فصل اول  :کلیات
مـاده  :1اسـاس قـرارداد  :ایـن بـیمه نـامـه بـراسـاس قـانـون بـیمه مـصوب اردیبهشـت مـاه  1316و پـیشنهاد بـیمه گـذار ) کـه
جـزء الیـنفک بـیمه نـامـه مـیباشـد(تـنظیم شـده و مـورد تـوافـق طـرفـین اسـت .آن قـسمت از پـیشنهاد کـتبی بـیمه گـذار کـه مـورد
قـبول بـیمه گـر نـبوده و هـمزمـان بـا صـدور بـیمه نـامـه یـا قـبل از آن بـه صـورت کـتبی بـه بـیمه گـذار اعـالم گـردیـده اسـت جـزء
تعهدات بیمه گر محسوب نمیشود.
مــاده  :2اصــطالحــات :اصــطالحــات زیــر صــرفــنظر از هــر مــعنی و مــفهوم دیــگری کــه مــمکن اســت داشــته بــاشــند در ایــن
شرایط عمومی با تعریف مقابل آن به کاررفته است :
1.
بیمه گر  :شرکت بیمه ای است که مشخصات آن در این بیمه نامه درج گردیده است و در ازای دریافت
.حق بیمه  ،جبران خسارت احتمالی را طبق شرایط این بیمه نامه به عهده میگیرد
بیمه گذار  :شخص حقیقی یا حقوقی است که مالک موضوع بیمه است یا به یکی از عناوین قانونی 2. ،
نمایندگی مالک یا ذینفع راداشته یا مسئولیت حفظ موضوع بیمه را از طرف مالک دارد و قرارداد بیمه را با
.بیمه گر منعقد می کند و متعهد پرداخت حق بیمه آن میباشد
ذینفع  :شخصی است که بنا به درخواست بیمه گذار نام وی دراین بیمه نامه درج گردیده است و تمام یا 3.
.بخشی از خسارت به وی پرداخت می شود
حق بیمه  :مبلغی است که در بیمه نامه مشخص شده و بیمه گذار موظف است آن را هنگام صدور بیمه نامه 4.
.یا به ترتیبی که در بیمه نامه مشخص می شود به بیمه گر پرداخت نماید
موضوع بیمه  :وسیله نقلیه زمینی است که مشخصات آن در این بیمه نامه درج شده است  .لوازمی که 5.
مطابق کاتالوگ وسیله نقلیه بیمه شده به خریدار تحویل و یا در بیمه نامه درج شده است نیز جزوموضوع
.بیمه محسوب می شود
فرانشیز  :بخشی از هر خسارت است که به عهده بیمه گذار است و میزان آن در بیمه نامه مشخص می 6.
.گردد
7.
مدت اعتبار بیمه نامه  :شروع و پایان مدت اعتبار بیمه نامه به ترتیبی خواهد بود که در بیمه نامه معین می
.گردد
فصل دوم  :خسارتها و هزینه های تحت پوشش
ماده  :3خسارتهای تحت پوشش  :جبران خسارتهای وارد به موضوع بیمه و هزینه های مربوط  ،به شرح زیر
در تعهد بیمه گر خواهد بود :
خسارتی که ناشی از برخورد موضوع بیمه به یک جسم ثابت یا متحرک و یا برخورد اجسام دیگر به موضوع 1.
بیمه و یا واژگونی و سقوط موضوع بیمه باشد و یا چنانچه در حین حرکت  ،اجزا و یا محموالت موضوع بیمه
 .به آن برخورد نماید و موجب بروز خسارت شود
خسارتی که در اثر آتش سوزی  ،صاعقه و یا انفجار به موضوع بیمه و یالوازم یدکی اصلی همراه آن وارد 2.
.گردد
در صورتیکه موضوع بیمه دزدیده شود و یا دراثر عمل دزدی یا شروع به دزدی به وسیله نقلیه و یا وسایل 3.
 .اضافی آن که در بیمه نامه درج شده است خسارت وارد شود
 .خسارتیکه درجریان نجات و یا انتقال موضوع بیمه خسارت دیده به آن وارد شود 4.
خسارت باطری و الستیکهای چرخ موضوع بیمه در اثر هر یک از خطرات بیمه شده تا پنجاه درصد قیمت نو 5.
 .قابل پرداخت است

مـاده  :4هـزیـنه هـای قـابـل تـامـین :هـزیـنه هـای مـتعارفـی کـه بـیمه گـذار بـرای نـجات مـوضـوع بـیمه خـسارت دیـده وجـلوگـیری
از تــوســعه خــسارت و نــیز انــتقال مــوضــوع بــیمه خــسارت دیــده بــه نــزدیــکتریــن محــل مــناســب بــرای تــعمیرآن پــرداخــت مــی
نماید حداکثرتا 20درصدکل خسارت وارده قابل جبران خواهد بود.
فصل سوم  :خسارتهای مستثنی شده یا غیر قابل جبران
م ــاده  :5خ ــسارت ــهای مس ــتثنی ش ــده :خ ــسارت ــهای زی ــر ت ــحت پ ــوش ــش ای ــن ب ــیمه ن ــام ــه نیس ــت م ــگر آن ــکه در ب ــیمه ن ــام ــه ی ــا
الحاقیه آن به نحو دیگری توافق شده باشد.
خسارتهای ناشی از سیل  ،زلزله و آتشفشان 1.
.خسارتهایی که به علت استفاده از موضوع بیمه درمسابقه اتومبیلرانی یا آزمایش سرعت به آن وارد شود 2.
خسارتهای وارد به موضوع بیمه به علت حمل مواد منفجره  ،سریع االشتعال و یا اسیدی مگر آنکه موضوع 3.
.بیمه مخصوص حمل آن باشد
خسارتهای وارده بر اثر پاشیده شده رنگ ،اسید و سایر مواد شیمیایی روی بدنه موضوع بیمه مگر آنکه 4.
.ناشی از حوادث تحت پوشش بیمه باشد
خسارت ناشی از سرقت لوازم و قطعات موضوع بیمه پس ا زوقوع حادثه 5.
خسارت ناشی از کشیدن میخ و سایر اشیا مشابه روی بدنه موضوع بیمه 6.
.کاهش ارزش موضوع بیمه حتی اگر در اثر وقوع خطرات بیمه شده باشد 7.
زیان ناشی از عدم امکان استفاده از موضوع بیمه حادثه دیده به علت تحقق خطرات تحت پوشش بیمه نامه 8.
ماده  :6خسارتهای غیرقابل جبران  :درموارد زیر جبران خسارت در تعهد بیمه گر نخواهد بود :
خسارتهای ناشی از جنگ  ،شورش  ،اعتصاب و یا تهاجم 1.
خسارتهای مستقیم و غیرمستقیم ناشی از انفجارهای هسته ای 2.
.خسارتهایی که عمدا توسط بیمه گذار ،ذینفع و یا راننده موضوع بیمه به آن وارد می شود 3.
خسارتهای وارده به موضوع بیمه حین گریز از تعقیب مقامات انتظامی مگر آنکه عمل گریز توسط متصرفین 4.
.غیر قانونی باشد
در صورتیکه راننده موضوع بیمه هنگام وقوع حادثه فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه رانندگی وی 5.
باطل شده باشد و یا مطابق مقررات راهنمایی و رانندگی گواهینامه راننده برای رانندگی موضوع بیمه
 .متناسب نباشد .اتمام اعتبار گواهینامه در حکم بطالن آن نیست
خسارتهای ناشی از حوادثی که طبق گزارش مقامات ذیصالح به علت مصرف مشروبات الکلی و یا استعمال 6.
.مواد مخدر یا روان گردان توسط راننده موضوع بیمه بوجود آمده باشد
خسارت ناشی از بکسل کردن وسیله نقلیه دیگر مگر آنکه موضوع بیمه مخصوص و مجاز به انجام این کار 7.
.باشد و اصول و مقررات ایمنی را رعایت کرده باشد
خسارتهای وارده به وسایل و دستگاههای الکتریکی و الکترونیکی موضوع بیمه در صورتیکه ناشی از نقص 8.
.و خرابی در کارکرد آنها باشد
.خسارتهایی که به علت حمل بار بیش از حد مجاز توسط موضوع بیمه به آن وارد شود 9.
فصل چهارم  :وظایف و تعهدات بیمه گذار
مـاده  :7رعـایـت اصـل حـد اعـالی حـسن نـیت  :بـیمه گـذار مـکلف اسـت پـرسـشهای کـتبی بـیمه گـررا بـا دقـت و صـداقـت و بـه
طـور کـامـل پـاسـخ دهـد  .هـرگـاه بـیمه گـذار در پـاسـخ بـه پـرسـشهای بـیمه گـر عـمدا از اظـهار مـطلبی خـودداری و یـا اظـهار
خــالف واقــع بــنمایــد بــه نــحوی کــه مــطالــب اظــهار نشــده و یــا اظــهارات خــالف واقــع  ،مــوضــوع خــطر راتــغییر دهــد  .ویــا از
اهـمیت آن در نـظر بـیمه گـر بـکاهـد قـرارداد بـیمه از تـاریـخ انـعقاد بـاطـل و بـال اثـر خـواهـد بـود حـتی اگـر مـطلبی کـه کـتمان
شــده یــا بــرخــالف واقــع اظــهار شــده اســت هــیچگونــه تــاثــیری دروقــوع حــادثــه نــداشــته بــاشــد در ایــنصورت عــالوه بــر آنــکه

وجـوه پـرداخـتی بـیمه گـذار بـه وی مسـترد نـخواهـد شـد بـیمه گـر مـی تـوانـد اقـساط مـعوق حـق بـیمه تـا آن تـاریـخ را نـیز از
وی مطالبه نماید.
مــاده  :8پــرداخــت حــق بــیمه  :قــرارداد بــیمه بــا تــقاضــای بــیمه گــذار و قــبول بــیمه گــر مــنعقد مــی شــود ولــی شــروع تــامــین و
اجــرای تعهــدات بــیمه گــر مــنوط بــه پــرداخــت حــق بــیمه بــه تــرتــیبی اســت کــه در بــیمه نــامــه پــیش بــینی شــده اســت  .چــنانــچه
پـرداخـت حـق بـیمه بـه صـورت قسـطی بـاشـد و بـیمه گـذار یـک یـا چـند قسـط از اقـساط مـوعـد رسـیده حـق بـیمه را پـرداخـت
نــکند بــیمه گــر مــی تــوانــد بــیمه نــامــه را فــسخ نــمایــد .چــنانــچه بــیمه گــر بــیمه نــامــه را فــسخ نــکرده بــاشــد درصــورت وقــوع
حادثه  ،پرداخت خسارت تابع ضوابط پیش بینی شده در شرایط خصوص بیمه نامه خواهد بود.
مــاده  :9اعــالم تشــدیــد خــطر :هــر گــاه در طــول مــدت بــیمه تــغییراتــی در کــیفیت و یــا وضــعیت و یــا کــاربــری مــوضــوع بــیمه
بــوجــود آیــد کــه مــوجــب تشــدیــد خــطر شــود بــیمه گــذار مــوظــف اســت بــه مــحض اطــالع  ،بــیمه گــررا آگــاه ســازد  .در صــورت
تشــدیــد خــطر قــبل از وقــوع خــسارت  ،بــیمه گــر مــی تــوانــد حــق بــیمه اضــافــی مــتناســب بــا خــطر را بــرای مــدت بــاقــیمانــده
مــطالــبه و در صــورت عــدم پــرداخــت آن تــوســط بــیمه گــذار  ،قــرارداد بــیمه را فــسخ نــمایــد .هــر گــاه بــعد از وقــوع خــسارت
تشـدیـد خـطر مـعلوم شـود بـیمه گـر مـی تـوانـد خـسارت را بـر اسـاس نسـبت حـق بـیمه تـعیین شـده بـه حـق بـیمه مـتناسـب بـا
خطر مشدد پرداخت کند.
مــاده  :10اعــالم خــسارت  :بــیمه گــذار مــوظــف اســت حــداکــثر ظــرف مــدت پــنج روز کــاری از تــاریــخ اطــالع خــود از وقــوع
حـادثـه بـه یـکی از مـراکـز پـرداخـت خـسارت بـیمه گـر مـراجـعه و بـا تـکمیل فـرم اعـالم خـسارت  ،وقـوع حـادثـه را اعـالم نـمایـد
یا مراتب را ظرف مدت مذکور از طریق پست سفارشی به اطالع بیمه گر برساند.
همچنین بیمه گذار موظف است مدارک مثبته و سایر اطالعاتی که راجع به حادثه و تعیین میزان خسارت از او
خواسته می شود را در اختیار بیمه گر قرار دهد  .در صورتی که بیمه گذار هر یک از تعهدات فوق را انجام ندهد
بیمه گر می تواند ادعای خسارت را رد کند مگر آنکه بیمه گذار ثابت کند به دلیل امور غیرقابل اجتناب از عهده
انجام آنها بر نیامده است .
مـاده  :11عـدم اظـهارات خـالف واقـع  :هـر گـاه بـیمه گـذار بـه قـصد تـقلب  ،در خـصوص خـسارت و کـیفیت وقـوع حـادثـه بـه
ط ــور ک ــتبی اظ ــهارات ن ــادرس ــتی ب ــنمای ــد و ی ــام ــدارک م ــجهول تس ــلیم ک ــند ب ــیمه گ ــر م ــی ت ــوان ــد وی را از دری ــاف ــت خ ــسارت
محروم کند.
مـاده  :12جـلوگـیری ازوقـوع حـادثـه و تـوسـعه خـسارت  :بـیمه گـذار مـوظـف اسـت بـرای جـلوگـیری از وقـوع حـادثـه و تـوسـعه
خـسارت ویـا نـجات مـوضـوع بـیمه و لـوازم هـمراه آن  ،اقـدامـات و احـتیاط هـای الزم را کـه هـرکـس عـرفـا از مـال خـود مـیکند
بــه عــمل آورد چــنانــچه ثــابــت شــود کــه بــیمه گــذار عــمدا از انــجام ایــن اقــدمــات خــودداری نــموده اســت بــیمه گــر مــیتوانــد بــه
نسبت تاثیر قصور بیمه گذار خسارت پرداختی را تقلیل دهد.
مـاده  :13خـودداری از جـابـجائـی و یـا تـعمیر وسـیله نـقلیه  :در صـورت بـروز حـادثـه بـیمه گـذار بـایـد از جـابـجایـی وسـیله
نقلیه جز به حکم مقررات یادستور مقامات انتظامی و همچنین تعمیر آن بدون موافقت بیمه گر خودداری نماید.
مــاده  :14انــتقال حــقوق بــیمه گــذار بــه بــیمه گــر :بــیمه گــر در حــدودی کــه خــسارت وارده را قــبول یــا پــرداخــت مــی کــند در
مــقابــل اشــخاصــی کــه مــسئول وقــوع حــادثــه یــا خــسارت هســتند قــائــم مــقام بــیمه گــذار خــواهــد بــود و بــیمه گــذار مــوظــف
اس ــت از ه ــر ع ــملی ک ــه اق ــدام ب ــیمه گ ــر را ع ــلیه م ــسئول خ ــسارت م ــشکل و ی ــا ن ــام ــقدورم ــی س ــازد خ ــودداری ن ــمای ــد.
درغــیرایــنصورت بــیمه گــر مــی تــوانــد خــسارت را پــرداخــت نــکند یــا درصــورت پــرداخــت خــسارت  ،حــق اســترداد آن را از
بیمه گذار خواهد داشت.
فصل پنجم  :فسخ و انفساخ قرارداد بیمه
ماده  :15فسخ قرارداد بیمه  :درموارد زیر بیمه گر یا بیمه گذار می تواند قرارداد بیمه را فسخ نماید:
الف – فسخ از طرف بیمه گر:
.درصورتی که بیمه گذار حق بیمه را به موقع نپردازد 1.

2.
3.

.در صورت تشدید خطر مگر آنکه توافق خاصی بین طرفین صورت گرفته باشد
چنانچه بیمه گذار سهوا" از اظهار مطالبی خودداری یا اظهارات خالف واقع بنماید و مطالب اعالم نشده یا
.اظهارات خالف واقع در ارزیابی خطر موثر باشد
ب -موارد فسخ از طرف بیمه گذار:
.در صورتیکه خطر موضوع بیمه کاهش یابد و بیمه گر حاضر به تخفیف در حق بیمه نشود 1.
.در صورتیکه فعالیت بیمه گر به هر دلیل متوقف شود 2.
تــبصره  :در صــورتــیکه بــیمه گــذار بــنا بــه دالیــل دیــگری مــتقاضــی فــسخ بــیمه نــامــه بــاشــد بــیمه گــر حــق بــیمه مــدت اعــتبار
بیمه نامه را به روش کوتاه مدت محاسبه و باقی مانده حق بیمه را به بیمه گذار پرداخت میکند.
مــاده  :16انــفساخ قــرارداد بــیمه  :در صــورتــیکه مــوضــوع بــیمه بــه عــلت وقــوع حــوادثــی کــه تــحت پــوشــش ایــن بــیمه نــامــه
نیست از بین برود ،بیمه نامه منفسخ میگردد.
مـاده  :17نـحوه اعـالم فـسخ و بـرگشـت حـق بـیمه  :چـنانـچه بـیمه گـذار یـا بـیمه گـر بـخواهـند بـیمه نـامـه را فـسخ کـنند بـایـد
مــراتــب را بــطور کــتبی و رســمی بــه طــرف مــقابــل اطــالع دهــند  .اثــر فــسخ در تــمام مــوارد ده روز پــس از ابــالغ مــراتــب بــه
ب ــیمه گ ــر ی ــا ب ــیمه گ ــذار ی ــا ان ــفساخ
اق ــام ــتگاه ط ــرف م ــقاب ــل ش ــروع م ــیشود در ص ــورت ف ــسخ ق ــرارداد ب ــیمه از ط ــرف
قـرارداد بـیمه  ،حـق بـیمه مـدت اعـتبار بـیمه ) بجـز در مـورد تـبصره مـاده  (15بـصورت روز شـمار مـحاسـبه و بـاقـی مـانـده
به بیمه گذارمسترد می گردد.
بـیمه گـذار
تـبصره  :در صـورتـیکه ذیـنفع بـیمه نـامـه شـخص دیـگری غـیراز بـیمه گـذار بـاشـد فـسخ بـیمه نـامـه تـوسـط
مسـتلزم کسـب مـوافـقت ذیـنفع مـیباشـد .در صـورت فـسخ از طـرف بـیمه گـر ،مـراتـب بـایـد عـالوه بـر بـیمه گـذار بـطور کـتبی
به اطالع ذینفع نیز رسانده شود.
مـاده  :18انـتقال مـالـکیت وسـیله نـقلیه بـیمه شـده  :در صـورت انـتقال مـالـکیت مـوضـوع بـیمه بـه هـریـک از انـحاء قـانـونـی ،
بـیمه گـذار مـی تـوانـد بـیمه نـامـه را فـسخ وحـق بـیمه مـدت بـاقـیمانـده بـیمه نـامـه خـودرامسـترد نـمایـد .در صـورت عـدم فـسخ
بــیمه نــامــه چــنانــچه مــالــک جــدیــد بــه تعهــدات بــیمه گــذار در مــقابــل بــیمه گــر عــمل نــمایــد ،تعهــدات بــیمه گــر در قــبال مــالــک
جدید ادامه خواهد یافت.
تـبصره  :چـنانـچه انـتقال مـالـکیت مـوضـوع بـیمه پـس از وقـوع حـادثـه ای بـاشـد کـه بـه بـیمه گـر اعـالم نشـده اسـت بـیمه گـر
هیچگونه مسئولیتی برای جبران خسارتهای وارده در مقابل مالک جدید نخواهد داشت.
فصل ششم  :نحوه تعیین و پرداخت خسارت
مــاده  :19نــحوه تــعیین مــقدار خــسارت  :مــقدار خــسارت قــابــل پــرداخــت تــوســط بــیمه گــر بــه تــرتــیب زیــر تــعیین مــیشود .در
صورت عدم توافق در مورد میزان خسارت طبق ماده  22عمل خواهد شد.
الف – خسارت کلی :
موضوع بیمه موقعی به کلی از بین رفته تلقی خواهد شد که حداقل  60روز پس از سرقت پیدا نشود یابه علت
حوادث مشمول بیمه به نحوی آسیب ببیند که مجموع هزینه های تعمیر و تعویض قسمتهای خسارت دیده آن با
احتساب هزینه های نجات از  75درصد قیمت آن در روزحادثه بیشتر باشد.
تـبصره  :1در خـسارت کـلی مـالک مـحاسـبه و تـصفیه خـسارت  ،ارزش مـعامـالتـی مـوضـوع بـیمه در روز حـادثـه و حـداکـثر
تــا مــبلغ بــیمه شــده خــواهــد بــود .از خــسارت کــلی  ،ارزش بــازیــافــتی احــتمالــی و کــسورات مــقرر کســر و هــزیــنه مــتعارف
نجات و حمل تا حد مقرر به آن اضافه می شود مشروط بر اینکه از کل مبلغ بیمه بیشتر نشود.
تــبصره  :2ارزش بــازیــافــتی مــوضــوع بــیمه تــوســط بــیمه گــر تــعیین مــی شــود.در صــورت عــدم مــوافــقت بــیمه گــذار بــا ارزش
ت ــعیین ش ــده  ،ب ــیمه گ ــر پ ــس از ت ــملک م ــوض ــوع ب ــیمه و ان ــتقال س ــند  ،خ ــسارت را ب ــا کس ــر ف ــران ــشیز و س ــای ــر ک ــسورات و
اضافه نمودن هزینه های متعارف نجات و حمل پرداخت خواهند نمود.

تـبصره  :3بـاپـرداخـت خـسارت کـلی  ،قـرارداد بـیمه خـاتـمه مـی یـابـد و چـنانـچه مـدت قـرارداد بـیمه بـیش از یـکسال بـاشـد
حق بیمه سالهای بعد به بیمه گذار مسترد میشود.
بــیمه شــده
تــبصره  :4قــبل از پــرداخــت خــسارت مــربــوط بــه ســرقــت کــلی مــوضــوع بــیمه  ،ســند مــالــکیت وســیله نــقلیه
باید به بیمه گر منتقل شود.
ت ــبصره  :5چ ــنان ــچه ت ــا ی ــکسال پ ــس از پ ــرداخ ــت خ ــسارت وس ــیله ن ــقلیه س ــرق ــت ش ــده و ان ــتقال م ــال ــکیت آن ب ــه ب ــیمه گ ــر ،
وسـیله نـقلیه مـذکـور پـیدا شـود بـیمه گـر مـوظـف اسـت آن را بـا رعـایـت آئـینامـه بـازیـافـت خـسارت مـصوب شـورای عـالـی بـیمه
بـه فـروش رسـانـد و سـهم بـیمه گـذار از مـبلغ بـازیـافـتی را بـاتـوجـه بـه درصـدی کـه از خـسارت پـرداخـتی کسـر کـرده اسـت بـه
وی پرداخت نماید.
ب – خسارت جزئی:
خسارتهایی که مشمول تعریف مندرج در بند الف فوق نیست خسارت جزئی تلقی می شود .مالک تعیین خسارت
جزئی  ،هزینه تعمیر شامل دستمزد عادله و قیمت روز لوازم تعویضی پس از کسر استهالک و فرانشیز و اضافه
نمودن هزینه نجات و حمل تا حد مقرر خواهد بود .میزان استهالک برای قطعات تعویضی ) بجز شیشه ها و شیشه
چراغها( از شروع سال پنجم تولید وسیله نقلیه به بعد برای هرسال 5درصد و حداکثر  25درصد خواهد بود.
مــاده  :20مهــلت و نــحوه پــرداخــت خــسارت  :بــیمه گــر مــوظــف اســت حــداکــثر پــانــزده روز بــعد از تــکمیل مــدارک و تــوافــق
ط ــرف ــین در خ ــصوص م ــیزان آن ی ــا اع ــالم رای داور م ــرض ــی ال ــطرف ــین  ،ه ــیئت داوری ی ــا دادگ ــاه) م ــوض ــوع م ــاده (22
خسارت را پرداخت کند.
این مدت برای پرداخت خسارت سرقت موضوع بیمه  60روز است که از تاریخ اعالم خسارت به بیمه گر شروع و
پس از سپری شدن این مدت در صورت پیدا نشدن موضوع بیمه خسارت وارده بموجب شرایط این بیمه نامه
پرداخت می شود.
تـبصره  :1بـیمه گـر مـی تـوانـد بـجای پـرداخـت نـقدی خـسارت مـوضـوع بـیمه را درمـدتـی کـه عـرفـا" کـمتر از آن میسـر نیسـت
تـعمیر کـند یـا وسـیله نـقلیه مـشابـهی را درعـوض آن بـه تـملک بـیمه گـذار درآورد .در هـر حـال فـرانـشیز و اسـتهالک بـه عهـده
بیمه گذار خواهد بود.
تـبصره  :2در صـورتـیکه مـبلغ بـیمه شـده کـمتر از ارزش مـوضـوع بـیمه در روز وقـوع حـادثـه بـاشـد بـیمه گـر فـقط بـه تـناسـب
مبلغ بیمه شده با قیمت واقعی آن در روز حادثه مسئول جبران خسارت خواهد بود.
فصل هفتم  :سایر مقررات
مــاده  :21بــیمه مــضاعــف  :اگــر وســیله نــقیه مــوضــوع ایــن بــیمه نــامــه در طــول مــدت اعــتبار قــرارداد ،بــدون قــصد تــقلب بــه
م ــوج ــب ب ــیمه ن ــام ــه ی ــا ب ــیمه ن ــام ــه ه ــای دی ــگری در م ــقاب ــل ت ــمام ی ــا ب ــخشی از خ ــطرات م ــذک ــور در ای ــن ق ــرارداد ب ــیمه ش ــده
بـاشـد  ،در صـورت وقـوع خـطرهـای تـحت پـوشـش  ،بـیمه گـر مـوظـف اسـت خـسارت را جـبران و سـپس بـرای دریـافـت سـهم
بــقیه بــیمه گــرهــا بــه آنــان مــراجــعه نــمایــد .چــناچــه قــبال" تــمام خــسارت بــا اســتفاده ســایــر بــیمه نــامــه هــا جــبران شــده بــاشــد
بـیمه گـر تعهـدی بـرای جـبران خـسارت در قـبال بـیمه گـذار نـخواهـد داشـت ولـی اگـر بـخشی از خـسارت تـوسـط سـایـر بـیمه
گ ــره ــا ج ــبران ش ــده ب ــاش ــد ب ــیمه گ ــرم ــوظ ــف اس ــت ب ــر اس ــاس نس ــبت تعه ــد خ ــود ب ــه مج ــموع پ ــوش ــش ه ــمه ب ــیمه ن ــام ــه ه ــا ،
خسارت را جبران نماید.
مــاده  :22ارجــاع بــه داوری  :طــرفــین قــرارداد بــایــد اخــتالف خــودراتــاحــد امــکان از طــریــق مــذاکــره حــل و فــصل نــمایــند .
اگـر اخـتالف از طـریـق مـذاکـره حـل و فـصل نشـد مـیتوانـند از طـریـق داوری یـا مـراجـعه بـه دادگـاه مـوضـوع را حـل و فـصل
کــنند  .در صــورت انــتخاب روش داوری  ،طــرفــین قــرارداد مــیتوانــند یــک نــفر داور مــرضــی الــطرفــین را انــتخاب کــنند  .در
صـورت عـدم تـوافـق بـرای انـتخاب داور مـرضـی الـطرفـین هـر یـک از طـرفـین داور انـتخابـی خـودرا بـصورت کـتبی بـه طـرف
دیـگر مـعرفـی مـی کـند  .داوران مـنتخب  ،داور سـومـی را انـتخاب و پـس از رسـیدگـی بـه مـوضـوع اخـتالف بـا اکـثریـت آرا
اقـدام بـه صـدور رای داوری مـیکنند  .در صـورتـی کـه داوران مـنتخب بـرای انـتخاب داور سـوم بـه تـوافـق نـرسـند هـریـک از

طــرفــین قــرارداد مــی تــوانــد تــعیین داور ســوم را از دادگــاه صــالــح خــواســتار شــود  .هــریــک از طــرفــین حــق الــزحــمه داور
انتخاب خودرا می پردازد و حق الزحمه داور سوم به تساوی تقسیم می شود.
مــاده  :23مهــلت اقــامــه دعــوی  :هــرگــونــه ادعــای نــاشــی از ایــن بــیمه نــامــه بــایــد حــداکــثر ظــرف مــدت دو ســال از تــاریــخ
بـطالن  ،فـسخ و یـا انـقضای مـدت بـیمه نـامـه و در صـورت وقـوع حـوادث تـحت پـوشـش از تـاریـخ وقـوع حـادثـه اقـامـه شـود و
پـس از دو سـال مـذکـور ادعـای نـاشـی از ایـن بـیمه نـامـه مـسموع نـخواهـد بـود  .مـرور زمـان مـیتوانـد یـکدفـعه تـوسـط هـریـک
از طــرفــین بــا اظــهار نــامــه رســمی قــطع شــود .در صــورت قــطع شــدن مــرور زمــان بــمدت بــاقــی مــانــده مــرور زمــان یــکسال
اضافه خواهد شد.
مـاده  :24قـلمرو جـغرافـیائـی پـوشـش قـرارداد بـیمه  :پـوشـش هـای ایـن قـرارداد شـامـل خـسارتـهایـی اسـت کـه در محـدوده
جغرافیایی جمهوری اسالمی ایران ایجاد شود و تعمیم آن به حوادث خارج از کشور مشروط به توافق خاص است .
شرایط مخصوص بیمه های تکمیلی بیمه بدنه اتومبیل :
:سرقت در جا قطعات و لوازم اتومبیل 1.
 - 1/1در صورت سرقت در جا قطعات ولوازم اتومبیل ) بشرح مذکور در بیمه نامه ( حداکثر تعهد شرکت ارزش
بیمه شده قطعات و لوازم یاقیمت روز آنها) هرکدام کمتر باشد( است .
 -1/2در مورد الستیک چرخ  ،باطری و قالپاق حداکثر خسارت قابل پرداخت  %50ارزش نو آنها در روز وقوع
حادثه است مگر آنکه مبلغ بیمه شده از این میزان کمتر باشد که در این صورت مالک محاسبه خسارت مبلغ بیمه
شده می باشد.
 -1/3از مبلغ خسارتی که براساس بند  1/1تعیین میشود  %20بعنوان فرانشیز کسر می گردد.
 – 1/4خسارت ناشی از دزدی قطعات و لوازم مذکور در بیمه نامه برای هر یک از قطعات و لوازم فقط یکبار قابل
پرداخت است ،مگراینکه با موافقت بیمه گر و ضمن رعایت جوانب امر با دریافت حق بیمه مجدد پوشش بیمه قطعات
و لوازم جایگزین شده پذیرفته شود.
 -1/5پس از وقوع هر خسارت بیمه گر حق دارد خطر دزدی در جای قطعات و لوازم را از شمول بیمه نامه حذف
نماید.
 -1/6درصورت سرقت درجای قطعات و لوازم اتومبیل  ،بیمه گذار موظف است مدارک مثبته و از جمله گزارش
مقامهای انتظامی دال بر سرقت راتهیه و به بیمه گر ارائه نماید.
بیمه نامه بدنه
 -1/7در صورتیکه دزدی قطعات و لوازم توام با دزدی اتومبیل باشد در پرداخت خسارت شرایط
حاکم خواهد بود.
 -1/8مشخصات و قیمت وسائل اضافی موضوع پوشش فوق باید به پیشنهاد بیمه گذار ودر برگ پیشنهاد بیمه
نوشته شود و مورد تائید کارشناس منتخب بیمه گر قرار گیرد.
ارزش آنچه تحت این عنوان قابل بیمه کردن است در مجموع از  %20ارزش وسیله نقلیه بیمه شده تجاوز نخواهد
کرد .
-2غرامت عدم استفاده از وسیله نقلیه در ایام تعمیرات :
 -2/1غرامت عدم امکان استفاده از اتومبیل ) بعلت آسیب دیدگی و توقف مفید در تعمیرگاه ( حداکثر  30روز است
که درهرحال سه روز آن بعنوان فرانشیز کسر خواهد شد .غرامت قابل پرداخت روزانه بمیزان یک درهزار )1000ر(1
ارزش مورد بیمه و حداکثر تاسقف هفتصد هزار ریال)000ر700ریال( میباشد مشروط براینکه جمع کل غرامت ایام
عدم امکان استفاده از اتومبیل  ،از  %20مبلغ کل خسارت برآورد شده تجاوز ننماید .
ت ــبصره  :م ــنظور از ت ــوق ــف م ــفید در ت ــعمیرگ ــاه م ــدت زم ــان ــی اس ــت ک ــه از ش ــروع ع ــملیات ت ــعمیر و ب ــازس ــازی ت ــا پ ــای ــان و
تـکمیل تـعمیر صـرف خـواهـد شـد بـدیـهی اسـت طـول مـدت ایـام الزم بـرای تـعمیرات تـوسـط کـارشـناس شـرکـت تـعیین خـواهـد
شد.

 -3شکست شیشه وسیله نقلیه به تنهایی و به عللی غیر از حوادث مورد تعهد بیمه گر:
 -3/1در صورت شکست شیشه  ،مستقل از حوادث مورد تعهد در بیمه بدنه اتومبیل  ،خسارت قابل پرداخت ارزش
روز شیشه و هزینه نصب آن پس از کسر ده درصد به عنوان فرانشیز خواهد بود  ،مشروط براینکه وسیله نقلیه به
قیمت روز بازار بیمه شده باشد.
 -3/2در صورتیکه شکست شیشه توام با خسارت وارد به اتومبیل باشد شرایط بیمه نامه بدنه در پرداخت خسارت
حاکم خواهد بود.
 -4افزایش ارزش وسیله نقلیه مورد بیمه بعلت نوسان قیمت :
افزایش ارزش وسیله نقلیه مورد بیمه بعلت نوسان قیمت  ،مشروط براینکه وسیله نقلیه هنگام صدور بیمه نامه  ،به
ارزش واقعی روز بیمه شده باشد  ،میتواند حداکثرتا میزان  %50ارزش مورد بیمه  ،در طول مدت قرارداد لحاظ
گردد.
تــوضــیح  :هــریــک از پــوشــشهای مــورد اشــاره در ایــن بــرگ بــه شــرطــی در تعهــد بــیمه گــر مــی بــاشــد کــه در بــیمه نــامــه بــدنــه
صراحتا "به هریک ازآنها اشاره شده باشد وحق بیمه مربوط به آن پرداخت گردیده و در بیمه نامه قید شده باشد .

