
 

 طرح الماس 
 

گر خارج است. حتي اگر اقامه دعوي از سوي از شمول تعهدات بيمه ،اندريخ صدور بيمه نامه اتفاق افتادهکه قبل از تا هاييخسارت

 .زيان ديده طي مدت بيمه صورت گرفته باشد

در غير  باشد،شده در اعالميه بدهکار صادره مي خسارت و اعتبار بيمه نامه منوط به پرداخت حق بيمه ظرف مهلت تعيين پرداخت

 .گر تعهدي درخصوص جبران خسارت احتمالي نخواهد داشتاينصورت بيمه

 .باشدمدل / برند( مورد بيمه الزامي ميمشخصات کامل دستگاه )شماره سريال /  ارائه

 

  : فرانشيزها

 .باشديم الير 1.000.000و حداقل  %20 :)تعويض قطعه و تعميرات(  يخسارت جزئ زيفرانش

 .باشديم الير 2.000.000و حداقل  %40 : )تعويض قطعه و تعميرات( يد يتاچ و ال س يخسارت جزئ زيفرانش

، نامهمهيمندرج در ب متيق اي( روز دستگاه )در مقطع وقوع حادثه متيق 30% : (Total Loss-)غيرقابل تعمير يت کلخسار زيفرانش

 .هر کدام کمتر باشد

نامه، هر کدام مهيمندرج در ب متيق اي( روز دستگاه )در مقطع وقوع حادثه متيق %40:  شکست حرز(با ) سرقتخسارت  زيفرانش

  د.کمتر باش

 

 : تحت پوشش خطرات

،  سيل و طوفان، سرقت با شکست رانفجا ربه خوردگي، شکست، آتشسوزي،برق، القاء الکتريکي، ضزدگي، نوسانات آبديدگي، نم شامل

 يمراجع انتظام يکتب هيدييأگذار موظف به ارائه ت مهيب اساس در مقطع اعالم خسارت نيبرا ،(، محل کار و خودرومنزل)حرز فقط از 

 نيا ريدرغ، ( خواهد بود، قفل و دربشهيشکست ش ليشکست حرز )مشهود بودن آثار سرقت از قب طيبر احراز شرا يمبن ييو قضا

  داشت.نخواهد  يگر در قبال خسارت مربوطه تعهدمهيصورت ب

 

 :  گربيمه تعهدات

نامه به موارد ذيل هاي بيمه شده تحت اين بيمه گر در قبال خسارات وارده به تجهيزات و دستگاهاي و مسئوليت بيمهبيمه خدمات

  :  محدود بوده و شامل حالتي ديگر نخواهد بود

مين قطعات الزمه و هزينه دستمزد أامل هزينه تدستگاه آسيب ديده ش حميل شده به بيمه گذار جهت تعميرهاي تجبران هزينه -1

 . مرکز تعميرات

 .يک نوبت بابت هزينه تعميرات انجام شده خسارت پرداخت خواهد نمود گر در دوره تسري بيمه نامه فوق، صرفاًبيمه  -2

 هيزات الکترونيکتجهيزاتي که مطابق نظر رسمي مراکز تخصصي و معتبر خدمات فني تج  (Total Loss) جبران خسارت کلي  -3

  .باشند، قابل تعمير نميشرکت بيمه سامان

 خواهد باشد کمتر کدام هر بيمه مورد ارزش يا و تومان ميليون ۵0 حداکثر احتمالي خسارت بروز زمان در گر بيمه تعهد . سقف4

 بود. 

 

 



 

 
 

 :  ائاتتثناس

 )موارد تحت پوشش گارانتي( .عيوب ذاتي .1

تلقهاي محافظ  هاي محافظ،قاب فظه، شارژر، هندزفري،سيم کارت، کارت حا : لوازم جانبي از قبيلکليه خسارات وارده به  .2

 ...و ، بند ساعت هوشمندهوشمند قلم ،ال سي دي( محافظ )گلسنمايش صفحه

 .درب پشت ،و بدنه فريم دستگاهخسارات وارده به : باطري،  .3

 .کليه خساراتي که از تعميرات نامناسب تجهيزات بيمه شده ناشي شده باشد .4

 .هرگونه عيب و نقص وارده به زيبايي دستگاه شامل خراشيدگي رنگ، پوليش و سطوح لعابدار .5

 .استهالک عادي، اکسيده شدن، زنگ زدگي و يا فساد تدريجي در اثر شرايط آب و هواييهرگونه  .6

 .هرگونه خسارات تبعي و يا عدم النفع .7

 .ها و خسارات مرتبط با سيستم نرم افزاري و اطالعات ذخيره شده بر روي دستگاهکليه هزينه .8

 .اغتشاش و بلوا هاي واقع شده ناشي از و يا به دنبال جنگ،  شورش،خسارات و سرقت .9

 .سرقت تجهيزات بيمه شده در اثر کف زني، قاپ زني و زورگيري .10

 .گذار و يا وابستگان وييه خسارات ناشي از فعل عمدي بيمهکل .11

 ... و اي حمل به مرکز تعميرات و بالعکسههاي جانبي مربوطه از قبيل هزينه کليه هزينه .12

 .دستگاه بررسي شده IMEI کليه خسارات در صورت مخدوش بودن شماره سريال يا .13

 يکيالکترون زاتيتجه يهامهيب يبانيصدور و پشت ياز مرکز تخصص ريغ ياز طرف مرکز يو کارشدگ ، بازشدگيراتيهرگونه تعم .14

 نامه و تعميرات.قبل و بعد از صدور بيمه سامان مهيشرکت ب

 .تجهيزات بيمه شده و تعميرات نامه صدور بيمهقبل و بعد از  يد يآ سيو ف (يد يعملکرد دکمه اثر انگشت )تاچ آ .15

 .گر خارج استمهياز شمول تعهدات ب ،باشندينامه تحت پوشش نم مهيدر ب کهياز خطرات يناش کسليهرگونه خسارت وارد به پ .16

  .باشديتحت پوشش نم )بدون رجيستري( قاچاق يهايخسارت وارده به گوش .17

 .خارج است مهيدر امانت از شمول تعهدات ب انتياز خ يسرقت ناش .18

و يا سريال دستگاه  IMEI، مشاهده گذار()پيامک ارسال شده به بيمهو پشت دستگاه در هنگام بارگذاري عکس از روي دستگاه .19

اي که چهارچوب دستگاه مشاهده شود. در غير اينصورت شرکت بيمه سامان باشد، بگونهبر روي صفحه نمايش الزامي مي

 نخواهد داشت. در خصوص )صفحه نمايش و دوربين( تعهدي بابت پرداخت خسارت

مورد بيمه توسط  دستگاهبايست از طريق (، مراحل خريد ميdi.si24.irنامه از طريق لينک )در هنگام خريد گواهي بيمه .20

دستگاه متفاوت ندارد. )خريد با  خسارت پرداخت بابت تعهدي سامان بيمه شرکت غير اينصورت در محترم انجام پذيرد.گذار بيمه

 باشد.(مورد تأييد نمي

 .دباشينامه نممهيتحت پوشش ب مهيب ياز صدور گواه شيشده پ ريهرگونه دستگاه تعم .21

باشد، حتي اگر اقامه دعوي از گر خارج ميشمول تعهدات بيمهاند از ر بيمه نامه اتفاق افتادههايي که قبل از تاريخ صدوتخسار. 22

 مدّت بيمه نامه صورت گرفته باشد.طي  سوي زيان ديده

باشد، پرداخت خسارت و اعتبار بيمه نامه منوط به پرداخت حق بيمه ظرف مهلت تعيين شده در اعالميه بدهکار صادره مي تبصره : 

 گر تعهدي در خصوص جبران خسارت احتمالي نخواهد داشت.در غير اينصورت بيمه



 

  

 : ياحتمالگيري خسارات و نحوه اعالم و پي مراحل

 .ديشو “ir24www.si.” تيوارد سا -1

 .ديرا انتخاب کن "تجهيزات الکترونيکفرم خسارت " نهي، گز"يکيخدمات الکترون"در قسمت  تيصفحه تب سا يدر باال -2

ساعت با شما تماس  72ظرف مدت  گرمهيب ارزياب کارشناسان د،يکن ليرا بصورت کامل تکم "تجهيزات الکترونيکفرم خسارت " -3

 .خواهند گرفت

 ري، جعبه و سادهيد بيدستگاه آس ،يبه همراه  کارت ملّ  معرفي شده توسط کارشناس مربوطه،سامان  مهيمراجعه به شعب ب -4

 .نامهمهيب يمتعلقات به همراه گواه

 زاتيتجهارزيابي  يسامان و اخذ نامه ارجاع به مراکز تخصص مهيفرم اعالم خسارت در اداره خسارت شعب شرکت ب ليتکم -۵

)تنها نظر مراکز ارزيابي معرفي شده توسط شرکت بيمه سامان در خصوص ارزيابي دستگاه خسارت ديده مورد تأييد  .کيالکترون

 باشند.(مي

 .دستگاه اتريمعتبر جهت تعم يتخصص ينامه ارجاع به مراکز فن يمعرف افتيدر -6

 .مربوطه يهانهيمعتبر و پرداخت هز کيالکترون زاتيخدمات تجه يالزمه در مراکز تخصص راتيگذار جهت انجام تعم مهياقدام ب -7

 راتيمرکز انجام تعم ايشده از محل  ضيتعوقطعات  ايقطعه  يبه انضمام داغ  رگاهيو معتبر ممهور به مهر تعم ياخذ  فاکتور رسم -8

 .خسارت افتيسامان جهت در مهينامه( به شعب ب مهيب ينامه )گواه مهيبه همراه ب هارائه آناو  رفوق الذک

 کيالکترون زاتيتجه يارائه دهنده خدمات فن ي( مرکز تخصصو مکتوب معتبر )ممهور ياخذ نظر رسمدر موارد خسارت کلي :  -9

 .دهيد بيو اصالح دستگاه آس ريبر عدم امکان تعم يمبن

 : و ارائه موارد ذيل نامه اشاره شده افتياز در يروز کار 20سامان ظرف  مهيبمراجعه مجدد به شعب  -10

 يمربوطه به انضمام داغ کيالکترون زاتيتجه يارائه دهنده خدمات فن يانجام گرفته توسط مرکز تخصص راتيارائه فاکتور تعم (الف

 قابل تعميرات(-)در صورت خسارت جزئي .شده ضيقطعات تعو

بودن خسارت  يبر کل يمبن کيالکترون زاتيارائه دهنده خدمات تجه يممهور( مرکز تخصصو مکتوب معتبر ) يارائه نظر رسم (ب

 )در صورت خسارت کلي( .متعلقات دستگاه ري( به انضمام جعبه و ساريعدم امکان تعم)

 .يروز کار 7مبلغ خسارت ظرف  افتيو در امضاء فرم مفاصاحساب -11

باشد. اولويت تشکيل پرونده و بررسي پرونده خسارت با مراجعه حضوري بيمه گذار به هريک از شعب سراسر کشور مي نکته مهم :

در صورت عدم ثبت خسارت بصورت آنالين بداليل : ضعف و مشکالت لينک ثبت خسارت، ضعيف بودن اينترنت و يا عدم دسترسي 

بايست به يکي از شعب معتبر شرکت بيمه سامان در سراسر کشور جهت يبه ثبت خسارت توسط بيمه گذار، بيمه گذار محترم م

 اعالم خسارت مراجعه نمايد.

 

 

 

 

 مدارک و مستندات جهت دریافت خسارت بر اثر سرقت با شکست حرز : 

 : ارائه گردد ستيبايم ليدر صورت تحت پوشش بودن سرقت با شکست حرز در زمان بروز خسارت مدارک ذ 

 .وقوع سرقت با شکست حرز ديأيبر ت يمبن ييو قضا يمقامات انتظامگزارش  .1

http://www.si24.ir/


 

 هاي فعال در کشور( رک تأييد و اعالم سرقت به اپراتور)مدا .و ارائه پرينت آن 24ثبت در سامانه همياب  .2

در غير اينصورت  و... بند ساعت هوشمند-هوشمند قلم-يهندزفر-شارژر کابل-شارژر : ليقب از يلوازم جانب هيکلو ارائه جعبه  .3

 مبلغ خسارت کسر ي ازموارد مزبور را مطابق نظر کارشناسان مستقر در مرکز تخصص يافتيگر مجاز و محق خواهد بود ارزش بازمهيب

 . دينما

 تيرا به مالک يگوش ستريگذار موظف است رجمهيخسارت ب افتيجهت در با شکست حرز سرقت ايو  يدر زمان بروز خسارت کل .4

 در خصوص پرداخت خسارت نخواهد داشت. تعهدي شرکت بيمه ساماناينصورت هد، در غير سامان انتقال د مهيب

 شده در مهيب يهاجعبه و متعلقات دستگاه اياند و شده ريکه تعم يشده در موارد ضيقطعات تعو يدر صورت عدم ارائه داغ تبصره :

 يموارد مزبور را مطابق نظر کارشناسان مستقر در مرکز تخصص يافتيارزش بازگر مجاز و محق خواهد بود مهيب ،يخسارت کل موارد

 . دينما از مبلغ خسارت کسر

باشد يگذار موظف ممهيسامان ب مهيب کيالکترون زاتيتجه ريتعم يمراکز جز مرکز تخصص ريدر سا ريدر صورت انجام تعم تبصره :

در  يتيمسئول چيسامان ه مهياست شرکت ب يهيبد مربوطه دقت نظر الزمه را بعمل آورد. يدر انتخاب مرکز ارائه دهنده خدمات فن

 . خدمات ارائه شده توسط مراکز مزبور نخواهد داشت تيفيقبال ک

گر محق و مجاز مهي، بار با مبالغ متعارفگذ مهيارائه شده توسط ب يهاردرج شده در فاکتو يهانهيهز رتيدر صورت مغا تبصره :

بر  است جبران خسارت صرفاً يهي. بددياخذ نما هيسامان ارجاع و نظر ثانو مهيبود موضوع را به کارشناسان معتمد شرکت ب خواهد

مربوطه  راتيمتعارف به مرکز تعم يهانهياز هز يشتريگذار مبالغ ب مهيب نکهيخواهد گرفت ولو ا اممتعارف انج يهانهيحسب هز

 . پرداخت نموده باشد

اين اساس و درصورت ر ب ،باشدبا ارزش متعارف و روز دستگاه مي ار موظف به خريداري پوشش بيمه اي مطابقذگ بيمه تبصره :

 .قانون بيمــه خواهد بود 10اعمال ضريب ماده  گي واه، خسارت احتمالي مشمول کم بيمهنوسان و افزايش قيمت دستگ

 


