
 

  
  :تعاریف  -لاوماده 

  .در این بیمه نامه شرکت سهامی بیمه پاسارگاد می باشد:  ه گرـبیم -
شخصی است که نام او تحت این عنوان در متن بیمـه نامـه   : بیمه گذار -

  .ذکر شده باشد
  : موضوع بیمه  -مدوماده 

  تقصـیر  و قصـور  از ناشی  گذار بیمه مدنی  مسئولیت  جبران از است عبارت
 بـه  منجـر  آسانسور به نشانی مندرج در بیمه نامـه کـه   نگهداريوي در 

  .ر گرددصدمات جسمانی و یا فوت سرنشینان آسانسو
  )ندرج در جدول مشخصات بیمه نامه شرح مه ب( 

وظایف و تعهدات بیمه گذار  -مماده سو :  
 بیمه گذار موظف و متعهد است حق بیمـه مـذکور    ه ،با صدور بیمه نام -1

حق بیمه بجـز در مـواردي کـه    . بیمه گر بپردازد در این بیمه نامه را به
ر بعمل آمده باشد باید یکجـا  توافق خاص کتبی بین بیمه گر و بیمه گذا

و هنگام صدور بیمه نامه یا در تاریخ شروع مـدت اعتبـار بیمـه نامـه     
         به هر حال شروع تأمین بیمه گـر منـوط بـه پرداخـت     . پرداخت گردد
  .می باشد حق بیمه مقرر

بیمه گذار موظف است مندرجات فرم پیشنهاد صـدور بیمـه نامـه را     -2
در غیر اینصورت حسـب قـانون بیمـه    . ل نمایدمطابق با واقعیت تکمی

  . عمل خواهد گردید
که بیمه گذار مالک آسانسور باشد ارائه قرارداد سرویس و  در صورتی -3

  . است الزامی  نامه بیمه صدور زمان در معتبر شرکت توسط آسانسور نگهداري
نفـر   یک حداقل حضور برق یا قطع و آسانسور در فنی نقص بروز هنگام -4

  .است الزامی باشد نموده طی را نجات قبالً آموزش که ساختمان ساکنین زا
  . وجود زنگ اعالم خطر در آسانسور  -5
              ی کــه اري آسانســور بایســتی توســط شــرکتهایســرویس و نگهــد -6

  .داراي مجوز الزم جهت این کار باشند انجام پذیرد
شود،  می او علیه غرامت ادعاي از کیحا که موردي نوع هر از اطالع محض به -7

بیمه گر را بالفاصله به طور کتبی آگاه سازد و کلیه مدارك مربـوط بـه   
  . دهد قرار گر بیمه اختیار در و تهیه است، گر بیمه نیاز مورد که را سارتخ

          این بیمه نامـه بـر مبنـاي اظهـارات کتبـی بیمـه گـذار منـدرج در          -8
       ه و هرگاه مفاد بیمه نامـه و اوراق الحـاقی   پیشنهاد بیمه تنظیم گردید

 ،باشـد  نداشته مطابقت ،باشد آمده عملب طرفین بین که نهایی موافقت با
الحاقیه  یا نامه بیمه صدور تاریخ از روز پانزده ظرف است موظف گذار بیمه

  .شد خواهد تلقی شده قبول مذکور اوراق وگرنه نماید تصحیح کتباً تقاضاي
گر  بیمه تعهد میزان تا نامه بیمه این مشمول خسارتهاي تسویه و افقتو حق -9

در کلیه مراجع و مراحل قضایی براي بیمه گر محفوظ است و بیمه گذار 
  .ندارند را توافق و سازش حق گر بیمه کتبی موافقت بدون او نمایندگان و

        ا تواند در صورت لزوم به هزینه خود دفـاع بیمـه گـذار ر    بیمه گر می -10
  . عهده بگیردیتهاي موضوع این بیمه نامه ببه مناسبت مسئول

در این صورت بیمه گذار موظف است اختیـار تعیـین وکیـل را رسـماً                     
  .به بیمه گر تفویض نماید

  کاران آسانسور دارندگان و سرویسمدنی یت شرایط عمومی بیمه نامه مسئول
 

  
  : تعهدات بیمه گر  -ماده چهارم

آسانسور به نشانی  نگهداري در بیمه گذار  قصور از ناشی خسارت  جبران -1
و یا فوت سرنشینان  ندرج در بیمه نامه که منجر به صدمات جسمانیم

  .نامه بیمه مشخصات جدول آسانسور گردد حداکثر تا مبالغ مندرج در
  . قضایی خواهد بود مراجع رأي طبق گذار بیمه مدنی مسئولیت احراز      

چنانچه مسئولیت موضوع این بیمه نامه قبالً طی بیمـه نامـه دیگـري     -2
به   نسبت غرامت مازاد معادل گر بیمه تعهد باشد گرفته قرار تأمین مورد

ل خواهد بودمبلغ تأدیه شده از سوي بیمه گر او.  
گردد  می محسوب گر بیمه تعهدات جزو دعوي هر در متعلقه دادرسی هزینه -3

ینه دادرسی از حداکثر تعهـد  ط بر اینکه جمع مبالغ غرامت و هزمشرو
  . مه تجاوز ننمایدمندرج در متن بیمه نا

         مـی باشـد و    بیمه نامـه منحصـراً بـراي آسانسـور نفربـر      پوشش این -4
  . شامل باالبر و آسانسور باري نمی باشد

  : استثنائات  -ماده پنجم 
  . متقلبانه بیمه گذار و نمایندگان وي ملعمل عمد یا ع -1
  .خسارت هاي ناشی از محکومیت جزایی و پرداخت جرایم -2
  . اعتصاب و تعطیل کار ،شورش ،انقالب ،جنگ داخلی ،جنگ -3
  . بیمه نامهشرایط  مبلغ فرانشیز تا میزان مندرج در -4
                    نماینـدگان و منسـوبین درجـه یـک      ،پرداخت خسارت بـه کارکنـان   -5

  .بیمه گذار) سببی و نسبی ( 
  ..... طوفان و  ،سیل ،خطرات طبیعی مثل زلزله -6
در صورتی که در زمان وقـوع حادثـه سرنشـینان آسانسـور بـیش از       -7

  . داشت نخواهد خسارت جبران در تعهدي گر بیمه باشد آن مجاز ظرفیت
  :فسخ بیمه نامه  -ماده ششم

                       این بیمه نامه قبل از انقضـاي مـدت بـا اخطـار قبلـی کتبـی یـک ماهـه         
  . ل فسخ استاز طرف بیمه گر یا بیمه گذار قاب

           در صورت فسخ از طرف بیمه گر باید حق بیمه مدتی که باقیمانـده اسـت   
            محاسبه و به بیمـه گـذار برگشـت شـود و در صـورت      به صورت روزشمار 

              فسخ بیمه نامه از طرف بیمه گذار حـق بیمـه برگشـتی براسـاس تعرفـه      
  .شدبیمه کوتاه مدت محاسبه خواهد 

             خسارت موضوع این بیمه نامه مسـتقیماً از طـرف بیمـه گـر      -ماده هفتم
        محـض  بـه  و شـود  مـی   پرداخـت  او الحقـوق  ذوي یا و زیاندیده شخص به

                زیاندیـده  اشخاص یا شخص و گذار بیمه مقابل در گر بیمه ،خسارتپرداخت 
                    خــت هزینــه هــاي پزشــکی در صــورت پردا.  الذمــه مــی گــردد بــري

                  وسط بیمه گذار و ارائه اصل مدارك پزشکی خسارت هزینه هاي پزشـکی  ت
  .گردد در وجه نامبرده پرداخت می

             مرور زمان دعاوي ناشی از ایـن بیمـه نامـه دو سـال اسـت       -ماده هشتم
  .شروع می شودکه از تاریخ وقوع حادثه منشاء دعوي 

مواردي که در این بیمه نامه ذکر نشده است بر اساس مقررات و  -ماده نهم
 . عرف بیمه در کشور عمل خواهد شد
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