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 باركد
 شماره باركد نامهشماره بيمه

 2از  1صفحه 

  فصل اول: كليات

 كـه ( گذار بيمه پيشنهاد و 1316 مصوب بيمه قانون اساس بر نامه  بيمه اين نامه: اساس بيمه -1ماده 

 آن .باشـد  مـي  طـرفين  توافـق  مـورد  و است گرديده تنظيم) باشد مي نامه بيمه غير قابل تفكيك جزو

 از قبل يا نامه بيمه صدور با زمان هم و نبوده گر بيمه قبول مورد كه گذار بيمه كتبي پيشنهاد از قسمت

 .شود نمي محسوب گر بيمه تعهدات جزو است شده اعالم گذار بيمه به به صورت كتبي آن

 ممكـن  كـه  ديگـري  مفهوم و معني هر از نظر صرف زير اصطالحات تعاريف و اصطالحات: -2ماده 

 :است رفته كار به آن مقابل تعريف برابر عمومي شرايط اين در باشند داشته است

 ازاي در و است گرديده درج نامه بيمه اين در آن مشخصات كه است اي بيمه شركت :گر بيمه .1

  .گيرد مي عهده به نامه بيمه اين شرايط طبق را احتمالي خسارت جبران ،بيمه حق دريافت

 مهيب حق پرداخت متعهد و نموده منعقد گر مهيب با را مهيب قرارداد كه است يشخص :گذار بيمه .2

 .باشد يم

 .باشد ساختمان مالك مهيب موضوع خسارت تحقق زمان در كه است يشخص :نفع ذي .3

 پرداخت جهت گر مهيب تعهد يازا در است موظف گذار مهيب كه است مبلغي :بيمه قح .4

 مشخص نامه بيمه در كه ترتيبي به يا نامه بيمه صدور هنگام در نامه بيمه نيا مشمول يها خسارت

 .نمايد پرداخت گر بيمه به است شده

 نييتع را گر مهيب تعهد حداكثر و است شده درج نامه مهيب در كه است يمبلغ  :شده بيمه مبلغ .5

 .كند يم

 اي ينوساز به مربوط يها نهيهز شامل مهيب موضوع ساخت يبرآورد نهيهز: يواقع ارزش .6

 ساختمان، پروانه اخذ نهيهز مربوط، يطراح يها نهيهز ،يجانب و ياصل يها سازه يبازساز

 به مربوط يمجوزها اخذ نهيهزو  عاتيضا برداشت و يساز پاك ب،يتخر ،يساز مقاوم يها نهيهز

 ي.بازساز اي ينوساز

 اين در آن مشخصات كه يتجار يا و يادار ،يمسكون ساختمان هر اي بنا كل :بيمه موضوع .7

 .است شده درج نامه بيمه

 اتمام بر مبني صالح ذي مراجع كه كاري پايان گواهي نياول :ساختمان يكل كار انيپا يگواه .8

 .باشند كرده صادر ساختمان كار

 ساختمان يكل كار انيپا يگواه نياول صدور خيتار از كه است مهيب نيا پوشش دوره:بيمه دتم .9

 .است شده نييتع نامه مهيب در آن انيپا و شده آغاز

 ساختمان استحكام و يداريپا يبرا كه ياصل باربر هاي سازه همه :ساختمان ياصل هاي سازه .10

 .ها كاري سفت و سقف اسكلت، پي، شامل هستند ضروري

 ساختمان، نماي شامل ساختمان ثابت رباربريغ ياجزا همه: ساختمان يجانب يها  سازه .11

 .آسانسورها و برقي ساتيتاس مكانيكي، تاسيسات و تجهيزات ها، عايق

 نادرست، يطراح از ناشي ساختمان اصلي هاي سازه در نقص هرگونه :پنهان و اساسي وبيع .12

 يكل كار پايان گواهي صدور از پس كه كار نادرست اجراي و معيوب مصالح يا مواد كاربرد

 .شود آشكار ساختمان

  و نحوه پرداخت خسارت پوشش تحت يها نهيهز و ها خسارت: دوم فصل

  :هاي تحت پوشش ها و هزينه خسارت -3 ماده

 خســارات وقـوع  علــت بـه  نفــع يذ/ گـذار  مــهيب بـه  وارده يمــال يهـا  نــهيهز جبـران  گــر مـه يب تعهـد 

باشـد،   مـي  ريـ ز شـرح  بـه هـاي اصـلي و يـا جـانبي سـاختمان       جزيـي و يـا كلـي بـه سـازه      يكيزيف

 :باشد  يواقع ارزش اساس بر ساختمان پنهان و ياساس وبيع از يناشكه  مشروط به اين

 .سال 10 حداكثر تا مهيب مدت آغاز از آن از يبخش اي ساختمان كل يرانيو .1

 تا مهيب مدت آغاز از كاري سفت و سقف اسكلت، پي، شامل ساختمان اصلي هاي سازه يرانيو .2

 .سال 10 حداكثر

 .سال 5 حداكثر تا مهيب مدت آغاز از ساختمان نماي از يبخش اي تمام يخراب .3

 .سال 5 حداكثر تا مهيب مدت آغاز از ها عايق يخراب .4

 حداكثر تا مهيب مدت آغاز از آسانسورها و برقي ساتيتاس مكانيكي، تاسيسات و تجهيزات يخراب .5

 .سال 3

 مبلغ درصد 10 تا حداكثر گيرد مي صورت خسارت توسعه از جلوگيري منظور به كه هايي هزينه .6

 .شده مهيب

 10 تا حداكثر ضايعات برداشت و دهيد بيآس محل سازي پاك تخريب، براي الزم هاي هزينه .7

  .شده مهيب مبلغ درصد

 :خسارت پرداخت نحوه و مهلت -4 ماده

 خصــوص در طــرفين توافــق و مــدارك تكميــل از بعــد روز پــانزده حــداكثر اســت موظــف گــر بيمــه

 نيـ ا 22 مـاده  موضـوع ( دادگـاه  يـا  كارشناسـي  هيـات  راي اعـالم  يـا  پرداخـت  قابـل  خسارت ميزان

 .كند پرداخت را خسارت) شرايط عمومي

 شـده  درج نامـه  مـه يب در كـه  است يمبلغ ساختمان، از قسمت هر با ارتباط در گر مهيب تعهد حداكثر

. باشد شده پرداخت زين آن ياضاف مهيب حق و ليتعد هيالحاق قيطر از بعداً تعهد سقف نكهيا مگر است،

 .بود خواهد نفع ذي/ گذار بيمه عهده به استهالك نهيهز حال هر در

  :بازيافت خسارت -5 ماده

 تـا  را) شرايط عمومي نيا 3 ماده موضوع( مهيب پوشش تحت يها نهيهز و ها خسارت تواند يم گر مهيب

 .دينما افتيباز خسارت مسئول از يپرداخت خسارت زانيم

  شده هاي مستثني خسارت: سومفصل 

  نامه نيست: زير تحت پوشش اين بيمههاي  خسارت -6 ماده

 .يعيطب حوادث از يناش يها خسارت .1

 و ليســ زلزلــه، از يناشــ يهــا خســارت گــذار، مــهيب و گــر مــهيب توافــق صــورت در :تبصــره

 .رديگ قرار مهيب پوشش تحت تواند يم طوفان

 .شود انجام مهيب مدت در كه ياضافات و تغييرات رات،يتعم از يناش يها خسارت .2

 .شود مي وارد بيمه موضوع به نفع يذ/ گذار بيمه توسط به سهو يا به عمد كه هايي خسارت .3

 هاي آب يا عمومي فاضالب و آب هاي لوله نشت مجاور، هاي ساختمان از ناشي خسارت .4

 .زيرزميني

 .ييتنها به ساختمان كاري نازك و متعارف يخوردگ ترك به مربوط يها خسارت .5

  گذار بيمه: وظايف و تعهدات چهارمفصل 

 :نيت حسن اعالي حد اصل رعايت :7 ماده

 هرگاه. دهد پاسخ كامل طور به و صداقت و دقت با را گر بيمه كتبي هاي پرسش است مكلف گذار مهيب

 خالف اظهار به عمد يا و خودداري مطلبي اظهار از به عمد گر بيمه هاي پرسش به پاسخ در گذار مهيب

 يا و دهد تغيير را خطر موضوع واقع، خالف اظهارات يا و نشده اظهار مطالب كه نحوي به ،بنمايد واقع

 مطلبي اگر حتي بود خواهد بالاثر و باطل انعقاد تاريخ از نامه بيمه ،بكاهد گر بيمه نظر در آن اهميت از

 در. باشد نداشته حادثه وقوع در تاثيري گونه هيچ است شده اظهار واقع خالف بر يا شده كتمان كه

 تواند مي گر بيمه بلكه شد نخواهد بازگردانده وي به گذار مهيب پرداختي وجوه فقط نه صورت اين

 .نمايد مطالبه وي از نيز را تاريخ آن تا بيمه حق معوق اقساط

 باطل مهيب عقد ،نباشد عمد يرو از واقع خالف اظهارات اي يمطالب اظهار از يخوددار چنانچه

 معلوم حادثه وقوع از قبل ،واقع خالف اظهار اي نشده اظهار مطالب هرگاه صورت، نيا در. شود ينم

 را قرارداد داشته افتيدر او تيرضا صورت در گذار مهيب از را مهيب حق اضافه اي دارد حق گر مهيب شود

 از بعد واقع، خالف اظهار اي نشده اظهار مطالب كه يصورت در. دينما فسخ را مهيب قرارداد اي و كند ابقا

 اظهار صورت در يستيبا كه يوجه و يپرداخت مهيب وجه نسبت به خسارت ،شود معلوم حادثه وقوع

 .افتي خواهد ليتقل باشد شده پرداخته واقع و كامل طور به خطر

 ي:واقع ارزش به مهيب موضوع نمودن مهيب -8 ماده

 زمان در كه يصورت در .دينما مهيب گر مهيب نزد يواقع ارزش به را مهيب موضوع است موظف گذار مهيب

 خسارت است، شده مهيب يواقع ارزش از كمتر يمبلغ به مهيب موضوع كه شود مشخص خسارت، وقوع

 .شد خواهد پرداخت و محاسبه مهيب قانون 10 ماده تيرعا با

 :خطر تشديد اعالم -9 ماده

 بيمه موضوع كاربري يا و وضعيت كيفيت، در تغييراتي نفع يذ /گذار مهيب بيمه، مدت طول در هرگاه

 و برساند گر بيمه اطالع به را مراتب بالفاصله است موظف شود، خطر تشديد موجب كه آورد وجوده ب

 را مراتب بايد مشاراليه نباشد، نفع يذ/ گذار بيمه عمل نتيجه در وضعيت تغيير يا خطر تشديد اگر

 باال، حاالت از كي هر در. دينما اعالم گر بيمه به يرسمبه طور  خود اطالع تاريخ از روز ده ظرف

 با اي نموده افتيدر و مطالبه باقيمانده مدت براي را خطر با متناسب اضافي بيمه حق تواند مي گر بيمه

 خسارت كه شود معلوم حادثه وقوع از پس هرگاه. كند فسخ را نامه مهيب مه،يب قانون 16 ماده تيرعا

 تواند مي گر بيمه است، نشده اعالم گر مهيب به مقرر مهلت ظرف كه است بوده يخطر تشديد از ناشي

 .كند پرداخت مشدد خطر با متناسب بيمه حق به شده تعيين بيمه حق نسبت به را خسارت
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 :مهيب موضوع يابيارز و يبازرس -10 ماده

 زمان، هر در و داده قرار يابيارز و يبازرس مورد را مهيب موضوع ساخت، دوره طول در تواند يم گر مهيب

 امكان است موظف گذار مهيب. دينما مطالبه را مهيب موضوع ساخت و يطراح به مربوط مستندات

 ارياخت در را درخواست مورد يضرور اطالعات همه نموده فراهم گر مهيب يبرا را مهيب موضوع از ديبازد

 .دهد قرار يو

 :خسارت اعالم -11 ماده

 ،خسارت يا حادثه وقوع از خود اطالع تاريخ از روز پانزده ظرف حداكثر است موظف نفع ذي/ گذار مهيب

 اعالم را حادثه وقوع خسارت، اعالم فرم تكميل با و مراجعه گر بيمه خسارت پرداخت مراكز از يكي به

 قيطر از اعالم ،يحضور مراجعه ليقب از يمقتض هاي راه از ذكر شده مدت ظرف را مراتب يا نمايد

 .برساند گر بيمه اطالع به يكيالكترون پست اي پست

 تعيين و حادثه به راجع كه اطالعاتي ساير و مثبته مدارك است موظف نفع ذي/ گذار مهيب همچنين

 نفع ذي/ گذار مهيب كه صورتي در. دهد قرار گر بيمه اختيار در را شود مي خواسته او از خسارت ميزان

/ گذار مهيب كه اين مگر كند رد را خسارت ادعاي تواند مي گر بيمه ،ندهد انجام را باال تعهدات از يك هر

 .است برنيامده آنها انجام عهده از اجتناب  قابل  غير امور واسطه به كه كند ثابت نفع ذي

 :خسارت توسعه و خطر وقوع از جلوگيري -12 ماده

 خود مال از كس هر طور معمول به كه را مراقبتي خسارت از جلوگيري براي بايد نفع ذي/ گذار مهيب

 كه را اقداماتي آن وقوع يا حادثه شدن نزديك صورت در و بنمايد نيز بيمه موضوع به نسبت ،نمايد مي

 نفع ذي/ گذار مهيب كه ييها نهيهز. آورد عمل به است، الزم خسارت توسعه و سرايت از جلوگيري براي

 گر بيمه عهده به نشود نتيجه به منتج كه فرض بر دهد، يم انجام خسارت توسعه از جلوگيري براي

 .بود خواهد

 :مصالحه از خودداري -13 ماده

 در ثالث اشخاص با توافق و مصالحه به مجاز گر مهيب كتبي و يقبل موافقت با جز نفع ذي/ گذار مهيب

/ گذار مهيب محروميت موجب تواند مي شرط اين به توجه عدم. نيست بيمه موضوع حادثه با رابطه

 هر از است موظف نفع ذي/ گذار بيمه حال هر در. گردد خسارت از بخشي يا تمام دريافت از نفع ذي

 .نمايد خودداري سازد نامقدور يا و مشكل خسارت مسئول عليه را گر بيمه اقدام كه عملي

 :گر بيمه به نفع ذي/ گذار مهيب حقوق انتقال -14 ماده

 مسئول كه اشخاصي مقابل در كند مي پرداخت يا قبول را وارده خسارت كه حدودي در گر بيمه

 .بود خواهد نفع ذي/ گذار مهيب مقام ميقا ،هستند خسارت

 :بيمه حق پرداخت -15 ماده

 و گر مهيب توافق طبق و محاسبه شده بيمه مبلغ كل اساس بر نامه، بيمه صدور زمان در بيمه حق

 .باشد شده پرداخت مهيب مدت شروع از قبل ديبا مهيب حق حال، هر در. شود مي پرداخت گذار مهيب

  نامه فصل پنجم: فسخ و انفساخ بيمه

  نامه: فسخ بيمه -16 ماده

 :نمايد فسخ را نامه بيمه اين مهيب مدت شروع از قبل تواند مي گذار مهيب يا گر بيمه زير موارد در

 :گر بيمه طرف از فسخ موارد .1

 .نپردازد گر مهيب با توافق وفق را بيمه حق گذار مهيب كه صورتي در •

 شرايط عمومي. نيا 9 ماده در مقرر باتيترت تيرعا با تشديدخطر صورت در •

 مطالب و بنمايد واقع خالف اظهارات يا خودداري مطالبي اظهار از سهوبه  گذار مهيب چنانچه •

 .باشد مؤثر خطر ارزيابي در ،واقع خالف اظهارات يا نشده اعالم

 تعهدات اجراي عدم و يگريد به مهيب موضوع مالكيت انتقال يا و گذار بيمه فوت صورت در •

 .گر بيمه به نسبت رندهيگ انتقال يا ثاور توسط گذار بيمه

 .گذار مهيب توسط شرايط عمومي نيا 10 ماده در مقرر فيوظا انجام عدم صورت در •

 به صورت كتبي ساخت و طراحي مراحل در كه ياشتباه يا نقص اصالح عدم صورت رد •

 .است دهش اعالم گذار بيمه به گر بيمه توسط

 :گذار بيمه طرف از فسخ موارد .2

 .نشود بيمه حق در تخفيف به حاضر گر بيمه و يابد كاهش بيمه موضوع خطر كه صورتي در •

 .شود متوقف دليل هر به گر بيمه فعاليت كه صورتي در •

 .نباشد پوشش ادامه به مايل دليل هر به گذار مهيب كه صورتي در •

 در گـذار  مهيب جز به ينفع يذ نييتع صورت در گذار، بيمه طرف از فسخ موارد تمام در -تبصره

 گـر  بيمـه  صورت، اين در. است يضرور يو كتبي موافقت اخذ صادره، يها هيالحاق اي نامه مهيب

 .برساند نيز نفع ذي اطالع به به صورت كتبي گذار بيمه بر عالوه را نامه مهيب فسخ مراتب بايد

 :نامه بيمه انفساخ:17 ماده

 برود، بين از نامه بيمه اين پوشش تحت خسارات وقوع از ريغ يعلت هر به بيمه موضوع كه صورتي در

 گذار بيمه به و محاسبه روزشمار صورت به ماندهيباق مدت بيمه حق و گردد مي منفسخ نامه بيمه

 .شد خواهد بازگردانده

 :نامه مهيب فسخ نحوه -18 ماده

 وبه صورت كتبي  را مراتب بايد كند فسخ را نامه بيمه 16 ماده استناد به بخواهد گر بيمه چنانچه .1

 اقامتگاه به مراتب ابالغ از پس روز ده ،موارد تمام در فسخ اثر. دهد اطالع گذار بيمه به رسمي

 .شود مي شروع گذار بيمه

 و محاسبه روزشمار صورت به ماندهيباق مدت بيمه حق گر، بيمه طرف از نامه بيمه فسخ صورت در .2

 .شد خواهد بازگردانده گذار بيمه به

 بيمه از شده استفاده مدت بيمه حق گر بيمه ،باشد نامه بيمه فسخ متقاضي گذار بيمه كه صورتي در .3

 پرداخت گذار مهيب به را باقيمانده و محاسبه گر مهيب عمل مورد مدت كوتاه تعرفه اساس بر را

 .كند مي

 :مهيب موضوع مالكيت انتقال -19 ماده

 را تعهداتي همه رندهيگ انتقال اگر مه،يب مدت شروع از قبل ديگري به بيمه موضوع انتقال صورت در

 نفع به بيمه عقد كند اجرا گر بيمه مقابل در است بوده گذار بيمه عهده به نامه بيمه موجب به كه

 .ماند مي باقي خود اعتبار به رندهيگ انتقال

  ساير مقررات: ششم فصل

  بيمه مضاعف: -20 ماده

 تمام مقابل در ديگري نامه بيمه موجب به تقلب قصد بدون بيمه، مدت طول در بيمه موضوع چنانچه

 مسئوليت پوشش، تحت هاي خسارت وقوع صورت در باشد، شده بيمه ذكر شده خطرات از بخشي يا

 .باشد مي شده بيمه مبالغ مجموع به كرده بيمه خود كه يمبلغ تناسب به گر بيمه

 :گر مهيب تعهد سقف رييتغ -21 ماده

. افتي خواهد كاهش شده پرداخت خسارت زانيم به شده بيمه مبلغ خسارت، هر پرداخت از پس .1

 و گر مهيب موافقت اخذ و كتبي درخواست با ساختمان تعمير از پس تواند يم نفع ذي صورت نيا در

 .بازگرداند اوليه سقف به را شده بيمه مبلغ ،ياضاف مهيب حق پرداخت

 در. ديبنما را شده بيمه مبلغ افزايش درخواست گر بيمه از كتبي طور به تواند                 مي نفع يذ/ گذار بيمه .2

 افتيدر و هيالحاق صدور با مراتب است الزم شده، مهيب مبلغ شيافزا با گر مهيب موافقت صورت

 .رديگ قرار دييتا مورد اضافي بيمه حق

 :اختالفات فصل و حل نحوه -22 ماده

 از اختالف اگر. نمايند فصل و حل مذاكره طريق از امكان حد تا را خود اختالف بايد قرارداد طرفين

 را موضوع دادگاه به مراجعه يا كارشناسي به ارجاع طريق از توانند مي نشود، فصل و حل مذاكره طريق

 را خود منتخب كارشناس طرفين از يك هر كارشناسي، روش بر توافق صورت در. كنند فصل و حل

 پس و انتخاب را سومي كارشناس منتخب، كارشناسان. كند مي معرفي ديگر طرف به كتبي صورت به

 كه صورتي در. كنند مي يكارشناس رأي صدور به اقدام آرا اكثريت با اختالف موضوع به رسيدگي از

 تواند مي قرارداد طرفين از يك هر نرسند، توافق به سوم كارشناس انتخاب براي منتخب كارشناسان

 كارشناس الزحمه حق طرفين از يك هر. شود خواستار صالح دادگاه از را سوم كارشناس تعيين

 .شود مي تقسيم تساوي به سوم كارشناس الزحمه حق و پردازد مي را خود منتخب

 :دعوي اقامه مهلت -23 ماده

 نامه مهيب ابطال اي فسخ تاريخ از سال دو مدت ظرف حداكثر بايد نامه بيمه اين از ناشي ادعاي هرگونه

. شود اقامه حادثه وقوع تاريخ از مه،يب پوشش تحت خسارت وقوع صورت در و بيمه مدت انقضاي يا و

 حال، هر در. بود نخواهد قابل پذيرش نامه بيمه اين از ناشي ادعاي ،ذكر شده مدت گذشت از پس

. كند قطع را زمان مرور ،رسمي اظهارنامه ارسال با زمان مرور يانقضا از قبل تواند يم نيطرف از كيهر

  .شد خواهد اضافه سال يك زمان مرور از باقيمانده مدت به زمان، مرور قطع صورت در

 :نشده ينيب شيپ موارد -24 ماده

 و يگر مهيب عرف مه،يب قانون تابع بيترت به است، نشده ينيب شيپ شرايط عمومي نيا در كه يموارد

  .بود خواهد رانيا ياسالم يجمهور كشور جاري قوانين و مقررات ساير


