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  ) MB( بيمه نامه شكست ماشين آالت 
  :شماره بيمه نامه 

پيشنهادي كه به شركت سهامي بيمه ايران ( بر اساس پيشنهاد كتبي بيمه گذار مذكور در جدول مشخصات 
ر پرسشنامه و نيز به استناد پاسخ هاي مندرج د) كه از اين پس بيمه گر خوانده مي شود تسليم گرديده 

تكميل شده از طرف بيمه گذار و ساير اظهارات كتبي او كه به منظور درج در بيمه نامه صورت مي گيرد ، 
در صورتي كه بيمه گذار حق بيمه را در زمان مقرر پرداخت كرده باشد ، به موجب اين بيمه نامه و با 

الحاقي هاي صادره بدين وسيله گواهي رعايت استثنائات ، مقررات و شرايط مندرج در آن و يا مندرج در 
  :مي شود 

هر گاه در طول مدت بيمه مندرج در جدول ، يا هر مدت پس از آن كه بيمه گذار بابت آن حق بيمه 
مذكور در ) يا هر قسمت مربوط به آن ( بپردازد و بيمه گر حق بيمه را براي تمديد بيمه نامه بپذيرد اقالم 

محل هاي تعيين شده مستقر باشند دچار هرگونه اتالف يا آسيب فيزيكي جدول مشخصات ، مادامي كه در 
  :ناگهاني و پيش بيني نشده ناشي از عوامل زير گردند 

نقايص مربوط به ريخته گري و مواد ، طراحي غلط ، عيوب و نقايص مربوط به ساخت يا نصب ، اجراي 
بخار ، انفجار فيزيكي ، از هم گسستگي نادرست كار ، عدم مهارت ، بي دقتي ، كم شدنآب در ديگ هاي 

به سبب نيروي گريز از مركز ، اتصال كوتاه ، طوفان ، يا هر علت ديگري كه به طور مشخص مستثني نشده 
به نحوي كه مستلزم تعمير يا تعويض آن باشد ، بيمه گر به انتخاب خود با پرداخت نقدي يا تعمير يا باشد ، 

را حداكثر تا ميزاني كه براي آن در جدول مشخصات براي يك سال  تعويض مورد آسيب ديده ، خسارت
  .بيمه اي پيش بيني شده و در مجموع تا مبلغ بيمه مندرج در جدول مزبور جبران خواهد كرد

اين بيمه نامه در مورد اقالم بيمه شده در صورتي كاربرد خواهد داشت كه آزمايش در زمان كاركرد يا 
پياده كردن دستگاه يا در حين انتقال در محل تأسيسات يا نصب مجدد با موفقيت توقف دستگاه يا در زمان 

  .انجام شده باشد
 

 

 

 

 

 

 

  


