شرايط عمومي بيمه نامه عيوب اساسي و پنهان ساختمان
فصل اول :کليات
ماده  .1اساس قرارداد
اين بيمهنامه براساااس قانون بيمه مصااو  1۳1۶و پيشاااداد بيمهگذار (كه جزو اليافك بيمه نامه ميباشاا ) تاظيم
گردي ه است و مورد توافق طرفين ميباش .آن قسمت از پيشاداد كتبي بيمهگذار كه مورد قبول بيمهگر نبوده و
همزمان با صااا ور بيمهنامه يا قبل از آن كتباً به بيمهگذار اعالم گردي ه اسااات جزو تعد ات بيمهگر محساااو
نميشود.
ماده  .2تعاريف و اصطالحات
ا صطالحات زير صرفاظر از هر معاي و مفدوم ديگري كه ممكن ا ست دا شته با شا در اين شرايط عمومي برابر
تعريف مقابل آن به كار رفته است:
 -1بيمهگر :شااركت بيمهاي اساات كه مشاااصااات آن در اين بيمه نامه درج گردي ه اساات و در ازاي دريافت
حق بيمه جبران خسارت احتمالي را طبق شرايط اين بيمهنامه به عد ه ميگيرد.
 -2بيمهگذار :شاصي است كه قرارداد بيمه را با بيمه گر ماعق نموده و متعد پرداخت حق بيمه مي باش .
 -۳ذيافع :شاصي است كه در زمان تحقق خسارت موضوع بيمه مالك ساختمان باش .
 -4حقبيمه :مبلغي اسااات كه بيمه گذار موظف اسااات در ازاي تعد بيمه گر جدت پرداخت خساااارت هاي
مشاامول اين بيمهنامه در هاگام صاا ور بيمهنامه يا به ترتيبي كه در بيمهنامه مشااا

شاا ه اساات به بيمهگر

پرداخت نماي .
 -5مبلغ بيمه ش ه :مبلغي است كه در بيمه نامه درج ش ه است و ح اكثر تعد بيمه گر را تعيين مي كا .
 -۶ارزش واقعي :هزياه برآوردي ساخت موضوع بيمه شامل هزياه هاي مربوط به نوسازي يا بازسازي سازه هاي
اصاالي و جانبي ،هزياه هاي طراحي مربوط ،هزياه اخذ پروانه ساااختمان ،هزياه هاي مقاوم سااازي ،تاريب،
پاكسازي و برداشت ضايعات و هزياه اخذ مجوزهاي مربوط به نوسازي يا بازسازي.
 -7موضااوع بيمه :كل باا يا هر ساااختمان مسااكوني ،اداري و يا تجاري كه مشاااصااات آن در اين بيمهنامه درج
ش ه است.
 -8گواهي پايان كار كلي ساختمان :اولين گواهي پايان كاري كه مراجع ذي صالح مباي بر اتمام كار ساختمان
صادر كرده باشا .
 -9م ت بيمه :دوره پوشش اين بيمه است كه از تاريخ ص ور اولين گواهي پايان كار كلي ساختمان آغاز ش ه
و پايان آن در بيمه نامه تعيين ش ه است.
 -10سازههاي اصلي ساختمان :كليه سازههاي باربر اصلي كه براي پاي اري و استحكام ساختمان ضروري هستا
شامل پي ،اسكلت ،سقف و سفتكاري ها.
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 -11سازههاي جانبي ساختمان :كليه اجزاي غير باربر ثابت ساختمان شامل نماي ساختمان ،عايقها ،تجديزات و
تأسيسات مكانيكي ،تاسيسات برقي و آسانسورها.
 -12عيو اساااسااي و پادان :هرگونه نق

در سااازه هاي اصاالي و جانبي ساااختمان ناشااي از طراحي نادرساات،

كاربرد مواد يا مصااال معيو و اجراي نادرساات كار كه پس از صاا ور گواهي پايان كار كلي ساااختمان
آشكار شود.
فصل دوم :خسارتها و هزينههاي تحت پوشش و نحوه پرداخت خسارت
ماده  .۳خسارت ها و هزياه هاي تحت پوشش
تع د بي مه گر جبران هزي اه هاي مالي وارده به بي مه گذار /ذيافع به ع لت وقوع خساااارات فيزيكي ناشاااي از
عيو اساسي و پادان ساختمان بر اساس ارزش واقعي به شرح زير مي باش :
 -1ويراني كل ساختمان يا باشي از آن از آغاز م ت بيمه تا ح اكثر  10سال.
 -2ويراني ساازههاي اصالي سااختمان شاامل پي ،اساكلت ،ساقف و سافتكاري از آغاز م ت بيمه تا ح اكثر
 10سال.
 -۳خرابي تمام يا باشي از نماي ساختمان از آغاز م ت بيمه تا ح اكثر  5سال.
 -4خرابي عايقها از آغاز م ت بيمه تا ح اكثر  5سال.
 -5خرابي تجديزات و تاسيسات مكانيكي ،تاسيسات برقي و آسانسورها از آغاز م ت بيمه تا ح اكثر  ۳سال.
 -۶هزياههايي كه به ماظور جلوگيري از توسعه خسارت صورت ميگيرد ح اكثر تا  10درص مبلغ بيمه ش ه.
 -7هزياه هاي الزم براي تاريب ،پاكسااازي محل آس ايب دي ه و برداشاات ضااايعات ح اكثر تا  10درص ا مبلغ
بيمه ش ه.
ماده  .4مدلت و نحوه پرداخت خسارت
بيمهگر موظف ا ست ح اكثر پانزده روز بع از تكميل م ارك و توافق طرفين در خ صوص ميزان خ سارت قابل
پرداخت يا اعالم راي هيئت كارشااسي يا دادگاه (موضوع ماده  )22خسارت را پرداخت كا .
ح اكثر تعد بيمهگر در ارتباط با هر قسمت از ساختمان ،مبلغي است كه در بيمهنامه درج ش ه است ،مگر اياكه
سقف تعد بع اً از طريق الحاقيه تع يل و حقبيمه اضافي آن نيز پرداخت ش ه باش  .در هر حال هزياه ا ستدالك
به عد ه بيمهگذار  /ذيافع خواه بود.
ماده  .5بازيافت خسارت
بيمه گر مي توان خسارت ها و هزياه هاي تحت پوشش بيمه (موضوع ماده  ۳اين آيين نامه) را تا ميزان خسارت
پرداختي از مسئول خسارت بازيافت نماي .
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فصل سوم :خسارتهاي مستثناء شده
ماده  .۶خسارتهاي زير تحت پوشش اين بيمهنامه نيست:
 -1خسارتداي ناشي از حوادث طبيعي.
تبصره -در صورت توافق بيمه گر و بيمه گذار ،خسارت هاي ناشي از زلزله ،سيل و طوفان مي توان تحت پوشش
بيمه قرار گيرد.
 -2خسارت هاي ناشي از تعميرات ،تغييرات و اضافاتي كه در م ت بيمه انجام شود.
 -۳خسارتهايي كه عم اً يا سدواً توسط بيمهگذار  /ذيافع به موضوع بيمه وارد ميشود.
 -4خسارت ناشي از ساختمانهاي مجاور ،نشت لولههاي آ و فاضال عمومي يا آ هاي زيرزمياي.
 -5خسارتداي مربوط به ترك خوردگي متعارف و نازككاري ساختمان به تادايي.
فصل چهارم :وظايف و تعهدات بيمهگذار
ماده  . 7رعايت اصل ح اعالي حسن نيت
بيمه گذار مكلف اسااات پرساااش هاي كتبي بيمهگر را با دقت و صااا اقت و به طور كامل پاساااخ ده  .هرگاه
بيمه گذار در پا سخ به پر سش هاي بيمهگر عم اً از اظدار مطلبي خودداري و يا عم اً اظدار خالف واقع باماي به
نحوي كه مطالب اظدار نشااا ه و يا اظدارات خالف واقع ،موضاااوع خطر را تغيير ده و يا از اهميت آن در نظر
بيمهگر بكاه بيمهنامه از تاريخ انعقاد باطل و بالاثر خواه بود حتي اگر مطلبي كه كتمان شاا ه يا بر خالف واقع
اظدار ش ه است هيچ گونه تاثيري در وقوع حادثه ن اشته باش  .در اين صورت نه فقط وجوه پرداختي بيمه گذار
به وي مسترد ناواه ش بلكه بيمهگر ميتوان اقساط معوق حق بيمه تا آن تاريخ را نيز از وي مطالبه نماي .
چاانچه خودداري از اظدار مطالبي يا اظدارات خالف واقع از روي عم نباشاا عق بيمه باطل نمي شااود .در اين
صورت ،هرگاه مطالب اظدار نش ه يا اظدار خالف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بيمه گر حق دارد يا اضافه
حق بيمه را از بيمه گذار در صورت ر ضايت او دريافت دا شته قرارداد را ابقا كا و يا قرارداد بيمه را ف سخ نماي .
در صورتي كه مطالب اظدار ن ش ه يا اظدار خالف واقع ،بع از وقوع حادثه معلوم شود خ سارت به ن سبت وجه
بيمه پرداختي و وجدي كه بايسااتي در صااورت اظدار خطر به طور كامل و واقع پرداخته شا ه باشا تقليل خواه
يافت.
ماده  .8بيمه نمودن موضوع بيمه به ارزش واقعي.
بيمه گذار موظف اسااات موضاااوع بيمه را به ارزش واقعي نزد بيمه گر بيمه نماي .درصاااورتي كه در زمان وقوع
خسااارت ،مشااا

شااود كه موضااوع بيمه به مبلغي كمتر از ارزش واقعي بيمه ش ا ه اساات ،خسااارت با رعايت

ماده  10قانون بيمه محاسبه و پرداخت خواه ش .
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ماده  .9اعالم تش ي خطر
هرگاه در طول م ت بيمه ،بيمه گذار/ذيافع تغييراتي در كيفيت ،و ضعيت و يا كاربري مو ضوع بيمه بوجود آورد
كه موجب تش ي خطر شود ،موظف است بالفاصله مراتب را به اطالع بيمهگر برسان و اگر تش ي خطر يا تغيير
وضعيت در نتيجه عمل بيمهگذار /ذيافع نباش  ،مشاراليه باي مراتب را ظرف ده روز از تاريخ اطالع خود رسماً به
بيمهگر اعالم نماي  .در هر يك از حاالت فوق ،بيمهگر ميتوان حقبيمه اضاااافي متااساااب با خطر را براي م ت
باقيمان ه مطالبه و دريافت نموده يا با رعايت ماده  1۶قانون بيمه ،بيمه نامه را ف سخ كا  .هرگاه پس از وقوع حادثه
معلوم شود كه خ سارت نا شي از ت ش ي خطري بوده ا ست كه ظرف مدلت مقرر به بيمه گر اعالم ن ش ه ا ست،
بيمهگر ميتوان خسارت را به نسبت حقبيمه تعيين ش ه به حقبيمه متااسب با خطر مش د پرداخت كا .
ماده  .10بازرسي و ارزيابي موضوع بيمه
بي مه گر مي توان در طول دوره سااااخت ،موضاااوع بي مه را مورد بازرساااي و ارز يابي قرار داده و در هر زمان،
مسااتا ات مربوط به طراحي و ساااخت موضااوع بيمه را مطالبه نماي  .بيمه گذار موظف اساات امكان بازدي از
موضوع بيمه را براي بيمه گر فراهم نموده وكليه اطالعات ضروري مورد درخواست را در اختيار وي قرار ده .
ماده  . 11اعالم خسارت
بيمه گذار /ذيافع موظف اسات ح اكثر ظرف پانزده روز از تاريخ اطالع خود از وقوع حادثه يا خساارت به يكي
از مراكز پرداخت خسارت بيمهگر مراجعه و با تكميل فرم اعالم خسارت ،وقوع حادثه را اعالم نماي يا مراتب را
ظرف م ت مذكور از طرق مقتضي از قبيل مراجعه حضوري ،اعالم از طريق پست يا پست الكترونيكي به اطالع
بيمهگر برسان .
همچاين بيمه گذار /ذيافع موظف است م ارك مثبته و ساير اطالعاتي كه راجع به حادثه و تعيين ميزان خسارت
از او خواسته مي شود را در اختيار بيمهگر قرار ده  .در صورتي كه بيمه گذار /ذيافع هر يك از تعد ات فوق را
انجام ن ه بيمهگر ميتوان ادعاي خسارت را رد كا مگر اين كه بيمه گذار /ذيافع ثابت كا كه به واسطه امور
غيرقابلاجتاا از عد ه انجام آندا برنيام ه است.
ماده  .12جلوگيري از وقوع خطر و توسعه خسارت
بيمه گذار /ذيافع باي براي جلوگيري از خساااارت مراقبتي را كه عادتاً هر كس از مال خود مينماي نسااابت به
موضوع بيمه نيز باماي و در صورت نزديك ش ن حادثه يا وقوع آن اق اماتي را كه براي جلوگيري از سرايت و
تو سعه خ سارت الزم ا ست ،به عمل آورد .هزياه هايي كه بيمه گذار /ذيافع براي جلوگيري از تو سعه خ سارت
انجام مي ده  ،بر فرض كه ماتج به نتيجه نشود به عد ه بيمهگر خواه بود.
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ماده  .1۳خودداري از مصالحه
بيمه گذار /ذيافع جز با موافقت قبلي و كتبي بيمه گر مجاز به م صالحه و توافق با ا شااص ثالث در رابطه با حادثه
موضاااوع بيمه نيسااات .ع م توجه به اين شااارط ميتوان موجب محروميت بيمه گذار /ذيافع از دريافت تمام يا
با شي از خ سارت گردد .در هر حال بيمهگذار  /ذيافع موظف ا ست از هر عملي كه اق ام بيمهگر را عليه م سئول
خسارت مشكل و يا نامق ور سازد خودداري نماي .
ماده  .14انتقال حقوق بيمه گذار /ذيافع به بيمهگر
بيمهگر در ح ودي كه خسارت وارده را قبول يا پرداخت ميكا در مقابل اشااصي كه مسئول خسارت ه ستا
قائم مقام بيمه گذار /ذيافع خواه بود.
ماده  .15پرداخت حقبيمه
حقبيمه در زمان ص ور بيمهنامه ،برا ساس كل مبلغ بيمه ش ه محا سبه و طبق توافق بيمه گر و بيمه گذار پرداخت
ميشود .در هر حال ،حق بيمه باي قبل از شروع م ت بيمه پرداخت ش ه باش .
فصل پنجم :فسخ و انفساخ بيمهنامه
ماده  .1۶فسخ بيمهنامه
در موارد زير بيمهگر يا بيمه گذار ميتوان قبل از شروع م ت بيمه اين بيمهنامه را فسخ نماي :
الف) موارد فسخ از طرف بيمهگر
 -1در صورتي كه بيمه گذار حقبيمه را وفق توافق با بيمه گر نپردازد.
 -2در صورت تش ي خطر با رعايت ترتيبات مقرر در ماده  9اين آيين نامه.
 -۳چاانچه بيمه گذار سااادواً از اظدار مطالبي خودداري يا اظدارات خالف واقع باماي و مطالب اعالمنشااا ه يا
اظدارات خالف واقع در ارزيابي خطر مؤثر باش .
-4در صورت فوت بيمهگذار و يا انتقال مالكيت مو ضوع بيمه به ديگري و ع م اجراي تعد ات بيمهگذار تو سط
ورثه يا انتقال گيرن ه نسبت به بيمهگر.
 -5در صورت ع م انجام وظايف مقرر در ماده  10اين آئين نامه توسط بيمه گذار.
-۶در صورت ع م اصالح نق

يا اشتباهي كه در مراحل طراحي و ساخت كتباً توسط بيمهگر به بيمهگذار اعالم

گردي ه است.
) موارد فسخ از طرف بيمهگذار
 -1در صورتي كه خطر موضوع بيمه كاهش ياب و بيمهگر حاضر به تافيف در حقبيمه نشود.
 -2در صورتي كه فعاليت بيمهگر به هر دليل متوقف شود.
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 -۳در صورتي كه بيمه گذار به هر دليل مايل به ادامه پوشش نباش .
تب صره -در تمام موارد ف سخ از طرف بيمهگذار ،در صورت تعيين ذيافعي به جز بيمه گذار در بيمه نامه يا الحاقيه
هاي صادره ،اخذ موافقت كتبي وي ضروري ميباش  .در اين صورت ،بيمهگر باي مراتب فسخ بيمه نامه را عالوه
بر بيمهگذار كتباً به اطالع ذينفع نيز برسان .
ماده  .17انفساخ بيمهنامه
در صااورتي كه موضااوع بيمه به هر علتي غير از وقوع خسااارات تحت پوشااش اين بيمهنامه از بين برود ،بيمهنامه
مافسخ ميگردد و حق بيمه م ت باقيمان ه به صورت روز شمار محاسبه و به بيمهگذار مسترد خواه ش .
ماده  .18نحوه فسخ بيمه نامه
 -1چاانچه بيمهگر باواه به ا ستااد ماده  1۶بيمه نامه را ف سخ كا باي مراتب را كتباً و ر سماً به بيمهگذار اطالع
ده  .اثر فسخ در تمام موارد ده روز پس از ابالغ مراتب به اقامتگاه بيمهگذار شروع ميشود.
 -2در صورت فسخ بيمهنامه از طرف بيمهگر ،حق بيمه م ت باقيمان ه به صورت روز شمار محاسبه و به بيمهگذار
مسترد خواه ش .
-۳در صورتي كه بيمهگذار متقا ضي ف سخ بيمهنامه با ش بيمهگر حقبيمه م ت ا ستفاده ش ه از بيمه را برا ساس
تعرفه كوتاه م ت مورد عمل بيمه گر محاسبه و باقيمان ه را به بيمه گذار پرداخت ميكا .
ماده  .19انتقال مالكيت موضوع بيمه
در صاااورت انتقال موضاااوع بيمه به ديگري قبل از شاااروع م ت بيمه ،اگر انتقال گيرن ه كليه تعد اتي را كه به
موجب بيمهنامه به عد ه بيمهگذار بوده اسااات در مقابل بيمهگر اجرا كا عق بيمه به نفع انتقال گيرن ه به اعتبار
خود باقي ميمان .
فصل ششم :ساير مقررات
ماده  .20بيمه مضاعف
چاانچه مو ضوع بيمه در طول م ت بيمه ،ب ون ق ص تقلب به موجب بيمهنامه ديگري در مقابل تمام يا با شي از
خطرات مذكور بيمه ش ه باش  ،در صورت وقوع خسارتداي تحت پوشش ،مسئوليت بيمهگر به تااسب مبلغي كه
خود بيمه كرده به مجموع مبالغ بيمهش ه ميباش .
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ماده  .21تغيير سقف تعد بيمه گر
 -1پس از پرداخت هر خساااارت ،مبلغ بيمه شااا ه به ميزان خساااارت پرداخت شااا ه تقليل خواه يافت .در اين
صاااورت ذيافع مي توان پس از تعمير سااااختمان با درخواسااات كتبي و اخذ موافقت بيمه گر و پرداخت حقبيمه
اضافي ،مبلغ بيمه ش ه را به سقف اوليه بازگردان .
 -2بيمهگذار  /ذيافع ميتوان به طور كتبي از بيمهگر درخواساات افزايش مبلغ بيمه شاا ه را باماي  .در صااورت
موافقت بيمه گر با افزايش مبلغ بيمه ش ه ،الزم است مراتب با ص ور الحاقيه و دريافت حقبيمه اضافي مورد تأيي
قرار گيرد.
ماده  .22نحوه حل و فصل اختالفات
طرفين قرارداد باي اختالف خود را تا ح امكان از طريق مذاكره حل و فصااال نمايا  .اگر اختالف از طريق
مذاكره حل و ف صل ن شود ،ميتوانا از طريق ارجاع به كار شاا سي يا مراجعه به دادگاه مو ضوع را حل و ف صل
كاا  .در صااورت توافق بر روش كارشااااسااي ،هر يك از طرفين كارشااااس ماتاب خود را به صااورت كتبي به
طرف ديگر معرفي ميكا  .كارشااااسااان ماتاب ،كارشااااس سااومي را انتاا

و پس از رسااي گي به موضااوع

اختالف با اكثريت آراء اق ام به ص ور رأي كارشااسي ميكاا  .در صورتي كه كارشااسان ماتاب براي انتاا
كارشااااس سااوم به توافق نرسااا  ،هر يك از طرفين قرارداد ميتوان تعيين كارشااااس سااوم را از دادگاه ص اال
خواستار شود .هر يك از طرفين حق الزحمه كارشااس ماتاب خود را ميپردازد و حق الزحمه كارشااس سوم
به تساوي تقسيم ميشود.
ماده  .2۳مدلت اقامه دعوي
هرگونه ادعاي ناشي از اين بيمه نامه باي ح اكثر ظرف م ت دو سال از تاريخ فسخ يا ابطال بيمه نامه و يا انقضاي
م ت بيمه و در صورت وقوع خسارت تحت پوشش بيمه ،از تاريخ وقوع حادثه اقامه شود .پس از گذشت م ت
مذكور ادعاي ناشااي از اين بيمه نامه مسااموع ناواه بود .در هر حال ،هريك از طرفين مي توان قبل از انقضاااي
مرور زمان با ارسااال اظدارنامه رساامي مرور زمان را قطع كا  .در صااورت قطع مرور زمان ،به م ت باقيمان ه از
مرور زمان يك سال اضافه خواه ش .
ماده  .24موارد پيش بياي نش ه
مواردي كه در اين آيين نامه پيش بياي ن ش ه ا ست ،به ترتيب تابع قانون بيمه ،عرف بيمه گري و ساير مقررات و
قوانين جاري كشور جمدوري اسالمي ايران خواه بود.
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