
 

 :اساس بيمه نامه  -ماده اول

در قبال ورزشكاران و ورزشي هاي مجموعه مديران عبارت است از بيمه مسئوليت مدني  بيمهموضوع 

گذار خسارتي به ورزشكاران و تماشاچيان در  تماشاچيان بدين معنا كه چنانچه درنتيجه قصور و يا اهمال بيمه

اي مراجع قضايي مسئول جبران خسارت شناخته گردد گذار بر اساس ر مجموعه ورزشي وارد آيد و بيمه

 .گر حداكثر تا سقف تعهدات مندرج در بيمه نامه نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود بيمه

 تعهدات بيمه گر  -ماده دوم

، مجموعه ورزشي  ورزشكاران و تماشاچيان دردر مقابل  بيمهميزان تعهدات بيمه گر در طول مدت  -الف 

 . رجات جدول مشخصات مي باشد طبق مند

مجموعه ورزشي از خدمات سازمان تأمين اجتماعي يا سازمانهاي  ورزشكاران و تماشاچياندر صورتي كه  -ب 

مشابه استفاده نمايند ، تعهد بيمه گر عبارت است از مازاد غرامت پرداخت شده توسط سازمان مذكور تا ميزان 

 .  بيمه نامهدر اين خسارت قابل پرداخت 

موجب بيمه نامه هاي ديگري مورد تأمين قرار گرفته ه در صورتي كه مسئوليت موضوع اين بيمه نامه ب -ج 

 . بيمه نموده به مجموع مبالغ بيمه شده مي باشد باشد مسئوليت تعهد بيمه گر به تناسب مبلغي كه خود 

 استثنائات  -ماده سوم

 : رت نخواهد داشت در موارد زير بيمه گر تعهدي نسبت به جبران خسا

، ) اعم از اينكه جنگ اعالن شده يا نشده باشد(عوامل مستقيم يا غير مستقيم جنگ داخلي و خارجي  -١

تهاجم ، عمليات خصمانه ، اعتصاب ، شورش ، اغتشاش ، كودتا ، حكومت نظامي ، محاصره ، تصرف و يا 

و يا اشخاص در رابطه با تشكيالت اقدامات احتياطي دولت و يا هر مقام مملكتي ديگر ، مشاركت شخص 

 . سياسي 

عوامل مستقيم يا غير مستقيم در رابطه با قصد و اقدام هر گونه تشكيالت و يا جماعت و گروه بمنظور  -٢

 . براندازي دولت قانوني و يا عمليات تروريستي و مشابه 

 . حوادثي كه طبق قانون بيمه گذار مسئول آن نمي باشد  -٣

 . عات هسته اي انفجارات اتمي و تشعش -٤

 . عمد بيمه شده در تحقق خطر  -٥

 . مصرف مسكرات ، استعمال مواد مخدر،نزاع ،زد و خورد و نيز حوادث ناشي از آنها  -٦

     ناشي از بيماري استفاده كننده در حين انجام فعاليت در مجموعه ورزشي متعلق به كه حوادثي  -٧

 . بيمه گذار به وقوع بپيوندد 

 . وجود داشته باشد اض جسمي كه قبل از اعتبار بيمه نامه نقص عضو و تشديد امر -٨

 . اههائي كه داراي نقص فني مي باشند حوادث ناشي از كاربرد وسايل و دستگ -٩

 . عدم تخصص كاركنان بيمه گذار در زمينه كاري  -١٠

هر گونه حادثه اي كه باعث خسارت جاني در خارج از محدوده مكاني و زماني مندرج در جدول  -١١

 . اين قرارداد شود مشخصات 

 وظايف بيمه گذار  -ماده چهارم

 جلوگيري از وقوع خطر  -الف 

 . اقدامات مقتضي را بعمل آورد بيمه گذار موظف است بمنظور پيشگيري از وقوع حوادث تحت پوشش 

 مفاد بيمه نامه و اوراق الحاقي  -ب 

      مطابقت نداشته باشد ، رفين بعمل آمده هر گاه مفاد بيمه نامه و اوراق الحاقي با موافقتهائي كه بين ط

در غير اين . بيمه گذار موظف است ظرف مدت پانزده روز مراتب تغيير و تصحيح آنها را كتباً تقاضا نمايد 

 . صورت اوراق مذكور در فوق قبول شده تلقي خواهد شد 

 . توافق بيمه گذار با اشخاص زيان ديده  -ج 

موافقت كتبي بيمه گر هيچگونه توافقي با شخص يا اشخاص زيانديده بعمل آورد  بيمه گذار نمي بايستي بدون

     و اينگونه توافقها بدون اخذ نظر موافق بيمه گر ، موجب سلب مسئوليت بيمه گر در مورد تعهدات خود 

 . مي گردد 

 پرداخت حق بيمه  -د

بيمه الحاقيه هاي صادره را حداكثر و حق  مدت بيمهبيمه گذار موظف است حق بيمه متعلقه را در شروع 

 . صدور الحاقيه پرداخت نمايد ظرف مدت پانزده روز از تاريخ 

 اعالم خسارت و همكاري با بيمه گر  -هـ 

ساعت به  ٤٨راتب را كتباً حداكثر ظرف مدت بيمه گذار موظف است در صورت وقوع حوادث مشمول بيمه ، م

بيمه گر اعالم و ضمن ارائه گزارش در مورد حادثه ، مدارك مورد نياز بيمه گر همكاريهاي الزم را جهت انجام 

 . بررسيهاي مورد نظر فراهم نمايد 

 وظايف بيمه گر  -ماده پنجم

بررسيها و تكميل مدارك مربوطه ، ف است در صورت وقوع حوادث تحت پوشش پس از انجام بيمه گر موظ

 . انجام دهد  پانزده روز تعهدات خود را حداكثر ظرف مدت 

 پرداخت خسارت  -ماده ششم

غرامت فوت و نقص عضو بر اساس راي مراجع قضائي و يا مراجع ذيصالح و حداكثر تا سقف تعهدات  –الف 

  . هر كدام كه كمتر باشد پرداخت ميگردد  مندرج در بيمه نامه يا معادل ريالي ارزانترين نوع ديه رايج

مجموعه ورزشي ، غرامت تعيين شده از سوي مراجع  ورزشكاران و تماشاچيان دردر صورت فوت  - ١تبصره 

 . به وراث قانوني متوفي پرداخت مي گردد ) ديه ( قضايي 

مايد غرامت ناشي از نقص در صورت عدم مراجعه زيانديده به مراجع قضايي بيمه گر موافقت مي ن - ٢تبصره 

غرامت تعيين شده از سوي معتمد و كارشناس بيمه گر و در حدود عضو دائم زيانديده را پس از تأئيد پزشك 

 . حداكثر تا ميزان مندرج در جدول مشخصات جبران نمايد ) ديه (مراجع قضايي 

غي بابت هزينه پزشكي و در صورتي كه قبل از صدور رأي توسط مراجع ذيصالح بيمه گر مبل - ٣تبصره 

غيره پرداخت نموده باشد مبلغ پرداختي از مبلغ تعيين شده توسط مراجع ذيصالح كسر و مابه التفاوت 

 . حداكثر تا ميزان مندرج در جدول مشخصات قرارداد در وجه زيان ديده قابل پرداخت خواهد بود 

براي هر نفر بر ن بيمه نامه در هر حادثه حداكثر تعهد بيمه گر براي جبران غرامت هاي تحت پوشش اي -ب 

مي باشد كه با توجه به ميزان ديه تعيين شده مبناي ارزانترين نوع ديه از انواع مجري مذكور در قانون ديات 

 . توسط مراجع قضايي محاسبه و پرداخت خواهد شد 

در صورت احراز ( زشي مجموعه ور ورزشكاران و تماشاچيان دردر صورت وقوع حادثه منجر به جرح به  -ج 

هزينه هاي پزشكي زيانديده براساس اصل اسناد و مدارك معتبر پزشكي و با تأئيد ) مسئوليت بيمه گذار 

پس از كسر ( پزشك معتمد و كارشناس بيمه گر حداكثر تا ميزان براي هر نفر مندرج در جدول مشخصات 

  . پرداخت مي گردد ) فرانشيز 

 شرايط فسخ  -ماده هفتم

در . مي توانند با درخواست كتبي يك ماهه نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايند قرارداد يك از طرفين  هر

صورت فسخ قرارداد از جانب بيمه گذار حق بيمه مدت باقيمانده براساس تعرفه كوتاه مدت و در صورت فسخ 

 . يد مدت باقيمانده بصورت روز شمار محاسبه خواهد گردحق بيمه  بيمه گر از جانب

 چگونگي رفع اختالفات  -ماده هشتم

در صورت اختالف نظر در تفسير و يا اجراي شرايط اين بيمه نامه ، مراتب حتي االمكان به صورت مسالمت 

 . آميز حل وفصل خواهد شد در غير اينصورت راي مراجع قضايي مالك عمل خواهد بود 

  مرور زمان  –ماده نهم 

و  بيمه نامه دو سال است كه از تاريخ وقوع حادثه منشاء دعوي شروع ميشود مرور زمان دعوي ناشي از اين

پس از گذشت زمان مذكور بيمه گر هيچگونه تعهدي در پرداخت خسارت نداشته و پرونده مختومه تلقي 

 .   ميگردد 

 موارد پيش بيني نشده   –ماده دهم 

 وو ساير قوانين  امر بيمه ،  قانون بيمه  حاكم برموارد پيش بيني نشده دراين بيمه نامه ، مطابق ضوابط كلي 

  .مقررات جاري عمل خواهد شد 

 

 

 نامه مسئوليت مدني بيمه شرايط عمومي 

                                            تماشاچيان ورزشكاران و مديران مجموعه هاي ورزشي در قبال


