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 شرایط عمومی بیمه آتش سوزی
 اتیفصل اول: کل

 اساس قرارداد -1 ماده

 نفکی)که جزء ال گذارمهیب یکتب شنهادیو پ 1111سال  ماهبهشتیمصوب ارد مهیقانون ببر اساس  نامهمهیب نیا
که  گذارمهیب یکتب شنهادی. آن قسمت از پباشدیم نیاست و موردتوافق طرف دهیگرد می( تنظباشدیم نامهمهیب

هدات است جزء تع دهیاعالم گرد نامهمهیبا صدور ب انزمهم گذارمهیو کتباً به ب دهیواقع نگرد گرمهیموردقبول ب
 .گرددیمحسوب نم گرمهیب

 گرمهیب -2 ماده

بق را ط یو جبران خسارت احتمال دهیگرد دیق نامهمهیب نیاست که مشخصات آن در ا یامهیشرکت ب گرمهیب
 .ردیگیبه عهده م نامهمهیب نیمقرر در ا طیشرا

 گذارمهیب -1 ماده

نموده و متعهد پرداخت  یدار یرا خر مهیاست که ب نامهمهیب نیمذکور در ا یحقوق ای یقیشخص حق گذارمهیب
 .باشدیآن م مهیحق ب

 نفعیذ -4 ماده

از  یقسمت ایکه در تمام  باشدیم گذارمهیاعم از ب نامهمهیب نیمذکور در ا یحقوق ای یقیحق یهر شخص نفعیذ
 نفع داشته باشد. مهیموضوع ب

 مهیمورد ب -5 ماده

ر د یدر تصرف و ایو  گذارمهیاست که متعلق به ب نامهمهیب نیاموال مندرج در جدول مشخصات ا مهیب مورد
 هیاثاث نید و همچنارتباط دار  گذارمهیکه با نوع اشتغال ب یاشخاص تا حدود ریباشد. اموال سا مهیمحل مورد ب
ر مشروط ب برند،یبه سر م یکه در منزل و یانکارگر  ای گذارمهیخانواده ب یاموال متعلق به اعضا ریمنزل و سا

 .شودیشده محسوب م مهیمستقر باشد ب مهیمنظور شده و در محل مورد ب مهیب هیها در سرماآن یبها نکهیا

 مهیمدت ب -1 ماده

روز  24است آغاز و در ساعت  دهیگرد دیق نامهمهیشروع در ب خیعنوان تارکه به یروز  24از ساعت  مهیب مدت
 باشد. شدهحیتصر نامهمهیمگر آن که خالف آن در ب ابدییخاتمه م نامهمهیب یانقضا خیتار

 نامهمهیاعتبار ب -7 ماده

https://subaresh.com/30قانون-بیمه/
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 ماندهیباق ونیمد گذارمهیو ب رددگیآغاز م مهیقسط حق ب نیبعد از پرداخت اول گرمهیو تعهد ب نامهمهیب اعتبار
 مدت قرارداد انیدرهرحال پا ی. ولردیکتباً موردتوافق قرار گ یشروع مؤخر  خیخواهد بود. مگر آنکه تار مهیحق ب

 .باشدیم نامهمهیمندرج در ب خیدر صورت نبودن شرط خالف، تار

 اصل غرامت -8 ماده

در زمان وقوع خسارت تجاوز  مهینسبت به مورد ب گذارمهیوارد به ب انیز زانیمورد از م چیخسارت در ه جبران
 .دینماینم

 طیدوم: شرا فصل
 تیاصل حسن ن -9 ماده

 اطالعات راجع به موضوع هیکل گرمهیب یهادقت و صداقت در پاسخ به پرسش تیمکلف است با رعا گذارمهیب
ً از اظهار مطلب گرمهیپاسخ به پرسش بدر  گذارمهیقرار دهد. اگر ب گرمهیب اریرا در اخت مهیب  یخوددار  یعمدا

ه و که کتمان شد یو بالاثر خواهد بود ولو مطلب طلبا مهیقرارداد ب دیبنما یعمداً برخالف واقع اظهار  ایو  دینما
 یفقط وجوه پرداختصورت نه نیدر وقوع حادثه نداشته باشد. در ا یر یتأث گونهچیبرخالف واقع اظهار شده ه ای
 .دیمطالبه نما زیرا ن مهیمانده حق ب تواندیم گرمهیمسترد نخواهد شد بلکه ب یبه و گذارمهیب

 شده مهیخطرات ب -11 ماده

ات از خطر  یشامل تحقق خسارات ناش نامهمهیمندرج در ب یهاتیاستثنائات و محدود تیبا رعا گرمهیب نیتأم
 خواهد بود: ریز

شرط آنکه با شعله همراه به ژنیهر ماده با اکس بیتش عبارت است از ترکمنظور از آ  نامهمهیب نیآتش: در ا
 باشد.

ه براثر القاء ک نیابر و زم نیب ایدو ابر  نیب یکیبار الکترون هیصاعقه عبارت است از تخل نامهمهیب نیصاعقه: در ا
 .دیآیدو بار مخالف به وجود م

 .بخار است ایحاصل از انبساط گاز و  یانرژ  یانفجار به مفهوم هر نوع آزاد شدن ناگهان نامهمهیب نیانفجار: در ا

 نیقبالً تأم یهانهیخسارت و هز -11 ماده

 :دینمایم نیرا تأم ریخسارات مشروحه ز نامهمهیب نیا

 از آتش، صاعقه و انفجار. یناش میخسارت مستق

 نی. همچنردیپذیاز توسعه خسارت صورت م یر یظور جلوگمناز اقدامات الزم که به یناش نهیخسارت و هز
 شده. مهیمنظور نجات آن از خطرات ببه مهیمورد ب یمکان ضرور از نقل یناش نهیخسارت و هز

 نیتأم ابلحدود خسارت ق -12 ماده
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از آتش، صاعقه و انفجار در مکان و محل مورد  یرا که ناش مهیوارد به مورد ب میخسارت مستق نامهمهیب نیا
خواهد  ده جبرانش مهینسبت به مال ب گذارمهیوارد به ب انیز زانیو به م نامهمهیباشد به شرح مندرج در ب مهیب

عد از و ب لشده بالفاصله قب مهیاز اقالم ب کیالتفاوت ارزش هر از مابه تواندیپرداخت نم ابلنمود. خسارت ق
 انی. زدیتجاوز نما دهیداز اقالم خسارت کیشده هر  مهیاز مبلغ ب یدر صورت خسارت کل ایت و وقوع خسار 

 .شودینم مهیمجدد ب سیو تأس یبازساز  ر،یتعم نهیهز شیاز افزا یناش انیز دیحاصل از وقفه در کار و تول

با پرداخت  تواندیم گذارمهیلکن ب ابد،ییم لیخسارت تقل زانیدر صورت وقوع خسارت، به م مهیب هیسرما -تبصره
حق  افتیبدون در %5تا  هیسرما لیاز تقل توانندیم مهیب یهادهد. شرکت شیرا افزا هیسرما یاضاف مهیحق ب

 .ندینظر نماصرف یاضاف مهیب

 یخطرات اضاف -11 ماده

را مضاف به آنچه تحت عنوان  یگر یخطرات د توانیم یاضاف مهیحق ب افتیو در گرمهیصورت موافقت ب در
 خواهد بود. یمنوط به صدور الحاق یخطرات اضاف نینمود. تأم مهیشده آمده است ب مهیخطرات ب

 مهیپرداخت حق ب -14 ماده

 نقداً بپردازد و قبض نامهمهیب افتیرا در قبالً در مهیموظف است حق ب گذارمهیصورت نبودن شرط خالف، ب در
 .دیباشد اخذ نما دهیرس گرمهیز بمجا یکه به امضا یدیرس

 بودن اظهارات یکتب -15 ماده

 اعالم شده ارسال گردد. ینشان نیکتباً به آخر یستیبا گرمهیو ب گذارمهیو اظهار ب شنهادیپ

 مهیکاهش ارزش مورد ب -11 ماده

 موظف است موضوع گذارمهیکمتر شود ب مهیطور محسوس از ارزش مورد بشده به مهیاموال ب یبها کهیدرصورت
قق خطرات از تح ریغ یلیبه دل مهیاز مورد ب یقسمت ایکل و  کهیبرساند. درصورت گرمهیبه اطالع ب ریرا بدون تأخ

منفسخ  یکل انیاز زمان وقوع ز مهیقسمت از مورد ب نآ ایدر ارتباط با کل و  نامهمهیب ندیبب یکل انیشده ز مهیب
 .شودیمسترد م گذارمهیالتفاوت به بزشمار محاسبه و مابهصورت رودوره اعتبار به مهیو حق ب

 مضاعف مهیب -17 ماده

همان خطر و مدت  یو برا یگر یبه موجب قرارداد د نامهمهیب نیشده موضوع ا مهیاز اموال ب یقسمت ایتمام  اگر
 مهیلغ بو مب دیجد گرمهیو با ذکر نام ب ریملزم است مراتب را بدون تأخ گذارمهیشود ب مهیب یگر ید گرمهینزد ب

 برساند. گرمهیشده به اطالع ب

. باشدیده مش مهیکرده با مجموع مبلغ ب مهیکه خود ب یتناسب مطلببه گرمهیب تیصورت وقوع حادثه مسئول در
 مینظحاضر ت نامهمهیکه قبالً از شروع ب یباربر  نامهمهیمانند ب یگر ید نامهمهیشده تحت ب مهیچنانچه اموال ب

 نیمقدم تأم امهنمهیب لهیوسخواهد بود که به یفقط نسبت به قسمت گرمهیب تیشده باشد، مسئول مهیب دهیگرد
 نشده است.
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 خطر دیتشد -18 ماده

 گذارمهیخطر باشد ب دیداده شود که موجب تشد مهیمورد ب تیوضع ایو  تیفیدر ک یراتییتغ مهیدر مدت ب هرگاه
گاه سازد و ن راتییرا از تغ گرمهیب ریموظف است بدون تأخ عمل  نامبرده در اثر راتییتغ کهیدرصورت زیحاصله آ

اطالع  خیملزم است ظرف مدت ده روز از تار شداز حدوث آن اطالع داشته با گذارمهیب ینبوده ول گذارمهیب
گاه نما گرمهیب  .دیرا آ

نموده  مطالبه ماندهیمدت باق یمتناسب با خطر را برا یاضاف مهیحق ب تواندیم گرمهیخطر ب دیصورت تشد در
 زانینتوانند در م نیطرف کهی. درصورتدیفسخ نما گذارمهیاعالم ب خیرا ظرف ده روز از تار مهیقرارداد ب نکهیا ای

 گرمهی. درهرصورت بگرددیمنفسخ م نامهمهیب گذارمهیاعالم عدم قبول ب خیاز تار ندیتوافق نما یاضاف مهیحق ب
ورت . در صدیمطالبه نما مهیمدت ب یانقضا ایخطر تا زمان فسخ و  دیرا از هنگام تشد یاضاف مهیحق دارد حق ب

را  گرمهیو ب دانستهیخطر را م دیعوامل تشد گذارمهیقرارداد ب یاجرا نیتحقق خطر هرگاه مسلم شود در ح
 .دیمشدد پرداخت نما مهیو حق ب یافتیدر مهیخسارت را به نسبت حق ب تواندیم گرمهیاست ب همطلع نکرد

 حقوق مرتهن -19 ماده

تا حدود حداکثر  رمنقولیشده اعم از منقول و غ مهیمرتهن را در مورد اموال ب یمکلف است حقوق قانون گرمهیب
 رگمهیبه اطالع ب دیشده مزبور با مهی. حقوق مرتهن نسبت به اموال بدینما تیتعهد خود در پرداخت خسارت رعا

 باشد. دهیرس

 تیمالک رییتغ -21 ماده

برسد.  گرهمیدر اسرع وقت به اطالع ب یستیانتقال داده شود مراتب با یگر یبه د مهیمورد ب تیمالک کهیدرصورت
خص ش یمنوط به موافقت کتب رندهیبه انتقال گ مهیاز قرارداد ب یصورت انتقال حقوق و تعهدات ناش نیدر ا

 پرداخت نامهمهیمندرج در ب نفعیذ ازالحقوق اعم  یاستحقاق به ذو زانینسبت م. خسارت به باشدیم ریاخ
 .شودیم

 نامهمهیفسخ ب -21 ماده

مدت، با در نظر گرفتن تعرفه کوتاه گرمهیصورت ب نیدر ا د،یرا فسخ نما نامهمهیدر هر زمان ب تواندیم گذارمهیب
انون که به موجب ق ییهانامهمهی. بدینمایمسترد م گذارمهیرا به ب یافتیالتفاوت دررا محاسبه و مابه مهیحق ب

 .باشندیحکم مستثنا م نیااز شمول  شوندیقرارداد به نفع ثالث صادر م ای

روزه فسخ اخطار ده کیرا با  نامهمهیب تواندیاجازه فسخ به او داده است م مهیکه قانون ب یدر موارد گرمهیب
 گرمهیصورت ب نی. در ادیارسال نما گذارمهیاعالم شده ب ینشان نیبه آخر یرا با پست سفارشآن  هیو اعالم دینما

 ذارگمهیاعالم اخطار مزبور به ب خیده روز از تار یضامدت را پس از انق ماندهیباق یافتیدر مهیحق ب یستیبا
 .دیصورت روزشمار مسترد نمابه

 دهدیحقوق خود را از دست م گذارمهیکه ب یدر موارد -22 ماده
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از حق  یقسمت کهی. درصورتباشدیقبالً استرداد نم یافتیدر مهیباطل است و حق ب مهیقرارداد ب ریموارد ز در
 محقق در مطالبه آن خواهد بود: گرمهیپرداخت شده باشد ب یخسارت ایوصول نشده و  مهیب

خطر در  تیمنجر به کاهش اهم کهینحوبه مهیب شنهادیدر پ گذارمهیاظهارات خالف واقع ب ای قیکتمان حقا 
 شده باشد. گرمهینظر ب

 با قصد تقلب. یاز ارزش واقع شیب یزانیکردن اموال به م مهیب 

 با قصد تقلب. گرید گرمهیدر مقابل همان خطر و مدت در نزد ب مهیمضاعف مورد ب مهیب 

 ایو  گذارمهیالحقوق اعم از ب یتوسط ذو مهیدر موضوع ب یخسارت عمد جادیمشارکت در ا ایمباشرت و  
 .یمقام وقائم

 است. افتهیکه قبالً تحقق  یخطر  مهیب 

 در صورت وقوع حادثه گذارمهیب فیوظا -21 ماده

 موظف است: گذارمهیصورت وقوع حادثه ب در

 .دیرا مطلع نما گرمهیحداکثر مدت پنج روز از زمان اطالع از وقوع حادثه ب 

نجات داده شده، محل  اءیحادثه، فهرست اش تیفیک یستیروز از زمان اطالع از وقوع حادثه با 11حداکثر ظرف  
 ارسال دارد. گرمهیب یخسارت را برا یبیها و مبلغ تقرآن دیجد

 اقدامات الزم را به عمل آورد. هیبعد از وقوع حادثه کل ایاز توسعه خسارت در موقع  یر یجلوگ یبرا

. دیخسارت را دچار اشکال نما یابیارز ایعلت حادثه  نییندهد که تع یراتییتغ مهیدر مورد ب گرمهیاجازه ببدون 
 باشد. یضرور  یمنافع عموم تیرعا ایخسارت و  لیدر جهت تقل راتییمگر آنکه تغ

وز بعد از اطالع ر  15دارد حداکثر تا  ازیحدود تعهدات خود بدان ن نییتع یبرا گرمهیکه ب یضمن همه گونه همکار 
و در صورت  دهید بیرفته و آس نیاز وقوع حادثه فهرست اموال موجود در روز حادثه، فهرست اموال از ب

 قرار دهد. گرمهیب اریاخت درحادثه را  خیها بالفاصله قبالً از تارآن یبها گرمهیدرخواست ب

 خسارت یابیارز -24 ماده

رده است با ک مهیکه ب یتناسب مبلغفقط به گرمهیشده باشد ب مهیب یواقع متیبه کمتر از ق یمال کهیدرصورت
 مال مسئول خسارت خواهد بود. یواقع متیق

انتفاع قرار داد، محاسبه  لهیوس دیرا نبا مهیاساس که ب نیدر زمان بروز خسارت بر ا مهیمورد ب یواقع متیق 
 خواهد شد.

خسارت  زانیم نییحق دارند درخواست تع گذارمهیو ب گرمهیبمبلغ خسارت وارده موردتوافق نباشد،  کهیدرصورت 
 :ندیبنما ریمرکب از سه نفر کارشناس به شرح ز یئتیه لهیوسوارده را به
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تفقاً . کارشناس منتخب مدینمایم یمعرف گرینفر کارشناس انتخاب و کتباً به طرف د کی نیاز طرف کیهر  -الف 
کارشناس منتخب خود را در  نیاز طرف یکی کهیکارشناس سوم اقدام خواهند نمود. درصورت نیینسبت به تع

کارشناس سوم ظرف  نییکارشناسان منتخب در تع ایو  دیانتخاب ننما گریاعالم طرف د خیمدت ده روز از تار
 نییکارشناسان تع ایکارشناس  نییانتخاب و اعالم به توافق نرسند درخواست تع نیآخر خیماه از تار کیمدت 

 خواهد شد. میتقد صالحینشده به دادگاه ذ

 داشته باشد گریبا طرف د یشاوندیکارشناس سوم نسبت خو کهیدرصورت توانندیم نیاز طرف کیهر  -ب 
 .دیکارشناس مزبور را رد نما

الزحمه کارشناس سوم الزحمه کارشناس منتخب خود را خواهد پرداخت و حقحق نیاز طرف کیهر  -ج 
 خواهد بود. نیبالمناصفه به عهده طرف

 دهیددر مورد اموال خسارت گرمهیب اراتیاخت -25 ماده

صورت  نیکه در ا دینما ضیتعو ای ریو نجات داده شده را تصاحب، تعم دهیداموال خسارت تواندیم گرمهیب
 گذارمهیبه ب 21ماده  5مدارک مذکور در بند  افتیروز پس از در یخود را کتباً و حداکثر ظرف س لیتما یستیبا

اموال  ضیتعو ایو  ریخواهد شد. تعم نییتع یابیارز ایشده بر اساس توافق و اموال تصاحب ی. بهادیابالغ نما
 .ردیذانجام پ باشدیکه عرفاً کمتر از آن مقدور نم یظرف مدت یستیبایم گرمهیتوسط ب دهیدخسارت مهیمورد ب

 مهلت پرداخت خسارت -21 ماده

ن حدود آ لهیوسکه بتواند به یاسناد و مدارک هیکل افتیمکلف است حداکثر ظرف چهار هفته پس از در گرمهیب
 .دیاو پرداخت خسارت نم هیاقدام به تسو دیدهد با صیخسارت وارده را تشخ زانیخود و م تیمسئول

 شودیکه موجب کاهش جبران خسارت م یموارد -27 ماده

اعم  الحقوق یذو ریآن را به نسبت درجه تقص نکهیا ای دیپرداخت خسارت را رد نما تواندیم گرمهیب ریموارد ز در
 کاهش دهد: یمقام وقائم ایو  گذارمهیاز ب

 داده باشد. یرو یمقام وقائم ایو  گذارمهیالحقوق اعم از ب یذو ریهرگاه حادثه در اثر تقص 

 ایو  افتهی شیخسارت افزا زانیم جهیعمل ننموده باشد و در نت 21مندرج در ماده  فیبه وظا گذارمهیهرگاه ب 
 .دیخدشه وارد آ گرمهیبه حقوق ب

 یمهلت اقامه دعو -28 ماده

ف را ظر  نامهمهیب نیاز ا یناش یدعاو هیضمن عقد خارج الزم شرط و توافق نمودند که کل گذارمهیو ب گرمهیب
 از نامهمهیو در صورت وقوع حادثه موضوع ب نامهمهیمدت ب یانقضا ایبطالن، فسخ و  خیمدت دو سال از تار

شده را از خود سلب و  ادیدو سال  یانقضاپس از  یاحتمال یو هرگونه ادعا ندیوقوع حادثه اقامه نما خیتار
پس از دو سال مذکور مشمول مرور زمان و  نامهمهیب نیاز ا یناش یبالعوض به طرف مقابل صلح نمودند. دعاو

 .باشدیقبالً استماع م ریغ
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 یمقاماصل قائم -29 ماده

 زانیا متحادثه  جادیاشخاص مذکور در ا تیمسئول ای ریاشخاص ثالث به لحاظ تقص هیعل گذارمهیحقوق ب هیکل
و  ی. شرکا، کارکنان، همسر و بستگان نسبگرددیمنتقل م ریبه شخص اخ گرمهیخسارت پرداخت شده توسط ب

مگر آنکه خسارت  گردندینم یلقماده شخص ثالث ت نیمقررات ا یازلحاظ اجرا گذارمهیدرجه اول ب یسبب ای
 از عمد آنان باشد. یناش

 سوم: استثنائات فصل
 یمتیق یهاسنگ د،یبه هر شکل، جواهرات و مروار یمتیمسکوکات، پول، اوراق بهادار، اسناد، فلزات ق-11 ماده

 میتنظ ایمجدد اطالعات و  یآور نقشه، جمع یبازساز  نهیهز نیو همچن یسوار نشده، هرگونه اسناد و نسخ خط
 آن شرط شده باشد. خالفپوشش ندارد مگر آنکه صراحتاً  نامهمهیب نیتحت ا یدفاتر بازرگان

باشد، تحت پوشش  ریز عیاز حوادث و وقا کیاز هر  یچنانچه ناش نامهمهیب نیتحقق خطرات موضوع ا -11 ماده
 نخواهد بود، مگر آنکه صراحتاً خالف آن شرط شده باشد: نامهمهیب نیا

امات مق یاطیاحت یهااقدام ای یانقالب کودتا، اغتشاشات داخل ام،یآشوب و بلوا، اعتصاب، ق ،یجنگ، جنگ داخل
 .یو انتظام ینظام

 .یآفات سماو ایو  یاالرضتحت قیها، حررودخانه انیطغ ل،یس ن،یزم زشیفشان، رآتش لرزه،نیزم 

 و باروت. یان ت یت ت،ینامیانفجار مواد منفجره مانند د 

 .یاوانفعاالت هستهفعل

 یهانیکه در داخل موتورها و ماش ریاتفاقات ز جهیر نتد یبرق یهانیخسارت وارد به موتورها و ماش-12 ماده
برق،  انیاز جر ی. اتصاالت و اثرات ناشباشدینم نامهمهیب نیبه هر علت مورد پوشش ا ونددیمزبور به وقوع بپ

 یلکن خسارات ،یبندقیعا تیکفاعدم ایو  ادیاتفاقات، بار ز نیاز ا یناش یجرقه زدن، امواج برق ،یپاره شدن هاد
 تحت پوشش خواهد بود. دیبروز نما مهیمورد ب یهاقسمت ریاتفاقات مذکور در سا جهیکه در نت

 نامهمهیب نیظروف مورد پوشش ا نیاز انفجار ا یناش یفشار صنعتخسارت وارد به ظروف تحت-11 ماده
وشش تحت پ دیمابروز ن مهیمورد ب یهاقسمت ریتحقق خطر مزبور در سا جهیکه در نت ی. لکن خسارتباشدینم

 خواهد بود.

 نخواهد بود. نامهمهیب نیدر محدوده آتش کنترل شده تحت پوشش ا مهیخسارت وارد به مورد ب -14 ماده

 


