
 

  
  :تعاریف  -لاوماده 

  .باشد می پاسارگاد بیمه سهامی شرکت نامه بیمه این در: گر  هـبیم -
نامه  بیمه متن در عنوان این تحت او نام که است شخصی:  بیمه گذار -

  .شده باشدذکر 
موضوع بیمه  -مماده دو :  

عبارت است از جبران مسئولیت مدنی بیمه گذار ناشی از قصـور و  
            تقصیر وي در انجام امور مربوط به اسـتفاده کننـدگان از اسـتخر    
                    به نشانی مندرج در بیمه نامه کـه منجـر بـه صـدمات جسـمانی      

  .و یا فوت استفاده کنندگان از استخر گردد
  ) جدول مشخصات بیمه نامه شرح مندرج در ه ب( 

وظایف و تعهدات بیمه گذار  -م ماده سو :  
مذکور  بیمه حق است متعهد و موظف گذار بیمه ،بیمه نامه صدور با -1

حق بیمه بجز در مواردي . بیمه گر بپردازدبه در این بیمه نامه را 
         ،که توافق خاص کتبی بین بیمه گر و بیمه گذار بعمل آمده باشد

                 باید یکجـا و هنگـام صـدور بیمـه نامـه یـا در تـاریخ شـروع         
ــردد  ــه پرداخــت گ ــه نام ــار بیم ــدت اعتب ــال . م ــر ح ــه ه                        ب

  . شروع تأمین بیمه گر منوط به پرداخت حق بیمه مقرر می باشد
منجیان غریق باید داراي گواهینامه رسمی و معتبر فدراسـیون   -2

  . ریق باشندنجات غ
  . مجوز تأسیس از تربیت بدنی باشداستخر باید داراي  -3
را  نامه بیمه صدور درخواست فرم مندرجات است موظف گذار بیمه -4

بیمه  قانون حسب اینصورت غیر در .نماید تکمیل واقعیت با مطابق
  . عمل خواهد گردید

ــه محــض -5 ــه حــاکی از   ب ــوردي ک ــوع اطــالع از م       دریافــت هرن
 غرامت علیه او می شود بیمه گر را بالفاصله به طـور کتبـی   ادعاي

ــه      ــارت را ک ــه خس ــوط ب ــدارك مرب ــه م ــازد و کلی ــاه س                               آگ
  . تهیه و در اختیار بیمه گر قرار دهد ،مورد نیاز بیمه گر است

ـ      -6 درج در این بیمه نامه بر مبناي اظهـارات کتبـی بیمـه گـذار من
               بیمــه نامــه و   پیشــنهاد بیمــه تنظــیم گردیــده و هرگــاه مفــاد 

                 عمـل آمـده  هـایی کـه بـین طـرفین ب     ی بـا موافقـت  اوراق الحاق
              بیمه گذار موظـف اسـت ظـرف پـانزده روز      مطابقت نداشته باشد

نمایـد   تصـحیح  یا الحاقیه کتباً تقاضـاي  بیمه نامه از تاریخ صدور
  . قبول شده تلقی خواهد شد وگرنه اوراق مذکور

ــ  -7                        ن بیمــه نامــه حــق توافــق و تســویه خســارتهاي مشــمول ای
                  تــا میــزان تعهــد بیمــه گــر در کلیــه مراجــع و مراحــل قضــایی 
ــدگان او   ــراي بیمــه گــر محفــوظ اســت و بیمــه گــذار و نماین           ب

  .بدون موافقت کتبی بیمه گر حق سازش و توافق را ندارند

  مدنی منجیان و مدیران استخریت شرایط عمومی بیمه نامه مسئول

  
  : تعهدات بیمه گر  -ماده چهارم 

باشد   احراز نشده قضایی عاز طریق مراج گذار بیمه مسئولیت که زمانی تا - 1
  .اهد داشتتعهدي نسبت به جبران غرامت نخو بیمه گر

دیگـري   این بیمه نامه قبالً طی بیمـه نامـه   چنانچه مسئولیت موضوع -2
      تأمین قرار گرفته باشد تعهـد بیمـه گـر معـادل مـازاد غرامـت       مورد

ل خواهد بودنسبت به مبلغ تأدیه شده از سوي بیمه گر او.  
            هزینــه دادرســی متعلقــه در هــر دعــوي جــزو تعهــدات بیمــه گــر   -3

ــردد ــی گ ــه مشــرو محســوب م ــر اینک ــل پرداخــت ط ب ــغ قاب                         مبل
  . از حداکثر تعهد مندرج در متن بیمه نامه تجاوز ننماید

براسـاس ضـوابط   ( حضور منجی غریـق  تعهدات بیمه گر فقط در زمان  -4
  . جاري خواهد بود) تأیید فدراسیون نجات غریق 

  : استثنائات  -ماده پنجم 
  . متقلبانه بیمه گذار و نمایندگان وي عمل عمد یا عمل -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
  .و نظامات دولتیخسارات ناشی از تخلف از قوانین و مقررات جاري  -5
                 نماینـدگان و منسـوبین درجـه یـک       ،پرداخت خسارت بـه کارکنـان   -6

  .بیمه گذار) سببی و نسبی ( 
  . استخرهاي منازل مسکونی -7

  :فسخ بیمه نامه  -ماده ششم 
         این بیمه نامه قبل از انقضاي مدت با اخطار قبلی کتبی یـک ماهـه   

  . بیمه گذار قابل فسخ است از طرف بیمه گر یا
است  باقیمانده که مدتی بیمه حق باید گر بیمه طرف از فسخ صورت در

                     محاسـبه و بـه بیمـه گـذار برگشـت شـود       به صـورت روزشـمار   
صورت فسخ بیمه نامه از طرف بیمه گذار حق بیمـه برگشـتی   در  و

  .براساس تعرفه بیمه کوتاه مدت محاسبه خواهد شد
گر  بیمه طرف مستقیماً از نامه بیمه این موضوع خسارت -ماده هفتم

به شخص زیاندیده و یا ذوي الحقوق او پرداخت می شود و به محض 
 یاندیدهز اشخاص یا شخص و گذار بیمه مقابل در گر بیمه ،خسارت پرداخت

          پرداخـت هزینـه هـاي پزشـکی     در صـورت . گـردد  الذمه می بري
 هـاي  هزینـه  خسـارت ، پزشـکی  مـدارك  اصل ارائه و ذارگ بیمه توسط

  .گردد می پرداخت نامبرده وجه در پزشکی
مرور زمان دعاوي ناشی از این بیمه نامه دو سال است  -ماده هشتم

  .که از تاریخ وقوع حادثه منشاء دعوي شروع می شود
                 مـواردي کـه در ایـن بیمـه نامـه ذکـر نشـده اسـت          -ماده نهـم 

 . بر اساس مقررات و عرف بیمه در کشور عمل خواهد شد
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