شرايط عمومي بيمه نبمه مسئوليت آتش سوزي
ايي ثيوِ ًبهِ ثشاسبس لبًَى ثيوِ هػَة سبل  ٍ 1316لبًَى هسئَليت هذًي هػَة
پيطٌْبد وتجي ثيوِ گضاس وِ رضء اليٌفه ثيوِ ًبهِ هي ثبضذ تٌظين گشديذُ است:
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مبده  -1خغشات هَضَع ثيوِ  :هسئَليت هذًي ثيوِ گضاس ًبضي اص ٍلَع آتص سَصي ٍ اًفزبس دس
لجبل اضخبظ حبلج ثِ لحبػ خسبسات هبلي ثيوِ

هي ثبضذ.

مبده  – 9تمجل تؼْذ  :ثيوِ گضاس حك ًذاسد ثذٍى هَافمت ثيوِ گش دس هَسد هسئَليتْبيي وِ عجك
ايي ثيوِ ًبهِ هَسد تأهيي هي ثبضذ تؼْذي دس لجبل هذػي ثِ ػْذُ گيشد ٍ يب ٍرْي ثِ ٍي
ثپشداصد .
مبده  – 10فسخ لشاسداد ّ :شيه اص عشفيي هي تَاًذ ثب اػالم وتجي ثِ عشف ديگش ٍ اهْبل ثِ هذت

مبده  -2استخٌبئبت :غشاهبت ٍ خسبسات صيش اص ضوَل تؼْذات ثيوِ گش هستخٌي است:

يىوبُ ايي لشاسداد سا فسخ ًوبيٌذ .

 -2/1خسبسات اهَال هتؼلك ثِ اضخبظ حبلج هَرَد دس هحل هَسد ثيوِ هگش آًىِ غشاحتبً خالف
آى ضشط ضذُ ثبضذ.
 -2/2غشاهبت ربًي ثيوِ گضاس ٍ وليِ سْبهذاساى  ،وبسوٌبىّ ،وسش  ،ارذاد  ،پذس  ،هبدس  ،اٍالد،اٍالد
اٍالد ٍي ٍ ّشيه اص سْبهذاساى دس هحل هَسد ثيوِ.
 -2/3خسبسات ًبضي اص ػوذ ٍ تملت ثيوِ گزاس ٍ وبسوٌبى ٍ ًوبيٌذگبى ٍ ضشوبي ٍي.
 -2/4خسبسات ٍاسد ثِ هسىَوبت  ،پَل ،اٍساق ثْبداس ،رَاّشات ٍ سٌگْبي ليوتي ٍ ًسخ خغي ٍ
ًمطِ ّب.
 -2/5غشاهبت ٍ خسبسات ًبضي اص اًفزبس اتوي ٍ تطؼطؼبت ساديَاوتيَ.
 -2/6غشاهبت ٍ خسبسات ًبضي اص رٌگ ٍ اًمالة ٍ ضَسش ٍ اػتػبة ٍ ػَاهل ديگش اص ايي لجيل.
 -2/7رشائن حمَلي ٍ ويفشي ٍ ّوچٌيي هزبصاتْبي لبثل خشيذ ثيوِ گضاس.
 -2/8غشاهبت ٍ خسبسات هشثَط ثِ هسئَليت هذًي ًبضي اص لشاسدادّبئي وِ ثيوِ گضاس ثب ديگشاى
هٌؼمذ ًوَدُ است.

تبصره  :دس غَست فسخ ثيوِ ًبهِ اص عشف ثيوِ گضاس حك ثيوِ ثشگطتي ثش اسبس تؼشفِ ثيوِ

مبده  -3اضخبظ حبلج :وليِ اضخبظ حميمي ٍ حمَلي غيش اص هَاسد هٌذسد دس هبدُ . 2/2
مبده ٍ -4ظبيف ثيوِ گضاس:
ايفبي تؼْذات ثيوِ گش ،هٌَط ٍ هطشٍط ثِ اًزبم ٍظبئف ٍ تؼْذات صيش تَسظ ثيوِ گزاس هيجبضذ
دسغيشايٌػَست ثيوِ گش هي تَاًذ ثِ تطخيع خَد اص پشداخت توبم يب ثخطي اص خسبست خَدداسي ًوبيذ.

 -4/1ثيوِ گضاس هَظف است ثِ هحض دسيبفت ّشًَع اعالع اص ٍلَع خسبست هشاتت سا ثالفبغلِ ٍ
حذاوخش ظشف هذت پٌذ سٍص وتجبً ثِ ثيوِ گش اػالم ًوبيذ.
 -4/2ثيوِ گضاس هَظف است دس عَل هذت لشاسداد ّشگًَِ تغييش ووي ٍ ويفي وِ دس ٍضؼيت
خغش حبغل ضَد ٍ ّوچٌيي اگش ضغل ٍ حشفِ ثيوِ گضاس تغييش وٌذ هشاتت سا فَساً ٍ حذاوخش
ظشف هذت دُ سٍص ثِ اعالع ثيوِ گش ثشسبًذ.
 -4/3ثيوِ گضاس هَظف است دسغَست ٍلَع حبدحِ ثشاي رلَگيشي اص تَسؼِ خسبست وليِ الذاهبت
الصم سا ثِ ػول آٍسد ٍلي ثذٍى اربصُ ثيوِ گش حك اًزبم تغييشاتي دس هَاسد خسبست ديذُ سا وِ
تؼييي ػلت حبدحِ يب اسصيبثي خسبست سا دچبس اضىبل ًوبيذ ًذاسد هگش آًىِ تغييشات دس رْت تمليل
خسبست ٍ يب سػبيت هٌبفغ ػوَهي ضشٍسي ثبضذ.
 -4/4ثيوِ گضاس ثبيستي رْت ثبصديذ اص هحل حبدحِ ٍ اًزبم اهَس وبسضٌبسي ّوىبسي الصم سا ثب
وبسضٌبس ثيوِ گش ثِ ػول آٍسد.
مبده  -5تؼْذات ثيوِ گش:
 -5/1هيضاى خسبست هبلي ٍاسد ثِ اضخبظ حبلج ثشاسبس ًظشوبسضٌبس ثيوِ گش ٍ هذاسن هخجتِ
تؼييي خَاّذ گشديذ.
 -5/2هٌظَس اص رجشاى خسبسات هبلي ػجبستست اص :
 -5/2/1تبهيي ٍ رجشاى صيبًْبي هستميوي وِ دس احش حَادث هطوَل لشاسداد ثِ اهَال ٍ اضيب تحت
هبلىيت يب تػشف لبًًَي اضخبظ حبلج هَضَع ثيوِ ًبهِ ٍاسد هي ضَد .
 -5/2/2خسبست ٍ ّضيٌِ ًبضي اص الذاهبت الصم وِ ثِ هٌظَس رلَگيشي اص تَسؼِ خسبست غَست
گيشد هطشٍط ثش آًىِ ايي ّضيٌِ ّب اص  %20هجلغ خسبست لبثل پشداخت تزبٍص ًٌوبيذ.
مبده  – 6پشداخت خسبست  :خسبست هَضَع ايي لشاسداد ثب اعالع ثيوِ گضاس هستميوبً اص عشف
ثيوِ گش ثِ صيبًذيذُ ٍ يب رٍي الحمَق اٍ پشداخت خَاّذ ضذ ٍ ثِ هحض پشداخت خسبست ثيوِ گش
دس لجبل ثيوِ گضاس ٍ اضخبظ حبلج ثشي الزهِ هي گشدد.
مبده  -7هذت ثيوِ ًبهِ دس ضشايظ خػَغي ليذ هي گشدد دس ّش حبل ٍرَد پَضص ثيوِ اي ٍ
ّوچٌيي آحبس هتشتت ثشآى اص ظْش سٍص ثؼذ اص پشداخت حك ثيوِ است هگش آًىِ تبسيخ ديگشي دس
ثيوِ ًبهِ ليذ ضذُ ثبضذ.
مبده  - 8ثيوِ هضبػف  :دس غَستيىِ هسئَليت هَضَع ايي ثيوِ ًبهِ ثوَرت ثيوِ ًبهِ ّبي
ديگشي هَسد تأهيي لشاس گشفتِ ثبضذ تؼْذ ثيوِ گش ثِ تٌبست هجلغي وِ خَد ثيوِ ًوَدُ ثِ
هزوَع هجبلغ ثيوِ ضذُ هي ثبضذ .

وَتبُ هذت ٍ دس غَست فسخ اص عشف ثيوِ گش ثِ غَست سٍص ضوبس هحبسجِ خَاّذ ضذ .
مبده  – 11تغييشات لشاسداد ّ :شگًَِ تغييشي دس لشاسداد ثب تَافك عشفيي ٍ ثِ هَرت ثشگْبي
الحبلي غبدسُ اص عشف ثيوِ گش خَاّذ ثَد ّ .ش گبُ هفبد ثشگِ ّبي الحبلي ثب هَافمت ّبيي وِ ثيي
عشفيي ثِ ػول آهذُ هغبثمت ًىٌذ ثيوِ گضاس هَظف است ظشف پبًضدُ سٍص اص تبسيخ غذٍس ّش يه
تغييش يب تػحيح آًْب سا وتجبً خَاستبس ضَد ٍ گشًِ اٍساق هزوَس رض اليٌفه ايي ثيوِ ًبهِ تلمي
خَاّذ ضذ .
مبده  – 12هشٍس صهبى هشثَط ثِ ايي لشاسداد دٍ سبل است وِ اص تبسيخ ٍلَع حبدحِ هٌطب دػَي
ضشٍع هي ضَد .
مبده  – 13داٍسي  :عشفيي لشاسداد سؼي خَاٌّذ وشد وِ وليِ اختالفبت ًبضي اص ايي لشداد سا ثِ
عشق داٍسي حل ٍ فػل وٌٌذ .
مبده  – 14هَاسد پيص ثيٌي ًطذُ  :دس هَاسديىِ دس ايي ثيوِ ًبهِ روش ًطذُ است ثشعجك لبًَى
ثيوِ ٍ سبيش لَاًيي ربسي هولىت ػول خَاّذ ضذ .

شركت بيمه كبرآفرين
( سهبمي عبم )

