
شرايط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی 
 و قصصانون مسصصئولیت مصصدنی مصصصوب1316این بیمه نامه براساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه سال :اساسبيمهنامه:1ماده
، سایر قوانین و مقررات مرتبط و پیشنهاد کتبی بیمه گذار (که جزء لینفک بیمه نامه می باشد) تنظیم گردیده و مورد توافق1339

اا بصصه طرفین می باشد. آن قسمت از پیشنهاد بیمه گذار که مورد قبول بیمه گر نبوده و همزمان با صدور بیمه نامه یا قبل از آن کتبصص
بیمه گذار اعل م گردیده است جزء تعهدات بیمه گر محسوب نمی شود.

-تعاریفواصطلاحات:2ماده
اصطلاحات زیر در این شرایط عمومی با تعریف مقابل آن به کار رفته است:

موسسه بیمه ای است که دارای پروانه فعالیت از بیمه مرکزی جمهوری اسلمی ایران بوده و مجاز به انجا م عملیات-بيمهگر:1/2
بیمه در این رشته است.

هر شخص احقیقی یا احقوقی که قرارداد بیمه را با بیمه گر منعقد و متعهد به پرداخت احق بیمه می باشد.-بيمهگذار:2/2
علوه بر موارد مذکور در بیمه نامه،کلیه اشخاص احقیقی یا احقوقی که در اجرای هر بخش یا بخش هایی از عملیات مربوطتبصره:

به انجا م کار موضوع بیمه را در محل مورد بیمه عهده دار باشند بیمه گذار تلقی می شوند.
هر شخص احقیقی یا احقوقی به غیر از شخص بیمه گذار وکارکنان تحت امر وی، در احکم شخص ثالث تلقصصی-اشخاصثالث:3/2

می گردد.
وجهی که بیمه گذار در برابر اخذ پوشش و تعهد بیمه گر برای جبران خسارت ناشی از وقوع یا بروز احادثه تحصصت-احقبيمه:4/2

پوشش بیمه نامه می پردازد.
رویدادی است که احین و به مناسبت انجا م کار موضوع بیمه و در مدت اعتبار بیمصصه نصصامه وفصصق شصصرح-احادثهموضوعبيمه:5/2

وظایف تعیین شده برای بیمه گذار اتفاق افتد و منجر به خسارت جانی و مالی به اشخاص ثالث گردد و بیمه گصصذار مسصئول جصصبران
خسارت یا پرداخت غرامت ناشی از آن شناخته شود.

تبصره: احوادثی که دارای یک منشاء یا علت اصلی وااحد باشند در مجموع در احکم یک احادثه تلقی می گردد.
شروع و انقضای مدت بیمه نامه به ترتیبی خواهد بود که در شرایط خصوصی بیمه نامه مشخص می گردد.-مدتبيمهنامه:6/2
عبارت است از مسئولیت مدنی بیمه گذار در قبال اشخاص ثالث ناشی از اجرای عملیات ساختمانی در محصصل-موضوعبيمه:7/2

مورد بیمه بدین معنی که چنانچه در نتیجه عملیات اجرایی بیمه گذار خسارت جانی و مالی به اشخاص ثالث وارد آید،بیمه گر پس
از ااحراز مسئولیت بیمه گذار و در صورت لزو م طبق رای مراجع قضایی،نسبت به جبران خسارات احداکثر تا سقف تعهصصدات منصصدرج

در جدول مشخصات بیمه نامه اقدا م می نماید.
: محدوده ای است که بیمه گذار اجصصرای عملیصصات سصصاختمان را بصصه عهصصده دارد و در شصصرایط-محدودهمکانیموضوعبيمه8/2

خصوصی بیمه نامه درج گردیده است.
 قطع، تغییر شکل و یا از دست دادن توانایی انجا م کار عضوی از اعضای بدن که ناشی از احادثه موضوع بیمه بودهنقصعضو:- 9/2

و وضعیت دائم و قطعی داشته باشد.
وجهی است که بیمه گر متعهد می گردد در صورت بروز صدمات جسمی یا فوت افراد ناشصصی از-غرامتفوتونقصعضو:10/2

وقوع احادثه مشمول بیمه طبق شرایط این بیمه نامه به زیاندیده یا ذینفع بپردازد.
اا در مقابصصل دریصصافت-هزینههایپزشکی:11/2  هزینه هایی که در صورت تحقق خطرات موضوع بیمه نامه،بیمصصه شصصده مسصصتقیم

خدمات درمانی متحمل می گردد.
 هر شخص احقیقی و احقوقی مذکور در بیمه نامه که در تما م یا قسمتی از موضوع بیمه نفع داشته باشد.ذینفع:12/2
 زیان های مستقیمی که در اثراحوادث مشمول بیمه به اموال اشخاص ثالث وارد می شود.-خسارتهایمالی:13/2
-وظایفوتعهداتبيمهگذار:3ماده

- بیمه گذار موظف است در جریان عملیات ساختمانی کلیه اصول فنی و ایمنی مندرج در شرایط خصوصصصی بیمصصه نصصامه را کصصه1/3
توسط کارشناس بیمه گر تعیین شده است رعایت و اجرا نماید.

: بیمه گذار مکلف است با رعایت دقت و صداقت در پاسخ به پرسش هصصای بیمصه گصصر همصه اطلعصاترعایتاصلاحسننيت-2/3
راجع به موضوع بیمه را در اختیار وی قراردهد. اگر بیمه گذار در پاسخ به پرسش های بیمه گر به عمد از اظهار مطلصصبی خصصودداری
نماید و یا به عمد بر خل ف واقع اظهاری بنماید بیمه نامه باطل خواهد بود ولو مطلبی که کتمان شده یا بر خل ف واقعی اظهارشصصده
است هیچگونه تاثیری در وقوع احادثه نداشته باشد. به علوه نه فقط وجوه پرداختی بیمه گذار مسترد نخواهد شد بلکه بیمه گر می

تواند اقساط احق بیمه را که تا آن تاریخ عقب افتاده است از بیمه گذار مطالبه نماید.
هرگاه در طول مدت بیمه تغییراتی در کیفیت و وضعیت کار موضوع بیمه به وجود آید که موجب تشدید خطر-تشدیدخطر:3/3

شود و یا تغییری در محدوده مکانی در موضوع بیمه به وجود آید، ولو آنکه منجر به تشدید خطر نشصصود، بیمصصه گصصذار موظصصف اسصصت
بلفاصله موضوع را به اطلع بیمه گر برساند. اگر تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضصصوع بیمصصه در نصصتیجه عمصصل بیمصصه گصصذار نباشصصد

اا به بیمه گر اعل م کند. در صورت تشدید خطر قبل از وقوع خسصصارت،10مشارالیه باید مراتب را ظر ف   روز از تاریخ اطلع خود رسم
بیمه گر می تواند احق بیمه اضافی را متناسب با خطر برای مدت باقیمانده مطالبه و در صورت عد م پرداخت آن توسط بیمصصه گصصذار
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بیمه نامه را فسخ نماید.هرگاه بعد از وقوع احادثه معلو م شود که خسارت ناشی از تشدید خطر بوده است، بیمه گر می تواند خسارت
را به نسبت احق بیمه تعیین شده به احق بیمه متناسب با خطر مشدد، پرداخت نماید.

- بیمه گذار موظف است احسب مورد، سایر قوانین، آئین نامه ها و مقررات مرتبط با نوع فعالیت را رعایت نماید و اقصصدامات لز م4/3
و متعار ف را برای جلوگیری از وقوع احوادث و توسعه خسارت به عمل آورد.

- بیمه گذار مکلف است وقوع هرگونه احادثه موضوع این بیمه نامه و همچنین هرنوع ادعا و یا مطالبه علیه خود را کصصه بصصه ایصصن5/3
بیمه نامه مربوط شود اعم از این که مطالبه و ادعا کتبی یا شفاهی و یا بصورت ارسال اظهارنامه و یا اقامه دعصصوی درمراجصصع قضصصایی
باشد،  بدون فوت وقت در اولین زمان ممکن و احداکثر ظر ف مدت پنج روز( به اسصصتثنای تعطیلت رسصصمی) از تاریصصخ اطلع خصصود از
وقوع آن، به صورت کتبی به اطلع بیمه گر برساند و رسید دریافت نماید و یصا شصصماره ثبصت خسصصارت دبیرخصانه را از وااحصد اجرایصصی
اا کیفیات مطالبه ویا دعوی؛  نا م و نشانی مطالبه کننده و یا اقامه کننده دعوی وعنوانی که بصصه دریافت نماید، و نیز مکلف است متعاقب
موجب آن مطالبه خسارت و یا اقامه دعوی شده است، مشخصات زیاندیده؛ نا م و نشانی شهود ااحتمالی،  مبلصصغ مصصورد ادعصصا و هرگصصونه
اطلعات، مشخصات و نکات دیگر مربوط به موضوع را که بر آن وقو ف دارد و هرنوع اسناد و مدارکی را که دراین باره دراختیصصار دارد
به بیمه گر تسلیم و بیمه گر را در تحقیقات و رسیدگی و دفاع کمک نماید، در غیر اینصورت بیمه گر مسئول نخواهد بود؛ مگر آنکصصه
بیمه گذار ثابت کندکه به واسطه احوادثی که خارج از اختیارات او بوده است،اطلع به بیمه گردرمدت مقرر برای او(بیمه گذار)مقدور

نبوده است.
- بیمه گذار متعهد است هرگونه اوراق قضایی مربوط به دعوی مرتبط با موضوع این بیمه نامه را اعم از این که از طصصر ف مصصدعی6/3

 سصصاعت جهصصت بیمه گصصر ارسصصال دارد و در24خسارت یا دستگاه های قضایی دریافت نموده باشد، بی درنگ واحداکثر ظصصر ف مصصدت 
صورت تاخیر، مسئول جبران ضرر و زیان هایی خواهد بود که از این طریق به بیمه گر وارد می شود.

- بیمه گذار بایستی جهت بازدید از محل احادثه و انجا م امور کارشناسی همکاری لز م را با بیمه گر به عمل آورد.7/3
- قبول هرگونه مسئولیت و سازش در مورد خسارت های مالی و بدنی از طر ف بیمه گذار بصصدون مصصوافقت کتصصبی بیمه گصصر فاقصصد8/3

اعتبار است مگر اینکه عمل او موجب جلوگیری از تشدید خطر وب ه مصلحت بیمه گر باشد.در غیر این صورت بیمه گر مصی توانصد از
پرداخت خسارت خودداری نموده و یا خسارت پرداختی را از بیمه گذار مطالبه نماید.

احق سازش و احق تعقیب دعوی تا میزان تعهد بیمه گر در کلیه مراجع و مرااحل قضصصایی بصصا بیمه گصصر اسصصت واصلجانشينی:-9/3
اا می نمایصصد کصصه پرونصصده هصصای مربصصوط را در مراجصصع بیمه گذار به موجب این بیمه نامه، بیمه گر را وکیل با احق توکیل غیر، ولو کرار
قضایی با استفاده از کلیه اختیارات دادرسی تا میزان تعهد این بیمه نامه تعقیب نماید و در طول مدت جریان دعوی، نبایصصد اقصصدامی
به عمل آورد که به احق بیمه گر در تعقیب دعوی لطمه وارد آورد ولی نسبت به مازاد تعهدات این بیمه نامه بیمه گذار احق هرگصصونه

اقدامی خواهد داشت.
: بیمه نامه با تقاضای بیمه گذار و قبول بیمه گر صادر می شود ولصصی شصصروع پوشصصش بیمصصه ای ونحوهپرداختاحقبيمه-صص 10/3

اجرای تعهدات بیمه گر منوط به پرداخت احق بیمه به ترتیبی است که در بیمه نامه پیش بینی شده است، چنصصانچه پرداخصصت احصصق
بیمه به صورت قسطی باشد و بیمه گذار هریک از اقساط موعد رسیده را به هر دلیل پرداخت نکند بیمه گر می تواند بیمه نامه را با

خسارت به نسبت احق بیمه پرداخت شده به احق بیمه ای  باشد، فسخ نماید چنانچه بیمه گر بیمه نامه را فسخ نکرده8رعایت ماده 
که تا زمان وقوع احادثه باید پرداخت می شد پرداخت خواهد شد مگر آنکه در شرایط خصوصی بیمه نامه ضوابط دیگری درج شصصده

باشد.
اا وظایف مندرج در این بیمه نامه را انجا م نصصداده و بصصاعث افزایصصش تعهصصد11/3 - چنانچه بیمه گذار به تشخیص مراجع ذیصلح سهو

بیمه گر و یا مانع تشخیص علت یا ماهیت احادثه شود، بیمه گر می تواند به نسبت به تاثیر قصور بیمه گذار از میزان خسصصارت قابصصل
پرداخت بکاهد، احکم این ماده نافی احقوق زیاندیده نخواهد بود.

 این بیمه نامه بر مبنای اظهارات کتبی بیمه گذار مندرج در پبشنهاد بیمه تنظیم گردیده و هرگونه تغییری در آن به موجب-12/3
الحاقی صادره از طر ف بیمه گر خواهد بود. هرگاه مفاد الحاقی با موافقت هایی که بین طرفین به عمل آمده مطابقت نکند، بیمه گذار
اا خواستار شود و گرنه اوراق مذکور قطعی تلقی خواهصصد موظف است ظر ف پانزده روزاز تاریخ صدور، تغییر و یا تصحیح الحاقی را کتب

شد.
 نشانی و اقامتگاه قانونی بیمه گذار همان است که در فر م پیشنهاد و متن بیمه نامه درج گردیدهنشانیواقامتگاهقانونی:- 13/3

است، بیمه گذار موظف است تغییر نشانی و اقامتگاه قانونی خود را به صورت کتبی به اطلع بیمه گر برساند در صورت تغییر نشانی
و اقامتگاه بیمه گذار و عد م اعل م آن به بیمه گر نشانی و اقامتگاه قبلی بیمه گذار معتبر شناخته می شود.

-وظایفوتعهداتبيمهگر:4ماده
درج در شصرایط1/4 ه گصذار مطصابق تعهصدات من ی از مسصئولیت بیم دنی ناش - احدود تعهدات بیمه گر در جبران خسارت مالی و ب

خصوصی بیمه نامه خواهد بود.
- منظور از جبران خسارت بدنی مذکور درجدول مشخصات بیمه نامه شامل جصصبران غرامصصت فصصوت، نقصصص عضصصو و هزینصصه هصصای2/4

پزشکی موضوع این قرارداد می باشد.
- در صورت وقوع احادثه ناشی از مسئولیت بیمه گذار، بیمه گر متعهد به جبران خسصصارت براسصصاس تعهصصدات منصصدرج در شصصرایط3/4

خصوصی بیمه نامه، برآورد کارشناس خود و مدارك خسارت، و مضا ف بر آن در خسارت جانی با رعایت معادل ریالی ارزانترین نصصوع
دیه از انواع دیه رایج در قانون دیات اقدا م نماید.
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- پس از ااحراز مسئولیت بیمه گذار وقبل از صدور رای مراجع قضایی، در صصصورت توافصصق بیمصصه گصصر و بیمصصه گصصذار بصصه پرداخصصت4/4
خسارت، درصدهای نقض عضو بدن با نظر پزشک معتمد بیمه گر تعیین می گردد. درصورتیکه بیمه گصصذار نسصصبت بصصه نظصصر پزشصصک
معتمد بیمه گر معترض باشد،  موضوع در کمیسیونی متشکل از پزشک منتخب بیمه گر و پزشک منتخب بیمه گذار ویک نفر پزشک

به انتخاب پزشک مزبور مطرح و نظر اکثریت اعضای کمیسیون مزبور برای طرفین در موارد اعتراض لز م التباع خواهد بود.
- جمع مبالغ پرداختی در هر احادثه، بابت هزینه های پزشکی وغرامت فوت ونقص عضو به هر یصصک از زیاندیصصدگان موضصصوع ایصصن5/4

بیمه نامه نمی تواند از احداکثر تعهد بیمه گر،  به میزان مندرج در شرایط خصوصی بیمه نامه تجاوز نماید.
اا دراحکم زیاندیده تلقی می شوند. –تبصره   در صورت فوت هر نفر، کلیه وراث و ذوی الحقوق وی جمع

 در مواردی که پرداخت خسارت مشروط به ارائه رای دادگاه شده است، احسب مورد زیاندیده یا ذینفعرسيدگیبهخسارت:- 6/4
یا قائم مقا م قانونی آنها مکلفند ظر ف پانزده روز از تاریخ ابل غ رای قطعی یا ظصصر ف پصصانزده روز پصصس از قطعصصی شصصده رای ابلغصصی بصصا
ض وصصول ت بصه مح مدارك لز م برای دریافت خسارت به بیمه گر مراجعه و درخواست خود را تسلیم نمایند. بیمه گصر مکلصف اس
درخواست آن را ثبت و اطلعات لز م را مشتمل بر نا م متقاضی، تاریخ تسلیم و شماره ثبت، نقصان یا کامل بودن مدارك را بررسصصی

روز پصصس از قبصصول خسصصارت آن را15کند. چنانچه مدارك در زمان تقاضا کامل باشد بیمه گر موظصصف اسصصت احصصداکثر ظصصر ف مصصدت 
پرداخت نماید،و چنانچه مدارك تسلیمی ناقص باشد، مراتب را بررسی و به صورت کتبی به متقاضی اعل م تا نسبت بصصه رفصصع نقصصص
احداکثر ظر ف یک هفته اقدا م کند و عد م مراجعه اشخاص مذکور ظر ف مهلت مقرر و یا تاخیر در تکمیصصل مصصدارك مصصوجب افزایصصش

تعهدات بیمه گر نخواهد بود.
 در صورتیکه مسئولیت های موضوع این بیمه نامه به موجب بیمه نامه های دیگری مورد تصصامین قصصرار گرفتصصهبيمهمضاعف:-صص 7/4

باشد، تعهد بیمه گر به تناسب تعهدات خود در این بیمه نامه به مجموع تعهدات بیمه گران در همصصه بیمصصه نصصامه هصصا خواهصصد بصود و
درصورتی که بیمه گر بر مبنای این بیمه نامه موظف به ایفای تعهدات خود گردد، می توان برای بازیافت سهم خود بصصه سصصایر بیمصصه

گران مراجعه نماید.
-در صورتیکه زیاندیده از خدمات سازمان تامین اجتماعی یا سازمانهای مشابه استفاده نماید تعهد بیمصصه گصصر در جصصبران هزینصصه8/4

پزشکی عبارت است از مازاد غرامت پرداخت شده توسط سازمان مذکور تا میزان خسارت قابل پرداخت در این بیمه نامه.
ال5ماده - بیمه گر می تواند با پرداخت احداکثر مبلغی که طبق این بیمه نامه برای هر احادثه متعهد است و یا این که اگر مبلغی قب

پرداخت نموده با پرداخت مابه التفاوت آن تامیزان احداکثر تعهد،  اقدامات خود را در هر یک از مرااحل قضایی متوقف واز خود سصصلب
مسئولیت بنماید و در آن صورت رهبری و کنترل مذاکرات وجریانهای احقوقی واقدامات قانونی مربوط به هر دعوی مرتبط با موضوع
این بیمه نامه را به بیمه گذار واگذار واز ادامه مداخله خودداری نماید. بنابراین بیمه گر در برابصصر هرگصصونه ادعصصای بعصصدی مسصصئولیتی

نخواهد داشت. 
اا از طر ف بیمه گر به شخص زیاندیده ویا ذوی الحقوق او پرداخت6ماده - خسارت موضوع این بیمه نامه با اطلع بیمه گذار مستقیم

خواهد شد وبه محض پرداخت خسارت ، بیمه گر در مقابل بیمه گذار وشخص یا اشخاص زیاندیده بری الذمه می گردد.
 در صورتیکه قبل از صدور رای توسط مراجع قضایی و یا ذیصلح، بیمه گر مبلغی بصابت خسصارت موضصصوع بیمصصه پرداخصت-7ماده

نموده باشد مبلغ پرداختی از مبلغ تعیین شده توسط مراجع مذکور کسر و مابه التفاوت آن احصصداکثر بصصه میصصزان منصصدرج در شصصرایط
خصوصی پرداخت می گردد.

 روزه از طر ف بیمه گصصر20 این بیمه نامه ممکن است قبل از انقضای مدت با اخطار قبلی کتبی -فسخوابطل نبيمهنامه:8ماده
یا بیمه گذار در موارد زیر فسخ شود:

ازطرفبيمهگر:
- درصورت عد م پرداخت احق بیمه واحق بیمه اضافی در سررسید های معین.1/8
- درصورت تشدید خطر وعد م موافقت بیمه گذار به پرداخت احق بیمه اضافی مربوط.2/8
- در صورت کتمان یااظهارخل ف واقع بیمه گذار به طور غیر عمد درباره وضعیت خطر و ااحراز این امر قبل از وقوع احادثه.3/8
- بعد از پرداخت هر خسارت که بیمه گر ملز م به پرداخت آن باشد.4/8
-فوت بیمه گذار و عد م انجا م و وظایف بیمه گذار توسط ورثه یا منتقل الیه.5/8
:ازطرفبيمهگذار-6/8

در صورتی که کیفیت تشدیدخطر کاهش یافته ویا ازبین رفته وبیمه گر به تخفیف احق بیمه راضی نشود.
 در صورت فسخ از طر ف بیمه گر، باید احق بیمه مدتی که باقی مانده است به صصصورت روزشصصمار محاسصصبه و بصصه بیمصصه گصصذارتبصره:

برگشت شود(به استثنای موارد مندرج در قانون بیمه نامه) و در صورت فسخ بیمه نامه از طصصر ف بیمصصه گصصذار،  احصصق بیمصصه برگشصصتی
براساس تعرفه بیمه کوتاه مدت محاسبه خواهد شد.

- متوقف شدن فعالیت بیمه گر به هر دلیل.7/8
. عد م تمایل بیمه گذار به ادامه پوشش-8/8

 در صورت اتما م انجا م عملیات گودبرداری میزان احق بیمه برگشتی تابع شرایط خصوصی بیمه نامه خواهد بود.تبصره:
فرانشیز درصدی از خسارت مالی قابل پرداخت می باشد که جبران آن براساس شرایط خصوصصصی بیمصصه نصصامه برعهصصده-فرانشيز:9

بیمه گذار خواهد بود ومیزان آن در شرایط خصوصی بیمه نامه درج می گردد.
خسارت های معلول عوامل زیر،ولو این که بیمه گذار مسئول آنها شناخته شوداز شمول تعهدات بیمه گرخارج است:-استثنائات:10

4از  3صفحه 



خسارت ناشی از عمد وتقلب بیمه گذار.-
 خسارت ناشی از انفجار هسته ای وتشعشات رادیواکتیو.-

- خسارت ناشی از جنگ، عملیات تروریستی،انقلب وشورش، اعتصاب و عوامل دیگری از این قبیل.
 خسارت ناشی از محکومیت جزائی و جرایم مربوطه.-
 عد م رعایت تعهدات مندرج در ماده سو م قرارداد.-

- خسارت جانی و مالی به بیمه گذار، شرکاء و کارکنان بیمه گذار و عوامل جرایی در محل مورد بیمه.
 خسارت هایی که منشاء آن خارج از اختیار بیمه گذار می باشد از قبیل احوادث و بلیای طبیعی (سیل، زلزله، رانش زمین)، مگصصر-

اینکه عمل بیمه گذار عامل ایجاد و یا تشدید کننده خطر بوده و قانونا مسئول شناخته شود،در این موارد تعهد بیمه گر محصصدود بصصه
میزان مسئولیت بیمه گذار در ایجاد و یا تشدید خسارت خواهد بود. 

خسارت ناشی از عد م النفع.-
محکومیت نقدی به نفع دولت وهمچنین مجازاتهای قابل خرید بیمه گذار از شمول تعهدات بیمه گر خارج است.-

- احوادث ناشی از مصر ف مسکرات، مواد مخدر یا روانگردان توسط مقصر احادثه.
- احوادث ناشی از درگیری، نزاع.

- احوادث ناشی از اعمال مجرمانه بیمه گذار به تشخیص مراجع قانونی ذیصلح.
- جرائم، تخلفات و مطالبات شهرداری و سایر سازمان ها و جزای نقدی.

- خسارت ااحتمالی قبل از صدرو بیمه نامه و یااینکه منشاء آن قبل از تاریخ صدور بیمه نامه بوده باشد.
- خسارت ناشی از تاخیر در انجا م کار.

- کلیه احوادثی که طبق نظر مراجع ذیصلح بیمه گذار مسئول آن شناخته نمی شود.
 هرگونه اختل ف ناشی از تفسیر و یا اجرای این بیمه نامه در صورتی که از طریق مصصذاکره احصصل-چگونگیرفعاختلفات:11ماده

وفصل نشود به داور مرضی الطرفین ارجاع خواهد شد و رای داور مزبور قطعی و بصصرای طرفیصصن لز م التبصصاع اسصصت. در صصصورتی کصصه
طرفین در مورد انتخاب داور مرضی الطرفین به توافق نرسند موضوع به هیأت داوری ارجاع و به ترتیب زیر عمل خواهد شد: 

-هریک از طرفیت یک نفر داور اختصاصی تعیین و به طر ف دیگر معرفی می نماید.1
- داوران اختصاصی قبل از بحث درباه موضوع مورد اختل ف به اتفاق، داور دیگری را به عنوان سرداور انتخاب خواهند نمود.2
- رای هیأت داوری با اکثریت آرا، معتبر و برای طرفین لز م التباع خواهد بود.3
 روز بعد از انتخاب و معرفی داور طر ف مقابل داور اخصاصی خود را تعیین نکند و یا داوران30- در صورتی که هریک از طرفین تا 4

ورد از دادگصاه ذیصصلح درخواسصت30اختصاصی تا  روز در مورد تعیین سرداور، به توافق نرسد هریک از طرفین می توانند احسب م
تعیین داور یا سرداور بنماید.

 مرور زمان دعاوی ناشی از این بیمه نامه دوسال است که از تاریخ انقضاء بیمه نامه منشاء دعوی شصصروع مصصی-مرورزما ن:12ماده
شود و خساراتی که پس از دوسال از انقضاء بیمه نامه به بیمه گر اعل م گردد از شمول تعهدات بیمه نامه خارج است.

 درمورادی که در این بیمه نامه ذکر نشده است برطبق قانون بیمه، عر ف بیمه و سصصایر قصصوانین-مواردپيشبينینشده:13ماده
جاری کشور عمل خواهد شد.

شرکتسهاميبيمهايران
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