
خود را در قالب الحاقیه  CPM بیمه نامه) پوشش هاي اضافی(صندوق بیمه سرمایه گذاري فعالیتهاي معدنی کلوزها
 :ذیل ارائه می کند

 
 توسط صندوق بیمه سرمایه گذاري فعالیتهاي معدنی صادره CPM بیمه نامه) پوششهاي اضافی (کلوزهاي 

 پوشش زیان یا خسارت ناشی از اعتصاب، شورش، اغتشاش- 001کلوز 
ضمائم آن و مشروط بر آنکه بیمه گذار حق بیمه اضافی مورد  این الحاقیه و ضمن رعایت شرایط، استثنائات و مقررات مندرج در بیمه نامه یا بموجب

مستقیماً از اعتصاب، شورش و اغتشاش ناشی شده  به آنها در صورتی که کرده باشد، از بین رفتن موارد بیمه شده یا خسارت وارد توافق را پرداخت
  :زیر داراي پوشش می باشد باشد تحت شرایط ویژه اي بشرح

یا تعطیل  خواه در ارتباط با اعتصاب و(اشخاص دیگر در عملیاتی به نظم عمومی لطمه زند  عمل ارتکابی از ناحیه هر شخصی که با مشارکت -1
 .شرایط اختصاصی این الحاقیه ذکر خواهد شد 2مواردي که در بند  به استثناي) باشد یا نباشد "الك آوت"ي کارفرما کارخانه از سو

 .اقداماتی که از طرف مقامات قانونی به منظور پایان دادن به این قبیل عملیات یا تخفیف نتایج آن انجام شود -2

 .ران اخراجی که از ورود آنها به کارخانه جلوگیري شده استاقدامات عمدي و مقاومت اعتصاب کنندگان یا کارگ -3

 .اقداماتی که از طرف مقامات قانونی به منظور پیشگیري یا سعی در پیشگیري این قبیل اعمال یا تخفیف نتایج آن صورت گیرد -4

 : ضمناً بدینوسیله موافقت و تائید میشود که

جهت تابع همان شرایط، مقررات، استثنائات و خسارت یا از بین  غییر یافته است، این کلوز از هربجز مواردي که در شرایط اختصاصی این کلوز ت -1
 .بیمه شده در بیمه نامه خواهد بود رفتن موارد

واهد بدون تغییر باقی خ این کلوز کاربرد خواهد داشت و متن بیمه نامه بدون توجه به صدور این کلوز شرایط اختصاص زیر فقط در مورد پوشش -2
 .ماند

  شرایط اختصاصی
 :در این بیمه نامه موارد زیر مورد پوشش قرار نمی گیرد -١

 از بین رفتن یا خسارت ناشی از توقف کامل کار یا بخشی از آن، تعویق، وقفه یا توقف هر نوع عملیات) الف

 .ا ضبط که بموجب دستور مقامات قانونی صورت گیرداز بین رفتن یا خسارت ناشی از سلب مالکیت دائم یا موقت در اثر مصادره، توقیف ی) ب

 .بدنبال اشتغال غیرقانونی هریک از افراد آن ساختمان صورت گیرد از بین رفتن یا خسارت ناشی از سلب مالکیت دائم یا موقت هر ساختمان که (ج

براي خسارت مادي که در این الحاقیه ذکر گردیده است  غیرمستقیم یا تبعی ناشی از هر نوع پرداختی مازاد بر حد غرامت قابل پرداخت خسارت) د
براي خسارتهاي مادي وارد به مورد بیمه قبل از  فوق الذکر، بیمه گر از تعهدات خود در مقابل بیمه گذار) ج(یا ) ب(بندهاي  با این وجود در مورد

 .مالکیت موقت، معاف نخواهد بود سلب مالکیت یا در زمان سلب

 :ائیکه بطور مستقیم یا غیرمستقیم از عوامل زیر ناشی شود، تحت پوشش نخواهد بودزیان یا خسارته -2

  ، جنگ داخلی)خواه اعالن جنگ شده یا نشده باشد(جنگ، هجوم، عمل دشمن خارجی، عملیات جنگی ) الف

 فتن قدرت بوسیله ارتششورش، اغتشاشهائی که جزئی از طغیان عمومی باشد، طغیان نظامی، قیام، یاغیگري، انقالب، بدست گر)ب

شود که هدف آن مستقیماً براندازي دولت رسمی یا قانونی یا تحت  اعمال ارتکابی بوسیله هر شخصی که بنام یا با ارتباط با هر سازمانی انجام )ج
 .قراردادن این دولت با تروریسم با اعمال زور باشد تأثیر

مورد بیمه یا خسارت معینی بر طبق شرایط  قضائی، بیمه گر مدعی شود که از بین رفتن دعوي در دادگستري، تعقیب یا هر عمل اگر در جریان یک
 .بود اثبات اینکه خسارتهاي مذکور مشمول بیمه می باشد بر عهده بیمه گذار خواهد این کلوز تحت پوشش بیمه نیست،

در اینصورت بیمه گر . ه بیمه گذار به این پوشش خاتمه دهدشناخته شد بیمه گر می تواند در هر زمان با ارسال نامه سفارشی به آخرین آدرس - 3



 .روزشمار برگرداند قسمتی از حق بیمه مربوط به زمان بعد از فسخ را به بیمه گذار بر اساس ملزم است

 168 ره متوالیمعنی است که تمامی زیان و خسارتهاي تحت پوشش این کلوز به یک دو حد غرامت در هر حادثه که در ذیل ذکر گردیده بدین - 4

 .ساعته محدود می شود

 .مجموع تعهدات بیمه گر در طول مدت بیمه نامه به دوبار پرداخت حد غرامت در هر حادثه محدود می شود

  در طول مدت بیمه نامه: حد غرامت

 پوشش هزینه هاي اضافی مربوط به اضافه کاري، کار در شب، کار در تعطیالت عمومی و حمل سریع  -006کلوز
ضمائم آن و مشروط بر آنکه بیمه گذار حق بیمه اضافی مورد  این الحاقیه و ضمن رعایت شرایط، مقررات و استثنائات مندرج در بیمه نامه یا جببمو

ا ر) باستثناي حمل هوائی(عمومی و حمل سریع کرده باشد، این بیمه نامه هزینه هاي اضافه کاري، کار در شب، کار در تعطیالت توافق را پرداخت
 .پوشش می دهد

به اقالم بیمه شده و قابل جبران تحت این بیمه نامه،  چنین هزینه هایی تنها در صورتی پرداخت خواهد شد که در ارتباط با خسارت وارد در هر حال
 .صرف شده باشند

آنها الزم است، تعهد بیمه گر در جبران این هزینه هاي اضافی به  در صورتیکه ارزش اقالم خسارت دیده کمتر از ارزشی باشد که براي بیمه نمودن
 .خواهد یافت نسبت کاهش

 هزینه هاي اضافی در هر خسارت% 20: حد غرامت

  پوشش حمل و نقل داخلی-401کلوز
ه بیمه گذار حق بیمه اضافی مورد ضمائیم آن و مشروط بر آنک این الحاقیه و ضمن رعایت شرایط، استثنائات و مقررات مندرج در بیمه نامه یا بموجب

بیمه شده در طی حمل و نقل در هر جائی تعمیم داده  کرده باشد، پوشش بیمه اي این بیمه نامه به اتالف یا خسارت وارد به اقالم توافق را پرداخت
 .میشود

  


