
 

 :امه اساس بیمه ن – 1ماده 
        بیمه گذار که جـزء الینفـک   کتبی و بنا به پیشنهاد  1316اساس قانون بیمه مصوب  این بیمه نامه بر

                             ت و هرگــاه مفــاد بیمــه نامــه و اوراق الحــاقی باشــد صــادر گردیــده اســ ایــن بیمــه نامــه مــی
بین طرفین بعمل آمده است مطابقت نداشته باشـد، بیمـه گـذار موظـف اسـت       با موافقت هایی که

صورت  این غیر در نماید اصالح کتباً تقاضاي الحاقیه یا نامه بیمه صدور تاریخ از روز پانزده مدت ظرف
  .اوراق صادره توسط بیمه گر مورد قبول بیمه گذار تلقی می شود

  :موضوع بیمه  -2ماده 
بـه   وارد آیـد  به اشـخاص ثالـث   ی کهبراي جبران خسارات سئولیت بیمه گذاراز بیمه م است عبارت
  .مذکور در جدول مشخصات بیمه نامهشرح 
  : تعاریف  -3ماده 

  :شرح زیر تعریف می گردده عناوین مورد استفاده در این بیمه نامه ب
جبران  و  یدهآن در این بیمه نامه قید گرد مشخصات پاسارگاد است کهشرکت بیمه  :بیمه گر -1/3

  .را بر عهده دارددر مقابل اشخاص ثالث خسارات ناشی از مسئولیت بیمه گذار 
پیشـنهاد بیمـه و    پرسـش نامـه و  بیمه گذار شخصی است که با تکمیل و امضـاء  : بیمه گذار -2/3

          را بـه اشـخاص ثالـث     وارد مسـئولیت خـود   از ناشی هاي خسارت حق بیمه مقرر ، جبران  پرداخت
  .نماید می به بیمه گر محول

نقـص عضـو    در این بیمه نامه، منظور پرداخت خسارت بابت فـوت یـا  : جبران خسارت بدنی -3/3
   .و جبران هزینه هاي پزشکی می باشداعم از کلی و جزئی دائم 

منظور پرداخت خسارت بابت خسارت مستقیمی اسـت کـه بـه امـوال            : جبران خسارت مالی –4/3
  .الکیت یا در تصرف قانونی اشخاص ثالث وارد می شودتحت م

   و میـزان آن   می باشد  بیمه گذار آن به عهده که جبران است خسارت از بخشی منظور: فرانشیز -5/3
   .در شرایط این بیمه نامه مشخص گردیده است

مسـئول جبـران   شخصی که به سبب حوادث ناشی از فعالیـت بیمـه گـذار     هر :شخص ثالث -6/3
  :به غیر از اشخاص زیرخسارت به موجب شرایط این بیمه نامه گردد 

  .ن بیمه گذاربیمه گذار، کارکنان و نمایندگا - 1/6/3
  .مادر، اوالد و اوالد اوالد و اجداد بیمه گذار  همسر، پدر، -2/6/3
گذار، صاحب کار، مالک، کارفرمـا، پیمانکـار و    هر شخص دیگري که به موجب قانون؛ بیمه -3/6/3

 .یا شرکاء و کارکنان آن ها مسئول اعمال وي شناخته شود
  :حد اعالي حسن نیت  رعایت اصل -4ماده 

               نامـه مربـوط را    فـرم پیشـنهاد بیمـه و پرسـش     صـداقت  و بیمه گذار مکلف است با رعایت دقت
              . طور واقع و کامل در اختیـار بیمـه گـر قـرار دهـد     ه ده را بتکمیل نموده و اطالعات درخواست ش

اظهـار مطـالبی خـودداري نمـوده و یـا       از ر پاسخ به سئواالت بیمه گـر د که بیمه گذار در صورتی
  .قانون بیمه خواهد گردید  13و  12اظهارات خالف واقع بنماید، حسب مورد مشمول مواد 

  : تعهدات بیمه گر -5ماده 
طبق قانون موجـب مسـئولیت           یف بیمه گذار، بیمه گر نتایج مالی حوادثی کهامشروط به انجام وظ 

گردد تا مبلغی کـه در بیمـه نامـه مشـخص      مشمول این بیمه نامه ر براي جبران خساراتبیمه گذا
شـده  اعـالم    و رت در مدت اعتبار بیمه نامه واقـع  با این شرط که خسا نماید شده است جبران می

  :باشد
          و رعایت وظـایف مـذکور در ایـن شـرایط توسـط وي،      مسئولیت بیمه گذار در صورت احراز -1/5

      روز پس از دریافت اسناد و مدارك مورد نیاز ، نسبت به پرداخت خسـارت   15حداکثر ظرف مهلت 
  .طبق شرایط این بیمه نامه اقدام کند

صالح به پرداخت دیه محکوم شود ،  مراجع قانونی ذيگذار از سوي  که بیمه در صورتی -2/5
          ترین نوع دیه  بیمه گر در خصوص میزان خسارت محدود به پرداخت معادل ریالی ارزان تعهد

در هر صورت حداکثر مبلغ قابل پرداخت در هر  .از انواع مجري مذکور در قانون دیات می باشد
 نامه بیشتر نخواهد غ مندرج در شرایط خصوصی بیمهحادثه موضوع بیمه براي هر نفر از مبل

  . بود
در مواردي که مسئولیت بیمه گذار با توجه به اسناد و مدارك ارائـه شـده از نظـر بیمـه گـر       -3/5

ــد قبــل از صــدور ر                                   صــالح  ي از ســوي مراجــع قــانونی ذيأمحــرز باشــد ، بیمــه گــر مــی توان
  .فقت بیمه گذار مدعی یا مدعیان نسبت به پرداخت و تسویه خسارت اقدام کندبا تحصیل موا

          بیمه گذار بابت پیشگیري از توسـعه و  درصورت وقوع خسارت موضوع این بیمه نامه چنانچه -4/5
یا تشدید آن هزینه اي متحمل شده باشد، بیمه گر مبلغی را که از بیست درصـد حـداکثر غرامـت    

هر حادثه که در این بیمه نامه تعیین شده اسـت تجـاوز ننمایـد،     ضو براي هر نفر درفوت و نقص ع
  .  می نماید پرداخت

  :تحدید تعهد بیمه گر  -6 ماده 
               ، مشـارالیه بـا پرداخـت خسـارت      چنانچه پس از صدور حکم دایـر بـر محکومیـت بیمـه گـذار     

تراض نماید حداکثر تعهـد بیمـه گـر محـدود بـه      بیمه گر موافق نباشد و به حکم صادره اع توسط
  . محکوم به قبلی و هزینه هاي صرف شده تا تاریخ عدم قبول حکم از طرف بیمه گذار می باشد

  : وظایف بیمه گذار -7ماده 
  :بیمه گذار موظف است 

ـ  را رعایت نماید و در مدت اعتبـار بیمـه نامـه   ایمنی  مقررات و قوانین اصول ، کلیه  -1/7  ههرگون
    رکه د گونه اطالعات را  وهر دهد کتباً اطالع گر بیمه به شود می خطر تشدید موجب که اطالعاتی

  

  یت مدنیشرایط عمومی بیمه نامه مسئول

  .در اختیار وي قرار دهدهر زمان بیمه گر الزم بداند
       بپردازد مگـر اینکـه  بـه نحـو دیگـري       حق بیمه این بیمه نامه و الحاقیه هاي بعدي آن را نقداً -2/7
  .توافق شده باشدبیمه نامه  در
، سالمت و بهداشت محیط کار وسایل و امکانات الزم را تهیـه و چگـونگی    مین حفاظتأبراي ت -3/7

استفاده از وسایل مزبور را اعالم و بر حسن اجـراي دسـتورالعمل هـاي حفـاظتی و ایمنـی توسـط       
  .عمل آوردارت به اشخاص ثالث بسکارکنان نظارت نماید و احتیاط الزم را براي جلوگیري از ورود خ

ـ  خسارت ادعاي طرح موجب نامه بیمه این طبق بر که اي حادثه گونه وقوع هر در صورت -4/7  ،شـود  یم
ــاًبالفاصــله  ــب را کتب ــات   مرات ــز در حــدود امکان ــس از آن نی ــوده و پ ــالم نم ــر اع ــه گ ــه بیم                                     ب
  .همکاري نماید با بیمه گر

                  متعهـد جبـران خسـارت نشـود     ایـد، بدون موافقت کتبی بیمه گر اقرار به مسئولیت خود ننم -5/7
  .و یا سازش و توافقی ننماید،

         در صورت وقوع حادثه اقدامات اولیه را براي جلوگیري از تشدید آن  بعمـل آورد و مراتـب را    -6/7
  .به بیمه گر اعالم نماید 5/7و  4/7با رعایت  موارد ظرف مدت پنج روز از تاریخ حادثه  

  . گر را تهیه و در اختیار وي قرار دهده کلیه مدارك مورد درخواست بیم - 7/7
  :دفاع از دعاوي  -8ماده 

                 بیمــه گــر مــی توانــد در صــورت لــزوم بــه هزینــه خــود دفــاع از بیمــه گــذار را بــه مناســبت   
         صـورت بیمـه گـذار موظـف اسـت       در ایـن . ین بیمه نامه بر عهـده گیـرد   ا هاي موضوع مسئولیت

  .به بیمه گر تفویض نماید اختیار تعیین وکیل را رسماً
  :مدت بیمه نامه  -9ماده 

  .گردد مشخص می مدت این بیمه نامه و تاریخ شروع و انقضاء آن در شرایط خصوصی
  :فسخ بیمه نامه  - 10 ماده

       . ماهه نسبت بـه فسـخ بیمـه نامـه اقـدام نماینـد       گذار می توانند با اعالم کتبی یکبیمه گر و بیمه 
ـ                     صـورت روز شـمار   ه در صورت فسخ از سوي بیمه گر حق بیمه مدت استفاده شـده از بیمـه نامـه ب

ـ             صـورت کوتـاه مـدت محاسـبه و باقیمانـده حـق بیمـه        ه و در صورت فسخ از طرف بیمه گـذار ، ب
  .خواهد گردید مسترد

  :مرور زمان  -11 ماده
                    ، مـرور زمـان دعـاوي ناشـی از بیمـه دو سـال اسـت و ابتـداي آن          قانون بیمـه  36با توجه به ماده 
             نفـع بـه منظـور مطالبـه خسـارت       منشاء دعوي خواهد بود و هر نوع اقدام ذيحادثه از تاریخ وقوع 

  جدیـد   زمان مرور مدت  زمان خواهد بود و قاطع مرور یا اظهارنامه تلگراف یا سفارشی نامه ز ارسالا اعم
          به هر حال پس از گذشت مـرور زمـان بـه ترتیـب مقـرر در ایـن بنـد        . از انقطاع یک سال است بعد

                   یـک دفعـه    مـرور زمـان مـی توانـد    . هرگونه ادعاي ناشی از این بیمه نامـه مسـموع نخواهـد بـود     
  .قطع شود هر یک از طرفین توسط
  :سایر مقررات -12 ماده

چنانچه مسئولیت موضوع این بیمه نامه به موجب بیمه نامه دیگـري نیـز بیمـه شـده باشـد ،       -1/12 
  .به تناسب مبلغی که خود بیمه کرده است  با مجموع مبالغ بیمه شده می باشد مسئولیت بیمه گر

                 خسارت موضوع این بیمه نامه مستقیماً توسط بیمه گر بـه زیـان دیـده و یـا ذوي الحقـوق او       -2/12
دیـده   زیان  اشخاص یا شخص و گذار بیمه مقابل در گر بیمه ، خسارت پرداخت محض به و شود می پرداخت

  .بري الذمه می گردد
ـ   -3/12             ذار ، بـا ارائـه اصـل مـدارك پزشـکی      در صورت پرداخت هزینه هاي پزشکی توسط بیمـه گ

  .  حساب آن، مبلغ مزبور با رعایت تعهد مندرج در بیمه نامه به بیمه گذار پرداخت می شود و صورت
  :استثنائات -13ماده 

  :موارد زیر از شمول تعهدات بیمه گر خارج است 
  .بیمه گذارو کارکنان نمایندگان ،  بیمه گذارو متقلبانه  ل عمداعما -1/13
  .خسارت ناشی از تخلف از قوانین و مقررات دولتی   -2/13
  .خسارت هاي ناشی از محکومیت جزایی و پرداخت جرائم -3/13
  .، انقالب ، شورش و اعتصاب و تعطیل کار جنگ ، جنگ داخلی -4/13
  .خسارت ناشی از نزاع و زد و خورد هاي شخصی در محل کار -5/13
  .باشد اي هسته انرژي و رادیو اکتیو یا کننده یونیزه تشعشعات آن منشاء که خسارتی نوع هر -6/13
  .خسارت ناشی از سیل، زلزله، طوفان و سایر بالیاي طبیعی -7/13
         خسارتی که ناشی از مسئولیت بیمه گذار براي موارد زیر باشد، مگر اینکه بیمه گـر صـراحتاً    -8/13
  :ید کرده باشدأیها را ت بیمه نامه شمول هر یک از آن در

  حوادث رانندگی - 1/8/13
  مسئولیت تولید -2/8/13
  مسئولیت حرفه اي -3/8/13
  مسئولیت در مقابل کارکنان  -4/8/13

  :محدوده جغرافیایی -14 ماده
ــن ــه  ای ــه نام ــراًبیم ــدوده منحص ــایی در مح ــوده    جغرافی ــر ب ــران معتب ــوري اســالمی ای                              جمه

  .تعهدي نداردگونه  مذكور هيچ در خصوص مسئولیت بیمه گذار در خارج از محدوده و بیمه گر
  :وارد پیش بینی نشده م -15 ماده

نسبت به موارد پیش بینی نشده در این بیمه نامه بر اساس قوانین ، مقررات و عـرف بیمـه در ایـران    
 .رفتار خواهد شد

 

رم
ف

 :1/3/1/10/3  


