
نامه عيوب اساسي و پنهان ساختمان بيمه

 (L.D.B)



كليات: اول فصل

 قرارداد اساس -1 ماده

قانون برنامه پنجساله  168ماده  "ب"بند الزام  و 1316 ماه ارديبهشت 7 مصوب بيمه قانون براساس نامه بيمه اين

 تنظيم( باشد می نامهبيمه الينفك زءج كه) گذاربيمه و پرسشنامهمصوب مجلس شورای اسالمی پنجم توسعه 

 . باشدمی طرفين توافق مورد و است گرديده

 اصطالحات و تعاریف -2 ماده

 برا برابرر    عمرومی  شرراي   اين در باشند داشته است ممكن كه ديگری مفهوم و معنی هر از صرفنظر زير اصطالحات

 :است رفته كار به آن مقابل تعريف

،بيمه حق دريافت ازای در و است گرديده درج نامه بيمه اين در آن مشخصات كه ستا ایبيمه شركت :گربيمه -1

.گيردمی بعهده نامه بيمه اين شراي  طبق را احتمالی خسارت جبران

نماينده يا شودمی انجام او برایساختمان  ساز و ساخت عمليات كه است حقوقی يا حقيقی شخص :گذار بيمه -2

.باشدمی بيمه حق پرداخت متعهد و كندمی منعقد گربيمه با را بيمه قرارداد كه وی قانونی

و است گرديده درج نامه بيمه اين در وی نام مالك درخواست به بنا كه شخصی هر يا ساختمان مالك :ذینفع -3

.شد خواهد مالك ابعد كه ديگری شخص هر يا و گرددمی پرداخت وی به خسارت از بخشی يا تمام

شخص حقيقی يا حقوقی كه از طرف بيمه گر وظيفه بررسی و كنترل مراحل آزمايشات، طراحری :نیبازرس ف -4

ها، محاسبات و ساخت را بعهده داشته و گواهی های مرحله ای و نهايی كل ساختمان را بره منظرور ارزيرابی و   نقشه

.تعيين ميزان ريسك تحت پوشش اين بيمه نامه برای بيمه گر صادر می نمايد

و مانسراخت  پروانره  مطرابق برا   ) ، تجراری و اداری مسكونیاعم از  ساختمان هر واحدهای تمامی :بيمه وضوعم -5

. است شده درج نامه بيمه اين در آن مشخصات كه( كار پايانگواهی 

:بيمه مبلغ -6

ر به بيمه گرمبلغ بيمه اوليه مبلغی برآوردی است كه قبل از شروع ساخت توس  بيمه گذامبلغ بيمه اوليه:  -6-1

اعالم می شود. اين مبلغ نمی تواند از ارزش كل ساخت بر مبنای هر مترمربع ساختمان كه توس  مراجرع یيصرال 

     نظير وزارت راه و شهرسازی، بانك مركزی و ... در هر استان تعيين و اعالم می شود، كمتر باشد.

تمام شده مربوط به كارهای سازه ای، ساير كارهایمبلغی است كه بر مبنای هزينه های مبلغ بيمه قطعی:  -6-2

ساختمان، تخريب، پاكسازی و برداشت ضايعات و هزينه های حرفه ای توس  بيمه گذار اعالم و پس از تاييد بازرس 

   فنی مشخص می گردد.

حق بيمه: -7

بيمره نامره تعيرين و برهحق بيمه اوليه درصدی از مبلغ بيمه اوليه است كه هنگام صردور   حق بيمه اوليه:  -7-1

گذار اعالم می شود.بيمه



حق بيمه قطعی درصدی از مبلغ بيمه قطعی است كه براساس نظر برازرس فنری پرس ازحق بيمه قطعی:  -7-2

صدور گواهی پايان كار كلی ساختمان و يا صدور گواهی تاييد بازرس فنی هركدام كه زودتر باشد، محاسبه و ضرمن   

 ل از صدور الحاقی شروع پوشش بيمه ای تعيين و به بيمه گذار اعالم می گردد.كسر حق بيمه اوليه، قب

حرداقل  خسرارت  هرر  درصرد  10 آن ميرزان  و بوده گذاربيمه عهده به كهاست  خسارت هر از بخشی :فرانشيز -8

رجی و دار و ديوارهای خرا های شيبهای ضدهوازدگی سقففرانشيز عايق باشد.میدر هر حادثه  ريال10ر000ر000

.)فرانشيز زمانی( است ایهای مسطح، يكسال از تاريخ صدور الحاقی شروع پوشش بيمههای هوازدگی سقفعايق

كرار  اتمرام  برر  مبنری  یيصرال   مراجع كه كاری پايان هایگواهی اي گواهی: ساختمان كلی كار پایان گواهی -9

. باشند كرده صادر ساختمان

گواهی صدور يا و ساختمان كلی كار پايان گواهی صدور تاريخ از نامه بيمه اين پوشش :نامه بيمه اعتبار مدت -10

تمديرد ايرن   . يافرت  خواهرد  پايان تاريخ آن از پس سال ده و آغاز هركدام كه زودتر باشد، گر بيمه فنی بازرس يديتا

ده سرال و حرداك ر ترا   گر پس از هرر   نامه منوط به بازرسی و كنترل مجدد ساختمان و تأييد بازرس فنی بيمهبيمه

 پنجاه سال خواهد بود.

هر بنای محصور و دارای سقف كه به منظور سكونت يا استفاده هرای ديگرر نظيرر اداری، تجراری،ساختمان:  -11

آموزشی، بهداشتی و غيره احداث شود.

اسرتحكام  و ریپايردا  برای كه اصلی باربر خارجی و داخلی اجزایهای سازه كليه: ساختمان اصلی هایسازه -12

.هاسقف و ديوارها تمام ،بادبندها تيرها، ها،كف ها،ستونها،پی شامل هستند ضروری ساختمان

 هرا، كراری گر   هرا، پنجرره  درهرا،  شرامل  سراختمان  ثابرت  غيربراربر  اجزای كليه: ساختمان جانبی هایسازه -13

 مكرانيكی  و الكتريكری  تأسيسرات  و رطوبتی هایقعاي ،داخلی هایفاضالب ها،كارینازک ها،پوشكف ها،كاریكاشی

هرای بيرونری و درونری، راه هرای   ، محوطره (آنها ام ال و نورگيرها ها،پنجره درها، متحرک اجزای یاست نا به) ثابت

 .دسترسی، آبنما، مخازن آب، پل سواره رو يا پياده رو

طراحری  از ناشری  سراختمان  جرانبی  و اصرلی  هایسازه در نقص هرگونه :ساختمان پنهان و اساسی عيوب -14

 تأييرد  گرواهی يرا    و كار پايان گواهی صدور زمان در كه كار نادرست اجرای و معيوب مصالح يا موادكاربرد  ،نادرست

 .ودش اعالم گربيمه به نامهبيمه اعتبار مدت طی در آن از ناشی و خسارت باشد نشده آشكار گربيمه فنی بازرس

شامل هزينه های طراحی )معماری، تاسيسات الكتريكری، مكرانيكی و ...(، هزينره اخرذ: ایهای حرفههزینه -15

پروانه ساختمان و يا هزينه های مقاوم سازی می باشد.

پوشش تحت هایهزینه و هاخسارت: دوم فصل

عيوب پنهان ساختمان به شرح زیر تحت پوششش ایش   های ناشی ازهای مالی و هزینهخسارت -3 ماده

می باشد:نامه بيمه 

به مدت ده سال. ساختمان كل ويرانی -1

ساير خسارت های وارد به ساختمان شامل: -2

.ده سال برای مدت كاریساختمان شامل پی، اسكلت، سقف و سفتاصلی های سازه -2-1



.پنج سال برای مدت نمای ساختمان -2-2

های خارجی و عايق های هوازدگی سرقف هرایضد هوازدگی سقف های شيب دار و ديوارهای رطوبتی عايق -2-3

.پنج ساليكسال پس از تاريخ صدور الحاقی شروع پوشش بيمه ای برای مدت از مسطح، 

سه سال. برای مدت تجهيزات و تأسيسات مكانيكی و برقی، آسانسورها -2-4

رورو و پيراده وارهساير هزينه هايی كه به منظور محوطه سرازی، احرداث راه هرای دسترسری، آبنمرا، پرل سر        -2-5

.تخصيص می يابد برای مدت پنج سال

.برای مدت ده سال هزينه هايی كه به منظور جلوگيری از تخريب يا توسعه خسارت صورت می گيرد -3

.برای مدت ده سال ضايعاتبرداشت ومحلپاكسازیتخريب و برایالزمهایهزينه -4

برای مدت ده سال. هزينه های حرفه ای -5

 اين . است ساختمان اجرايی عمليات بر گر بيمه منتخب فنی بازرس نظارت به منوط نامه بيمه اين پوشش :رهتبص

 به هاساختمان فنی شراي  و فنی بازرس وظايف نظارت، نحوه. شودمی آغاز ساختمان عمليات شروع زمان از نظارت

 .بود خواهد پيوست شر  به دستورالعملی موجب

شده یمستثن هایخسارت: سوم فصل

:نيست نامه بيمه ای  پوشش تحت زیر موارد -4 ماده

.شود وارد بيمه موضوع به یينفع يا گذار بيمه توس  سهواً يا عمداً كه هايیخسارت -1

از ناشی مستقيم طور به انفجار اي سوزی آتش كه مواردی است نای به انفجار اي سوزی آتش از ناشی هایخسارت -2

.باشد نامه بيمه اين پوشش تحت هایخسارت

، طغيان رودخانه ها، ريزش زمين و يا آفات سماوی.صاعقه ،طوفان آتشفشان، سيل، از ناشی هایخسارت -3

ملی مقررات ششم مبحث ويرايش آخرين اساس بر ساختمانی محاسبات حد از فراتر زلزله، از ناشی هایخسارت -4

است. بوده عمل مالک ساختمان احداث زمان در كه شهرسازی و راه وزارت مصوب ساختمان

چره  و نظرامی  چره ) غصرب  توقيف، شورش، انقالب، كاری،خراب اي تروريستی عمليات تجاوز، جنگ،های ناشی از خسارت -5

.مصادره و (آن غير

.راديواكتيو و اتمی تشعشعات از ناشی غيرمستقيم يا مستقيم هایخسارت -6

.باشدساختمان  پنهان و اساسی عيوب از ناشی اينكه مگر زمين نشستيا  جابجايی ،رانش از ناشی هایخسارت -7

.زيرزمينیهایآبياعمومیفاضالب وآبهایلوله نشت مجاور، هایساختمان از ناشی هایخسارت -8

سراير  اير  سرطحی  و ظراهری  خرابری  يا زدن زنگ شدن، لكه بافت، رنگ، در ييرتغ هرگونههای ناشی از خسارت -9

.كاری ساختمانهای ظاهری و سطحی نازکو ترک ساختمان نمای شدن فرسوده به مربوط فرآيندهای

.ساختمان تكميل از پس اضافات و تغييرات تعميرات، از ناشی هایخسارت -10

.فرسودگی1 از ناشی هایخسارت -11

نبوده و منظور  پرداختی پوسيدگی از خسارتمست نی كردن يا  پرداختی استهالک )افت قيمت( از خسارتكسر  ،منظور از فرسودگی 1

.، يعنی بيمه گذار نمی تواند به صرف كهنگی موارد بيمه شده، ادعای خسارت كنداز آن كهنگی موارد تحت پوشش بيمه می باشد



مقيد تأييد گواهی در يا و نموده ابالغ گذار بيمه به كتباً فنی بازرس كه نقص يا عيبی هر از ناشی هایسارتخ -12

 گرفتره  قررار بيمه گر نيز  فنی بازرس تأييد مورد و شده اصال عيب يا نقص  متعاقباً كهاينمگر ،باشد شده شرطی به

 .نباشد آن از ناشی مستقيماَ ياباشد 

، عوارض ادواری و جرايم.هرگونه ماليات -13

گذار بيمه تعهدات و وظایف: چهارم فصل

نيت حس  اعالی حد اصل رعایت -5 ماده

 گرذار  بيمه هرگاه. دهد پاسخ كامل طور به و صداقت و دقت با را گر بيمه كتبی های پرسش است مكلف گذار بيمه

 كره  نحروی  بره  بنمايد واقع خالف اظهار عمداً يا و خودداری مطلبی اظهار از عمداً گر بيمه های پرسش به پاسخ در

 ،بكاهرد  گرر  بيمه نظر در آن اهميت از يا و دهد تغيير را خطر موضوع واقع، خالف اظهارات يا و نشده اظهار مطالب

 اسرت  شرده  اظهار واقع برخالف يا شده كتمان كه مطلبی اگر حتی بود خواهد بالاثر و باطل انعقاد تاريخ از نامهبيمه

 مسرترد  وی بره  گرذار  بيمره  پرداختری  وجروه  فقر   نه صورت اين در. باشد نداشته حادثه وقوع در تاثيری هيچگونه

 .نمايد مطالبه وی از نيز را تاريخ آن تا بيمه حق معوق اقساط تواند می گربيمه بلكه شد نخواهد

 خطر تشدید اعالم -6 ماده

 خطر تشديد موجب كه آيد بوجود بيمه موضوع اربریك يا و وضعيت كيفيت، در تغييراتی بيمه مدت طول در هرگاه

اگرر تشرديد خطرر يرا تغييرر وضرعيت   . سازد آگاه را گر بيمه اطالع، محض به است موظف یينفع يا گذار بيمه شود

موضوع بيمه در نتيجه عمل بيمه گذار نباشد، مشاراليه بايد مراتب را ظرف ده روز از تراريخ اطرالع خرود رسرما بره   

 را خطر با متناسب اضافی بيمه حق تواند می گربيمه خسارت، وقوع از قبل خطر تشديد درصورتم كند. گر اعالبيمه

 از ناشری  خسرارت  كره  شرود  معلروم  حادثه وقوع از بعد هرگاه نمايد. در غير اين صورت مطالبه باقيمانده مدت برای

 خطرر  برا  متناسب بيمه حق به شده نتعيي بيمه حق نسبت به را خسارت تواند می گر بيمه است بوده خطر تشديد

 .كند پرداخت مشدد

 پرداخت حق بيمه -7ماده 

درصد حق بيمه  30بيمه نامه با تقاضای بيمه گذار و قبول بيمه گر منعقد می شود، بيمه گذار موظف است حداقل 

گر پرداخت نمايد. ولی  اوليه را هنگام صدور بيمه نامه و بقيه را به ترتيبی كه در بيمه نامه مشخص می شود به بيمه

شروع تامين و اجرای تعهدات بيمه گر منوط به پرداخت كل حق بيمه قطعی است. حق بيمه قطعی در تاريخ صدور 

محاسربه و مرابقی آن   بيمره گرر   طبق نظر بازرس فنری    ،الحاقی شروع پوشش بيمه نامه بر اساس مبلغ بيمه قطعی

 توس  بيمه گذار به بيمه گر پرداخت می شود.

 فنی بازرس با همكاری -8 ادهم

 فنری  برازرس  ارزيرابی  و نظرارت  بازرسری،  نحوه دستورالعمل" طبق خود وظايف چارچوب در است موظف ارذگبيمه

كه در انتهای شراي  عمرومی ايرن    "مسكونی هایساختمان ساز و ساخت و طراحی عمليات بر بيمه شركت منتخب

 .نمايدهمكاریگرمهبي منتخب فنی بازرس بانامه آمده است، بيمه

 خسارت اعالم -9 ماده



 يكری  به  خسارت يا حادثه وقوع از خود اطالع تاريخ از روز پنج مدت ظرف حداك ر است موظف یينفع يا گذار بيمه

 اعالم را حادثه وقوع خسارت، اعالم فرم تكميل با و مراجعه)مندرج در بيمه نامه(  گر بيمه خسارت پرداخت مراكز از

 .برساند گر بيمه اطالع به سفارشی پست طريق از مذكور مدت ظرف را مراتب يا نمايد

 ميرزان تعيرين  و حادثره  بره  راجرع  كره  اطالعراتی  ساير و اصل بيمه نامه است موظف یينفع يا گذار بيمه همچنين

 از يك هر یينفع يا گذار بيمه كه صورتی در. دهد قرار گر بيمه اختيار در را شود می خواسته او از خسارت

 

 تعهردات 

 بره  كره  كنرد  ثابرت  یينفع يا گذار بيمه كه اين مگر كند رد را خسارت ادعای تواند می گر بيمه ،ندهد انجام را فوق

.است برنيامده آنها انجام عهده از اجتناب قابل غير امور واسطه

 خسارت توسعه و خطر وقوع از جلوگيری -10 ماده

 بره  نسربت  نمايرد مری  خرود  مال از كس هر عادتاً كه را مراقبتی خسارت از جلوگيری برای بايد یينفع يا گذار بيمه

 و سررايت  از جلروگيری  بررای  كره  را اقرداماتی  آن وقروع  يا حادثه شدن نزديك صورت در و بنمايد نيز بيمه موضوع

 خسرارت  توسرعه  از جلروگيری  بررای  یينفرع  يرا  گرذار  بيمره  كره  مخارجی. آورد عمل به است، الزم خسارت توسعه

 لرزوم  موضروع  در طررفين  برين  هرگراه  ولی بود، خواهد گربيمه عهده به نشود نتيجه به منتج كه فرض بر مايد،نمی

.شد خواهد عمل 22 ماده طبق شود، ايجاد اختالفی بيمه موضوع با آن تناسب يا ورذكم مخارج

 گر بيمهیا ذینفع به  گذار بيمه حقوق انتقال -11 ماده

 يرا  حادثره  وقروع  مسروول  كره  اشخاصی مقابل در كند می پرداخت يا قبول را وارده خسارت كه حدودی در گربيمه

.بود خواهد یينفع يا گذار بيمه مقام قائم هستند خسارت

مصالحه از خودداری -12 ماده

حادثهبارابطهدرثالثاشخاصباتوافق ومصالحهبهمجاز ،گربيمه كتبی و قبلی موافقت با جز یينفع يا گذار بيمه

 بخشی يا تمام دريافت از یينفع يا گذار بيمه محروميت موجب تواند میشرطاينبهتوجهعدم .نيستبيمهموضوع

در هر حال بيمه گذار يا یينفع موظف است از هر عملی كه اقدام بيمه گر را عليه مسوول خسارت  .گردد خسارت از

مشكل و يا نامقدور می سازد، خودداری نمايد.

 نامهبيمه انفساخ و فسخبطال، ا: پنجم فصل

 نامهبيمه فسخ یاابطال  -13 ماده

فسخ نمايد:ابطال يا شروع پوشش بيمه ای، اين بيمه نامه را تاريخ از يا بعد بل قدر موارد زير بيمه گر می تواند 

.)ابطال بيمه نامه( نپردازد موقع به را بيمه حق گذار بيمه كه صورتی در -1

.)فسخ بيمه نامه( باشد گرفته صورت طرفين بين خاصی توافق آنكه مگر خطر تشديد صورت در -2

يرا نشرده  اعرالم  مطالرب  و بنمايرد  واقرع  خرالف  اظهرارات  يا خودداری مطالبی اظهار از عمدا گذار بيمه چنانچه -3

.)ابطال بيمه نامه( باشد مؤثر خطر ارزيابی در واقع خالف اظهارات

 اجرای عدم و مالكيت انتقال يا وطال بيمه نامه( يا یينفع )فسخ بيمه نامه( )اب گذاربيمه فوت صورت در -4

 

تعهردات 

.گربيمه به نسبت اليه منتقل يا ورثه توس يا یينفع  گذاربيمه



بره گرر  بيمره  فنی بازرس توس  كه ساخت و طراحی مراحل در اشتباه يا نقص اصال  و پذيرش عدم صورت در -5

 .)ابطال بيمه نامه( ننمايد اقدام آن رفع به نسبت و گرديده اعالم گذار بيمه

 برگشتی كسر خواهد شد.بيمه گر، از حق بيمه كارشناسی بازرس فنی  هزينه ،نامهدر صورت ابطال بيمه  :1تبصره 

روزهای تحت پوشش در بيمه نامره و   حق بيمه را پس از كسر  گربيمه، نامهدر صورت فسخ بيمه  :2تبصره 

 

 هزينره 

 نمايد.مسترد می یينفعبه خود،  سی بازرس فنیكارشنا

قابل ابطال يا فسخ نمی باشد. ،از جانب بيمه گذار يا یينفع يچوجه، بهجز در حالت انفساخباين بيمه نامه  :3تبصره 

 بيمه حق برگشت و فسخ اعالم نحوه -14 ماده

بيمه گذار  به رسماً و كتباً را مراتب بايد ،نمايد فسخابطال يا  را نامه بيمه 13 ماده استناد به بخواهد گر بيمه چنانچه

 شرروع  بيمره گرذار يرا یينفرع    اقامتگراه  بره  مراترب  ابالغ از پس روز ده موارد تمام در فسخ اثر. دهد اطالع يا یينفع

 تعرداد روزهرای تحرت پوشرش    و فنری  برازرس  هرای  هزينه كسر از پس پرداختی بيمه حق صورت نآ در. شودمی

.شد خواهد مسترديا یينفع  گذار بيمه هش بيمه ای(، به صورت روزشمار محاسبه و ب)درصورت شروع پوش

نامهبيمه انفساخ -15 ماده

 بررود،  برين  از نامره  بيمره  ايرن در  پوشرش  تحرت  هایخسارت وقوع از غير علتی هر به بيمه موضوع كه صورتی در

 به و محاسبه شمار روز صورت به ،فنی بازرس های هزينه كسر از پس مانده باقی مدت بيمه حق و منفسخ نامهبيمه

.گردد می مسترد یينفع يا گذاربيمه

خسارت پرداخت و تعيي  نحوه: ششم فصل

خسارت مقدار تعيي  نحوه -16 ماده

 ميرزان  مرورد  در توافرق  عردم  درصرورت ) شود می تعيين زير ترتيب به گر بيمه توس  پرداخت قابل خسارت مقدار

 .(شد خواهد ملع 21 ماده طبق خسارت

 بره  اسرت  قسرمت  آن تقويرت  يا و تعويض نوسازی، يا ديده صدمه قسمت تعمير هزينه خسارت، تسويه مبنای( الف

پنهانوبيعازمتأثریهاقسمت تعمير هزينه ،لزوم درصورت. گيرد قرار خسارت وقوع از قبل شراي  در كه نحوی

 .شدخواهدجبران زين

عبرارت پرداخرت یمبناگيرد،میصورتخسارتتوسعهياتخريبازجلوگيریورمنظبهكههايیهزينه برای (ب

 موافقرت  درصورت .نامه بيمه اعتبار مدت در ساختمان خرابی از جلوگيری برای بازسازی و ترميم ایهنهيهزازاست

 يا و بوده نهايی يراتتعم از بخشی كه موقت و اوليه تعمير هرگونه هزينه گر بيمه ،نامهصدور بيمه زمان در گر بيمه

 .كرد خواهد پرداختنيز  را باشد شده پذيرفته صورت خسارت توسعه كاهش جهت در

 برده نام فوق "ب" و "الف" بندهای در آنچه جز به گرفته انجام اصالحات و اضافات تغييرات، هرگونه هزينه :تبصره

 .نيست پوشش تحت نامه بيمه اين در ،شد

 خسارت اختپرد نحوه و مهلت -17 ماده

 رای اعرالم  يرا  آن ميرزان  درخصروص  طرفين توافق و مدارک تكميل از بعد روز پانزده حداك ر است موظف گر بيمه

 قسرمت  هرر  به مربوط گربيمه تعهد حداك ر. كند پرداخت را خسارت( 22 ماده موضوع) دادگاه يا كارشناسی تاهي



 اضرافی  بيمره  حق و تعديل الحاقی طريق از ابعد تعهد فسق اينكه مگر است، شده درج نامهبيمه در كه است مبلغی

 .بود خواهد یينفع يا گذاربيمه عهده به فرانشيز حال هر در. باشد شده دريافت نيز آن

 بره  فقر   گرر مره يب ،باشرد  حادثه وقوع روز در بيمه موضوع ارزش از كمتر شده بيمه سرمايه كه صورتی در :تبصره

. خواهد بود خسارت جبران مسوول ،حادثه وقوع روز در نآ ارزش به شده بيمه سرمايه نسبت

مقررات سایر: هفتم فصل

 گذارپيشنهاد بيمه -18ماده 

آن قسمت از پيشنهاد كتبی بيمه گذار كه مورد قبول بيمه گر نبوده و همزمان با صدور بيمه نامه يا قبل از آن كتبا 

 محسوب نمی شود.به بيمه گذار اعالم گرديده است، جزء تعهدات بيمه گر 

مضاعف بيمه -19 ماده

 نامره  بيمره  موجرب  بره  تقلرب  قصرد  بردون  نامه، بيمه اعتبار مدت طول در نامه بيمه اين موضوع ساختمان چنانچه

 پوشرش، تحرت  هرای خسرارت  وقروع  درصرورت  باشرد،  شده بيمه مذكور خطرات از بخشی يا تمام مقابل در ديگری

 .باشدمی شده بيمه سرمايه مجموع هب دهكربيمهخودكهشده هبيمسرمايهتناسببهگربيمه مسووليت

 انتقال مالكيت ساختمان -20ماده 

 كه را تعهداتی كليه اليهمنتقل يا ورثه اگر ديگری به بيمه موضوع انتقال يايا یينفع و  گذار بيمه فوت صورت در

 

 بره 

 يرا  ورثره  نفرع  بره  بيمره  عقرد  كنرد  اجررا  گرر بيمه مقابل در است بودهيا یينفع  گذار بيمه عهده به نامهبيمه موجب

 عقرب  اقسراط  كليره  مسروول  ناقرل  ،ديگری به بيمه موضوع انتقال صورت در. ماندمی باقی خود اعتبار به اليهمنتقل

 يرا  سفارشری  نامره  موجرب  به گربيمه به را انتقال كه تاريخی از ليكن. بود خواهد گربيمه مقابل در بيمه وجه افتاده

 ورثه اگر .بود نخواهد مسوول شود پرداخت بايد بعد به اطالع تاريخ از كه اقساطی به نسبت دهدمی اطالع هاظهارنام

 .بود خواهد مسوول گربيمه مقابل در بيمه وجه تمام به نسبت آنها از يك هر باشند متعدد اليهمنتقل يا

 گر بيمه تعهد سقف تغيير -21 ماده

 صرورت  ايرن  در. يافرت  خواهد تقليل شده پرداخت خسارت ميزان به ،قطعی هبيم مبلغ خسارت هر پرداخت از پس

 مره يبحرق پرداخت وگرمهيبموافقتاخذدرخواست كتبی و باساختمانتعميرازپستواندیمیينفعياگذاربيمه

 .بازگرداند اوليه سقف به را قطعی بيمه مبلغ اضافی،



 كارشناسی به ارجاع -22 ماده

 مرذاكره  طريرق  از اختالف اگر. نمايند فصل و حل مذاكره طريق از امكان حد تا را خود اختالف بايد قرارداد طرفين

 انتخراب  درصرورت . كنند فصل و حل را موضوع دادگاه به مراجعه يا كارشناسی طريق از توانند می نشد فصل و حل

 بررای توافرق  عردم  درصرورت . دكننر  می انتخاب را الطرفين مرضی كارشناس يك قرارداد طرفين كارشناسی، روش

 معرفی ديگر طرف به كتبی صورت به را خود انتخابی كارشناس طرفين از يك هر ،الطرفينمرضی كارشناس انتخاب

 آراء اك ريت با اختالف موضوع به رسيدگی از پس و انتخاب را سومی كارشناس منتخب، كارشناسان. كند می

 

 اقردام 

 از يك هر نرسند، توافق به كارشناسان سوم كارشناس انتخاب برای كه ورتیدرص. كنندمی كارشناسی یأر صدور به

 الزحمره  حرق  طررفين  از يرك  هرر . شرود  خواستار صالح دادگاه از را سوم كارشناس تعيين تواند می قرارداد طرفين

.شود می تقسيم تساوی به سوم كارشناس الزحمه حق و پردازدمی را خود انتخابی كارشناس

 دعوی اقامه تمهل -23 ماده

 مردت  انقضرای  يرا  و فسرخ  بطرالن،  تراريخ  از سال دو مدت ظرف حداك ر بايد نامه بيمه اين از ناشی ادعای هرگونه

 ناشی ادعای مذكور سال دو از پس و شود اقامه حادثه وقوع تاريخ از پوشش، تحت حوادث وقوع درصورت و نامهبيمه

 رسرمی  اظهارنامره  با طرفين از يك هر توس  بار يكتنها  تواند می نزما مرور. بود نخواهد مسموع نامه بيمه اين از

. شد خواهد اضافه سال يك زمان مرور باقيمانده مدت به زمان، مرور شدن قطع درصورت. شود قطع

 نامهتمدید بيمه -24ماده 

ه سال و حداك ر ترا   تمديد اين بيمه نامه منوط به بازرسی و كنترل مجدد ساختمان و تاييد بازرس فنی پس از هر د

 پنجاه سال خواهد بود.

ساختمان ساز و ساخت و طراحي عمليات بر بيمه شركت منتخب فني بازرس ارزيابي و نظارت بازرسي، نحوه العمل دستور

(ساختمان پنهان و اساسی عيوب بيمه عمومی شرایط 8 ماده موضوع)

فنی نظارت -1

: باشدمی زير موارد شامل حداقل و ميشود آغاز ساختمانی عمليات شروع زمان از فنی نظارت

وی مياقلی هایبررس ،یمحل قاتيتحق شامل است شده ارائه طر  مشاور توس  كهی مقدمات گزارشاتی بررس -1-1

.ساختمانی برا مناسب ساتيتأس و سازه نوع صيتشخ وی معمار

نظام توس  كنترل چندگانه مراحل وی عموم و فنی مشخصات محاسبات، اجرائی، هاینقشهی فن بررسی -1-2

.است الزم عمليات آغاز از قبل ريسك ارزيابی جهت كه مدارک ساير و هاشهرداری و مهندسی

.ساز و ساخت عمليات اجرای فرآيند كنترل -1-3

.ساختمان تحويل جلسه در گربيمه منتخب فنی بازرس يا نماينده حضور -1-4

فنی بازرس وظایف -2

: دارد عهده به را زير وظايف ميشود انتخاب گربيمه توس  كه فنی بازرس



بيمه موارد و نظارت تحت كارهای شر  و ريسك تعريف شامل گربيمه برای ريسك ارزيابیی كل گزارش تهيه -2-1

 و كار ليتكم از قبل تا حداك ر گزارش اين. شده بيمه سرمايه كل ارزش نييتع و آن تكميلی گزارشات ساير با توأم

 .گردد گربيمه تسليم ديبای امهيب پوشش شروع

.گربيمه نياز مورد پرونده يا مدرک هرگونه لزوم درصورت و گربيمه به درخواستی اطالعات ارائه -2-2
كه ايرادی و عيب يا و پيمانكاران جانب از مقررات رعايت عدم از نامهبيمه گذارمهيب و گربيمه كردن مطلع -2-3

 ميتواند كه اصلی اجرائی عمليات به ايراد هرگونه ژهوي به اندازد خطر به را ساختمان استحكام يا و تثبا است ممكن

 .شود نامهبيمه تعليق باعث

:دهد اطالع گربيمه به فوراً را زير موارد -2-4

 با بايد و است هگرفت قرار بازرس اعتراض مورد فوق شر  به كه ايرادهائی نمودن برطرف برای گذاربيمه توجه عدم -

.شود رفع گذارمهيب هزينه

 . بيمه موضوع عمليات از بخشی يا و كل بر نظارت تعليق -

 و وارده خسارتهای ماه، يك از بيش كارها توقف بخصوص شود خطر تشديد باعث كه وضعيتی هرگونه -

.ورشكستگی

موضوع شود انجام ساختمان كلی كار يانپا گواهی صدور تاريخ از قبل ساختمان تحويل يا اسكان درصورتيكه -2-5

.برساند گربيمه اطالع به را

.گربيمه به ساختمان ايرادات با همراه كارها تكميل ارزيابی گواهينامه تسليم -2-6

بازرسی معيارهای -3

 و راه زارتوی هانامهنييآ براساس دستورالعمل اين موضوع هاكنترل و هابازرسی كليه انجام برای الزم معيارهای

 مصالح و مواد كيفيت زين و اجرائی و فنی محاسبات و مستندات ،هانقشه ساختمان، ملی مقررات ،یشهرساز

 .بود خواهد گربيمه الزامات همچنين و رانيا در شده دييتأ استاندارد اتمؤسس يديتأ مورد ساختمانی

بيمه موضوع ساختمان فنی شرایط -4

.گردد اجرا و ارزيابی هاشهرداری شهرسازی مقررات و ضواب  و ساختمان ملی مقررات راساسب ديبا ساختمانها كليه -4-1

استاندارد اتمؤسس يديهيتأ بنا، ساختن در جديد فرآيند بكارگيری يا و جديد مصالح از استفاده درصورت -4-2

 به و شده كنترل گرمهيب فنی بازرس توس  موارد آن درخصوص ساختمان ملی مقررات و رانيا در شده دييتأ

 از منظور .دارد اعالم فرآيند يا و مصالح آن نمودن بيمه مورد در را خود موافقت زين گرمهيب تا شودیم ارائه گربيمه

. است نبوده رايج تابحال كارها ساير يا و مسلح بتن بتن، بنائی، كارهای در كه است فرآيندی هرگونه جديد فرآيند

 استفاده آنها از بار اولين برای و نرفته كار به سازیساختمان در تاكنون كه شودمی تهگف مصالحی به جديد مصالح

 .شودمی

جهت را گرفته انجام تركيبات يا و ساخته پيش قطعات بايد سازندگان /پيمانكاران /گذارانمهيب لزوم درصورت -4-3

 سازنده /پيمانكار /گذاربيمه باشد الزم رمعمولغي مقاومت آزمايشات اگر. نمايند ارائه فنی بازرس به تخريب آزمايش

 .نمايد تقبل را آن هزينه بايد



صورت در و گرفته قرار بررسی مورد فنی بازرس توس  فونداسيون سازگاری وضعيت و خاک تحمل ظرفيت -4-4

.شد خواهد انجام بعدی آزمايشات نياز

یبازرس اتيعمل به نسبت گذاربيمه وظایف -5

:نمايد اعالم گربيمه نماينده به نامهمهيب صدور از قبل را زير موارد بايد رگذابيمه -5-1

 .بناها تركيب و نوع -

 .ساخت تكنولوژی و اجرا سبكهای و روشها -

 .اجرا زمان مدت و كارها شروع تاريخ -

. آن اجزای تفكيك به پروژه هزينه اوليه برآورد -

ير است:گذار ملزم به انجام اقدامات زبيمه -5-2

های اجرايی، شر  برآورد مقادير كار، مشخصرات عمرومی و تمرام   قبل از آغاز عمليات، پرونده ساختمان اعم از نقشه

های ساختمان و هرگونه تغيير درحين اجرا را به انضمام مدارک یيل، بندی اجرای فعاليتمدارک الزم و برنامه زمان

گر تحويل دهد: گر و يا نماينده بيمهبدون دريافت هزينه به بازرس فنی منتخب بيمه

 تصوير پروانه ساختمان )جواز ساخت( و تصوير سند مالكيت. -

 های ساختمان اعم از معماری، سازه، تأسيسات برقی و مكانيكی و فايل محاسباتی سازه و تأسيسات مذكور.فايل نقشه -

ه محاسبات سازه و تأسيسات برقی و مكانيكی.ای اسكن شده دفترچه مطالعات مكانيك خاک، دفترچفايل رايانه -

گر به كارگاه دسترسی آزاد داشته باشد.اجازه دهد نماينده يا بازرس فنی منتخب بيمه -5-3

روز قبل از شروع كارها و همچنين تحويل ساختمان بازرس فنی را مطلع سازد. 15 -5-4

گر ارائه دهد.را ظرف مدت يك ماه به بيمه درصورت اتمام عمليات ساختمانی، گواهی پايان كار كلی -5-5

كنند.نامه را از طرف او امضاء میگر اين بيمهگران با اختيار تام از جانب بيمهبيمه 

پایان

شركت سهامی بيمه ایران 

 واحد:           


