گر برساند و به هزينه خود گذار ملزم است هرگونه تغيير در ماهيت خطر را بالفاصله به وسيله فکس يا نامه به آگاهي بيمهب( بيمه
رت لزوم کليه اقدامات احتياطي الزم را براي اطمينان از صحت کار اقالم بيمه شده با توجه به اوضاع و احوال معمول دارد . درصو

 بيمه تجديد نظر به عمل آيد.ممکن است به تبع اين تغييرات نسبت به حدود تامين يا حق
گذار نبايد در موضوع بيمه تغييراتي را ايجاد کند و يا اجازه انجام آن را بدهد که منجر به تشديد خطر شود مگر آن که موافقت بيمه

 گر را کسب کرده باشد .کتبي بيمه
 گذار بايد :نامه ممکن است موجب طرح ادعاي خسارت شود بيمهاي که بر طبق اين بيمههرگونه حادثه درصورت وقوع -۵

نيز آن را مورد تاييد  "گر برساند و کتباالف( بالفاصله به وسيله تلفن يا فکس مراتب را با ذکر نوع و حدود خسارت به آگاهي بيمه
 قرار دهد.

 هاي منطقي را که براي وي امکان دارد به عمل آورد .ديدگي ، کليه اقدامه اتالف يا آسيبب( به منظور جلوگيري از گسترش دامن
 گر قرار دهد.هاي خسارت ديده را به همان حال حفظ کند و به منظور رسيدگي در اختيار نماينده يا کارشناس بيمهپ( قسمت

 يار او بگذارد .گر را تهيه و در اختت( کليه اطالعات و مدارک مورد درخواست بيمه
 هاي انتظامي را مطلع سازد .ث( در موردي که خسارت معلول سرقت ساده يا دزدي با شکست حرز باشد مقام

روز پس از وقوع حادثه به وي اطالع داده نشده باشد ،  ۱۴ديدگي که ظرف مدت گر در هيچ مورد در مقابل اتالف يا آسيببيمه
 تعهدي نخواهد داشت .

هاي جزئي که حدود آن توسط گر رساند ،درمورد خسارتگذار بر طبق شرايط باال وقوع خسارت را به اطالع بيمهيمهپس از آن که ب
گر فرصت داده شود تواند نسبت به تعمير يا تعويض اقدام کند. در ساير موارد بايد به نماينده بيمهشود ، ميگر تعيين و ابالغ ميبيمه

گر ظرف مدت معقول پس از وقوع حادثه غيير ، خسارت را مورد رسيدگي قرار دهد و هرگاه نماينده بيمهکه قبل از هرگونه تعمير يا ت
هاي خسارت ديده اقدام کند . هيچ عاملي گذار حق دارد نسبت به تعمير يا تعويض قسمتخسارت را مورد رسيدگي قرار ندهد ، بيمه

گذار براي برپا نگهداشتن و ادامه فعاليت در محل کار گردد . ضروري بيمه "النامه نبايد مانع از انجام اقدامات کامدر اين بيمه
 گر نسبت به آن تعهدي نخواهد داشت .چنانچه اقالم خسارت ديده به موقع و به نحو مناسب تعمير نشود بيمه

و دريافت غرامت پرداختي از اشخاص گر به منظور حفظ حقوق خود هايي را که بيمهگر اقدامگذار متعهد است به هزينه بيمهبيمه -۶
داند معمول دارد ، يا اجازه و دستور انجام آن را بدهد. غراماتي که اند ( الزم مينامه بيمه شدهثالث )بجز کساني که تحت اين بيمه

ست يا غراماتي پرداخته ا "گر مستقيماهايي که بيمهگر قرار گيرد اعم است از خسارتممکن است جبران آن مورد درخواست بيمه
هاي نامه پرداخته است حق مطالبه آن را دارد . اقدامهايي که به موجب اين بيمهکه بر طبق اصل قائم مقامي در نتيجه خسارت

گذار يا بعداز آن الزم تشخيص داده شود يا مورد درخواست قرار گيرد مذکور در اين بند ممکن است قبل از پرداخت خسارت به بيمه
. 



گر( موضوع نامه پرداخت شود ) با فرض قبول مسئوليت از طرف بيمهه اختالف درباره مبلغي که بايد به موجب اين بيمههرگون -۷
شود ارجاع خواهد شد. اگر طرفين نسبت به کارشناس واحد به توافق نرسند با توافق طرفين برگزيده مي "به کارشناسي که کتبا

شود ارجاع رفين ، ظرف مدت يک ماه از تاريخ درخواست کتبي طرف ديگر انتخاب ميموضوع اختالف به دو کارشناس که توسط ط
خواهد گرديد . درصورتي که کارشناسان مزبور به توافق نرسند قبل از بررسي ماهوي موضوع اختالف، کارشناسان، کارشناس سومي 

سرکارشناس تشکيل خواهد شد. قبل ازاعالم  انتخاب خواهند کرد. جلسه کارشناسي تحت رياست "را به عنوان سرکارشناس کتبا
 باشد .گردر مراجع قضايي قابل طرح نمينظر کارشناسان هيچ دعوايي عليه بيمه

آميز اعالم گذار غير واقعي باشد يا خسارتي از روي تقلب يا به طور اغراقالف( هرگاه پيشنهاد يا اظهارات ارائه شده از طرف بيمه -۸
نامه از درجه اعتبار ساقط اثبات ادعاي فوق اظهارات يا اطالعات نادرستي ارائه شود ، در آن صورت اين بيمهشده باشد و يا در جهت 

 نامه نخواهد بود.گر مسئول پرداخت غرامت تحت اين بيمهاست و بيمه
رت ارجاع موضوع گر درخصوص خسارتي از خود سلب مسئوليت کند، چنانچه اقامه دعوي ظرف سه ماه و يا درصوب( هرگاه بيمه

نامه ظرف مدت سه ماه پس از اعالم رأي از طرف کارشناس يا سرکارشناس اقدام اين بيمه( ۷به کارشناس طبق شرايط بند )
 نامه منتفي خواهد شد.گذار صورت نگيرد کليه حقوق ناشي از اين بيمهقانوني از سوي بيمه

بيمه را براساس نرخ کوتاه گر حقکه مايل باشد فسخ کند. در آن صورت بيمهنامه را در هر زمان تواند اين بيمهگذار ميبيمه -۹
نامه را فسخ نمايد، در آن اي اين بيمهتواند با اخطار يک هفتهگر نيز مينامه محاسبه خواهد کرد. بيمهمدت براي مدت اعتبار بيمه

هاي باشد پس از کسر هزينهمه تحت پوشش نميبيمه دريافتي را نسبت به مدتي که مورد بيگر موظف است حقصورت بيمه
 گذار مسترد دارد.کارشناسي به بيمه

نامه ديگري نيز وجود داشته باشد ديدگي ، بيمهنامه ، براي جبران اتالف يا آسيباگر در زمان ادعاي خسارت مشمول اين بيمه -۱۰
 گر فقط نسبت به سهم خود مسئول جبران خسارت خواهد بود.بيمه

  
 راتمقر

  مبلغ بيمه شده :-۱شرط 
نامه مبلغ بيمه شده نبايد کمتر از هزينه جايگزيني اقالم بيمه شده با اقالم جديد از همان نوع و با همان ظرفيت به موجب اين بيمه

هاي هاي جايگزيني شامل کرايه ، حقوق و عوارض گمرکي متعلقه )اگر وجود داشته باشد( و هزينهباشد ، بدين معني که هزينه
 باشد.نصب مي

اگر مبلغ بيمه شده کمتر از ارزش واقعي آن باشد ، خسارت به تناسب مبلغ بيمه شده به مبلغ واقعي پرداخت خواهد شد. درصورتي 
قانون  ۱۰شود )ماده ها به طور جداگانه اعمال ميکه اقالم خسارت ديده بيش از يک مورد باشد ، اين شرط نسبت به هريک از آن

 بيمه (.
 اساس پرداخت خسارت : -۲شرط 

 شود :نامه ، خسارت به ترتيب زير جبران ميدرصورت وقوع حادثه مشمول اين بيمه
هاي ضروري انجام شده به منظور گر هزينهالف( درصورتي که آسيب وارده به يکي از اقالم مورد بيمه قابل تعمير باشد ،بيمه

هاي پياده کردن و نصب مجدد آن با احتساب کرايه از محل تاسيسات تا عالوه هزينهديده به حالت اوليه ببازگرداندن اقالم آسيب
هايي در مبلغ بيمه شده منظور شده باشد جبران تعميرگاه و برعکس و حقوق و عوارض گمرکي متعلقه را درصورتي که چنين هزينه

گر ارزش لوازم و دستمزد تعمير باضافه درصد معقولي يمهگذار انجام پذيرد، بخواهد کرد. هرگاه تعميرات در کارگاه متعلق به بيمه
شود ولي اي بابت استهالک قطعات تعويض شده کسرنميگذار پرداخت خواهد نمود.هيچ هزينههاي باالسري به بيمهبراي هزينه

الذکر معادل و تعميرات فوقهاي قابل تعمير بايد تعمير شود ولي اگر هزينه گردد . کليه خسارتارزش بازيافتي درمحاسبه منظورمي
 زير خواهد بود.« ب»يا متجاوز از ارزش واقعي آن بالفاصله قبل از حادثه باشد ، نحوه جبران مطابق بند 



هاي گر ارزش واقعي قبل از حادثه آن را مشتمل برهزينهب( درصورتي که يکي از اقالم مورد بيمه دچار خسارت کلي شود، بيمه
هايي در مبلغ بيمه و حقوق و عوارض گمرکي متعلقه)اگر وجود داشته باشد(مشروط براين که چنين هزينهعادي حمل ، هزينه نصب 

 شده منظور شده باشد جبران خواهد کرد.
  

ارزش بازيافتي  "در محاسبه ارزش واقعي ، هزينه استهالک مناسب از ارزش جايگزيني مورد خسارت ديده کسر خواهد شد . ضمنا
هاي اضافي براي اضافه کاري ، کاردرشب ،کار در تعطيالت رسمي و حمل و نقل سريع ، رفته شود. هرگونه هزينهبايستي در نظر گ

 تنها درصورتي مشمول بيمه خواهد بود که توسط الحاقي مورد توافق قرار گرفته باشد .
هاي تعميرات باشد .هرگونه هزينهمينامه نهزينه هرگونه تغييرات، اضافات، بهسازي يا تعميرات ادواري تحت پوشش اين بيمه

 هاي تعمير تجاوز نکند.هاي تعميرات نهايي بوده و از کل هزينهگر خواهد بود که جزء هزينهموقت درصورتي مورد قبول بيمه
ها دستگاه ها و اسناد و مدارک دريافتي حاکي از انجام تعميراتها را پرداخت خواهد کرد که صورت حسابگر تنها زماني هزينهبيمه

 گر قرار گرفته باشدو يا تعويض آنها و برگرداندن آنها به صورت اوليه بوده و مورد قبول بيمه
 پس اين از که کارآفرين گذار مذکور در جدول مشخصات )پيشنهادي که به شرکت سهامي بيمه براساس پيشنهاد کتبي بيمه

گذار و ساير اظهارات پاسخهاي مندرج در پرسشنامه تکميل شده از طرف بيمه استناد به نيز و( گرديده تسليم شودمي ناميده گربيمه
گذار حق بيمه را در زمان مقرر پرداخت کرده باشد، به گيرد، درصورتي که بيمهنامه صورت ميکتبي او که به منظور درج در بيمه

گذار توافق گر با بيمههاي مربوط ، بيمهيا در الحاقينامه و با رعايت استثنائات، مقررات و شرايط مندرج در آن و موجب اين بيمه
 نمايد :مي

-گر حقبيمه بپردازد و بيمهگذار بابت آن حقهرگاه در طول مدت بيمه مندرج در جدول مشخصات و يا هر مدت پس از آن که بيمه

معيني در منطقه جغرافيايي مندرج درجدول نامه بپذيرد ،تمام يا قسمتي از اقالم بيمه شده که در محل بيمه را براي تمديد بيمه
بيني نشده دچار خسارت فيزيکي گردد ، به طوري که مستثني شده به طورناگهاني و پيش"مشخصات به هرعلتي بجز آنچه صريحا

اني که در گر به انتخاب خود با پرداخت نقدي ، تعمير يا تعويض ، خسارت را حداکثر تا ميزمستلزم تعمير و يا تعويض باشد ، بيمه
بيني شده و در مجموع تا مبلغ مندرج در جدول مذکور جبران يک سال مدت قرارداد براي هريک از اقالم در جدول مشخصات پيش

 نمايد .
نامه اقالم بيمه شده را اعم از اين که به کار گرفته شده يا نشده و اقالمي که براي بازديد يا تعمير يا تميز نمودن پياده و اين بيمه

 گردد .آميز شامل مياندازي موفقيتسوار شده يا در جريان چنين عملياتي قرار گرفته فقط پس از جريان راه "جددام
  

 استثنائات
 گر در موارد زير تعهدي نخواهد داشت :بيمه

بيش از يک قلم از اي گذار است . اگر به علت وقوع حادثهالف( فرانشيز مندرج در جدول مشخصات که در هر حادثه به عهده بيمه
 باشد.گذار ميديدگي شود فقط باالترين رقم فرانشيز به عهده بيمهموارد بيمه شده دچار اتالف يا آسيب

ديدگي معلول از کار افتادن وسايل برقي يا مکانيکي ، عيب و نقص ، شکست ، اختالل ،انجماد ضد يخ يا ب( اتالف يا آسيب
اي بود روغن يا ضديخ ، با اين وصف اگر در نتيجه يک چنين از کارافتادن يا اختالل حادثهکاري يا کممايعات ديگر ، نقص روغن

 رخ دهد که منجر به خسارت مشهود گردد، چنين خسارتي قابل جبران خواهد بود .
هاي يل برنده ، تيغهها يا ساير وساها ،کاردکها ، متهپ ( اتالف يا آسيب وارد به قطعات قابل تعويض و ملحقات آنها مانند سرمته

ها ، روند ، پانلهاي جداکننده و غربالها، طنابها ، تسمهها ،قالبها ،الگوها ، صفحاتي که براي ساييدن يا خردکردن به کار مياره ،رنگ
هاي قابل انعطاف ، هاي اتصال دهنده ، لولهها و کابلها ، سيمهاي نقاله ، باتريها ، الستيکهاي باال برنده و تسمهزنجيرها، دستگاه

 شوند.بندي کردن که به طور مرتب مصرف و جايگزين ميوسايل به هم بستن يا بسته
 ناشي از انفجار ديگ يا مخزني که از داخل تحت فشار بخار يا مايع قرار دارد يا هر موتور درون سوز.ت( اتالف يا آسيب



باشند مگر آن که اين هاي عمومي طراحي و مجاز به تردد ميه در جادهاي که براي استفادث( اتالف يا آسيب وارد به وسايل نقليه
 هاي ساختماني مورد استفاده قرار گيرند.در کارگاه "وسايل منحصرا

 ج( اتالف يا آسيب وارد به شناورها يا وسايل نقليه آبي.
 ور شدن بطور کامل يا جزئي در آبهاي جزر و مددار.چ( اتالف يا آسيب ناشي از غوطه

 ح( اتالف يا آسيب در جريان حمل و نقل ، مگر آن که به موجب الحاقي توافق ديگري شده باشد .
زدگي ، خرابي ناشي از خ( اتالف يا آسيبي که نتيجه مستقيم کارمستمر و ناشي از آن باشد)مانند فرسودگي عادي ، خوردگي ،زنگ

 عدم استفاده و يا معلول شرايط عادي جوي ( .
سيب وارد به هريک از اقالم بيمه شده در جريان هرگونه آزمايش يا استفاده از آن به منظوري غير از آنچه براي آن د( اتالف يا آ

 طراحي شده است .
کنند مگر آن که به موجب الحاقي توافق ديگري به آالتي که در زير زمين کار ميذ( اتالف يا آسيب وارد به تجهيزات و يا ماشين

 عمل آمده باشد .
اتالف يا آسيبي که به طور مستقيم و يا غير مستقيم ، به علت يا در نتيجه و يا تشديد شده به وسيله جنگ ، هجوم ،عمل دشمن  ر(

خارجي ،عمليات خصمانه ) خواه جنگ اعالم شده يا نشده باشد(، جنگ داخلي ،ياغيگري ،بلوا ، انقالب يا قيام ، شورش ، اعتصاب 
هاي دسته جمعي ، در دست گرفتن قدرت بوسيله ز طرف کارفرما در مقابله با اعتصاب کارگران ، جنبشکارگران يا تعطيل کارخانه ا

قواي نظامي يا از طريق غير قانوني يا از طرف اشخاصي با سوء نيت که به نام يا با ارتباط با هرگونه تشکيالت سياسي انجام گيرد ، 

 .يا هر مقام صالحيتدار عموميوارد به اموال ، بنا به دستور دولت عملي يا قانوني  زيان يا توطئه ، توقيف ،ضبط و مصادره ، تخريب 
اي ، هاي هستهز( اتالف يا آسيبي که به طور مستقيم و يا غير مستقيم به علت يا در نتيجه و يا تشديد شده به وسيله واکنش

 وجود آمده باشد .هاي راديو اکتيو به تشعشعات اتمي يا آلودگي
گذار يا نمايندگان او از آن مطلع نامه وجود داشته و بيمهژ( اتالف يا آسيبي که به علت عيوب و نواقصي که در زمان شروع بيمه

 گر از آنها آگاهي داشته يا نداشته ، به وجود آمده باشد .اند ، اعم از اين که بيمهبوده
 گذار يا نمايندگان وي باشد .انگاري عمدي بيمهيا غير مستقيم ناشي از سهلس ( اتالف يا آسيبي که به طور مستقيم 

 ش( اتالف يا آسيبي که سازنده يا تهيه کننده به موجب قانون يا قرارداد مسئول جبران آن باشد .
 هاي تبعي و مسئوليت از هرنوع و هر قبيل .ص ( خسارت

 وجودي يا در زمان سرويس عادي کشف شود.ض( اتالف يا آسيبي که در هنگام صورت برداري از م
اعالم دارد « ش»تا « ر»گر به استناد استثنائات بند هرگاه در جريان طرح يا تعقيب دعواي قضايي يا هرگونه دادرسي ديگر ، بيمه

گذار عهده بيمه باشد بهديدگي ، مشمول اين بيمه نيست ، اثبات اين که چنين مواردي مشمول بيمه ميکه اتالف ، ويراني و آسيب
 است .

  
 


