بیمه آتشسوزی
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مقدمه
بیمه آتش سوزی جزء بیمه نامهها امزال بزده و به غیر ای انسان شامل اشیاء ،حیزانات و گیاهان میگردد .این
رشوهه بعد ای رشهه بیمه باربر یکی ای قدیمیترین رشههها بیمه میباشد که انسان برا حفظ امزال و دارائی
ها خزد ای آن اسهفاده نمزده است .در ممالک بزرگ جهان هیچ دارائی و مالی بدون پزشش بیمه آتش سزی
وجزد ندارد و در مزارد لزوم دارائیها و امزال در مقابل خطرات تبعی بیمه آتش سزی نیز تحت پزشش قرار می
گیرند.
در بیمه آتش سوزی  ،سواخهمان و تاسویسوات منصزبه و کلیه کاالها و لزایم مزجزد در آن در مقابل خطرآتش
سوزی و انفجار و صواققه بیمه میشوزند .محل مزرد بیمه ممکن اسوت منزل مسوکزنی ،غیرمسکزنی و یا واحد
صونعهی و یا تجار باشود .خسوارتها وارده ناشوی ای آتش سوزی و همچنین هزینهها پیشگیر ای تزسعه
آتش در این بیمهنامه قابل جبران است .غیر ای آتش سزی  ،خطرات دیگر نظیر یلزله ،سیل ،طزفان ،ترکیدگی
لزله آب ،ضوایعات برف و باران ،سوقز هزاپیما و هلی کزپهر ،شوکست شیشه و سرقت و برخی خطرات دیگر نیز
در بیمه آتش سزی و با قنزان خطرات اضافی قابل پزشش است.
مزضزع بیمه آتشسزی  ،تأمین خسارت و جبران ییانها مالی و ماد است که بر اثر وقزع خطر آتشسزی به
امزال و دارائیها منقزل و یا غیرمنقزل بیمهگزار اقم ای اشخاص حقیقی یا حقزقی وارد میشزد.
بنابراین در بیمه آتشسووزی  ،خسووارتها مالی مزرد تأمین قرار میگیرند نه خسووارتها جانی و بدنی .لذا،
درصزرتی که صدمها به افراد برسد ،معمزالً این بیمه آن را پزشش نمیدهد .الیم به ذکر است که خسارت وارد
به امزال اشخاص ثالث بر اثر وقزع آتشسزی که مطابق قانزن ،مزجب مسئزلیت و پاسخگزیی بیمهگزار شزد نیز
همراه پزشوش خطر آتشسوزی یا بهطزر جداگانه ای طریق بیمهنامه مسئزلیت مدنی مزرد تأمین بیمهگران قرار
میگیرند .بیمه آتشسوزی مانند سوایر شواخهها بیمه امزال ،شامل اصل غرامت ،قاقده جانشینی ،اصل حسن
نیت ،قاقده نفع بیمها و قاقده نسبی سرمایه و حقبیمه میباشد.
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تاریخچه بیمهها آتشسزی
پزشوش بیمه آتشسوزی برا اولین بار جهت حفظ و حراست اماکن تجار و منایل مسکزنی در اروپا به وجزد
آمد .بالفاصووله بعد ای آتشسووزی بزرگی که در سووال  ۶۱۱۱در لندن ای یک دکان نانزایی آغای شوود و بزود به
سواخهمانها مجاور تزسعه پیدا کرد و در نهیجه  ۰۴۴کزچه وخیابان شهر لندن به مساحت تقریبی ۶۷۱هکهار
شامل حدود  ۶۰۴۴۴واحد مسکزنی و تجار ای بین رفت ،لزوم ارائه پزششها بیمها آتشسزی احساس شد.
این آتشسوزی چهار رویه که خسوارات جبران ناپذیر به بارآورد ،باقث شد که سایر کشزرها اروپایی به فکر
ارائهاین پزشوشها بیفهند و به همین دلیل اولین پزششها بیمها آتشسزی تزسط اتحادیهها صنفی پیش
بینی شود .بعد ای آتش سزی سال  ۶۱۱۱میالد  ،چهار مؤسسه و شرکت در انگلسهان اقدام به ارائه پزششها
آتش سزی کردندکه قبارتند ای:
*اولین مؤسسه تأسیس شده به نام اداره آتشسزی بزد که بعد ای مدتی فعالیت نام خزد را به فنیکستغییر داد.
* مؤسسه دوم که ای سز شهردار لندن برا ارائه پزشش بیمه آتشسزی

تأسیس شد کزرپزریشن آف لندن1

نامیده میشد که نهزانست درجامعه مزفقیهی به دست آورد و تعطیل شد.
* سوزمین مؤسوسوها که در سوال  ۶۱۶۰به رقابت با اداره آتشسوزی

لندن پرداخت به نام مؤسسه دوسهان2

معروف شود .با نگاهی به بیمهنامهها اینمؤسسه درمییابیم که نرخ آتشسزی برا منایلی که با چزب ساخهه
شده بزد دو برابر بقیه تعیین میشد .آخرین این گزنه مؤسسات که در لندن به ثبت رسید به صزرت تعاونی اداره
میشود و مقررات و اسواسونامه خاصخزد را داشوت .این شورکت براساس ضزابط و مقررات اساسنامه خزد ،برا
بیمهنامهها صوادر شوده اقضوا خزد ،حق قضوزیهی دریافت میداشوت .ترجمه به ثبت رسیده نام این شرکت
قبارت اسوت ای مؤسوسوه دوسوهان برا بیمهکردن سواخهمانها در مقابل آتشسزی  .این شرکت بعدها با تزجه
بهقالمت تجار خزد که دو دسوت بزد به نام دست در دست شهرت یافت .بعد ای انقالب صنعهی اروپا و تأسیس
واحدها صوونعهی و کارخانهها مخهلف گسووهر

و پیچیدگی تزلید باقث شوود که بیمه آتشسووزی و شوورایط

بیمهنامهها صووادر شووده هم دچار تحزل و پیچیدگی گردد و روند رشوود و تکامل اینرشووهه بیمها با تزجه به
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نیایها ایجاد شووده سوورقت چشوومگیر پیدا کند .ییرا سوورمایهگذارانی که در بخش صوونایع به سوورمایهگذار
پرداخهه بزدند به خطرات نهفهه در راه این سووورمایهگذار واقف بزدند و به همیندلیل نیای به حفظ سووورمایهها
باقث شد تا بیمه آتشسزی به سرقت رشد و تزسعه نماید.
این رشووهه در ایران قلیرغم نیای مبرم به این نزع ای بیمه خیلی دیرتر ای سووایر رشووههها مهداول بیمه پیشوورفت
نمزده اسوت .قبل ای انقالب اسوالمی ،بیمه آتشسوزی در ایران منحصور به بیمه آتشسوزی ساخهمان و امزال
دولهی بزد و تنها حجم بسیار کزچکی ای سرمایهها خصزصی در مقابل خطرات آتشسزی تحت پزشش بزدهاند
ولی به مرور و پس ای انقالب قمالً شناخت مردم ای بیمه آتشسزی گسهر

یافت به طزر که سهم قمدها ای

حقبیمهها رشهه بیمه آتش سزی شرکتها بیمه مهعلق به بیمه امزال خصزصی میباشد.

تعریف آتش سزی
آتش سزی قبارت ای آتشی است که یا ای یک منبع حرارتی کنهرل ناپذیر سرچشمه گرفهه یا منبع حرارتی معین
کنهرل شدها را ترک کرده و با نیرو حرارتی خزد گسهر

و تزسعه یافهه باشد(آتش خسارت یننده).

آتش می بایسوت یا ای یک منبع حرارتی غیر قابل کنهرل سورچشمه گرفهه و یا اینکه منبع حرارتی معین کنهرل
شوودها را ترک نمزده باشوود .تا یمانی که آتش منبع حرارتی را ترک نکرده اسووت نمیتزان به آن آتش سووزی
اطالق نمزد .بنابراین خسارت وارده به اشیا داخل منبع حرارتی کنهرل شده یا به بدنه آن جزء خسارات بیمه آتش
سزی محسزب نمیشزد.
آتش به دو طریق بزجزد میآید:
.۶آتشووی که ای یک منبع حرارتی غیر قابل کنهرل سوورچشوومه میگیرد ،آن آتشهایی هسووهند که معمزال بدون
دخالت انسوان تزلید میشوزند .مثل آتش پس ای انفجار یا آتش در اثر اتصال سیم برق یا آتش در نهیجه سزخهن
خزد به خزد.
 .2آتشی که در داخل یک منبع حرارتی معین کنهرل شده وجزد دارد که این نزع آتش دارا سه حالت میباشد:
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در داخل یک منبع میسووزید؛ مانند هیزمی که در داخل بخار مشووهعل اسووت؛ این آتش به منزله آتش سووزی
نیست.
منبع را ترک میکند؛ مانند آتش شووعله اجاق گای که در نزدیکی یا ییر پردها قرار گرفهه و مزجب آتش گرفهن
پرده میشزد .در اینجا آتش منبع خزد را که اجاق گای بزده ،ترک نمزده و به یک شی دیگر (پرده) سرایت نمزده
است .این آتش به منزله آتش سزی است.
ای یک منبع حرارتی معین کنهرل شده به یک منبع حرارتی معین کنهرل شده دیگر سرایت مینماید؛ مانند آتش
یدن هیزم داخل یک بخار بزسوویله یک کبریت مشووهعل در اینجا آتش ای کبریت (منبع حرارتی معین کنهرل
شوده) به هیزم(منبع کنهرل شده دیگر ) سرایت میکند .این آتش را نمیتزان به منزله آتشسزی تلقی نمزد،
آتش مزرد نظر بیمهگر که در تعریف آتشسوزی به کار رفهه اسوت ،آتش خسوارت یننده است که تعهد بیمهگر
جبران خسارت ناشی ای این آتش سزی است که به آن آتش وحشی نیز اطالق میگردد.

مثلث حریق و راهکارها مباریه با آتش
برا اینکه حریقی اتفاق افهد ،وجزد سوه قامل ضرور است :سزخت ،حرارت و اکسیژن ،که آنها را مثلث حریق
مینامند .چنانچه یکی ای این قزامل برداشهه شزد ،حریق خزد به خزد ای بین میرود .ای بین بردن حرارت یا سرد
کردن حریق معمزال با آب انجام میشووزد که بسوویار مزثر و در قین حال کم خرت اسووت و در مزرد اطفا حریق
جامدات ،بههرین وسیله به شمار میآید.

اگر بهزانیم یکی ای اضالع مثلث حریق (ماده سزخهنی یا سزخت ،حررات ،اکسیژن ) را حذف کنیم ،مزفق به مهار
آتش خزاهیم شد .برا تحقق این امر معمزال ای سه راهکار اسهفاده میکنیم:
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 .۶سرد کردن :در این رو

با سرد کردن ماده آتش گیر ،آتش سزی خامز

میشزد .ای این رو

برا خامز

کردن حریقها نزع  Aاسهفاده میشزد.
 .2خفه کردن :در این راه ای رسیدن اکسیژن به آتش جلزگیر میشزد .معمزال در حریقها نزع  Bای این رو
اسهفاده میشزد.
برا خامز

 .۰جلزگیر ای رسیدن ماده سزخهنی :ای این رو

کردن آتشسزی هایی اسهفاده میشزد که ماده

آتش گیر ای مزاد سزخهنی تغذیه میکند و با بسهن مسیر ماده سزخهی آتش خامز
طبقه بند حریق ای نظر مزاد سزخهی و خامز

میشزد.

کننده مناسب با هر نزع حریق به صزرت جدول ییر میباشد:

خامز

نزع ماده سزخهنی نمزنه

کننده مناسب

 Aجامدات

چزب  ،کاغذ ،پارچه ،مزکت

آب

 Bمایعات

مزاد نفهی ،حاللها ،روغنها

کف ،co ،پزدر خشک

 Cگایها

گای پروپان ،بزتان ،اسهیلن

هالزنها -پزدر خشک

 Dفلزات

سدیم -منیزیم

پزدر خشک

 Eالکهریکی

مزتزرها الکهریکی-وسایل برقی هالزنها-پزدر خشک

هالزنها یا مزاد هالزژنه ،مزاد هسوهند که سوریع تبخیر شده و با ایجاد واکنش شیمیایی ای رسیدن اکسیژن به
ماده سزخهنی جلزگیر نمزده و منجر به اطفاء حریق میگردد.
خطرات مزرد تعهد در بیمهها آتشسزی :
الف) خطرات اصلی (حریق ،صاققه ،انفجار)
 .۶آتش :ترکیب هر ماده با اکسویژن به شور آن که با شوعله همراه باشود .در بیمه آتش سوزی مقصووزد ،آتش
خسوارت یننده و غیرقابل مهار اسوت و گرنه ای بین رفهن اشویاء در داخ ل محدوده آتش کنهرل شده نظیر داخل
بخار و یا داخل کزره تحت پزشش نمیباشد.
6

 .2صاققه  :تخلیه بار الکهریکی بین دو ابر یا بین ابر و یمین که بر اثر القا دو بار مخالف بزجزد میآید.
 .۰انفجار :هر نزع آیاد شودن ناگهانی انرژ حاصول ای انبسوا گای یا بخار را گزیند .تفاوت اصلی انفجار با حریق
سورقت بسیار ییاد آیاد شدن انرژ در هنگام انفجار میباشد .معمزال انفجار به سه نزع دسهه بند میشزد)۶ :
انفجار مطلق که مربز به مزاد منفجره میباشود )2 ،احهراق سوریع که ای ترکیب گایها سزخهنی با اکسیژن
حاصل میشزد  )۰آیاد شدن فشار مایع بسیار مهراکم در درجات حرارت باالتر ای نقطه جز

مثل ترکیدن دیگ

بخار.
ب) خطرات اضافی یا تبعی:
خطرات اضووافی یا تبعی آتشسووزی به خطراتی گفهه میشووزد که با پرداخت حقبیمه اضووافی همراه بیمهنامه
آتشسزی تحت پزشش بیمه قرار میگیرند :برخی ای این خطرات قبارتند ای:
 .۶یلزله و آتشفشان :
یمینلریه یا یلزله ،لری

و جنبش یمین اسووت که به قلت آیاد شوودن انرژ ناشووی ای گسوویخهگی سووریع در

گسلها پزسهه یمین در مدّتی کزتاه رو میدهد .و فعل و انفعال آتشفشانی خروت مزاد مذاب درونى یمین به
شوکل گدایههاى آتشوفشوانى و گای را گزیند .بیمهگزار میتزاند با پرداخت حقبیمه اضوافی نسبت به خرید خطر
یلزله و آتشوفشوان اقدام نماید .این پزشش شامل کلیه خساراتی است که مسهقیماً دراثر وقزع یلزله یا آتشفشان
ایجاد میگردد.

برا پزشش خطر یلزله شرکتها بیمه دو فاکهزر را در نظر میگیرند:
 اول ،منطقه جغرافیایی محل مزرد بیمه :کلیه شوهرها ایران به  ۱منطقه کم خطرتا یلزله خیز شودید تقسیمشده است که هر کدام دارا ریسک خاصی میباشد.
دوم ،نزع سایه ساخهمان محل مزرد بیمه :که معمزال خشهی و گلی ،آجر  ،اسکلت فلز  ،بهزنی میباشد .فاکهزردوم میزان مقاومت ساخهمان را ارییابی مینماید.
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تعریف انزاع سایه:
هنگام خرید پزشووش یلزله در بیمه آتش سووزی در پرسووشوونامه مربزطه ،بیمهگزار باید سووایه بنا خزد را اقالم
نماید .سووایهها معمزال شووامل" :سووایه با رقایت آیین نامه  2۶۴۴مسووکن و شووهرسووای ""،سووزله""،بهن آرمه"،
"اسکلت فلز ""،آجر "" ،خشهی-گلی" میباشد که ریسک خطر یلزله و در نهیجه حق بیمه پزشش یلزله آنها
به ترتیب افزایش مییابد.
.۶گزاهی"آیین نامه 2۶۴۴مسکن و شهرسای ":
آییننامه  2۶۴۴مسوکن و شهرسای  ،ای انزاع سایه ها نمیباشد بلکه نشان دهنده رقایت ضزابط و اسهانداردها در
جهت مقاوم سوای سوایه در برابر خطر یلزله میباشد .این آییننامه برا طرح و اجرا ساخهمانها بهن آرمه،
فزالد  ،چزبی و ساخهمانهایی با مصالح بنایی به کار میرود .هدف این آییننامه تعیین حداقل ضزابط و مقررات
جهت طرح و اجرا ساخهمانها در مقابل اثرات ناشی ای یلزله است بطزر که:
الف :با حفظ ایسهایی ساخهمان تلفات جانی به حداقل برسد.
ب :ساخهمانها با اهمیت ییاد در جریان یلزله و بعد ای آن قابلیت بهره بردار خزد را حفظ نمایند.
با رقایت این آییننامه انهظار میرود ،سواخهمانها در برابر یلزله با شودت کم و مهزسوط ،بدون وارد شدن آسیب
سایها

و در برابر یلزلهها شدیدتر ،بدون فرو ریخهن قادر به مقاومت باشند.

*ساخهمانها ییر مشمزل این آییننامه نیسهند:
الف) سوواخهمانها خاص مانند سوودها ،پل ها ،اسووکلهها و سووایهها دریایی ،نیروگاهها هسووهه ا در طرح
ساخهمانها خاص ،باید ضزابط ویژها برا مقابله با اثرات ناشی ای یلزله رقایت گردد.
ب) بناها سنهی که با گل و یا با خشت ساخهه میشزند .این نزع بناها به قلت ضعف مصالح مقاومت چندانی در
برابر یلزله ندارند.
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 .2سایه سزله:
به سوایهها فلز شویب دار که بر اسواس محاسوبات فنی خاص تزلید میشزد ،سزله میگزیند .سزله به دلیل
کاربرد قمدتا صنعهی ای نظر طراحی با سایر سایهها مهفاوت است.
 .۰سایهها بهن آرمه:
سوایهها بهن آرمه سوایههایی هسوهند که اقضوا اصلی آن (سهزن و تیرها اصلی) تزسط بهن مسلح ساخهه
میشوزند .بهن ماده ا اسوت که ای اخهال سونگدانه ،سویمان و آب سواخهه و تزسط میلگردها فزالد مسلح
میگردند.
.۰سایه ها فلز :
سوایه فلز سوایه هایی هسوهند که اقضوا اصولی آن (سوهزن و تیرها اصولی) تزسط قطعات فزالد ساخهه
میشزند که با جز

و یا پیچ و مهره به هم مهصل میشزند.

 .۱ساخهمانها آجر :
منظزر ای ساخهمانها آجر ساخهمانی است که با آجر ساخهه شده و در آن تمام بارها قائم و جانبی ،تزسط
دیزارها آجر تحمل میشوزد که به دو شکل " ساخهمانها آجر با کالف" و " ساخهمانها آجر بدون
کالف" اجرا میگردد .کالف بند برا یکپارچه قمل کردن ساخهمان تعبیه میشزد .ساخهمانها آجر بدون
کالف ،یکپارچگی خزد را در برابر حرکتها ناشوووی ای یلزله حفظ نمیکنند .پزشوووش بیمه یلزله برا این نزع
ساخهمانها دارا ریسک باالیی میباشد.

 .۱ساخهمان خشهی(گلی):
منظزر ای سواخهمان خشوهی ،ساخهمانی است که دیزارها باربر در آنها ای خشت و مالت ساخهه شده است .در
حال حاضور سواخت این گزنه سواخهمانها در شوهرها مرسزم نبزده و فقط در برخی مناطق روسهایی دور افهاده
مشواهده میشزد .به دلیل مقاومت پایین سایه خشهی پزشش بیمه یلزله برا این نزع ساخهمانها دارا ریسک
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باالیی میباشود .ای نمزنهها سواخهمانها معروف خشهی جهان میتزان به ارگ بم و قلعه فلک االفالک اشاره
نمزد.
نکهه مهم :برا تعیین نرخ یلزله ،سواخهار و سوایه سواخهمان مبنا می باشد نه نما ساخهمان .در ساخهمانها
جدید نما اکثر آنها آجر و سونگی ولی سوایه و ساخهار آنها فلز و بهزن میباشد .این نزع ساخهمانها آجر
محسوزب نشوده و اصوطالحا به آنها سوایهها بهزنی و یا فلز گفهه شده و نرخ آنها برا خطر یلزله ،نرخ اسکلت
فلز و بهزن آرمه و چنان چه آییننامه مقاوم سای در برابر یلزله را نیز رقایت کرده باشند ،نرخ آییننامه 2۶۴۴
لحاظ میگردد.
تزضویح اینکه بیمه مرکز رو

محاسوبه حقبیمه یلزله واحدها مسوکزنی و غیر صنعهی ( ادار – تجار –

انبارها – فروشگاهها) را ای واحد ها صنعهی(تزلید ) جدا نمزده است.
یلزله :
یلزله یکی ای خطرها فاجعه آمیز طبیعی است که جزو ریسکها قام و ای بیمهها غرامهی محسزب میشزد.
خطر یلزله در شوورایط قمزمی بیمهها امزال جزء اسووهثنائات اسووت و ای ریسووکها مطلزب بیمها به شوومار
نمیآید ییرا این ریسوک ای جمله ریسوکهایی است که تزاتر آن کم ،در صزرتی که شدت آن ،بسیار باالست .اگر
یلزله در مقیاس ریشهر باال اتفاق بیفهد ،دامنه خسارت بسیار گسهرده خزاهد بزد؛ در حالی که شرکتها بیمه با
تزجه به سرمایه و ذخایر مالی خزد تزان محدود در پذیر

و نگهدار ریسک یلزله دارند .تامین پزشش اتکایی

ای بیمهگران اتکایی بین المللی برا این خطر بسوویار دشووزار و در صووزرت امکان پذیر بزدن ،حقبیمه اتکایی آن
بسوویار سوونگین اسووت و برا بیمهگر صووادر کننده گران تمام میشووزد .ولی ای آنجا که ای نظر فنی خطر یلزله
بیمهپذیر است ،بیمهگران به طزر انهخابی آن را به منزله خطر اضافی یا تبعی به همراه یک خطر اصلی نظیر بیمه
آتش سوزی  ،مهندسوی و نظایر آن بیمه میکنند .در اغلب بایارها بیمها نظیر ایران شرایط قمزمی اسهاندارد
برا بیمه یلزله وجزد ندارد و در مزرد شورایط آن بیمهگر و بیمهگزار تزافق میکنند .نکهه حائز اهمیت در یلزله،
میزان تراکم جمعیت و اهمیت واحدها صنعهی و اقهصاد در مناطق یلزله خیز است .اگر یلزله در منطقها پر
جمعیت با پهانسویل صونعهی باال حادش شوزد ،تلفات جانی و مالی سونگین بر جا خزاهد گذارد .در کشزرها
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یلزل ه خیز نظیر ژاپن صوندوق بیمه یلزله تحت حمایت دولت وجزد دارد .طرح صندوق در جبران ییانها ناشی
ای تحقق یلزله ،کارایی بیشهر ای بیمه یلزله در سیسهم بیمهها بایرگانی دارد؛ ییرا صندوق فراگیر است و تمام
ریسکها هم نزع و مشابه را در این صندوق جمع میکند و حق بیمها مهناسب ای هر ریسک وصزل میکند و
کمبزد منوابع آن را در صوووزرتی کوه تکوافز نکند ،دولت بر قهده میگیرد .در مزارد معینی میتزان برا تامین
خسارتها غیر مسهقیم ای بیمه قدمالنفع اسهفاده کرد.
 -2سیل
در صوزرت خرید این خطر خسارات وارده به امزال بیمهشده بر اثر جار شدن آب به معنا طغیان رودخانه و یا
جریان سویالب بر اثر ریز

باران و یا شوکسوت آبگیر و سود یا پیشورو آب دریا و خارت شدن هر یک ای مزارد

مذکزر ای مسویر طبیعی و اصولی خزد (پس ای کسور فرانشویز و اسهثنائات) جبران خزاهد شد .ریسک خطر سیل
برا حریم رودخانهها و دریا و مناطق پسوت و سویل خیز باال بزده و معمزال پزشوش داده نمیشزد مگر با نرخ و
شرایط باالتر و خاص.
 -۰سقز هزاپیما و هلیکزپهر و قطعات منفصله ای آنها:
این پزشوش شوامل کلیه خسوارات ناشوی ای سوقز هزاپیما ،هلی کزپهر یا اشیاء ساقط شده ای آنها بر رو امزال
بیمهشوده بزده و معمزال نرخ آن برا مناطق نزدیک به فرودگاهها بیشوهر ای سوایر مناطق میباشد .خسارتها
ناشی ای امزات صزتی هزاپیماهایی که با سرقت صزت یا مافزق سرقت صزت پروای میکنند ،اسهثناست.
 - ۰شکست شیشه :
چنانچه شویشوهها نصوب شوده دراثر قزامل خارجی ،شکسهه شزد این پزشش خسارتها وارد به شیشهها را
جبران میکند .معمزال شورکتها بیمه شویشوهها نما ،دربها شیشها و بطزر کلی شیشهها با مقاومت
نسوبها باال و قطزر را تحت پزشوش بیمه شوکست شیشه قرار میدهند .در برخی کشزرها شرایط قمزمی شکست
شویشوه یکنزاخت اسوت که در ایران این نزع بیمه شرایط قمزمی ندارد و شرکتها بیمه و بیمهگزاران تزافقی
قمل میکنند ،البهه در ایران بیمهگزاران اندکی طالب این نزع بیمه هسووهند؛ ییرا چندان شووناخهه شووده نیسووت.
بعید نیسوت این پزشوش در آینده به دلیل آن که اکنزن ساخهمانها و برتها ای شیشهها بزرگ و گران قیمت
11

بیشوهر اسوهفاده میکنند ،مهقاضویان بیشوهر پیدا کند .شویشه بر حسب فرم آن به دو نزع شیشه میان تهی و
شویشوه سوطح( جام) تقسویم میشوزد .شیشهها میان تهی نظیر بطر  ،المپ و ظروف مخهلف است که تحت
پزشش بیمه قرار نمیگیرند.

 -۱طزفان ،گردباد وتندباد:
معمزال حرکت و جابجایی هزا با سورقت باال  ۱۱کیلزمهر در سواقت را تند باد و طزفان گزیند .در صزرت خرید
این پزشوش خسارت مسهقیم وارد به امزال بیمهشده در اثر طزفان جبران خزاهد شد .باید تزجه داشت که امکان
تخریب سواخهمانها و سوایهها ضعیف همانند چزبی و خشهی و گلی و شیروانیها غیر اسهاندارد و همچنین
برخی مناطق خاص همانند کزهپایهها و مناطق سوواحلی و مناطقی که فضووا اطراف آنها بای میباشووند در برابر
طزفان باال میباشد.
تامین بیمهگر در بیمه طزفان شامل مزارد ییر است :
.۶خسارت مسهقیم ناشی ای طزفان
.2خسارتها بعد ای طزفان :به قنزان مثال شکسهن شیشه سالن کارخانه بر اثر طزفان و ورود باران و گل و ال
در هنگام شب ای محفظه شیشه شکسهه.
.۰خسارتها فرقی :به قنزان مثال اشیا مفقزد شده در اثر نقل مکان ضرور ای ساخهمان تخریب شده.
-۱ترکیدگی لزله آب وضایعات آب ،برف و باران :
با خرید این پزشش خسارت ناشی ای ترکیدن تانکرها و شبکه آبرسانی و فاضالب و یا لبریز شدن ،گرفهگی و سر
ریز شدن منابع و مخاین آبرسانی مربز به محل مزرد بیمه و همچنین خسارات ناشی ای آب باران وذوب شدن
برف مشوورو براینکه آب ایطریق بام و یا گرفهگی لزلهها ،لبریز شوودن آبراهها وناودانها به محل مزرد بیمه نفزذ
کرده باشد ،تحت پزشش قرارمیگیرد.
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-۷دید با شکست حری :
در بیمه سرقت یا دید با شکسهن حری شخصیت بیمهگزار تاثیر مسهقیم در تصمیم بیمهگر دارد .البهه خطرها
انسانی و مدیریهی در تمام بیمهها امزال همانند خطرها فیزیکی در تصمیم بیمهگر و نرخ بیمه مزثر است ولی
در بیمه سرقت این تاثیر بیشهر است .بیمهگر قالوه بر شخصیت بیمهگزار ،شرایط اقهصاد جامعه ،میزان بیکار
و منطقه و محل مزرد بیمه و تعداد سرقتهایی که واقع شده را در ارییابی خزد ملحزظ میدارد.
در سورقت با شوکسوهن حری سوارق به طزر غیر قانزنی شی را تصاحب میکند ولی برا دسهرسی باید اقمالی را
مرتکب شزد و مانعی را که برا ورود به محل سرقت وجزد دارد را ای بین ببرد.
معمزال شکست حری(حریم) شامل :
 باال رفهن ای دیزار محل اسهقرار امزال بیمهشده یا شکسهن در یا پنجره و یا خراب کردن دیزار و نظایر آن.و بای کردن در بزسیله کلید وسایر آالت و ادوات غیر مجای.
و ورود به محل با تهدید به جان یا آبرو بیمهگزار و یا اقضاء خانزاده و یا کارکنان.
شورکت ها بیمه برا پزشوش بیمه سورقت لیست امزال و اثاثیه و مشخصات و قیمت تفکیکی هر یک ای امزال
بیمهشده را دریافت و مهر و امضا و پیزست بیمهنامه مینمایند.
 -۶پزشش ییان یا خسارات ناشی ای اقهصاب  ،شزر

و اغهشا :

در صووزرت خرید این خطر ای سووز بیمهگزار ،بیمهگر خسووارات وارده به مزرد بیمه را که مسووهقیما " ناشووی ای
شزر

و بلزا و اقهصاب " باشد تحت پزشش قرار میدهد .قیامها قمزمی و سراسر و جنگ با دشمن خارجی

و جنگ داخلی تحت پزشش این بیمهنامه نمیباشد .درضمن ،این پزشش با امکان اخطار فسخ هفت رویه ای سز
بیمهگر فروخهه میشزد.
 -9خطرانفجار و دفرمه شدن ظروف تحت فشار صنعهی :
در شوورایط قمزمی بیمهنامه آتش سووزی  ،خسووارات وارد به ظروف تحت فشووار صوونعهی (مانند کمپرسووزرها و
دیگها بخار) که ناشووی ای انفجار و دفرمه شوودن ظروف مذکزر باشوود ،مسووهثنی شووده اسووت .لذا بیمهگزاران
میتزانند با پرداخت حقبیمه اضافی نسبت به پزشش خطر مذکزر اقدام نمایند.
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 -۶۴هزینه پاکسای :
پزششی است که معمزال به بیمهنامهها اضافه شده و مطابق با آن شرکت بیمه میپذیرد که هزینه پاکسای محل
مزرد بیمه را که ناشوی ای خطرات بیمهشده باشد جبران نماید .این پزشش حداکثر تا  2۴درصد سرمایه بیمهنامه
بزده و نرخ آن نیز  ۱۴درصد مجمزع نرخها بیمهنامه در نظر گرفهه میشزد.
 -۶۶خطر خزد سزی :
برخی مزاد همانند تفاله چغندر قند در دما و شرایط قاد نیز با اکسیژن ترکیب شده و ایجاد حریق و خزدسزی
مینماید .در صوزرت خرید این پزشش تزسط بیمهگزار ،بیمهگر خسارت وارد به مزرد بیمه را تا سقف مزرد تعهد
جبران خزاهد کرد.
 -۶2خطر برخزرد جسم خارجی:
این نزع پزشش را بیمهگزاران در صزرتی که محل مزرد بیمه در مجاورت جاده و یا پایین تپه شیبدار و یا  ...قرار
گرفهه باشد در خزاست مینمایند.
 -۶۰پزشش خسارت ناشی ای نشت گای آمزنیاک و فریزن سردخانهها:
با خرید این پزشش تزسط بیمهگزار ،بیمهگر در مزارد که نشت گای منجر به حریق نشده ولی مزجب فساد کاال
و یا آسوویب مزجزد اقم ای اینکه خسووارت مسووهقیما ناشووی ای اثر گای باشوود و یا اینکه مزجب ای کار افهادن
دسهگاهها مبرد گردد ،جبران مینماید.
 -۶۰ریز

و فروکش کردن چاه:

خسارت ناشی ای ریز

و فروکش کردن چاه به دو طریق ذیل تحت پزشش قرار میگیرد:

الف) جبران خسوارت وارده به چاه و تاسیسات آن .در این حالت فقط خسارات وارد به دیزاره چاه و تاسیسات آن
تحت پزشش قرار خزاهد گرفت.
ب) جبران خسارت وارد به ساخهمان و تاسیسات منصزبه به دلیل تخریب و فروکش کردن چاه.
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 -۶۱رانش یمین:
این پزشش خسارات وارد به امزال بیمهشده در صزرت رانش ،ریز

و فروکش کردن در اثر حرکت طبیعی یمین

را جبران مینماید .این خطر جدا ای خطر یلزله بزده و معمزال در مناطق کزهسهانی و شیب دار رخ میدهد.
برا پزشوش این بیمهنامه بایسوهی محل مزرد بیمه بایدید و وضوعیت سواخهمان ،سزابق خسارتی منطقه و نزع
خاک (رسی ،شنی ،آهکی) ارییابی گردد.
 -۶۱سقز بهمن:
در بعضوی نقا کزهسوهانی و برفگیر و شویب دار احهمال سوقز بهمن وجزد دارد .در صزرت خرید این پزشش
بیمهگر خسارت ناشی ای سقز بهمن بر امزال مزرد بیمه را جبران مینماید .باید دقت نمزد که برخی نقا دارا
شورایط خاصوی بزده و احهمال وقزع بهمن به صزرت ساالنه در آن وجزد دارد و پزشش خطر ریز

بهمن دارا

ریسک باالیی میباشد و نرخ و شرایط بیمهگر نیز باید مهناسب با میزان ریسک باشد.
مراحل صدور بیمهنامه آتشسزی :
پیشونهاد بیمه  :اولین مرحله صودور بیمهنامه ،تکمیل پرسوشونامه پیشنهاد بیمه است .در اغلب رشههها بیمه،
بیمهگر ورقه مخصووزص چاپی را که فرم پیشوونهاد یا پرسووشوونامه بیمه نامیده میشووزد در اخهیار بیمهگزار قرار
میدهد که او با تکمیل برگ مذکزر شورایط و خصوزصویات آن چه را که میخزاهد بیمه نماید در اخهیار بیمهگر
قرار دهد .این پرسوشونامه حاو سوزاالتی برا شوناسوایی بیمهگزار و همچنین خطر مزرد بیمه است .بیمهگزار
مزظف اسوت با صوداقت کامل به سوزاالت پرسشنامه پاسخ دهد .در صزرت کهمان یا اقالم نادرست بیمهگزار اگر
قمد باشود بیمهنامه باطل اسوت و اگر غیر قمد باشد ،بیمهگر حق فسخ بیمهنامه را خزاهد داشت .بیمهگر بر
اساس اطالقات مندرت در پرسشنامه بیمهنامه را صادر میکند.
تسوولیم پیشوونهاد بیمه به تنهایی برا هیچ یک ای طرفین تعهد ایجاد نمینماید و همان گزنه که بیمهگر حق
دارد درخزاسوت پیشنهاد دهنده را غیرقابل قبزل اقالم کند ،بیمهگزار نیز میتزاند ای پیشنهاد خزد منصرف شزد؛
لکن در صزرت صدور بیمهنامه مطالب مندرت در برگ پیشنهاد برا بیمهگزار تعهد ایجاد نمزده و پیشنهاد مذکزر
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جزء الینفک قرارداد محسوزب می شزد و در صزرتی که با دقت و صحت و ای رو حسن نیت کامل به مطالب آن
پاسخ داده نشزد ،ضمانت اجراها مخهلفی را برا بیمهگزار در پی خزاهد داشت.
در پرسوشونامه بیمه آتش سزی بیمهگزار میتزاند قالوه بر خطر آتش سزی  ،صاققه و انفجار که خطرات اصلی
بیمهنامه اسوت ،خطرات اضافی دلخزاه خزد را نیز انهخاب کند .در پیشنهاد بیمهنامه قالوه بر سزالها مخهلفی
که بیمهگزار برا ارییابی خطر باید به بیمه گر بدهد ،جدولی را که در آن شورح کامل مزرد بیمه بیان میشزد را
بایسوهی تکمیل کند .پس بیمهنامه بر اسواس پرسوشنامه بیمه صادر میشزد .بیمه آتش سزی ای ساقت  2۰روی
درخزاست بیمهگزار شروع میگردد.
.2بایدید اولیه :پس ای تکمیل پرسوشنامه ،محل مزرد بیمه تزسط بیمهگر بایدید میشزد و صحت مطالب مندرت
در پرسشنامه مزرد بررسی قرار میگیرد .معمزال در هنگام بایدید ای ریسکها بزرگ و یا حساس و خطرناک فرم
بایدید اولیه نیز تکمیل و ای ابعاد مخهلف محل مزرد بیمه به تعداد کافی قکس تهیه میگردد.
.۰صدور بیمه نامه :پس ای طی مراحل یاد شده ،در صزرتی که بیمهگر مزافق بیمه کردن مزرد بیمه باشد حقبیمه
و شورایط را به بیمهگزار اقالم نمزده و در صزرت تایید ای سز بیمهگزار بیمهنامه صادر خزاهد شد .هنگام صدور
بیمهنامه باید پرسشنامه ،فرم بایدید و قکسها محل مزرد بیمه نزد بیمهگر بایگانی شزد.
وظایف بیمهگزار هنگام خرید بیمه نامه
. ۶پرهیز ای بیمه کردن امزال به میزانی بیش ای اری

واقعی با قصود تقلب :در این صوزرت خسارت وارده به هیچ

قنزان قابل پرداخت نیست و بیمهگزار هیچ گزنه حقی نسبت به بیمهگر نخزاهد داشت.
.2پرهیز ای بیموه کردن امزال بوه قیمت کمهر ای قیمت واقعی(به خاطر پرداخت حقبیمه کمهر) :در این صوووزرت
بیمهگر فقط به تناسب حق بیمها که دریافت کرده ،خسارت را خزاهد پرداخت (ماده ۶۴قانزن بیمه :در صزرتی
که مال به کمهر ای قیمت واقعی بیمهشده باشد ،بیمهگر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی
مال مسئزل خسارت خزاهد بزد) ،مثال اگر مالی نصف قیمت واقعی بیمه شزد ،هنگام بروی خسارت نیز فقط نصف
خسارت ای طرف شرکت بیمه پرداخت خزاهد شد.
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 .۰پرهیز ای بیمه مضاقف :اگر تمام یا قسمهی ای امزال بیمهشده ،مزضزع این بیمهنامه به مزجب قرارداد دیگر و
برا همان خطر و مدت نزد بیمهگر بیمه شووزد ،بیمهگزار ملزم اسووت مراتب را بدون تاخیر و با ذکر نام بیمهگر
جدید و مبلغ بیمهشوده به اطالع بیمهگر برسواند .در صزرت وقزع حادثه ،مسئزلیت بیمهگر به تناسب مبلغی که
خزد بیمه کرده با مجمزع مبالغ بیمهشده ،میباشد .چنانچه امزال بیمهشده تحت بیمهنامه دیگر مانند بیمهنامه
باربر که قبل ای شوروع بیمهنامه حاضر تنظیم گردیده بیمهشده باشد؛ مسئزلیت بیمهگر فقط به نسبت قسمهی
خزاهد بزد که بزسیله بیمهنامه مقدم تامین شده است.
لحاظ نمزدن اصول حسون نیت :بیمهگزار مکلف اسوت با صداقت کامل کلیه اطالقات راجع به مزضزع بیمه را در
اخهیار بیمهگر قرار دهد .اگر بیمهگزار در پاسخ به پرسش بیمه گر به طزر قمد ای اظهار مطلبی خزددار نماید و
یوا برخالف واقع چیز بگزیود ،قرارداد بیموه بواطل و بدون اثر خزاهد بزد .هر چند مطلبی که کهمان شوووده یا
برخالف واقع اظهار شوده هیچ گزنه تاثیر در وقزع حادثه نداشوهه باشود .در این صزرت نه فقط وجزه پرداخهی
بیمهگزار به و مسهرد نخزاهد شد ،بلکه بیمهگر میتزاند مانده حقبیمه را نیز مطالبه نماید.
فرانشیز :
به مبلغی ای خسارت گفهه میشزد که به قهده بیمهگزار بزده و بیمهگر نسبت به آن تعهد ندارد .فرانشیز تلفظ
فرانسوز  franchiseاسوت و به این کلمه در انگلیسوی فرانچایز گفهه می شزد .ریشه این واژه التین است و به
معنی معافیت و اغماض میباشد .در قمل منظزر ای این کلمه در رابطه بین بیمهگر و بیمهگزار ،میزانی ای خسارت
است که به هرحال به قهده بیمهگزار میباشد.
صورف نظر ای رو هایی که در کشوزر ما و یا در سایر نقا مهداول است اصزالً وجزد فرانشیز در همه انزاع بیمه
تزجیه منطقی دارد .در بیمهها آتش سزی غالباً ای اقمال فرانشیز برا خطرات اصلی( حریق – صاققه -انفجار)
خزددار میشووزد؛ ییرا معمزالً خسووارتها آتش سووزی ارقام بزرگی را تشووکیل میدهد و کسوور مبالغ جزیی
فرانشویز اثر قابل تزجهی در روابط بیمهگر و بیمهگزار ندارد .در پزششهایی که به قنزان خطرات اضافی در بیمه
نامهها آتش سزی ارائه میشزد ،اقمال فرانشیز مهداول است .مثالً در بیمه یلزله واحدها صنعت ،فرانشیز ۶۱
درصد مبلغ خسارت است.
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انزاع فرانشیز:
الف) در برخی مزارد فرانشیز رقمی معین و ثابهی است که اگر خسارت کمهر ای این مبلغ باشد ،پزلی به بیمهگزار
تعلق نمیگیرد ولی اگر خسارت بیشهر ای این مبلغ باشد ،کل مبلغ خسارت به بیمهگزار پرداخت میشزد.
ب) در بعضی مزارد فرانشیز درصد ای مبلغ بیمه است و هر قدر مبلغ بیمه بیشهر باشد ،فرانشیز به همان نسبت
باالتر خزاهد بزد .مثال":مبلغ فرانشیز یک درصد اری

مزرد بیمه میباشد".

ت) در مزارد دیگر درصد ثابت ای خسارت است .به قبارت دیگر بیمهگزار براساس درصد معین ای خسارت با
بیمهگر در تحمل خسارت سهیم میشزد" .سهم بیمهگزار در هر حادثه ۶۴درصد ای مبلغ خسارت خزاهد بزد"
د) در برخی مزارد نیز به صووزرت ترکیبی ای یک مبلغ ثابت و درصوود ای خسووارت تعیین میگردد .مثال" :مبلغ
فرانشیز ده درصد هر خسارت و حداقل یک میلیزن ریال خزاهد بزد.
مفهزم دیگر کاسوهنی اسوت ،بدین صوزرت که اگر در یک بیمهنامه رقم تعیین شوده برا کاسهنی صدهزار ریال
باشود ،این مبلغ ای خسوارت قابل پرداخت کسور خزاهد شد .اگر خسارت سیصد هزار ریال باشد ،بیمهگر دویست
هزار ریال پرداخت خزاهد کرد و اگر خسوارت صودهزار ریال و یا کمهر باشد ،پرداخهی صزرت نخزاهد گرفت( .در
ایران کاسهنی با فرانشیز یکسان برداشت شده و تحت قنزان فرانشیز در بیمهنامه ها درت میگردد).
تزجیه فرانشیز:
فرانشویز یکی ای مباحث مهم در مدیریت خطر اسووت .بیمهگزار نگران ایجاد خسووارتهایی اسووت که تحمل آن ای
قهده او خارت باشود .بیمهگزار ای خسوارتها کزچک واهمه ندارد .مثالً اگر تصادف اتزمبیل منجر به سائیدگی
مخهصور گلگیر و یا شوکسوهن یک چراو کزچک شزد ،مزجب نگرانی مالک آن نیست .او نگران حزادثی است که
سبب وارد شدن خسارت چند میلیزنی گردد .جبران این گزنه خسارتها جز ای طریق بیمه و به کمک بیمهگران
امکان پذیر نیست ولی اگر خسارت در حد فرانشیز باشد ،همه قادر به تحمل آن هسهند.
اقمال فرانشیز به دالیل مخهلف صزرت میگیرد که اهم آن به شرح ذیل میباشد:
الف) فرانشیز مزجب کاهش حقبیمه میگردد .به هرحال وجزد فرانشیز در همه بیمهنامهها مقدار قابل مالحظها
ای تعهد بیمهگر میکاهد و همین میتزاند مزجب تخفیف و اریانهر شدن حقبیمه شزد.
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ب) تزجه بیشهر بیمهگزار به مزرد بیمه :وجزد فرانشیز ،اگر نه همیشه ،بلکه در بسیار مزارد مزجب تزجه بیشهر
بیمهگزار به رقایت ایمنی و تدابیر احهیاطی و ضزابط حرفها میشزد و این به سزد جامعه است.
ت) جلزگیر ای تشوووکیول پرونودههوا خسوووارت جزئی :وجزد فرانشووویز مراجعات بیمهگزاران را برا دریافت
خسارتهایی جزیی منهفی میکند و این خزد در هزینهها ادار بیمهگر اثر قابل مالحظها دارد.
اسهثنائات بیمه آتش سزی :
در بیمه آتش سزی امزال ییر بیمه نمیشزند ،مگر با تزافق بیمهگر:
مسکزکات ،پزل ،اوراق بهادار ،فلزات قیمهی به هر شکل ،جزاهرات و مروارید ،سنگها قیمهی سزار نشده،
هرگزنه اسناد و نسخ خطی،
هزینه بایسای نقشه ،جمع آور  ،مجدد اطالقات و یا تنظیم دفاتر بایرگانی و ...
محاسبه حق بیمه:
حقبیمه با تزجه به سورمایه بیمهشوده و براسواس نرخ مندرت در تعرفه بیمه آتش سزی به دست میآید .تعرفه
آتش سزی نیز تزسط آکچزئرها و بر اساس محاسبات ریاضی و آمار به دست میآید.
حق بیمه= سرمایه*نرخ
در گذشوهه تعرفه آتش سوزی تزسط بیمه مرکز برا هر نزع فعالیت جداگانه اقالم میگردید ولی اخیرا بیمه
مرکز ارائه نرخ برا تمامی رشههها آتش سزی را آیاد و تعیین نرخ را به قهده شرکتها بیمه واگذار نمزده
است.
مثال :محاسبه حقبیمه آتش سزی یک منزل مسکزنی با پزشش خطر آتش سزی (حریق ،صاققه ،انفجار) :
اری

بنا یک منزل مسکزنی(صرف نظر ای اری

یمین آن)  ۶۴۴میلیزن ریال و اری

اسباب و لزایم مزجزد در

آن  ۱۴میلیزن ریال است.
اگر نرخ بیمه آتش سزی منایل مسکزنی  ۴22۷در هزار بگیریم ،بنابراین حقبیمه آتش سزی این منزل به همراه
لزایم مزجزد در آن به قرار ییر است :
) ۱۴2۴۴۴2۴۴۴ + ۶۴۴2۴۴۴2۴۴۴ ( ۴/2۷ * ۶/۶۴۴۴ = ۰۴2۱۴۴
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افزوده هم باید اضافه گردد و بیمهگزار مزظف است هنگام

طبق قانزن به حقبیمه به دست آمده مالیات بر اری
خرید بیمهنامه مالیات مذکزر را پرداخت نماید.

نرخ حقبیمه آتش سزی برخی ای فعالیتهایی که ییاد مزرد اسهفاده قرار میگیرد ،به شرح ذیل میباشد:
منزل مسکزنی (غیر چزبی)  ۴22۷در هزار
ساخهمان ها و دفاتر ادار  ۴2۱۰در هزار
مغایه خزابارفروشی و بقالی  ۶2۶در هزار
 ۶2۰۰در هزار
فروشگاه پزشاک
نرخ برخی ای خطرات اضافی به شرح ذیل میباشد:
طبق تعرفه یلزله

.۶یلزله و آتشفشان

۴22درهزار

.2سیل و طغیان آب دریا و رودخانه

 ۴2۶۱در هزار

.۰طزفان و گردباد و تندباد
.۰ضایعات ناشی ای ترکیدگی لزله آب

۴22در هزار

.۱ضایعات ناشی ای آب باران و ذوب برف

 ۴22در هزار

.۱سقز هزاپیما ،چرخ بال و یا قطعات آنها
 ۱2۶مناطق نزدیک به فرودگاه -تا  ۱کیلزمهر فرودگاه

در هزار

 ۱22مناطق دور ای فرودگاه -بیش ای  ۱کیلزمهر فرودگاه

۴2۱در هزار

.۷آشزب ،بلزا ،اقهصاب

۴2۱در هزار

.۶هزینه پاکسای حداکثر تا 2۴درصد سرمایه بیمه نامه
.9سرقت با شکست حری

 %۱۴نرخ کل بیمه نامه
 ۱تا۶2در هزار
2۴در هزار

.۶۴شکست شیشه

*نرخها فزق میتزاند با تزجه به سیاستها هر شرکت و برا هر ریسک تغییر کند.
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خطر یلزله :برا پزشش خطر یلزله یک ساخهمان دو مزرد بررسی میگردد .اول این که در کدام شهر واقع شده
(درجه خطر شودت یلزله آن شوهر چند است) .دوم نزع سایه ساخهمان چیست(مقاومت ساخهمان در برابر یلزله
چقدر است).
اسهان

شهر

درجه خطر واحد صنعهی مسکزنی و غیر صنعهی

آذربایجان شرقی

تبریز

۰

شدید

آذربایجان غربی

ارومیه

۰

خفیف

اصفهان

اصفهان

۶

خفیف

بزشهر

بندر بزشهر

۰

خفیف

بزشهر

جزیره خارک ۰

خفیف

تهران

تهران

۱

خفیف

خراسان رضز

مشهد

۰

خفیف

خزیسهان

اهزای

۰

خفیف

فارس

شیرای

۰

شدید

کرمان

کرمان

۱

شدید

گلسهان

گرگان

۰

شدید

مایندران

آمل

۰

شدید

نکهه  :۶فرانشوویز خطر یلزله برا واحدها صوونعهی در هر حادثه ۶۱درصوود مبلغ خسووارت و برا واحدها
مسکزنی و غیر صنعهی یک در صد سرمایه بیمه شده میباشد.
نکهه :2در صوزرت مزافقت بیمهگزار با افزایش درصود فرانشویز یلزله و آتش فشووان در واحدها صنعهی میتزان
تخفیفات ییر را در نرخ و حقبیمه اقمال نمزد:
.۶در صزرت افزایش فرانشیز ای ۶۱درصد به 2۱درصد تخفیف در نرخ %2۴
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.2در صزرت افزایش فرانشیز ای  ۶۱درصد به ۰۴درصد تخفیف در نرخ %۰۱
.۰در صزرت افزایش فرانشیز ای ۶۱درصد به  ۱۴درصد تخفیف در نرخ %۱۱
قیمتگذار مزرد بیمه:
بیمهگزار مزظف اسووت هنگام بیمه کردن امزال خزد ،اری
امزال میتزان آنها را به قیمت ها "اری
اری

دفهر "" ،اری

آنها را به شوورکت بیمه اقالم نماید .برا بیمه کردن
روی" و " قیمت نز" قیمت گذار و بیمه نمزد.

دفهر  :قیمت نز منها اسههالک کاال طبق قانزن و اسهانداردها مربزطه را گزیند .معمزال این نزع رو

قیمت گذار و بیمه کردن به صووالح بیمهگزار نیسووت .مثال :یک لیفهراک  ۶۴سووال پیش به قیمت  ۶۴میلیزن
ریال خریدار شوده اسوت .اگر این وسیله ده ساله مسههلک گردد ،امروی قیمت دفهر آن یک ریال خزاهد بزد.
در حالی که شاید آن وسیله در بایار االن با تزجه به تزرم مزجزد بیش ای قیمت خرید آن قیمت گذار گردد.
اری

روی :در این رو

امزال به قیمت واقعی یا قیمهی که همان روی (با تزجه به قمر آن و میزان اسهفادها که

ای آن شده) در بایار قیمت گذار و خریدار میشزد ،اری گذار و بیمه می گردد .مثال :یک لپ تاپ که سال
گذشوهه به قیمت  ۶۴میلیزن ریال خریدار شده و امسال قیمت نز آن در بایار (با تزجه به تزرم و قزامل دیگر)
۶۰میلیزن ریال اسووت ،در بایار با تزجه به میزان کارکرد آن به قیمت  ۶۶میلیزن ریال قیمت میگذارند .بنابراین
در قیمت گذار به قیمت واقعی یا قیمت روی امکان دارد قیمت کاال ای قیمت خرید آن باالتر باشد؛ در حالی که
در قیمت گذار به رو
اری

اری

دفهر  ،اری

امروی کاال کمهر ای قیمت خرید آن خزاهد بزد.

نز :شورکتها بیمه برا اینکه بیمهگزار بهزاند در بعد ای خسارت فعالیت خزد را مجددا ادامه دهد ،امکان

بیمه کردن امزال به قیمت نز را برا بیمهگزاران گذاشههاند .در این بیمهنامه ،بیمهگزار ساخهمان و ماشین آالت
خزد را به قیمت نز ( به شورطی که کمیت و کیفیت ساخهمان و ماشین آالت همانند قبل باشد) بیمه مینماید(.
این نزع بیمهنامه به صزرت کامل تر در قسمت "انزاع بیمهنامه" تزضیح داده شده است).
با تزجه به مراتب فزق ،بههرین رو

برا قیمت گذار و بیمه کردن ،رو

واقعی میباشد (.البهه قیمت گذار به اری
امزال به این رو

قیمت گذار به اری

روی یا قیمت

نز نیز مناسب است ولی فرآیند آن پیچیده و امکان بیمه کردن همه

وجزد ندارد).
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انزاع بیمهنامه آتش سزی
بیمه با شرایط جایگزینی یا باسای
این بیمهنامه بیشوهر تزسوط واحدها صونعهی و تزلید خریدار میشوزد .به دلیل شرایط اقهصاد و افزایش
قیمتها و اسههالک ،امزال معمزال اری

خزد را ای دست میدهند .اگر بیمهگزار امزال خزد را به قیمت روی بیمه

کند و خسوارتی به امزال وارد شوزد ،امکان خرید تجهیزات و ماشوینآالت و ساخت م جدد ساخهمان و در نهایت
تجدید فعالیت اقهصاد مشکل خزاهد بزد .در این بیمهنامه امکان جایگزینی و یا بایسای برخی ای امزال در نظر
گرفهه شده است .در این بیمهنامه ،بیمهگزار دارائیها خزد را به قیمت جایگزینی بیمه میکند و در صزرت بروی
یکی ای خطرات مشومزل بیمه ،اگر خسارتی وارد شزد ،بیمه گر نسبت به تعمیر و بایسای امزال آسیب دیده و یا
جایگزینی آنها تا سقف سرمایه بیمهنامه اقدام خزاهد کرد.
این پزشوش مخصوزص سواخهمان و ماشوینآالت بزده و مزجزد مزاد اولیه ،کاال سوواخهه شد ه ،لزایم و اثاثیه
مصرفی را شامل نمیشزد.
در این نزع بیمهنامه اجرا تعهدات شرکت بیمه به صزرتها ییر قابل انجام است :
 .۶در صووزرتی که مزضووزع بیمه ای بین رفهه باشوود؛ در مزرد سوواخهمان ،بایسووای آن و در مزرد غیر سوواخهمان
جایگزینی آن.
 .2در صزرتی که مزضزع بیمه آسیب دیده باشد؛ تعمیر و تعزیض قسمتها آسیب دیده.
تبصووره  : ۶جایگزینی یا بایسووای امزال تلف شووده و همچنین تعمیر و تعزیض قسوومتها آسوویب دیده طزر
صزرت میگیرد که امزال مذکزر به وضعی بههر ای یمان حادثه در نیاید .به قبارت دیگر کمیت و کیفیت ساخهمان
و ماشوینآالت همانند قبل و فقط بایسای شده باشد و ای تکنزلزژ یا تجهیزات برتر ای قبل اسهفاده نگردد و در
نهایت باقث منفعت و سزدآور بیمهگزار نشزد.
تبصره  : 2هیچ نزع پرداخهی بیش ای مبلغی که تحت قنزان سرمایه بیمهشده میباشد ،پرداخت نخزاهد شد.
تبصره  : ۰قمل جایگزینی یا بایسای میتزاند در محلی دیگر با مزافقت قبلی بیمهگر انجام پذیرد ،مشرو بر آن
که ای تعهد بیمهگر افزایش نیابد.
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تبصووره  : ۰در صووزرتی که مبلغ بیمهشووده در یمان قبل ای حادثه کمهر ای صوود درصوود هزینه بایسووای یا اری
جایگزینی آنها در صوزرت تلف شودن کامل باشود ،بیمهگر فقط به تناسوب مبلغی که بیمه کرده است ،نسبت به
هزینه بایسای یا اری

جایگزینی آنها مسئزل خسارت خزاهد بزد.

بیمه مرهزنات بانکی:
بیمه کردن امزال و اثاثیه و مزجزد ها به نفع بانک ،بیمه مرهزنات بانکی نامیده میشووزد .هنگامی که بانک به
شووخصووی وام میدهد و فرد وام گیرنده با وام مذکزر اقدام به خرید امزال و اثاثیه و کاال و یا سوواخت سوواخهمان
میکند ،بانک برا جلزگیر ای تلف شوودن سوورمایه خزد هنگام حادثه ،ای وام گیرنده میخزاهد که امزال
خریدار شووده را به نفع بانک بیمه نماید .این بیمهنامه همانند بیمهنامهها آتش سووزی قاد بزده و تفاوت
قمده آن در درت نام بانک وام دهنده به قنزان ذینفع در بیمهنامه میباشوود .باید دقت شووزد که در این گزنه
بیمهنامهها وام بیمه نمیشزد ،بلکه ساخهمان ،اثاثیه یا کاالیی که با وام دریافهی ای بانک خریدار شده یا خزاهد
شود ،بیمه میگردد .اگر با وام ساخهمان خریدار گردد در بیمه نامه باید اطالقات ثبهی ساخهمان مزرد بیمه و
اگر کاال و اثاثیه خریدار شزد ،فاکهزر یا پیش فاکهزر باید مهر و امضا و ضمیمه بیمهنامه گردد.
نکهه مهم :در بیمهنامه مرهزنات بانکی نرخ بیمهنامه باید مهناسب با میزان ریسک محل مزرد بیمه باشد.
اگر قرار باشود با وام کاال خریدار شوزد ،باید ای بیمه گزار سوزال شوزد که امزال خریدار شوده قرار است کجا
نگهدار شوزد و یا چنانچه با وام قرار اسوت سواخهمان خریدار شوزد ،باید سوزال شزد که مزضزع فعالیت آن
ساخهمان چیست مزضزع فعالیت محل اقالم شده به قنزان مزضزع فعالیت بیمهنامه بزده و میبایست مهناسب
با ریسک محل مزرد بیمه ،نرخ بیمهنامه اقمال گردد.
مثوال  :بیمهگزار با وام دریافهی اقدام به خرید یک دسوووهگاه یخچال معمزلی مینماید .حال اگر این یخچال در
منزل مسوکزنی نگهدار شوزد ،مزرد بیمه میشوزد " مرهزنات بانکی مسکزنی" و مزضزع فعالیت " مسکزنی" و
نرخ آن  ۴/2۷در هزار گرفهه میشووزد .اگر یخچال مذکزر در دفهر ادار نگهدار شووزد به آن " مرهزنات بانکی
غیرصووونعهی " و مزضوووزع فعالیت آن دفهر ادار و نرخ آن  ۴/۱۰در هزار لحاظ میگردد و اگر همان یخچال در
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کارخانه پالسووهیک سووای نگهدار شووزد به آن بیمه " مرهزنات بانکی صوونعهی " و مزضووزع فعالیت کارخانه
پالسهیک سای و نرخ آن  2/۶۶در هزار منظزر خزاهد شد.
نکهه مهم :در بیمهها مرهزنات بانکی ،امکان تقسووویط حقبیمه وجزد ندارد .با تزجه به اینکه در این گزنه
بیمهنامه ها ذینفع بانک میباشد ،حقبیمه نقد دریافت میشزد .فسخ یا ابطال بیمهنامه نیز فقط با در خزاست
کهبی بیمهگزار و تایید بانک یا ذینفع بیمهنامه امکان دارد.

بیمهنامه بر اساس اولین خسارت: ۰
طبق قانزن ،کم بیمه کردن امزال باقث اقمال قاقده نسوبی و پرداخت خسووارت به نسوبت سورمایه بیمهشوده به
سوورمایه واقعی که بیمهگزار باید بیمه مینمزد خزاهد شوود .اما در بیمهنامه بر اسوواس فرسووت الس این مشووکل
برطرف میشزد و بیمهگزار میتزاند با اقالم سرمایه واقعی درخزاست پزشش تنها برا مبلغی به مراتب کمهر ای
سرمایه واقعی نماید .در این صزرت بیمهگر حداکثر سرمایه تحت پزشش را کاهش میدهد و در مقابل ،حقبیمه
کمهر را نیز دریافت میکند .بیمه با شورایط فرستالس ای یک طرف به دلیل کاهش حقبیمه به نفع بیمهگزار
و ای طرف دیگر به لحاظ محدود بزدن تعهدات و مسووائل مربز به اتکائی به نفع بیمهگر میباشوود .در بیمه به
صوزرت فرسوتالس برا محاسبه سرمایه تحت پزشش ای ۰PML

یا حداکثر خسارت احهمالی اسهفاده

میگردد .محاسبه  PMLاحهیات به دانش فنی و تجربه باال داشهه و تزسط کارشناسان خبره انجام میگیرد.
بیمه فرست الس در مزارد ذیل صادر میگردد:
.۶بیمه مزجزد انبارها بزرگ که بصووزرت دقیق قابل محاسووبه نباشوود .میتزان برا بیمه مزجزد انبارها
بزرگ و انبارها قمزمی ای بیمه فرسووتالس اسووهفاده نمزد .در این گزنه انبارها با تزجه به این که سوورمایه در
نزسان بزده و مدام مزجزد در حال ورود و خروت میباشد و همچنین به دلیل بزرگی انبار ،امکان خسارت کلی
وجزد ندارد و یا خیلی کم اسووت ،بیمهگزار برا کاهش حقبیمه در خزاسووت صوودور بیمهنامه به صووزرت
فرستالس برا قسمهی ای سرمایه انبار را مینماید.
First Loss
Probable Maximum Loss

25

3
4

.2برخی خطرات که در صووزرت وقزع امکان خسووارت کلی وجزد ندارد ،مثل خطر سوورقت .با تزجه به این که در
هنگام سورقت معمزال امزال کم حجم و با اری

باال سورقت میشوزد ،بنابراین الیم نیسوت پزشش سرقت برا

تمامی امزال خریدار گردد .در این گزنه مزارد میتزان پزشوش سورقت را برا قسمهی ای سرمایه بیمهگزار در
نظر گرفت .در این مزرد با تزجه به کاهش سرمایه مزرد تعهد ،حقبیمه پرداخهی نیز کاهش مییابد.
.۰بیمه امزالی که در محدوده جغرافیایی بزرگی پراکنده بزده و امکان خسووارت به کل آنها وجزد ندارد؛ مانند
بانکها و شرکتهایی که شعب گسهردها در سراسر کشزر دارند.
بیمهنامه اظهارنامه ا : ۱
برا مزجزد انبارها و کارخانجات که به طزر مرتب در حال نزسووان هسووهند ،میتزان بیمهنامه" اظهارنامها "
صوادر نمزد .بر این اسواس ،چزن سورمایه بیمهشووده در این مزارد در حال تغییر اسوت و میزان آن ثابت نیسووت؛
بیمهگر ،بیمهنامه را بر اسوواس مبلغ معینی صووادر میکند و حقبیمه مزقت را دریافت میکند .اما بیمه گزار
مزظف اسووت مزجزد هر ماه را به بیمهگر اطالع دهد .مبنا محاسووبه حقبیمه قطعی ،میانگین مزجزد ۶2
ماهه اقالم شده طی اظهار نامهها ماهیانه بیمهگزار میباشد.
در صوزرتی که در طی دوره مبلغ مزجزد اضافه گردد(بیش ای سرمایه اولیه گردد) ،در همان یمان ،طی الحاقیه
سرمایه افزایش و بابت آن حقبیمه اضافی محاسبه و دریافت میگردد.
چنانچه در طی دوره مزجزد کمهر شووده باشوود ،تا پایان دوره اقدامی صووزرت نخزاهد گرفت و اظهارنامهها
ارسالی در پرونده مربزطه قیناً بایگانی خزاهد شد.
برا محاسوبه حقبیمه قطعی در پایان دوره ای مجمزع ۶2ماه مزجزد اظهار شده تزسط بیمهگزار معدلگیر
میگردد و قدد بدسوت آمده در نرخ بیمهنامه ضورب و حقبیمه قطعی محاسوبه خزاهد شد .اگر حقبیمه قطعی
کمهر ای حقبیمه اولیه باشود ،مبلغ تفاوت به قنزان حقبیمه برگشهی به بیمهگزار قزدت داده میشزد .حقبیمه
برگشووهی بیمهنامهها شووناور در هیچ حالهی نباید ای ۱۴درصوود کل حقبیمه اولیه کمهر باشوود .دربیمهنامهها

Floating Policy
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اظهارنامها چنانچه بیمهگزار برا هر ماه اقالم مزجزد نکند سوورمایه مزجزد ها برا ماه مذکزر ،باالترین
مزجزد ثبت شده درت و مالک محاسبه قرار خزاهد گرفت.
نکهه :مبنا پرداخت خسووارت ،اری

مزجزد کاال واقع در انبار در یمان وقزع حادثه خزاهد بزد ،نه مبلغ

سرمایه بیمهنامه یا الحاقیه یا اظهار نامهها ارسالی بیمه گزار البهه حداکثر تا سقف سرمایه بیمه نامه.
بیمه قدم نفع۱
بیمه قدم النفع یکی ای بیمهها ییان پزلی اسووت که در آن تعهد بیمهگر پرداخت وجه نقد معینی مهناسووب با
ییان وارد به بیمه گزار بر اثر وقفه در تزلید ناشوی ای خسوارت نظیر آتش سوزی است .اگر بر اثر خسارت ماد
وقفها در جریان تزلید یک بنگاه بایرگانی یا صونعهی پیش آید؛ بیمهگر درآمد ای دست رفهه بر اثر تزقف تزلید
را بر اساس شرایط قرارداد جبران مینماید .خسارت وقفه در تزلید شامل جمع مبلغ سزد ای دست رفهه و مخارت
جار است.
قزاملی مزثر در ارییابی خطر بیمه قدم النفع:
مدت بیمهنامه
دوره غرامت
بررسی احهمالی وقزع خطر قدم النفع
میزان ریسک خطراصلی بیمهشده (بیمه آتش سزی یا شکست ماشین آالت)
وضعیت اقهصاد مزسسه بیمه شزنده (رونق و یا رکزد در تزلید وفرو )
نحزه ثبت حسابها مالی شامل صزرتها سزد وییان وتراینامه و روند سزددهی یا ییان دهی آن
دوره یمانی و قابلیت جایگزینی خطز تزلید و ماشین آالت
دوره انهظار
سزابق خسارتی بیمهگزار
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بیمهگر برا یک دوره کزتاه (معمزالً کمهر ای  ۶۱روی ) که به آن" دوره انهظار "گزیند ،تعهد نداشهه ولی برا
بیش ای آن مدت و حداکثر تا مدت یمانی که به قنزان مدت بیمه تلقی میشووزد " دوره غرامت " تعهد خزاهد
داشت.
مبلغ بیمه براسوواس میزان تزلید و فرو

قابل انهظار و تا سووقف یمانی محدود تعیین میشووزد .در کشووزرها

تزسوعه یافهه ،بیمه قدم النفع به قنزان خطر اضافی به همراه بیمه آتش سزی یا شکست ماشین آالت فروخهه
میشزد و یکی ای مهمهرین بیمه نامههایی است که ای ورشکسهگی مزسسه اقهصاد و تزلید جلزگیر میکند
بیمه قدم النفع ییان ناشی ای تزقف فعالیت برا مدت مشخصی مثالً برا یک ماه و یا  12ماه و  18ماه و حهی
 2۰ماه تا یمان شروع فعالیت مجدد واحد بیمهشده را جبران میکند .تعیین میزان خسارت یک امر حسابرسی
است؛ بدین صزرت که بیمهگر فعالیت یکسال بالفاصله قبل ای تزقف تزلید را مبنا محاسبه خسارت برا مدتی
که مهعهد جبران ییان است قرار میدهد.
قرارداد بیمه آتش سزی
قرارداد بیمه آتش سووزی تزافقی اسووت بین بیمهگزار ای یک سووز و بیمهگر ای سووز دیگر که بصووزرت بیمهنامه
مهجلی میشزد .بدین قرار که بیمهگر در مقابل دریافت وجهی که حقبیمه نامیده میشزد ،مهعهد میگردد که
ییانها مالی بیمهگزار را برا امزال خاصی که مشخص گردیده است و امزال بیمهشده نامیده میشزد ،در مدت
معین بر اثر خطر آتش سوزی یا خطرها دیگر که بیمه شودهاند جبران کند .ای ضروریات بیمه آتش سزی آن
است که بین بیمهگزار و بیمهگر باید پیشنهاد و قبزل قطعی رد و بدل شزد .همچنین نفع بیمهگزار قانزنی باشد و
بیمهگزار کلیه اطالقات خزد را برا ارییابی خطر در اخهیار بیمهگر قرار دهد و ای اظهارات خالف واقع بپرهیزد.
شرایط قمزمی بیمهنامه آتشسزی
فصل اول  :کلیات
ماده :۶اساس قرارداد
این بیمهنامه بر اسوواس قانزن بیمه مصووزب اردیبهشووت ماه سووال  ۶۰۶۱و پیشوونهاد کهبی بیمهگزار ( که جزء
الینفک بیمهنامه میباشوود) تنظیم گردیده اسووت و مزرد تزافق طرفین میباشوود .آن قسوومت ای پیشوونهاد کهبی
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بیمهگزار که مزرد قبزل بیمهگر واقع نگردیده و به صووزرت کهبی به بیمهگزار همزمان با صوودور بیمهنامه اقالم
گردیده است ،جزء تعهدات بیمهگر محسزب نمیگردد.
ماده  :2بیمهگر
بیمهگر شوورکت بیمها اسووت که مشووخصووات آن در بیمهنامه قید گردیده و جبران خسووارت احهمالی را طبق
شرایط مقرر در این بیمهنامه به قهده میگیرد.
ماده  : ۰بیمهگزار
بیمهگزار شووخص حقیقی یا حقزقی مذکزر در این بیمهنامه اسووت که بیمه را خریدار نمزده و مهعهد پرداخت
حقبیمه آن میباشد.
ماده  : ۰ذینفع
ذینفع هر شووخص حقیقی یا حقزقی مذکزر در این بیمه نامه اقم ای بیمهگزار میباشوود که در تمام یا قسوومهی ای
مزضزع بیمه نفع داشهه باشد.
ماده  : ۱مزرد بیمه
مزرد بیمه امزال مندرت در جدول مشووخصووات این بیمهنامه اسووت که مهعلق به بیمهگزار و یا در تصوورف و در
محل مزرد بیمه باشود .امزال سوایر اشخاص تا حدود که با نزع اشهغال بیمهگزار ارتبا دارد و همچنین اثاثیه
منزل و سایر امزال مهعلق به اقضاء خانزاده بیمهگزار یا کارگرانی که در منزل و به سر میبرند ،مشرو بر این
که بها آنها در سرمایه بیمهشده منظزر و در محل مزرد بیمه مسهقر باشد ،بیمهشده محسزب میشزد.
ماده  :۱مدت بیمهنامه
مدت بیمه ای سوواقت  2۰روی که به قنزان تاریخ شووروع بیمهنامه قید گردیده اسووت ،آغای و در سوواقت  2۰روی
تاریخ انقضاء بیمهنامه خاتمه مییابد .مگر آنکه خالف آن در بیمهنامه تصریح شده باشد.
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ماده : ۷اقهبار بیمهنامه
اقهبار بیمهنامه و تعهد بیمهگر بعد ای پرداخت اولین قسووط حقبیمه آغای میگردد و بیمهگزار مدیزن باقیمانده
حقبیمه خزاهد بزد مگر آنکه تاریخ شووروع مؤخر کهباً مزرد تزافق قرار گیرد ،ولی در هر حال پایان مدت
قرارداد در صزرت نبزدن شر خالف ،تاریخ مندرت در بیمهنامه میباشد.
ماده : ۶اصل غرامت
جبران خسوارت در هیچ مزرد ای میزان ییان وارده به بیمهگزار نسوبت به مزرد بیمه به یمان وقزع خسارت تجاوی
نمینماید.
شرایط :فصل دوم
ماده  : 9اصل حسن نیت
بیمهگزار مکلف اسوت با رقایت دقت و صوداقت در پاسوخ به پرسوشها بیمهگر کلیه اطالقات راجع به مزضزع
بیمه را در اخهیار بیمهگر قرار دهد .اگر بیمهگزار در پاسووخ به پرسووش بیمهگر قمداً ای اظهار مطلبی خزددار
نماید و یا قمداً بر خالف واقع اظهار بنماید ،قرارداد بیمه باطل و بالاثر خزاهد بزد؛ ولز مطلبی که کهمان شده یا
بر خالف واقع اظهار شوده ،هیچ گزنه تأثیر در وقزع حادثه نداشهه باشد .در این صزرت نه فقط وجزه پرداخهی
بیمهگزار مسهرد نخزاهد شد ،بلکه بیمهگر میتزاند مانده حقبیمه را نیز مطالبه نماید.
ماده  :۶۴خطرات بیمهشده
تأمین بیمهگر با رقایت اسوهثنائات و محدودیتها مندرت در بیمهنامه شوامل تحقق خسوارت ناشی ای خطرات
ییر خزاهد بزد:
 .۶آتش  :در این بیمهنامه منظزر ای آتش قبارتسوت ای ترکیب هر ماده با اکسویژن به شور آنکه با شعله همراه
باشد.
.2صواققه  :در این بیمهنامه صواققه قبارتست ای تخلیه بار الکهریکی بین دو ابر یا بین ابر و یمین که بر اثر القاء
دو بار مخالف بزجزد میآید.
.۰انفجار  :در این بیمهنامه انفجار به مفهزم هر نزع آیاد شدن ناگهانی انرژ حاصل ای انبسا گای و یا بخار است
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ماده  :۶۶خسارت و هزینهها قابل تأمین
این بیمهنامه خسارت مشروحه ییر را تأمین مینماید:
 -۶-۶۶خسارت مسهقیم ناشی ای آتش ،صاققه و انفجار.
 -2-۶۶خسارت و هزینه ناشی ای اقدامات الیم که به منظزر جلزگیر ای تزسعه خسارت صزرت میگیرد.
همچنین خسارت و هزینه ناشی ای نقل مکان ضرور مزرد بیمه به منظزر نجات آن ای خطرات بیمهشده.
ماده  :۶2حدود خسارت قابل تأمین
این بیمهنامه خسووارت مسووهقیم به مزرد بیمه را که ناشووی ای آتش ،صوواققه و انفجار در مکان و محل مزرد بیمه
باشد ،به شرح مندرت در بیمهنامه و به میزان ییان وارده به بیمهگزار نسبت به مال بیمهشده جبران خزاهد نمزد.
هر یک ای اقالم بیمهشووده بالفاصووله قبل و بعد ای وقزع

خسووارت قابل پرداخت نمیتزاند ای مابه الهفاوت اری

خسارت و یا در هر صزرت خسارت کلی ای مبلغ بیمهشده هر یک ای اقالم خسارت دیده تجاوی نماید .ییان حاصله
ای وقفه در کار و تزلید و ییان ناشی ای افزایش هزینه تعمیر ،بایسای و تأسیس مجدد بیمه نمیباشد.
تبصره  :سرمایه بیمه در صزرت وقزع خسارت ،به میزان خسارت تقلیل مییابد .لکن بیمهگزار میتزاند با پرداخت
حقبیمه اضووافی سوورمایه بیمه را افزایش دهد .شوورکتها بیمه میتزانند ای تقلیل سوورمایه تا  %۱بدون دریافت
حقبیمه اضافی صرفنظر نمایند.
ماده  :۶۰خطرات اضافی
در صووزرت مزافقت بیمهگر و دریافت حقبیمه اضووافی میتزان خطرات دیگر را مضوواف به آنچه تحت قنزان
خطرات بیمهشده آمده است ،بیمه نمزد .تأمین خطرات اضافی منز به صدور الحاقیه خزاهد بزد.
ماده  :۶۰پرداخت حقبیمه
در صووزرت نبزدن شوور خالف بیمهگزار مزظف اسووت حقبیمه را در مقابل دریافت بیمهنامه به صووزرت نقد
بپرداید و قبض رسید که به امضاء بیمهگر رسیده باشد ،اخذ نماید.
ماده  : ۶۱کهبی بزدن اظهارات
پیشنهاد و اظهارنامه بیمهگزار و بیمهگر بایسهی به صزرت کهبی به آخرین نشانی اقالم شده ارسال گردد.
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ماده  :۶۱کاهش اری

مزرد بیمه

در صزرتی که بها امزال بیمهشده به طزر محسزس ای اری

مزرد بیمه کمهر شزد بیمهگزار مزظف است مزضزع

را بدون تأخیر به اطالع بیمهگر برسوواند .در صووزرتی که کل و یا قسوومهی ای مزرد بیمه به دلیلی غیر ای تحقق
خطرات بیمهشده ییان کلی ببیند ،بیمهنامه در ارتبا با کل و یا آن قسمت ای مزرد بیمه ای یمان وقزع ییان کلی
منفسخ و حقبیمه دوره اقهبار به صزرت رویشمار محاسبه و ما به الهفاوت به بیمهگزار مسهرد میشزد.
ماده  :۶۷بیمه مضاقف
اگر تمام یا قسومهی ای امزال بیمهشده مزضزع این بیمهنامه به مزجب قرارداد دیگر و برا همان خطر و مدت
نزد بیمهگر دیگر بیمه شووزد بیمهگزار ملزم اسووت مراتب را بدون تأخیر و با ذکر نام بیمهگر جدید و مبلغ
بیمهشده به اطالع بیمهگر برساند .در صزرت وقزع حادثه مسئزلیت بیمهگر به تناسب مبلغی که خزد بیمه کرده
با مجمزع مبالغ بیمهشده میباشد .چنانچه امزال بیمهشده تحت بیمهنامه دیگر مانند بیمهنامه باربر که قبل
ای شوروع بیمهنامه حاضور تنظیم گردیده بیمهشده باشد؛ مسئزلیت بیمهگر فقط به نسبت به قسمهی خزاهد بزد
که بزسیله بیمهنامه مقدم تأمین نشده است.
ماده  :۶۶تشدید خطر
هرگاه در مدت بیمه تغییراتی در کیفیت و یا وضووعیت مزرد بیمه داده شووزد که مزجب تشوودید خطر باشوود
بیمهگزار مزظف است بدون تأخیر ،بیمهگر را ای تغییرات حاصله آگاه ساید و نیز در صزرتیکه تغییرات نامبرده در
اثر قمل بیمهگزار نبزده ولی بیمهگزار ای حدوش آن اطالع داشووهه باشوود ،ملزم اسووت ظرف مدت ده روی ای تاریخ
اطالع بیمهگر را آگاه نماید .در صوزرت تشودید خطر ،بیمهگر میتزاند حقبیمه اضوافی مهناسب با خطر را برا
مدت باقیمانده مطالبه نمزده یا اینکه قرارداد بیمه را ظرف ده روی ای تاریخ اقالم بیمهگزار فسخ نماید .در صزرتی
که طرفین نهزانند در میزان حقبیمه اضووافی تزافق نمایند ای تاریخ اقالم قدم قبزل بیمهگزار بیمهنامه منفسووخ
میگردد .در هر صووزرت بیمهگر حق دارد حق بیمه اضوافی را ای هنگام تشوودید خطر تا یمان فسوخ و یا انقضووا
مدت بیمه مطالبه نماید .در صووزرت تحقق خطر هر گاه مسوولم شووزد در حین اجرا قرارداد بیمهگزار قزامل
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تشدید خطر را میدانسهه و بیمهگر را مطلع نکرده است؛ بیمهگر میتزاند خسارت را به نسبت حقبیمه دریافهی
و حقبیمه مشدد پرداخت کند.
ماده  :۶9حقزق مرتهن
بیمهگر مکلف است حقزق قانزنی مرتهن را در مزرد امزال بیمه شده اقم ای منقزل و غیرمنقزل تا حدود حداکثر
تعهد خزد در پرداخت خسووارت رقایت نماید .حقزق مرتهن نسووبت به امزال بیمه شووده مزبزر باید به اطالع
بیمهگر رسیده باشد.
ماده  :2۴تغییر مالکیت
در صوزرتیکه مالکیت مزرد بیمه به دیگر انهقال داده شوزد مراتب میبایسوهی در اسرع وقت به اطالع بیمهگر
برسوود .در این صووزرت انهقال حقزق و تعهدات ناشووی ای قرارداد بیمه به انهقال گیرنده منز به مزافقت کهبی
شووخص اخیر میباشوود .خسووارت به نسووبت میزان اسووهحقاق به ذو الحقزق اقم ای ذینفع مندرت در بیمهنامه
پرداخت میشزد.
ماده  :2۶فسخ بیمهنامه
بیمهگزار میتزاند در هر یمان بیمهنامه را فسخ نماید .در این صزرت بیمهگر با در نظر گرفهن تعرفه کزتاه مدت،
حقبیمه را محاسبه و مابه الهفاوت دریافهی را به بیمهگزار مسهرد مینماید .بیمهنامههایی که به مزجب قانزن یا
قرارداد به نفع ثالث صوادر میشوزند ،ای مشمزل این حکم مسهثنی میباشند .بیمهگر در مزارد که قانزن بیمه
اجایه فسووخ به او داده اسووت میتزاند بیمهنامه را با یک اخطار ده رویه فسووخ نماید و اقالمیه آن را با پسووت
سوفارشوی به آخرین نشوانی اقالم شوده بیمهگزار ارسال نماید .در این صزرت بیمهگر بایسهی حقبیمه دریافهی
باقیمانده مدت را پس ای انقضاء ده روی ای تاریخ اقالم اخطار مزبزر به بیمه گزار به صزرت روی شمار مسهرد نماید
ماده  :22مزارد که بیمهگزار حقزق خزد را ای دست میدهد:
در مزارد ییر قرارداد بیمه باطل اسووت و حق بیمه دریافهنی قابل اسووهرداد نمیباشوود .در صووزرتی که قسوومهی ای
حقبیمه وصزل نشده و یا خسارتی پرداخت شده باشد بیمهگر محق در مطالبه آن خزاهد بزد.
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 .۶کهمان حقایق یا اظهارات خالف واقع قمد بیمهگزار در پیشونهاد بیمه به نحز که منجر به کاهش اهمیت
خطر در نظر بیمهگر شده باشد.
 .2بیمه کردن امزال به میزانی بیش ای اری

واقعی با قصد تقلب.

 .۰بیمه مضاقف مزرد بیمه در مقابل همان خطر و مدت در نزد بیمهگر دیگر با قصد تقلب.
 .۰مباشورت و یا مشوارکت در ایجاد خسارت قمد در مزضزع بیمه تزسط ذو الحقزق اقم ای بیمهگزار یا قائم
مقام و .
 .۱بیمه خطر که قبالً تحقق یافهه است.
ماده  : 2۰وظایف بیمهگزار در صزرت وقزع حادثه:
در صزرت وقزع حادثه بیمهگزار مزظف است:
 .۶حداکثر ظرف پنج روی ای یمان اطالع وقزع حادثه بیمهگر را مطلع نماید.
 .2حداکثر ظرف مدت ده روی ای یمان وقزع حادثه بایسوهی کیفیت حادثه ،فهرست اشیاء نجات داده شده ،محل
جدید آنها و مبلغ تقریبی خسارت را برا بیمهگر ارسال کند.
 .۰برا جلزگیر ای تزسعه خسارت در مزقع یا بعد ای وقزع حادثه ،کلیه اقدامات الیم را بعمل آورد.
 .۰بدون اجایه بیمهگر در مزرد بیمه تغییراتی ندهد که تعیین قلت حادثه یا ارییابی خسووارت را دچار اشووکال
نماید .مگر آنکه تغییرات در جهت تقلیل خسارت و یا رقایت منافع قمزمی ضرور باشد.
 .۱ضمن همه گزنه همکار که بیمهگر برا تعیین حدود تعهدات خزد بدان نیای دارد حداکثر تا  ۶۱روی بعد ای
اطالع ای وقزع حادثه فهرسوت امزال مزجزد در روی حادثه ،فهرست امزال ای بین رفهه و آسیب دیده و در صزرت
درخزاست بیمهگر بها آنها بالفاصله قبل ای تاریخ حادثه را در اخهیار بیمهگر قرار دهد.
ماده  2۰ارییابی خسارت
 .۶در صووزرتیکه مالی به کمهر ای قیمت واقعی بیمه شووده باشوود؛ بیمهگر فقط به تناسووب مبلغی که بیمه کرده
است با قیمت مال مسئزل خسارت خزاهد بزد.
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 .2قیمت واقعی مزرد بیمه در یمان بروی خسوارت بر این اساس که بیمه را نباید وسیله انهفاع قرار داد ،محاسبه
خزاهد شد.
 .۰در صوزرتیکه مبلغ خسوارت وارده مزرد تزافق نباشود؛ بیمهگر و بیمهگزار حق دارند درخزاست تعیین میزان
خسارت وارده را بزسیله هیئهی مرکب ای سه نفر کارشناس به شرح ییر بنمایند:
الف :هریک ای طرفین یک نفر کارشووناس انهخاب و کهباً به طرف دیگر معرفی مینماید .کارشووناسووان منهخب
مهفقاً نسوبت به تعیین کارشوناس سزم اقدام خزاهند نمزد .در صزرتیکه یکی ای طرفین کارشناس منهخب خزد
را در مدت  ۶۴روی ای تاریخ اقالم طرف دیگر انهخاب ننماید و یا کارشووناسووان در تعیین کارشووناس سووزم ظرف
مدت یک ماه ای تاریخ آخرین انهخاب و اقالم به تزافق نرسوند ،درخزاسوت تعیین کارشناس یا کارشناسان تعیین
نشده و به دادگاه ذیصالح تقدیم خزاهد شد.
ب :هر یک ای طرفین میتزانند در صووزرتیکه کارشووناس سووزم نسووبت خزیشوواوند با طرف دیگر داشووهه باشوود،
کارشناس مزبزر را رد نماید.
ت :هر یک ای طرفین حق الزحمه کارشووناس منهخب خزد را خزاهند پرداخت و حق الزحمه کارشووناس سووزم
بالمناصفه به قهده طرفین خزاهد بزد.
ماده  : 2۱اخهیارات بیمهگر در مزرد امزال خسارت دیده
بیمهگر میتزاند امزال خسوارت دیده و نجات داده شوده را تصواحب ،تعمیر و یا تعزیض نماید ،که در اینصووزرت
میبایسوهی تمایل خزد را به صوزرت کهبی و حداکثر ظرف سی روی پس ای دریافت مدارک مزبزر در بند  ۰ماده
 2۰به بیمهگزار ابالو نماید .بها امزال تصواحب شوده بر اساس تزافق و یا ارییابی تعیین خزاهد شد .تعمیر و یا
تعزیض امزال مزرد بیمه خسووارت دیده تزسووط بیمهگر میبایسووهی ظرف مدتی که قرفاً کمهر ای آن مقدور
نمیباشد انجام پذیرد.
ماده  :2۱مهلت پرداخت خسارت
بیمهگر مکلف اسوت حداکثر ظرف چهار هفهه پس ای دریافت کلیه اسوناد و مدارکی که بهزاند بزسیله آنها حدود
مسئزلیت خزد و میزان خسارت وارده را تشخیص دهد ،اقدام به تسزیه و پرداخت خسارت نماید.
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ماده  :2۷مزارد که مزجب کاهش جبران خسارات میشزد:
در مزارد ییر بیمهگر میتزاند پرداخت خسووارت را رد نماید یا اینکه آن را به نسووبت درجه تقصوویر ذو الحقزق
اقم ای بیمهگزار یا قائم مقام و کاهش دهد:
 .۶هرگاه حادثه در اثر تقصیر ذو الحقزق اقم ای بیمهگزار یا قائم مقام و رو داده باشد.
 .2هر گاه بیمهگزار به وظایف مندرت در ماده  2۰قمل ننمزده باشود و در نهیجه میزان خسارت افزایش یافهه و
یا به حقزق بیمهگر خدشه وارد آید.
ماده  :2۶مهلت اقامه دقز
بیمهگر و بیمهگزار ضمن ققد خارت الیم شر و تزافق نمزدند که کلیه دقاو ناشی ای بیمهنامه را ظرف مدت دو
سوال ای تاریخ بطالن ،فسوخ و یا انقضوا مدت بیمهنامه و در صزرت وقزع حادثه مزضزع بیمهنامه ای تاریخ وقزع
حادثه مزبزر قلیه یکدیگر اقامه نمایند و هرگزنه ادقا احهمالی پس ای انقضا دو سال یاد شده را ای خزد سلب و
بالقزض به طرف مقابل صولح نمایند .دقاو ناشوی ای این بیمهنامه پس ای دو سوال مذکزر مشمزل مرور یمان و
غیرقابل اسهماع میباشد.
ماده  :29اصل قائم مقامی
کلیه حقزق بیمهگزار قلیه اشوخاص ثالث به لحاظ تقصویر یا مسوئزلیت اشخاص مذکزر در ایجاد حادثه تا میزان
خسارت پرداخت شده تزسط بیمهگر ،به شخص اخیر منهقل میگردد .شرکاء ،کارکنان ،همسر و بسهگان نسبی و
یا سوببی درجه اول بیمهگزار ای لحاظ اجرا مقررات این ماده شوخص ثالث تلقی نمیگردند؛ مگر آنکه خسووارت
ناشی ای قمد آنان باشد.
فصل سزم  :اسهثنائات
ماده  :۰۴مسوکزکات ،پزل ،اوراق بهادار ،اسناد ،فلزات قیمهی به هر شکل ،جزاهرات و مروارید ،سنگها قیمهی
سوزار نشده ،هرگزنه اسناد و نسخ خطی و همچنین هزینه بایسای نقشه ،جمع آور مجدد اطالقات و یا تنظیم
دفاتر بایرگانی تحت این بیمهنامه پزشش ندارد؛ مگر آنکه به صراحت خالف آن شر شده باشد.
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ماده  :۰۶تحقق خطرات مزضزع این بیمهنامه چنانچه ناشی ای هر یک ای حزادش و وقایع ذیل باشد ،تحت پزشش
این بیمهنامه نخزاهد بزد ،مگر آنکه به صراحت خالف آن شر شده باشد:
.۶جنگ ،جنگ داخلی ،آشووزب و بلزا ،اقهصوواب ،قیام ،انقالب ،کزدتا ،اغهشوواشووات داخلی و یا اقدامات احهیاطی
مقامات نظامی و انهظامی.
 .2یمین لریه ،آتشفشان ،ریز

یمین ،سیل ،طغیان رودخانهها ،حریق تحت االرضی و یا آفات سماو .

 .۰انفجار مزاد منفجره مانند دینامیت ،تی.ان.تی و باروت.
.۰فعل و انفعاالت هسهها .
ماده  :۰۶خسوارت وارده به مزتزرها و ماشوینها برقی در نهیجه اتفاقات ییر که در داخل مزتزرها و ماشینها
مزبزر به وقزع بپیزندد ،به هر قلت مزرد پزشش این بیمهنامه نمیباشد .اتصاالت و اثرات ناشی ای جریان برق ،پاره
شودن هاد  ،جرقه یدن ،امزات برقی ناشوی ای این اتفاقات بار ییاد و یا قدم کفایت قایق بند ؛ لکن خسارتی که
در نهیجه اتفاقات مذکزر در سایر قسمتها مزرد بیمه بروی نماید ،تحت پزشش خزاهد بزد.
ماده  : ۰۰خسووارت وارده به ظروف تحت فشووار صوونعهی ناشووی ای انفجار ،این ظروف مزرد پزشووش این بیمهنامه
نمیباشود .لکن خسارتی که در نهیجه تحقق خطر مزبزر در سایر قسمتها مزرد بیمه بروی نماید تحت پزشش
خزاهد بزد.
ماده  : ۰۰خسارت وارده به مزرد بیمه در محدوده آتش کنهرل شده تحت پزشش این بیمهنامه نخزاهد بزد.
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