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شرایط عمومی
بیمه نامه عیوب اساسی و پنهان ساختمان

فصل اول: کلیات
اساس قرارداد-1ماده 

آن قسمت  باشد. تنظیم گردیده است و مورد توافق طرفین می باشد)  گزار (که جزو الینفک بیمه نامه میو پیشنهاد بیمه 1316نامه براساس قانون بیمه مصوب   این بیمه
شود.گر محسوب نمیگزار اعالم گردیده جزو تعهدات بیمهنامه یا قبل از آن کتباً به بیمهگر نبوده و همزمان با صدور بیمهگزار که مورد قبول بیمهاز پیشنهاد کتبی بیمه

. تعاریف و اصطالحات2ماده 
تعریف مقابل آن به کار رفته است:برابرنظر از هر معنی و مفهوم دیگري که ممکن است داشته باشند در این شرایط عمومی اصطالحات زیر صرف

یط این اي اسـت که مشـخصـات آن در این بیمه نامه درج گردیده اسـت و در ازاي دریافت حق بیمه جبران خسـارت احتمالی را طبق شـرا      شـرکت بیمه گر:بیمه-1
گیرد.نامه به عهده میبیمه

شخصی است که قرارداد بیمه را با بیمه گر منعقد نموده و متعهد پرداخت حق بیمه می باشد.گزار:بیمه-2
شخصی است که در زمان تحقق خسارت موضوع بیمه مالک ساختمان باشد.فع:ذین-3
هد بیمه گر جهت پرداخت خسارت هاي مشمول این بیمه نامه در هنگام صدور بیمه نامه یا به ترتیبی     بیمه گزار موظف است در ازاي تع مبلغی است که  بیمه:حق-4

که در بیمه نامه مشخص شده است به بیمه گر پرداخت نماید.
مبلغی است که در بیمه نامه درج شده است و حداکثر تعهد بیمه گر را تعیین می کند.:مبلغ بیمه شده-5
هزینه برآوردي ساخت موضوع بیمه شامل هزینه هاي مربوط به نوسازي یا بازسازي سازه هاي اصلی و جانبی، هزینه هاي طراحی مربوط، هزینه         :ارزش واقعی-6

اخذ پروانه ساختمان، هزینه هاي مقاوم سازي، تخریب، پاکسازي و برداشت ضایعات و هزینه اخذ مجوزهاي مربوط به نوسازي یا بازسازي.
کل بنا یا هر ساختمان مسکونی، اداري و یا تجاري که شخصات آن در این بیمه نامه درج شده است.:یمهموضوع ب-7
صالح مبنی بر اتمام کار ساختمان صادر کرده باشند. پایان کاري که مراجع ذيگواهیاولینگواهی پایان کار کلی ساختمان:-8
پایان آن در بیمه نامه تعیین شده.و شده گواهی پایان کار کلی ساختمان آغاز اولین ریخ صدور از تااست کهوشش این بیمهدوره پ:بیمهمدت -9

اسکلت، سقف و سفت کاري.پی، ضروري هستند شامل استحکام ساختمان براي پایداري وکه هاي باربر اصلی هکلیه سازهاي اصلی ساختمان:سازه-10
برقی و آسانسورها.ها، تجهیزات و تاسیسات مکانیکی و نماي ساختمان، عایقشاملساختمانثابت کلیه اجزاي غیر باربر هاي جانبی ساختمان:سازه-11
کاربرد مواد یا مصالح معیوب و اجراي نادرست کار که    طراحی نادرست،  ساختمان ناشی از  و جانبیهاي اصلی هرگونه نقص در سازه عیوب اساسی و پنهان:  -12

ور گواهی پایان کار کلی ساختمان آشکار شود.پس از صد

و نحوه پرداخت خسارتهاي تحت پوششها و هزینهخسارتفصل دوم: 
هاي تحت پوششو هزینه. خسارت3ماده 

شرح  ان ساختمان براساس ارزش واقعی به   ذینفع به علت وقوع خسارات فیزیکی ناشی از عیوب اساسی و پنه    ار/هزینه هاي مالی وارده به بیمه گزجبرانتعهد بیمه گر 
زیر می باشد:

سال.10بخشی از آن از آغاز مدت بیمه تا حداکثر ساختمان یا یویرانی کل-1
سال.10پی، اسکلت، سقف و سفت کاري از آغاز مدت بیمه تا حداکثر شامل ویرانی سازه هاي اصلی ساختمان -2
سال.5از آغاز مدت بیمه تا حداکثر خرابی تمام یا بخشی از نماي ساختمان -3
سال.5خرابی عایق ها از آغاز مدت بیمه تا حداکثر -4
سال.3خرابی تجهیزات و تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی و آسانسورها از آغاز مدت بیمه تا مدت بیمه تا حداکثر -5
بیمه شده.غدرصد مبل10اکثر تا هزینه هایی که به منظور جلوگیري از توسعه خسارت صورت می گیرد حد-6
درصد مبلغ بیمه شده.10هزینه هاي الزم براي تخریب، پاکسازي محل آسیب دیده و برداشت ضایعات حداکثر تا -7

مهلت و نحوه پرداخت خسارت. 4ماده 
قابل پرداخت یا اعالم راي هیئت کارشناسی یا دادگاه (موضوع     بیمه گر موظف است حداکثر پانزده روز بعد از تکمیل مدارك و توافق طرفین در خصوص میزان خسارت    

سقف تعهد بعداً از          ) خسارت را پرداخت کند. 22ماده  ست، مگر اینکه  شده ا ست که در بیمه نامه درج  ساختمان، مبلغی ا حداکثر تعهد بیمه گر در ارتباط با هر قسمت از 
ر/ ذینفع خواهد بود.ل هزینه استهالك به عهده بیمه گزاده باشد. در هر حاطریق الحاقیه تعدیل و حق بیمه اضافی آن نیز پرداخت ش

بازیافت خسارت. 5ماده 
این آیین نامه) را تا میزان خسارت پرداختی از مسئول خسارت بازیافت نماید.3یمه (موضوع ماده بیمه گر می تواند خسارت ها و هزینه هاي تحت پوشش ب

شدهمستثناء هايفصل سوم: خسارت
خسارت هاي زیر تحت پوشش این بیمه نامه نیست:. 6ماده 

خسارت هاي ناشی از حوادث طبیعی.-1
ار، خسارت هاي ناشی از زلزله، سیل و طوفان می تواند تحت پوشش بیمه قرار گیرد.و بیمه گزتوافق بیمه گر در صورت-تبصره
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اضافاتی که در مدت بیمه انجام شود.شی از تعمیرات، تغییرات و هاي ناخسارت-2
ار / ذینفع به موضوع بیمه وارد می شود.ی که عمداً یا سهواً توسط بیمه گزخسارت های-3
خسارت ناشی از ساختمان هاي مجاور، نشست لوله هاي آب و فاضالب عمومی یا آب هاي زیر زمینی.-4
ساختمان به تنهایی.خسارت هاي مربوط به ترك خوردگی متعارف و نازك کاري-5

گزارفصل چهارم: وظایف و تعهدات بیمه
رعایت اصل حد اعالي حسن نیت. 7ماده 

ست پرسش هاي کتبی بیمه  بیمه سخ دهد. هرگاه بیمه  گزار مکلف ا صداقت و به طور کامل پا سخ به پرسش هاي بیمه  گر را با دقت و  گر عمداً از اظهار مطلبی  گزار در پا
گر  ظر بیمهعمداً اظهار خالف واقع بنماید به نحوي که مطالب اظهار نشـــده و یا اظهارات خالف واقع، موضـــوع خطر را تغییر دهد و یا از اهمیت آن در نخودداري و یا 

تاثیري در وقوع حادثه نداشته باشد.   اظهار شده است هیچ گونه   نامه از تاریخ انعقاد باطل و بالاثر خواهد بود حتی اگر مطلبی که کتمان شده یا بر خالف واقع بکاهد بیمه
تواند اقساط معوق حق بیمه تا آن تاریخ را نیز از وي مطالبه نماید.گر میگزار به وي مسترد نخواهد شد بلکه بیمهدر این صورت نه فقط وجوه پرداختی بیمه

شود.   البی یا اظهارات خالف واقع ازمطچنانچه خودداري از اظهار شد عقد بیمه باطل نمی  صورت، ه روي عمد نبا شده یا اظهار خالف واقع  رگاهدر این  مطالب اظهار ن
ار در صورت رضایت او دریافت داشته قرارداد را ابقا کند و یا قرارداد بیمه را فسخ نماید.د یا اضافه حق بیمه را از بیمه گزقبل از وقوع حادثه معلوم شود بیمه گر حق دار

به نسبت وجه بیمه پرداختی و وجهی که بایستی در صورت اظهار خطر به ورتی که مطالب اظهار نشده یا اظهار خالف واقع، بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت  در ص 
طور کامل و واقع پرداخته شده باشد تقلیل خواهد یافت.

موضوع بیمه به ارزش واقعیبیمه نمودن .8ماده 
شود که موضوع بیمه به مبلغی کمتر          بیمه گزار موظف  صورتی که در زمان وقوع خسارت، مشخص  ست موضوع بیمه را به ارزش واقعی نزد بیمه گر بیمه نماید. در  از  ا

قانون بیمه محاسبه و پرداخت خواهد شد.10ارزش واقعی بیمه شده است، خسارت با رعایت ماده 
اعالم تشدید خطر. 9ماده 

ض هرگاه در طول مدت بی ست        عیت مه، بیمه گزار / ذینفع تغییراتی در کیفیت، و شود، موظف ا شدید خطر  ضوع بیمه بوجود آورد که موجب ت صله  و یا کاربري مو بالفا
شدید خطر یا ت   ساند و اگر ت ضعیت در نتیجه عمل بیمه گزار مراتب را به اطالع بیمه گر بر شارالیه باید مراتب را ظرف ده رو  غییر و شد، م ز از تاریخ اطالع خود  / ذینفع نبا

سب با خطر را براي مدت باقیمانده مطالبه      ضافی متنا سماً به بیمه گر اعالم نماید. در هریک از حاالت فوق، بیمه گر می تواند حق بیمه ا و دریافت نموده یا با رعایت  ر
شود که خسار    16ماده  ست که ظرف مهلت مقرر به بیمه گر اعالم      قانون بیمه، بیمه نامه را فسخ کند. هرگاه پس از وقوع حادثه معلوم  شدید خطري بوده ا شی از ت ت نا

حق بیمه متناسب با خطر مشدد پرداخت کند.نشده است، بیمه گر می تواند خسارت را به نسبت حق بیمه تعیین شده به 
بازرسی و ارزیابی موضوع بیمه. 10ماده 

ضوع بیمه را مو    ساخت، مو ضوع بیمه را مطالبه         بیمه گر می تواند در طول دوره  ساخت مو ستندات مربوط به طراحی و  سی و ارزیابی قرار داده و در هر زمان، م رد بازر
ار وي قرار دهد.نماید. بیمه گذار موظف است امکان بازدید از موضوع بیمه را براي بیمه گر فراهم نموده و کلیه اطالعات ضروري مورد درخواست را در اختی

اعالم خسارت. 11ماده 
ست حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ اطالع خود از وقوع حادثه یا خسارت به یکی از مراکز پرداخت خسارت بیمه گر مراجعه و با تکم    ذینفع یمه گزار / ب فرم یل موظف ا

ست الکترونیکی به اطالع بیمه گر    حضوري، اعالم از طریق وقوع حادثه را اعالم نماید یا مراتب را ظرف مدت مذکور از طرق مقتضی از قبیل  اعالم خسارت  ست یا پ پ
بیمه گر قرار  بیمه گزار / ذینفع موظف است مدارك مثبته و سایر اطالعاتی که راجع به حادثه و تعیین میزان خسارت از او خواسته می شود را در اختیار همچنین برساند. 

ندهد بیمه گر می تواند ادعاي خســارت را رد کند مگر این که بیمه گزار / ذینفع ثابت کند که به دهد. در صــورتی که بیمه گزار / ذینفع هریک از تعهدات فوق را انجام 
واسطه امور غیرقابل اجتناب از عهده انجام آن ها برنیامده است.

ر و توسعه خسارتطجلوگیري از وقوع خ. 12ماده 
هرکس از مال خود می نماید نسبت به موضوع بیمه نیز بنماید و در صورت نزدیک شدن حادثه یا     بیمه گزار / ذینفع باید براي جلوگیري از خسارت مراقبتی را که عادتاً 

ي از توسعه خسارت انجام   وقوع آن اقداماتی را که براي جلوگیري از سرایت و توسعه خسارت الزم است، به عمل آورد. هزینه هایی که بیمه گزار / ذینفع براي جلوگیر     
به نتیجه نشود به عهده بیمه گر خواهد بود.می دهد، بر فرض که منتج

خودداري از مصالحه. 13ده ما
ــت. عدم توجه    گزبیمه  ــوع بیمه نیس ــخاص ثالث در رابطه با حادثه موض ــالحه و توافق با اش ــرط ار / ذینفع جز با موافقت قبلی و کتبی بیمه گر مجاز به مص به این ش
گزار / ذینفع از دریافت تمام یا بخشی از خسارت گردد. در هر حال بیمه گزار / ذینفع موظف است از هر عملی که اقدام بیمه گر را علیه  بیمه محرومیت تواند موجب می 

مسئول خسارت مشکل و یا نامقدور سازد خودداري نماید.
انتقال حقوق بیمه گزار / ذینفع به بیمه گر.14ماده 
هد بود.ارا قبول یا پرداخت می کند در مقابل اشخاصی که مسئول خسارت هستند قائم مقام بیمه گزار / ذینفع خودر حدودي که خسارت وارده گر بیمه 

حق بیمه. پرداخت 15ماده 
شود. در         سبه و طبق توافق بیمه گر و بیمه گزار پرداخت می  شده محا ساس کل مبلغ بیمه  صدور بیمه نامه، برا شروع   هر حال، حق بیمه حق بیمه در زمان  باید قبل از 

مدت بیمه پرداخت شده باشد.

نامهفصل پنجم: فسخ و انفساخ بیمه
. فسخ بیمه نامه16ماده 

نامه را فسخ نماید:بیمهقبل از شروع مدت بیمه اینتواندگزار میگر یا بیمهدر موارد زیر بیمه
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گرالف) موارد فسخ از طرف بیمه
وفق توافق با بیمه گر نپردازد.ا بیمه رگزار حقدر صورتی که بیمه-1
این آیین نامه.9با رعایت ترتیبات مقرر در ماده در صورت تشدید خطر -2
نشده یا اظهارات خالف واقع در ارزیابی خطر مؤثر باشد.گزار سهواً از اظهار مطالبی خودداري یا اظهارات خالف واقع بنماید و مطالب اعالمچنانچه بیمه-3
و یا انتقال مالکیت موضوع بیمه به دیگري و عدم اجراي تعهدات بیمه گزار توسط ورثه یا انتقال گیرنده نسبت به بیمه گر.فوت بیمه گزارصورت در-4
این آئین نامه توسط بیمه گزار.10در صورت عدم انجام وظایف مقرر در ماده -5
بیمه گر به بیمه گزار اعالم گردیده است.اخت کتباً توسط نقص یا اشتباهی که در مراحل طراحی و سدر صورت عدم اصالح-6

گزارب) موارد فسخ از طرف بیمه
بیمه نشود.گر حاضر به تخفیف در حقدر صورتی که خطر موضوع بیمه کاهش یابد و بیمه-1
گر به هر دلیل متوقف شود.در صورتی که فعالیت بیمه-2
مایل به ادامه پوشش نباشد.گزار به هر دلیل در صورتی که بیمه-3

ــادره، اخذ موافقت کتبی و  -تبصــره  ــورت تعیین ذینفعی به جز بیمه گزار در بیمه نامه یا الحاقیه هاي ص ــخ از طرف بیمه گزار، در ص ــروري در تمام موارد فس ي ض
به اطالع ذینفع نیز برساند.می باشد. در این صورت، بیمه گر باید مراتب فسخ بیمه نامه را عالوه بر بیمه گزار کتباً

. انفساخ بیمه نامه17ماده 
شش این بیمه نامه از بین برود      سارات تحت پو ضوع بیمه به علتی غیر از وقوع خ صورتی که مو سخ می ، بیمهدر  صورت روز   نامه منف گردد و حق بیمه مدت باقیمانده به 

شمار محاسبه و به بیمه گذار مسترد خواهد شد.
فسخ بیمه نامه. نحوه18ماده 

باید مراتب را کتباً و رســماً به بیمه گزار اطالع دهد. اثر فســخ در تمام موارد ده روز پس از ابالغ  بیمه نامه را فســخ کند16گر بخواهد به اســتناد ماده چنانچه بیمه-1
مراتب به اقامتگاه بیمه گزار شروع می شود. 

خواهد شد.ر مسترد گزابه بیمهوشمار محاسبهبه صورت روزمدت باقیماندهحق بیمه ،گرنامه از طرف بیمهدر صورت فسخ بیمه-2
ستفاده از بیمه را براساس تعرفه کوتاه مدت مورد عمل بیمه گر محاسبه و باقیمانده    باشد در صورتی که بیمه گزار متقاضی فسخ بیمه نامه    -3 بیمه گر حق بیمه مدت ا

را به بیمه گزار پرداخت کند.
موضوع بیمه. انتقال مالکیت 19ده ام

در مقابل قبل از شــروع مدت بیمه، اگر انتقال گیرنده کلیه تعهداتی را که به موجب بیمه نامه به عهده بیمه گزار بوده اســت در صــورت انتقال موضــوع بیمه به دیگري 
اجرا کند عقد بیمه به نفع انتقال گیرنده به اعتبار خود باقی می ماند.گر بیمه

سایر مقرراتفصل ششم: 
. بیمه مضاعف20ماده 

کور بیمه شــده باشــد، در صــورت وقوع  موضــوع بیمه در طول مدت بیمه، بدون قصــد تقلب به موجب بیمه نامه دیگري در مقابل تمام یا بخشــی از خطرات مذچنانچه 
مبالغ بیمه شده می باشد. خسارت هاي تحت پوشش، مسئولیت بیمه گر به تناسب مبلغی که خود بیمه کرده به مجموع 

گر. تغییر سقف تعهد بیمه21ماده 
سارت  -1 سارت پرداخت   بیمهمبلغ پس از پرداخت هر خ صورت    شده، به میزان خ ساختمان با میذینفع شده تقلیل خواهد یافت. در این  ست   تواند پس از تعمیر  درخوا

را به سقف اولیه بازگرداند.شدهبیمهمبلغگر و پرداخت حق بیمه اضافی، اخذ موافقت بیمهکتبی و
بیمه گر با افزایش مبلغ بیمه شده، الزم است مراتب  در صورت موافقتبنماید. شده را بیمهمبلغ گر درخواست افزایش تواند به طور کتبی از بیمهمیذینفع /ار گزبیمه-2

با صدور الحاقیه و دریافت حق بیمه اضافی مورد تایید قرار گیرد.  
نحوه حل و فصل اختالفات . 22ماده 

ــل ن    بایدطرفین قرارداد ــل نمایند. اگر اختالف از طریق مذاکره حل و فصـ ــاختالف خود را تا حد امکان از طریق مذاکره حل و فصـ ارجاع به  توانند از طریق میود، شـ
ت کتبی به طرف  کارشناسی یا مراجعه به دادگاه موضوع را حل و فصل کنند. در صورت توافق بر روش کارشناسی، هریک از طرفین کارشناس منتخب خود را به صور          

تالف با اکثریت آراء اقدام به صدور راي کارشناسی می کنند. در     دیگر معرفی می کند. کارشناسان منتخب، کارشناس سومی را انتخاب و پس از رسیدگی به موضوع اخ       
ستار شود.     صورتی که کارشناسان منتخب براي انتخاب کارشناس سوم به توافق نرسند، هریک از طرفین قرارداد می تواند تعیین کارشناس سو           م را از دادگاه صالح خوا

زند و حق الزحمه کارشناس سوم به تساوي تقسیم می شود.هریک از طرفین حق الزحمه کارشناس منتخب خود را می پردا
. مهلت اقامه دعوي22ماده 

تاریخ فسخ یا ابطال بیمه نامه و یا انقضاي مدت بیمه و در صورت وقوع خسارت تحت پوشش       هرگونه ادعاي ناشی از این بیمه نامه باید حداکثر ظرف مدت دو سال از   
ــو ــموع نخواهد بود. در هر حال، هریک از طرفین می تواند قبل از   بیمه، از تاریخ وقوع حادثه اقامه ش ــی از این بیمه نامه مس ــت مدت مذکور ادعاي ناش د. پس از گذش

مرور زمان یک سال اضافه خواهد شد.انقضاي مرور زمان با ارسال اظهارنامه رسمی مرور زمان را قطع کند. در صورت قطع مرور زمان، به مدت باقیمانده از 
. موارد پیش بینی نشده  24ماده

اسالمی ایران خواهد بود.مواردي که در این آیین نامه پیش بینی نشده است، به ترتیب تابع قانون بیمه، عرف بیمه گري و سایر مقررات و قوانین جاري کشور جمهوري 

شرکت بیمه نوین


