شرایط اختصاصی بیمه دزدی با شکست حرز
منضم به بیمه نامه آتش سوزی شماره  .........................................بنام .....................................................
که جزء الینفک بیمه نامه می باشد .
ماده  – 1تعریف دزدی با شکست حرز :
از لحاظ این شرایط موارد زیر دزدی با شکست حرز محسوب می شود :
الف – باال رفتن از دیوار محل استقرار اموال بیمه شده یا شکستن در یا پنجره و یا خراب کردن دیوار و نظایر آن .
ب – باز کردن در بوسیله کلید و سایر آالت و ادوات غیر مجاز .
ج – ورود سارق به محل قرار گرفتن اموال بیمه شده در شب .
د – ورود به محل با تهدید به جان یا آبروی بیمه گذار و یا اعضاء خانواده و یا کارکنان .
ماده  – 2میزان تعهد بیمه گر :
بیمه گر خسارت ناشی از فقدان یا خرابی اموال بیمه شده تحت بیمه سرقت را که در نتیجه دزدی با شکست حرز روی دهد حداکثر تا مبلغ بیمه شده
جبران میکند .
ماده  – 3اموال مورد بیمه :

ماده  – 4استثنائات :
موارد زیر از شمول تعهد بیمه گر خارج است :
الف – دزدی ناشی از تخریب محل مورد بیمه در نتیجه جنگ  ،اعتصاب و اغتشاش داخلی .
ب – دزدی هائی که در هنگام و یا پس از آتش سوزی  ،انفجار و سیل و زلزله و هرگونه حوادث طبیعی دیگر رخ می دهد .
ج – دزدی هائی که بوسیله کارکنان و یا افرادی که با بیمه گذار در محل مورد بیمه سکونت دارند .
د – دزدی هائی که در نتیجه عدم رعایت الزامات ایمنی اعالم شده توسط بیمه گر به بیمه گذار بوقوع بپیوندد .
ر – خسارت وارده به ساختمان و تاسیسات ساختمانی و اموال فاقد پوشش بیمه سرقت در هنگام دزدی در تعهد بیمه گرح قرار نمی گیرد .
ماده  – 5وظایف بیمه گذار :
بیمه گذار موظف است عالوه بر پرداخت حق بیمه مقرر و انجام اقدامات ایمنی در جهت جلوگیری از وقوع سرقت  ،چنانچه اموال بیمه شده به سرقت
رفته و یا در نتیجه سرقت خسارتی به آن وارد شود :
الف – بالفاصله پس از اطالع از سرقت  ،اداه آگاهی یا کالنتری یا سایر مراجع انتظامی ذیصالح را با ذکر مشخصات اموال سرقت شده و درج شماره بیمه
نامه مطلع نموده و در زمینه دستگیری سارق و کشف اموال مسروقه اقدام و با مقامات ذیصالح همکاری الزم معمول دارد .
ب – موضوع را فوراً با ذکر مبلغ تقریبی خسارت به بیمه گر اعالم دارد  .این اطالع ممکن است شفاهی یا تلفنی یا تلگرافی و  ...باشد در اینصورت
متعاقباً باید بوسیله نامه سفارشی یا نامه با اخذ رسید نیز تایید شود .
ج – ظرف مدت دو روز پس از اعالم خسارت فهرست جامعی متضمن ا موال مسروقه یا خسارت دیده تهیه و همچنین اسناد و مدارک در ارتباط با
اقدامات انجام شده از طریق مراجع ذیصالح را در اختیار بیمه گر قرار دهد .
د – چنانچه متعاقب وقوع حادثه اطالعاتی در مورد سرقت بدست آورد بالفاصله بیمه گر را از آن مطلع نموده و در صورتیکه بیمه گذار وظایف خود را به
موقع انجام ندهد  ،بیمه گر می تواند از جبران تمام یا بخشی از خسارت خودداری کند .
ر – همه گونه همکاری با بیمه گر در رابطه با بررسی علت و تحقیق از نحوه وقوع حادثه نموده و اسناد و مدارک مورد نیاز را جهت برآورد خسارت در
اختیار بیمه گر قرار دهد .
ماده  – 6فرانشیز :
از هرخسارت مورد تعهد بیمه گر ناشی از سرقت اموال بیمه شده معادل  20درصد آن بعنوان فرانشیز بعهده بیمه گذار می باشد که از مبلغ خسارت
قابل پرداخت کسر میگردد .
بیمه کارآفرین ( سهامی عام )
مهر و امضاء واحد صادر کننده
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تامین بیمه گر تنها شامل اموالی است که صورت ریز و ارزش تفکیکی آن به تایید بیمه گر رسیده و منضم به بیمه نامه شده است یا به نحو دیگری
تعیین و بیمه گر نسبت به بیمه آن موافقت کرده باشد .
تبصره  :پول نقد  ،اسکناس و برگهای بهادار  ،فلزات و سنگ های قیمتی مشمول بیمه نیست  ،مگر آنکه برای آن موافقت خاصی بعمل آمده باشد آنهم
تا حد مبالغ اظهار شده که در گاوصندوق رمزدار نگهداری شود .

