شرایط مخصوص بیمه خطر ریزش دیواره چاه
( مخصوص اماکن مسکونی و غیرصنعتی و غیرکارگاهی )
منضم به بیمه نامه آتش سوزی شماره  ...........................................................که جزء الینفک آن می باشد .
شرکت بیمه کارآفرین
به موجب این الحاقی در صورت بیمه شدن ساختمان و تاسیسات و محتویات محل مورد بیمه و پرداخت حق بیمه مربوطه در صورت بیمه بودن خطر
ریزش دیواره چاه با رعایت یکی از شرایط ذیل و شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی متعهد به جبران خسارت خواهد بود .
الف – جبران خسارت وارده به چاه و تاسیسات آن بر اثر ریزش دیواره چاه
خسارت وارد به چاه و تاسیسات آن که شامل جبران هزینه تخلیه چاه و هزینه های مربوط به تعمیر بدنه چاه و تعمیر تاسیسات داخلی چاه از قبیل
لوله ها و الکتروپمپ ها باشد که ناشی ار ریزش دیواره چاه حادث شده باشد تا حداکثر سقف سرمایه بیمه شده تحت این عنوان مشمول جبران خسارت
از جانب بیمه گر خواهند بود .
ضمناً از هر خسارت معادل20درصد مبلغ آن وحداقل مبلغ یک میلیون ریال بعنوان فرانشیز از خسارت قابل پرداخت کسر که به عهده بیمه گذارمیباشد
 -1تعهد بیمه گر صرفاً در رابطه با جبران هزینه های مربوط به بازسازی و تخلیه ناشی ار ریزش دیواره چاه و تاسیسات داخل آن بوده و خسارات
وارده به کانال ها و شبکه های ارتباطی و متصل به آن مشمول تعهد بیمه گر قرار نمی گیرد مگر آنکه بعنوان یک خطر اضافی شبکه و
خطوط آبرسانی و فاضالب جداگانه بیمه شده باشد .
 -2مبلغ بیمه شده در بیمه نامه تحت این عنوان حداکثر تعهد بیمه گر در طول اعتبار بیمه نامه پس از کسر فرانشیز خواهد بود .
ب  :جبران خسارت ساختمان و تاسیسات و محتویات آن و جبران خسارت مربوط به بدنه چاه و تخلیه آن و تاسیسات مربوطه بر اثر
ریزش دیواره چاه
خسارت وارده به ساختمان و تاسیسات و اموال و محتویات نام برده شده در بیمه نامه و چاه محل مورد بیمه بر اثر ریزش دیواره بدنه چاه تحت پوشش
بیمه قرار خواهند گرفت .
ضمناً از هر خسارت معادل  20درصد مبلغ آن و حداقل مبلغ یک میلیون ریال به عنوان فرانشیز خسارت کسر که به عهده بیمه گذار می باشد و
حداکثر تعهد بیمه گر در طول اعتبار بیمه نامه پس از کسر فرانشیز در برابر خطر مذکور از  50درصد سرمایه بیمه نامه تجاوز نخواهد کرد .
توجه :
در صورتیکه سرمایه بیمه شده کمتر از سرمایه واقعی مورد بیمه باشد  ،خسارت مشمول اعمال ماده  10قانون بیمه خواهد گردید .
استثنائات :
ج  :خسارات وارده به اموال بیمه شده بر اثر هریک از حوادث و خطرات زیر در تعهد بیمه گر قرار نمی گیرد مگر آنکه شرط دیگری در بیمه نامه شده
باشد :
 -1جنگ  ،جنگ داخلی  ،آشوب و بلوا  ،اعتصاب  ،قیام  ،کودتا  ،اغتشاشات داخلی و یا اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی
 -2زمین لرزه  ،آتش فشان  ،ریزش و فروکش و رانش طبیعی زمین و قنوات ،سیل طغیان آب رودخانه و پیش روی آب دریا  ،حریق تحت
الرضی و یا آفات سماوی
 -3انفجار مواد منفجره مانند دینامیت  ،تی ان تی و باروت
 -4فعل و انفعاالت هسته ای و رادیواکتیو
 -5خسارات وارده به مورد بیمه بر اثر شکست و یا نشت خطوط شبکه انتقال آب
 -6خسارات وارده به مورد بیمه بر اثر عملیات ساختمانی و بازسازی و تعمیرات
بیمه کارآفرین ( سهامی عام )
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توجه :

