شرایط مخصوص بیمه شکست شیشه و آینه و تابلو سردرب
منضم به بیمه نامه آتش سوزی  ..................................................بنام  ............................................که جزء الینفک بیمه نامه می باشد
شرکت بیمه کارآفرین موافقت می نماید در صورت اخذ پوشش بیمه شکست برای هر یک از موارد فوق الذکر بشرح صورت زیر و ارزش
تفکیکی مندرج در بیمه نامه و ضمائم آن نسبت به جبران خسارت احتمالی با رعایت شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی و پرداخت حق بیمه
مربوطه طبق شرایط بیمه نامه توسط بیمه گذار و رعایت شرایط زیر اقدام نماید .
یا تغییرات در بنای محل نصب مورد بیمه  ،بیمه گذار

قبیل زمین لرزه  ،سیل  ،طغیان آب رودخانه یا دریا  ،طوفان ،

می باید مراتب را همزمان به اطالع بیمه گر برساند .

گردباد  ،تند باد  ،ریزش و رانش زمین و سقوط بهمن و آفات

در غیر این صورت بیمه گر مسئول پرداخت خسارت

سماوی و تحت االرضی مگر آنکه این گونه حوادث بیمه شده

احتمالی نخواهد بود .

باشند .

 – 2بالفاصله پس از اطالع از شکسته شدن هر یک از اقالم

 – 3خسارات مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از جنگ  ،جنگ داخلی ،

بیمه شده حداکثر ظرف  5روز مراتب را با ذکر تاریخ ،

آشوب  ،بلوا  ،اغتشاشات  ،اعتصاب  ،شورش  ،انقالب  ،کودتا و

علت و میزان شکست و مبلغ خسارت مورد ادعا جهت

اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی و فعل و انفعاالت

اعزام کارشناس کتباً به اطالع بیمه گر برساند .
 – 3چنانچه شیشه  /آینه و تاب لو مورد بیمه بوسیله شخص یا
اشخاص ثالثی شکسته شود  ،بر علیه مقصر حادثه و به نفع
بیمه گر در مراجع قضائی ذیصالح اعالم خسارت نماید .

هسته ای و انفجار مواد منفجره مانند دینامیت و تی ان تی و
و باروت و شکستن دیوار صوتی به هرطریق مگر آنکه هر یک از
موارد مذکور بیمه شده باشند .
 – 4ضرر و زیان وارده به قاب و شیشه و آینه و محل نصب آن و

 – 4از موارد آسیب دیده به تعداد الزم عکس تهیه گردد .

متعلقات مربوط به قاب و شیشه و آینه و ویترین .

 – 5کلیه بازیافتی های موارد شکسته شده را حفظ نموده و

 – 5خسارات وارده به سایر اموال ناشی از شکست مورد بیمه به

در صورت درخواست بیمه گر تحویل نماید .

طور مستقیم یا غیر مستقیم .

تبصره  :حداکثر تعهد بیمه گر در طول اعتبار بیمه نامه برابر

 - 6مخارج تعمیر و یا تعویض یراق پنجره  ،ویترین یا رفع موانعی

سرمایه بیمه شده برای هر قطعه و یا جام شیشه و یا تابلو بیمه

که برای تعویض شیشه یا آینه یا تابلو الزم باشد مگر اینکه

شده می باشد .

جبران این گونه هزینه ها صراحتاً در بیمه نامه قید گردیده باشد

استثنائات :
بیمه گر در موارد ذیل تعهدی نسبت به پرداخت خسارت ندارد :

 – 7هزینه مربوط به طراحی و تزئینات و خطاطی بر روی شیشه
و آیینه مگر آنکه اینگونه هزینه ها بیمه شده باشند .

 – 1خسارات عمدی که بوسیله بیمه گذار  ،کارکنان یا ذوی

 – 8هزینه های مربوط به تعطیلی محل و افت ارزش .

الحقوق بیمه گذار ایجاد شود .

 – 9خسارت ناشی از خش و خط خط شدن  ،لب پریدگی و
رنگ پریدگی و در حین جابجایی .
 – 10مبلغی از هر خسارت که تحت عنوان فرانشیز در بیمه نامه
به عهده بیمه گذار می باشد .

بیمه کارآفرین ( سهامی عام )

 / 93شرایط شکست شیشه  ،آینه  ،تابلو  /ن 013 /

 – 1در صورت تغییر محل نصب مورد بیمه یا تغییر کسب

 – 2خسارات مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از هرگونه حوادث از

