وظايف بيمه گذار در صورت وقوع حادثه :
بر اساس ماده  32شرايط عمومي بي مه نامه آتش سوزي در صورت وقوع حادثه بيمه گذار موظف است :
 )1حداكثر ظرف  5روز از زمان اطالع وقوع حادثه بيمه گر را مطلع نمايد .
 )3حداكثر ظرف  11روز از زمان اطالع وقوع حادثه بايستي كيفيت حادثه  ،فهرست اشياء نجات داده شده ،
محل جديد آن ها و مبلغ تقريبي خسارت را براي بيمه گر ارسال دارد .
 )2براي جلوگيري از توسعه خسارت در موقع خسارت يا بعد از وقوع حادثه كليه اقدامات الزم را به عمل آورد
 )4بدون اجازه بيمه گر در مورد بيمه تغييراتي ندهد كه تعيين علت حادثه يا ارزيابي خسارت را دچار اشكال
نمايد  ،مگر آنكه تغييرات در جهت تقليل خسارت و با رعايت منافع عمومي ضروري باشد .
 ) 5ضمن همه گونه همكاري كه بيمه گر براي تعيين حدود تعهدات خود بدان نياز دارد حداكثر تا  15روز بعد
از اطالع از وقوع حادثه فهرست اموال از بين رفته و آسيب ديده و در صورت درخواست بيمه گر بهاي آن ها
بالفاصله قبل از تاريخ حادثه را در اختيار بيمه گر قرار دهد .
مواردي كه موجب كاهش جبران خسارت ميشود :
مطابق ماده  32شرايط عمومي بيمه نامه آتش سوزي در موارد زير بيمه گر ميتواند پرداخت خسارت را رد
نمايد يا اين كه آن را به نسبت درجه تقصير ذوي الحقوق اعم از بيمه گذار يا قائم مقام وي كاهش دهد .
 )1هرگاه حادثه در اثر تقصير ذوي الحقوق اعم از بيمه گذار و يا قائم مقام وي روي داده باشد .
 )3هرگاه بيمه گذار به وظايف مندرج در ماده  32شرايط عمومي عمل ننموده باشد و در نتيجه ميزان
خسارت افزايش يافته و يا به حقوق بيمه گر خدشه وارد آيد .

مدارك مورد نياز جت تكميل و بررسي پرونده خسارت آتش سوزي و خطرات تبعي :
 )1اخذ مبلغ مورد ادعاي بيمه گذار به صورت ريالي به همراه صورت ريز آن به تفكيك اقالم خسارت ديده
 )3صورت ريز اقالم نجات داده شده
 )2تائيد موارد خسارت و اخذ گزارشات مربوطه از سوي مراجع ذيصالح با توجه به نوع حادثه در پرونده به
شرك ذيل ضروري است :
 )2-1خسارت ناشي از آتش سوزي  ،صاعقه و انفجار  :گزارش آتش نشاني  ،فرمانداري  ،بخشداري و كالنتري .
 )2-3خسارت ناشي از سيل  ،طغيان آب  ،ضايعات برف و باران  :گزارش هواشناسي .
 )2-2خسارت ناشي از سرقت و شكست شيشه  :گزارش كالنتري و اداره آگاهي .
 )2-4خسارت ناشي از زلزله و آتشفشان  :يكي از گزارشات مراكز علمي دانشگاهي يا گزارش زمين شناسي و يا
مراكز سياسي از جمله فرمانداري  ،استانداري  ،وزارت كشور  ،بخشداري .
 )4همكاري الزم با كارشناس منتخب بيمه گر جهت بررسي خسارت از سوي زيانديده

و عندالزوم :
 )5تصوير كارت ملي و شناسنامه
 )6تصوير سند مالكيت  ،قولنامه يا اجاره نامه ملك در صورت خسارت وارده به ساختمان و همچنين اخذ يك
نسخه از قبوض آب  ،برق  ،گاز و يا تلفن بمنظور تائيد نشاني و عدم وجود بيمه هاي حوادث خريداري شده
احتمالي توسط سازمانهاي برق و گاز
 )2استعالم از ساير شركت هاي بيمه

استنثنائات : Exclusions
تعيين خسارتهائيكه از شمول بيمه نامه آتش سوزي خارج است :

معموالً خسارتهاي زير از شمول بيمه نامه هاي آتش سوزي خارج است :
-

خسارتهائيكه نميتواند از آتش سوزي ناشي شده باشد مانند شيئي كه در بخاري افتاده باشد .

-

خسارتهائيكه عمداً از طرف بيمه گذار يا ذوالحقوق و يا با مشاركت و معاونت آنان وارد آيد .

-

خسارتهاي غير آتش سوزي كه از عيب ذاتي يا اكسيداسيون مورد بيمه ناشي شود .

-

خسارتهاي ناشي از جنگ  ،جنگ داخلي  ،شورش  ،انقالب  ،تروريسم و غيره . ......

-

خسارتهاي ناشي از زلزله  ،آتشفشان  ،سيل و طغيان آب  .مگر توافق خاصي در اين زمينه شده باشد .

-

خسارتهاي ناشي از تشعشعات اتمي .

تاريخ شروع تعهد بيمه گر: The beginning of Insurance
واضح است كه تاريخ دقيق شروع و مدت اعتبار بيمه نامه در شرايط خصوص قيد ميشود ليكن بطور كلي
بمحض صدور بيمه نامه و در موارديكه قرا داد عمومي از طرف بيمه گذار نيز امضاء ميشود بمحض امضاء
آن از طرف بيمه گر و بيمه گذار  ،بيمه گر ميتواند اجراي قرار داد را از طرف ديگر بخواهد ليكن آثار
قرار داد از ساعت  34 ....روز  ....پرداخت حق بيمه محقق خواهد شد مگر اينكه در شرايط خصوصي شرط
ديگري شده باشد .

