الف – خسارت كلي
موضوع بيمه موقعي بكلي از بين رفته تلقي خواهد شد كه حداقل  16روز پس از سرقت پيدا نشود يا به علت حوادث
مشمول بيمه به نحوي آسيب ببيند كه مجموع هزينه هاي تعمير و تعويض قسمتهاي خسارت ديده آن با احتساب هزينه
هاي نجات از  75درصد قيمت آن در روز حادثه بيشتر باشد.
تبصره  -3در خسارت كلي مالك محاسبه و تصفيه خسارت ،ارزش معامالتي موضوع بيمه در روز حادثه و حداكثر تا مبلغ
بيمه شده خواهد بود .از خسارت كلي  ،ارزش بازيافتي احتمالي و كسورات مقرر كسر و هزينه متعارف نجات و حمل تا حد
مقرر به آن اضافه مي شود مشروط بر اينكه از كل مبلغ بيمه بيشتر نشود.
تبصره  -2ارزش بازيافتي موضوع بيمه توسط بيمه گر تعيين مي شود  .در صورت عدم موافقت بيمه گذار با ارزش تعيين
شده  ،بيمه گر پس از تملك موضوع بيمه و انتقال سند ،خسارت را با كسر فرانشيز و ساير كسورات و اضافه نمودن هزينه
هاي متعارف نجات و حمل پرداخت خواهد نمود.
تبصره  -1با پرداخت خسارت كلي ،قرارداد بيمه خاتمه مي يابد و چنانچه مدت قرارداد بيمه بيش از يك سال باشد حق بيمه
سال هاي بعد به بيمه گذار مسترد مي شود.
تبصره  -4قبل از پرداخت خسارت مربوط به سرقت كلي موضوع بيمه  ،سند مالكيت وسيله نقليه بيمه شده بايد به بيمه گر
منتقل شود.
تبصره  -5چنانچه تا يك سال پس از پرداخت خسارت وسيله نقليه سرقت شده و انتقال مالكيت آن به بيمه گر  ،وسيله
نقليه مذكور پيدا شود بيمه گر موظف است آن را با رعايت آيين نامه بازيافت خسارت مصوب شوراي عالي بيمه به فروش
رساند و سهم بيمه گذار از مبلغ بازيافتي را با توجه به درصدي كه از خسارت پرداختي كسر كرده است به وي پرداخت نمايد.
ب – خسارت جزئي
خسارت هايي كه مشمول تعريف مندرج در بند الف فوق نيست خسارت جزئي تلقي مي شود .مالك تعيين خسارت جزئي ،
هزينه تعمير شامل دستمزد عادله و قيمت روز لوازم تعويضي پس از كسر استهالك و فرانشيز و اضافه نمودن هزينه نجات
و حمل تا حد مقرر خواهد بود .ميزان استهالك براي قطعات تعويضي (به جز شيشه ها و شيشه چراغها) از شروع سال پنجم
توليد وسيله نقليه به بعد براي هر سال  5درصد و حداكثر  25درصد خواهد بود.
ماده  :11مهلت و نحوه پرداخت خسارت
بيمه گر موظف است حداكثر پانزده روز بعد از تكميل مدارك و توافق طرفين در خصوص ميزان آن يا اعالم راي داور
مرضي الطرفين ،هيئت داوري يا دادگاه (موضوع ماده )22خسارت را پرداخت كند  .اين مدت براي پرداخت خسارت سرقت

موضوع بيمه  16روز است كه از تاريخ اعالم خسارت به بيمه گر شروع و پس از سپري شدن اين مدت در صورت پيدا
نشدن موضوع بيمه  ،خسارت وارده به موجب شرايط اين بيمه نامه پرداخت مي شود.
تبصره  - 3بيمه گر مي تواند به جاي پرداخت نقدي خسارت ،موضوع بيمه را در مدتي كه عرفاً كمتر از آن ميسر نيست
تعمير كند يا وسيله نقليه مشابهي را در عوض آن به تملك بيمه گذار درآورد .در هر حال فرانشيز و استهالك به عهده
بيمه گذار خواهد بود.
تبصره –2در صورتي كه مبلغ بيمه شده كمتر از ارزش موضوع بيمه در روز وقوع حادثه باشد بيمه گر فقط به تناسب مبلغ
بيمه شده با قيمت واقعي آن در روز حادثه مسئول جبران خسارت خواهد بود.
فصل هفتم  :ساير مقررات
ماده  :17بيمه مضاعف
اگر وسيله نقليه موضوع اين بيمه نامه در طول مد ت اعتبار قرارداد  ،بدون قصد تقلب به موجب بيمه نامه يا بيمه نامه هاي
ديگري در مقابل تمام يا بخشي از خطرات مذكور در اين قرارداد بيمه شده باشد ،در صورت وقوع خطرهاي تحت پوشش ،
بيمه گر موظف است خسارت را جبران و سپس براي دريافت سهم بقيه بيمه گرها به آنان مراجعه نمايد .چنانچه قبالً تمام
خسارت با استفاده از ساير بيمه نامه ها جبران شده باشد بيمه گر تعهدي براي جبران خسارت در قبال بيمه گذار نخواهد
داشت ولي اگر بخشي از خسارت توسط ساير بيمه گرها جبران شده باشد بيمه گر موظف است براساس نسبت تعهد خود به
مجموع پوشش همه بيمه نامه ها ،خسارت را جبران نمايد.
ماده  :11ارجاع به داوري
طرفين قرارداد بايد اختالف خود را تا حد امكان از طريق مذاكره حل و فصل نمايند .اگر اختالف از طريق مذاكره حل و
فصل نشد مي توانند از طريق داوري يا مراجعه به دادگاه موضوع را حل و فصل كنند .در صورت انتخاب روش داوري ،
طرفين قرارداد مي توانند يك نفر داور مرضي الطرفين را انتخاب كنند .در صورت عدم توافق براي انتخاب داور مرضي
الطرفين هر يك از طرفين داور انتخابي خود را به صورت كتبي به طرف ديگر معرفي مي كند .داوران منتخب  ،داور سومي
را انتخاب و پس از رسيدگي به موضو ع اختالف با اكثريت آراء اقدام به صدور راي داوري مي كنند .در صورتي كه داوران
منتخب براي انتخاب داور سوم به توافق نرسند هر يك از طرفين قرارداد مي تواند تعيين داور سوم را از دادگاه صالح
خواستار شود .هر يك از طرفين حق الزحمه داور انتخابي خود را مي پردازد و حق الزحمه داور سوم به تساوي تقسيم مي
شود.

ماده  :15مهلت اقامه دعوي
هرگونه ادعاي ناشي از اين بيمه نامه بايد حداكثر ظرف مدت دو سال از تاريخ بطالن  ،فسخ و يا انقضاي مدت بيمه نامه و
در صورت وقوع حوادث تحت پوشش ،از تاريخ وقوع حادثه اقامه شود و پس از دو سال مذكور ادعاي ناشي از اين بيمه نامه
مسموع نخواهد بود .مرور زمان مي تواند يك دفعه توسط هر يك از طرفين با اظهارنامه رسمي قطع شود .در صورت قطع
شدن مرور زمان  ،به مدت باقيمانده مرور زمان يك سال اضافه خواهد شد.
ماده  :11قلمرو جغرافيايي پوشش قرارداد بيمه
پوشش هاي اين قرارداد شامل خسارت هايي است كه در محدوده جغرافيايي جمهوري اسالمي ايران ايجاد شود و تعميم آن
به حوادث خارج از كشور مشروط به توافق خاص است.

