
مسئوليت مدني بيمه گذار درمقابل خسارت موضوع اين بيمه نامه عبارت است  -ماده اول

كه به خريداران يا اشخاص ثالث ديگر  وي مالي يا جاني ناشي از كاالهاي توليدي يا توزيعي

تا حد وارد مي شود و بيمه گر طبق شرايط و مقررات بيمه نامه و برحسب نظر مقامات قضائي 

 .متعهد جبران آن مي باشدمندرج در جدول مشخصات بيمه نامه 

 

ذيل  هايمسئوليت بيمه گذار در مقابل خسارت: خسارتهاي قابل جبران -ماده دوم

 :تحت پوشش مي باشد

خسارت مالي كه مستقيماً در اثر كاربرد يا مصرف كاالي توليدي يا توزيعي بيمه گذار به  ٢-١

 .وارد شود اشخاص حقيقي يا حقوقي

 .خسارت فوت كه تنها در اثر استفاده يا مصرف كاالي موضوع بيمه باشد ٢-٢

نقص  خسارت نقص عضو يا از كارافتادگي دائم اعضاي بدن كه ميزان آن طبق جدول ٢-٣

 .تعيين مي گردد عضو

هزينه هاي پزشكي و درمان كه به علت حوادث ناشي از عيوب كاالي توليدي يا  ٢-٤

 .ه و بيمه گذار مسئول پرداخت آن مي باشدتوزيعي بود

هزينه هاي متناسب جهت جلوگيري يا كاهش خسارات تحت پوشش كه توسط بيمه  ٢-٥

 .گذار صرف مي شود

هزينه هاي مربوط به دعاوي كه بيمه گذار جهت بري نمودن خود از مسئوليت با  ٢-٦

 .هماهنگي و موافقت بيمه گر پرداخت مي نمايد
 

ها  گذار مسئول آن هاي معلول عوامل زير ولو اينكه بيمه خسارت :ثنائاتاست -ماده سوم

 : گر خارج است شناخته شود از شمول تعهدات بيمه

 .خسارت ناشي از عدم رعايت استاندارد الزم اعم از فني يا بهداشتي ٣-١

 .خسارت ناشي از جرائم و مجازات هاي قابل خريد ٣-٢

 .اي و آلودگيهاي راديواكتيو خسارت ناشي از تشعشعات هسته ٣-٣

خسارت ناشي از جنگ ، انقالب ، شورش ، اعتصاب، اغتشاش، بلوا  و ريسكهاي سياسي  ٣-٤

 . از اين قبيل

كاركنان , ناظرين و مشاوران, مجريان و شركا, گذار بيمه هاي وارد به شخص خسارت ٣-٥

 . گذار  بيمه

 .هاي ناشي از عدم النفع خسارت ٣-٦

 .هاي وارد به خود كاال خسارت ٣-٧

ناشي از نصب و راه اندازي نادرست كاال يا محصول و يا عدم رعايت هاي  خسارت ٣-٨

 .دستورالعمل مصرف آن

هر خسارتي كه تحت پوشش اين بيمه نامه است درصورتيكه تماماً يا بخشي از آن  ٣-٩

باشد، مسئوليت اين بيمه نامه مازاد بر تعهد بيمه نامه ديگر  تحت پوشش بيمه نامه ديگري

 .خواهد بود نه بصورت مشاركتي

قبول هرگونه مسئوليت براي خسارت بدني يا مالي بدون اطالع و موافقت بيمه گر  ٣-١٠

 .ي براي بيمه گر ايجاد نمي نمايدتعهد

 خسارت مالي ناشي از نوسانات برق ٣-١١

 خسارت جاني ناشي از برق گرفتگي ٣-١٢

 .خسارت مالي يا جاني كه منشاء آن در مراحل توليد يا توزيع نباشد ٣-١٣

 . شود در مجموع يك حادثه تلقي مي, سلسله حوادث ناشي از يك منشاء  : تبصره
 

 :ارذگ وظايف بيمه -چهارمماده 

گذار مكلف است وقوع هرگونه حادثه موضوع اين بيمه نامه و همچنين هر نوع ادعا  بيمه ٤-١

به و يا مطالبه مصرف كنندگان و اشخاص ثالث عليه خود را كه به اين بيمه نامه مربوط شود 

 .ساعت به بيمه گر اعالم نمايد ٢٤سريعاً و حداكثر ظرف محض اطالع 

هت اثبات اينكه كاالي مورد نظر توسط بيمه گذار ارائه سند فروش يا مدرك الزم ج ٤-٢

 .توليد، توزيع يا فروخته شده است الزاميست

يا تست محصول اشتباه در تركيبات و  ،وجود نقص در خط توليداطالع از در صورت  ٤-٣

وگيري از مصرف و استفاده براي جلدر جهت اطالع رساني و فراخواني الزم را  اتاقدام ,نهايي

 .مذكور و تكرار خسارت به عمل آيدمحصوالت 

نمايند و فروشندگان محصوالت نهايي  كاركناني كه در خط توليد محصوالت فعاليت مي ٤-٤

 . هاي الزم باشند تخصص و مهارت, داراي تجربهآموزش ديده و بايد متناسب با وظايف خود 

دوره اي با بيمه گر همكاري نموده و كليه اوراق  و بازديد اوليه جهت   گذار بايستي بيمه ٤-٥

 . گر به عمل آورد بيمهرا در اختيار  قضائي و ادعاهاي مصرف كنندگان زيانديده

بيمه گذار مي بايست حق بيمه را نقداً و يا به نحوي كه بيمه گر موافقت مي نمايد  ٤-٦

 .ل حق بيمه توسط بيمه گر مي باشدرداخت حق بيمه ارائه رسيد وصومالك پ. پرداخت نمايد

عدم انجام هريك از وظايف بيمه گذار در اين ماده بيمه گر هيچگونه  درصورت: تبصره

 .تعهدي نخواهد داشت

 .درج تاريخ توليد و انقضاء مصرف محصول بر روي كليه توليدات ٤-٧
 

  :گر تعهدات بيمه -پنجمماده 

اسناد و مدارك دريافتي از بيمه گذار در ارتباط با توليدات را محرمانه تلقي نموده  بيمه گر ٥-١

 .و در اختيار رقباي بيمه گذار قرار نخواهد داد

دريافت كليه  احراز مسئوليت و روز پس از سيبيمه گر مكلف است حداكثر ظرف مدت  ٥-٢

 . ايفا نمايدتعهدات خود را جهت پرداخت خسارت اسناد و مدارك مورد نياز 

 .همكاري الزم در دفاع از بيمه گذار در محاكم قضائي را بعمل آورد ٥-٣

 

 

 :پرداخت خسارت  – ششمماده 

بر اساس نظر كارشناس بيمه گر اعم از بدني يا مالي ميزان خسارت وارد به زيان ديده  ٦-١

 .   شدتعيين خواهد 

و حداكثر تا سقف تعهدات مندرج  قضاييغرامت فوت و نقص عضو براساس راي مراجع  ٦-٢

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

مبلغ خسارت با رعايت شرايط بيمه نامه و طبق نظر بيمه گذار به وي يا زيانديده  ٦-٣

پرداخت مي شود و درصورت هرگونه اعتراض از طرف زيانديده نسبت به نحوه و ميزان 

پرداخت خسارت، بيمه گذار متعهد مي گردد بدون هدايت و ارجاع زيانديده به شركت بيمه 

 .درصورت لزوم موضوع خسارت را از شركت بيمه پيگيري نمايدخود پاسخگو بوده و 

هزينه هاي دادرسي بيمه گذاركه براي دفاع از خود و عدم قبول مسئوليت صرف شده  ٦-٤

حد غرامت مندرج در جدول مشخصات بيمه نامه براي هر حادثه در % ٢٠است حداكثر تا 

ياد شده و مبلغ خسارت از حدود تعهد بيمه گر مي باشد مشروط به اينكه جمع هزينه هاي 

 .تعهدات مندرج در جدول مشخصات بيمه نامه بيشتر نباشد

 

  :فسخ و بطالن بيمه نامه -هفتمماده 

نسبت به فسخ بيمه نامه اقدام  يكماههكتبي  قبلي  بيمه گر و بيمه گذار مي توانند با اعالم

نمايند در صورت فسخ از طرف بيمه گر حق بيمه مدت استفاده شده به صورت روز شمار و در 

، بصورت در موارد ذيل بصورت روزشمار و در ساير موارد صورت فسخ از طرف بيمه گذار

 :قي مانده حق بيمه مسترد ميگرددكوتاه مدت محاسبه و با

 شركت بيمه واگذاري پرتفوي -الف

 منتفي شدن موضوع بيمه نامه -ب

   

  :چگونگي رفع  اختالف   - هشتمماده 

در صورت اعتراض بيمه گذار و يا زيانديده نسبت به مبلغ برآورد كارشناس بيمه گر ، موضوع 

 به هيئت كارشناسي مركب از كارشناس بيمه گر و كارشناس بيمه گذار و يك نفر كارشناس

به انتخاب دو كارشناس مزبور ارجاع ميگردد كه نظريه اين هيئت براي طرفين الزم  نيز

 .االتباع خواهد بود 

 

 :  مرور زمان-نهمماده 

وع حادثه منشا دعوي سال است كه از تاريخ وق دومرور زمان دعاوي ناشي از اين بيمه نامه  

زمان مذكور بيمه گر هيچگونه تعهدي در پرداخت خسارت  گذشتاز شود و پس شروع مي

 . نداشته و پرونده مختومه تلقي ميگردد

 

 : موارد پيش بيني نشده   -دهمماده 

و ساير قوانين  ، عرف رايجدر مواردي كه در اين بيمه نامه ذكر نشده است بر طبق قانون بيمه

 .جاري كشور عمل خواهد شد

 كنندگان كاال توزيع /شرايط عمومي بيمه مسئوليت مدني توليد


