
 
  

 

 

 
 شرایط عمومي بیمھ نامھ مسئولیت مدني     

 

:موضوع قرارداد -١  

.عبارتست از بیمھ مسئولیت مدني بیمھ گذار مطابق موضوع مندرج در شرایط خصوصي بیمھ نامھ   

: استثنائات -٢ماده   

:خسارتھاي معلول عوامل زیر ولواین كھ بیمھ گذار مشمول آنھا شناختھ شود از شمول تعھدات بیمھ گر خارج است   

.خسارت ناشي از عمد و تقلب بیمھ گذار  -١  

.شي از انفجارھستھ اي و تشعشعات رادیواكتیو خسارت نا -٢  

.خسارت ناشي از جنگ و انقالب و شورش و اعتصاب و عوامل دیگري از این قبیل  -٣  

.خسارت ناشي از تخلف قوانین و نظامات دولتي  -۴  

.حوادث طبیعي –زلزلھ –خسارات ناشي ازعواملي كھ ازاختیار بیمھ گذار خارج بوده است منجملھ سیل -۵  

:وظایف بیمھ گذار  - ٣اده م  

.بیمھ گذار باید كلیھ اطالعات راجع بھ موضوع بیمھ را در اختیار بیمھ گر قرار داده باشد -١/٣  

بیمھ گذار موظف است در طول مدت اعتبار بیمھ نامھ ھرگونھ تغییر كمي و كیفي را كھ در وضعیت خطر حاصل شود و یا  -٢/٣
.بیمھ گذارباموضوع بیمھ بھ وجود آید ظرف ده روز بصورت كتبي بھ اطالع بیمھ گر برساندتغییراتي را كھ در چگونگي ارتباط   

بیمھ گذار موظف است اقدامھاي الزم را كھ ھركس عرفاً براي جلوگیري از وقوع حوادث رعایت – ٣/٣  
.مي نماید بھ عمل آورد  

ھمچنین ھرنوع ادعا ویامطالبھ علیھ خودراكھ بھ این بیمھ بیمھ گذار مكلف است وقوع ھرگونھ حادثھ موضوع این بیمھ نامھ و  -٣/۴
نامھ مربوط شود اعم از این كھ مطالبھ وادعاكتبي یا شفاھي و یا بصورت ارسال اظھارنامھ و یا اقامھ دعوي در مراجع قضایي باشد، 

ز تاریخ وقوع آن بھ اطالع بیمھ ا) بھ استثناي تعطیالت رسمي(بدون فوت وقت در اولین زمان ممكن و حداكثر ظرف مدت پنج روز 
گر برساند و نیز مكلف است متعاقباً كیفیات مطالبھ ویادعوي نام ونشاني مطالبھ كننده ویااقامھ كننده دعوي وعنواني كھ بھ موجب آن 

ا و ھرگونھ مطالبھ خسارت ویا اقامھ دعوي شده است را بھ ھمراه مشخصات زیاندیده، نام و نشاني شھود احتمالي، مبلغ مورد ادع
آن وقوف داردو نیز ھر نوع اسناد و مداركي را كھ در این باره   اطالعات، مشخصات و نكات دیگر مربوط بھ موضوع را كھ بر

.دراختیار دارد بھ بیمھ گرتسلیم وبیمھ گررا در تحقیقات ورسیدگي ودفاع كمك نماید  

عوي مرتبط با موضوع این بیمھ نامھ را اعم را این كھ از طرف بیمھ گذار متعھد است ھرگونھ اوراق قضایي مربوط بھ ھر د -٣/۵
ساعت براي بیمھ گرارسال داردو در  ٢۴مدعي خسارت یا دستگاھھاي قضایي دریافت نموده باشدبي درنگ وحداكثرظرف مدت 

.صورت تأخیرمسئول جبران ضرر و زیانھایي كھ ازاین طریق بھ بیمھ گرواردمیشودخواھد بود  

.ر بایستي جھت بازدید از محل حادثھ و انجام امور كارشناسي ھمكاري الزم را با بیمھ گر بھ عمل آوردبیمھ گذا -٣/۶  



 
  

 

.كلیھ كاركنان بیمھ گذار متناسب با وظایف خود داراي تجربھ، تخصص و مھارتھاي الزم باشند -٧/٣  

.استانداردھاي متداول بین المللي باشد کلیھ ادوات و وسایل کار مورد استفاده مي بایستي مطمئن و طبق اصول فني و -٨/٣  

تعھدات بیمھ گر – ۴ماده   

درصورت وقوع حادثھ ناشي از موضوع بیمھ، بیمھ گر متعھد است نسبت بھ پرداخت خسارت براساس برآوردكارشناس  - ۴/١
.خود،شرایط خصوصي و مدارك مثبتھ خسارت اقدام نماید  

منظور از جبران خسارت بدني مذكور در جدول مشخصات بیمھ نامھ تامین و جبران غرامت فوت نقص عضو و ھزینھ ھاي  -۴/٢
.پزشكي وارد بھ استفاده كنندگان از آسانسور موضوع این بیمھ قرارداد مي باشد  

بیمھ گذار یا زیاندیده نسبت بھ            در صورتي كھ . درصدھاي نقص عضو بدن با نظر پزشك معتمد بیمھ گرتعیین میگردد - ۴/٣
نظرپزشك معتمد بیمھ گرمعترض باشد،موضوع در كمسیوني متشكل ازپزشك منتخب بیمھ گر و پزشك منتخب بیمھ گذار یا زیاندیده و 

باع یك نفرپزشك بھ انتخاب پزشك مزبورمطرح ونظراكثریت اعضاي كمسیون مزبور براي طرفین در موارد اعتراض الزم االت
غرامت نقص عضو برمبناي درصدھاي مشخص شده و اعمال آن برسرمایھ بیمھ مندرج درشرایط بیمھ نامھ ویا معادل . خواھد بود

.تعیین مي گردد) ھر كدام كھ كمتر باشد( ریالي حداقل دیھ رایج  

ھریك از زیان دیدگان موضوع جمع مبالغ پرداختي در مدت بیمھ ، بابت ھزینھ ھاي پزشكي و غرامت فوت و نقص عضو بھ  – ۴/۴
.این بیمھ نامھ نمي تواند از حداكثر تعھد بیمھ گر، مذكور در شرایط خصوصي بیمھ نامھ تجاوز نماید  

.در صورت فوت ھر نفر كلیھ وراث و ذوي الحقوق وي جمعًا در حكم یك ثالث زیاندیده تلقي میشوند: تبصره   

.بیمھ گر خارج است  محكومیت نقدي بھ نفع دولت و ھمچنین مجازاتھاي قابل خرید بیمھ گذار از شمول تعھدات  – ۵/۴  

قبول ھرگونھ مسئولیت و سازش در مورد خسارتھاي مالي و بدني از طرف بیمھ گذار بدون موافقت كتبي بیمھ گر فاقد اعتبار  – ۶/۴
ز تشدید خطر و بھ مصلحت بیمھ گر باشد، در غیر اینصورت بیمھ گر مي تواند از است مگر اینكھ عمل او موجب جلوگیري ا

.پرداخت خسارت خودداري نموده و یا خسارت پرداختي را از بیمھ گذار مطالبھ نماید  

ب این حق سازش و حق تعقیب تا میزان تعھد بیمھ گر در كلیھ مراجع و مراحل قضایي با بیمھ گر است و بیمھ گذار بھ موج – ۴/٧
بیمھ نامھ بیمھ گر را وكیل با حق توكیل غیر ولوكراراً مي نماید كھ پرونده ھاي مربوط را در مراجع قضایي با استفاده از كلیھ 

اختیارات داردسي تا میزان تعھد این بیمھ نامھ تعقیب نماید و در طول مدت جریان دعوي نباید اقدامي بھ عمل آورد كھ بھ حق بیمھ گر 
.عوي لطمھ وارد آورد ولي نسبت بھ مازاد تعھدات این بیمھ نامھ بیمھ گذار حق ھرگونھ اقدامي خواھد داشتدر تعقیب د  

بیمھ گر مي تواند با پرداخت حداكثر مبلغي كھ طبق این بیمھ نامھ، براي ھر حادثھ متعھد است و یا این كھ اگر مبلغي قبالً  – ۴/٨
تا میزان حداكثر تعھد، اقدامات خود را بر ھر یك از مراجع قضایي متوقف واز خود سلب پرداخت نموده یا پرداخت مابھ التفاوت آن 

مسئولیت نماید و در آن صورت رھبري و كنترل مذاكرات و جریانھاي حقوقي و اقدامات قانوني مربوط بھ ھر دعوي مرتبط با 
بنابراین بیمھ گر در برابر ھرگونھ ادعاي بعدي . نماید موضوع این بیمھ نامھ را بھ بیمھ گذار واگذار و از ادامھ مداخلھ خودداري

.مسئولیتي نخواھد داشت  

:فسخ و بطالن بیمھ نامھ  -۵ماده   

:روز از طرف بیمھ گر یا بیمھ گذار در موارد زیر فسخ شود  ٢٠این بیمھ نامھ ممكن است قبل از انقضاي مدت یا اخطار قبلي كتبي  

:از طرف بیمھ گر   

رداخت حق بیمھ و حق بیمھ اضافي در سررسیدھاي معیندر صورت عدم پ -١  

درصورت تشدیدخطروعدم موافقت بیمھ گذار بھ پرداخت حق بیمھ اضافي مربوط -٢  



 
  

 

.در صورت كتمان یا اظھار خالف واقع بیمھ گذار بھ طور غیرعمد درباره وضعیت خطر و احراز این امر قبل از وقوع حادثھ  -٣  

بعد از پرداخت ھر خسارت -۴  

:ازطرف بیمھ گذار   

.در صورتي كھ كیفیت تشدید خطر كاھش یافتھ و یا از بین رفتھ و بیمھ گر بھ تخفیف حق بیمھ راضي نشود  

درصورت فسخ ازطرف بیمھ گر، باید حق بیمھ مدتي كھ باقي مانده است بھ صورت روزشمار محاسبھ و بھ بیمھ گذار : تبصره 
در صورت فسخ بیمھ نامھ از طرف بیمھ گذار، حق بیمھ برگشتي براساس ) ر قانون بیمھبھ استثناي موارد مندرج د( برگشت شود

.تعرفھ بیمھ كوتاه مدت محاسبھ خواھد شد  

درصورتي كھ مسئولیت موضوع این بیمھ نامھ بموجب بیمھ نامھ ھاي دیگري نیزموردتامین قرارگرفتھ باشد تعھد بیمھ گر بھ  -۶ماده 
.وده با مجموع مبالغ بیمھ شده میباشد تناسب مبلغي كھ خودبیمھ نم  

خسارت موضوع این بیمھ نامھ بااطالع بیمھ گذار مستقیماً از طرف بیمھ گر بھ شخص زیاندیده و یا ذوي الحقوق او پرداخت  -٧ماده 
.خواھد شد و بھ محض پرداخت خسارت، بیمھ گر در مقابل بیمھ گذار و شخص یا اشخاص زیاندیده بري الذمھ مي گردد  

نشاني و اقامتگاه قانوني بیمھ گذارھمان است كھ درپیشنھادبیمھ ومتن این بیمھ نامھ درج گردیده و بیمھ گذار موظف است  -٨ماده
  تغییرنشاني و اقامتگاه قانوني خود را بصورت كتبي باطالع

.مھ گذار معتبرشناختھ مي شوددرصورت تغییر نشاني و عدم اعالم آن بھ بیمھ گر،نشاني و اقامتگاه قبلي بی.بیمھ گربرساند  

بیمھ گرو بیمھ گذارسعي خواھند كرد كلیھ اختالفات ناشي از این بیمھ نامھ را از طریق داوري حل وفصل كنند دراینصورت  -٩ماده 
  ھریك از طرفین داور انتخابي خود را بھ طرف دیگر معرفي

سرداور و داوران مبادرت بھ . عنوان سرداور انتخاب مي كنند درصورتي كھ داوران مزبور بھ توافق نرسند یك نفر را بھ.مي كند
درصورت عدم توافق در موارد داوري،رسیدگي بھ كلیھ اختالفات مذكور در صالحیت محاكم . صدورحكم داوري مي نمایند

.صالحیتدار خواھد بود  

تنظیم گردیده و ھرگونھ تغییري درآن بھ موجب این بیمھ نامھ برمبناي اظھارات كتبي بیمھ گذار مندرج در پیشنھاد بیمھ  -١٠ماده 
ھرگاه مفادالحاقي یا موافقتھایي كھ بین طرفین بھ عمل آمده مطابقت نكند بیمھ گذارموظف . الحاقي صادره از طرف بیمھ گر خواھد بود

.طعي تلقي خواھد شداست ظرف پانزده روز از تاریخ صدور، تغییرویا تصحیح الحاقي راكتباً خواستار شودوگرنھ اوراق مذكورق  

.مرور زمان دعوي ناشي از این بیمھ نامھ دوسال است كھ از تاریخ وقوع حادثھ منشاء دعوي شروع مي شود -١١ماده   

.مواردي كھ در این بیمھ نامھ ذكر نشده است برطبق قانون بیمھ و سایر قوانین جاري كشور عمل خواھد شد -١٢ماده   

  

شركت بیمھ كارآفرین                                                                 

 


