
 (سهبهی عبم)شرکت ثیوِ الجرز 

 ای ههٌدسیي طراح ، هحبست، ًبظر سبختوبىثیوِ ًبهِ هسؤلیت حرفِ عوَهیشرایط 

 

 موضوع قزارداد: ماده اول

ضا کِ گصاض ذسبضات هبلی ٍ ربًی ٍاضزُ ثِ هبلک، کبضکٌبى پطٍغُ سبذتوبًی ٍ اضربظ حبلج  زض هحل هلک هَضز ثیوِ ضَز زض اظاء اًزبم ٍظبیف ثیوِگط هتؼْس هیگصاض کِ ثط اسبس آى ثیوِای ثیوِهَضَع قطاضزاز ػجبضت است اظ ثیوِ هسؤلیت هسًی حطفِ

 .ًبهِ رجطاى ًوبیسگصاض ثب تَرِ ثِ هفبز ضطایظ ػوَهی ٍ ذػَغی ایي ثیوِگصاض ًبضی ضسُ ثبضس پس اظ احطاظ هسئَلیت ثیوِاظ ذغب، اضتجبُ ٍ غفلت یب قػَض ثیوِ

 استثنائات: دومماده 

 گط تؼْسی ًسجت ثِ پطزاذت ذسبضت ًرَاّس زاضتزض هَاضز ظیط ثیوِ

 گصاضذسبضات ًبضی اظ ػوس یب تقلت ثیوِ 1-2

 ذسبضات ًبضی اظ رٌگ، اًقالة، ضَضش، ثلَا، اػتػبة ٍ ػَاهل زیگطی اظ ایي قجیل 2-2

 .کبضفطهب زض قجبل کبضکٌبى ٍ اضربظ حبلج کبض، پیوبًکبض ٍّبی غبحتذسبضات ثسًی ٍ هبلی ًبضی اظ هسئَلیت 3-2

 .گصاض هسئَل رجطاى آى ًیستٍ غیط عجیؼی کِ ثیوِ... ( سیل، ظلعلِ، عَفبى ٍ )  ذسبضات ًبضی اظ حَازث عجیؼی اظ قجیل 4-2

 رطاین ترلفبت ٍ هغبلجبت ضْطزاضی 5-2

 تأذیط زض اًزبم کبض 6-2

 (زضد ضسُ زض پطٍاًِ اضتغبلغالحیت  ) هحبست ٍ ًبظط ذسبضات ًبضی اظ ػسم غالحیت فٌی هٌْسس، عطاح، 7-2

 گذاروظایف بیمه: ماده سوم

 .ٍ هقطضات سبظهبى ًظبم هٌْسسی سبذتوبًی استبى هطثَعِ ٍ ضْطزاضی ػول ًوبیسثیوِ گصاض هَظف است ثط اسبس قَاًیي  -1

 .ّبی ضْطزاضی ٍ سبظهبى ًظبم هٌْسسی ثِ هٌظَض رلَگیطی اظ ذسبضت اًزبم زّسزستَضالؼولگصاض هَظف است کلیِ اقساهبت احتیبعی الظم ضا ثط اسبس هقطضات ٍ ثیوِ -2

گط ّوکبضی ٍ هساضک هَضز ًیبظ ضا زض اذتیبض ٍی ثیوِ ثطضسی ذسبضت زض حسٍز اهکبًبت ثب گط اػالم ًوَزُ ٍ رْت ًبهِ هطاتت ضا کتجبً ثِ ثیوِّبی هَضَع ایي ثیوِثیوِ گصاض هَظف است ثِ هحض زضیبفت ّطگًَِ ازػبی ذسبضت زض ضاثغِ ثب هسئَلیت -3

 .قطاض زّس

ًبهِ ثَزُ، حبًیبً تَافق ثیوِ گط تؼْسی زض قجبل آى ًرَاّس زاضت هگط آًکِ ثٌب ثِ تطریع ٍی اٍالً ذسبضت ٍاضزُ زض ضوَل تؼْساتزض غیط ایي غَضت ثیوِ. گط تَافقی ثب اضربظ ظیبى زازُ ثِ ػول آٍضزثبیست ثسٍى اذص هَافقت ثیوِگصاض ًویثیوِ -4

 .گط ثَزُ استگصاض هَرت رلَگیطی اظ تطسیس ذغط ٍ ثِ هػلحت ثیوِثیوِ

 گز وظایف و تعهدات بیمه: ماده چهارم

 .اسٌبز ٍ هساضک هَضز ًیبظ ًسجت ثِ پطزاذت ذسبضت عجق رساٍل هٌسضد زض ضطایظ ذػَغی اقسام ًوبیس زضیبفتضٍظ پس اظ زضیبفت پس اظ  15گصاض حساکخط ظطف هست ظ هسئَلیت ثیوِگط هتؼْس است زض غَضت احطاثیوِ

گصاض ثِ رجطاى ذسبضت اقسام ٍ یب ثب تحػیل هَافقت ثیوِ ٍ پعضک هؼتوس ذَز ًسجتتَاًس قجل اظ غسٍض ضأی اظ سَی هطارغ قضبیی ثط اسبس ًظط کبضضٌبس گط هیگط هحطظ تطریع زازُ ضَز ، ثیوِگصاض اظ ًظط ثیوِهالک تطریع هسئَلیت ثیوِ: تجػطُ

 .ثب ظیبى زیسگبى هػبلحِ ًوبیس

 .گطزًسسلسِ حَازث ًبضی اظ یک هٌطأ یب ػلت اغلی ٍاحس، زض هزوَع یک حبزحِ تلقی هی: تجػطُ

 پزداخت خسارت: ماده پنجم

 .گطززتطیي ًَع زیِ ضایذ ّط کسام کِ کوتط ثبضس پطزاذت هیًبهِ یب هؼبزل اضظاىهٌسضد زض ضطایظ ذػَغی ثیوِغطاهت فَت ثط اسبس ضأی هطارغ قضبیی ٍ حساکخط تب سقف تؼْسات ( الف

 .ًبهِ ًرَاّس ثَزاحتوبلی زیِ هطوَل ایي ثیوِ حکن  قغؼی زازگبُ افعایص ًطخ اضائِ زضزض غَضت تأذیط : تجػطُ

 .گطززًبهِ یب هؼبزل اضظاًتطیي ًَع زیِ ضایذ ّطکسام کِ کوتط ثبضس پطزاذت هیی ٍ یب شیػالح ٍ حساکخط تب سقف تؼْسات هٌسضد زض ضطایظ ذػَغی ثیوِغطاهت ًقع ػضَ ثط اسبس زضغس تؼییي ضسُ زض هطارغ قضبی( ة

گط حساکخط تب هیعاى تؼْسات هساضک هؼتجط پعضکی ٍ ثب تأییس پعضک هؼتوس ٍ کبضضٌبس ثیوِ س اغل اسٌبز ٍّبی پعضکی ظیبًسیسُ ثط اسبهطوَل ًقع ػضَ قطاض ًگیطز ّعیٌِ غسهبت ٍاضزُ چٌبًچِ حبلجزض غَضت ٍقَع حبزحِ هٌزط ثِ رطح اضربظ ( د

 .گطززپطزاذت هی( پس اظ کسط فطاًطیع) ًبهِ هٌسضد زض ضطایظ ذػَغی ثیوِ

 .گطززاظ هبزُ پٌزن پطزاذت هی( ة)التفبٍت هغبثق ثٌس اظ هجلغ تؼییي ضسُ تَسظ هطارغ هصکَض کسط ٍ هبثِ پطزاذت ًوَزُ ثبضس هجلغ پطزاذتیگط هجلغی ثبثت ّعیٌِ پعضکی زض غَضتیکِ قجل اظ غسٍض ضأی تَسظ هطارغ قضبیی ٍ یب شیػالح، ثیوِ( ز

 .گطزززیسُ غبزض هیغَضت زض ٍرِ ظیبىپطزاذت ضسُ ثبضس چک ذسبضت زض ٍرِ ٍی ٍ زض غیط ایي گصاضثیوِّبی پعضکی تَسظ زض غَضتی کِ ّعیٌِ( ُ

-ّبی پعضکی ػجبضت است اظ هبظاز غطاهت پطزاذت ضسُ تَسظ سبظهبى هصکَض تب هیعاى ذسبضت قبثل پطزاذت زض ایي ثیوِگط زض رجطاى ّعیٌِّبی هطبثِ استفبزُ ًوبیس تؼْس ثیوِزیسُ اظ ذسهبت سبظهبى تأهیي ارتوبػی یب سبظهبىزض غَضتی کِ ظیبى( ٍ

 .ًبهِ

 .ضسُ استگط ثِ تٌبست هجلغی کِ ذَز ثیوِ ًوَزُ ثِ هزوَع هجبلغ ثیوِّبی زیگط تأهیي ضَز تؼْس ثیوًِبهًِبهِ ثِ هَرت ثیوِهَضَع ایي ثیوِزض غَضتی کِ هسئَلیت  ( ظ

الغطفیي حل ٍ فػل ذَاّس زیسُ ًجبضس هَضَع اظ عطیق کبضضٌبس هطضیهَافقت ضرع ظیبىگط ٍ هساضک هخجتِ تؼییي ذَاّس ضس زض غَضتی کِ هجلغ ذسبضت تؼییي ضسُ هَضز اضربظ حبلج ثط اسبس ًظط کبضضٌبس ثیوِهیعاى ذسبضت هبلی ٍاضز ثِ ( ح

 .گطزیس

 فزانشیش: ماده ششم

 .گطززًبهِ تؼییي هیفطاًطیع ثط اسبس هیعاى هٌسضد زض ضطایظ ذػَغی ثیوِ

 فسخ شزایط: ماده هفتم

هحبسجِ هبًسُ ثِ غَضت ضٍظ ضوبض گط حق ثیوِ ثبقیهست ٍ زض غَضت فسد اظ عطیق ثیوِگصاض حق ثیوِ ثط اسبس تؼطفِ کَتبًُبهِ اظ ربًت ثیوِزض غَضت فسد ثیوِ. ًبهِ اقسام ًوبیٌستَاًٌس ثب اذغبض کتجی یک هبِّ ًسجت ثِ فسد ثیوِّط یک اظعطفیي هی

 .ذَاّس گطزیس

 چگونگی رفع اختالف: ماده هشتم

 .غَضت ضأی هطارغ قضبیی هالک ػول ذَاّس ثَزآهیع حل ٍ فػل ذَاّس ضس زض غیط ایياالهکبى ثِ غَضت هسبلوتًبهِ، هطاتت حتیزض غَضت اذتالف ًظط زض تفسیط ٍ یب ارطای ضطایظ ایي ثیوِ

 مزور سمان: ماده نهم

 .ًبهِ ذبضد استگط اػالم گطزز اظ ضوَل تؼْسات ثیوِضَز ٍ ذسبضاتی کِ پس اظ زٍ سبل اظ تبضید حبزحِ ثِ ثیوِاظ تبضید ٍقَع حبزحِ هٌطأ زػَی ضطٍع هی ًبهِ زٍ سبل است کِهطٍض ظهبى زػَی ًبضی اظ ایي ثیوِ

 بینی نشدهموارد پیش: ماده دهم

 .ضاى ضفتبض ذَاّس ضس، هقطضات ٍ ػطف ثیوِ زض ایًبهِ، ثط اسبس قَاًیيثیٌی ًطسُ زض ایي ثیوًِسجت ثِ هَاضز پیص

 شزایط عمومیمواد  :ماده یاسدهم

  .ًبهِ استایي ضطایظ ػوَهی کِ هطتول ثط یبظزُ هبزُ ٍ سِ تجػطُ است رعء الیٌفک ثیوِ 

 

 ای ههٌدسیي طراح، هحبست، ًبظر سبختوبىُ هسئَلیت حرفًِبمثیوِ خصَصیشرایط 

 .ضیبل زض عَل هست ثیوِ تحت پَضص هی ثبضس 000/000/600/6ثطاثط زیِ یؼٌی تب سقف حساکخط ذسبضت ربًی ثطای ّط ًفط هٌْسس زض ّط پطٍغُ سِ  -

 .ضَززاذتی ثیوِ ًبهِ زض ًظط گطفتِ هیتبهیي ارتوبػی، رعء ذسبضات پط 66ّطگًَِ ذسبضات ٍاضزُ ثِ تبسیسبت ضْطی ٍ تجػطُ یک هبزُ  -

 .زض عَل هست قطاضزاز ثیوِ ثِ ػْسُ ًوبیٌسُ هی ثبضس ذسبضات احتوبلیل پطًٍسُ ٍ تکویل ًقع ّبی پطًٍسُ، پیگیطیْبی تطکی -

 .پصیطزیب ًوبیٌسُ ثیوِ غَضت هی هطبٍضُ ثِ هٌظَض ایزبز ضٍیِ ثْتط ٍ پیگیطی ٍ پطزاذت ذسبضت تَسظ کبضضٌبس ثیوِ -

 .ضای ػضَ هٌْسس تب قجل اظ ضطٍع ایي ثیوِ ًبهِ حجت ٍ اػالم ًطسُ ثبضسسبل کبضّبی ارطایی قجلی هٌْسسی تحت پَضص ایي ثیوِ ًبهِ هی ثبضس ثِ ضطط ایٌکِ ّیچگًَِ ذسبضتی ة 10هسئَلیت  -

 .ض ًوی ثبضسذسبضتْبیی کِ ذبضد اظ ٍظبیف هٌْسس، قیس ضسُ زض پطٍاًِ غبزضُ اظ سبظهبى ًظبم هٌْسسی سبذتوبى استبى تْطاى هی ثبضس رعٍ تؼْسات ثیوِ گ -

 .ثبضس گصاضهَضز تبییس ثیوِ زض ٌّگبم ثطٍظ ذسبضت پطٍاًِ هٌْسس ثبیس زاضای اػتجبض ٍ  -

 .ثبضسهیثبضس ٍ اػتجبض تبضید پَضص آى عجق ثیوِ ًبهِ گطٍّی ذطیساضی ضسُ تَسظ سبظهبى هیًبهِ ٍزضیبفت گَاّی ضطٍع ثیوِ سبػت پس اظ حجت ًبم ٍ تکویل هساضک 24ذسبضت  ّطگًَِ هالک پطزاذت -

                  ههٌدسههر ٍ اهضبء      .                           ثبشنهی آىُ رعبیت کلیِ هفبد ایٌجبًت شرایط فَق را هطبلعِ ٍ هلسم ة 

         . 

                                                        


