
نامه تمام خطر نصب مهیب

(E.A.R)



گذار مذكور در جدول مشخصات )پيشنهادي كه به شركت سهامي بيمه ايران كه از اين براساس پيشنهاد كتبي بيمه

يم گرديده( و نيز به استناد پاسخهاي مندرج در پرسشنامه تكميل  شلده از فلر    شود تسلگر ناميده ميپس بيمه

گذار حق بيمه درصورتي كه بيمه گيرد،نامه صورت مير درج در بيمهگذار و ساير اظهارات كتبي او كه به منظوبيمه

ات و شرايط مندرج در آن و مقرر نامه و با رعايت استثنائات،بيمه را در زمان مقرر پرداخت كرده باشد به موجب اين

مه را بعهده داشته و ياز موضوعات مورد ب يا قسمتيكه انجام تمام يگر خسارت تمام كسانبيمه ،هاي مربوطيا الحاقي

نمايد:شوند به شرح زير جبران مييگذار محسوب ممهينامه بمهين بيدر ا

 استثنائات عمومی

بله عللت يلا در    يا غيلر مسلتقيم،   دني را كه به فور مستقيم يا مسئوليت م و يا آسيب وارده گر اتال بيمه

عوام  زير ايجاد و يا به سبب آن تشديد گردد جبران نخواهد كرد:از  يكينتيجه 

 علالم شلده يلا نشلده باشلد(، جنلگ داخللي،       )خواه جنگ ا عمليات خصمانه ،عم  دشمن خارجي ( جنگ، هجوم،الف

 ،ه با اعتصاب كارگرانلكارخانه از فر  كارفرما درمقاب يتصاب كارگران يا تعطيلاع ، شورش،انقالب يا قيام ،بلوا ،ياغيگري

در دست گرفتن قدرت به وسيله قواي نظامي يا از فريق غير قانوني يلا از فلر  اشخاصلي بلا    ،جنبشهاي دسته جمعي

تخريب يا زيان  ،ط و مصادرهضب ، توقيف،توفئه ،سوءنيت كه به نام يا با ارتباط با هر گونه تشكيالت سياسي انجام گيرد

يا هر مقام صالحيتدار عمومي.(DE JURE OR DE FACTO) بنا به دستور دولت عملي يا قانوني ،وارد به اموال

.هاي راديواكتيوتشعشعات اتمي يا آلودگي ،ايواكنشهاي هسته (ب

گذار يا نمايندگان وي.انگاري عمدي بيمهعم  يا سه  (پ

.يا جزئي يكلتوقف كار به فور  ت(

 .يسيا الكترومغنافي ييايميوشي، بيكيولوژي، بييايميهر سالح ش ث(

نلد   يا فرايل روس يل ، ويوتريافلزار كلامپ   ، برنامله نلرم   يوتريسلتم كلامپ   يوتر، سيا كاركرد هر نوع كامپي يريبكارگ ج(

ب رساندن.يگر با قصد آسيد يكيستم الكترونيا هر سي يوتريكامپ

 "اللف "بنلد   گر به اسلتناد اسلتثنائات   ر، بيمهقيب دعواي قضايي يا هرگونه دادرسي ديگهرگاه در جريان فرح يا تع

اثبلات ايلن كله ننلين    يا مسئوليتي مشمول ايلن بيمله نيسلت،    ديدگياز بين رفتن، ويراني، آسيبدارد كه اعالم 

گذار است.باشد به عهده بيمهمواردي مشمول بيمه مي

مدت بيمه 

پس از شروع كار يا پلس از آن   ، تاريخ مقدم ديگري در جدول مشخصات قيد شده باشد راگ يحتگر مسووليت بيمه

شود و به محض تحوي  كار يا انجام نخستين كه اقالم مذكور در جدول مشخصات در مح  نصب تخليه شد آغاز مي

هلا   ز شروع آزملايش بعد ا شود و حداكثر نهار هفتهابر اينكه كداميك زودتر انجام بن ،آزمايش ساده يا آزمايش با بار

 به فور كتبي توافق ديگري شده باشد. مگر آن كه قبالً پذيرد،پايان مي

 يك يا نند ماشين انجام گيرد،برداري يا تحوي  تنها نسبت به بخشي از تاسيسات يا نسبت به اگر آزمايش و يا بهره

پذيرد و نسبت ها خاتمه ميماشين يا ماشين گر و كليه مسئووليتهاي مربوط به اين بخش از تاسيسات وتامين بيمه



گلر   نسبت به اشياء دست دوم مورد نصب تعهد بيمله  يابد.هاي ديگر ادامه ميبه قسمتهاي ديگر تاسيسات يا ماشين

 يابد.در لحظه شروع آزمايش خاتمه مي

آن تنها با موافقلت    شود و تمديد مدتاعتبار بيمه حداكثر در تاريخي كه در جدول مشخصات قيد شده منقضي مي

 باشد.گر ممكن ميقبلي و كتبي بيمه

شرایط عمومی

گلذار مقلرراتنامه مشروط بر اين است كله بيمله   گر براي هر گونه پرداختي به موجب اين بيمهمسئوليت بيمه-1

يله   نامه را رعايت كرده و به سئواالت مطرح شلده در پرسشلنامه و پيشلنهاد بله درسلتي پاسلخ داده و كل   بيمه

 انجام داده باشد. ه عهده داردوظايفي را كه ب

ايلن" شلود و اصلطالح   نامه محسوب مينامه جزء الينفك بيمهجدول مشخصات و بخش يا بخشهاي اين بيمه -2

هر بار كه در اين قرارداد به كار رود منظور از آن جدول مشخصات و بخش و يا بخشلها نيلز خواهلد    "نامهبيمه

نامه يا جدول مشخصات يا در بخش يلا بخشلهاي آن بله   اصطالحي كه در يك قسمت از بيمه بود. هر واژه و يا

 نامه داراي همان معني خواهد بود.همه جاي بيمه ،معني خاص به كار برده شود 

بهان وارد به اشخاص ثالث يا زيو اموال بيمه شده  ار بايد به منظور جلوگيري از اتال  يا آسيب ديدگيگذبيمه -3

گر را انجام دهلد و مقلررات قلانوني و   بيمه معقولهاي الزم را به عم  آورد و توصيه خود كليه اقدامهايهزينه 

 هاي كارخانه سازنده را رعايت كند.توصيه

قلرار دهنلد و يابيل و ملورد ارز هر زمان مناسب موضوع بيمه را بازرسلي   در توانند گر مينمايندگان بيمه (الف -4

 گر بگذارد.ارزيابي خطر در اختيار نمايندگان بيمه يكليه افالعات ضروري را براف است گذار موظبيمه

گر برسلاند   يا نامه به آگاهي بيمه فكسگذار ملزم است هرگونه تغيير در ماهيت خطر را بالفاصله به وسيله بيمه (ب

قالم بيمه شده بلا توجله بله اوضلاع و   و به هزينه خود كليه اقدامهاي احتيافي الزم را براي افمينان از صحت كار ا

احوال معمول دارد. درصورت لزوم ممكن است به تبع اين تغييرات نسبت به حدود تامين يا حق بيمه تجديلد نظلر   

 بعم  آيد.

گذار نبايد در موضوع بيمه تغييراتي را ايجاد كند و يا اجازه انجام آن را بدهد كه منجر به تشلديد خطلر شلود   بيمه

گر را كسب كرده باشد.موافقت كتبي بيمهمگر آن كه 

نامه ممكلن اسلت موجلب فلرح ادعلاي خسلارت شلودكه بر فبق اين بيمه يادرصورت وقوع هر گونه حادثه-5

 گذار بايد:بيمه

نيز آن را  گر برساند و كتباًمراتب را با ذكر نوع و حدود خسارت به آگاهي بيمه فكسبالفاصله بوسيله تلفن يا  (الف

 د تائيد قرار دهد.مور

كليه اقدامهايي را كه براي وي امكان دارد به عم   ،ديدگييا آسيب نظور جلوگيري از گسترش دامنه اتال به م (ب

 آورد.

گر قسمتهاي خسارت ديده را به همان حال حفظ كند و به منظور رسيدگي دراختيار نماينده يا كارشناس بيمه (پ

 قرار دهد.



 گر را تهيه و دراختيار او بگذارد.ارك مورد درخواست بيمهكليه افالعات و مد (ت

با شكست حرز باشلد مقامهلاي انتظلامي را مطللع سلازد.    سرقتساده يا  يدزدردي كه خسارت معلول ادر مو (ث

روز پس از وقلوع حادثله بله   14 مدت ديدگي يا مسئوليتي كه ظر يا آسيب گر در هيچ موردي در قبال اتال يمهب

 تعهدي نخواهد داشت. ،اده نشده باشدوي افالع د

در ملورد خسلارتهاي جزئلي كله    ،گر رساندگذار برفبق شرايط باال وقوع خسارت را به افالع بيمهپس از آنكه بيمه

رد بايد به اتواند نسبت به تعمير يا تعويض اقدام كند. در ساير مومي ،شودگر تعيين و ابالغ ميحدود آن توسط بيمه

خسارت را مورد رسليدگي قلرار دهلد و هرگلاه    ،گر فرصت داده شود كه قب  از هرگونه تعمير يا تغييرنماينده بيمه

گلذار حلق دارد   بيمله  ،ر  مدت معقول پس از وقوع حادثه خسارت را مورد رسيدگي قرار ندهلد ظگر نماينده بيمه

ديده به موقع و به نحو مناسب  نسبت به تعمير يا تعويض قسمتهاي خسارت ديده اقدام كند. ننانچه اقالم خسارت

 گر نسبت به آن تعهدي نخواهد داشت.تعمير نشود بيمه

به منظور حفظ حقوق خود و دريافلت غراملتگر مهيبگر اقدامهايي را كه گذار متعهد است به هزينه بيمهبيمه -6

داند معمول دارد يا اجازه و اند( الزم مينامه بيمه شدهبجز كساني كه تحت اين بيمهاشخاص ثالث )پرداختي از 

قلرار گيلرد اعلم اسلت از    گرمهيبدرخواست  موردجبران آن  د. غراماتي كه ممكن استدستور انجام آن را بده

پرداخته است يا غراماتي كه بر فبق اص  قائم مقامي در نتيجه خسارتهايي كه  گر مستقيماًخسارتهايي كه بيمه

قبل  از    ممكن اسلت حق مطالبه آن را دارد. اقدامهاي مذكور در اين بند نامه پرداخته است به موجب اين بيمه

 رد.يگقرار درخواست  ا مورديآن الزم تشخيص داده شود  گذار يا بعد ازپرداخت خسارت به بيمه

ت از فلر ي)با فرض قبول مسئولنامه پرداخت شود هرگونه اختال  درباره مبلغي كه بايد به موجب اين بيمه  -7

 شود ارجاع خواهد شد.با توافق فرفين برگزيده مي موضوع به كارشناسي كه كتباًگر( مهيب

ظر  مدت  ،اگر فرفين نسبت به كارشناس واحد به توافق نرسند موضوع اختال  به دو كارشناس كه توسط فرفين

 شود ارجاع خواهد گرديد.يك ماه از تاريخ درخواست كتبي فر  ديگر انتخاب مي

كارشناس سلومي    ،كارشناسان ،رشناسان مزبور به توافق نرسند قب  از بررسي ماهوي موضوع اختال درصورتيكه كا

انتخاب خواهند كرد. جلسه كارشناسي تحت رياست سركارشناس تشكي  خواهد شد.  را به عنوان سركارشناس كتباً

باشد.نمي گر درمراجع قضايي قاب  فرحقب  از اعالم نظر كارشناسان هيچ دعوايي عليه بيمه

اگر خسارتي مورد ادعا قرار گيرد كه عاري از حقيقت يا توام با قصد تقلب تشخيص داده شلود يلا اظهلاراتي در -8

گذار يا هر شلخص   نامه از فر  بيمهجهت ادعاهايي از اين قبي  عنوان گردد و يا به منظور استفاده از اين بيمه

يا هرگاه  ،و وساي  و تدابير نادرست و تقلب آميز به كار برده شود گذار اسناد و مداركديگري به نمايندگي بيمه

ننانچه اقامه دعوي ظلر  سله ملاه و يلا درصلورت    ،گر درخصوص خسارتي از خود سلب مسئوليت نمايدبيمه

ارجاع موضوع به كارشناس ظر  مدت سه ماه پس از اعالم راي از فر  كارشناس يا سركارشناس اقدام قانوني 

 نامه منتفي خواهد شد.گذار صورت نگيرد كليه حقوق ناشي از اين بيمهمهاز سوي بي

ناملهبيمله  اشلخاص ثاللث،    يا دعلاو يبراي جبران خسارت  ،نامهاين بيمهاگر در زمان ادعاي خسارت مشمول   -9

مسئول جبران خسارت خواهد بود. سهم خودگر فقط نسبت به بيمه شد،وجود داشته باز ينديگري 



یخسارت ماد –بخش یك 

نامه تمام يا قسمتي از اموال مندرج در جلدول   كند كه هرگاه درفول مدت اعتبار بيمهگذار توافق ميگر با بيمهبيمه

 بينلي شلود،   رت فيزيكي غير قاب  پيشمستثني شده به فور ناگهاني دنار خسا مشخصات به عللي جز آنچه صريحاً

گر به انتخاب خود با پرداخت نقدي يلا تعميلر يلا تعلويض ملورد   بيمه ،به فوري كه مستلزم تعمير يا تعويض باشد

بينلي شلده و در   خسارت را در هر حادثه حداكثر تا ميزاني كه بلراي آن در جلدول مشخصلات پليش    ،آسيب ديده

 جبران خواهد كرد. غ بيمه مندرج در جدول مذكورمجموع تا مبل

گلذار   باشد به بيمله نامه ميدثي را كه تحت پوشش اين بيمهگر همچنين هزينه برداشت ضايعات مربوط به حوابيمه

اي در جدول براي اين منظور در نظر گرفته شده باشد.پرداخت خواهد كرد. مشروط بر اين كه مبلغ جداگانه

استثنائات ویژه بخش یك

گر نسبت به موارد زير تعهدي ندارد:بيمه

 گذار است.ت به عهده بيمهفرانشيز مذكور در جدول مشخصا ،در هر حادثه (الف

خير در أخسلارتهاي ناشلي از تل    هر صورت از جمله جلرايم قلراردادي،    خسارتهاي غير مستقيم از هر قبي  و به (ب

 عدم اجراي قرارداد و از دست دادن آن. ،انجام كار

خطاهايي  بجز كار، نادرستمعيوب، اجراي  يگرختهيرمواد يا  فراحي غلط، بعلتيا آسيب ديدگي  از بين رفتن (پ

 كه در هنگام نصب صورت گيرد.

ا يل بعللت علدم اسلتفاده و    يخراب ،زدگي و قشرگرفتگيزنگ ،خوردگي ،يو پارگ خسارتهاي ناشي از فرسودگي( ت

 .يجو يط عاديمعلول شرا

، بلرات و   ، اسلناد تمبرهلا  ، پولهاي رايل،، فاكتورها ،صورتحسابها ،هانقشه ها،رفتن يا آسيب وارد به پرونده از بين (ث

جعبه و كارتن. صندوق،بندي مانند لوازم بسته ، نكها،اوراق بهادار ،اسكناس سفته،

شود.كه درهنگام صورت برداري موجودي كشف مي ياتالف (ج

 شودكه نسبت به بخش یك اعمال می مقرراتی

( نبايد كمتلر از   5تا  1نامه مبالغ مذكور در جدول مشخصات )بند به موجب اين بيمه مبالغ بيمه شده: – 1شرط 

حقلوق و    هلاي حمل ،   ارزش كام  هر يك از اقالم مورد بيمه درهنگام پايان عمليات نصب با منظور داشتن هزينله 

 هاي نصب باشد.عوارض گمركي و هزينه

براي افزايش يا كاهش مبلالغ بيمله شلده اقلدام    ،هاگذار متعهد است درصورت هرگونه تغيير دستمزد و قيمتبيمه

(.6مه ملحوظ شود )بند ناگر در بيمهلكن اين تغييرات از زماني نافذ خواهد بود كه توسط بيمه ،كند

مبللغ قابل     بايست بيمه شود،مبالغي است كه ميمعلوم شود كه مبالغ بيمه شده كمتر از  خسارتاگر هنگام وقوع 

كلاهش    شلد يمبايسلت بيمله   غي كله ملي   مبل هنامه به تناسب مبلغ بيمه شده بگذار تحت اين بيمهپرداخت به بيمه

.قانون بيمه( ده)ماده  شودها به فور جداگانه اعمال مياين شرط نسبت به هر يك از اقالم و هزينه .يابدمي

  اساس پرداخت خسارت: – 2شرط 

شود:خسارت به ترتيب زير جبران مي نامه،وقوع حادثه مشمول اين بيمه ( فوق درصورت1با رعايت شرط )



ب  از هزينه تعميرات الزم براي اينكه اقالم خسارت ديده به وضعي كه بالفاصله ق ،در مورد خسارت قاب  تعمير (الف

 شود.يهم اگر وجودداشته باشد كسر م يافتين مبلغ، بازيحادثه داشته برگردانده شود كه از ا

اين تعهد محلدود    .كسر بازيافتيقب  از حادثه پس از ارزش واقعي مورد بيمه بالفاصله  ،درصورت خسارت كلي (ب

مشلروط بلر    ،گذار شده و تا حدودي است كه جزء مبالغ بيمه شده باشدبه آن مقدار خسارتي است كه متوجه بيمه

 اين كه شرايط و مقررات مربوط رعايت گردد.

خواهلد كلرد.   گر تنها درصورت ارائه فاكتور يا اسناد ديگري كه مويد تعمير يا تعويض باشد خسلارت پرداخلت   بيمه

الفاصلله قبل  از حادثله   لكن اگر هزينه تعمير از ارزش واقعي املوال ب  ،كليه خسارتهاي قاب  تعمير بايد تعمير شود

 جبران خسارت براساس بند )ب( باال صورت خواهد گرفت. تجاوز كند،

جزئي از تعميرات قطعلي   دار خواهد بود مشروط بر اينكه ننين تعميراتي گر هزينه تعميرات موقت را نيز عهدهبيمه

بوده و موجب افزايش ك  هزينه تعميرات نشود.

نامه نيست.اضافات و يا بهسازي مشمول اين بيمه ،هزينه مربوط به تغييرات

 گستره پوشش: -3شرط 

ع تنهلا   يو حم  و نق  سلر  يالت رسمي، كار در شب، كار در هنگام تعطياضافه كار يبرا ياضاف يهانهيهز

ن قرار گرفته شود.يفرف يقبل يمورد موافقت كتبً  حايمه خواهد بود كه صريب مشمول يدرصورت

 اموال مجاور: – 4شرط 

ا يلمانكلار   يا پيل ا مجلاورت آن متعللق بله صلاحبكار   يل كلار   ب وارد به اموال موجود در محل    يا آسياتال  

م با نصب يدرارتباط مستقكه  ن استيمورد تام يار و مراقبت آنان تنها در صورتيا اموال تحت اختيمانكاران و يپ

 

ا يل 

 ينامله رو مله ينكه خسارت در ملدت اعتبلار ب   يك باشد، مشروط برايمه شده در بخش يش اقالم بيا آزمايساختمان 

ن شلام ين تلام يك جدول مشخصات در نظر گرفته شده باشد. ايبخش  9در بند  ياآن مبلغ جداگانه يدهد و برا

نخواهد بود. ي  كارگاهيو وسازات ي، نصب و تجهيساختمان ينهايماش

 درقبال اشخاص ثالث مسئوليت -بخش دو

بخلش    باشد، حداكثر تا مبلغ مندرج درگذار به موجب قانون مسئول آن ميگر خسارتهايي را كه بيمهبيمه 

 دو جدول مشخصات به شرح زير جبران خواهد كرد: 

 .شود يا نشود(به مرگ منجر  اعم از اين كهي از حادثه )صدمات جسماني يا بيماري اشخاص ثالث ناش (الف

مستقيم با عمليات نصب، ساختمان يا  اي در رابطهوارد به اموال اشخاص ثالث كه معلول حادثه يا آسيب اتال  (ب

 نامه در مح  اجراي فرح يا مجاور آن باشد. آزمايش اقالم بيمه شده در بخش يك در مدت اعتبار بيمه

را نيز به  ريزگر مبالغ ال پرداخت خسارتي تحت عنوان مسئوليت مدني مورد پيدا كند، بيمههرگاه بر فبق مقررات با

 گذار پرداخت خواهد كرد: بيمه

 گذار به خواهان پرداخته است. ها و مخارج دادرسي كه بيمهكليه هزينه (الف

 ه است. به عهده گرفتگر مهيبگذار با رضايت كتبي مخارجي كه بيمه ها وكليه هزينه (ب



نامه از ميزان مبالغ و يا حد غرامتي كه در جدول مشخصات گر تحت اين بخش بيمهمشروط بر اين كه تعهدات بيمه

 در هر مورد درج شده است تجاوز نكند.

استثنائات ویژه بخش دو

گر نسبت به موارد زير تعهدي ندارد: بيمه

گذار است.ده بيمهدر جدول مشخصات به عه در هر حادثه فرانشيز مذكور-1

خير درأخسلارتهاي ناشلي از تل    هر صورت از جمله جلرايم قلراردادي،    خسارتهاي غير مستقيم از هر قبي  و به-2

عدم اجراي قرارداد و از دست دادن آن. ،انجام كار

ه يلا قابل شلد هاي مربوط به انجام يا تجديد يا جبران يا تعمير يا تعويض هر آنچه كه دربخش يك بيمههزينه-3

بيمه شدن بوده است. 

هاي ناشي از:مسئوليت-4

سسه ديگري كله   ؤمهر صدمات جسماني يا بيماري كارمندان يا كارگران پيمانكار يا پيمانكاران يا صاحبكار يا  (الف

 در انجام تمام يا بخشي از فرح بيمه شده دربخش يك دخالت دارد و همچنين اعضاي خانواده آنان. 

يا آسيب وارد به اموال متعلق يادر اختيار يا در امانت يا در مراقبت پيمانكار يا پيمانكاران يا صلاحبكار يلا    اتال  (ب

نامله بيمله شلده يلا هلر يلك از   هر موسسه ديگر مرتبط با اجراي فرح كه تمام يا قسمتي از آن دربخش يك بيمه

كارمندان و كارگران موسسات و اشخاص مزبور.

 هاي عمومي يا وساي  موتوري آبي يا هوايي.مرور درجاده وساي  نقليه مجاز به عبور وحوادث ناشي از  (پ

گذار براي پرداخت هر مبلغي به عنوان غرامت يا به هر عنوان ديگر مگر آن كه بدون ننين هرگونه موافقت بيمه (ت

 موافقتي نيز مسئوليت وميزان آن محرز باشد. 

شوداعمال می ای كه نسبت به بخش دوشرایط ویژه

گذار يلا بله نلام او بلدون موافقلت كتبليهرگونه اقرار، پيشنهاد، وعده، پرداخت يا جبران غرامتي از فر  بيمه-1

بله   گذار را به عهده بگيرد و به نلام او و   تواند دفاع از بيمهگر ننانچه بخواهد ميگر معتبر نخواهد بود. بيمهبيمه

گذار اقامه دعوي نمايد و اختيلار تلام دارد   يا براي جبران غرامت به نام بيمهنفع خود هرگونه خسارتي را تسويه 

گذار ملزم اسلت   كه به تعقيب دعوي و تسويه هرگونه خسارت به هر صورت كه مصلحت بداند اقدام كند و بيمه

 كليه افالعات و كمكهاي الزم را در اختيار او بگذارد.

تواند تا ميزاني كه براي حد غرامت هلر حادثله در نظلرگر مي، بيمه درصورت وقوع حادثه مربوط به اين بخش-2

تري به اين عنوان پرداخت شده است( و يا هر مبلغ نازل گرفته شده است )پس از كسر مبلغ يا مبالغي كه قبالً

ين پرداختي را كه بتوان با پرداخت آن ادعا يا ادعاهاي ناشي از وقوع حادثه را جبران نمود، بپردازد ومتعاقب نن

گر هيچ مسئوليت ديگري در مورد حادثه مذكور تحت اين بخش نخواهد داشت.بيمه

كنند.ينامه را از فر  او امضاء ممهين بيگر امهيار تام از جانب بيگران با اختمهيب

رانیمه ايب یشركت سهام          ـانیپـا

واحد:         


