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کلیات- اولفصل
قرارداداساس-1ماده

جزءکهگذاربیمهکتبیپیشنهادو1316ماهاردیبهشتمصوببیمهقانوناساسبرنامهبیمهاین
ازقسمتآن. باشدمیطرفینتوافقموردواستگردیدهتنظیمباشدمینامهبیمهالینفک
صدورباهمزمانگذاربیمهبهکتباًونگردیدهواقعگربیمهقبولموردکهگذاربیمهکتبیپیشنهاد

.گرددنمیمحسوبگربیمهتعهداتجزءاستگردیدهاعالمنامهبیمه

گربیمه-2ماده

خسارتجبرانوگردیدهقیدنامهبیمهایندرآنمشخصاتکهاستسامانبیمهشرکتگربیمه
.گیردمیعهدهبهنامهبیمهایندرمقررشرایططبقرااحتمالی

گذاربیمه-3ماده

ونمودهخریداريرابیمهکهاستنامهبیمهایندرمذکورحقوقییاحقیقیشخصگذاربیمه
.باشدمیآنبیمهحقپرداختمتعهد

ذینفع-4ماده

تمامدرکهباشدمیگذاربیمهازاعمنامهبیمهایندرمذکورحقوقییاحقیقیشخصهرذینفع
باشدداشتهنفعبیمهموضوعازقسمتییا

بیمهمورد-5ماده

دریاوگذاربیمهبهمتعلقکهاستنامهبیمهاینمشخصاتجدولدرمندرجاموالبیمهمورد
گذاربیمهاشتغالنوعباکهحدوديتااشخاصسایراموال. باشدبیمهموردمحلدرويتصرف
کهکارگرانییاگذاربیمهخانوادهاعضاءبهمتعلقاموالسایرومنزلاثاثیههمچنینوداردارتباط

محلدرومنظورشدهبیمهسرمایهدرهاآنبهاياینکهبرمشروطبرند،میسربهويمنزلدر
.شودمیمحسوبشدهبیمهباشدمستقربیمهمورد

بیمهمدت-6ماده

دروآغازاستگردیدهقیدنامهبیمهدرشروعتاریخعنوانبهکهروزي12ساعتازبیمهمدت
.باشدشدهتصریحنامهبیمهدرآنخالفآنکهمگریابدمیخاتمهنامهبیمهانقضاءروز12ساعت
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نامهبیمهاعتبار-7ماده

گذاربیمهوگرددمیآغازبیمهحققسطاولینپرداختازبعدگربیمهتعهدونامهبیمهاعتبار
ولی. گیردقرارتوافقموردکتباٌموخريشروعتاریخآنکهمگربودخواهدبیمهحقباقیماندهمدیون

.باشدمینامهبیمهدرمندرجتاریخخالفشرطنبودنصورتدرقراردادمدتپایانحالهردر

غرامتاصل-8ماده

وقوعزماندربیمهموردبهنسبتگذاربیمهبهواردهزیانمیزانازموردهیچدرخسارتجبران
.کندنمیتجاوزخسارت

شرایط–دومفصل
نیتحسناصل-9ماده

راجعاطالعاتکلیهگربیمهپرسشهايبهپاسخدرصداقتودقترعایتبااستمکلفگذاربیمه
ازعمداًگربیمهپرسشبهپاسخدرگذاربیمهاگر. دهدقرارگربیمهاختیاردررابیمهموضوعبه

بالاثروباطلبیمهقراردادبنمایداظهاريواقعخالفبرعمداًیاونمایدخودداريمطلبیاظهار
حادثهوقوعدرتأثیريهیچگونهشدهاظهارواقعبرخالفیاشدهکتمانکهمطلبیولوبودخواهد
بلکهشدنخواهدمستردويبهگذاربیمهپرداختیوجوهفقطنهصورتایندر. باشدنداشته

.نمایدمطالبهنیزرابیمهحقماندهتواندمیگربیمه

شدهبیمهخطرات-10ماده

خسارتتحققشاملنامهبیمهدرمندرجهايمحدودیتواستثنائاترعایتباگربیمهتأمین
:بودخواهدزیرخطراتازناشی

بهاکسیژنبامادههرترکیبازاستعبارتآتشازمنظورنامهبیمهایندر): حریق(آتش-1
.باشدهمراهشعلهباآنکهشرط

زمینوابربینیاابردوبینالکتریکیبارتخلیهازاستعبارتصاعقهنامهبیمهایندر: صاعقه-2
ww.آیدمیبوجودمخالفباردوالقاءاثربرکه
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وگازانبساطازحاصلانرژيناگهانیشدنآزادنوعهرمفهومبهانفجارنامهبیمهایندر: انفجار-3
.استبخاریا

تأمینقابلهايهزینهوخسارت-11ماده

:نمایدمیتأمینرازیرمشروحهخساراتنامهبیمهاین

.انفجاروصاعقهآتش،ازناشیمستقیمخسارت-1

میصورتخسارتتوسعهازجلوگیريمنظوربهکهالزماقداماتازناشیهزینهوخسارت-2
خطراتازآننجاتبمنظوربیمهموردضروريمکاننقلازناشیهزینهوخسارتهمچنین. گیرد
.شدهبیمه

تأمینقابلخسارتحدود-12ماده

محلومکاندرانفجاروصاعقه،آتشازناشیکهرابیمهموردبهمستقیمخسارتنامهبیمهاین
بیمهمالبهنسبتگذاربیمهبهواردهزیانمیزانبهونامهبیمهدرمندرجبشرحباشدبیمهمورد
.نمودخواهدجبرانشده

بعدوقبلبالفاصلهشدهبیمهاقالمازیکهرارزشالتفاوتمابهازتواندنمیپرداختقابلخسارت
تجاوزدیدهخسارتاقالمازیکهرشدهبیمهمبلغازکلیخسارتصورتدریاوخسارتوقوعاز

تأسیسوبازسازيتعمیر،هزینهافزایشازناشیزیانوتولیدوکاردروقفهازحاصلهزیان. نماید
.باشدنمیبیمهمجدد،

گذاربیمهلکنیابد،میتقلیلخسارتمیزانبهخسارتوقوعصورتدربیمهسرمایه: تبصره
.دهدافزایشرابیمهسرمایهاضافیبیمهحقپرداختباتواندمی

.نمایندصرفنظراضافیبیمهحقدریافتبدون% 5تاسرمایهتقلیلازتواندمیسامانبیمهشرکت

اضافیخطرات-13ماده

آنچهبهمضافرادیگريخطراتتوانمیاضافیبیمهحقدریافتوگربیمهموافقتصورتدر
الحاقیهصدوربهمنوطاضافیخطراتتأمیننمود،بیمهاستآمدهشدهبیمهخطراتعنوانتحت
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بیمهحقپرداخت-14ماده

نقداًنامهبیمهدریافتمقابلدررابیمهحقاستموظفگذاربیمهخالفشرطنبودنصورتدر
.نمایداخذباشدرسیدهگربیمهمجازامضاءبهکهرارسیديقبضوبپردازد

اظهاراتبودنکتبی-15ماده

.گرددارسالشدهاعالمنشانیآخرینبهکتباًبایستیگربیمهوگذاربیمهاظهارپیشنهاد

بیمهموردارزشکاهش-16ماده

موظفگذاربیمهشودکمتربیمهموردارزشازمحسوسبطورشدهبیمهاموالبهايکهصورتیدر
بیمهموردازقسمتییاوکلصورتیکهدر. برساندگربیمهاطالعبهتأخیربدونراموضوعاست

ازقسمتآنیاوکلباارتباطدرنامهبیمهببیندکلیزیانشدهبیمهخطراتتحققازغیربدلیلی
مابهومحاسبهروزشماربصورتاعتباردورهبیمهحقومنفسخکلیزیانوقوعزمانازبیمهمورد

.شودمیمستردگذاربیمهبهالتفاوت

مضاعفبیمه-17ماده

همانبرايودیگريقراردادبموجبنامهبیمهاینموضوعشدهبیمهاموالازقسمتییاتماماگر
نامذکرباوتأخیربدونرامراتباستملزمگذاربیمهشودبیمهدیگريگربیمهنزدمدتوخطر
بیمهمسئولیتحادثهوقوعصورتدر. برساندگربیمهاطالعبهشدهبیمهمبلغوجدیدگربیمه

بیمهاموالچنانچه. باشدمیشدهبیمهمبالغمجموعباکردهبیمهخودکهمبلغیتناسببهسامان
گردیدهتنظیمحاضرنامهبیمهشروعازقبلکهباربرينامهبیمهماننددیگرينامهبیمهتحتشده
مقدمنامهبیمهبوسیلهکهبودخواهدقسمتیبهنسبتفقطگربیمهمسئولیتباشدشدهبیمه

.استنشدهتأمین

خطرتشدید-18ماده

خطرتشدیدموجبکهشوددادهبیمهموردوضعیتیاوکیفیتدرتغییراتیبیمهمدتدرهرگاه
صورتیدرنیزوسازدآگاهحاصلهتغییراتازراگربیمهتأخیربدوناستموظفگذاربیمهباشد

باشدداشتهاطالعآنحدوثازگذاربیمهولینبودهگذاربیمهعملاثردرنامبردهتغییراتکه
ww.نمایدآگاهراگربیمهاطالعتاریخازروزدهمدتظرفاستملزم
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باقیماندهمدتبرايراخطربامتناسباضافیبیمهحقتواندمیگربیمهخطرتشدیدصورتدر
کهصورتیدر. نمایدفسخگذاربیمهاعالمتاریخازروزدهظرفرابیمهقرارداداینکهیامطالبه
نامهبیمهگذاربیمهقبولعدماعالمتاریخازنمایندتوافقاضافیبیمهحقمیزاندرنتوانندطرفین
.گرددمیمنفسخ

انقضايیاوفسخزمانتاخطرتشدیدهنگامازرااضافیبیمهحقداردحقگربیمهصورتهردر
گذاربیمهقرارداداجرايحیندرشودمسلمگاههرخطرتحققصورتدر. نمایدمطالبهبیمهمدت

بهراخسارتتواندمیگربیمهاستنکردهمطلعراگربیمهودانستهمیخطرتشدیدعوامل
.کندپرداختمشددبیمهحقودریافتیبیمهحقنسبت

مرتهنحقوق-19ماده

تامنقولغیرومنقولازاعمشدهبیمهاموالمورددررامرتهنقانونیحقوقاستمکلفگربیمه
بایدمزبورشدهاموالبهنسبتمرتهنحقوق. نمایدرعایتخسارتپرداختدرتعهدحداکثرحدود

.باشدرسیدهگربیمهاطالعبه

مالکیتتغییر-20ماده

بهوقتاسرعدربایستیمیمراتبشوددادهانتقالدیگريبهبیمهموردمالکیتصورتیکهدر
گیرندهانتقالبیمهقراردادازناشیتعهداتوحقوقانتقالاینصورتدر. برسدسامانبیمهاطالع
الحقوقذويبهاستحقاقمیزاننسبتبهخسارت. باشدمیاخیرشخصکتبیموافقتبهمنوط

.شودمیپرداختنامهبیمهدرمندرجذینفعازاعم

نامهبیمهفسخ-21ماده

گرفتننظردرباگربیمهصورتایندر. نمایدفسخرانامهبیمهزمانهردرتواندمیگذاربیمه
بیمه. نمایدمستردگذاربیمهبهرادریافتیالتفاوتبهماومحاسبهرابیمهحقمدتکوتاهتعرفه
میمستثنیحکماینشمولازشوندمیصادرثالثبنفعقراردادیاقانونموجببهکههایینامه

.باشند

روزهدهاخطاریکبارانامهبیمهتواندمیاستدادهاوبهفسخاجازهقانونکهموارديدرگربیمه
در. نمایدارسالگذاربیمهشدهاعالمنشانیآخرینبهسفارشیپستباراآناعالمیهونمایدفسخ
تاریخازروزسیانقضاءازپسرامدتباقیماندهدریافتیبیمهحقبایستیگربیمهصورتاین

.نمایدمستردروزشمارصورتبهگذاربیمهبهمزبوراخطاراعالم
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دهدمیدستازراخودحقوقگذاربیمهکهمواردي-22ماده

کهصورتیدر. باشدنمیاستردادقابلدریافتیبیمهحقواستباطلبیمهقراردادزیرموارددر
خواهدمطالبهدرمحقگربیمهباشدشدهپرداختخسارتییاونشدهوصولبیمهحقازقسمتی

:بود

بهمنجرکهنحويبهبیمهپیشنهاددرگذاربیمهعمديواقعخالفاظهاراتیاحقایقکتمان-1
.باشدشدهگربیمهنظردرخطراهمیتکاهش

.تقلبقصدباواقعیارزشازبیشمیزانیبهاموالکردنبیمه-2

.تقلبقصدبادیگرگربیمهنزددرمدتوخطرهمانمقابلدربیمهموردمضاعفبیمه-3

بیمهازاعمالحقوقذويتوسطبیمهموضوعدرعمديخسارتایجاددرمشارکتیاومباشرت-4
.ويمقامقائمیاگذار

.استیافتهتحقققبالًکهخطريبیمه-5

حادثهوقوعصورتدرگذاربیمهوظایف-23ماده

:استموظفگذاربیمهحادثهوقوعصورتدر

.نمایدمطلعراگربیمهحادثهوقوعاطالعزمانازروزپنجظرفحداکثر-1

دادهنجاتاشیاءفهرستحادثه،کیفیتبایستیحادثهوقوعاطالعزمانازروزدهظرفحداکثر-2
.داردارسالگربیمهبرايراخسارتتقریبیمبلغوهاآنجدیدمحلشده،

بعملراالزماقداماتکلیهحادثه،وقوعازبعدیاموقعدرخسارتتوسعهازجلوگیريبراي-3
.آورد

راخسارتارزیابییاحادثهعلتتعیینکهندهدتغییراتیبیمهمورددرگربیمهاجازهبدون-4
ضروريعمومیمنافعرعایتیاوخسارتتقلیلجهتدرتغییراتکهآنمگر. نمایداشکالدچار
.باشد

تاحداکثرداردنیازبدانخودتعهداتحدودتعیینبرايگربیمهکههمکاريگونههمهضمن-5
ورفتهبینازاموالفهرستحادثه،روزدرموجوداموالفهرستحادثهوقوعاطالعازبعدروز15
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اختیاردرحادثه،تاریخازقبلبالفاصلهراهاآنبهايگربیمهدرخواستصورتدرودیدهآسیب
.دهدقرارسامانبیمه

خسارتارزیابی-24ماده

کهمبلغیتناسببهفقطگربیمهباشدشدهبیمهواقعیقیمتازکمتربهمالیصورتیکهدر-1
.بودخواهدخسارتمسئولمالواقعیقیمتبااستکردهبیمه

قرارانتفاعوسیلهنبایدرابیمهکهاساساینبرخسارتبروززماندربیمهموردواقعیقیمت-2
.شدخواهدمحاسبهداد،

درخواستدارندحقگذاربیمهوگربیمهنباشدتوافقموردواردهخسارتمبلغکهصورتیدر-3
:بنمایدزیرشرحبهکارشناسنفرسهازمرکبهیأتیبوسیلهراواردهخسارتمیزانتعیین

کارشناسان. نمایدمیمعرفیدیگرطرفبهکتباًوانتخابکارشناسیکطرفینازیکهر-الف
طرفینازیکیکهصورتیدر. نمودخواهنداقدامسومکارشناستعیینبهنسبتمتفقاًمتنخب

کارشناسیاوننمایدانتخابدیگرطرفاعالمتاریخازروز14مدتدرراخودمنتخبکارشناس
توافقبهاعالموانتخابآخرینتاریخازماهیکمدتظرفسومکارشناستعییندرمنتخب
.شدخواهدتقدیمذیصالحدادگاهبهنشدهتعیینکارشناسانیاکارشناستعییندرخواستنرسند

دیگرطرفباخویشاوندينسبتسومکارشناسکهصورتیدرتوانندمیطرفینازیکهر-ب
.نمایدردرامزبورکارشناسباشدداشته

الزحمهحقوپرداختخواهندراخودمنتخبکارشناسالزحمهحقطرفینازیکهر-ج
.بودخواهدطرفینبعهدهبالمناصفهسومکارشناس

دیدهخسارتاموالمورددرگربیمهاختیارات-25ماده

درکهنماید،تعویضیاوتعمیرتصاحب،راشدهدادهنجاتودیدهخسارتاموالتواندمیگربیمه
بندمذکورمداركدریافتازپسروز30ظرفحداکثروکتباًراخودتمایلبایستیمیصورتاین
تعیینارزیابییاوتوافقاساسبرشدهتصاحباموالبهاي. نمایدابالغگذاربیمهبه23ماده5در

ظرفبایستیمیگربیمهتوسطدیدهخسارتبیمهمورداموالتعویضیاوتعمیر. شدخواهد
ww.پذیردانجامباشدنمیمقدورآنازکمترعرفاًکهمدتی
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خسارتپرداختمهلت-26ماده

بوسیلهبتواندکهمدارکیواسنادکلیهدریافتازپسهفتهچهارظرفحداکثراستمکلفگربیمه
خسارتپرداختوتسویهبهاقدامدهد،تشخیصراواردهخسارتمیزانوخودمسئولیتحدودآن

.نماید

شودمیخسارتجبرانکاهشموجبکهمواردي-27ماده

تقصیردرجهنسبتبهراآناینکهیانمایدردراخسارتپرداختتواندمیگربیمهزیرموارددر
:دهدکاهشويمقامقائمیاگذاربیمهازاعمالحقوقذوي

.استدادهرويويمقامقائمیاگذاربیمهازاعمالحقوقذويتقصیراثردرحادثههرگاه-1

خسارتمیزاننتیجهدروباشدننمودهعمل23مادهدرمندرجوظایفبهگذاربیمهگاههر-2
.آیدواردخدشهگربیمهحقوقبهیاویافتهافزایش

دعوياقامهمهلت-28ماده

بیمهاینازناشیدعاويکلیهکهنمودندتوافقوشرطالزمخارجعقدضمنگذاربیمهوگربیمه
وقوعصورتدرونامهبیمهمدتانقضايیاوفسخبطالن،تاریخازسالدومدتظرفرانامه

ادعايگونههرونماینداقامهیکدیگرعلیهمزبورحادثهوقوعتاریخازنامهبیمهموضوعحادثه
. نمودندصلحمقابل،طرفبهبالعوضوسلبخودازراشدهیادسالدوانقضايازپساحتمالی
استماعقابلغیروزمانمرورمشمولمذکورسالدوازپسنامهبیمهاینازناشیدعاوي

.باشدمی

مقامیقائماصل-29ماده

ایجاددرمذکوراشخاصمسئولیتیاتقصیرلحاظبهثالثاشخاصعلیهگذاربیمهحقوقکلیه
شرکاء. گرددمیمنتقلاخیرشخصبهگر،بیمهتوسطشدهپرداختخسارتمیزانتاحادثه

اینمقرراتاجراياجرايلحاظازگذاربیمهاولدرجهنسبییاونسبیبستگانوهمسرکارکنان،
.باشدآنانعمدازناشیخسارتآنکهمگرگردندنمیتلقیثالثشخصماده
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استثنائات- سومفصل
سنگمروارید،وجواهراتشکل،هربهقیمتیفلزاتاسناد،بهادار،اوراقپول،مسکوکات،-30ماده
آوريجمعنقشه،بازسازيهزینههمچنینوخطینسخواسنادهرگونهنشده،سوارقیمتیهاي

خالفصراحتاًآنکهمگرنداردپوششنامهبیمهاینتحتبازرگانیدفاترتنظیمیاواطالعاتمجدد
باشدشدهشرطآن

باشد،ذیلوقایعوحوادثازهریکازناشیچنانچهنامهبیمهاینموضوعخطراتتحقق-31ماده
:باشدشدهشرطآنخالفآنکهمگربود،نخواهدنامهبیمهاینپوششتحت

اقداماتیاوداخلیاغتشاشاتکودتا،انقالب،قیام،اعتصاب،بلوا،وآشوبداخلی،جنگجنگ،-1
.انتظامیونظامیمقاماتاحتیاطی

آفاتیااالرضیتحتحریقها،رودخانهطغیانسیل،زمین،ریزشآتشفشان،لرزه،زمین-2
.سماوي

.باروتوتیانتیدینامیت،مانندمنفجرهموادانفجار-3

.ايهستهانفعاالتوفعل-4

هاموتورداخلدرکهزیراتفاقاتنتیجهدربرقیهايماشینوموتورهابهواردهخسارت-32ماده
:باشدنمینامهبیمهاینپوششموردهرعلتبهبپیونددوقوعبهمزبورهايماشینو

اتفاقات،اینازناشیبرقیامواجزدن،جرقههادي،شدنپارهبرق،جریانازناشیاثراتواتصاالت
هايقسمتسایردرمذکوراتفاقاتنتیجهدرکهخسارتیلکنبندي،عایقکفایتعدمیاوزیادبار

بودخواهدپوششتحتنماید،بروزبیمهمورد

اینپوششموردظروفاینانفجارازناشیصنعتیفشارتحتظروفبهواردهخسارت-33ماده
بیمهموردهايقسمتسایردرمزبورخطرتحققنتیجهدرکهخسارتیلکنباشد،نمینامهبیمه
.بودخواهدپوششتحتنمایدبروز

نامهبیمهاینپوششتحتشدهکنترلآتشمحدودهدربیمهموردبهواردهخسارت-34ماده
ww.بودنخواهد
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