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 فصل اول : كليات

  اساس قرارداد -1ماده 

شت ماه اين بيمه صوب ارديبه ساس قانون بيمه م سعه  168و بند ب ماده  1316 نامه برا شنهاد  قانون برنامه پنجم تو و پي

  باشد.نامه مي باشد( تنظيم گرديده است و مورد توافق طرفين مي)كه جزء الينفك بيمه گذاربيمه

 . تعاريف و اصطالحات2ماده 

تعريف مقابل  برارعمومي باصطالحات زير صرفنظر از هر معني و مفهوم ديگري كه ممكن است داشته باشند در اين شرايط 

 آن به كار رفته است:

جبران خسارت  بيمهحقدرج گرديده است و در ازاي دريافت  نامهبيمهاي است كه مشخصات آن در اين شركت بيمه :گربيمه -1

 گيرد.بعهده مي نامهبيمهاحتمالي را طبق شرايط اين 

كه  ويشود يا نماينده قانوني براي او انجام ميساختمان شخص حقيقي يا حقوقي است كه عمليات ساخت و ساز  :گذاربيمه -2

 باشد.مي بيمهحقكند و متعهد پرداخت گر منعقد ميقرارداد بيمه را با بيمه

ست مالك نام وي در اين بيمه ذينفع: -3 ساختمان يا هر شخصي كه بنا به درخوا ست و تمام يا بخشي مالك  نامه درج گرديده ا

 گردد و يا هر شخص ديگري كه بعداً مالك خواهد شد. از خسارت به وي پرداخت مي

هاط شخخاتط طراحي نقشخخهگر وظيفه بررسخخي و كنترم مراحل آزمايف بيمهشخخخص حقيقي يا حقوقي كه از طر بازرس فني: -4

اي و نهايي كل ساختمان را به منظور ارزيابي و تعيين ميزان ريسك تحت هاي مرحلهو گواهي شتهمحاسبات و ساخت را بعهده دا

 نمايد.گر صادر مينامه براي بيمهپوشش اين بيمه

 

ضوع بيمه -5 ساختمان  :مو سكونيط تمامي واحدهاي هر  ساخت )مطابقتجاري و اداري اعم از م ( كارو گواهي پايان مانبا پروانه 

 نامه درج شده است.كه مشخصات آن در اين بيمه

 :مبلغ بيمه -6

شود. گر اعالم ميبه بيمه گذاربيمهاوليه مبلغي برآوردي  است كه قبل از شروع ساخت توسط مبلغ بيمه  مبلغ بيمه اوليه: -1-6

صالح كه  ساختمانهر مترمربع بر مبناي ساخت كل ارزش از تواند اين مبلغ نمي سط مراجع ذي سازيط  تو شهر نظير وزارت راه و 

 شودط كمتر باشد.در هر استان تعيين و اعالم ميو ...  بانك مركزي

ايط سخخاير كارهاي سخخاختمانط مربوط به كارهاي سخخازهتمام شخخده  هايهزينه مبنايكه برمبلغي اسخخت : قطعيمبلغ بيمه  -2-6

 گردد.مي مشخصپس از تاييد بازرس فني اعالم و  گذاربيمهتوسط  اي هاي حرفهپاكسازي و برداشت ضايعات و  هزينهتخريبط 

 :بيمهحق -7

اعالم  گذاربيمهب تعيين و نامه هنگام صخخخدور بيمهدرصخخخدي از مبلغ بيمه اوليه اسخخخت كه اوليه  بيمهحقاوليه:  بيمهحق -1-7

 .شودمي
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پس از صخخدور گواهي بر اسخخاس نظر بازرس فني اسخخت كه مبلغ بيمه قطعي  درصخخدي ازقطعي  بيمهحق :قطعي بيمهحق -2-7

تعيين و به اوليه  بيمهحقكسر  ضمنو  محاسبهپايان كار كلي ساختمان و يا صدور گواهي تائيد بازرس فنيط هر كدام زودتر باشدط 

 گردد.گزار اعالم ميبيمه

هاي پايان كاري كه مراجع ذيصخالح مبني بر اتمام كار سخاختمان صخادر گواهي يا گواهي ساختمان:گواهي پايان كار كلي  -8

 كرده باشند. 

ساختمان :نامهبيمهمدت اعتبار  -9 صدور گواهي پايان كار كلي  شش اين بيمه نامه از تاريخ  صدور گواهي تائيد بازرس  پو و يا 

 . از آن تاريخ پايان خواهد يافتده سام پس و  آغازط هر كدام زودتر باشدط فني

آموزشخخيط  تجاريط اداريط نظير ديگر هاياسخختفاده يا سخخكونت منظور به كه سخخقف داراي و محصخخور بناي هر  ساختمان: -10

 .شود احداث غيره و بهداشتي

ساختمان:سازه -11 صلي  صلي اجزاي داخلي و خارجيهاي سازهكليه  هاي ا ساختمان و  براي پايداري  كه باربر ا ستحكام  ا

 ها.هاط تيرهاط بادبندها و تمام ديوارها و سقفهاط ستونهاط كفپي شاملضروري هستند.

پوشهاط كاريهاط كفكاريهاط كاشيهاط گچپنجرهدرهاط شامل؛ ساختمان ثابت اجزاي غير باربر  كليه هاي جانبي ساختمان:سازه -12

ضالبهاي داخلينازک سات الكتريكي و مكانيكي ثابت  ط عايق رطوبتيكاريهاط فا سي ستثناي )و تأ هاط اجزاي متحرک درهاط پنجرهبه ا

 رو.رو يا پيادهونيط راههاي دسترسيط آبنماط مخازن آبط پل سوارهرهاي بيروني و دمحوطهط ها(نورگيرها و امثام آن

سي و پنهان: -13 سا صلي  عيوب ا سازه هاي ا شي از  طراحي و جانبي هرگونه نقص در  ستساختمان نا برد مواد يا ركاط نادر

 گر آشكار نشده باشد وبيمهگواهي تأييد بازرس فني  و يا صدور گواهي پايان كار در زمان كه و اجراي نادرست كار  معيوبمصالح 

  .شودگر اعالم نامه به بيمهخسارت ناشي از آن در طي مدت اعتبار بيمه

سات الكتريكيط مكانيكي و ...(ط هاي هزينهشامل  اي:هاي حرفههزينه -14 سي ساختمان و هزينه طراحي )معماريط تا اخذ پروانه 

 باشد.سازي ميمقاومهاي هزينهيا 
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 هاي تحت پوششفصل دوم : خسارت ها و هزينه

 ساختمانناشي از عيوب پنهان هاي و هزينه خسارات مالي. 3ماده 

 سام 10به مدتويراني كل ساختمان  -1

 :ساير خسارات وارد به ساختمانط شامل -2

سفتسازه – 1-2   سقف و  سكلتط  شامل پيط ا ساختمان  صلي  صد  49سامط حداكثر تا  10كاري براي مدت هاي ا در

 گر سقف تعهد بيمه

 گرتعهد بيمهدرصد سقف  5 نماي ساختمان براي مدت پنج سامط حداكثر تا -2-2

سقفعايق -3-2 ضدهوازدگي  شيبهاي رطوبتي  سقفدار و ديوارهاي خارجي و عايقهاي  سطحط هاي هوازدگي  هاي م

 گردرصد سقف تعهد بيمه 1اي براي مدت پنج سامط حداكثر تا يكسام پس از تاريخ صدور الحاقي شروع پوشش بيمه

 گردرصد سقف تعهد بيمه 20ها براي مدت سه سامط حداكثر تا تجهيزات و تاسيسات مكانيكي و برقيط آسانسور -4-2

سوارهسازيط احداث راههايي كه به منظور محوطهساير هزينه -5-2 سيط آبنماط پل  ستر صيص رو و پيادههاي د رو تخ

 گر.درصد سقف تعهد بيمه 5ط حداكثر تا  يابدط براي مدت پنج ساممي

 گردرصد سقف تعهد بيمه 5ط حداكثر تا گيردتخريب يا توسعه خسارت صورت ميهايي كه به منظور جلوگيري از هزينه -3

 براي مدت ده سام

شت ضايعاتط هاي الزم بهزينه -4 براي مدت  گردرصد سقف تعهد بيمه 01حداكثر تا  راي تخريب و پاكسازي محل و بردا

 ده سام

 براي مدت ده سام گردرصد سقف تعهد بيمه  5ايط حداكثر تا هاي حرفههزينه -5

صره  شروع  –تب ست. اين نظارت از زمان  ساختمان ا شش اين بيمه نامه منوط به نظارت بازرس فني بر عمليات اجرايي  پو

ها به موجب دسخختورالعملي به شخخرح شخخود. نحوه نظارتط وظايف بازرس فني و شخخرايط فني سخخاختمانعمليات سخخاختمان آغاز مي

 پيوست خواهد بود.
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 شده هاي مستثناءسارتسوم : خفصل 
 

 نيست: نامهبيمهزير تحت پوشش اين  موارد. 4ماده 

 شود.يا ذينفع به موضوع بيمه وارد مي گذاربيمههايي كه عمداً يا سهواً توسط خسارت -1

تحت از خسارت  سوزي يا انفجار به طور مستقيم ناشيسوزي يا انفجار به استثناي مواردي كه آتشناشي از آتش هايخسارت -2

 پوشش اين بيمه نامه باشد.

حريق تحت االرضخخي و يا آفات  طريزش زمين طهاودخانهرطغيان انفجارط  طصخخاعقهط خسخخارت ناشخخي از سخخيلط آتشخخفشخخانط طوفان -3

 .سماوي

سارت -4 شي از زلزلهط خ شم مقررات ملي فراتر از هاي نا ش ساس آخرين ويرايش مبحث  ساختماني بر ا سبات  ساختمان حد محا

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

شي از  -5 سارت نا صب )چه نظامي و چه غير آن( و خ شورشط توقيفط غ ستي يا خراب كاريط انقالبط  جنگط تجاوزط عمليات تروري

 مصادره.

 واكتيويخسارات مستقيم يا غير مستقيم ناشي از تشعشعات اتمي و راد -6

 پنهان باشد.اساسي و گر اينكه ناشي از عيوب زمين و همچنين نشست زمينط م رانش يا جابجايي از سارات ناشيخ -7

 هاي زيرزميني.هاي آب و فاضالب عمومي يا آبخسارت ناشي از ساختمانهاي مجاورط نشت لوله -8

شي از  -9 سارت نا شدن طبافتهرگونه تغيير در رنگط خ ساير فرآيندهاي مربوط به ط زنگ زدن يا لكه  سطحي يا  خرابي ظاهري و 

 كاري ساختمان.هاي ظاهري و سطحي نازکو ترک فرسوده شدن نماي ساختمان

 .خسارتهاي ناشي از تعميراتط تغييرات و اضافات پس از تكميل ساختمان  -10

 .هاي ناشي از فرسودگيخسارت -11

ابالغ نموده و يا در گواهي تأييد مقيد به شرطي شده  گذاربه بيمه  ه بازرس فني كتباًنقص يا عيبي كاشي از هر هاي نخسارت  -12

 .ناشي از آن نباشد اصالح شده و مورد تأييد بيمه گر نيز قرار گرفته باشد يا مستقيماًعيب يا نقص ط مگر اينكه متعاقباً باشد

 هرگونه مالياتط عوارض ادواري و جرايم. -13
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 گذاربيمهفصل چهارم : وظايف و تعهدات 

 . رعايت اصل حد اعالي حسن نيت 5ماده 

ست پرسش گذاربيمه سخ دهد. هرگاه  گربيمههاي كتبي مكلف ا سخ به  گذاربيمهرا با دقت و صداقت و به طور كامل پا در پا

عمداً از اظهار مطلبي خودداري و يا عمداً اظهار خالف واقع بنمايد به نحوي كه مطالب اظهار نشخخخده و يا  گربيمههاي پرسخخخش

نامه از تاريخ انعقاد باطل و بالاثر بكاهد بيمه گربيمهاظهارات خالف واقع ط موضخخخوع خطر را تغيير دهد و يا از اهميت آن در نظر 

در اين ا بر خالف واقع اظهار شده است هيچگونه تاثيري در وقوع حادثه نداشته باشد. خواهد بود حتي اگر مطلبي كه كتمان شده ي

شدط بلكه  گذاربيمهصورت نه فقط وجوه پرداختي  سترد نخواهد  ساط معوق ميگر بيمهبه وي م تا آن تاريخ را نيز  بيمهحقتواند اق

  از وي مطالبه نمايد.

 

   . اعالم تشديد خطر6اده م

شود  شديد خطر  ضوع بيمه بوجود آيد كه موجب ت ضعيت و يا كاربري مو هرگاه در طوم مدت بيمه تغييراتي در كيفيتط و

ست به محض اطالعط  يا ذينفع گذاربيمه سازد. گربيمهموظف ا ضوع بيمه در نتيجه  را آگاه  ضعيت مو شديد خطر يا تغيير و اگر ت

شدط مشاراليه بايد مراتب عمل بيمه شديد خطر گر اعالم كند. را ظرف ده روز از تاريخ اطالع خود رسماً به بيمهگزار نبا در صورت ت

در غير اينصخخورت  .نمايدبراي مدت باقيمانده مطالبه اضخخافي متناسخخب با خطر را  بيمهحقتواند گر ميقبل از وقوع خسخخارتط بيمه

شديد خطر ب شي از ت سارت نا شود كه خ ست هرگاه بعد از وقوع حادثه معلوم  سبت مي گربيمهوده ا سارت را به ن  بيمهحقتواند خ

 متناسب با خطر مشدد پرداخت كند. بيمهحقتعيين شده به 

  بيمهحق. پرداخت 7ماده 

ضاي بيمه ست كل  گذاربيمهشودط گر منعقد ميو قبوم بيمه گذاربيمهنامه با تقا مبلغ   %30حداقل بيمه اوليه )حقموظف ا

صدور بيمه( قطعيبيمه  شخص ميبقيه را به ترتيبي كه در بيمهنامه و را هنگام  شروع به بيمه شودنامه م گر پرداخت نمايد. ولي 

شخخروع پوشخخش  هقطعي در تاريخ صخخدور الحاقي بيمهحققطعي اسخخت.  بيمهحقگر منوط به پرداخت تامين و اجراي تعهدات بيمه

 شود.گر پرداخت ميبه بيمهگذار توسط بيمهزرس فني محاسبه و مابقي آن نامه بر اساس مبلغ بيمه قطعي طبق نظر بابيمه

 . همكاري با بازرس فني8ماده 

دسخختورالعمل نحوه بازرسخخيط نظارت و ارزيابي بازرس فني منتخب "موظف اسخخت در چارچوب وظايف خود طبق  گذاربيمه

 گر همكاري نمايد.با بازرس فني منتخب بيمه  "هاي مسكوني شركت بيمه بر عمليات طراحي و ساخت و ساز ساختمان

 

 . اعالم خسارت 9ماده 

مراكز پرداخت از موظف است حداكثر ظرف پنج روز از تاريخ اطالع خود از وقوع حادثه يا خسارت به يكي يا ذينفع  گذاربيمه

مراجعه و با تكميل فرم اعالم خسخخخارتط وقوع حادثه را اعالم نمايد يا مراتب را ظرف مدت  (نامه)مندرج در بيمه گربيمهخسخخخارت 

 برساند. گربيمهمذكور از طريق پست سفارشي به اطالع 
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تعيين ميزان خسخارت از او  و حادثه راجع به و سخاير اطالعاتي كه  نامهاصخل بيمهموظف اسخت  يا ذينفع گذاربيمههمچنين 

گر هر يك از تعهدات فوق را انجام ندهد بيمهع فيا ذين گذاربيمهگر قرار دهد. در صخخورتي كه در اختيار بيمه شخخود راخواسخخته مي

سارت را رد كند مگر اين كه مي سطه امور غير قابل اجتناب از عهده انجام آنها  يا ذينفع گذاربيمهتواند ادعاي خ ثابت كند كه به وا

 برنيامده است.

 

 از وقوع خطر و توسعه خسارت. جلوگيري 10ماده 

سارت مراقبتي را كه عادتاً هر كس از مام خود مييا ذينفع  گذاربيمه ضوع بيمه بايد براي جلوگيري از خ سبت به مو نمايد ن

ستط به  سارت الزم ا سعه خ سرايت و تو شدن حادثه يا وقوع آن اقداماتي را كه براي جلوگيري از  صورت نزديك  نيز بنمايد و در 

سارت مييا ذينفع  گذاربيمهرد. مخارجي كه عمل آو سعه خ شود به عهده براي جلوگيري از تو نمايدط بر فرض كه منتج به نتيجه ن

ضوع لزوم مخارج مزبورگر خواهد بودط ولي هرگاه بين بيمه شودط طرفين در مو ضوع بيمه اختالفي ايجاد  سب آن با مو طبق  يا تنا

 عمل خواهد شد. 22ماده 

 

 گربيمهبه يا ذينفع  گذاربيمه. انتقال حقوق 11ماده 

كند در مقابل اشخخخاصخخي كه مسخخووم وقوع حادثه يا خسخخارت گر در حدودي كه خسخخارت وارده را قبوم يا پرداخت ميبيمه

  .خواهد بوديا ذينفع  گذاربيمههستند قائم مقام 

 

 . خودداري از مصالحه21ماده 

گر مجاز به مصخالحه و توافق با اشخخاث ثالث در رابطه با حادثه موضخوع يا ذينفع جز با موافقت قبلي و كتبي بيمه گذاربيمه

در هر  يا ذينفع از دريافت تمام يا بخشي از خسارت گردد. گذاربيمهتواند موجب محروميت بيمه نيست. عدم توجه به اين شرط مي

سازد خودداري گر را عليه مسووم خسارت مشكل و يا نا مقدور مير عملي كه اقدام بيمهيا ذينفع موظف است از ه گذاربيمهحام 

 نمايد.
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 نامهفصل پنجم : فسخ و انفساخ بيمه

 نامه. فسخ بيمه13ماده 

 نامه را فسخ نمايد:بيمهاين  طايقبل از شروع پوشش بيمهدر طي دوره ساخت و تواند گر ميدر موارد زير بيمه

 را به موقع نپردازد. بيمهحق گذاربيمهدر صورتي كه  -1

 در صورت تشديد خطر مگر آنكه توافق خاصي بين طرفين صورت گرفته باشد. -2

شده يا اظهارات خالف  گذاربيمهچنانچه  -3 سهواً از اظهار مطالبي خودداري يا اظهارات خالف واقع بنمايد و مطالب اعالم ن

 باشد.واقع در ارزيابي خطر مؤثر 

 .گرتوسط ورثه يا منتقل اليه نسبت به بيمه گذاربيمهو يا انتقام مالكيت و عدم اجراي تعهدات  گذاربيمهدر صورت فوت  -4

شتباه در م -5 صالح نقص يا ا صورت عدم پذيرش و ا سط بازرس فني بيمهردر  ساخت كه تو  گذاربيمهگر به احل طراحي و 

 اعالم گرديده و نسبت به رفع آن اقدام ننمايد.

 

 بيمهحقنحوه اعالم فسخ و برگشت  .14ماده

ستناگر بخواهد چنانچه بيمه -الف سماً به  نامهبيمه13ماده  دبه ا سخ نمايد بايد مراتب را كتباً و ر اطالع دهد.  گذاربيمهرا ف

پس پرداختي مدت  بيمهحقدر اين صورت  شود.شروع مي گذاربيمهاثر فسخ در تمام موارد ده روز پس از ابالغ مراتب به اقامتگاه 

  مسترد خواهد شد. گذاربيمهبه به صورت روز شمار محاسبه و گري و بيمه هاي بازرس فنياز كسر هزينه

 نامه .  انفساخ بيمه15 ماده

صو شش اين در  سارات تحت پو ضوع بيمه به هر علتي غير از وقوع خ سخ و از بين برودط بيمه نامهبيمهرتي كه مو نامه منف

يا ذينفع مسخخترد  گذاربيمهمحاسخخبه و به   طبه صخخورت روز شخخمار فني هاي بازرسمانده پس از كسخخر هزينهباقيمدت  بيمهحق

 گردد.مي
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 فصل ششم: نحوه تعيين و پرداخت خسارت

 . نحوه تعيين مقدار خسارت61ماده 

شود. )در صورت عدم توافق در مورد ميزان خسارت طبق به ترتيب زير تعيين مي گربيمهمقدار خسارت قابل پرداخت توسط 

 عمل خواهد شد.( 21ماده 

صدمهسويمبناي ت الف( سمت  سارتط هزينه تعمير ق سمت ه خ سازيط تعويض و يا تقويت آن ق ست به ديده يا نو نحوي كه در ا

  هاي متأثر از عيوب پنهان نيز جبران خواهد شد.شرايط قبل از وقوع خسارت قرار گيرد. در صورت لزوم هزينه تعمير قسمت

گيردط مبناي پرداخت عبارت اسخخخت از هايي كه به منظور جلوگيري از تخريب يا توسخخخعه خسخخخارت صخخخورت ميبراي هزينه ب(

صدور گر در زمان در صورت موافقت بيمه .نامهلوگيري از خرابي ساختمان در مدت اعتبار بيمهجهاي ترميم و بازسازي براي هزينه

گر هزينه هرگونه تعمير اوليه و موقت كه بخشي از تعميرات نهايي بوده و يا در جهت كاهش توسعه خسارت صورت ط بيمهنامهبيمه

 پذيرفته شده باشد را پرداخت خواهد كرد.

هزينه هرگونه تغييراتط اضخخافات و اصخخالحات انجام گرفته به جز آنچه در بندهاي الف و ب فوق نام برده شخخد در اين  – تبصرره

 نامه تحت پوشش نيست.بيمه

 

 

 . مهلت و نحوه پرداخت خسارت71ماده 

موظف اسخخخت حداكثر پانزده روز بعد از تكميل مدارک و توافق طرفين در خصخخخوث ميزان آن  يا اعالم راي هيوت  گربيمه

 ( خسارت را پرداخت كند . 22يا دادگاه )موضوع ماده  كارشناسي

از طريق  عداًنامه درج شده استط مگر اينكه سقف تعهد بمبلغي است كه در بيمه طگر مربوط به هر قسمتحداكثر تعهد بيمه

 خواهد بود.يا ذينفع  گذاربيمهبيمه اضافي آن نيز دريافت شده باشد. در هر حام استهالک به عهده الحاقيه تعديل و حق

سرمايه بيمه  نسبتگر فقط به شده كمتر از ارزش موضوع بيمه در روز وقوع حادثه باشد بيمهدر صورتي كه سرمايه بيمه – تبصره

 حادثه مسووم جبران خسارت خواهد بود.وقوع آن در روز  به ارزششده 
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 فصل هفتم : ساير مقررات

  گذاربيمهپيشنهاد  .18ماده 

يا قبل از آن كتباً به  نامهبيمهگر نبوده و همزمان با صخخخدور كه مورد قبوم بيمه گذاربيمهآن قسخخخمت از پيشخخخنهاد كتبي 

 شود.گر محسوب نمياعالم گرديده است جزء تعهدات بيمه گذاربيمه

 

 . بيمه مضاعف91ماده 

ساختمان موضوع اين  ديگري در مقابل  نامهبيمهط بدون قصد تقلب به موجب نامهبيمهدر طوم مدت اعتبار  نامهبيمهچنانچه 

سار صورت وقوع خ شدط در  شده با شي از خطرات مذكور بيمه  سووليت بيمهتحت تهاي تمام يا بخ ششط م سرمايه پو سب  گر به تنا

 باشد.شده ميبيمه سرمايهمجموع  هشده كه خود بيمه كرده ببيمه

 

 . انتقال مالكيت ساختمان20ماده 

نامه به اليه كليه تعهداتي را كه به موجب بيمهيا انتقام موضخخوع بيمه به ديگري اگر ورثه يا منتقل گذاربيمهدر صخخورت فوت 

 ماند. اليه به اعتبار خود باقي ميگر اجرا كند عقد بيمه به نفع ورثه يا منتقليا ذينفع بوده است در مقابل بيمه گذاربيمهعهده 

گر خواهد بود. ليكن ناقل مسووم كليه اقساط عقب افتاده وجه بيمه در مقابل بيمه طدر صورت انتقام موضوع بيمه به ديگري

شي يا اظهارنامه اطالع مييمهاز تاريخي كه انتقام را به ب سفار ساطي كه از تاريخ اطالع به بعد گر به موجب نامه  سبت به اق دهد ن

 بايد پرداخت شود مسووم نخواهد بود.

 د بود.نگر مسووم خواهاليه متعدد باشند هر يك از آنها نسبت به تمام وجه بيمه در مقابل بيمهاگر ورثه يا منتقل

 

 

 هد بيمه گر. تغيير سقف تع12ماده 

سارت پس از پر صورت بيمهمبلغ بيمه قطعيداخت هر خ شده تقليل خواهد يافت. در اين  سارت پرداخت   گذارط به ميزان خ

ساختمان با مييا ذينفع  ست كتبي و تواند پس از تعمير  ضافيط گر و پرداخت حقاخذ موافقت بيمهدرخوا  مبلغ بيمه قطعيبيمه ا

 را به سقف اوليه بازگرداند.

  

 كارشناسي . ارجاع به 22ماده 

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

شد مي صل ن سي توانند از طريق ف شنا صورت انتخاب روش كار صل كنند. در  ضوع را حل و ف سييا مراجعه به دادگاه مو شنا ط كار

الطرفين هر مرضيكارشناس كنند. در صورت عدم توافق براي انتخاب مرضي الطرفين را انتخاب ميكارشناس طرفين قرارداد يك 

شناس يك از طرفين  صورت كتبي به طرف ديگر معرفي ميكار سانكند. انتخابي خود را به  شنا شناس منتخبط  كار سومي را كار



 ساختماناساسي و پنهان عيوب  نامهبيمهشرايط عمومي 
 

 10 

سيدگي به موضوع اختال  انتخاب صدور رو پس از ر سيي أف با اكثريت آراء اقدام به  شنا صورتي كه براي انتخاب مي كار كنند. در 

شناس  سان سوم كار شنا سندط هر يك از طرفين قرارداد ميكار شناس تواند تعيين به توافق نر ستار كار صالح خوا سوم را از دادگاه 

 شود.سوم به تساوي تقسيم مي كارشناسو حق الزحمه پردازد انتخابي خود را مي كارشناس شود. هر يك از طرفين حق الزحمه 

 

 . مهلت اقامه دعوي32ماده 

شي از اين  ضاي مدت  نامهبيمههرگونه ادعاي نا سخ و يا انق سام از تاريخ بطالنط ف و در  نامهبيمهبايد حداكثر ظرف مدت دو 

شي از اين  سام مذكور ادعاي نا شود و پس از دو  ششط از تاريخ وقوع حادثه اقامه  سموع  نامهبيمهصورت وقوع حوادث تحت پو م

شدن مرور زمان ط  بارتواند يك نخواهد بود. مرور زمان مي صورت قطع  شود. در  سمي قطع  سط هر يك از طرفين با اظهارنامه ر تو

 يك سام اضافه خواهد شد.  به مدت باقيمانده مرور زمان

 

 نامه . تمديد بيمه24ماده 

نامه منوط به بازرسخخي و كنترم مجدد سخخاختمان و تائيد بازرس فني پس از هر ده سخخام و حداكثر تا پنجاه تمديد اين بيمه

 .سام خواهد بود 

 

 

 

 


