
 تعالی بسمه

 مدنی  مسئولیت  بیمه  قرارداد
 

 ۸۹/۰۴/۲۰  صدور: تاریخ                                                              ۱۴۸/۹۹۶۵/۳۱۰/۲۸۱۹/۸۹   قرارداد: شماره

 ۸۹/۰۵/۰۱   شروع: تاریخ                                                                                                     ۹۹۶۵نماینده: کد

 ۹۰/۰۵/۰۱   انقضاء: تاریخ

 خصوصی شرایط : یک بخش

شود نامیده گر بیمه بعد من که ایران بیمه سهامی شرکت بین قرارداد این شندگان صنف اتحادیه و یکطرف از می  سازندگان و فرو

 بیمه ۸۹/۰۴/۱۰ مورخ تقاضای اساس بر دیگر طرف از میشود نامیده گذار بیمه این از بعد که تهران صراف و سکه نقره، جواهر، طال،

 های نامه آئین و مقررات ، ۱۳۳۹ سال مصوب مدنی مسئولیت قانون و ۱۳۱۶ سال ماه اردیبهشت وبمص بیمه قانون اساس بر گذار

 .گردد می منعقد ذیل شرایط با ایران در بیمه عرف و بیمه شورایعالی

 بیمه موضوع : یک ماده

ضوع- ۱/۱ ست بیمه مو سئولیت بیمه از عبارت شتریان و کارکنان برابر در گذار بیمه م شخاص و م  در چنانچه که معنی بدین ، لثثا ا

 و آید وارد بیمه مورد محل در ثالث اشخاص یا و مشتریان و کارکنان به خسارتی ، ثالث اشخاص مسلحانه سرقت یا و حادثه نتیجه

 .نماید اقدام خسارت جبران به نسبت گذار بیمه مسئولیت احراز از پس گر بیمه شود، شناخته آن جبران مسئول گذار بیمه

 .باشد می خارج تعهدات شمول از بیمه مورد محل در ها آن کارکنان یا و صنف یا اعضاء تبانی یا و عمد از ناشی غرامت- ۲/۱

 .باشد می خارج تعهدات شمول از بیمه مورد محل در ها آن کارکنان یا و صنف یا اعضاء شخصی نزاع از ناشی غرامت- ۳/۱

 اعضاء تعداد دو: ماده

 .گیرند می قرار بیمه پوشش تحت بتدریج قرارداد طول در که باشد می نفر ۲۰۰ حداقل گذاران بیمه تعداد- ۱/۲

صاب حد به گذاران بیمه تعداد چنانچه- ۲/۲ سبت نرسد، شده تعیین ن  سایر برای شده اعالم نرخ و نظر تجدید بیمه حق مبلغ به ن

 .بود خواهد موثر نمایند می مراجعه این از بعد که اعضاء

شش- ۳/۲ ضاء از هریک ای هبیم پو شنهاد تکمیل از پس جواهر و طال صنف یا اع  کارکنان تعداد و خدمت محل اعالم بر مبنی پی

 .شد خواهد صادر بیمه مورد پوشش گواهی و عمل انفرادی بصورت جداگانه

 گر بیمه تعهدات حدود سه: ماده

 ریال ۴5۰،۰۰۰،۰۰۰  عادی های ماه در نفر هر عضو نقص و فوت- ۱/۳

 ریال ۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ حرام های ماه در نفر هر عضو نقص و وتف- ۲/۳

 ریال ۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ صنف یاعضا از یک هر برای گر بیمه تعهد حداکثر- ۳/۳

 .باشد می گذار بیمه وظایف رعایت و بیمه حق پرداخت به منوط گر بیمه تعهدات ایفای: تبصره

 بیمه حق میزان :۴ ماده

ضو هر ساالنه بیمه حق گر، بیمه تعهدات به توجه با شد. می ومالیات عوارض ریال ۱۶/۸۰۰ عالوه هب ریال 5۶۰/۰۰۰ مبلغ ع  حق با

شد می مبلغ ،حداقل دوره طول برای الذکر فوق بیمه شده مبلغ و با ضاء تعداد به توجه با یاد  هیچ تحت شده بینی پیش صنف اع

 .باشد نمی برگشت قابل شرایطی



 گذار بیمه وظایف :۵ ماده

 بیمه حق پرداخت و بیمه پوشتتش اخذ جهت اعضتتاء کردن مطلع جهت در که را الزم اقدامات کلیه استتت موظف ذارگ بیمه- ۱/۵

 .آورد بعمل آنها توسط شده تعیین

 .آورد بعمل نماید می رعایت حوادث وقوع از جلوگیری برای عرفاً شخصی هر که را الزم اقدامهای است موظف گذار بیمه- ۲/۵

 .نماید اعالم گر بیمه به روز 5 حداکثر وقت اسرع در را مراتب حادثه هرگونه وقوع محض به است موظف گذار بیمه- ۳/۵

 اختالف حل :۶ ماده

شکال هرگونه بروز صورت در سیر در ا ضوع االمکان حتی ، قرارداد اجرای نحوه و تف صل و حل مذاکره طریق از مو  در شد خواهد ف

 .باشد می نافذ ذیصالح مراجع رأی اینصورت غیر

 قرارداد مدت :۷ ماده

ست شمسی هجری تمام یکسال قرارداد این مدت  لیکن گردد، می منقضی۹۰/۰5/۰۱ تاریخ در و شروع۸۹/۰5/۰۱ تاریخ از که ا

 .یابد می ادامه اعضاء به شده ارائه پوشش آخرین انقضاء پایان تا شرکت تعهدات

 قرارداد فسخ شرایط :۸ ماده

 در قرارداد فسخ درخواست مدنی مسئولیت نامه بیمه عمومی شرایط در شده تعیین شرایط با صرفاً توانند می گذار بیمه و گر بیمه

 .بنمایند را بیمه مدت طول

 قرارداد تمدید شرایط  : ۹ ماده

 .شد خواهد انجام الحاقی صدور با و گذار بیمه و گر بیمه توافق با بعد سالهای برای قرارداد تمدید

 موارد سایر :۱۰ ماده

 قرارداد این الینفک جزء که مدنی سئولیتم بیمه عمومی شرایط طبق بر نیامده میان به ذکری قرارداد این در که مواردی کلیه در

 .شد خواهد عمل مملکت جاری قوانین و است شده گذار بیمه تحویل و باشد می

 ۱۱ ماده

 .است شده مبادله و امضاء ۸۸/۰۴/۲۰ تاریخ در و تنظیم نسخه سه در ، تبصره یک و بند ۱۲ و ماده ۱۱ بر مشتمل قرارداد این

 
 

  گر بیمه                                                                                 گذار بیمه

 

 ایران بیمه سهامی شرکت                                   وسازندگان فروشندگان صنف اتحادیه رئیس

 شتال ای بیمه خدمات شرکت                                   تهران صراف ، ،سکه نقره ، جواهر ، طال

 

 

 


