شرايط عمومي بيمهنامه عيوب اساسي و پنهان ساختمان

فصل اول  :كليات
ماده  -1اساس قرارداد
اين بيمهنامه برا ساس قانون بيمه م صوب ارديبه شت ماه  1316و بند ب ماده  168قانون برنامه پنجم تو سعه و پي شنهاد
بيمهگذار (كه جزء الينفك بيمهنامه مي باشد) تنظيم گرديده است و مورد توافق طرفين ميباشد.
ماده  .2تعاريف و اصطالحات
اصطالحات زير صرفنظر از هر معني و مفهوم ديگري كه ممكن است داشته باشند در اين شرايط عمومي برابر تعريف مقابل
آن به كار رفته است:
 -1بيمهگر :شركت بيمهاي است كه مشخصات آن در اين بيمهنامه درج گرديده است و در ازاي دريافت حقبيمه جبران خسارت
احتمالي را طبق شرايط اين بيمهنامه بعهده ميگيرد.
 -2بيمهگذار :شخص حقيقي يا حقوقي است كه عمليات ساخت و ساز ساختمان براي او انجام مي شود يا نماينده قانوني وي كه
قرارداد بيمه را با بيمهگر منعقد ميكند و متعهد پرداخت حقبيمه ميباشد.
 -3ذينفع :مالك ساختمان يا هر شخصي كه بنا به درخوا ست مالك نام وي در اين بيمهنامه درج گرديده ا ست و تمام يا بخشي
از خسارت به وي پرداخت ميگردد و يا هر شخص ديگري كه بعداً مالك خواهد شد.
 -4بازرس فني :شخخخص حقيقي يا حقوقي كه از طرف بيمهگر وظيفه بررسخخي و كنترم مراحل آزمايشخخاتط طراحي نقشخخههاط
محاسبات و ساخت را بعهده دا شته و گواهيهاي مرحله اي و نهايي كل ساختمان را به منظور ارزيابي و تعيين ميزان ريسك تحت
پوشش اين بيمهنامه براي بيمهگر صادر مينمايد.

 -5مو ضوع بيمه :تمامي واحدهاي هر ساختمان اعم از م سكونيط تجاري و اداري (مطابق با پروانه ساختمان و گواهي پايانكار)
كه مشخصات آن در اين بيمهنامه درج شده است.
 -6مبلغ بيمه:
 -6-1مبلغ بيمه اوليه :مبلغ بيمه اوليه مبلغي برآوردي است كه قبل از شروع ساخت توسط بيمهگذار به بيمهگر اعالم مي شود.
اين مبلغ نميتواند از ارزش كل ساخت بر مبناي هر مترمربع ساختمان كه تو سط مراجع ذي صالح نظير وزارت راه و شهر سازيط
بانك مركزي و  ...در هر استان تعيين و اعالم ميشودط كمتر باشد.
 -6-2مبلغ بيمه قطعي :مبلغي اسخخت كه برمبناي هزينههاي تمام شخخده مربوط به كارهاي سخخازهايط سخخاير كارهاي سخخاختمانط
تخريبط پاكسازي و برداشت ضايعات و هزينههاي حرفهاي توسط بيمهگذار اعالم و پس از تاييد بازرس فني مشخص ميگردد.
 -7حقبيمه:
 -7-1حقبيمه اوليه :حقبيمه اوليه درصخخخدي از مبلغ بيمه اوليه اسخخخت كه هنگام صخخخدور بيمهنامه تعيين و ب بيمهگذار اعالم
ميشود.
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 -7-2حقبيمه قطعي :حقبيمه قطعي درصخخدي از مبلغ بيمه قطعي اسخخت كه بر اسخخاس نظر بازرس فني پس از صخخدور گواهي
پايان كار كلي ساختمان و يا صدور گواهي تائيد بازرس فنيط هر كدام زودتر باشدط محاسبه و ضمن كسر حقبيمه اوليه تعيين و به
بيمهگزار اعالم ميگردد.
 -8گواهي پايان كار كلي ساختمان :گواهي يا گواهيهاي پايان كاري كه مراجع ذيصخالح مبني بر اتمام كار سخاختمان صخادر
كرده باشند.
 -9مدت اعتبار بيمهنامه :پو شش اين بيمه نامه از تاريخ صدور گواهي پايان كار كلي ساختمان و يا صدور گواهي تائيد بازرس
فنيط هر كدام زودتر باشدط آغاز و ده سام پس از آن تاريخ پايان خواهد يافت.
 -10ساختمان :هر بناي محصخخور و داراي سخخقف كه به منظور سخخكونت يا اسخختفادههاي ديگر نظير اداريط تجاريط آموزشخخيط
بهداشتي و غيره احداث شود.
 -11سازههاي ا صلي ساختمان :كليه سازههاي اجزاي داخلي و خارجي باربر ا صلي كه براي پايداري و ا ستحكام ساختمان
ضروري هستند.شامل پيهاط ستونهاط كفهاط تيرهاط بادبندها و تمام ديوارها و سقفها.
 -12سازههاي جانبي ساختمان :كليه اجزاي غير باربر ثابت ساختمان شامل؛ درهاط پنجرههاط گچكاريهاط كاشيكاريهاط كفپوشهاط
نازکكاريهاط فا ضالبهاي داخليط عايق رطوبتي و تأ سي سات الكتريكي و مكانيكي ثابت (به ا ستثناي اجزاي متحرک درهاط پنجرههاط
نورگيرها و امثام آنها)ط محوطههاي بيروني و درونيط راههاي دسترسيط آبنماط مخازن آبط پل سوارهرو يا پيادهرو.
 -13عيوب ا سا سي و پنهان :هرگونه نقص در سازه هاي ا صلي و جانبي ساختمان نا شي از طراحي نادر ستط كاربرد مواد يا
مصالح معيوب و اجراي نادرست كار كه در زمان صدور گواهي پايان كار و يا گواهي تأييد بازرس فني بيمهگر آشكار نشده باشد و
خسارت ناشي از آن در طي مدت اعتبار بيمهنامه به بيمهگر اعالم شود.
 -14هزينههاي حرفهاي :شامل هزينههاي طراحي (معماريط تا سي سات الكتريكيط مكانيكي و )...ط هزينه اخذ پروانه ساختمان و
يا هزينههاي مقاومسازي ميباشد.
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فصل دوم  :خسارت ها و هزينههاي تحت پوشش
ماده  .3خسارات مالي و هزينههاي ناشي از عيوب پنهان ساختمان
 -1ويراني كل ساختمان به مدت 10سام
 -2ساير خسارات وارد به ساختمانط شامل:
 – 2-1سازههاي ا صلي ساختمان شامل پيط ا سكلتط سقف و سفتكاري براي مدت  10سامط حداكثر تا  49در صد
سقف تعهد بيمهگر
 -2-2نماي ساختمان براي مدت پنج سامط حداكثر تا  5درصد سقف تعهد بيمهگر
 -2-3عايقهاي رطوبتي ضدهوازدگي سقفهاي شيبدار و ديوارهاي خارجي و عايقهاي هوازدگي سقفهاي م سطحط
يكسام پس از تاريخ صدور الحاقي شروع پوشش بيمهاي براي مدت پنج سامط حداكثر تا  1درصد سقف تعهد بيمهگر
 -2-4تجهيزات و تاسيسات مكانيكي و برقيط آسانسورها براي مدت سه سامط حداكثر تا  20درصد سقف تعهد بيمهگر
 -2-5ساير هزينههايي كه به منظور محوطه سازيط احداث راههاي د ستر سيط آبنماط پل سوارهرو و پيادهرو تخ صيص
مييابدط براي مدت پنج سامط حداكثر تا  5درصد سقف تعهد بيمهگر.
 -3هزينههايي كه به منظور جلوگيري از تخريب يا توسعه خسارت صورت ميگيردط حداكثر تا  5درصد سقف تعهد بيمهگر
براي مدت ده سام
 -4هزينههاي الزم براي تخريب و پاكسازي محل و بردا شت ضايعاتط حداكثر تا  10درصد سقف تعهد بيمهگر براي مدت
ده سام
 -5هزينههاي حرفهايط حداكثر تا  5درصد سقف تعهد بيمهگر براي مدت ده سام
تب صره – پو شش اين بيمه نامه منوط به نظارت بازرس فني بر عمليات اجرايي ساختمان ا ست .اين نظارت از زمان شروع
عمليات سخخاختمان آغاز ميشخخود .نحوه نظارتط وظايف بازرس فني و شخخرايط فني سخخاختمانها به موجب دسخختورالعملي به شخخرح
پيوست خواهد بود.
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فصل سوم  :خسارتهاي مستثناء شده
ماده  .4موارد زير تحت پوشش اين بيمهنامه نيست:
 -1خسارتهايي كه عمداً يا سهواً توسط بيمهگذار يا ذينفع به موضوع بيمه وارد ميشود.
 -2خسارتهاي ناشي از آتش سوزي يا انفجار به استثناي مواردي كه آتش سوزي يا انفجار به طور مستقيم ناشي از خسارت تحت
پوشش اين بيمه نامه باشد.
 -3خسخخارت ناشخخي از سخخيلط آتشخخفشخخانط طوفانط صخخاعقهط انفجارط طغيان رودخانههاط ريزش زمينط حريق تحت االرضخخي و يا آفات
سماوي.
 -4خ سارتهاي نا شي از زلزلهط فراتر از حد محا سبات ساختماني بر ا ساس آخرين ويرايش مبحث ش شم مقررات ملي ساختمان
مصوب وزارت راه و شهرسازي كه در زمان احداث ساختمان مالک عمل بوده است.
 -5خ سارت نا شي از جنگط تجاوزط عمليات تروري ستي يا خراب كاريط انقالبط شورشط توقيفط غ صب (چه نظامي و چه غير آن) و
مصادره.
 -6خسارات مستقيم يا غير مستقيم ناشي از تشعشعات اتمي و راديواكتيو
 -7خسارات ناشي از رانش يا جابجايي زمين و همچنين نشست زمينط مگر اينكه ناشي از عيوب اساسي و پنهان باشد.
 -8خسارت ناشي از ساختمانهاي مجاورط نشت لولههاي آب و فاضالب عمومي يا آبهاي زيرزميني.
 -9خ سارت نا شي از هرگونه تغيير در رنگط بافتط لكه شدنط زنگ زدن يا خرابي ظاهري و سطحي يا ساير فرآيندهاي مربوط به
فرسوده شدن نماي ساختمان و ترکهاي ظاهري و سطحي نازکكاري ساختمان.
 -10خسارتهاي ناشي از تعميراتط تغييرات و اضافات پس از تكميل ساختمان.
 -11خسارتهاي ناشي از فرسودگي.
 -12خسارتهاي ناشي از هر نقص يا عيبي كه بازرس فني كتباً به بيمه گذار ابالغ نموده و يا در گواهي تأييد مقيد به شرطي شده
باشدط مگر اينكه متعاقباً عيب يا نقص اصالح شده و مورد تأييد بيمه گر نيز قرار گرفته باشد يا مستقيماً ناشي از آن نباشد.
 -13هرگونه مالياتط عوارض ادواري و جرايم.
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فصل چهارم  :وظايف و تعهدات بيمهگذار
ماده  . 5رعايت اصل حد اعالي حسن نيت
بيمهگذار مكلف ا ست پر سشهاي كتبي بيمهگر را با دقت و صداقت و به طور كامل پا سخ دهد .هرگاه بيمهگذار در پا سخ به
پرسخخخش هاي بيمهگر عمداً از اظهار مطلبي خودداري و يا عمداً اظهار خالف واقع بنمايد به نحوي كه مطالب اظهار نشخخخده و يا
اظهارات خالف واقع ط موضخخخوع خطر را تغيير دهد و يا از اهميت آن در نظر بيمهگر بكاهد بيمه نامه از تاريخ انعقاد باطل و بالاثر
خواهد بود حتي اگر مطلبي كه كتمان شده ي ا بر خالف واقع اظهار شده است هيچگونه تاثيري در وقوع حادثه نداشته باشد .در اين
صورت نه فقط وجوه پرداختي بيمهگذار به وي م سترد نخواهد شدط بلكه بيمهگر ميتواند اق ساط معوق حقبيمه تا آن تاريخ را نيز
از وي مطالبه نمايد.

ماده  .6اعالم تشديد خطر
هرگاه در طوم مدت بيمه تغييراتي در كيفيتط و ضعيت و يا كاربري مو ضوع بيمه بوجود آيد كه موجب ت شديد خطر شود
بيمهگذار يا ذينفع موظف ا ست به محض اطالعط بيمهگر را آگاه سازد .اگر ت شديد خطر يا تغيير و ضعيت مو ضوع بيمه در نتيجه
عمل بيمهگزار نبا شدط م شاراليه بايد مراتب را ظرف ده روز از تاريخ اطالع خود ر سماً به بيمهگر اعالم كند .در صورت ت شديد خطر
قبل از وقوع خسخخارتط بيمهگر ميتواند حقبيمه اضخخافي متناسخخب با خطر را براي مدت باقيمانده مطالبه نمايد .در غير اينصخخورت
هرگاه بعد از وقوع حادثه معلوم شود كه خ سارت نا شي از ت شديد خطر بوده ا ست بيمهگر ميتواند خ سارت را به ن سبت حقبيمه
تعيين شده به حقبيمه متناسب با خطر مشدد پرداخت كند.
ماده  .7پرداخت حقبيمه
بيمهنامه با تقا ضاي بيمهگذار و قبوم بيمهگر منعقد مي شودط بيمهگذار موظف ا ست كل حقبيمه اوليه (حداقل  %30مبلغ
بيمه قطعي) را هنگام صدور بيمهنامه و بقيه را به ترتيبي كه در بيمهنامه م شخص مي شود به بيمهگر پرداخت نمايد .ولي شروع
تامين و اجراي تعهدات بيمهگر منوط به پرداخت حقبيمه قطعي اسخخت .حقبيمه قطعي در تاريخ صخخدور الحاقيه شخخروع پوشخخش
بيمهنامه بر اساس مبلغ بيمه قطعي طبق نظر بازرس فني محاسبه و مابقي آن توسط بيمهگذار به بيمهگر پرداخت ميشود.
ماده  .8همكاري با بازرس فني
بيمهگذار موظف اسخخت در چارچوب وظايف خود طبق "دسخختورالعمل نحوه بازرسخخيط نظارت و ارزيابي بازرس فني منتخب
شركت بيمه بر عمليات طراحي و ساخت و ساز ساختمانهاي مسكوني " با بازرس فني منتخب بيمهگر همكاري نمايد.

ماده  . 9اعالم خسارت
بيمهگذار يا ذينفع موظف است حداكثر ظرف پنج روز از تاريخ اطالع خود از وقوع حادثه يا خسارت به يكي از مراكز پرداخت
خسخخخارت بيمهگر (مندرج در بيمهنامه) مراجعه و با تكميل فرم اعالم خسخخخارتط وقوع حادثه را اعالم نمايد يا مراتب را ظرف مدت
مذكور از طريق پست سفارشي به اطالع بيمهگر برساند.
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همچنين بيمهگذار يا ذينفع موظف اسخت اصخل بيمهنامه و سخاير اطالعاتي كه راجع به حادثه و تعيين ميزان خسخارت از او
خواسخخته ميشخخود را در اختيار بيمهگر قرار دهد .در صخخورتي كه بيمهگذار يا ذينفع هر يك از تعهدات فوق را انجام ندهد بيمهگر
ميتواند ادعاي خ سارت را رد كند مگر اين كه بيمهگذار يا ذينفع ثابت كند كه به وا سطه امور غير قابل اجتناب از عهده انجام آنها
برنيامده است.

ماده  .10جلوگيري از وقوع خطر و توسعه خسارت
بيمهگذار يا ذينفع بايد براي جلوگيري از خ سارت مراقبتي را كه عادتاً هر كس از مام خود مينمايد ن سبت به مو ضوع بيمه
نيز بنمايد و در صورت نزديك شدن حادثه يا وقوع آن اقداماتي را كه براي جلوگيري از سرايت و تو سعه خ سارت الزم ا ستط به
عمل آورد .مخارجي كه بيمهگذار يا ذينفع براي جلوگيري از تو سعه خ سارت مينمايدط بر فرض كه منتج به نتيجه ن شود به عهده
بيمهگر خواهد بودط ولي هرگاه بين طرفين در مو ضوع لزوم مخارج مزبور يا تنا سب آن با مو ضوع بيمه اختالفي ايجاد شودط طبق
ماده  22عمل خواهد شد.

ماده  .11انتقال حقوق بيمهگذار يا ذينفع به بيمهگر
بيمهگر در حدودي كه خسخخارت وارده را قبوم يا پرداخت ميكند در مقابل اشخخخاصخخي كه مسخخووم وقوع حادثه يا خسخخارت
هستند قائم مقام بيمهگذار يا ذينفع خواهد بود.

ماده  .12خودداري از مصالحه
بيمهگذار يا ذينفع جز با موافقت قبلي و كتبي بيمهگر مجاز به مصخالحه و توافق با اشخخاث ثالث در رابطه با حادثه موضخوع
بيمه نيست .عدم توجه به اين شرط ميتواند موجب محروميت بيمهگذار يا ذينفع از دريافت تمام يا بخشي از خسارت گردد .در هر
حام بيمهگذار يا ذينفع موظف است از هر عملي كه اقدام بيمهگر را عليه مسووم خسارت مشكل و يا نا مقدور مي سازد خودداري
نمايد.
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فصل پنجم  :فسخ و انفساخ بيمهنامه
ماده  .13فسخ بيمهنامه
در موارد زير بيمهگر ميتواند در طي دوره ساخت و قبل از شروع پوشش بيمهايط اين بيمهنامه را فسخ نمايد:
 -1در صورتي كه بيمهگذار حقبيمه را به موقع نپردازد.
 -2در صورت تشديد خطر مگر آنكه توافق خاصي بين طرفين صورت گرفته باشد.
 -3چنانچه بيمهگذار سهواً از اظهار مطالبي خودداري يا اظهارات خالف واقع بنمايد و مطالب اعالم ن شده يا اظهارات خالف
واقع در ارزيابي خطر مؤثر باشد.
 -4در صورت فوت بيمهگذار و يا انتقام مالكيت و عدم اجراي تعهدات بيمهگذار توسط ورثه يا منتقل اليه نسبت به بيمهگر.
 -5در صورت عدم پذيرش و ا صالح نقص يا ا شتباه در مراحل طراحي و ساخت كه تو سط بازرس فني بيمهگر به بيمهگذار
اعالم گرديده و نسبت به رفع آن اقدام ننمايد.
ماده .14نحوه اعالم فسخ و برگشت حقبيمه
الف -چنانچه بيمهگر بخواهد به ا ستناد ماده 13بيمهنامه را ف سخ نمايد بايد مراتب را كتباً و ر سماً به بيمهگذار اطالع دهد.
اثر فسخ در تمام موارد ده روز پس از ابالغ مراتب به اقامتگاه بيمهگذار شروع مي شود .در اين صورت حقبيمه مدت پرداختي پس
از كسر هزينههاي بازرس فني و بيمهگري به صورت روز شمار محاسبه و به بيمهگذار مسترد خواهد شد.
ماده  .15انفساخ بيمهنامه
در صورتي كه مو ضوع بيمه به هر علتي غير از وقوع خ سارات تحت پو شش اين بيمهنامه از بين برودط بيمهنامه منف سخ و
حقبيمه مدت باقيمانده پس از كسخخر هزينههاي بازرس فني به صخخورت روز شخخمارط محاسخخبه و به بيمهگذار يا ذينفع مسخخترد
ميگردد.
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فصل ششم :نحوه تعيين و پرداخت خسارت
ماده  .16نحوه تعيين مقدار خسارت
مقدار خسارت قابل پرداخت توسط بيمهگر به ترتيب زير تعيين ميشود( .در صورت عدم توافق در مورد ميزان خسارت طبق
ماده  21عمل خواهد شد).
الف) مبناي ت سويه خ سارتط هزينه تعمير ق سمت صدمهديده يا نو سازيط تعويض و يا تقويت آن ق سمت ا ست به نحوي كه در
شرايط قبل از وقوع خسارت قرار گيرد .در صورت لزوم هزينه تعمير قسمتهاي متأثر از عيوب پنهان نيز جبران خواهد شد.
ب) براي هزينههايي كه به منظور جلوگيري از تخريب يا توسخخخعه خسخخخارت صخخخورت ميگيردط مبناي پرداخت عبارت اسخخخت از
هزينههاي ترميم و بازسازي براي جلوگيري از خرابي ساختمان در مدت اعتبار بيمهنامه .در صورت موافقت بيمهگر در زمان صدور
بيمهنامهط بيمه گر هزينه هرگونه تعمير اوليه و موقت كه بخشي از تعميرات نهايي بوده و يا در جهت كاهش توسعه خسارت صورت
پذيرفته شده باشد را پرداخت خواهد كرد.
تبصرره – هزينه هرگونه تغييراتط اضخخافات و اصخخالحات انجام گرفته به جز آنچه در بندهاي الف و ب فوق نام برده شخخد در اين
بيمهنامه تحت پوشش نيست.

ماده  .17مهلت و نحوه پرداخت خسارت
بيمهگر موظف اسخخخت حداكثر پانزده روز بعد از تكميل مدارک و توافق طرفين در خصخخخوث ميزان آن يا اعالم راي هيوت
كارشناسي يا دادگاه (موضوع ماده  )22خسارت را پرداخت كند .
حداكثر تعهد بيمهگر مربوط به هر قسمتط مبلغي است كه در بيمهنامه درج شده استط مگر اينكه سقف تعهد بعداً از طريق
الحاقيه تعديل و حقبيمه اضافي آن نيز دريافت شده باشد .در هر حام استهالک به عهده بيمهگذار يا ذينفع خواهد بود.
تبصره – در صورتي كه سرمايه بيمهشده كمتر از ارزش موضوع بيمه در روز وقوع حادثه باشد بيمهگر فقط به نسبت سرمايه بيمه
شده به ارزش آن در روز وقوع حادثه مسووم جبران خسارت خواهد بود.
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فصل هفتم  :ساير مقررات
ماده  .18پيشنهاد بيمهگذار
آن قسخخخمت از پيشخخخنهاد كتبي بيمهگذار كه مورد قبوم بيمهگر نبوده و همزمان با صخخخدور بيمهنامه يا قبل از آن كتباً به
بيمهگذار اعالم گرديده است جزء تعهدات بيمهگر محسوب نميشود.

ماده  .19بيمه مضاعف
چنانچه ساختمان مو ضوع اين بيمهنامه در طوم مدت اعتبار بيمهنامهط بدون ق صد تقلب به موجب بيمهنامه ديگري در مقابل
تمام يا بخ شي از خطرات مذكور بيمه شده با شدط در صورت وقوع خ سارتهاي تحت پو ششط م سووليت بيمهگر به تنا سب سرمايه
بيمهشده كه خود بيمه كرده به مجموع سرمايه بيمهشده ميباشد.

ماده  .20انتقال مالكيت ساختمان
در صخخورت فوت بيمهگذار يا انتقام موضخخوع بيمه به ديگري اگر ورثه يا منتقلاليه كليه تعهداتي را كه به موجب بيمهنامه به
عهده بيمهگذار يا ذينفع بوده است در مقابل بيمهگر اجرا كند عقد بيمه به نفع ورثه يا منتقلاليه به اعتبار خود باقي ميماند.
در صورت انتقام موضوع بيمه به ديگريط ناقل مسووم كليه اقساط عقب افتاده وجه بيمه در مقابل بيمهگر خواهد بود .ليكن
از تاريخي كه انتقام را به بيمهگر به موجب نامه سفار شي يا اظهارنامه اطالع ميدهد ن سبت به اق ساطي كه از تاريخ اطالع به بعد
بايد پرداخت شود مسووم نخواهد بود.
اگر ورثه يا منتقلاليه متعدد باشند هر يك از آنها نسبت به تمام وجه بيمه در مقابل بيمهگر مسووم خواهند بود.

ماده  .21تغيير سقف تعهد بيمه گر
پس از پرداخت هر خ سارت مبلغ بيمه قطعيط به ميزان خ سارت پرداخت شده تقليل خواهد يافت .در اين صورت بيمهگذار
يا ذينفع ميتواند پس از تعمير ساختمان با درخوا ست كتبي و اخذ موافقت بيمهگر و پرداخت حقبيمه ا ضافيط مبلغ بيمه قطعي
را به سقف اوليه بازگرداند.

ماده  .22ارجاع به كارشناسي
طرفين قرارداد بايد اختالف خود را تا حد امكان از طريق مذاكره حل و فصخخخل نمايند .اگر اختالف از طريق مذاكره حل و
ف صل ن شد ميتوانند از طريق كار شنا سي يا مراجعه به دادگاه مو ضوع را حل و ف صل كنند .در صورت انتخاب روش كار شنا سيط
طرفين قرارداد يك كارشناس مرضي الطرفين را انتخاب ميكنند .در صورت عدم توافق براي انتخاب كارشناس مرضيالطرفين هر
يك از طرفين كار شناس انتخابي خود را به صورت كتبي به طرف ديگر معرفي ميكند .كار شنا سان منتخبط كار شناس سومي را
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انتخاب و پس از ر سيدگي به مو ضوع اختالف با اكثريت آراء اقدام به صدور رأي كار شنا سي ميكنند .در صورتي كه براي انتخاب
كار شناس سوم كار شنا سان به توافق نر سندط هر يك از طرفين قرارداد ميتواند تعيين كار شناس سوم را از دادگاه صالح خوا ستار
شود .هر يك از طرفين حق الزحمه كارشناس انتخابي خود را ميپردازد و حق الزحمه كارشناس سوم به تساوي تقسيم ميشود.

ماده  .23مهلت اقامه دعوي
هرگونه ادعاي نا شي از اين بيمهنامه بايد حداكثر ظرف مدت دو سام از تاريخ بطالنط ف سخ و يا انق ضاي مدت بيمهنامه و در
صورت وقوع حوادث تحت پو ششط از تاريخ وقوع حادثه اقامه شود و پس از دو سام مذكور ادعاي نا شي از اين بيمهنامه م سموع
نخواهد بود .مرور زمان ميتواند يك بار تو سط هر يك از طرفين با اظهارنامه ر سمي قطع شود .در صورت قطع شدن مرور زمان ط
به مدت باقيمانده مرور زمان يك سام اضافه خواهد شد.

ماده  .24تمديد بيمهنامه
تمديد اين بيمه نامه منوط به بازرسخخي و كنترم مجدد سخخاختمان و تائيد بازرس فني پس از هر ده سخخام و حداكثر تا پنجاه
سام خواهد بود .
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