
 

 :اساس بیمه نامه  – 1ماده 
        بیمه گذار که جزء الینفک کتبی و بنا به پیشنهاد  1316اساس قانون بیمه مصوب  ن بیمه نامه برای

ـ     این بیمـه نامـه مـی                                 ت و هرگـاه مفـاد بیمـه نامـه و اوراق الحـاقی      باشـد صـادر گردیـده اس
باشد، بیمه گـذار موظـف اسـت    بین طرفین بعمل آمده است مطابقت نداشته  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 
کودکان وارد به براي جبران خسارات بدنی  وکارکنان وي از بیمه مسئولیت بیمه گذار است عبارت

، مشروط بر اینکـه   به شرح و حدود مقرر در این بیمه نامه تحت مراقبت ونگهداري در مهدکودك
  .مراجع صالحیت دار قانونی احراز گردد از طرف مسئولیت بیمه گذار

  : تعاریف  -3ماده 
  :می گردد شرح زیر تعریفه عناوین مورد استفاده در این بیمه نامه ب

جبران  وآن در این بیمه نامه قید گردیده  مشخصات پاسارگاد است کهشرکت بیمه  :بیمه گر -1/3
  .را بر عهده دارددر مقابل اشخاص ثالث خسارات ناشی از مسئولیت بیمه گذار 

ـ  بیمه گذار شخصی است که: بیمه گذار -2/3 ق مجوز تاسیس ویا مدیر مسئولی مهدکودك را طب
پیشنهاد بیمـه و   پرسش نامه وبا تکمیل و امضاء  مقررات سازمان بهزیستی کشور دارا می باشد و

  .نماید می به بیمه گر محول را مسئولیت خود از ناشی هاي خسارت حق بیمه مقرر ، جبران  پرداخت
را طبق مقررات سازمان بهزیستی کشور  شخصی است که مدیریت مهدکودك  :موسس مدیر-3/3

  .به عهده دارد
بهزیسـتی کشـور وبـا معرفـی مـدیر       سازمان  شخصی است که طبق مقررات:مدیر مسئول-4/3

  .مهدکودك می باشد مسئول  ،موسس
عضـو   نقـص  در این بیمه نامه، منظور پرداخت خسارت بابت فوت یـا : جبران خسارت بدنی -5/3

   .و جبران هزینه هاي پزشکی می باشداعم از کلی و جزئی دائم 
   و میزان آن  می باشد  بیمه گذار آن به عهده که جبران است خسارت از بخشی منظور: فرانشیز -6/3

   .در شرایط این بیمه نامه مشخص گردیده است
  :حد اعالي حسن نیت  رعایت اصل -4ماده 

               نامـه مربـوط را    فـرم پیشـنهاد بیمـه و پرسـش     صداقت و یت دقتبیمه گذار مکلف است با رعا
              . طور واقع و کامل در اختیار بیمـه گـر قـرار دهـد    ه تکمیل نموده و اطالعات درخواست شده را ب

اظهار مطـالبی خـودداري نمـوده و یـا      از ر پاسخ به سئواالت بیمه گرد که بیمه گذار در صورتی
  .قانون بیمه خواهد گردید  13و  12ت خالف واقع بنماید، حسب مورد مشمول مواد اظهارا
  : تعهدات بیمه گر -5ماده 

طبق قانون موجب مسـئولیت          یف بیمه گذار، بیمه گر نتایج مالی حوادثی کهامشروط به انجام وظ 
     ي در مهـدکودك کودکان تحـت مراقبـت ونگهـدار   خسارات بدنی وارد به ر براي جبران بیمه گذا

با ایـن شـرط کـه     نماید تا مبلغی که در این بیمه نامه مشخص شده است جبران میمی گردد را 
  :اعالم  شده باشد خسارت در مدت اعتبار بیمه نامه واقع و

          و رعایت وظایف 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 خسارت  15حداکثر ظرف مهلت 

  .طبق شرایط این بیمه نامه اقدام کند
صالح به پرداخت دیـه محکـوم شـود ،     گذار از سوي مراجع قانونی ذي که بیمه در صورتی -2/5

          ین نـوع دیـه   تـر  بیمه گر در خصوص میزان خسارت محدود به پرداخت معادل ریالی ارزان تعهد
  .از انواع مجري مذکور در قانون دیات می باشد

در مواردي که مسئولیت بیمه گذار با توجه به اسناد و مدارك ارائه شده از نظـر بیمـه گـر     -3/5
                                 صــالح  ي از سـوي مراجــع قـانونی ذي  أمحـرز باشـد ، بیمــه گـر مــی توانـد قبـل از صــدور ر     

  .با تحصیل موافقت بیمه گذار مدعی یا مدعیان نسبت به پرداخت و تسویه خسارت اقدام کند
          بیمه گذار بابت پیشگیري از توسعه 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 درصد حـداکثر غرامـت  
هر حادثه که در این بیمه نامه تعیین شده است تجـاوز ننمایـد،    فوت و نقص عضو براي هر نفر در

  .  می نماید پرداخت
        چنانچه پرداخت خسارتی تحت عنوان مسئولیت بیمه گذار که مشمول این بیمه نامه باشد -5/5 

            لزم بـه پرداخـت آن باشـد    محقق شود، بیمه گرکلیه هزینه ها و مخارج دادرسی که بیمه گذار م
  . ید کتبی بیمه گر انجام شده باشد را پرداخت می نمایدأیو همچنین هزینه ها و مخارجی که با ت

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

افق نباشد و به حکم صادره اعتراض نماید حداکثر تعهد بیمـه گـر محـدود بـه     بیمه گر مو 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 

را رعایـت  بهزیسـتی کشـور   مقررات وشرایط سازماناز جمله  کشورکلیه مقررات و قوانین  -1/7
مجوز تاسیس یا مدیر مسئولی معتبر را دارا باشد واعتبار آن ها  نماید و در مدت اعتبار بیمه نامه

  .خاتمه ویا لغو نشده باشد
 هرگونـه  و دهـد  کتبـاً اطـالع   گـر  بیمـه  به شود می خطر تشدید موجب که اطالعاتی هرگونه-2/7

  .بداند در اختیار وي قرار دهداطالعات راکه در هر زمان بیمه گر الزم 
  
  

  مدیران مهدکودك یت مدنیشرایط عمومی بیمه نامه مسئول

در  حق بیمه این بیمه نامه و الحاقیه هاي بعدي آن را نقداً بپردازد مگر اینکه  به نحو دیگري -3/7
  .توافق شده باشدبیمه نامه 

بیمه گذار موظف است اقدام هاي الزم را که هر کس عرفاً براي جلـوگیري از وقـوع حـوادث     -4/7
  .عمل آورد ،بهرعایت می نماید

 ،شود یم خسارت ادعاي طرح موجب نامه بیمه این طبق بر که اي حادثه گونه وقوع هر در صورت -5/7  
ــاًبالفاصــله  ــب را کتب ــر اعــالم ن مرات ــه بیمــه گ ــات ب                                     مــوده و پــس از آن نیــز در حــدود امکان
  .همکاري نماید با بیمه گر

                  متعهد جبـران خسـارت نشـود    اید،بدون موافقت کتبی بیمه گر اقرار به مسئولیت خود ننم -6/7
  .و یا سازش و توافقی ننماید،

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

  . گر را تهیه و در اختیار وي قرار دهده کلیه مدارك مورد درخواست بیم - 8/7
نامه را انجام ندهد و باعـث افـزایش تعهـد     ین بیمهگذار وظایف مندرج در ا چنانچه بیمه- 9/7

تواند به نسـبت تـأثیر قصـور     گر می گر و یا مانع تشخیص علت یا ماهیت حادثه شود بیمه بیمه
  .گذار از میزان خسارت قابل پرداخت بکاهد بیمه
  :دفاع از دعاوي  -8ماده 

                 ر را بــه مناســبت بیمـه گــر مـی توانــد در صـورت لــزوم بــه هزینـه خــود دفـاع از بیمــه گـذا      
         صـورت بیمـه گـذار موظـف اسـت       در ایـن . این بیمه نامه بر عهده گیـرد   هاي موضوع مسئولیت

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

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

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

          صـورت کوتـاه مـدت محاسـبه و باقیمانـده حـق بیمـه        ه ار ، بو در صورت فسخ از طرف بیمه گذ
  .خواهد گردید مسترد

  :مرور زمان  -11 ماده
                    ، مرور زمـان دعـاوي ناشـی از بیمـه دو سـال اسـت و ابتـداي آن         قانون بیمه 36با توجه به ماده 

             نفع بـه منظـور مطالبـه خسـارت      دام ذيمنشاء دعوي خواهد بود و هر نوع اقحادثه از تاریخ وقوع 
  جدید  زمان مرور مدت  زمان خواهد بود و قاطع مرور یا اظهارنامه تلگراف یا سفارشی نامه از ارسال اعم
          به هر حال پس از گذشت مرور زمـان بـه ترتیـب مقـرر در ایـن بنـد       . از انقطاع یک سال است بعد

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

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

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

  .دبري الذمه می گرد
            در صورت پرداخت هزینه هاي پزشکی توسط بیمه گذار ، بـا ارائـه اصـل مـدارك پزشـکی       -3/12

  .  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 
  .و کارکنان بیمه گذارنمایندگان ،  بیمه گذارو متقلبانه  ل عمدامعا -1/13
  .خسارت وارده به بیمه گذار،کلیه سهامداران ومربیان وکارکنان بیمه گذار-2/13
  .خسارت ناشی از تخلف از قوانین و مقررات دولتی   -3/13
  .خسارت هاي ناشی از محکومیت جزایی و پرداخت جرائم -4/13
  .، انقالب ، شورش و اعتصاب و تعطیل کار گ داخلیجنگ ، جن -5/13
  .مهدکودكخسارت ناشی از نزاع و زد و خورد هاي شخصی در محل  -6/13
  .باشد اي هسته انرژي و رادیو اکتیو یا کننده یونیزه تشعشعات آن منشاء که خسارتی نوع هر -7/13
  .خسارت ناشی از سیل، زلزله، طوفان و سایر بالیاي طبیعی -8/13
  .حوادث رانندگیخسارات ناشی از  -9/13

  .خسارات ناشی از بیماري ها ومسمومیت غذایی –10/13
  .مسئولیت در مقابل کارکنان  -11/13

  :محدوده جغرافیایی -14 ماده
ــن ــه  ای ــه نام ــایی در محــدوده منحصــراًبیم 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 عرف بیمه در ایـران  
 .رفتار خواهد شد
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