شرايط عمومي بيمه نامه مسئوليت مستاجر در برابر موجر
ماده اول  :موضوع بيمه
موضوع اين بيمه نامه عبارت است از بيمه مسئوليت بيمه گذار در برابر موجر
بدين معني كه چنانچه در اثر وقوع و تحقق خطرات مندرج در اين
بيمه نامه  ,بيمه گذار قانوناً مسئول جبران خسارت وارد به مورد اجاره
شناخته شود بيمه گر طبق شرايط و مقررات اين بيمه نامه نسبت به پرداخت
خسارت به موجر اقدام مي نمايد.
ماده دوم  :حقوق و تعهدات بيمه گر :
الف  -پرداخت خسارت ناشي از مسئوليت بيمه گذار بعلت حوادث مندرج در
بيمه نامه كه مستقيماً در ارتباط با بهره برداري از مورد اجاره به موجر وارد
مي شود  .خسارت طبق نظر كارشناس بيمه گر و در صورت عدم توافق طبق
راي مراجع قضايي تعيين خواهد شد  .در هر حال حداكثر تعهد بيمه گر از
مبلغ مذكور در بيمه نامه تجاوز نخواهد كرد.
ب -هزينه هاي ناشي از اقدامات بيمه گذار به منظور جلوگيري از توسعه
خسارت و عمليات اطفاء حريق قابل پرداخت است مشروط بر اينكه هزينه ها
از  % 10مبلغ خسارت مورد تعهد بيمه گر تجاوز ننمايد .
ماده سوم  :تعهدات بيمه گر
الف) بيمه گذار ب ايد كليه اقدامات ايمني ممكن جهت جلوگيري از بروز و
توسعه خسارات را بعمل آورد.
ب) بيمه گذار موظف است به محض اطالع از وقوع خساراتي كه محتمالً
موجب مسئوليت او مي شود مراتب را بالفاصله و حداكثر ظرف مدت  5روز
كتباً به بيمه گر اعالم نمايد.
ج) بيمه گذار متعهد است در طول مدت قرارداد هرگونه تغيير كمي و كيفي
كه در بهره برداري از مورد اجاره موثر است مانند تغيير شغل و حرفه را فوراً
و حداكثر ظرف مدت  10روز باطالع بيمه گر برساند.
د) هنگاميكه در اثر وقوع خسارت موضوع مسئوليت بيمه گذار مطرح است
نامبرده بدون اجازه بيمه گر حق انجام تغييراتي در مواضع خسارت را كه
تعيين علت حادثه يا ارزيابي خسارت را دچار اشكال مي نمايد را ندارد مگر
آنكه تغييرات ياد شده در جهت تقليل خسارت ضروري باشد.
ه) بيمه گذار نبايد به مسئوليت خود اعتراف و يا در خصوص مبلغ ضرر و
زيان با موجر توافق نمايد مگر انكه قبل از آن كتباُ موافقت بيمه گر را جلب
نموده باشد.
ماده چهارم  :استثنائات
در موارد زير بيمه گر تعهدي نسبت به جبران خسارت نخواهد داشت :
 )1جنگ  ,شورش  ,اغتشاش  ,توقيف  ,مصادره
 )2حوادث طبيعي مانند صائقه  ,طوفان  ,سيل  ,زلزله
)3خسارت ناشي از عمد و تقلب بيمه گذار و كاركنان بيمه گذار و شركا
 )4خسارت ناشي از انفجارات اتمي و تشعشعات راديواكتيو
 )5خسارتهاي وارد به تاسيسات مگر آنكه ناشي از تحقق خطرهاي موضوع
باشد
 )8هزينه نقاشي ساختمان مورد اجاره مگر آنكه ناشي از خطرهاي موضوع
بيمه باشد و همچنين خسارات ناشي از استهالك و فرسودگي ساختمان
 )9خسارات وارد به اموال و اثاث متعلق به بيمه گذار

ماده پنجم  :نحوه پرداخت خسارت
در صورتيكه وقوع خسارت و مسئوليت بيمه گذار از طرف بيمه گر احراز شود
و يا دادگاه در اين باره حكم قطعي صادر كند خسارت حداكثر ظرف  20روز
از تاريخ دريافت مدارك مورد درخواست بيمه گر تا حدود مندرج در
بيمه نامه به موجر پرداخت مي شود.
ماده ششم  :بيمه مضاعف
در صورتيكه مسئوليت موضوع اين بيمه نامه به موجب بيمه نامه هاي ديگري
مورد تامين قرارگرفته باشد ابتدا خسارت از محل بيمه نامه هاي مذكور
رسيدگي و پرداخت مي شود و بيمه گر مطابق شرايط اين بيمه نامه نسبت
به مازاد خسارت ( در صورت تعلق) متعهد خواهد بود.
ماده هفتم  :حق بيمه
بيمه گذار موظف است حق بيمه را كه مبلغ آن در بيمه نامه درج شده است
نقداً همزمان با صدور بيمه نامه پرداخت كند مگر اينكه توافق ديگري بين
طرفين بعمل آيد  .پرداخت خسارت منوط به پرداخت حق بيمه فوق در
زمان مقرر مي باشد .
ماده هشتم  :مدت
مدت اعتبار بيمه نامه و آغاز و پايان آن در بيمه نامه قيد شده است در
صورتيكه هر يك از طرفين  15روز قبل از انقضاء زمان قرارداد عدم تمديد
قرارداد را خواستار نشود قرارداد براي يكسال ديگر تمديد شده است تلقي
مي شود و بيمه گذار موظف است .
حق بيمه متعلقه را قبل از انقضاء بيمه نامه پرداخت نمايد.
ماده نهم  :مرور زمان
مرور زمان مربوط به ادعاي خسارت  2سال است كه از تاريخ وقوع حادثه
شروع مي شود.
ماده دهم  :حل اختالف
هرگونه اختالف مربوط به اين قرارداد به ترتيب مقرر در قوانين جاري كشور
حل و فصل خواهد شد

شركت بيمه كارآفرين

