ﺑﯿﻤﻪ ﺳﺮا
شرایط عمومی بيمهنامه تمام خطر پيمانکاران )(C.A.R
شماره بيمهنامه:
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ﺑﯿﻤﻪ ﺳﺮا
شرایط عمومی بيمهنامه تمام خطر پيمانکاران )(C.A.R
شماره بيمهنامه:
بر اساس پرسشنامه كتبي بيمهگذار مذكور در جدول مشخصات (پرسشنامهاي كه به شركت سهامي بيمه ايران كهه
از اين پس بيمهگر ناميده ميشود تسليم گرديده و جزء الينفك بيمهنامه ميباشد) و نيز به استناد پاسخهاي مندرج
در پرسشنامه تكميل شده از طرف بيمهگذار و ساير اظهارات كتبي او كه به منظور درج در بيمهنامه صورت ميگيرد
و با رعايت مفاد قانون بيمه مصوب  7ارديبهشت ماه  ،1316درصورتي كه بيمههگهذار قهب بيمهه را در زمهان م هرر
پرداخت كرده باشد به موجب اين بيمهنامه و با رعايت استثنائات ،م ررات و شرايط مندرج در آن و يها احاهاقيههاي
مربوطه ،بيمهگر خسارت تمام كسانيكه انجام تمام يا قسمتي از موضهوعات مهورد بيمهه را بهههده داشهته و در ايهن
بيمهنامه بيمهگذار ماسوب ميشوند به شرح زير جبران مينمايد:
استثنائات عمومی
بيمهگر اتالف يا آسيب وارده و يا مسئوحيت مدني را كه به طور مست يم يا غيهر مسهت يم ،بهه علهت يها در
نتيجه يكي از عوامل زير ايجاد و يا به سبب آن تشديد گردد جبران نخواهد كرد:
الف) جنگ ،هجوم ،عمل دشمن خارجي ،عمليات خصمانه (خواه جنگ اعالم شده يا نشده باشهد) ،جنهگ داخلهي،
ياغيگري ،بلوا ،ان الب يا قيام ،شورش ،اعتصاب كارگران يا تهطيلي كارخانه از طرف كارفرمها در م ابلهه بها اعتصهاب
كارگران ،جنبشهاي دسته جمهي ،در دست گرفتن قدرت به وسيله قواي نظامي يا از طريب غير قانوني يا از طهرف
اشخاصي با سوءنيت كه با نام يا با ارتباط با هر گونه تشكيالت سياسي انجام گيرد .توطئه ،توقيف ،ضبط و مصهادره،
تخريب ،يا زيان وارد به اموال بنا به دستور دوحت عملي يا قانوني ) (DE JURE OR DE FACTOيا هر م هام
صالقيتدار عمومي.
ب) واكنشهاي هستهاي ،تشهشهات اتمي يا آحودگيهاي راديواكتيو.
ج) عمل يا سهلانگاري عمدي بيمهگذار يا نمايندگان وي.
د) توقف كار به طور كلي يا جزئي.
ﻫ) هر سالح شيميايي ،بيوحوژيكي ،بيوشيميايي يا احكترومغناطيسي.
و) بكارگيري يا كاركرد هر نوع كهام يوتر ،سيسهتم كهام يوتري ،برنامهه نهرمافهزار كهام يوتري ،ويهروس يها فراينهد
كام يوتري يا هر سيستم احكترونيكي ديگر با قصد آسيب رساندن.
هرگاه در جريان طرح يا ته يب دعواي قضايي يا هرگونه دادرسي ديگر ،بيمهگر به اسهتناد اسهتثنائات بنهد "احهف"
اعالم دارد كه از بين رفتن ،ويراني ،آسيبديدگي يا مسئوحيتي مشمول اين بيمهنامه نيست ،اثبهات ايهن كهه ننهين
مواردي مشمول بيمهنامه ميباشد به عهده بيمهگذار است.
مدت بيمه
مسئوحيت بيمهگر قتي اگر تاريخ م دم ديگري در جدول مشخصات قيد شده باشد پس از شروع كار يها پهس از آن
كه اقالم مذكور در جدول مشخصات در مال عمليات ،تخليه شد آغاز ميشود.
مسئوحيت بيمهگر براي قسمتهايي از كار قرارداد مورد بيمه كه تاويل شده يا به آزمايش و يا بههرهبهرداري رسهيده
است پايان يافته تل ي ميشود.
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ﺑﯿﻤﻪ ﺳﺮا
شرایط عمومی بيمهنامه تمام خطر پيمانکاران )(C.A.R
شماره بيمهنامه:
اعتبار بيمهنامه قداكثر در تاريخي كه در جدول مشخصات قيد شده من ضي ميشهود و تمديهد مهدت آن تنهها بها
مواف ت قبلي و كتبي بيمهگر ممكن ميباشد.
شرایط عمومی
 -1مسئوحيت بيمهگر براي هرگونه پرداختي به موجب اين بيمهنامه مشروط بر اين اسهت كهه بيمههگهذار م هررات
بيمهنامه را رعايت كرده و به سئواالت مطرح شده در پرسشنامه و پيشنهاد به درستي پاسخ داده و كليه وظايفي
را كه به عهده دارد ،انجام داده باشد.
 -2جدول مشخصات و بخش يا بخشهاي اين بيمهنامه جزء الينفهك بيمههنامهه ماسهوب شهده و اصهطالح "ايهن
بيمهنامه" هر بار كه در اين قرارداد به كار رود منظور از آن جدول مشخصات و بخش و يا بخشها نيز خواهد بود.
هر واژه و يا اصطالقي كه در يك قسمت از بيمهنامه يا جدول مشخصات يا در بخش يا بخشهاي آن بهه مهنهي
خاص به كار برده شود ،همه جاي بيمهنامه داراي همان مهني خواهد بود.
 -3بيمهگذار بايد به منظور جلوگيري از زيان يا آسيب ديدگي اموال بيمه شده و يا زيان وارد به اشخاص ثاحث بهه
هزينه خود كليه اقدامهاي الزم را به عمل آورد و توصيههاي مه ول بيمهگر را انجام دههد و م هررات قهانوني و
توصيههاي كارخانه سازنده را رعايت كند.
 -4الف) نمايندگان بيمهگر ميتوانند در هر زمان مناسب موضوع بيمه را بازرسهي و مهورد ارزيهابي قهرار دهنهد و
بيمهگذار موظف است كليه اطالعات ضروري را براي ارزيابي خطر در اختيار نمايندگان بيمهگر بگذارد.
ب) بيمهگذار ملزم است هرگونه تغيير در ماهيت خطر را بالفاصله به وسيله فكس يا نامه به آگاهي بيمهگر برساند و
به هزينه خود كليه اقدامهاي اقتياطي الزم را براي اطمينان از صات كار اقالم بيمه شده با توجه به اوضاع و اقوال
مهمول دارد .درصورت حزوم ممكن است به تبع اين تغييرات نسبت به قدود تأمين يا قب بيمه تجديد نظر به عمل
آيد.
بيمه گذار نبايد در موضوع بيمه تغييراتي را ايجاد كند و يا اجازه انجام آن را بدهد كه منجر به تشهديد خطهر شهود
مگر آن كه مواف ت كتبي بيمهگر را كسب كرده باشد.
 -5درصورت وقوع هر گونه قادثهاي كه بر طبب اين بيمه نامه ممكهن اسهت موجهب طهرح ادعهاي خسهارت شهود
بيمهگذار بايد:
الف) بالفاصله به وسيله تلفن يا فكس مراتب را با ذكر نوع و قدود خسارت به آگاهي بيمهگر برساند و كتباً نيهز آن
را مورد تأييد قرار دهد.
ب) به منظور جلوگيري از گسترش دامنه اتالف يا آسيبديدگي ،كليه اقدامهايي را كه براي وي امكان دارد به عمل
آورد.
پ) قسمتهاي خسارت ديده را به همان قال قفظ كند و به منظور رسيدگي در اختيار نماينده يا كارشناس بيمهگر
قرار دهد.
ت) كليه اطالعات و مدارك مورد درخواست بيمهگر را تهيه و در اختيار او بگذارد.
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ﺑﯿﻤﻪ ﺳﺮا
شرایط عمومی بيمهنامه تمام خطر پيمانکاران )(C.A.R
شماره بيمهنامه:
ث) در موردي كه خسارت مهلول سرقت ساده يا دزدي با شكست قهرز باشهد م امههاي انتظهامي را مطلهع سهازد.
بيمهگر در هيچ موردي در قبال اتالف يا آسيبديدگي يا مسئوحيتي كه ظرف مدت  14روز پس از وقوع قادثهه بهه
وي اطالع داده نشده باشد ،تههدي نخواهد داشت.
پس از آنكه بيمهگذار برطبب شرايط باال وقوع خسارت را به اطالع بيمهگر رسهاند ،در مهورد خسهارتهاي جزئهي كهه
قدود آن توسط بيمهگر تهيين و ابالغ ميشود ،ميتواند نسبت به تهمير يا تهويض اقدام كند .در ساير موارد بايد به
نماينده بيمه گر فرصت داده شود كه قبل از هرگونه تهمير يا تغيير ،خسارت را مورد رسهيدگي قهرار دههد و هرگهاه
نماينده بيمهگر ظرف مدت مه ول پس از وقوع قادثه خسارت را مورد رسيدگي قهرار ندههد ،بيمههگهذار قهب دارد
نسبت به تهمير يا تهويض قسمتهاي خسارت ديده اقدام كند .ننانچه اقالم خسارت ديده به موقع و به ناو مناسهب
تهمير نشود بيمهگر نسبت به آن تههدي نخواهد داشت.
 -6بيمهگذار متههد است به هزينه بيمه گر اقدامهايي را كه به منظور قفظ ق وق خود و دريافت غرامت پرداختهي
از اشخاص ثاحث (بجز كساني كه تات اين بيمهنامه بيمه شدهاند) الزم ميداند مهمول دارد يها اجهازه و دسهتور
انجام آن را بدهد .غرامتي كه ممكن است جبران آن مورد درخواست بيمهگر قرار گيرد اعم است از خسارتهايي
كه بيمهگر مست يماً پرداخته است يا غراماتي كه بر طبب اصل قائم م امي در نتيجه خسارتهايي كه بهه موجهب
اين بيمهنامه پرداخته است قب مطاحبه آن را دارد .اقدامهاي مذكور در اين بند ممكهن اسهت قبهل از پرداخهت
خسارت به بيمهگذار يا بهد از آن الزم تشخيص داده شود يا مورد درخواست قرار گيرد.
 -7در هنگام هرگونه اختالف در مورد مبلغي كه بايد به موجب ايهن بيمههنامهه پرداخهت شهود (بها فهرق قبهول
مسئوحيت از طرف بيمهگر) موضوع به كارشناسي كه كتبا" با توافب طرفين برگزيده ميشود ارجاع خواهد شد.
اگر طرفين نسبت به كارشناس واقد به توافب نرسند موضوع اختالف به دو كارشناس كه توسط طرفين ،ظهرف
مدت يك ماه از تاريخ درخواست كتبي طرف ديگر انتخاب ميشود ارجاع خواهد گرديد.
درصورتي كه كارشناسان مزبور به توافب نرسند قبل از بررسي ماهوي موضوع اختالف ،كارشناسهان ،كارشهناس
سومي را به عنوان سركارشناس كتباً انتخاب خواهند كرد  .جلسه كارشناسي تات رياست سركارشناس تشكيل
خواهد شد .قبل از اعالم نظر كارشناسان هيچ دعوايي عليه بيمهگر درمراجع قضايي قابل طرح نميباشد.
 -8اگر خسارتي مورد ادعا قرار گيرد كه عاري از ق ي ت يا توأم با قصد ت لب تشخيص داده شهود يها اظههاراتي در
جهت تأييد ادعاهايي از اين قبيل عنوان گردد و يا به منظور استفاده از اين بيمهنامه از طرف بيمهگهذار يها ههر
شخص ديگري به نمايندگي بيمهگذار اسناد و مدارك و وسايل و تدابير نادرست و ت لب آميز به كار برده شهود،
يا هرگاه بيمه گر درخصوص خسارتي از خود سلب مسئوحيت كند ،ننانچهه اقامهه دعهوي ظهرف سهه مهاه و يها
درصورت ارجاع موضوع به كارشناس ظرف مدت سه ماه پس از اعالم راي از طرف كارشهناس يها سركارشهناس
اقدام قانوني از سوي بيمهگذار صورت نگيرد كليه ق وق ناشي از اين بيمهنامه منتفي خواهد شد.
 -9اگر در زمان ادعاي خسارت مشمول اين بيمهنامه براي جبران خسارت يها دعهاوي اشهخاص ثاحهث ،بيمههنامهه
ديگري نيز وجود داشته باشد ،بيمهگر ف ط نسبت به سهم خود مسئول جبران خسارت خواهد بود.
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ﺑﯿﻤﻪ ﺳﺮا
شرایط عمومی بيمهنامه تمام خطر پيمانکاران )(C.A.R
شماره بيمهنامه:
 -10بيمهگر ميتواند اين بيمهنامه را در هر زمان كه مايل باشد فسخ كند ،در آن صورت بيمهگر موظف اسهت قهب
بيمه دريافتي را نسبت به مدتي كه مورد بيمه تات پوشش نميباشد پهس از كسهر هزينههههاي كارشناسهي و
هرگونه تخفيف بلند مدت به بيمهگذار مسترد دارد.
بخش یك – خسارت مادي
بيمهگر با بيمهگذار توافب ميكند كه هرگاه درطول مدت اعتبار بيمهنامه تمام يا قسمتي از اموال مندرج در جهدول
مشخصات به عللي جز آنچه صريااً مستثني شده به طور ناگهاني دنار اتالف يا خسارت فيزيكي غيرقابل پيشبيني
شود ،به طوري كه مستلزم تهمير يا تهويض باشد ،بيمهگر به انتخاب خود با پرداخت ن دي يا تهمير يا تهويض مورد
آسيب ديده ،خسارت را در هر قادثه قداكثر تا ميزاني كه بهراي آن در جهدول مشخصهات پهيشبينهي شهده و در
مجموع تا مبلغ بيمه مندرج در جدول مزبور جبران خواهد كرد.
بيمه گر همچنين هزينه برداشت ضايهات مربوط به قوادثي را كه تات پوشش اين بيمهنامه ميباشد به بيمههگهذار
پرداخت خواهد كرد ،مشروط بر اين كه مبلغ جداگانهاي در جدول براي اين منظور در نظر گرفته شده باشد.
استثنائات ویژه بخش یك
بيمهگر نسبت به موارد زير تههدي ندارد:
الف) در هر قادثه ،فرانشيز مذكور در جدول مشخصات به عهده بيمهگذار است.
ب) خسارتهاي غير مست يم از هر قبيل و به هر صورت از جمله جرايم قراردادي ،خسارتهاي ناشي از تاخير در انجام
كار ،عدم اجراي قرارداد يا از دست دادن آن.
پ) از بين رفتن يا آسيب ديدگي مهلول طراقي غلط.
ت) هزينههاي تهويض ،تهمير يا اصالح كار بهلت مصاحح مهيوب و يا اجراي نادرست كار ،اما اين استثناء مادود بهه
مصاحح مهيوب يا اجراي نادرست كار خواهد بود و شامل آسيب يا اتالف به مواردي كه به طور صايح اجهراء شهده و
در نتيجه قوادث ناشي از ننين مصاحح مهيوب يا اجراي نادرست كار خسارت ديده باشند ،نخواهد شد.
ث) فرسودگي و پارگي ،خوردگي ،زنگزدگي ،خرابي بهلت عدم استفاده و يا مهلول شرايط عادي جوي.
ج) شكستگي مكانيكي يا احكتريكي و همچنين اختالل در كار تاسيسات و ماشينآالت و تجهيزات كارگاه.
چ)اتالف يا آسيب وارد به وسايل ن ليه مجاز براي عبور و مرور در جادههاي عمومي يا وسايل موتوري آبي يا هوايي.
ح) از بين رفتن يا آسيب وارد به پروندهها ،ن شهها ،صورتاسابها ،فاكتورها ،پوحههاي رايهج ،تمبرهها ،اسهناد ،بهرات و
سفته ،اسكناس ،اوراق بهادار و نكها.
خ) اتالف يا خسارتهايي كه در هنگام صورتبرداري موجودي كشف ميشود.
مقرراتی که نسبت به بخش یك اعمال میشود
شرط  – 1مبالغ بيمه شده:
به موجب اين بيمهنامه مباحغ بيمه شده مندرج در جدول مشخصات نبايد كمتر از مباحغ زير باشد:
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ﺑﯿﻤﻪ ﺳﺮا
شرایط عمومی بيمهنامه تمام خطر پيمانکاران )(C.A.R
شماره بيمهنامه:
در مورد بندهاي  1و  2ارزش كامل عمليات ساختماني و نصب در هنگام خاتمه كار مشتمل بر مصاحح ،دسهتمزدها،
هزينههاي قمل و ن ل ،ق وق و عوارق گمركي و همچنين مصاحح يا موادي كه از طرف صاقبكار تهيه شده است.
در مورد بند  4ارزش تهويض ابزار ،تجهيزات و حوازم ساختماني يا نصب( ،منظور هزينه تهويض اقالم بيمهه شهده بها
اقالم جديد از همان نوع و همان ظرفيت ميباشد).
بيمهگذار متههد است درصورت هرگونه تغيير دستمزد و قيمتها ،براي افزايش يا كاهش مباحغ بيمه شده اقدام كند،
حكن اين تغييرات از زماني نافذ خواهد بود كه توسط بيمهگر در بيمهنامه ملاوظ شود (بند .)3
اگر هنگام وقوع خسارت مهلوم شود كه مباحغ بيمه شده كمتر از مباحغي است كه ميبايست بيمه شود ،مبلهغ قابهل
پرداخت به بيمهگذار تات اين بيمهنامه به تناسب مبلغ بيمه شده به مبلغي كهه مهيبايسهت بيمهه ميشهد كهاهش
مييابد .اين شرط نسبت به هر يك از اقالم و هزينهها به طور جداگانه اعمال ميشود (ماده ده قانون بيمه).
شرط  – 2اساس پرداخت خسارت:
با رعايت شرط ( )1فوق درصورت وقوع قادثه مشمول اين بيمهنامه ،خسارت به ترتيب زير جبران ميشود:
الف) در مورد خسارت قابل تهمير ،هزينه تهميرات الزم براي اين كه اقالم خسارت ديده به وضهي كه بالفاصله قبل
از قادثه داشته برگردانده شود كه از اين مبلغ  ،بازيافتي هم اگر وجود داشته باشد كسر ميشود.
ب) درصورت خسارت كلي ،ارزش واقهي مورد بيمه بالفاصله قبل از قادثه پس از كسر بازيافتي .اين تهههد ماهدود
به آن م دار خسارتي است كه متوجه بيمه گذار شده و تا قدودي است كه جزء مباحغ بيمه شده باشد ،مشهروط بهر
اين كه شرايط و م ررات مربوط رعايت گردد.
بيمهگر تنها درصورت ارائه فاكتور يا اسناد ديگري كه مؤيد تهمير يا تهويض باشد خسارت پرداخت خواهد كرد .كليه
خسارتهاي قابل تهمير بايد تهمير شود ،حكن اگر هزينه تهمير از ارزش واقهي اموال بالفاصهله قبهل از قادثهه تجهاوز
كند ،جبران خسارت براساس بند (ب) باال صورت خواهد گرفت.
بيمهگر هزينه تهميرات موقت را نيز عهده دار خواهد بود مشروط بر اينكه ننين تهميراتي ،جزئي از تهميرات قطهي
بوده و موجب افزايش كل هزينه تهميرات نشود .هزينه مربهوط بهه تغييهرات ،اضهافات و يها بهسهازي مشهمول ايهن
بيمهنامه نيست.
شرط  -3گستره پوشش:
هزينههاي اضافي براي اضافهكاري ،كار در شب ،كار در هنگام تهطيالت رسمي  ،قمل و ن ل سريع و هزينهه قمهل
هوائي تنها در صورتي مشمول بيمه خواهد بود كه صريااً مورد مواف ت كتبي قبلي طرفين قرار گرفته باشد.
بخش دو -مسئوليت در قبال اشخاص ثالث
بيمهگر خسارتهايي را كه بيمهگذار به موجب قانون مسئول آن ميباشد .قداكثر تا مبلغ مندرج در بخش دو جدول
مشخصات به شرح زير جبران خواهد كرد:
الف) صدمات جسماني يا بيماري اشخاص ثاحث ناشي از قادثه (اعم از اين كه به مرگ منجر شود يا نشود).
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ﺑﯿﻤﻪ ﺳﺮا
شرایط عمومی بيمهنامه تمام خطر پيمانکاران )(C.A.R
شماره بيمهنامه:
ب) اتالف يا آسيب وارد به اموال اشخاص ثاحث كه مهلول قادثهاي در رابطه مست يم با عمليات ساختماني يا نصهب
اقالم بيمه شده در بخش يك در مدت اعتبار بيمهنامه و در مال اجراي طرح يا مجاور آن باشد.
هرگاه بر طبب م ررات باال پرداخت خسارتي تات عنوان مسئوحيت مدني مورد پيدا كند ،بيمهگر مباحغ زير را نيز به
بيمهگذار پرداخت خواهد كرد:
الف) كليه هزينهها و مخارج دادرسي كه بيمهگذار به خواهان پرداخته است.
ب) كليه هزينهها و مخارجي كه بيمهگذار با رضايت كتبي بيمهگر به عهده گرفته است.
مشروط بر اين كه تههدات بيمهگر تات اين بخش بيمهنامه از ميزان مباحغ و يا قد غرامتي كه در جدول مشخصات
در هر مورد درج شده است تجاوز نكند.
استثنائات ویژه بخش دو
بيمهگر نسبت به موارد زير تههدي ندارد:
 -1در هر قادثه فرانشيز مذكور در جدول مشخصات به عهده بيمهگذار است.
 -2خسارتهاي غير مست يم از هر قبيل و به هر صورت از جمله جرايم قراردادي ،خسارتهاي ناشي از تأخير در انجام
كار ،عدم اجراي قرارداد يا از دست دادن آن.
 -3هزينههاي مربوط به انجام يا تجديد يا جبران يا تهمير يا تهويض هر آنچه كه دربخش يك بيمههشهده يها قابهل
بيمه شدن بوده است.
 -4خسارت وارد به اموال يا زمين يا ساختمان در نتيجه تكان خوردن يا جابههجها كهردن يها تضههيف تكيههگهاه و
همچنين خسارتهاي وارد به اموال يا صدمات جسماني به اشخاص كه به وسيله يا درنتيجه هريك از اين قوادث
وارد آمده باشد (مگر اين كه از طريب احااقي توافب خاصي به عمل آمده باشد).
 -5مسئوحيتهاي ناشي از:
الف) صدمات جسماني يا بيماري كارمندان يا كارگران پيمانكار يا پيمانكاران يا صاقبكار يا هر مؤسسه ديگري كهه
در انجام تمام يا بخشي از طرح بيمه شده دربخش يك دخاحت دارد و همچنين اعضاي خانواده آنان.
ب) زيان يا آسيب وارد به اموال متهلب يا در اختيار يا در امانت يا در مراقبت پيمانكار يا پيمانكاران يا صهاقبكار يها
هر مؤسسه ديگر مربوط به اجراي طرح كه تمام يا قسمتي از آن در بخش يك بيمهنامه بيمهه شهده يها ههر يهك از
كارمندان و كارگران مؤسسات و اشخاص مذكور.
پ) قوادث ناشي از وسايل ن ليه مجاز به عبور و مرور درجادههاي عمومي يا وسايل موتوري آبي يا هوايي.
ت) هرگونه مواف ت بيمهگذار براي پرداخت هر مبلغي به عنوان غرامت يا به هر عنوان ديگر مگر آن كه بدون ننين
مواف تي نيز مسئوحيت و ميزان آن مارز باشد.
شرایط ویژهاي که نسبت به بخش دو اعمال میشود
 -1هرگونه اقرار ،پيشنهاد ،وعده ،پرداخت يا جبران غرامتي از طرف بيمهگذار يها بهه نهام او بهدون مواف هت كتبهي
بيمهگر مهتبر نخواهد بود ،بيمهگر ننانچه بخواهد ميتواند دفاع از بيمهگذار را به عهده بگيرد و به نهام او و بهه
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ﺑﯿﻤﻪ ﺳﺮا
شرایط عمومی بيمهنامه تمام خطر پيمانکاران )(C.A.R
شماره بيمهنامه:
نفع خود هرگونه خسارتي را تسويه يا براي جبران غرامت به نام بيمهگذار اقامه دعوي نمايد و اختيهار تهام دارد
كه به ته يب دعوي و تسويه هرگونه خسارت به هر صورت كه مصلات بداند اقدام كند و بيمهگذار ملزم اسهت
كليه اطالعات و كمكهاي الزم را در اختيار او بگذارد.
 -2درصورت وقوع قادثه بيمهگر ميتواند تا ميزاني كه براي قد غرامت هر قادثه در نظر گرفته شده است (پس از
كسر مبلغ يا مباحغي كه قبالً با اين عنوان پرداخت شده است) يا هر مبلغ نازحتري كه بتوان با پرداخت آن ادعها
يا ادعاهاي ناشي از وقوع قادثه را جبران نمود ،ب ردازد و متهاقهب ننهين پرداختهي بيمههگهر ههيچ مسهئوحيت
ديگري در مورد قادثه مذكور تات اين بخش نخواهد داشت.
بيمهگران با اختيار تام از جانب بيمهگر اين بيمهنامه را از طرف او امضاء ميكنند.
پایان
شرکت سهامی بيمه ایران
واحد:
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