
 

 .)اين نامه بدون مهر برجسته دبيرخانه فاقد اعتبار است(

 "دستور العمل بيمه نامه آتش سوزي و خطرات تبعي اموال ودارايي هاي دانشگاه"

 :موضوع بيمه نامه- 1

ست از بيمه نامه آتش سوزي اموال و دارايي هاي دانشگاه علوم پزشكي زنجان و واحدهاي تابعه با توجه به ا عبارت      

      طوفان وتندباد -1( و خطرات تبعي  يا اضافي) هتش سوزي، انفجار، صاعقآ(رد زير و شامل پوشش خطرات اصلي موا

 .مي باشد) تركيدگي لوله هاي آب -5ضايعات آب و برف و باران  -4سيل و طغيان آب  -3زمين لرزه  -2

  :شركت منتخب -2

 .شركت بيمه دانا مي باشد

  :مبلغ حق بيمه - 3

 .پرداخت شده است ت و منابع دانشگاهتوسعه مديري توسط معاونتبه صورت متمركز حق بيمه اين بيمه نامه 

  :مدت قرارداد-4

  .به مدت يك سال شمسي مي باشد 28/12/92روز  24تا ساعت  28/12/91روز  24مدت بيمه نامه از ساعت 

  :موارد تحت پوشش اين بيمه نامه -5

، ارزش ماشين و تاسيسات و تجهيزات متعلقه، ارزش تجهيزات پزشكي، ارزش اموال غير مصرفي ها ارزش ساختمان

آالت صنعتي، ارزش دوربين، لنز و متعلقات، ارزش بافت هاي دستي، دارو، مواد مصرفي، ملزومات اداري، لوازم التحرير، 

مواد غذايي و لوازم يدكي خودرو و وسايل نقليه موتوري زميني و غيره طبق ليست ارسالي توسط واحدهاي تابعه و 

 .مور مالي دانشگاه مي باشدبراساس اطالعات اخذ شده از مديريت ا

  :شرايط فني بيمه نامه -6



 

 .)اين نامه بدون مهر برجسته دبيرخانه فاقد اعتبار است(

          در زمان برآورد خسارت، اسناد ثبت شده واحدهاي تابعه مالك تعيين ارزش اقالم موجود قبل از خسارت    )6- 1

 .بنابراين كليه واحدها موظف به ثبت دقيق اسناد مربوطه مي باشند. مي باشد

    اشتباه، قصور و هر دليل غير عمد توسط دانشگاه و كاركنان وي و سايرين، توسط  وقوع خسارت بر اثر غفلت، )2-6

  .بيمه گر قابل پرداخت مي باشد

نياز به انتقال اقالم به مكان هاي ديگري باشد ... و  يچناچه به علل مختلف مانند مانورهاي زلزله، موارد اورژانس )6- 3

  . رار مي گيرداقالم مورد نظر تحت پوشش اين بيمه نامه ق

ذي صالح، مراجع ( يكي از موارد  در صورت اختالف در ميزان ارزش خسارت ايجاد شده مالك تعيين خسارت )4-6

با در نظر گرفتن آخرين اطالعات ثبت شده بيمه گزار قبل از خسارت ) كارشناسان رسمي دادگستري در رشته مربوطه

  .مي باشد

  ان براي خطرات حريق و انفجار، پرداخت خسارت از محل بيمه نامه درصورت ايجاد خسارت توسط همسايگ )5-6

) همسايگان(آتش سوزي صادره امكان پذير مي باشد و بيمه گر پس از پرداخت خسارت به دانشگاه از مقصر حادثه 

  .خسارت را دريافت مي نمايد

اموال و تجهيزات و تاسيسات و مسئولين ذيربط بايد موارد و مسايل ايمني را كه به صورت عرف جهت حفظ  )6-6

  .ساختمان ها مورد نياز مي باشد، رعايت نمايند

    با توجه به نوع كاربري مراكز تابعه و نصب تجهيزات و تاسيسات توسط ساير سازمان ها در اين مراكز، پوشش  )6- 7

بي اين اقالم حداكثر تا تاريخ لذا ليست و مشخصات فني و مالكيت و ارزش تقري. بيمه اي شامل اين موارد نيز مي باشد

آنتن هاي مخابراتي، پست برق و گاز، فيبرهاي : مانند(  .به مديريت خدمات پشتيباني دانشگاه ارسال گردد 5/2/92

  ...)نوري و 

  :مراجع تاييد حوادث بيمه اي به شرح زير اعالم مي گردد )8-6



 

 .)اين نامه بدون مهر برجسته دبيرخانه فاقد اعتبار است(

  سازمان آتش نشاني و نيروي انتظامي: آتش سوزي) الف

  موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران: هزلزل) ب

  اداره هواشناسي: سيل، طوفان و ضايعات ناشي از بارش برف و باران) ج

  كارشناس بيمه گر، كارشناس رسمي دادگستري: تركيدگي لوله آب) د

 پوشش بيمه نامه شامل خسارت ناشي از خطرات مطروحه در موضوع بيمه نامه، خسارت و هزينه ناشي از اقدامات )9-6

خسارت به مورد بيمه به منظور نجات از  و الزم به منظور جلوگيري از توسعه آن، هزينه ناشي از نقل مكان ضروري

  .خطرات بيمه شده مي باشد

    درصورت تحويل مدارك خسارت به بيمه گر و به علت تاخير در پرداخت خسارت توسط وي، افزايش تعهدات )10-6

  .بيمه گزار به عهده بيمه گر مي باشد

  .نمي گرددهيچ گونه فرانشيزي كسر  )آتش سوزي، انفجار، صاعقه( درصورت خسارت به علت خطرات اصلي  )11-6

      در حوادثي كه به علل مختلف مراجع ذيصالح مرتبط، قادر به ارائه گواهي و بازديد از محل حادثه نباشند،  )12-6

مشاهدات عيني، گزارش هاي واحد ايمني و يا حراست بيمه گذار و يا استشهاد محلي اقدام خواهد بيمه گر بر اساس 

  .نمود

  :موارد زير از موارد تشديد خطر محسوب مي گردد )13-6

احداث مخازن انرژي و تاسيسات پر خطر جنب و يا داخل حريم واحدهاي تابعه تحت پوشش به شكلي كه ماهيت ) الف

  .بيمه را تحت تاثير قرار دهد كاربري محل مورد

موارد مندرج در گزارش هاي مسئولين و كارشناسان رسمي مرتبط با موضوع بيمه نامه در مراكز ذي صالح ايمني كه ) ب

  .به مركز درماني ابالغ شده باشد

  :مدارك مورد نياز در زمان اعالم و دريافت خسارت - 7



 

 .)اين نامه بدون مهر برجسته دبيرخانه فاقد اعتبار است(

ند ضمن تهيه موارد ذيل جهت جلوگيري از توسعه خسارت با رعايت درصورت بروز حادثه، واحدهاي تابعه موظف      

 :اين دستورالعمل كليه اقدامات الزم را انجام دهند 6-2و  6-1بندهاي 

اعالم كتبي خسارت توسط رئيس يا مدير واحد حادثه ديده با تكميل اطالعات در رابطه با گزارش وقوع حادثه ظرف ) الف

  يت خدمات پشتيبباني دانشگاهساعت با هماهنگي مدير 72مدت 

  ارائه صورت ريز و تفكيك اقالم خسارت ديده با قيد ارزش ريالي) ب

  تهيه عكس يا فيلم از مواضع يا اموال خسارت ديده) ج

  ارائه گزارش آتش نشاني) د

  اساس نوع حادثه رارائه گزارش مراجع ذيصالح ب) ه

  :تذكرات مهم

مدت قرارداد بيمه، تغييراتي در كيفيت و كميت وضعيت مورد بيمه مانند تغيير  واحدهاي تابعه موظفند هرگاه در طول) 1

، ...داده هاي آماري، تغيير آدرس و يا مواردي كه موجب تشديد خطر مي گردد مانند نصب تاسيسات بزرگ انرژي و 

  .بدون تاخير مديريت خدمات پشتيباني دانشگاه را از تغييرات حاصله بصورت كتبي مطلع نمايند

مسكوكات، پول، اوراق بهادار، اسناد، فلزات قيمتي به هر : مواردي كه تحت پوشش اين بيمه نامه نمي باشد شامل) 2

شكل، جواهرات و مرواريد، سنگ هاي قيمتي سوار نشده، هرگونه اسناد و نسخ خطي و همچنين هزينه بازسازي نقشه، 

  .ي باشدجمع آوري مجدد اطالعات و يا تنظيم دفاتر بازرگاني م

ساعت پس از حادثه با هماهنگي مديريت خدمات  72در صورت وقوع حادثه در موضوع بيمه نامه، مراتب حداكثر تا ) 3

پشتيباني دانشگاه با ارسال مستندات و تشكيل پرونده مستقل به شركت بيمه دانا و رونوشت آن به مديريت خدمات 

در ضمن از هرگونه تغيير كمي و كيفي محل و اموال . بت و رسيد اخذ شودپشتيباني اعالم گردد و در دبيرخانه بيمه دانا ث

  .خسارت ديده به جز مصاديق نجات اموال و دارايي ها جداً خودداري فرماييد



 

 .)اين نامه بدون مهر برجسته دبيرخانه فاقد اعتبار است(

   4516654362كدپستي  –) ره(خيابان امام -زنجان: نشاني شعبه شركت بيمه دانا جهت انجام مكاتبات

  3232244: دور نگار            3221208 -3221209: تلفن

در هنگام وقوع خسارت و يا تشديد خطر مراتب بالفاصله بصورت مكاتبه رسمي و يا نمابر و تلفني بدون تغيير در ) 4

  .محل و كاالهاي خسارت ديده به شعبه مورد نظر بيمه دانا و مديريت خدمات پشتيباني اعالم گردد

شابه خودداري فرمايند و در صورت وجود بيمه نامه مشابه مراتب بيمه نامه ممسئولين و روساي واحدها از خريد )5

  .به مديريت خدمات پشتيباني دانشگاه اعالم گردد 5/2/1392همراه با مستندات  به صورت كتبي تا مورخه 

  

 

 معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه                                                             

 

  

 

 


