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  مقدمه
  

. اي در زندگي انسان گرديد ترين كشف بشر به شمار آورد كه باعث تغييرات گسترده شايد بتوان قديمي را  آتش
وقوع . برد با معايب و زيانهاي آن نيز آشنا گرديد به همان ميزان كه بشر اوليه به مزايا و فوايد آتش پي مي

گرديد از جمله تجربيات تلخي بود كه  ميداراييها بزرگ و كوچك كه باعث از بين رفتن اموال و  هاي حريق
آتش خدمتكاري خوب ولي ارباب «المثل گرديد كه  نصيب افراد ميشد و همين موضوع سبب رواج اين ضرب

  .»بدي است
هاي سنتي به كارخانجات عظيم و سپس گذر به عصر فراصنعتي  وقوع انقالب صنعتي در اروپا و تبديل كارگاه

اند تا در  مدرن آميخته با خطرات گوناگون گردد كه همه جا در كمين انسان نشسته باعث گرديد زندگي
  .شرايط مناسب و در يك لحظه غفلت با شدت حمله كرده و همه چيز را در مسير خود نابود كنند

از بين رفته و ادامه  حريقبارها مشاهده شده است كه زندگي يك فرد يا حيات يك سازمان و شركت در اثر 
سوزي با جبران  اي آتشه سوزي بوده باشد بيمه ليت آن ميسر نگرديده مگر اينكه داراي پوشش بيمة آتشفعا

ها ايفا  گذاران نقش بسزا و مهمي در ادامه فعاليت و كار افراد و سازمان خسارت فيزيكي و مادي وارده به بيمه
  .نمايد مي

هاي ناشي از  بر خسارت ناشي از حريق خسارتسوزي عالوه  هاي آتش نكتة قابل ذكر اين است كه در بيمه
باشد كه البته تمامي اين  انفجار، صاعقه، سيل، زلزله، طوفان و دهها خطر ديگر نيز قابل پوشش و جبران مي

اي جامع و  نامه گذاران بتوانند بيمه ي دادن است تا در سايه اين اطالع بيمهداشتن و آگاه موارد نيازمند آگاهي
  .موده و با آسودگي به كسب و كار و فعاليت بپردازندخريداري نل مكا

داشته و عالقمندان به اين رشته نقش مهمي تدوين جزوات آموزشي در باال بردن توان فني شكي نيست كه 
اميد  .رسد گردد و مشكالت به حداقل مي پذير مي تنها بر پايه آموزش صحيح است كه پيشرفت و توسعه امكان

  .مفيد و موثر باشد صنعت بيمه يشبرد اهداف آموزشي و رسيدن به آرمانهايكه جزوة حاضر در پ آن
  



 

 

2

  سوزي هاي آتش تاريخچة بيمه
ميالدي حريق بسيار بزرگي در  1666در سال . اي است هاي بيمه ترين رشته سوزي يكي از قديمي بيمة آتش

ر آورد و بسياري از اماكن و ميليون ليره به پول آن زمان خسارت به با 11لندن اتفاق افتاد كه بيش از 
دود  ،بجا مانده از آتش يساختمانها و منازل شهر را نابود كرد بصورتي كه بعد از سه ماه هنوز از بعضي بقايا

پس از اين بالي عظيم مسئولين امور به دانشمندان و انديشمندان متوسل شدند تا راهي بيابند . شد بلند مي
نتيجه بررسيهاي چندين ساله اين شد كه چون دانش زمان . ه جلوگيري گردددر آتي  بلكه از تكرار اين مساله

باشد، چاره منحصر بفرد در تقسيم خسارت  دار نمي سوزي دامنه بيني، پيشگيري و مبارزه با آتش قادر به پيش
 سوزي الاقل ينفع است تا آتشذاز سازمانهاي اقتصادي، صاحبان سرمايه و مردم  يبين عده هر چه زيادتر

اقتصادي يا يك فرد را از بين نبرده و پس از حريق باز پذير گشته و خسارات وارده يك باره يك سازمان  تحمل
وقوع  .سوزي پا به عرصه وجود نهاد بتوانند به كسب و كار سابق ادامه دهند و به اين ترتيب بود كه بيمة آتش

زي متعددي از جمله لويدز لندن تاسيس سو انقالب صنعتي در قرن هجدهم باعث گرديد شركتهاي بيمة آتش
  .شوند

  
  سوزي هاي آتش موضوع بيمه

سوزي  هاي آتش باشد بنابراين در بيمه و تابع اصل غرامت مي بودههاي بيمة اموال  سوزي از زير شاخه بيمة آتش
  .گيرد نه خسارات جاني و بدني مالي مورد تامين قرار ميفيزيكي و مادي و خسارات 

  
  سوزي هاي آتش حت پوشش در بيمهانواع خطرات ت

  . خطرات اصلي شامل حريق، انفجار و صاعقه -1
گردند  خطر را شامل مي 30گيرند و قريب  خطرات تبعي كه همراه با خطرات اصلي تحت پوشش قرار مي -2

كه عبارتند از زلزله، طوفان، سيل، سرقت، تركيدگي لوله آب و غيره كه در ادامه به تفصيل مورد بررسي 
  . واهند گرفتقرار خ

  
  هاي خطرات اصلي ويژگي

گيرند به عبارت ديگر بيمه  نشده و هر سه خطر با هم تحت پوشش قرار مي كخطرها از يكديگر تفكي –الف
  .باشد سوزي معمولي شامل خطرهاي حريق، انفجار و صاعقه مي آتش
  .دتوانند تحت پوشش قرار گيرن صورت مستقل ازخطرهاي تبعي مي خطرهاي اصلي به -ب
  .معموالً شامل فرانشيز نيستند -ج
  

  ويژگيهاي خطرات تبعي
نرخ آن به نرخ خطرهاي  ،اي دارند كه در صورت تحت پوشش قرار گرفتن هر يك از خطرها نرخ جداگانه -الف

  .شود اصلي اضافه مي
 ت ديگر اموال وتوانند تحت پوشش قرار گيرند به عبار خطرهاي تبعي مستقل از خطرات اصلي نمي -ب

بايست تحت پوشش خطرهاي اصلي قرار گيرند تا بتوانيم خطرات تبعي را نيز  ار ابتدا ميگز داراييهاي بيمه
  .بيمه كنيم
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  .معموالً شامل فرانشيز هستند -ج
  

  آشنايي با خطرات اصلي
  

  FIRE آتش
آيد  يآتش نتيجه يك عمل شيميايي است كه از تركيب اكسيژن، حرارت و يك ماده قابل اشتعال به دست م

نمايد و گاهي هم توليد  مي co2بدين طريق كه اكسيژن با كربن اجسام تركيب شده و توليد انيدريد كربنيك 
  .كند اكسيدكربن نموده و در اثر اين فعل و انفعال شعله و حرارت توليد مي

ا به صورت گردد و ي انرژي انجام مي توليد سوختن يا به صورت كنترل شده به منظور خاص مثالً: سوزي آتش
كند كه سوختن به طور  سوزي هنگامي مصداق پيدا مي آتش. گذارد سوزي آثار زيانبار از خود بر جاي مي آتش

شدن از حريم امن خود به اشياء  جناخواسته در محل نامناسب اتفاق بيفتد و يا شعله كنترل شده در اثر خار
  .د خسارت نمايدا بر جاي گذاردن آثار سوختگي ايجابمجاور سرايت نموده و 

سوزي  سوزي نيست ولي هر آتش ، آتشيهر آتش. باشد تري از آتش مي سوزي داراي معني و مفهوم جامع آتش
  .يك آتش است

و ) قرمز شدن(ي است همراه با نور ولي ظهور نور تنها منوط به ظهور شعله نيست بلكه گداختن نآتش سوخت
ايست به دو نكته اساسي توجه سوزي داد ميب ن به آتش نام آتشبراي اينكه بتوا. نمايد يا سوختن را تكميل مي

  .سوزي و قدرت توسعه آن طريقه بوجود آمدن آتش: نمود
  

  سوزي طريق بوجود آمدن آتش) الف
بايست يا از يك منبع حرارتي غير قابل كنترل سرچشمه گرفته و يا اينكه منبع حرارتي معين كنترل  آتش مي

  .اي را ترك نموده باشد شده
بنابراين خسارت . سوزي اطالق نمود توان به آن آتش تا زماني كه آتش منبع حرارتي را ترك نكرده است نمي

  .شود سوزي محسوب نمي وارده به اشياء داخل منبع حرارتي كنترل شده يا به بدنه آن جزو خسارات بيمه آتش
  :آيد آتش به دو طريق بوجود مي

هايي هستند كه معموالً بدون  گيرد آن آتش ر قابل كنترل سرچشمه ميكه از يك منبع حرارتي غي يآتش) الف
آتش پس از انفجار يا آتش در اثر اتصال سيم برق يا آتش در نتيجه  مثل .شوند دخالت انسان توليد مي

  .سوختن خود بخود
ت ن كنترل شده وجود دارد كه اين نوع آتش داراي سه حالشي كه در داخل يك منبع حرارتي معيآت) ب
  :باشد مي
سوزي  سوزد مانند هيزمي كه در داخل بخاري مشتعل است اين آتش به منزل آتش در داخل يك منبع مي •

  .نيست
اي قرار گرفته و موجب آتش  ديكي يا زير پردهشعله اجاق گاز كه در نز  كند مانند آتش منبع را ترك مي •

) پرده(ديگر  يءترك نموده و به يك ش ،از بودهدر اينجا آتش منبع خود را كه اجاق گ. شود گرفتن پرده مي
  .سوزي است به منزله آتش  سرايت نموده است اين آتش
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نمايد مانند  از يك منبع حرارتي معين كنترل شده به يك منبع حرارتي معين كنترل شده ديگر سرايت مي •
منبع حرارتي (مشتعل آتش زدن هيزم داخل يك بخاري بوسيله يك كبريت مشتعل در اينجا آتش از كبريت 

توان به منزله  را نمي   اين نوع آتش. كند سرايت مي) منبع كنترل شده ديگري(به هيزم ) معين كنترل شده
سوزي به كار رفته است آتش خسارت زننده  گر كه در تعريف آتش آتش مورد نظر بيمه ،سوزي تلقي نمود آتش

سوزي است كه به آن آتش وحشي نيز اطالق  گر جبران خسارت ناشي از اين آتش است كه تعهد بيمه
  .گردد مي
  
  قدرت توسعه و گسترش آتش) ب

قابل اشتعال و يا حرارت اضافي  ءآتش بايد داراي قدرت و نيروي گسترش كافي باشد و بدون اضافه شدن شي
  .خودبخود توسعه يابد

اگر عمل  يافته است يا خير؟ ، توسعهءبنابراين نكته قابل توجه اين است كه آيا آتش پس از سرايت به شي
مانند سوختگي . سوزي تلقي نمود را به منزله آتش  توان آن آتش سوختن ادامه و يا توسعه پيدا ننمايد نمي
  ار اقداماتي جهت جلوگيري از توسعه آتشگز اگر بيمه(اي  ن جرقهلباس يا قالي در اثر آتش سيگار يا پريد
يا حرارت   ش بيابد در اين صورت تأديه خسارات ناشي از آتشبنمايد و نگذارد كه آتش توسعه و گستر

  .)سوزي محسوب شوند جزو بيمه آتش ندتوان نمي
  :گر تعهدي بر جبران آنها ندارد سوزي نبوده و بيمه خسارات موارد زير ناشي از آتش

  .سوزي باشد مگر اينكه ناشي از آتش: ترك خوردگي و دودزدگي -1
 .پردازد گر آن را مي سوزي باشد كه بيمه مگراينكه دراثرآتش: وكز دادن وياسوختن از ر -2
هنگامي كه علوفه يا تنباكو و امثال آن مدت طوالني بر روي هم انبار شوند در اثر حرارت : تخمير شدن -3

سوزي گردد،  البته اگر در اثر حرارت حاصله از تخمير توليد آتش. شوند حاصل از عمل تخمير فاسد مي
ل از ظهور آتش يعني گر است ولي خسارات قب ه خسارات وارده بعد از مرحله تخمير به عهده بيمهپرداخت كلي

 .باشند در طول مرحله تخمير قابل تأديه نمي
مثل . گر تعهدي ندارد سوزي تبديل نشده، بيمه خسارات وارده از توليد حرارت خودبخود تا زماني كه به آتش -

بر روي هم موادي از قبيل كود شيميايي، الستيك كهنه و ياموادآغشته به گرما وحرارتي كه از انبار كردن 
  .گردد چربي و نفت براي مدت زيادي توليد مي

ذوب شدن و نرم شدن فلزات و اشياء ديگر كه بيشتر در دستگاههاي الكتريكي در اثر اتصال سيم برق  -
  .شود مشاهده مي

  .د آنهادود دادن، بو دادن، پختن و سرخ كردن و مانن -
  

  مثلث حريق
توان به صورت يك مثلث تحت عنوان مثلث  عواملي را كه در ايجاد حريق عرفي بايد وجود داشته باشند مي

  :حريق نشان داد
  
  



 

 

5

  حرارت

  
  ماده سوختني         اكسيژن           

 
  هاي اطفاي حريق روش

  :ييم تا موفق به نابودي آتش گرديم حذف نما راامل باال بايد يكي از عو براي اطفاي حريق حداقل مي
  )خفه كردن(حذف اكسيژن ) الف
  )سرد كردن(حذف دما يا حرارت ) ب
  حذف ماده سوختني) ج
  

  انواع حريق
سوزي از سوختن مواد خشك و يا جامد سوختني مانند چوب، كاغذ، فرش،  اينگونه آتش :A آتش نوع اول 

ها داراي ريشه گياهي  اين سوخته و به طور كلي مواد و وسايل اوليه خانگي كه همه پوشاك، پارچه، پشم، پنب
  .آيد هستند به وجود مي) سلولز(

ها، اغلب عامل سومي را كه اكسيژن است و براي سوختن اجسام ضروري است به قدر كافي در  اينگونه آتش
ه هوا دسترسي داشته باشند به سوختن ادامه توانند مدت نسبتاً طوالني بدون اينكه ب خود ذخيره دارند و مي

ها پس از اينكه به طور كامل سوختند و خاموش شدند مقداري خاكستر از خود به جا  اين سوخت. دهند
  .گذارند مي

شود اينگونه  سوزي خاكستردار يا خاكسترزا گفته مي ها، آتش سوزي اين سوخت به همين مناسبت به آتش
هايي بروز  ها اغلب در محل سوزي ماند، اين آتش غال باقي ميوزند از آنها ذاگر به طور ناقص بسسوختها 

ها هنگام  سوزي شود كه اينگونه آتش ديده مي .هاي خشك يا جامد در دسترس باشند كنند كه سوخت مي
  .يابند الي بافت آنها نفوذ كرده و در تمام جهات آنها جريان مي ها به البه بلعيدن سوختني

گير مانند نفت سفيد،  گير يا خيلي زود آتش ها از سوختن مايعات آتش سوزي اين آتش: B نوع دوم  آتش
هاي شيميايي به  ها و حالل هاي نباتي و حيواني، گريس، رنگ هاي گوناگون، روغن گازوئيل، نفت خام، بنزين

اي نازك در  قهسوزي در سطح مايع به صورت ور شود كه آتش ها ديده مي سوزي در اين آتش. آيند وجود مي
اي است كه بين سه عامل اصلي در حال  هاي شيميايي زنجيره جريان است اين عمل در واقع همان واكنش

  .انجام است
ها  سوزي گذارند و به علت اين كه اين آتش چيزي از خود باقي نمي ،ها پس از خاموش شدن سوزي اينگونه آتش

اين . شود هاي سطحي، چرب و بدون خاكستر گفته مي يسوزند به آنها آتش سوز اغلب روي سطح مايعات مي
  .دهند كه مايعات قابل اشتعال در دسترس باشند ها غالباً در جاهايي رخ مي سوزي آتش

گير طبيعي و يا غير طبيعي هستند هر گاه  ها سوختن گازهاي آتش سوزي اينگونه آتش: Cآتش نوع سوم 
اي كوچك  سر بسته و محدود پراكنده شود بر اثر رسيدن جرقههاي  مقداري از اين گازها در هوا و يا محيط

  .سوزي دهشتناكي را به دنبال خواهد داشت انجامد و آتش آميزه گاز و هوا به انفجار شديدي مي
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گير با مايعات تبخير شدني شديد  دهد كه گازهاي بسيار آتش ها اغلب در جاهايي رخ مي يزسو  اين نوع آتش
  .غال نموده باشددر محيط نسبتي از حجم هوا را اش از پراكنده شدن وجود داشته باشد و پس

ها از سوختن مواد و عناصري كمياب نظير سديم، پتاسيم، ليتيوم،  سوزي اينگونه آتش: Dآتش نوع چهارم 
ها كمتر در  گونه سوختآيند به علت اينكه اين زيركانيوم، اورانيوم، توريوم، تيتانيوم، منيزيم به وجود مي

هاي نادر و كمياب گفته  سوزي ها، آتش قرار دارند يا اصالً قرار ندارند به اين آتش سوزي ترس عمومدس
  .ها و مراكز تهيه مواد شيميايي روي دهد ها ممكن است غالباً در آزمايشگاه سوزي اين آتش. شود مي

نراتورها، از قبيل ژ ها و ادوات برقي دستگاهشود كه در  هايي گفته مي سوزي به آتش: Eآتش نوع پنجم 
ها نه  سوزي اين قسم آتش. دهند ترانسفورماتورها، الكتروموتورها، مراكز توليد ادوات و خطوط توزيع نيرو رخ مي

هاي برقي، هيترها، تلويزيون و  كنند بلكه در وسايل برقي خانگي مانند اجاق فقط در اين دستگاهها بروز مي
  .آيد نند نيز به وجود ميك ساير ادواتي كه با مصرف برق كار مي

سوزي نوع  آيند معموالً به آتش ها و وسايل خانگي برقي به وجود مي ها كه در خانه سوزي اغلب اين نوع آتش
  .شوند هاي نوع دوم تبديل مي سوزي گير سروكار دارند به آتش هايي كه با مايعات آتش اول و در محل

  
 EXPLOSION  انفجار

 .به مفهوم هر نوع آزاد شدن ناگهاني انرژي حاصل از انبساط گاز و يا بخار است سوزي انفجار در بيمه آتش
انفجار ممكن است به صور مختلف بروز كند اما همه آنها ويژگي مشتركي دارند بدين معني كه علت هر 

فعاالت انفجار، انبساط مقدار زيادي گاز يا بخار است كه بر اثر فشار قوي و يا توليد حرارت و يا فعل و ان
  .تركاند شيميايي به مانع اطراف خود فشار آورده، آن را مي

اي و مواد منفجره و  رهاي هستهسوزي قابل بيمه شدن نيست، از جمله انفجا انفجاري در بيمه نامه آتشهر 
سوزي قرار  تحت پوشش بيمه آتش ص و با منظور نمودن حق بيمه اضافيطبق شرايط خا بعضي از انفجارها

  .مثل انفجار ظروف تحت فشار فتخواهند گر
  

 LIGHTING   صاعقه
سوزي صاعقه عبارت است از تخليه بار الكتريكي بين دو ابر يا بين ابر و زمين كه بر اثر القاي دو  در بيمه آتش

سوزي ناشي از صاعقه  مقصود از خطر صاعقه تنها خسارات وارد شده در اثر آتش .آيد بار مختلف به وجود مي
نامند و بدون  خسارت مستقيم ناشي از صاعقه است كه اصطالحاً آن را صاعقه سرد مي ،منظورنيست بلكه 

  .گداخته شدن، تركيدن، سوختن از رو: شود مانند سوزي توليد مي آتش
هاي موجود در هواي آزاد كه نيروي برق را به آن  ديگري به سيماي كه در نزديكي موتور يا ماشين  صاعقه

اصابت كند بار زياد حاصل از برخورد صاعقه به سيم، به موتور منتقل و باعث خرابي  دكن موتور منتقل مي
  .گر خارج است شود كه اينگونه خسارات از تعهد بيمه دستگاهها مي

مستقيم يا غير مستقيم صاعقه و يا در اثر نيروي آن توليد شوند  حرارت به طور خالصه خساراتي كه در اثر
گردند اما خساراتي را كه در اثر انرژي الكتريكي  تند كه بيمه شده محسوب ميخسارات مستقيم صاعقه هس

  .شوند صاعقه توليد شوند خسارات غير مستقيم صاعقه نامند كه بيمه شده محسوب نمي
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  : قانون بيمه 21سوزي بر اساس ماده  هاي قابل تامين در بيمه آتش خسارات و هزينه* 
  .ز حريق، اگرچه حريق در نزديكي آن واقع شده باشدخسارت وارد به موضوع بيمه ا) الف
هر خسارت يا تنزل قيمت وارده به اموال از آب يا هر وسيله ديگري كه براي خاموش كردن آتش بكار ) ب

  .برده شده است
  تلف يا معيوب شدن مال در هنگام نجات دادن آن از حريق) پ
دن كلي يا جزئي بنا براي جلوگيري از سرايت يا خسارت وارده به اموال بيمه شده در نتيجه خراب كر) ت

  .توسعه حريق
  

  :نامه  شرايط عمومي بيمه 11ماده مطابق  سوزي آتش هاي قابل تامين در بيمه  خسارت و هزينه* 
  :نمايد نامه خسارات مشروحه زير را تامين مي اين بيمه

  .خسارت مستقيم ناشي از آتش، صاعقه و انفجار -1
گيرد همچنين  ناشي از اقدامات الزم كه به منظور جلوگيري از توسعه خسارت صورت مي  خسارت و هزينه -2

  .خسارت و هزينه ناشي از نقل مكان ضروري مورد بيمه به منظور نجات آن از خطرات بيمه شده
  

  سوزي هاي آتش انواع موارد قابل پوشش در بيمه
بيل كارخانجات صنايع غذايي، آشاميدني، نساجي، سوزي منازل مسكوني، مراكز صنعتي از ق هاي آتش در بيمه

شيميايي، چوب و كاغذ و كليه موارد غير صنعتي از قبيل فروشگاههاي تجاري، بيمارستانها، ساختمانهاي 
. باشند سوزي مي هاي آتش توان تحت پوشش قرار داد كه نرخ آنها تابع تعرفه بيمه اداري، آموزشگاهها را مي

كه هر گروه شوند  گروه تقسيم بندي مي 9اي بر حسب درجه خطر خود به  موارد بيمهمزيد اطالع آنكه كلية 
  :گردد نرخ خاص خود را دارند كه جدول مربوطه بشرح ذيل ارايه مي

  مثال نرخ در هزار شماره طبقه خطر
 آالت منازل مسكوني، انبار آهن 27/0  1
  سازيساختمانهاي اداري، كارخانه گچ 63/0  2
  رخانه فلزكاري، فروشگاه لوازم خانگيكا 9/0  3
  كارخانه قند و شكر، فروشگاه پوشاك 44/1  4
  كارخانه الستيك سازي، فروشگاه كتاب 8/1  5
  فروشگاه اتومبيل، كارخانه توليد خودكار 25/2  6
  كارخانه شاليكوبي، چايخانه 88/2  7
  كارگاه نجاري، كارخانه پالستيك سازي 33/3  8
  ازپركني، كارخانه كبريت سازيكارگاه گ 78/3  9
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  نامه سوزي از نظر مدت بيمه هاي آتش بيمه
يا  نامه با مدت كمتر از يكسال گردند اما صدور بيمه سوزي به مدت يكسال صادر مي هاي آتش نامه معموالً بيمه

از يكسال صادر نامه با مدتي كمتر  لذا در صورتي كه قرار است بيمه. دباش بيشتر از يكسال نيز امكانپذير مي
  :نامه مطابق جدول ذيل محاسبه خواهد شد شود نرخ بيمه

  
  درصد از حق بيمه ساالنه نامهمدت زمان بيمه  رديف

 12 كمتر از پانزده روز تا پانزده روز  1
 20 بيش از پانزده روز تا يك ماه  2
 30 بيش از يك ماه تا دو ماه  3
 40 بيش از دو ماه تا سه ماه  4
 50 ه ماه تا چهار ماهبيش از س  5
 60 بيش از چهار ماه تا پنج ماه  6
 70 بيش از پنج ماه تا شش ماه  7
 75 بيش از شش ماه تا هفت ماه  8
 80 بيش از هفت ماه تا هشت ماه  9
 85 بيش از هشت ماه تا نه ماه  10
 90 بيش از نه ماه تا ده ماه  11
 100 بيش از ده ماه  12

  
  هاپاساژها و سرا ،هت بنگاههاي عمومينحوة محاسبه حق بيمه ج

شود  باشد كه تعرفة صندوق مشترك ناميده مي حق بيمه بنگاهها و پاساژها تابع تعرفة مخصوص به خود مي
و   باشد كه بر حسب نوع فعاليت بنگاه در هزار مي 7/2بعنوان مثال حداقل نرخ بنگاههاي عمومي در اين تعرفه 

ها و  باشد و همچنين پاساژ در هزار مي 4/5داراي نرخ  تهران منطقه بازارمحل آن افزايش خواهد يافت يا 
  .سراها و انبارها

 يدرصد نرخ كارخانة توليد 90اختصاصي چنانچه نرخ آن در تعرفه وجود نداشته باشد  يدر خصوص انبارها
چون كارخانه توليد كننده در تعرفه وجود ندارد  قند و شكرگردد بعنوان مثال انبار  بعنوان نرخ انبار اعمال مي

  .خواهد گرديد در هزار 44/1× % 90=296/1باشد لذا نرخ انبار  در هزار مي 44/1آن با نرخ 
  

  خطرات اضافي
خطر تبعي تحت پوشش قرارميگيرد كه در 30ذكرگرديد دربيمه هاي آتش سوزي قريب "همانگونه كه قبال

  : اينجا  برخي از انها مورد بررسي قرار ميگيرند
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  : نزلزله و آتشفشا -1
 ها از منافذ گسل پوسته سطحي زمين انرژي درون زمين و عبور اين گازها و انرژي شدن زلزله به معني آزاد

تواند آثار  گستردگي آن مي و كه با توجه به شدت باشد همراه مي هاي سطحي كه با شكستن اليه بوده
گويند  مي »catastrophe«آميز  هاي فاجعه ها، ريسك ن دسته ريسكبه اي لذاخسارتي فاجعه آميز به بارآورد 

هاي بيمه  ريسك هستند از جمله »fundamental«هاي عام  ها از دسته ريسك و چون اين دسته ريسك
ها قابل بيمه شدن بودند ولي با گسترش فعاليت  ند و تا چند دهه پيش به ندرت اين ريسكشد ناپذير تلقي مي

و تقسيم » بيمه اتكايي«ريزي توسعه تئوري احتماالت و قانون اعداد بزرگ و همچنين ابتكار   اي و پايه بيمه
در كشور ما نيز دو گسل . اند پذير تبديل شده ا نيز به ريسك بيمهه گران، اين دسته ريسك ك بين بيمهريس

كند و آمار و  ارج ميفعال زاگرس و البرز وجود دارد كه طي يك دوره منظم و مشخص انرژي درون زمين را خ
در بيمه زلزله خسارت مستقيم وارد شده به مكانها اعم از مسكوني، غير  .باشد ارقام بيانگر نظم پذيري آن مي

سوزي ناشي از زلزله و يا  اسباب و لوازم موجود در آنها در مقابل زلزله و يا آتشمسكوني و صنعتي همچنين 
  .ارد شده بايد همزمان با حوادث مزبور ايجاد شده باشدضمناً خسارتهاي و .شوند آتشفشان بيمه مي

  
  تعيين نرخ بيمه خطر زلزله

  :باشند در نرخ بيمه زلزله دو عامل مهم دخيل مي
  شهرستان محل استقرار مورد بيمه -1
  ساختمان و مصالح بكار رفته در آن) اسكلت(نوع سازه  -2
  

خطر زلزله در تعرفه بيمه زلزله آمده  شدت بر اساسجداول مربوط به درجه بندي استانها و شهرهاي مختلف 
باشند كه  مي 5هاي از يك تا  در اين تعرفه كلية شهرهاي كشور برحسب شدت خطر زلزله داراي درجه. است

 5شهرهاي كم خطر مثل اصفهان داراي درجه خطر يك و شهرهاي پرخطر مثل تهران داراي درجه خطر 
  :شود يلويه و بويراحمد در زير آورده ميول استان كهكجد ،موضوع باشند به جهت آشنايي بيشتر با مي
  

  بندي شهرهاي استان كهكيلويه و بويراحمد براساس شدت خطر زلزله درجه
  درجه خطر نام شهر كد شهر
  4 ياسوج 280022
  5 دهدشت 280023
  5 گچساران 280024
  4 سي سخت 280025
  5 گردتلچرام 280027
  5 لنده 280029
  5 باشت 280031
  5 سوق 280032
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 يكاكنون كه درجه خطر مورد بيمه را بدست آورديم برحسب اينك مورد بيمه صنعتي باشد از جدول شماره 
نمائيم  نسبت به استخراج نرخ آن اقدام مي 2تي كه مسكوني يا غير صنعتي باشد از جدول شماره رو در صو

  :ي داردبديهي است كه نوع سازه در تعيين نرخ نقش اساس
  نرخ زلزله براي موارد صنعتي: جدول شماره يك

  
  باشد نرخ در هزار مي(درجه خطر نوع ساختمان  رديف

   1  2  3  4  5  
  8/1  5/1  2/1  1/1  1 )سنتي و قديمي(گلي   1
  6/1  4/1  1  9/0  8/0  آجري  2
  4/1  1/1  8/0  7/0  6/0 اسكلت فلزي  3
  1  8/0  6/0  5/0  4/0 بتون و يا سوله  4
نامه شمارهطراحي و محاسبه و اجرا طبق آيين -الف  5

2800  
  فضاهاي باز و غيرمسقف -ب

2/0  3/0  4/0  6/0  8/0  

  نرخ زلزله براي موارد غيرصنعتي و مسكوني: دوجدول شماره 
  

  زلزله خيز خفيف نوع سازه  رديف
3-2-1  

  زلزله خيز شديد
5 -4  

  4/0  2/0 و روباز2800  1
  7/0  4/0 اسكلت فلزي و سوله و بتون  2
  2/1  8/0 آجري و گلي  3

  
در  5و  4خيز خفيف و طبقات خطر  در حوزه زلزله 3و  2و  1شود طبقات خطر  همانگونه كه مشاهده مي

  .شوند بندي مي خيز شديد درجه حوزه زلزله
مطابق جداول فوق در صورتي كه مورد بيمه صنعتي بوده، در شهرستان ياسوج واقع شده و نوع سازه اسكلت 

در هزار تعيين  1/1باشد، نرخ بيمه خطر زلزله  زي باشد با توجه به اينكه درجه خطر ياسوج چهار ميفل
در هزار  7/0مورد غير صنعتي در همين شهرستان و با همين نوع سازه نرخ زلزله  يكگردد حال آنكه براي  مي
  .باشد مي
  

  :فرانشيز خطر زلزله
  :نامه درج گردد ر ميبايد در توضيحات بيمهدر صورتي كه خطر زلزله بيمه گردد، شرط زي
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سوزي، خسارتهاي مستقيم ناشي از زلزله  نامه آتش شرايط عمومي مندرج در پشت بيمه 13با عنايت به ماده  «
 31ماده  2شود و استثناي زمين لرزه از بند  وارد به مورد بيمه باستثناي سرقت، در مقابل خطر زلزله بيمه مي

از خسارت وارد ) فرانشيز(ار گز بعنوان تعهد بيمه ..................ردد، ضمناً از هر خسارتگ شرط مذكور حذف مي
  ».شده كسر خواهد شد

 15«در جاي نقطه چين ميزان فرانشيز درج خواهد شد در صورتيكه مورد بيمه صنتعي باشد : 1توضيح 
  .خواهد بود »د مبلغ بيمه شدهيك درص«و هنگامي كه مورد غير صنعتي و مسكوني باشد فرانشيز  »درصد

ريال خسارت وارد نمايد حداقل  000/000/1به عنوان مثال در صورتي كه زلزله به يك واحد صنعتي 
گردد بدين ترتيب  ار پرداخت ميگز ريال به بيمه 000/850ه و مبلغ ريال از خسارت كسر شد 000/150

  سرمايه تحت پوشش، تاثيري برميزان فرانشيز زلزله ندارد
بعنوان مثال . باشد فرانشيز زلزله براي واحدهاي مسكوني و غير صنعتي معادل يك درصد سرمايه بيمه شده مي

ريال  000/000/200ريال بيمه شده باشد و بر اثر زلزله به آن  000/000/000/1چنانچه يك واحد مسكوني 
  .شود ار پرداخت ميگز هريال به بيم 000/000/190سر و ريال از آن ك 000/000/10خسارت وارد شود 

درصد بوده و در صورتي كه  15براي موارد صنعتي ) فرانشيز(ار از هر خسارت گز حداقل سهم بيمه :2 توضيح
ار بپذيرد كه ميزان فرانشيزهاي فوق افزايش يابد بر اساس افزايش به عمل آمده ميزان تخفيف در نرخ بيمه گز

  :باشد بيمه خطر زلزله به شرح زير مي
  ميزان تخفيف          يزفرانش

  درصد 20          درصد 25
  درصد 45          درصد 40
  درصد 65          درصد 60

 40ار خواهان فرانشيز گز در هزار باشد و بيمه 4/1صنعتي به عنوان مثال چنانچه نرخ بيمه زلزله يك واحد 
  .يابد كاهش مي 77/0درصدي گردد نرخ مذكور به 

هاي صنعتي اعمال ميگردد و  تنها در بيمه) 2توضيح (نرخ زلزله موضوع افزايش فرانشيز و كاهش : 3توضيح 
  .باشد فرانشيز زلزله واحدهاي غيرصنعتي و مسكوني كماكان ثابت و بدون تغيير مي

  
  :  ها سيل و طغيان آب درياها و رودخانه -2

رف، طغيان رودخانه كه به علت ريزش باران، باست سيل، جريان ناگهاني آبهاي سطحي خارج از مسير طبيعي 
  .شود و يا شكستن سدها ايجاد مي

گردد مانند جزر و مد يا  گر محسوب نمي تغييرات طبيعي و عادي سطح آب دريا و رودخانه جزو تعهدات بيمه
  پيشروي طبيعي آب دريا

مذكور  ميباشد اما با توجه به آزاد سازي نرخها امكان دارد نرخدر هزار  2/0نرخ بيمه خطر سيل درحال حاضر 
  . دستخوش تغيير گردد
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  :  طوفان و گردباد و تند باد -3
در علم هواشناسي و. گيرد خسارتهاي ناشي از طوفان، تندباد و گردباد تحت پوشش قرار مي ،در بيمه طوفان

در  15/0نرخ آن  .گردد ساعت باشد طوفان محسوب ميكيلومتر در  66معموالً بادي كه سرعت آن بيش از 
  .باشد يهزار م

قبل از بايستي ارزيابي ريسك از نظر مقاومت يا عدم مقاومت سازه در مقابل خطر مذكور درصورت نياز به 
  .پذيرد انجام  كارشناسي الزم صدور بيمه نامه

  
  : تركيدن لوله آب و ضايعات ناشي از برف و باران -4

دهد اما چون كلوز آنها  مختلفي را تحت پوشش قرار مي اين بيمه دو پوشش جداگانه بوده و هر كدام خطرات
خسارتهاي قابل پوشش در اين بيمه بشرح . گيرند باشد لذا معموالً با همديگر مورد بررسي قرار مي مشترك مي

  :باشند ذيل مي
 ها جبران خسارتهاي ناشي از تركيدن لوله –ضايعات آبديدگي ناشي از خطوط شبكه آبرساني و فاضالب  -الف

  و مخازن و تأسيسات آب و فاضالب
  ضايعات آبديدگي ناشي از برف و تگرك و آب باران -ب
ار شامل ساختمان و پشت بام ناشي از گرفتگي راه آبها و گز آبديدگي وارده به اموال بيمه جبران خسارتهاي -1

  ناوداني پشت بام
  .رددگ ار وارد ميگز برف و باران كه به ابنيه بيمه خسارات ناشي از -2

 2/0در هزار و نرخ ضايعات ناشي از برف و باران نيز به تنهايي  2/0نرخ بيمه تركيدن لوله آب به تنهايي 
  .درهزار است

  .گردد نامه درج مي فرانشيز به صورت درصدي و حداقل مبلغ خسارت در بيمه
وص بيمه تركيدن شرايط مخص"برگ از  بايد يك گيرند ميقرار نامه  چنانچه اين خطرات تحت پوشش بيمه

  .ل گردديار تحوگز ده و به بيمهشنامه  ضميمه بيمه "لوله آب و ضايعات برف و باران
  .پذيرد نامه انجام مي در زمان صدور بيمه محلارزيابي ريسك و رويت سالمت جهت مالحظات كارشناس 

  
  :سقوط هواپيما و هليكوپتر - 5

به استثناي بمب و يا مواد منفجره (ما و هليكوپتر يا اشياي ساقط شده از آنها خسارتهاي ناشي از سقوط هواپي
چنانچه . گيرد ار حداكثر تا كل مبلغ بيمه شده تحت پوشش قرار ميگز وال بيمهبه ام) و ساير جنگ افزارها
ت نخواهد گر مسئول جبران خسار ار صادر گردد بيمهگز زي در محل مورد بيمه توسط بيمهاجازه فرود شي پروا

  .بود
  .باشد درهزار مي 05/0كيلومتر  5درهزار و بيش از  1/0كيلومتري  5نرخ بيمه در نقاط كمتر از شعاع 

  
 : شكست شيشه -6

هاي منصوب در ساختمان مورد بيمه در اثر حادثه و برخورد  خسارتهاي ناشي از شكست شيشهدر اين پوشش ،
و مسطح ساخته ) پارچ، ليوان و مانند آن(اصوالً شيشه به دو صورت ميان تهي . .پرداخت ميگرددشي خارجي 



 

 

13

هاي مسطح به شرط آنكه بعنوان نما  شيشهشيشه هاي ميان تهي تحت بيمه شكست قرار نميگيرندو. شود مي
و از بوده درهزار  20نرخ بيمه اين خطر . گيرند يا تابلو بر روي ساختمان منصوب باشند تحت پوشش قرار مي

ميباشد البته شايان ذكراست كه اين نرخ تنها بر روي اين حيث يكي از باالترين نرخها در ميان خطرات تبعي 
نامه جهت  در زمان صدور بيمه .نامه كل سرمايه بيمهجهت نه اعمال ميگردد هاي نصب شده  سرمايه شيشه

 –ابعاد  –ها  ها شامل تعداد جام گزار موظف است صورت ريز و ارزش تفكيك شيشه پوشش چنين خطري بيمه
  .قطر و مبلغ بيمه شده را اعالم نمايد

  
  :بيمه دزدي با شكست حرز -7

هاي اجتماعي  تلقي  و از دسته ريسك بودهدزدي و سرقت به معني ربودن و تصاحب غير قانوني اموال ديگران 
  .ميگردد

شرايط عمومي و ارزيابي ريسك و دريافت حق بيمه  13ده تواندبراساس ما سوزي مي هاي آتش گر در بيمه بيمه
اموال بيمه شده را كه در نتيجه دزدي باشكست حرز يا خرابي خسارت ناشي از فقدان اضافي موافقت نمايد 

  . شده جبران نمايد روي دهد حداكثرتامبلغ بيمه
شكست حرز به معني  ،بيمهباشد و در اصطالح  در ادبيات فارسي به معني حريم، حرمت و حفاظت مي: حرز

بنابراين سرقتي است كه با برداشتن يا كنار زدن مانعي با بكار بردن اهرم زور وقدرت وفشار همراه باشد 
چنانچه ربودن و قاپيدن و سرقت بصورتي باشد كه حرز آن شكسته نشود جزو شرايط بيمه شده تلقي 

شده واموالي  ن ازبين بردن موانعي واردمحل مسروقههايي كه سارق به اختياروبدو گردد از جمله آن سرقت نمي
  . برد سرقت مي رابه

  :موارد زير دزدي با شكست حرز محسوب ميگردد
  .نظاير آن و باال رفتن از ديوار محل استقرار اموال بيمه شده يا شكستن در يا پنجره و يا خراب كردن ديوار •
  .رود بكار نمي قفل براي بازكردنعادتاً كهبازكردن دربوسيله كليدتقلبي وسايرآالت وادواتي  •
  .ورود سارق به محل قرار گرفتن اموال بيمه شده در شب •
  .ار و يا ساير اعضاي خانواده و يا خدمتگذارگز ورود به محل با تهديد بيمه •

بيمه تحت پوشش اين خطر از بايد صورت ريز و ارزش تفكيكي اموال مورد  چنانچه اين خطر بيمه شود مي
  .نامه گردد ار اخذ شده و منضم به بيمهگز يمهب

بيمه  مخصوصبايديك نسخه از شرايط  الزم بذكراست كه درصورت تحت پوشش قرارگرفتن خطرفوق مي
  .ار تحويل شودگز نامه گردد و به بيمه ميمه بيمهدزدي با شكست حرز ض

خسارت حداقل يك ميليون درصد مبلغ  10در هزار با فرانشيز  6نرخ پوشش سرقت جهت منازل مسكوني 
تا در هزار و در حالت عادي و نرمال  8صنعتي  باشد حداقل نرخ پوشش جهت واحدهاي صنعتي و غير ريال مي

باشد فرانشيز  باشد كه در صورت صالحديد واحد اجرائي به نرخهاي باالتري نيز قابل افزايش مي درهزار مي 12
  .باشد درصد مبلغ خسارت مي 10معموالً 
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  :زينه پاكسازيه -8
باشد  سوزي نمي مه آتشنا بيمه پوشش مورد بيمه بر اثر وقوع حوادث بيمه شده تحت محل پاكسازي  هزينه

  .اين پوشش را تحصيل نمايد تواند با پرداخت حق بيمه اضافي ميار گز ولي بيمه
هاي مختلف با  نرخنامه داراي  باشد و چنانچه بيمه درصد نرخ كلي بيمه نامه مي 50 ،حق بيمه اين پوشش

  .پوشش خطرات مختلف باشد باالترين نرخ مبناي محاسبه حق بيمه قرار خواهد گرفت
به منظور . باشد نامه مي درصد سرماية كل بيمه 20حداكثر سرمايه تحت پوشش هزينة پاكسازي معادل 

كه كل مورد  سهولت در محاسبه حق بيمه پوشش پاكسازي، مجموع نرخ خطرات اصلي و خطرات اضافي تبعي
دهند در نظر گرفته خواهد شد و معموالً نرخ شكست شيشه و سرقت چون جهت موارد  بيمه را پوشش مي

بعنوان مثال  .گردد گردد در محاسبه حق بيمه هزينه پاكسازي منظور نمي خاصي از مورد بيمه منظور مي
در  8در هزار، سرقت  7/0ر هزار، زلزله د 2/0در هزار، سيل  44/1سوزي با نرخ  اي داراي خطرات آتش نامه بيمه

باشد سرمايه تحت پوشش ريال  ريال مي 000/000/000/5در هزار بوده و سرمايه آن  15/0هزار، طوفان 
  .شود باشد و نرخ آن نيز اينگونه محاسبه مي مي 000/000/000/5× % 20=  000/000/000/1

  44/1+  2/0+  7/0+  15/0=  49/2× % 50=  245/1در هزار 
  000/000/000/1×  245/1=  000/245/1حق بيمه هزينه پاكسازي 

                1000  
  .گردد نرخ پوشش سرقت در محاسبه حق بيمة هزينة پاكسازي لحاظ نگرديد همانگونه كه مالحظه مي

 
  :ظروف تحت فشارانفجار  -9

ظروف تحت فشار صنعتي  خسارات وارده به": نامه آمده است از فصل سوم شرايط عمومي بيمه 33در ماده 
ليكن خسارتي كه در نتيجه تحقق خطر مزبور . باشد نامه نمي ناشي از انفجار اين ظروف مورد پوشش اين بيمه

بنابراين منظور از پوشش ظروف تحت  ".در ساير قسمتهاي مورد بيمه بروز نمايد تحت پوشش خواهد بود
توان با اعمال نرخ يك  باشد كه مي ر خود آنها ميفشار صنعتي، خسارت وارد به اين ظروف ناشي از انفجا

  .درهزار نسبت به سرمايه اين ظروف خسارت مذكور را تحت پوشش قرار داد
  
  :خطر دفرمه شدن تجهيزات داخلي ظروف تحت فشار صنعتي -10

طبق شرايط مخصوص انفجار ظروف تحت فشار صنعتي، در صورت عدم انفجار، خسارات ناشي از دفرمه شدن 
هيزات داخلي بويلرها و تاسيسات مشابه از جمله ديگ يا مخزن داخلي آنها بعلت عدم عملكرد هر يك از تج

گر جهت جبران اينگونه  لذا بيمه. سوزي قرار نخواهد داشت سيستمهاي كنترلي تحت پوشش بيمه آتش
درهزار  5/0ا نرخ گذاران به داشتن پوشش مورد نظر بعنوان يك خطر اضافي ب خسارات در صورت تمايل بيمه

  .كند ارزش ظروف مذكور اقدام به بيمه نمودن مي
  
  :خسارات ناشي از ريزش مواد مذاب -11

نظر به اينكه خسارت ناشي از ريزش مواد مذاب ناشي از شكست و يا سوراخ شدن بر اثر فرسودگي بدنه كوره 
سوزي قرار  نامه آتش بيمهو يا سرريز شدن مواد مذاب در صورتي كه منجر به حريق نشود تحت پوشش 

ار تمايل به گز باشند و بيمه ديگ مواد مذاب مينخواهد داشت لذا كارگاه يا كارخانجاتي كه داراي كوره يا 
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تعداد، ظرفيت، نوع كوره،  شاملبايست مشخصات كوره يا ديگ  ميدارد تحصيل جبران اينگونه خسارات را 
سال گذشته و حداكثر مبلغ تعهد جبران  3ه حداقل براي تعداد دفعات حادثه و ميزان خسارت در هر مرحل

تا نسبت به اخذ نرخ و شرايط از بيمه مركزي ايران اقدام و اعالم  نمايداعالم  راخسارت جهت تاسيسات جانبي 
  .گردد
  .خسارت ديگ ناشي از فرسودگي و شكست تحت پوشش خطر مذكور نخواهد بود :توجه

  
  : خطر برخورد جسم خارجي -12
گذاران در صورتي كه محل مورد بيمه در  اين نوع پوشش را بيمه. در هزار است 01/0خ بيمه اين خطر برابر نر

  .نمايند قرار گرفته باشد درخواست مي... دار و يا مجاورت جاده و يا پائين تپه شيب
 

  : خطر خود سوزي - 13
لغ بيمه شده و فرانشيز آن ده درصد درصد مب جگر پن نرخ بيمه اين خطر يك درهزار بوده و سقف تعهد بيمه

  .است
ساختار شيميايي بعضي از مواد طوري است كه خاصيت اكسيده شدن يا تركيب با اكسيژن خود را به حد 

دار، خاصيت تركيب  هنگامي كه يك ماده كربن. دارند و اين خاصيت در تركيبات اشباع نشده وجود دارد ءاعال
ن جسم با اكسيژن و توليد حرارت شدت يابد، درجه سوخت آن جسم پائين با اكسيژن را دارا باشد و تركيب آ

آيد، به طوري كه در بعضي شرايط درجه حرارت سوخت و يا درجه حرارت خود سوزي تا ميزان درجه  مي
  .پيوندد آيد و عمل خود سوزي و يا حريق خود به خود به وقوع مي حرارت محيط پائين مي

نها براي محلهايي كه داراي تفاله چغندر قند باشند مثل كارخانجات قند در حال حاضر پوشش خودسوزي ت
  .گردد ارايه مي

  
  : ها خانهددر سر وفريونپوشش خسارات ناشي از نشت گاز آمونياك  -14

 معموالً در اين حالت نشت گاز منجر به حريق نشده ولي موجب فساد كاال و يا آسيب ديدگي آنها اعم از اين
 مبردهاي  ماً ناشي از اثر گاز بر روي كاال باشد و يا اين كه موجب از كار افتادن دستگاهخسارت مستقي كه

درهزار و فرانشيز آن ده درصد مبلغ خسارت  5/0نرخ پوشش مذكور  .گرديده و به كاال خسارت وارد شود
  .باشد مي

  
جات ريسندگي ها در كارخان هاي مربوط به طراحي مجدد بر روي دستگاه پوشش جبران هزينه -15

  : و بافندگي
ياد ) اجرت(هاي مذكور دچار آسيب شوند هزينه  چنانچه بر اثر وقوع هر يك از خطرات بيمه شده، دستگاه

نامه و يا تواماً با ذكر آن  جداگانه در بيمه بند توان پوشش مذكور را به صورت يك مي. گردد شده پرداخت مي
رخ اعمال شده براي نرخ مورد مزبور معادل ن. مودظر يكجا بيمه نمورد ن  در قيمت تمام شده براي هر دستگاه

  .باشد توليد مي آالت خط ماشين
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  : ريزش و فروكش كردن چاه -16
  :گيرد و فروكش كردن چاه به دو طريق ذيل تحت پوشش قرار مي شخسارت ناشي از ريز

  جبران خسارت وارده به چاه و تأسيسات آن بر اثر ريزش ديواره چاه) الف
گر صرفا محدود به جبران هزينه تخليه تعمير بدنه و تعمير تاسيسات چاه از قبيل  تعهد بيمه) 1

  .گردد ها مي ها و الكترو پمپ لوله
 .باشد نرخ ساالنه حق بيمه يك در هزار سرمايه مورد تعهد مي) 2
 .باشد ميدرصد مبلغ خسارت و حداقل يكصدهزار ريال  20فرانشيز خسارت در هر حادثه معادل ) 3

خليه آن و جبران خسارت ساختمان و تأسيسات و محتويات آن و جبران خسارت مربوط به بدنه چاه و ت) ب
  .يزش ديواره چاهتأسيسات مربوط بر اثر ر

گر محدود به جبران خسارت ساختمان و تأسيسات و محتويات مورد بيمه و چاه خواهد  تعهد بيمه) 1
  .گرديد

يك در هزار ارزش ساختمان و اي سرمايه واقعي بيمه شده معادل نرخ ساالنه حق بيمه بر) 2
  .باشد مي... تأسيسات و

درصد مبلغ خسارت و حداقل يكصد هزار ريال و حداكثر تعهد  20فرانشيز خسارت در هر حادثه ) 3
  .درصد سرمايه بيمه شده خواهد بود 50گر در برابر خطر ريزش چاه معادل  بيمه

 10ايه بيمه شده كمتر از سرمايه واقعي مورد بيمه باشد خسارت مشمول ماده در صورتي كه سرم :توجه
  .قانون بيمه خواهد گرديد

  
  شرايط عمومي

اعم از ساختمان و (اداري و تجاري  –پوشش خطر ريزش چاه صرفاً محدود به واحدهاي مسكوني  -1
  .شوند وشش نميگردد و لذا واحدهاي صنعتي و كارگاهي مشمول اين پ مي) تاسيسات و محتويات

گيرد مگر اينكه مورد بيمه داراي پوشش  خسارات ناشي از رانش زمين تحت پوشش خطر مذكور نمي -2
 بيمه خطر رانش زمين باشد

  
  : رانش زمين -17

باشد و بايستي قبل از  نمايد و نرخ آن يك درهزار مي اين پوشش، خسارات ناشي از رانش زمين را جبران مي
توسط كارشناس شركت بازديد بعمل آمده و صحت و استحكام ساختمان، شيب زمين،  نامه از محل صدور بيمه

  .مورد توجه قرار گيرد...) شني، آهكي، رسي(سوابق خسارتي منطقه و جنس خاك 
گذار، ارائه مدارك مثبته دال بر وقوع حادثه الزامي  شايان ذكر است كه در صورت اعالم خسارت از سوي بيمه

  .باشد مي
  

  :ط بهمن سقو -18
 3/0احتمال سقوط بهمن وجود دارد كه اين خطر با نرخ  در بعضي نقاط مانند نقاط كوهستاني و برفگير

  .شود درهزار پوشش داده مي
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  : ، آشوب، بلواشر اعتصاب، شورخط -19
فتن حق اخطار فسخ و فرانشيز به رهاي فوق تا اطالع ثانوي با در نظر گ حداقل نرخ حق بيمه براي پوشش

  .در هزار تعيين شده است 5/0زير  شرح
  .تواند در هر زمان با اخطار هفت روزه اقدام به فسخ پوشش نمايد گر مي بيمه: اخطار فسخ -1
درصد مبلغ خسارت حداقل دو ميليون ريال براي واحدهاي صنعتي و سيصد هزار ريال  10: فرانشيز -2

 .براي واحدهاي غير صنعتي است
 

  : فه در فعاليتپوشش خطر عدم النفع يا وق -20
گردد در مقابل اخذ مبلغي بعنوان حق بيمه كليه  گر متعهد مي بيمه )عدم النفع(در بيمه وقفه در فعاليت 

سوزي  هاي آتش هاي ناشي از توقف توليد در اثر بروز يكي از خطرات مورد تعهد در بيمه خسارات و هزينه
 را طي دوره غرامت) از خطرات اضافي بيمه شده مشتمل بر خطرات اصلي حريق، انفجار، صاعقه و يا هر يك(

كه شامل از دست دان را هايي  گر خسارات واقعي يا زيان نامه بيمه بنابراين در اين بيمه. تحت پوشش قرار دهد
و نرخ آن بعد از ارايه و بررسي  نمايد باشد جبران مي ها مي سود به جهت كاهش عمليات و يا افزايش هزينه

  :گردد مي مدارك ذيل اعالم
  

  مدارك و اطالعات مورد نياز
  فرم پيشنهاد تكميل شده  
  ترازنامه و صورت سود و زيان عملياتي سه سال گذشته 
  ها و سود ناخالص پيش بيني شده سال آينده بيالن هزينه 
  هاي ثابت و متغير جاري روزانه صورت هزينه 
  مدت انتظار 
  دوره غرامت 

  
  

  النفع اصطالحات پوشش عدم تعاريف
  
سود حاصله طي يك دوره مالي كه ارزش آن بر اساس صورت سود و زيان سالهاي قبل و تغيير  :ودناخالصس

نامه، محدود به جبران خسارات ناشي از دست دادن سود  و تحول اقتصادي مشخص شده و تعهد اين بيمه
  .باشد ها مي و يا افزايش هزينه) فروش(ناخالص به خاطر كاهش گردش عمليات 

 هاي ها، هزينه هاي برق، آب، تلفن، اجاره هو غير توليدي و اداري شامل هزين يهاي ثابت توليد هزينه: ها هزينه
  .نمايد حقوقي كاركنان دائمي و فصلي كه ماهيتاً با توقف فعاليت موسسه ارتباط پيدا مي

يا از خسارت و كامل اثرات فيزيكي ناشي  نرفت بيناين دوره با وقوع حادثه شروع و تا از  :دوره غرامت
بايستي از حداكثر مدت قيد  پذيرد و اين دوره نمي در بيمه نامه پايان مي حداكثر تا مدت معين مشخص شده

حادثه آغاز  شود و با وقوع حداكثر دوره غرامت كه معموالً بر حسب ماه بيان مي. نامه فراتر شود شده در بيمه
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شود و يا در خاتمه دوره  كه فعاليت مجدداً از سر گرفته مي شود و هنگامي ار انتخاب ميگز شده به وسيله بيمه
  .باشد پذيرد كه حداكثر شش ماه مي انتخابي پايان مي

گر هيچگونه تعهدي در جبران خسارت ندارد كه معموالً اين مدت  دوره زماني است كه بيمه :دوره انتظار
  .روز نخواهد بود 15كمتر از 
  .بايستي به عنوان فرانشيز در نظر گرفته شود رت ميهر خسا% 20حداقل معادل  :فرانشيز

  
  : پوشش مسئوليت مالي در برابر همسايگان -21

محل مورد بيمه و اموال مستقر در آنها كه از ) همسايگان(بموجب اين پوشش خسارات وارده به اماكن مجاور 
درصد  50نرخ مورد عمل  ددگر و فاضالب ناشي شده باشد تامين مي انفجار و تركيدگي لوله آب ،سوزي آتش

  .باشد نرخ كل خطرات اصلي و تركيدگي لوله آب و فاضالب محل مورد بيمه مي
  

  سوزي هاي آتش انواع شرايط در بيمه
  شرايط عمومي 
  شرايط خصوصي 
 شرايط ويژه يا مخصوص 

  
  شرايط عمومي

يك  گذاران سبت به همه بيمهن و مقررات بيمه تهيه شده است ونامه كه با توجه به قوانين  شرايط عمومي بيمه
شود و همان طور كه از نام آن پيداست به طرح مسائل كلي كه ناظر بر عموم  رشته يكسان اجرا مي

نامه  نامه مندرج در پشت اصل بيمه گذاران است ميپردازد ضمناً الزم به ذكر است كه شرايط عمومي بيمه بيمه
  .است

  
  شرايط خصوصي

رايط عمومي و مشخص كننده جزئيات قرارداد بيمه و تعهدات و حقوق در واقع مكمل ش يشرايط خصوص
ار و هر مورد گز ان يكسان نبوده و براي هر بيمهگذار ناشي از آن است و برخالف شرايط عمومي براي تمام بيمه

  .شود نامه تايپ يا پرينت مي نامه مطالبي است كه در بيمه بيمه متفاوت است شرايط خصوصي بيمه
  

  شرايط مخصوص يا ويژه
افتد كه شرايط خصوصي و تصريحات آن براي روشن ساختن حدود تعهدات طرفين كافي  گاهي اتفاق مي

نيست و يا اين كه از بعضي مقررات شرايط عمومي با توافق طرفين عدول شده و نسبت به برخي از اين 
رايط ويژه يا مخصوص است مانند مقررات توضيح خاصي بايد داده شود كه جاي اين قبيل تصريحات در ش

عدول از قاعده نسبي و يا پرداخت حق بيمه و دريافت خسارت با پولي غير از پول رايج كشور و يا عدول از 
شود از  بعضي استثنائات با دريافت حق بيمه اضافي كه تكليف اين قبيل موارد در شرايط ويژه روشن مي

  .شود تحت عنوان توضيحات نام برده ميسوزي  نامه آتش شرايط ويژه مخصوص در بيمه
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  سوزي هاي آتش شرايط عمومي بيمه
  

  كليات: فصل اول
و پيشنهاد  1316سال  نامه براساس قانون بيمه مصوب ارديبهشت ماه اين بيمه :اساس قرارداد -1ماده 

  .باشد ن ميتنظيم گرديده است و مورد توافق طرفي) باشد نامه مي كه جزء الينفك بيمه(ار گز كتبي بيمه
ار همزمان با صدور گز و كتباً به بيمه دهگر واقع نگردي ار كه مورد قبول بيمهگز آن قسمت از پيشنهاد كتبي بيمه

  .گردد گر محسوب نمي نامه اعالم گرديده است جزء تعهدات بيمه بيمه
ديده و جبران نامه قيد گر ست كه مشخصات آن در اين بيمها  اي گر شركت بيمه بيمه :گر بيمه -2ماده 

  .گيرد نامه بعهده مي را طبق شرايط مقرر در اين بيمه يخسارت احتمال
نامه است كه بيمه را خريداري  ار شخص حقيقي يا حقوقي مذكور در اين بيمهگز بيمه :گذار بيمه - 3ماده 

  .باشد نموده و متعهد پرداخت حق بيمه آن مي
باشد كه در  ار ميگز نامه اعم از بيمه در اين بيمه ذكورذينفع هر شخص حقيقي يا حقوقي م :ذينفع -4ماده 

  .تمام يا قسمتي از موضوع بيمه نفع داشته باشد
ار و گز نامه است كه متعلق به بيمه يمهمورد بيمه اموال مندرج در جدول مشخصات اين ب: مورد بيمه -5ماده 

ار ارتباط گز ي كه با نوع اشتغال بيمها حدوداموال ساير اشخاص ت .يا در تصرف وي در محل مورد بيمه باشد
ار يا كارگراني كه در منزل وي بسر گز خانواده بيمه يدارد و همچنين اثاثيه منزل و ساير اموال متعلق به اعضا

و در محل مورد بيمه مستقر باشد بيمه شده شده منظور  ،برند، مشروط بر اينكه بهاي آنها در سرمايه بيمه مي
  .شود محسوب مي

از نامه قيد گرديده است آغ روزي كه بعنوان تاريخ شروع در بيمه 24مدت بيمه از ساعت  :مدت بيمه -6ماده 
  .نامه تصريح شده باشد يابد مگر آنكه خالف آن در بيمه نامه خاتمه مي بيمه روز تاريخ انقضاي 24و در ساعت 

گردد  ط حق بيمه آغاز ميپرداخت اولين قس گر بعد از نامه و تعهد بيمه اعتبار بيمه :نامه اعتبار بيمه -7ماده 
. ار مديون باقيمانده حق بيمه خواهد بود مگر آنكه تاريخ شروع مؤخري كتباً مورد توافق قرار گيردگز و بيمه

  .باشد نامه مي ولي در هر حال پايان مدت قرارداد در صورت نبودن شرط خالف تاريخ مندرج در بيمه
ار نسبت به مورد بيمه در گز د از ميزان زيان وارده به بيمهرت در هيچ مورجبران خسا :اصل غرامت - 8ماده 

  .نمايد زمان وقوع خسارت تجاوز نمي
  

  فصل دوم شرايط
گر كليه  ار مكلف است با رعايت دقت و صداقت در پاسخ به پرسشهاي بيمهگز بيمه :اصل حسن نيت -9ماده 

گر عمداً از  ار در پاسخ به پرسش بيمهگز اگر بيمه .ر قرار دهدگ اطالعات راجع به موضوع بيمه را در اختيار بيمه
اظهار مطلبي خودداري نمايد و يا عمداً برخالف واقع اظهاري بنمايد قرارداد بيمه باطل و بالاثر خواهد بود ولو 

در اين . مطلبي كه كتمان شده يا برخالف واقع اظهار شده هيچگونه تأثيري در وقوع حادثه نداشته باشد
گر ميتواند مانده حق بيمه را نيز  ار به وي مسترد نخواهد شد بلكه بيمهگز صورت نه فقط وجوه پرداختي بيمه

  .نمايد همطالب
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نامه شامل  گر با رعايت استثنائات و محدوديتهاي مندرج در بيمه تأمين بيمه :شده خطرات بيمه - 10ماده 
  .تحقق خسارت ناشي از خطرات زير خواهد بود

نامه منظور از آتش عبارت است از تركيب هر ماده با اكسيژن به شرط آنكه با شعله  در اين بيمه: آتش -1
  .همراه باشد

نامه صاعقه عبارت است از تخليه بار الكتريكي بين دو ابر يا بين ابر و زمين كه بر اثر  در اين بيمه: صاعقه -2
  .آيد القاء دو بار مخالف بوجود مي

نامه انفجار به مفهوم هر نوع آزاد شدن ناگهاني انرژي حاصل از انبساط گاز و يا بخار  مهدر اين بي: انفجار -3
  .است

  :نمايد ت مشروحه زير را تأمين ميانامه خسار اين بيمه :هاي قابل تأمين خسارت و هزينه -11ماده 
  .، صاعقه و انفجار خسارت مستقيم ناشي از آتش -1
همچنين . گيرد الزم كه به منظور جلوگيري از توسعه خسارت صورت مي خسارت و هزينه ناشي از اقدامات -2

  .خسارت و هزينه ناشي از نقل مكان ضروري مورد بيمه بمنظور نجات آن از خطرات بيمه شده
به مورد بيمه را كه ناشي از آتش،  وارد نامه خسارت مستقيم اين بيمه :حدود خسارت قابل تأمين -12ماده 

ار گز و به ميزان زيان وارده به بيمهنامه  مكان و محل مورد بيمه باشد بشرح مندرج در بيمه صاعقه و انفجار در
  .نسبت به مال بيمه شده جبران خواهد نمود

التفاوت ارزش هر يك از اقالم بيمه شده بالفاصله قبل و بعد از وقوع  تواند از مابه خسارت قابل پرداخت نمي
زيان حاصله . مبلغ بيمه شده هر يك از اقالم خسارت ديده تجاوز نمايد خسارت و يا در صورت خسارت كلي از

  .باشد از وقفه در كار و توليد و زيان ناشي از افزايش هزينه تعمير، بازسازي و تأسيس مجدد بيمه نمي
تواند با  ار ميگز يابد لكن بيمه خسارت تقليل مي سرمايه بيمه در صورت وقوع خسارت به ميزان –تبصره 

بدون % 5توانند از تقليل سرمايه تا  بيمه ميشركتهاي . اخت حق بيمة اضافي سرمايه بيمه را افزايش دهدپرد
  .دريافت حق بيمة اضافي صرفنظر نمايند

گر و دريافت حق بيمه اضافي ميتوان خطرات ديگري را  در صورت موافقت بيمه :خطرات اضافي -13ماده 
تأمين خطرات اضافي منوط به صدور  .ده آمده است بيمه نمودمضاف به آنچه تحت عنوان خطرات بيمه ش

  .الحاقيه خواهد بود
ار موظف است حق بيمه را در مقابل گز در صورت نبودن شرط خالف بيمه :پرداخت حق بيمه -14ماده 

  .گر رسيده باشد اخذ نمايد نامه نقداً بپردازد و قبض رسيدي كه به امضاء مجاز بيمه دريافت بيمه
گر بايستي كتباً به آخرين نشاني اعالم  ار و بيمهگز پيشنهاد و اظهار بيمه :كتبي بودن اظهارات -15ماده 

  .شده ارسال گردد
ارزش مورد بيمه  در صورتيكه بهاي اموال بيمه شده بطور محسوس از :كاهش ارزش مورد بيمه-16ماده 

كه كل و يا  در صورتي .گر برساند مهر موظف است موضوع را بدون تأخير به اطالع بيگزا كمتر شود بيمه
نامه در ارتباط با كل و يا آن  شده زيان كلي ببيند بيمه قسمتي از مورد بيمه بدليلي غير از تحقق خطرات بيمه

محاسبه و قسمت از مورد بيمه از زمان وقوع زيان كلي منفسخ و حق بيمه دوره اعتبار بصورت روزشمار 
  .رد ميشودار مستگز التفاوت به بيمه مابه
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نامه به موجب قرارداد  اگر تمام يا قسمتي از اموال بيمه شده موضوع اين بيمه :بيمه مضاعف -17ماده 
ار ملزم است مراتب را بدون تأخير و با گز گر ديگري بيمه شود بيمه د بيمهديگري و براي همان خطر و مدت نز

گر به  در صورت وقوع حادثه مسئوليت بيمه .برساندگر  گر جديد و مبلغ بيمه شده به اطالع بيمه ذكر نام بيمه
نامه  چنانچه اموال بيمه شده تحت بيمه .باشد تناسب مبلغي كه خود بيمه كرده با مجموع مبالغ بيمه شده مي

نامه حاضر تنظيم گرديده بيمه شده باشد مسئوليت  نامه باربري كه قبل از شروع بيمه ديگري مانند بيمه
  .نامه مقدم تأمين نشده است ه قسمتي خواهد بود كه بوسيله بيمهگر فقط نسبت ب بيمه

د كه موجب هرگاه در مدت بيمه تغييراتي در كيفيت و وضعيت مورد بيمه داده شو: تشديد خطر -18ماده 
گر را از تغييرات حاصله آگاه سازد و نيز در صورتيكه  ار موظف است بدون تأخير بيمهگز تشديد خطر باشد بيمه

از حدوث آن اطالع داشته باشد ملزم است ظرف  ارگز نبوده ولي بيمه ارت نامبرده در اثر عمل بيمه گزتغييرا
 تواند حق بيمه اضافي گر مي ر بيمهدر صورت تشديد خط .گر را آگاه نمايد مدت ده روز از تاريخ اطالع بيمه

ار گز رف ده روز از تاريخ اعالم بيمها ظمتناسب با خطر را براي مدت باقيمانده مطالبه يا اينكه قرارداد بيمه ر
از تاريخ اعالم عدم قبول  در صورتيكه طرفين نتوانند در ميزان حق بيمه اضافي توافق نمايند. فسخ نمايد

گر حق دارد حق بيمه اضافي را از هنگام تشديد خطر  در هر صورت بيمه .گردد نامه منفسخ مي ار بيمهگز بيمه
شود در حين اجراي در صورت تحقق خطر هرگاه مسلم  .مدت بيمه مطالبه نمايدتا زمان فسخ و يا انقضاي 

تواند خسارت را به  گر مي گر را مطلع نكرده است بيمه دانسته و بيمه ار عوامل تشديد خطر را ميگز قرارداد بيمه
  .نسبت حق بيمه دريافتي و حق بيمه مشدد پرداخت كند

مرتهن را در مورد اموال بيمه شده اعم از منقول ت حقوق قانوني گر مكلف اس بيمه :حقوق مرتهن -19ماده 
حقوق مرتهن نسبت به اموال بيمه . و غيرمنقول تا حدود حداكثر تعهد خود در پرداخت خسارت رعايت نمايد

  .گر رسيده باشد بيمه عشده مزبور بايد به اطال
بايستي در  انتقال داده شود مراتب مي در صورتيكه مالكيت مورد بيمه به ديگري :تغيير مالكيت -20ماده 

در اين صورت انتقال حقوق و تعهدات ناشي از قرارداد بيمه به انتقال . گر برسد اسرع وقت به اطالع بيمه
  .باشد گيرنده منوط به موافقت كتبي شخص اخير مي

  .ت ميشودنامه پرداخ خسارت به نسبت ميزان استحقاق به ذوي الحقوق اعم از ذينفع مندرج در بيمه
گر با در  نامه را فسخ نمايد در اين صورت بيمه ار ميتواند در هر زمان بيمهگز بيمه :فسخ بيمه نامه -21ماده 

. نمايد ار مسترد ميگز التفاوت دريافتي را به بيمه بهرفه كوتاه مدت، حق بيمه را محاسبه و ماعنظر گرفتن ت
  .باشند شوند از شمول اين حكم مستثني مي ع ثالث صادر ميهايي كه موجب قانون يا قرارداد به نف نامه بيمه
تواند بيمه نامه را با يك اخطار ده روزه فسخ  گر در مواردي كه قانون بيمه اجازه فسخ به او داده است مي بيمه

ار ارسال نمايد در اين صورت گز به آخرين نشاني اعالم شده بيمهنمايد و اعالميه آن را با پست سفارشي 
ريخ اعالم اخطار مزبور به گر بايستي حق بيمه دريافتي باقيمانده مدت را پس از انقضاي ده روز از تا بيمه
  .ار به صورت روز شمار مسترد نمايدگز بيمه

در موارد زير قرارداد بيمه باطل است و  :دهد ار حقوق خود را از دست ميگز مواردي كه بيمه -22ماده 
در صورتي كه قسمتي از حق بيمه وصول نشده و يا خسارتي . باشد ميحق بيمه دريافتي قابل استرداد ن

  .گر محق در مطالبه آن خواهد بود پرداخت شده باشد بيمه
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نحوي كه منجر به كاهش اهميت ه ار در پيشنهاد بيمه بگز ايق يا اظهارات خالف واقع بيمهكتمان حق -1
  .گر شده باشد خطر در نظر بيمه

 .بيش از ارزش واقعي با قصد تقلببيمه كردن اموال به ميزاني  -2
 .گر ديگر با قصد تقلب بيمه مضاعف مورد بيمه در مقابل همان خطر و مدت در نزد بيمه -3
ار گز ه توسط ذوي الحقوق اعم از بيمهمباشرت و يا مشاركت در ايجاد خسارت عمدي در موضوع بيم -4

 .و يا قائم مقام وي
 .بيمه خطري كه قبالً تحقق يافته است -5
  :ار در صورت وقوع حادثهوظايف بيمه گز -23ماده 

  :ار موظف استگز در صورت وقوع حادثه بيمه
  .گر را مطلع نمايد وقوع حادثه بيمه از حداكثر ظرف پنج روز از زمان اطالع -1
حادثه بايستي كيفيت حادثه، فهرست اشياء نجات داده وقوع از حداكثر ظرف ده روز از زمان اطالع  -2

 .گر ارسال دارد مبلغ تقريبي خسارت را براي بيمهشده، محل جديد آنها و 
 .آورد به عمل براي جلوگيري از توسعه خسارت در موقع يا بعد از وقوع حادثه، كليه اقدامات الزم -3
گر در مورد بيمه تغييراتي ندهد كه تعيين علت حادثه يا ارزيابي خسارت را دچار  بدون اجازه بيمه -4

 .ر جهت تقليل خسارت و يا رعايت منافع عمومي ضروري باشدمگر آنكه تغييرات د. اشكال نمايد
 15گر براي تعيين حدود تعهدات خود بدان نياز دارد حداكثر تا  ضمن همه گونه همكاري كه بيمه -5

روز بعد از اطالع از وقوع حادثه فهرست اموال موجود در روز حادثه، فهرست اموال از بين رفته و 
گر بهاي آنها بالفاصله قبل از تاريخ حادثه را در اختيار  بيمهآسيب ديده و در صورت درخواست 

 .گر قرار دهد بيمه
  :ارزيابي خسارت - 24ماده 
گر فقط به تناسب مبلغي كه بيمه  در صورتي كه مالي به كمتر از قيمت واقعي بيمه شده باشد بيمه -1

  .كرده است با قيمت واقعي مال مسئول خسارت خواهد بود
يمه در زمان بروز خسارت بر اين اساس كه بيمه را نبايد وسيله انتفاع قرار داد، قيمت واقعي مورد ب -2

 .محاسبه خواهد شد
ار حق دارند درخواست تعيين گز گر و بيمه رد توافق نباشد بيمهدر صورتي كه مبلغ خسارت وارده مو -3

 :نمايندبميزان خسارت وارده را به وسيله هيئتي مركب از سه نفر كارشناس بشرح زير 
كارشناسان منتخب . نمايد هر يك از طرفين يك نفر كارشناس انتخاب و كتباً بطرف ديگر معرفي مي) الف

در صورتي كه يكي از طرفين كارشناس منتخب . متفقاً نسبت به تعيين كارشناس سوم اقدام خواهند نمود
ان منتخب در تعيين روز از تاريخ اعالم طرف ديگر انتخاب ننمايد و يا كارشناس 10مدت  خود را در

ق نرسند درخواست تعيين فكارشناس سوم ظرف مدت يك ماه از تاريخ آخرين انتخاب و اعالم به توا
  .كارشناس يا كارشناسان تعيين نشده به دادگاه ذيصالح تقديم خواهد شد

ند در صورتي كه كارشناس سوم نسبت خويشاوندي با طرف ديگر داشته نهر يك از طرفين ميتوا) ب
  .د كارشناس مزبور را رد نمايدباش
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الزحمه كارشناس سوم  الزحمه كارشناس منتخب خود را خواهد پرداخت و حق هر يك از طرفين حق) ج
  .بالمناصفه بعهده طرفين خواهد بود

گر ميتواند اموال خسارت ديده و نجات  بيمه: گر در مورد اموال خسارت ديده اختيارات بيمه -25ماده 
بايستي تمايل خود را كتباً و حداكثر  كه در اين صورت مي. ب، تعمير و يا تعويض نمايدداده شده را تصاح

بهاي اموال تصاحب . ار ابالغ نمايدگز به بيمه 23ماده  5ذكور در بند روز پس از دريافت مدارك م 30ظرف 
سارت ديده توسط تعمير و يا تعويض اموال مورد بيمه خ. شده براساس توافق و يا ارزيابي تعيين خواهد شد

  .باشد انجام پذيرد بايستي ظرف مدتي كه عرفاً كمتر از آن مقدور نمي گر مي بيمه
گر مكلف است حداكثر ظرف چهار هفته پس از دريافت كليه  بيمه :مهلت پرداخت خسارت -26ماده 

دهد، اقدام به  اسناد و مداركي كه بتواند بوسيله آنها حدود مسئوليت خود و ميزان خسارت وارده را تشخيص
  .تسويه و پرداخت خسارت نمايد

تواند پرداخت  گر مي در موارد زير بيمه :شود مواردي كه موجب كاهش جبران خسارت مي -27ماده 
ار يا قائم مقام وي كاهش گز تقصير ذوي الحقوق اعم از بيمه خسارت را رد نمايد يا اينكه آن را به نسبت درجه

  :دهد
  .ار و يا قائم مقام وي روي داده باشدگز صير ذوي الحقوق اعم از بيمههرگاه حادثه در اثر تق -1
عمل ننموده باشد و درنتيجه ميزان خسارت افزايش  23ار به وظايف مندرج در ماده گز هرگاه بيمه -2

 .گر خدشه وارد آيد يافته و يا به حقوق بيمه
م شرط و توافق نمودند كه كليه ار ضمن عقد خارج الزگز گر و بيمه بيمه :مهلت اقامه دعوي -28ماده 

و در  نامه نامه را ظرف مدت دو سال از تاريخ بطالن، فسخ و يا انقضاي مدت بيمه دعاوي ناشي از اين بيمه
از تاريخ وقوع حادثه اقامه نمايند و هر گونه ادعاي احتمالي پس از  نامه صورت وقوع حادثه موضوع بيمه

نامه  دعاوي ناشي از اين بيمه. و بالعوض بطرف مقابل صلح نمودند انقضاي دو سال ياد شده را از خود سلب
  .باشد پس از دو سال مذكور مشمول مرور زمان و غيرقابل استماع مي

ار عليه اشخاص ثالث به لحاظ تقصير يا مسئوليت اشخاص گز كليه حقوق بيمه :اصل قائم مقامي -29ماده 
  .گردد گر، به شخص اخير منتقل مي شده توسط بيمه مذكور در ايجاد حادثه تا ميزان خسارت پرداخت

ار از لحاظ اجراي مقررات اين ماده گز نسبي و يا سببي درجه اول بيمه شركاء، كاركنان، همسر و بستگان
  .گردند مگر آنكه خسارت ناشي از عمد آنان باشد شخص ثالث تلقي نمي

  
  استثنائات :فصل سوم

ار، اسناد، فلزات قيمتي بهر شكل، جواهرات و مرواريد، سنگهاي قيمتي مسكوكات، پول، اوراق بهاد -30ماده 
آوري مجدد اطالعات و يا تنظيم  سوارنشده، هرگونه اسناد و نسخ خطي و همچنين هزينه بازسازي نقشه، جمع

  .نامه پوشش ندارد مگر آنكه صراحتاً خالف آن شرط شده باشد دفاتر بازرگاني تحت اين بيمه
نامه چنانچه ناشي از هر يك از حوادث و وقايع ذيل باشد، تحت  خطرات موضوع اين بيمهتحقق  -31ماده 

  :مگر آنكه صراحتاً خالف آن شرط شده باشد. نامه نخواهد بود پوشش اين بيمه
جنگ، جنگ داخلي، آشوب و بلوا، اعتصاب، قيام، انقالب، كودتا، اغتشاشات داخلي و يا اقدامات  -1

  .انتظامي احتياطي مقامات نظامي و
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 .ها، حريق تحت الرضي و يا آفات سماوي رودخانه زمين، سيل، طغيانفشان، ريزش  زمين لرزه، آتش -2
 .تي و باروت ان انفجار مواد منفجره مانند ديناميت، تي -3
 .اي فعل و انفعاالت هسته -4
رها و ماشينهاي خسارت وارده به موتورها و ماشينهاي برقي درنتيجه اتفاقات زير كه در داخل موتو -32ماده 
  :باشد نامه نمي ر علت مورد پوشش اين بيمهه وقوع بپيوندد بهه مزبور ب

بار زياد و  ،اتصاالت و اثرات ناشي از جريان برق، پاره شدن هادي، جرقه زدن، امواج برقي ناشي از اين اتفاقات
هاي مورد بيمه بروز نمايد، لكن خسارتي كه درنتيجه اتفاقات مذكور در ساير قسمت. بندي يا عدم كفايت عايق

  .تحت پوشش خواهد بود
نامه  خسارت وارده به ظروف تحت فشار صنعتي ناشي از انفجار اين ظروف مورد پوشش اين بيمه -33ماده 
لكن خسارتي كه درنتيجه تحقق خطر مزبور در ساير قسمتهاي مورد بيمه بروز نمايد تحت پوشش . باشد نمي

  .خواهد بود
  .نامه نخواهد بود وارده به مورد بيمه در محدوده آتش كنترل شده تحت پوشش اين بيمه خسارت -34ماده 

  سوزي هاي آتش انواع پوششهاي خاص در بيمه
  FIRST LOSSبيمه نامه با شرايط فرست الس  -1
 بيمه نامه با شرايط جايگزيني -2
 )شناور(اي  نامه با شرايط اظهارنامه بيمه -3

  
  FIRST LOSSنامه با شرايط فرست الس  بيمه

ار و از طرف ديگر به لحاظ گز بيمهتواند از يك طرف به نفع  پوشش بيمه با شرايط فرست الس به طور كلي مي
  .گر باشد محدود بودن تعهدات و مسائل مربوط به اتكايي به نفع بيمه

وز خسارت حق گر در زمان بر ار به لحاظ محدود بودن تعهدات بيمهگز نامه با شرايط مذكور بيمه بيمهدر ) الف
  .نمايد بيمه كمتري را پرداخت مي

گر به جهت پايين بودن تعهدات مالي خود نسبت به سرمايه واقعي اوالً خسارت كمتري را پرداخت  بيمه) ب
نگهداري خود در بسياري از موارد نياز به اخذ پوشش اتكايي خارجي و  PLANEثانياً باتوجه به . نمايد مي

نامه با شرايط فرست الس رعايت و  جهت صدور بيمه. ه صورت ارز نخواهد داشتپرداخت حق بيمه اتكايي ب
  .باشد توجه به نكات ذيل ضروري مي

بيشتر كاربرد خواهد داشت ولي ) صاعقه –انفجار  –حريق (شرط فرست الس اصوالً جهت خطرات اصلي ) الف
  .گردد خطرات اضافي تبعي نيز اين نوع بيمه صادر مي با در رابطه

  .هاي خود را به ارزش واقعي بيمه نمايد ار موظف است داراييگز در بيمه به شرط فرست الس بيمه )ب
  .نامه درج گردد بايست مشخص و در بيمه گر براي جبران خسارت در يك حادثه مي حداكثر تعهد بيمه) ج
  .باشد مورد بيمه نيز ضروري مي MPLبه منظور تعيين نرخ فرست الس تعيين ) د
گر در يك  و يا برابر با آن باشد نظر به اينكه بيمه MPLگر در فرست الس بيش از  ه تعهد بيمهچنانچ) ح

شود و يا به عبارت  بايست كل خسارت را پرداخت نمايد تخفيف در نرخ فرست الس منظور نمي حادثه مي
  .مفهوم پيدا نخواهد كردنامه فرست الس  ديگر صدور بيمه
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گر در يك  بيمه شرط فرست الس مفهوم پيدا خواهد كرد كه حداكثر تعهد بيمهباتوجه به بند فوق زماني ) خ
  .باشد MPLحادثه كمتر از 

بيشتر باشد در اين حالت ميزان تخفيف  MPLبا ) سقف پوشش فرست الس(گر  هرچه فاصله تعهد بيمه) ز
  .در حق بيمه بيشتر خواهد بود

  
  محاسبه حق بيمه فرست الس

  :يمه فرست الس وجود دارداسبه حق بدو روش جهت مح
گردد، در اين  نامه درج مي سرمايه واقعي مورد بيمه به عنوان سرمايه بيمه شده در نظر گرفته و در بيمه) الف

  .گردد حالت حق بيمه بر مبناي سرمايه مذكور محاسبه مي
گردد كه  ين مينرخ تع MPLولي همان گونه كه فوقاً بيان گرديد با توجه به فاصله بين سقف فرست الس و 

  .اين نرخ به مراتب كمتر از نرخ واقعي خواهد بود
  .گردد مينامه درج  نامه در نظر گرفته شده و در بيمه سرمايه فرست الس به عنوان سرمايه بيمه) ب

گردد نرخ حق بيمه  نامه منظور مي نامه كه سرمايه فرست الس به عنوان سرمايه بيمه صدور بيمهدر اين روش 
  .شود بيشتر از نرخ واقعي در نظر گرفته ميبه مراتب 

شود اين است كه در اين روش قاعده  تعرفه يا نرخ واقعي در نظر گرفته ميدليل اينكه نرخ مذكور بيش از نرخ 
قع با اعمال نرخ اگردد و در و قانون بيمه در زمان بروز خسارت اعمال نمي 10نسبي سرمايه يا ماده 

  .گردد صرف نظر مي) 10ماده (مال ماده مذكور بيشتربرروي سرمايه كمترازاع
  شرايط فرست الس در متون خارجي) ج

نامه  بايست مجدداً بيمه ار ميگز عيين شده برسد تمام شده و بيمهگر در اولين خسارت كه به سقف ت تعهد بيمه
باشد ) سقف فرست الس(خريداري نمايد و چنانچه خسارت وارده در يك حادثه كمتر از سقف تعيين شده 

  .گر نيز به ميزان خسارت پرداختي كاهش خواهد يافت تعهد بيمه
توان  نامه مي نامه مجدد در طول اعتبار بيمه ار و جلوگيري از صدور بيمهگز به منظور جلب رضايت بيمه: توجه

 هبنسبت  و دريافت حق بيمة اضافي به ميزان خسارت پرداختي با صدور الحاقي ب، در هر دو روش الف و يا
  .نامه اقدام نمود تا پايان اعتبار بيمه محل مورد بيمهپوشش كامل مجدد 
اخذ شده و به معناي  MAXIMUM POSSIBLE LOSSاز ابتداي كلمات  MPL شايان ذكر است كه 

سوزي در شرايط نامساعد به وقوع پيوسته  گردد كه آتش باشد و به حالتي اطالق مي حداكثر خسارت ممكن مي
يستمهاي اطفاء حريق نتوانند به وظايف خود عمل كرده و آتش سوزي خودبخود با مانع و هيچ يك از س

  .برخورد كرده و يا ديگر موادي براي سوختن باقي نمانده باشد
  

  شرايط جايگزيني
با شرط جايگزيني دريافت كند، در صورت بروز حادثه و آسيب ديدن مورد بيمه يا از  را نامه گذار، بيمه اگر بيمه

گر بخواهد كه مورد بيمه را بازسازي كند و يا  تواند به جاي دريافت مبلغ خسارت، از بيمه رفتن آن،  ميبين 
  مشابه سالم آن را به او تحويل دهد و ضمناً بايد توجه كرد كه شرط فوق فقط ساختمانها، تأسيسات و 
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شود  رط مذكور خودداري ميو از پوشش دادن موجودي و مواد با ش شدهرا شامل ) اموال ثابت(ماشين آالت 
  :در اين خصوص نكاتي به شرح زير بايد مورد توجه قرار گيرد

در غير اين صورت . در زمان حادثه سرمايه بيمه شده بايد برابر ارزش واقعي مورد بيمه باشد و نه كمتر -1
و جبران شود  پوشش جايگزيني تحت اين  شرايط خود به خود كان لم يكن و از درجه اعتبار ساقط مي

گر فقط به تناسب مبلغي  باشد در واقع بيمه مي 24ه دنامه از جمله ما خسارت براساس شرايط مندرج در بيمه
  .كه بيمه كرده است نسبت به هزينه بازسازي يا ارزش جايگزيني آنها متعهد خواهد بود

ابه و با كيفيت قطعات و رود بايد مش م و مصالحي كه در بازسازي و مرمت به كار ميزكليه قطعات و لوا -2
 .ار شودگز منفعت و سودآوري بيمهمصالح اوليه باشد و نه با كيفيت بهتر كه باعث 

ار موظف است ظرف مدت تعيين شده در شرايط، نسبت به بازسازي و مرمت مورد بيمه اقدام كرده گز بيمه -3
 .شود صورت پوشش جايگزيني باطل ميگر ارائه كند در غير اين  هاي انجام شده را به بيمه و فاكتور هزينه

گر انجام پذيرد مشروط بر آن كه  تواند در محل ديگر با موافقت قبلي بيمه عمل جايگزيني يا بازسازي مي -4
در و مايل به تعويض و يا بازسازي موارد اار قگز از طرف ديگر چنانچه بيمه. يابدگر افزايش ن مسئوليت بيمه

گر موافقت كرده نباشد پوشش جايگزيني  ه يا در محل ديگري كه بيمهخسارت ديده در محل موضوع بيم
 .شود باطل مي

نامه تحت پوشش است صورت نخواهد گرفت به عبارت  هيچ نوع پرداختي بيش از مبلغي كه طي بيمه -5
 ارگز ه شده تحت بيمه نامه توسط بيمهديگر چنانچه در تاريخ تلف شدن يا آسيب ديدگي هر يك از اموال بيم

نامه ديگري كه شرايط جايگزيني آن مغاير اين شرايط بوده تحت پوشش قرار  يا از طرف وي به موجب بيمه
 .شود درجه اعتبار ساقط مي هد بود و پوشش جايگزيني باطل و ازبيشتر نخوا گر بيمهگرفته باشد، تعهد 

آن و در مورد غير ساختمان ساختمان، بازسازي  مورددر صورتي كه موضوع بيمه از بين رفته باشد، در  -6
 .جايگزيني آن انجام خواهد گرفت

 .هاي آسيب ديده انجام خواهد گرفت در صورتي كه موضوع بيمه آسيب ديده باشد، تعمير و تعويض قسمت -7
  

  )نامه شناور بيمه(نامه با سرمايه متغير  شرايط بيمه
ي آنها اعم از مواد اوليه و توليد شده و يا در گذاران با توجه به تغييراتي كه در موجودي كاال بعضي از بيمه

به صورت شناور نامه موجودي كاال را  دست توليد و نيمه ساخته در طول روز يا ماه دارند اغلب تقاضاي بيمه
  :باشند نمايند كه با توجه به شرايط و نكات ذيل قابل ارايه مي درخواست مي

گر و  دارد به منزله حداكثر تعهد بيمه ار اعالم ميگز ط بيمهايط مبلغي كه ابتداً توسبه موجب بند يك شر -1
بايست در ابتدا حداكثر سرمايه  ار ميگز تر اينكه بيمه يا بعبارت روشن باشد ميمأخذ محاسبه حق بيمه موقت 

  .پرداخت نمايد را نامه را بيمه نموده و براساس آن حق بيمه موجودي احتمالي در طول اعتبار بيمه
ار جهت داشتن مايه بيمه شده افزون گردد بيمه گزدي از سرونامه سرمايه موج در طول اعتبار بيمهچنانچه  -2

 .گر درخواست افزايش سرمايه را بنمايد بايست از بيمه پوشش كافي مي
بايست  گر مجاز به قبول يا عدم قبول افزايش سرمايه بوده و در صورت عدم پذيرش افزايش مي بيمه: توجه

  .ار اعالم نمايدگز ظر خود را در اين مورد به بيمهدو روز اداري نحداكثر ظرف 
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گر حق بيمه اضافي نسبت به افزايش سرمايه و براي بقيه  در صورت افزايش سرمايه و قبول از جانب بيمه -3
  .نامه محاسبه خواهد گرديد مدت باقي مانده تا پايان اعتبار بيمه

  :توجه
ر شده باشد محاسبه حق بيمه مدت باقي مانده به صورت روز شمار چنانچه بيمه نامه يكساله صاد 1-3

  .خواهد بود
چنانچه بيمه نامه كمتر از يكسال صادر شده باشد لذا محاسبه حق بيمه اضافي بشرح زير خواهد  2-3

 .بود
شد بنابراين حق بيمه نامه بر مبناي تعرفه كوتاه مدت محاسبه شده با بيمه چنانچه حق بيمه 1-2-3

  .گردد نيز بر مبناي تعرفه كوتاه مدت محاسبه مي ياضاف
بيمه نامه بر مبناي روز شمار محاسبه شده باشد لذا حق بيمه اضافي بر  چنانچه حق بيمه 2-2-3

  .گردد مبناي روز شمار محاسبه مي
ار موظف است ميانگين موجودي واقعي هر ماه را براساس مستندات گز بيمه ،به موجب بند دو شرايط -4
گر اعالم دارد و چنانچه موجودي يك يا چند ماه بموقع اعالم  تبر محاسبه و حداكثر تا دهم ماه بعد به بيمهمع

وجود الحاقي (نامه و در صورت افزايش سرمايه  در محاسبه حق بيمه قطعي در پايان اعتبار سرمايه بيمه دنشو
  .قرار خواهد گرفت حداكثر سرمايه جهت آن ماهها مبناي محاسبه حق بيمه قطعي) اضافي
صرفاً بمنظور همكاري با مدت ده روز در نظر گرفته شده در پايان هر ماه جهت اعالم موجودي، : توجه
گر در صورت وقوع  ار جهت بررسي آماري موجودي در طول ماه بوده و هيچگونه تعهدي براي بيمهگز بيمه

 1-1بايست بموجب بند  ار در چنين مواردي ميگز مايه ايجاد نخواهد نمود و بيمهحادثه همراه با افزايش سر
  .نموده است شرايط اقدام مي

) اظهارنامه(دارد  ار اعالم ميگز ي خود را به موجب نامه به بيمهار متوسط موجودگز بيمهدر پايان هر ماه  -5
ار اعالم گز مهدريافت اظهارنامه را به بي ،بايست در پاسخ در فرم تنظيم شده بنام تائيديه موجودي گر مي بيمه
  .نمايد
  :توجه

جهت موجوديهاي اعالم شده كمتر از سرمايه بيمه نامه با توجه به الحاقي اضافي فقط تائيديه صادر  5 -1
  .باشد گردد و نياز به صدور الحاقي برگشتي و كاهش سرمايه نمي مي
ييديه باشد لذا با تأچنانچه موجودي اعالم شده بيش از سرمايه بيمه نامه و يا الحاقي اضافي و  5 -2

با افزايش سرمايه از ار اقدام به صدور الحاقي اضافي گرديده و در صورت عدم موافقت گز موافقت بيمه
بيمه در تأييديه به عنوان موجودي همان ماه ) سرمايه بيمه شده(ار حداكثر سقف تعهد گز جانب بيمه

  .ثبت خواهد گرديد
ار ملزم به پرداخت حق بيمه اضافي در وجه شركت بيمه زر صورت صدور الحاقي اضافي بيمه گد 5 -3

  .باشد مگر آنكه توافق ديگري انجام گرديده باشد مي
درصد حق بيمه  75نامه معادل  تواند در زمان صدور بيمه گر مي گذار، بيمه به منظور جلب رضايت بيمه -6

ار گز و نقداً و يا به اقساط از بيمهت نامه ثب موجودي شناور را به عنوان حق بيمه اوليه محاسبه و در بيمه
  .دريافت نمايد
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××000/000/30 000/40  = 

  :توجه
ثبت خواهد گرديد و در قسمت × به صورت % 75مقابل ستون سرمايه و نرخ بند شناور عدد :  6 -1

  :نامه جمله ذيل درج خواهد گرديد هتوضيحات ذيل و يا پيوست بيم
نامه پس از  ر پايان اعتبار بيمهمحاسبه گرديده است و د% 75حق بيمه سرمايه شناور بر مبناي 

  .نامه اقدام خواهد گرديد بيمه بيمه قطعي نسبت به تعديل حق بيمهتعيين حق 
توان نسبت به محاسبه حق بيمه اضافي بر  در صورت افزايش سرمايه موجودي و صدور الحاقي مي: 6 -2

% 75ق بيمه اضافي بر مبناي ح درج گردد كه توضيح اين اقدام نمود و ضمناً در ذيل الحاقي% 75مبناي 
  .ور گرديده استظمحاسبه و من

حق بيمه، (درصد حق بيمه موقت  50ند كمتر از اتو شرايط حداقل حق بيمه قطعي نمي 2به موجب بند  -7
  .باشد) هاي مربوط به سرمايه موجودي شناور حق بيمه اضافي الحاقي يا الحاقيه+ نامه  بيمه

گر موظف است حداقل معادل  درصد حق بيمه موقت شود بيمه 50كمتر از  بنابراين چنانچه حق بيمه قطعي
  .درصد حق بيمه موقت را به عنوان حق بيمه قطعي در نظر بگيرد 50

  :شود بيمه قطعي مثال ذيل بيان مي ر اجراء روش صحيح محاسبه حقوظبه من
  ريال 000/000/100غ ار در ابتداي شروع بيمه نامه مبلگز يه موجودي اعالم شده توسط بيمهسرما .1
 1/1/79تاريخ انقضاء  1/1/78نامه  تاريخ شروع بيمه .2
 صاعقه –انفجار  –حريق : خطرات بيمه شده .3
 در هزار 2نرخ بيمه نامه  .4
 ريال 000/200حق بيمه خالص  .5
 ريال 6000عوارض شهرداري و ماليات % 3 .6

  ريال 000/206جمع كل حق بيمه قابل پرداخت 
  .باشد هاي مختلف بشرح زير مي ار طي ماهگز م شده توسط بيمهين موجودي اعالسرمايه ميانگ

  ريال 000/000/80      ماه اول 
  ريال 000/000/90      ماه دوم 
  ريال 000/000/100      ماه سوم 
  ريال 000/000/130      ماه چهارم
  ريال 000/000/70      ماه پنجم 
  ريال 000/000/90      ماه ششم 
  اعالم نشده است      ماه هفتم 

  ريال 000/000/100      تم ماه هش
  ريال 000/000/40      ماه نهم 

  .هاي دهم و يازدهم و دوازدهم موجودي صفر اعالم گرديده است ماه
در ماه چهارم كه موجودي افزايش يافته حق بيمه اضافي به شرح زير محاسبه گرديده و الحاقي اضافي آن 

  .صادر شده است
       2        8                    حق بيمه خالص  
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                  12    1000 
  
  000/40×  03/0=  1200ماليات و عوارض شهرداري ريال % 3

  ريال 41200جمع كل حق بيمه اضافي الحاقي 
  
  

  صورت محاسبه حق بيمه قطعي
  ................... بيمه نامه آتش سوزي شماره

  
  

 رديف
  

)1(  

   شماره
 اظهارنامه

)2(  

 اظهارنامهتاريخ
  

)3(  

 لغمب
  اظهارنامه

)4(  

  شرح
  

)5(  

بيمه حق
  موقت 

)6(  

شهرداري  عوارض
)3(%  

)7(  
  000/6 000/200  نامهبيمه 000/000/100 سرمايه    
      1الحاقي 000/000/80   ماه اول  1
      2الحاقي 000/000/90   ماه دوم  2
      3الحاقي 000/000/100   ماه سوم  3
اضافي  4الحاقي 000/000/130  ماه چهارم  4

000/40  
200/1  

      5الحاقي 000/000/70   ماه پنجم  5
      6الحاقي 000/000/90   ماه ششم  6
      7الحاقي 000/000/130   ماه هفتم  7
      8الحاقي 000/000/100  ماه هشتم  8
      9الحاقي 000/000/40   ماه نهم  9
     10الحاقي 0   ماه دهم  10
     11الحاقي 0  ماه يازدهم  11
ماه   12

  دوازدهم
     12لحاقيا 0 

  200/7 000/240   000/000/830   جمع  
  

جمع كل مبالغ هاتعداد ماه ميانگين اظهارنامه
  اظهارنامه

  )6+7(جمع كل حق بيمه موقت 

)666/166/69=  (      )12(   : )000/000/830( )200/247(  
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حق بيمه 
  قطعي

عوارض
  شهرداري

حق بيمه
  خالص

در صورت لزوم
ضريب كوتاه مدت يا 

  روزشمار

ميانگين   نرخ بند شناور
  اظهارنامه

)482/142 (
=  

)149/4+ ( )333/138(
=  

×   (          )×   )    ( يا%)--(
)666/166/69(  

  
  ريال 051/3اضافي، برگشتي : عوارض شهرداري    ريال  200/247جمع كل حق بيمه موقت 
  ريال 482/142جمع كل حق بيمه قطعي 

حق % 50شوراي عالي بيمه حداكثر حق بيمه برگشتي معادل  25آيين نامه شماره  3ده با توجه به ما: توضيح
  .باشد بيمه موقت مي

  :گذار بيمه           : تاريخ صدور    :نمايندگي       : الحاقي شماره  : رديف ساالنه
  :نشاني

امـه شـماره فـوق براسـاس     ن نمايد كه سرمايه شناور مورد بيمه، بيمـه  بيمه ايران بدينوسيله گواهي و اعالم مي
ريال و حـق بيمـه قطعـي بـه شـرح صـورت        666/166/69ار گز هاي ارسالي از طرف بيمه ارنامهميانگين يا اظه

التفاوت آن از حق بيمه موقت بعنوان حق بيمـه   گردد كه مابه ريال تعيين مي 482/142محاسبه فوق به مبلغ 
  .گردد اضافي برگشتي منظور مي

  .يابد كاهش مي/ ريال افزايش  482/143ريال به مبلغ  200/247نامه از مبلغ  بيمه بنابراين كل حق بيمه
  ريال 667/101  :برگشتي / حق بيمه اضافي     :تاريخ پايان         : تاريخ شروع

  ريال 3051برگشتي / اضافي : عوارض شهرداري
  

  هاي آتش سوزي نامه نحوه صدور بيمه
گيـرد صـدور سـه     ي آتش سوزي كه بطور خالصه مورد بررسي قرار مينامه ها در مبحث مربوط به صدور بيمه

هـاي   نامـه  هاي غيرصـنعتي، بيمـه   نامه ي منازل مسكوني، بيمهاه نامه شامل بيمه اصلي سوزي آتش  نامه نوع بيمه
ر هـر سـه نـوع    هـاي آتـش سـوزي د    نامـه  مراحل صدور بيمـه البته شود  وضيح داده ميصنعتي بطور اختصار ت

  .باشد نامه فوق الذكر تقريباً يكسان مي بيمه
گيـرد بشـرح ذيـل     مـورد توجـه قـرار     بايـد  آتش سوزي هاي نامه شرايط و مراحل و مواردي كه در صدور بيمه

  :باشد مي
  

  هاي آتش سوزي نامه مراحل صدور بيمه) الف
اطالعات زير د بيمه كه حاوي فرم چاپي تحت عنوان برگ پيشنها: گذار تكميل پرسشنامه توسط بيمه -1

گيـرد، اهـم    نامه آتش سوزي قرار مي شود كه مبناي بيمه ار تكميل و امضاء ميگز باشد توسط بيمه مي
  :باشد اطالعات مذكور شامل موارد زير مي

  گذار نام بيمه -
 گذار نشاني بيمه -
 نشاني محل مورد بيمه -
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 اي ار جهت پوشش بيمهگز خطرات مورد درخواست بيمه -
 هاي آنها ات مربوط به مورد بيمه از جمله ارزشاطالع -
 سابقه و نوع آتش سوزي -
 همسايگان محل مورد بيمه -
 وضعيت تأمين نيروي برق -
 وضعيت تأمين آب مصرفي و آب قابل استفاده در صورت وقوع آتش سوزي -
 وسائل و امكانات آتش سوزي -
 وضعيت نگهباني محل مورد بيمه -

  .نمايد كه به سئواالت پاسخ مطابق با واقعيت داده است تأييد ميار با امضاء برگ پرسشنامه گز بيمه
پيشنهاد تكميل شده توسط صادر كننده بيمه نامه مورد بررسي قرار گرفته و در صورتي كه نيـاز بـه    -2

بازديد از محل مورد بيمه احساس شود توسط كارشناسان بازديد اوليـه از محـل مـورد بيمـه بازديـد      
  .نامه ارسال مي گردد طه جهت صادر كننده بيمهبعمل آمده و گزارش مربو

نامه با بررسي و مطالعه مجدد برگ پرسشنامه و گزارش بازديد اوليه تهيـه شـده در    صادر كننده بيمه -3
كه در اين حالـت معمـوالً سـه وضـعيت     نامه آتش سوزي تصميم الزم را اخذ  مورد امكان صدور بيمه

 :آيد پيش مي
باشـد   اي است كه قبول آن اصالً امكانپذير نمـي  آمده وضعيت ريسك به گونهيا مطابق بازديد بعمل ) 1-3

  گردد ار اعالم ميگز حالت مراتب عدم پذيرش به بيمه كه در اين
هاي ايمني قابـل پـذيرش    ي اصالحات و توصيهراي است كه با انجام يك س وضعيت ريسك به گونه) 2-3

ها بازديد مجدد بعمل آمده و نسـبت بـه قبـول ريسـك      آن ها ابالغ و پس از انجام خواهد بود و لذا توصيه
  .اقدام خواهد شد

گـر مبـادرت بـه     بل قبول بوده كه در ايـن حالـت بيمـه   ادر حالت سوم وضعيت ريسك، مطلوب و ق )3-3
 .نمايد نامه نموده و نرخ حق بيمه متعلقه را تعيين مي تنظيم پيش نويس بيمه

گر  هاي آتش سوزي مورد عمل بيمه نامه نظر بر روي فرم بيمه نامه مورد بيمه ،نويس پس از تهيه پيش -4
نامه بنا به  گردد و ساير نسخ بيمه ار ارائه ميگز آن جهت پرداخت حق بيمه به بيمهتايپ، نسخه اصلي 

 .پذيرد اقتضاء تقسيم شده و ساير مراحل انجام مي
  

  هاي آتش سوزي صنعتي نامه بيمه) الف
شـد كـه صـرفاً بـراي     با مي معمولي هاي آتش سوزي نامه سوزي صنعتي، بيمه هاي آتش نامه منظور از بيمه

نامه نيز مراحـل   ين بيمهادر . دهد ادر و آنها را تحت پوشش بيمه آتش سوزي قرار ميواحدهاي صنعتي ص
باشد كـه   طي شده و بخصوص مرحله تكميل پرسشنامه و بازديد اوليه حائز اهميت خاصي مي قبليصدور 

بايسـت دقيقـاً    ار ميگز باشد، بدين معني كه بيمه تي ميهاي آتش سوزي صنع نامه دور بيمهمحور اصلي ص
ارزش ساختمان، ماشين آالت، مواد اوليه، كاالي ساخته شده، كاالي در جريان ساخت، اثاثيه و لوازم ثابت 

زش مبالغ بيمه شده هر و ماشين آالت و اثاثيه و مواد اوليه اماني را به تفكيك ذكر نمايد غير از آن ريز ار
هاي تفكيكي يا ريز مبالغ  ر برخي از ارزشگزا البته در صورتي كه بيمه. مايديك از موارد فوق را نيز اعالم ن
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ار به اسناد در اختيار گز استناد احتمالي بيمه حق بايست طي شرطي گر مي نمايد، بيمهنبيمه شده را ارائه 
را از وي ساقط نموده و صرفاً نظريه كارشناس خسارت خـود را  او در زمان وقوع حوادث منجر به خسارت 

  .اعمال نمايد
ار را بـه عـدم امكـان ارائـه     گـز  بايست توجـه بيمـه   گر مي تي بيمههاي آتش سوزي صنع نامه در صدور بيمه
چرا كه بـا توجـه   . ضافي معطوف نمايدشار صنعتي بدون دريافت حق بيمه ااي ظروف تحت ف پوشش بيمه
هاي آتش سوزي، به صراحت جبران خسارت ناشي از انفجار ظروف تحت فشار  نامه مومي بيمهبه شرايط ع

  .صنعتي مستثني شده است
بايست حتي المقدور ارزش مبالغ بيمه شده معـادل ارزش   ار ميگز ها جهت منافع بيمه نامه در اينگونه بيمه

گذاربـه   دگي وپرداخـت خسـارت بيمـه   تا در هنگام رسـي . واقعي يا ارزش روز موارد بيمه شده تعيين شود
  .دسترسي پيدا كند خسارت وزيان وارده تمامي

اي اسـتفاده   توان از شرايط اظهارنامه ها مي هاي صنعتي براي تحت پوشش قرار دادن موجودي نامه در بيمه
 توان بـا  آالت واحدهاي صنعتي از وضعيت خوبي برخوردار باشد مي همچنين اگر ساختمان و ماشين. نمود

در ضمن براي كاهش ضـريب  ار ارائه نمود، گز را نيز به بيمهرعايت اصول مربوطه شرايط ارزش جايگزيني 
مثـل  بايست از روشهاي فنـي بيمـه    عتي حتي المقدور ميهاي آتش سوزي صن نامه مه در بيمهنرخ حق بي

  تفكيك ريسك استفاده نمود
  
  هاي آتش سوزي غير صنعتي نامه بيمه) ب

در . باشـد  ها مي هاي واحدهاي تجاري از قبيل فروشگاه نامه هاي غير صنعتي عموماً بيمه نامه منظور از بيمه
هـاي آتـش    نامـه  گردد و پس از درج اطالعات متعارف بيمه نامه كليه مراحل صدور رعايت مي اين نوع بيمه

و موادي كه در بايست بطور قطع به نوع فعاليت انجام شدني در محل مورد بيمه، همچنين كاال  سوزي مي
المقدور ارزشهاي بيمه  باشد اشاره دقيق شود و حتي محل مورد بيمه در معرض فروش يا مورد استفاده مي

محتويات و همچنين اسباب و اثاثيه بطور تفكيك قيد شده از قبيل مبلغ بيمه شده ساختمان، موجودي و 
در زمان وقوع احتمالي حوادث منجر تعيين ارزش مبالغ بيمه شده بصورت تفكيك از ايجاد مشكل . گردد

به خسارت جلوگيري نموده و عمالً كار رسيدگي و پرداخت خسارت بدين وسيله به نحـو بـارزي تسـهيل    
هاي آتش سوزي غير صنعتي بعضي مواقع ايجاب مي نمايد كه پيشـنهادات كـاهش    نامه در بيمه .گردد مي

هاي ايمني درج گردد و حتي در  ه بعنوان توصيهخطرات احتمالي تعيين شده توسط كارشناس بازديد اولي
هـاي آتـش سـوزي غيـر صـنعتي هـم در        نامـه  بيمـه  .بعضي از موارد ضمانت اجراهاي خاص تعيين گردد

  گردد  نامه معمولي ارايه مي بيمه
  
  بيمه آتش سوزي منازل مسكوني) ج  

هاي حريق، انفجـار و صـاعقه در برابـر    ار واحد مسكوني عالوه بر خطرگز نوع بيمه بنا به درخواست بيمه در اين
گيـرد و حـق    كليه خطرهاي اضافي كه به آن اشاره شد با سرمايه دلخواه و به قيمت روز تحت پوشش قرار مي

همچنـين  . بيمه ساالنه آن با توجه به ارزش ساختمان و اثاث منزل و خطرهاي بيمه شده محاسبه خواهد شـد 
به صورت گروهي نزد بيمه ايران تحت پوشش بيمه آتش سوزي قـرار  در صورتي كه بيمه نامه منازل مسكوني 
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گيرد چنانچه تعداد واحدهاي مسكوني تحت پوشش بيش از پانزده واحد باشد ده درصـد تخفيـف گروهـي در    
  .گردد نرخهاي بيمه نامه بيمه ايران اعمال مي

  
  نحوه صحيح تكميل پيشنهاد بيمه

خصـوص چگـونگي    هـاي الزم را در  راهنمـايي  بايـد سط متقاضـي  وكارشناس قبل از تكميل پيشنهاد بيمه ت.1
  .ار ارائه نمايدگز تكميل آن به بيمه

هاي دوگانه و چندگانه از كلمات و اعـداد   پيشنهاد بيمه خوش خط و خوانا تكميل شود به نحوي كه برداشت.2
  .نگردد

نانچـه خـط   داشـته باشـد و چ  ديگر پيشنهاد بيمه خط خـوردگي ن  تپيشنهاد بيمه مخدوش نباشد، به عبار.3
  .ار مراتب خط خوردگي را تائيد كندگز خوردگي ايجاد شد بيمه

نامـه تنظـيم    پيشـنهاد بيمـه سـندي اسـت كـه روي آن بيمـه      . ار تكميل شودگز پيشنهاد بيمه توسط بيمه. 4
  .ار شخصاً پيشنهاد بيمه را تكميل كندگز قدور بايد بيمهشود، بنابراين حتي الم مي
  .قرار گيرد) مهر و امضاء(ار مورد تأئيد گز رسميت دادن به آن از طرف بيمه بيمه به خاطر پيشنهاد. 5
  

  نامه بيمه) آناليز(نحوه صحيح تنظيم 
گذار، نشاني محل  هاي مختلف تشكيل شده است در قسمت فوقاني، اطالعاتي نظير نام بيمه نامه از قسمت بيمه

شود در قسمت بعدي خطرهاي مورد تعهـد   درج مي... ء، نوع فعاليت وگذار، تاريخ انقضا مورد بيمه، نشاني بيمه
خطـرات  (رهـاي ديگـري   طار درخواسـت پوشـش خ  گـز  درج شده است و چنانچه بيمه) قهحريق، انفجار، صاع(

  .اينگونه خطرها نيز درج شوند ،را نيز داشته باشد بايد در همين محل) تبعي
ه داراي متني است كه تقدم و تاخر اموال تحت پوشش بايد قسمت بعدي شرح مورد بيمه است شرح مورد بيم

  :به صورت زير درج گردد
ار فـوق  گـز  وجودي و محتويات متعلق بـه بيمـه  ساختمانها، تأسيسات، ماشين آالت، ابزار آالت، وسايل نقليه، م

محسـوب   نامه كه جزء الينفك آن واقع در محل مورد بيمه طبق صورت ريز و ارزش تفكيكي پيوست اين بيمه
  :شود به شرح زير مي
  ............................... ساختمانها جمعاً به مبلغ.1
  ................................. تأسيسات جمعاً به مبلغ.2
  .............................. آالت جمعاً به مبلغ ماشين.3
  ................................. ابزار آالت جمعاً به مبلغ.4
  ............................ وسايل نقليه جمعاً به مبلغ.5
  ................................... موجودي جمعاً به مبلغ.6
  .................................. محتويات جمعاً به مبلغ.7

گزار بوده  رنگ متعلق به بيمهباشند كه برگه اول و سفيد  برگي مي 2يا  4هاي معمولي بصورت  نامه معموالً بيمه
ها و اوراق را كنترل نمايد  كارشناس بايستي برگه .گردد ها تحويل ادارات مختلف شركت بيمه مي و مابقي برگه

گـزار شـده    هـاي الزم تحويـل بيمـه    كه همگي داراي امضاء معتبر و بدون خط خوردگي باشند و تمامي نسخه
  .باشند
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