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افزایش مشکالت زنـدگی بـدلیل   . امروزه در اکثر جوامع حرکت در چارچوب قانون از اولویت ویژه ای برخوردار شده است

فرادی بـه حـل مسـائل و مشـکالت پـیش آمـده ناشـی از        تنوع خواسته ها و نیازهای انسان امکان پرداختن شخصی و ان

لذا از ابتکارات و روشهای ارائه شده از . فعالیتهای اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و خدماتی را از اشخاص سلب نموده است 

سوی موسسات و سازمانهای ذیربط که در جهت ارائه طریق به حل موضوعات پیش آمده صورت میگیرد استقبال وحمایـت  

  . به عمل می آید 

ازاین قبیل مسائل که از دیر باز مد نظر بوده و امروزه به یکی از نیازهای غیر قابل انکارجوامع تبدیل شده است بیمـه   یکی

  . نمودن مسئولیت مدنی اشخاص اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی در قبال دیگران میباشد 

ت یعنی قـانون  انواع آن در جوامع مختلف بصورت اجبار در آمده اساین نوع بیمه بقدری حائز اهمیت میباشد که برخی از 

گذار افراد و سازمانها را نسبت به دریافت این بیمه نامه مجبور مینماید و کسانی که آنرا اخذ نکننـد بـه عنـاوین مختلـف     

  .مجازات یا جریمه می شوند 

دلیل این امـر  ) بیمه شخص ثالث اتومبیل(اص ثالث مثل بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در قبال اشخ

هم روشن است چرا که اگر صاحب خودرو بیمه نامه مذکور را نداشته باشد و شخص ثالثی را مصدوم نمایـد ضـمن اینکـه    

خود  ،دچار معضل گردد خانواده اش ،ممکن است آن شخص نان آور یک خانواده بوده باشد که در اثر از کار افتادگی یا فوت

راننده نیز اگر امکان پرداخت جرایم قانونی از جمله دیه را نداشته باشد به زندان افتاده و خانواده خود را نیز دچار بحـران  

  . بنماید 

هر چه جوامع قانون مند باشند ضریب نفوذ آن هم در جامعه بیشتر است میتوان گفت در رشد و توسعه این رشته بیمه ای 

  . استفاده کنند  بیمه ای  نونی خود اشراف داشته باشند بهتر میتوانند از مزایای این رشتهو هرچه افراد به وظایف قا

بطورمثال اگر کارگری درداخل چاه درحال حفر دچار خفگی گردد و در بررسی علت حادثه مشخص شود دستگاه پمپ هوا 

ر حادثه دچار سـر در گمـی شـده و    دهی برای لحظاتی خاموش شده و هوا به ایشان نرسیده ممکن است درشناسایی مقص

مقصر اصلی را شناسایی نکنند یعنی عوامل دخیل در قطعی برق مثل شرکت برق ، قطعی سیم ، خرابی دستگاه و غیـره را  

با دعوت بعنوان دالیل حادثه معرفی و از پرداخت زیان طفره روند اما اگر بازماندگان فرد حادثه دیده به قوانین آشنا باشند 

 که معموالً صاحبکار میباشدکار و یا تسخیروکیل مقصرین حادثه را ینبازرس  ذیصالح مثل مقامات انتظامی محل ، از مراجع

شناسایی و نسبت به احقاق حقوق خود اقدام میکنند وهمینطوراگر صاحبان کار به قوانین ومقررات آشنا باشند با دریافـت  

ا در قبال کارکنان بیمه مینمایند تا از طبعات مالی چنـین حـوادثی   خود ر ،مسئولیت مدنی قبل از شروع به فعالیت پوشش

  .  باشندکه بعضاً هم سنگین میباشد در امان 

کم کم به جایگاه واقعی خود نزدیک میشـود کـه دالیـل آن را هـم     خوشبختانه در جامعه امروزی ما بیمه مسئولیت مدنی 

  :میتوان بشرح ذیل عنوان نمود 

  .اجرای آن از سوی مراجع قضایی برید رشد قانون گرایی و تاک - 1

 .ای  بیمه   گسترش جوامع شهری وممارست مردم با مراکز اثر رشد اطالعات بیمه ای افراد در - 2

 .تبلیغات شرکتهای بیمه در رسانه ها و معرفی پوششهای بیمه ای  - 3

شده بازاریابان با مراجعـه  که باعث  رقابت بین شرکتها تشدیدافزایش تعداد شرکتهای بیمه ، نمایندگیهای آنها و  - 4

 ئه پیشنهاد بیمه اقدام مینمایند وحتی آحاد مردم نسبت به معرفی و ارا بیمه گذاران بالقوهبه 

و افراد دارای مسئولیتهای مختلـف را وادار بـه    کارفرماهاافزایش مبلغ دیه و هزینه های پزشکی در جامعه ما که  - 5

    . تبعات آن مینماید  دریافت بیمه نامه برای اجتناب از مواجهه با
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د بطوری که طبق آمارهای موجود در کشـورهای توسـعه   نبیمه های مسئولیت از گستردگی بسیار زیادی بر خوردار میباش

این رشته بیمه ای در ایران نیز در حال گسترش است  .درصد پرتفوی بیمه ای به این رشته اختصاص دارد 30یافته بیش از 

  . همه گیر شده است تقریباً و بیمه حرفه ای پزشکان مثل بیمه کارفرمای ساختمانی  بطوری که  بعضی از آنها

  : مورد نیاز میباشد که برخی از آنها عبارتند از  انواع مشاغل و فعالیتهابیمه های مسئولیت برای  

  کارکنان و اشخاص ثالث  درقبالمختلف  وکارگاههای صاحبان مشاغل - 1

 وزمینی در قبال کارکنان خود و اشخاص ثالث  -دریایی –دارندگان وسائل نقلیه هوایی  - 2

وسایر کاالهـا در قبـال مصـرف     –لوازم خانگی  -دارویی –محصول اعم از مواد غذایی و فروشندگان تولیدکنندگان   - 3

 کنندگان یا  استفاده کنندگان 

درقبـال  ... درمانی و غیره  –ورزشی  –مسافرتی  –تفریحی  –خدماتی  مختلف گردانندگان ،مدیران و صاحبان مراکز  - 4

 مشتریان 

  ، وکال ، دفترداران و غیره در قبال مراجعان مختلف مثل پزشکان ، مهندسان تخصص هایدارندگان  - 5

  :تقسیم بندی نمود  دسته بندی و تفکیک انواع بیمه های مسئولیت میتوان آنها را به چند دسته عمده  جهت

  کنان و اشخاص ثالث بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کار) الف

  بیمه مسئولیت حرفه ای ) ب

   بیمه مسئولیت عمومی) ج

  بیمه تضمین کیفیت محصول) د

  بیمه طرحهای مخصوص) ه

شخص کارفرما که میتواند فرد ، سازمان ویا شرکت باشد مسئولیت مدنی و کاری در بیمه کارفرما درقبال کارکنان ،ـ  الف

تحت پوشش قرار میگیرد و حتی خسارتهای جانی که ممکـن  فعالیت دخیل هستند در قبال تمام کسانی که در اجرای آن 

بیمـه  . وارد گردد با الحاق کلـوز مربوطـه پوشـش داده شـود     ) غیر مرتبط با کار (است در اثر اجرای کار به اشخاص ثالث 

تولیدی ،صنعتی ، خـدماتی و   مسئولیت کارفرما برای فعالیتهای مختلف مثل ساختمان سازی ، اجرای پروژه ها ، فعالیتهای

  .حتی بازرگانی در نظر گرفته شده و شامل پوششهای اصلی و پوششهای اضافی میباشد 

پوشش اصلی حوادثی را که در اثر اجرای مستقیم کارو فقط در محدوده تعریف شده آن فعالیت  به کارگران و سایر عوامل 

گـاه  رفلزی ساختمان ، آسیب به دست کارگر در کا اسکلتر از روی مثل افتادن کارگ.  شامل میشودکاری وارد میگردد را 

انفجار گاز در آشپزخانه رستوران و صدمه دیدن کارگران ،سقوط کارگر فروشگاه از پله های آن در هنگام جابجایی نجاری ،

این پوشش ..... رانی وکاال ، برق گرفتگی کارکنان دفتر خدماتی ، صدمه دیدن کارگران در اثر رانش زمین در یک پروژه عم

بدون دریافت کلوز در بیمه نامه اصلی داده شده و مبنای پرداخت خسارت صدور رای دادگاه بر علیه کارفرما و طبق تعرفه 

  . پزشکی رایج کشور و فقط کارگران و کارکنان را شامل میشود 

ان پوششهای اضافی مثـل دیـه دوم ، پرداخـت    اما در این بیمه نامه ها کلوزهایی نیز تعریف شده اند که بموجب آنها میتو

، مطالبات تامین اجتماعی ، پوشش شخص کارفرما ، مهندسین ناظر ، پیمانکاران خسارت بدون رای دادگاه و تعرفه پزشکی 

فرعی ، اشخاص ثالث و غیره را نیز با پرداخت حق بیمه اضافی تحت پوشش قرارداد که بعـداً در ایـن رابطـه بطورمفصـل     

  .اده خواهد شد توضیح د

در ارتباط با اشخاصی است که دارای تخصص در حرفه خاصی بوده و مایل هسـتند  ب ـ بیمه نامه های مسئولیت حرفه ای  

مسئولیت مدنی خود را در مقابل مراجعان یا مشتریان خود تحت پوشش قرار دهند ، مثل پزشـکان ، مهندسـان نـاظر یـا     
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ث کـه    لذا مجری،وکال، سردفتران،حسابرسان و غیره  چنانچه در اثر اقدامات ایشان خسارات بدنی یا مالی به اشـخاص ثاـل

مشتریان آنها هستند وارد گردیده و مراجع ذیصالح مسئولیت بیمه گذار را محرز بدانند بیمه گردر چـارچوب بیمـه نامـه    

  . صادره خسارتهای مذکور را جبران خواهد نمود

یمه های مسئولیت تفکیک شده اند که بیمه شدگان آنها عموم افـراد جامعـه   مسئولیت عمومی از این جهت از سایر بـ   ج

یا در بیمه مسئولیت وکال نیز بیمار مراجعه کننده به آن پزشک میباشد  ،مثال در بیمه حرفه ای پزشکان بیمه شده .هستند

جامعـه ممکـن اسـت     مشتری مراجعه کننده به ایشان تحت پوشش میباشد اما در بیمه مسئولیت عمومی تک تک احـاد 

مشمول این بیمه نامه باشند مثل بیمه مسئولیت ناشی از اجرای ساختمان کـه در اینجـا بجـز سـاختمانهای اطـراف هـر           

یا بیمه مسئولیت امـاکن عمـومی ماننـد سـینماها ، ورزشـگاهها ، رسـتورانها ،       . رهگذری ممکن است دچار حادثه گردد 

  .، مخابرات و از این قبیل در قبال اشخاص ثالث عموم جامعه را شامل میشود مسئولیت مدنی شرکتهای آب و فاضالب 

بیمه تضمین کیفیت محصول در واقع پوشش گارانتی محصول تولید یا توزیع شده بعالوه خسـارات احتمـالی وارده در    ـد 

حوزه کـاری  . رار میدهد اثر عدم کارکرد درست به خریدار و اشخاص ثالث را برای خسارتهای جانی و مالی تحت پوشش ق

این بیمه نامه بسیار متنوع و گسترده بوده و تقریبا تمام کاالها را اعم از مواد غذایی ، بهداشتی ، صنعتی ، لـوازم خـانگی ،   

  .خدماتی و غیره را شامل میشود 

ارداد یعنی اگر شـئی  قرتوان آنها را تحت پوشش فقط گارانتی یپوشش های ارائه شده نیز دارای تنوع میباشد بطوری که م

) بیمه گـذار (فروخته شده کارایی نداشته باشد با اعالم موضوع از سوی خریدار به فروشنده و ارجاع آن از طرف فروشنده 

به شرکت بیمه و تایید عدم کارکرد شئی مذکور از سوی کارشناس بیمه گر خسارت تا حداکثر قیمت فروخته شده به بیمه 

  . دد پرداخت میگر )خریدار(شده 

همیطور میتوان پوشش گارانتی و خسارتهای تبعی را همزمان ارائه نمود بگونه ای که  اگر در اثر عدم کـارائی شـئی بیمـه    

 ه،گر موظف است در چارچوب بیمه نامه صـادر  بیمه شده خسارتهای جانی و مالی به بیمه شده و اشخاص ثالث وارد گردد 

   .بر آورد و پرداخت نماید لی وارد به اشخاص ثالث و بیمه گذار را هم خسارت خود شئی و هم خسارات جانی وما

بـا ایـن   ( مثل بیمه تضمین کیفیت لوله های پلی اتیلن ، تضمین کیفیت اجاق گاز یا بخاری گازی تولید یـا فروختـه شـده   

  ) توضیح که بیمه گذار میتواند تولید کننده یا فروشنده کاالباشد 

امه حتی میتواند فقط خسارتهای وارد به اشخاص ثالث را شامل شود یعنی تعمیر یا تعویض خود مورد بیمه ما در این بیمه ن

  .شئی مطرح نباشد و بیمه گذار فقط خسارتهای وارده به اشخاص ثالث و خریدار را تحت پوشش قرار میدهد 

اشـد یـا ممکـن اسـت اصـالً      بیمه طرحهای مخصوص ، در این بیمه نامه موضوع مورد بیمه میتواند پوشش مسئولیت بـ ه

ارتباطی با مسئولیت شخص نداشته باشد، اما با توجه به اینکه سایر رشته های بیمه ای قادر به ارائـه پوشـش بـرای آنهـا     

  . یستند در قالب این بیمه نامه ها  گنجانده شده اند ن

ئولیت تشکیل شده  داشـته باشـد   همینطور اگر بیمه گذاری تقاضای بیمه نامه جامعی که از ترکیب پوششهای مختلف مس

  .  بدلیل آنکه نمی توان نرخ وشرایط واحدی برای آن ارائه نمود در قالب طرحهای مخصوص تحت پوشش قرار میگیرد 

، بیمـه جـامع    بیمه قطارهای مسـافربری طیور ، اسبهای مسابقه ، و  مانند بیمه های اعتباری ، ماهیهای قزل آال ، بیمه دام 

  ...ره شهرداریها و غی

  فصل دوم

  انواع بیمه های مسئولیت

  ـ بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان 1
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این بیمه نامه یکی از موفقترین و کابردی ترین بیمه نامه های رایج در کشور میباشد، حوزه فعالیت آن بسیار گسترده بوده 

ایی بیمه تامین اجتمـاعی در ارائـه خـدمت بـه     یکی از دالیل گسترش آن عدم کار.و تقریباً تمام مشاغل را شامل میشود 

کارگران وکارکنانی میباشد که در اثر حوادث کاری دچار مصدومیت میشوند، دلیل دوم ارائه پوششـهای جـانبی در کنـار    

  .که در جای خود توضیح داده خواهد شد ) کلوزها(پوشش های اصلی میباشد

  : د که عبارتند از بیمه مسئولیت کارفرما خود به چند دسته تقسیم میشو

  ـ مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی 

  ـ مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان پروژه های عمرانی 

  ـ مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان خدماتی ،صنعتی و بازرگانی

  :مسئولیت کارفرمای ساختمانی ) الف

تاریخ شروع پوشـش بیمـه نامـه و بـه      زانی مشغول بکار هستند ابموجب این بیمه نامه کارگرانی که در یک پروژه ساختم

یکی از آنهـا در حـین کـار و در    تحت پوشش حوادث کاری قراردارند وچنانچه  مقرر سررسیددر شرط پرداخت حق بیمه 

د محدوده تعریف شده در بیمه نامه دچار صدمه بدنی یا فوت گردد بیمه گر موظف به پرداخت غرامت مطابق تعهـدات خـو  

  .که در جدول مشخصات بیمه نامه درج شده خواهد بود

شـامل کـارگر سـاده و    (کارگرانشامل فقط خسارتهای حادث شده به  بدون الحاق کلوزهاپوشش ارائه شده بیمه نامه فوق 

ـ   محدوده کاریدر  ساختمانیعملیات  مرتبط بامشغول در ساختمان در اثر کارهای ) حرفه ای ، بناء و معمار  رط بـوده و ش

  .میباشد مراجع قضاییپرداخت خسارت مسئول شناخته شدن کارفرما از سوی 

بوجود مـی آمـد از جملـه     خسارت پرونده های  بررسی و تسویه مشکالت عدیده ای در با این پوششها با عنایت به اینکه

بزار و مصالح در خـارج از  اینکه ممکن بود شخص در اثرعمل مستقیم مرتبط با کار خسارت ندیده باشد مثالً هنگام خرید ا

ه    شـخص   محیط کاری دچار حادثه شده باشد یا هنگام استحمام در محیط کار دچار برق گرفتگی شود یا خسارت بـدنی ـب

 ، لـذا پوشـش نبودنـد   تحت که در بیمه نامه فروش رفته  ،، پیمانکارفرعی وارد گردد  ها همسایه ناظر ،، پیمانکارکارفرما ، 

با حـق بیمـه اضـافی     به انتخاب بیمه گذاران و ارائه پوششهای مذکور کلوزهایی طراحی گردید که رفع این مشکل و برای

   .میتوان آنها را ابتیاء کرد

   .در ذیل به معرفی کلوزهای مذکور پرداخته شده است 

   کلوزهای بیمه مسئولیت کارفرما درمقابل کارکنان

بجـزء صـدمات   (سته به کارگاه و در ماموریت های خارج از کارگـاه  بموجب این کلوز کارکنان در محل اقامت واب – 2کلوز

ضمن اینکه اسامی افراد مجـاز بـرای ماموریـت خـارج از     . تحت پوشش میباشد ) جسمانی ناشی از وسایل نقلیه موتوری

  .اعالم شده باشد بصورت کتبی کارگاه قبالً باید 

اقامت موقت برای کارگران تهیه میگردد کـه در سـاعات غیـر     اغلب در کارهای ساختمانی بخصوص در متراژهای باالً محل

کاری در آنجا استراحت نمایند لذا چنانچه در این محل حادثه ای برای آنها بوقوع بپیوندد با اخذ این کلوز خسـارت وارده  

ها معموالً شخص یا در این نوع کارهمچنین .قابل جبران خواهد بود  این کلوز در مشاغل صنعتی و خدماتی نیزکاربرد دارد 

اشخاصی برای خریدهای الزم یا انجام کارهای اداری و یا در مشاغل صنعتی و خدماتی کارهایی که بصورت نصب در محـل  

بوده یا افراد برای انجام کار به جاهای مختلف اعزام میشوند وجود دارد که با انتخاب این کلوز و اعالم اسامی افراد مجاز به 

  .ها را تحت پوشش قرارداد ماموریت میتوان آن
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کل افراد بیمه شده بیشتر باشد % 20الزم به یاد آوری است تعداد افراد مشمول  ماموریت خارج از کارگاه نباید از : تبصره

 میسـر با نظر ادارات نظارت بر صدور ودریافت حق بیمه اضافی  پوشش تعداد بیشترو در صورت تقاضای بیمه گذار مبنی بر

   .خواهد بود 

بموجب این کلوز صدمات جسمانی وارد به افراد بیمه شده در اماکن وابسته به کارگاه مثل حمام، رستوران،سالن  -3کلوز

بطول می سال هم  10تا در کارگاه پروژه های بزرگ که مدت اجرای عملیات  حتی . تحت پوشش میباشد .... ورزشی و غیره 

انی اماکن خدماتی مختلفی برای پرسنل مشغول در آنهـا در نظـر گرفتـه    انجامد یا کارخانجات و همینطور کارهای ساختم

که ممکن است افراد مشـمول بیمـه در   ..... ، استخر وحمام و غیره میشود مثل رستوران ، سالن ورزش ، سالن نمایش فیلم 

  .این اماکن دچار حادثه شوند که در صورت اخذ کلوز مذکور خسارتهای وارده قابل جبران میباشد 

این کلوز صدمات جسمانی وارد به بیمه شده های این بیمه نامه را در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه موتـوری   -5کلوز

  .تحت پوشش قرار میدهد 

چنانچه وسیله نقلیه عامل حادثه متعلق یا در اختیار بیمه گذار بوده و دارای بیمه نامه شخص ثالث باشد تعهـد  : 1تبصره

ل      محدود بیمه گر فقط  به مازاد تعهدات بیمه نامه ثالث خواهد بود و درصورت نداشتن بیمه نامـه ثالـث کـل خسـارت قاـب

پرداخت است و اگر وسیله مذکور متعلق به غیر باشد بیمه گر نسبت به پرداخت خسارت اقدام و نسبت به تعقیـب مقصـر   

د در قبال عامل حادثه را به بیمه گر منتقـل  حادثه حق جانشینی خواهد داشت یا  بعبارتی زیان دیده باید کلیه حقوق خو

  .نماید 

  .حداکثر تعهد بیمه گر در طول مدت بیمه از یک میلیارد ریال فراتر نخواهد رفت : 2تبصره

پیمانکاران فرعی که بخشی از اجرای پروژه را بعهـده دارنـد تحـت پوشـش قـرار      مسئولیت با الحاق این کلوز  -6کلوز

عملیاتی که پیمانکار فرعی بعهده دارد خسارتی به کارکنان مشغول در پروژه وارد گـردد تحـت    یعنی اگر در اثر .میگیرد 

  .این کلوز در بیمه مسئولیت کارکنان عملیات ساختمانی اجباری میباشد گرفتن. پوشش این بیمه نامه قرار دارد

و مشاور نیز تحت پوشش بیمه نامـه   بموچب مفاد این کلوز عالوه بر مسئولیت کارفرما مسئولیت مهندسین ناظر -7کلوز

  .قرار میگیرد 

رتهای بوجـود  در این کلوز تاکید شده در پرداخت خسارت نیازی به مراجعه به رای دادگاه نمی باشـد و خسـا   -8کلوز 

قابل پرداخت میباشد و در صورت اعتراض زیان دیده به نظر پزشک معتمـد بیمـه گـر،    د شرکت آمده با نظر پزشک معتم

سه نفره شامل نماینده منتخب بیمه گر و بیمه گـذار و یـک نفـر بـی طـرف الزم       ا ارجاع پرونده به هیئت داوریموضوع ب

  . االجراء خواهد بود 

علت بوجود آمدن این کلوز تسریع در پرداخت خسارت جهت رضایت بیمه گذار و زیـان دیـده و اجتنـاب از مواجهـه بـا      

   .رای دادگاه می باشد  افزایش دیه به دلیل اطاله دادرسی و صدور

بموجب این کلوز هزینه های پزشکی تحت پوشش این بیمه نامه بدون اعمال تعرفه پزشـکی رایـج در مراکـز     -9کلوز 

  .درمانی بهداشتی پرداخت میگردد 

رت از کارفرما میباشد بدین صـو مطالبات سازمان تامین اجتماعی و یا خدمات درمانی مربوط به  10کلوز شماره  -10کلوز

که ممکن است پس از پرداخت غرامت فوت ونقص عضو یا مستمری و یا انجام معالجه و غیره به زیان دیـده ای کـه تحـت    

مطالبه ) بیمه گذار ( قانون تامین اجتماعی از کارفرما  66پوشش سازمانهای مذکور قرارداشته اند بموجت تبصره یک ماده 

  .د دارکلوز مذکورتحت پوشش قرار  تا مبلغ معین شده درکه این هزینه ها نماید 
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بعبارت دیگر اگر حادثه ای برای یکی ار کارکنان تحت پوشش بیمه مسئولیت کارفرما رخ بدهد و ایشـان تحـت پوشـش     

از خسارت حـادث شـده ازجملـه هزینـه از کـار      بخشی و سازمان تامین اجتماعی یا خدمات درمانی نیز قرار داشته باشد 

مذکور دریافت نماید و چنانچه در گزارش بازرسین کار یا رای صادره دادگاه بخشی یـا کـل تقصـیر    افتادگی را از سازمان 

می نماینـد کـه در صـورت     بعهده کارفرما گذاشته شود صورتحسابی به کارفرما ارسال و مبلغ مذکور را از ایشان مطالبه

  .دریافت کلوز مذکور تا مبلغ معین شده بیمه گر پاسخ گو خواهد بود 

بموجب این کلوز صدمات جسمانی وارد به بیمه گذار ،شخص کارفرما یا پیمانکار مطـابق تعهـدات منـدرج در     -11وز کل

  .بیمه نامه تحت پوشش قرارمیگیرد 

کارخانجـات ،عملیـات   (با الحاق این کلوز صدمات جسمانی وارد به اشخاص ثالث در اثر فعالیتهای مورد بیمه  -12کلوز 

  . ریال خواهد بود 1,000,000,000حداکثر تعهد بیمه گر در این زمینه . تحت پوشش قرار میگیرد ) ساختمانی و عمرانی

  الزم به توضیح است این کلوز برای فعالیتهای خدماتی و بازرگانی به هیچ عنوان قابل ارائه نمی باشد 

ند غرامت دریافتی بابت فـوت ونقـص   بیمه گذار با خرید این کلوز و معین نمود تعداد سالهای مورد نظر میتوا -13کلوز 

مندرج در بیمه بعبارتی اگر حداکثر مبلغ دیه . عضو موضوع بیمه را بر اساس دیه روز زمان پرداخت خسارت مطالبه نماید 

ریال باشد و رای دادگاه برای خسارتی که در زمان اعتبار بیمه نامه حادث شده در سالهای بعد صورت گیرد و درآن  Aنامه 

باشد چنانچه کلوز مذکور تا سال صدور رای دریافت شده باشد پرداخت دیه از سوی بیمـه گـر بـر     A+Bمبلغ دیه تاریخ 

  . اساس دیه روز خواهد بود

  .ارائه میگردد  نامه سال پس از تاریخ صدور بیمه 3و 2-1این کلوز برای افزایش دیه  

دسته از افرادی که دچار حادثه میشوند و میباید مـدتی را  د این الحاقیه غرامت روزانه برای آن بر اساس مفا -14کلوز 

ریال از روز چهارم وقوع حادثه تا حـداکثر   120,000ریال و کارگران فنی  80,000استراحت نمایند بر مبنای کارگران ساده تا 

  . روز پرداخت میشود 90

  . ند ارائه میگردد این کلوز فقط برای بیمه نامه هایی که بصورت سالیانه خریداری میشو: تذکر

چنانچه در محدوده مورد بیمه برای کارکنان بیمه شده حادثه ای اتفاق بیفتد کـه ارتبـاطی بـا نـوع      -15کلوز 

فعالیت مورد بیمه نداشته باشد در صورت داشتن این کلوز و محرز بودن مسـئولیت بیمـه گـذار قابـل پرداخـت      

یـا در  . رگران دیگر زمین خـورده و دچـار مصـدومیت گـردد     مثالً چنانچه کارگری در حین شوخی با کا. میباشد 

   .....و غیره و مصدوم گرددهنگام پوشاندن محل چکه آب باران از سقف سقوط کند 

  ـ درصد افزایش نرخ حق بیمه بابت کلوزها

  پنج درصد حق بیمه پایه 2،3،7،11افزایش حق بیمه برای کلوزهای شماره 

  ده درصد       15،  6کلوزهای  –

  پانزده درصد 12،9،8،)1-13(کلوزهای –

  سی درصد)3-13(، 5کلوز  -

  بیست وپنج درصد ) 2-13(کلوز  -

  ریال دو درصد  10,000,000به ازاء هر 10کلوز  -

  ریال شش درصد    10,000به ازاء هر  14کلوز  -

       نکات حائز اهمیت  -
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  .ریال میباشد  1,030,000باشد اما حداقل حق بیمه فعالً مدت زمان این بیمه نامه یکسال یا کمتر از یکسال میتواند

در % 20د و چنانچه که اسامی بیمه شدگان اعالم گردد تخفیفی معـادل  نافراد بیمه شده میتوانند با نام و یا بی نام بیمه شو 

  . نظر گرفته میشود

ر جهت مازاد بر خسارت پرداخت شده و تعهدات بیمه گباشند  نیز چنانچه بیمه شدگان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی

  .در نظر گرفته میشود% 20از سوی سازمان تامین اجتماعی باشد تخفیفی معادل 

بیمه گذار میتواند شخص حقیقی یا حقوقی و یا یک نفریا چند نفر باشد که در صورت اینکه چند نفر باشند نـام یکـی بـه    

  .ذاران در جدول مشخصات ثبت میگردند عنوان بیمه گذار اصلی و بقیه با عنوان سایر بیمه گ

ضریب نیروی کار در این بیمه نامه بر اساس میزان متراژ ساختمان و توسط سیستم صدور بطور اتوماتیک محاسبه میگردد 

.  

تخفیفـی اعمـال    هسـتند بخـواهیم   یچنانچه بدلیل رقابت با سایر شرکتها و برای مواردی که دارای حق بیمه قابل توجه

از مکاتبه با مراکز استانها و دریافت پاسخ کتبی از ایشان شماره و تاریخ نامه را بعنوان شماره و تاریخ مجوز در پس  نمائیم

  .نظر گرفته و تخفیف اعمال میکنیم 

  ـ ضریب نیرو در بیمه مسئولیت کارفرمای ساختمانی 

درج و تعداد نفرات بـر مبنـای    در سیستم وب جهت محاسبه ضریب نیرو میباید متراژ زیر بناء در جدول مربوطه

  :جدول ذیل و بطور اتوماتیک محاسبه میگردد 

  نفر  5متر مربع  500ضریب نیرو برای زیر بناهای زیر 

  نفر به نفرات قبلی افزده میشود  1متر   180متر هر 1000الی 501از 

  "     "متر یک نفر  250متر هر  1500الی  1001از 

  "     "متر یکنفر      300متر هر  2000الی  1501از 

  "     "متر یک نفر    350متر هر  3000الی  2001از 

  "     "متر  یک نفر    400متر هر  4000الی  3001از 

   "      "متر یک نفر    450متر هر  5000الی  4001از 

   "      "متر یک نفر        500متر هر  6000الی  5001

  "       "نفر    متر یک  550متر هر  7000الی  6001

   "        "متر یک نفر     600متر هر  8000الی  7001

        "        "متر یکنفر      700متر هر  10,000الی  8001

  صدور بیمه نامه مسئولیت کارفرما ی ساختمانی از طریق وبـ 
نـیم بیمـه گـذار دارای پروانـه     برای صدور بیمه نامه مسئولیت کارفرمای ساختمانی ابتدا الزم اسـت اطمینـان حاصـل ک   

ساختمانی میباشد لذا حتی المقدورفتوکپی آنرا از بیمه گـذار دریافـت و ضـمیمه مـدارک میکنـیم سـپس یـک نسـخه         

الزم به یادآوری است پرسشـنامه  نماییم  یم  پرسشنامه در اختیار وی قرار میدهیم و ایشان را برای تکمیل آن راهنمایی 

و کلوزهای انتخابی بدرستی عالمت زده شده باشد پس از آنکه پرسشنامه بطور کامل پاسـخ   باید بدون خط خوردگی بوده

بیمه گذار باید آنرا مهر و امضاء نماید به هیچ عنوان بیمه گر و نماینده او نباید از طرف بیمـه گـذار پرسشـنامه را     داده شد

در صدور بیمه نامه ممکـن اسـت بیمـه گـذار را از      امضاء نمایند چرا که هنگام  بررسی پرونده خسارت کوچکترین اشتباه
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دریافت خسارات سنگین محرم سازد که آنوقت بیمه گذار میتواند ادعا نماید در تکمیل پرسشنامه بیمه گر یـا نماینـده او   

  .دخالت نموده اند 

شـتریان را کلیـک   ، در وحله اول آیتم مـدیریت م از طریق پرتال وارد سیستم مسئولیت میشویم ،کرپس از دریافت مدا

گرفتن شماره ملی ضروری است و بـدون وارد نمـودن آن امکـان اسـتفاده از     (نموده مشخصات بیمه گذار را وارد میکنیم 

در کادر آدرس وتلفن نشانی محل اقامت بیمه گذار را وارد میکنیم چرا که آدرس محل کار در هنگـام  )سیستم وجود ندارد

پس از ثبت مشخصات بیمه گذار ) برعکس پزشکان و پیراپزشکان(درج خواهد شد  پر کردن پرسشنامه در محل مورد نظر

آیتم فرم های عملیاتی را کلیک نموده و از منوی داده شده پرسشنامه و سپس مسئولیت کارفرمای ساختمانی را انتخـاب  

پرسشـنامه را تکمیـل    شـده   مدارک دریافـت کلید افزودن را میزنیم و با استفاده از  از پایین صفحه ظاهر شده .میکنیم 

الزم به یادآوری است برای درج نام بیمه گذار آنرا جستجو نموده وبا توجه به اینکه قبالً مشخصات او را ثبت کرده (میکنیم 

پس از انتخاب کلوزهایی که قبالً بیمه گذار آنها را در پرسشنامه عالمت گذاری نموده نمایش حق بیمه ) ایم انتخاب میکنیم

نیم چنانچه بیمه گذار با مبلغ حق بیمه موافقت نمود یک بار اطالعات داده شده را بازبینی میکنیم و چنانچه مشکلی را میز

رگ    » ثبت با موفقیـت انجـام شـد   « وجود نداشت کلید ثبت را میزنیم  با ظاهر شدن جمله  شـماره پرسشـنامه را روی ـب

ه آن احتیـاج     پرسشنامه تکمیل شده توسط بیمه گذار می نویسیم  چرا ک ه برای مراجعه مجدد به اطالعـات داده شـده ـب

با ظاهر شدن جدول کلیـد   زدهحاال برای صدور بیمه نامه یا پیش نویس بیمه نامه کلید ارسال به صدور را . خواهیم داشت 

در جـدول   وکلیک ثبت را میزنیم ،سپس در پایین صفحه کلید افزودن را برای وارد نمودن اطالعات نحوه وصول حق بیمه 

مربوط به پرداخت حق بیمه اگر بیمه گذار مایل باشد کل حق بیمه را یکجا واریز نماید کل مبلغ را وارد نموده تاریخ روز را 

اما اگر بخواهد بخشی را نقد و مابقی را بطور اقساط پرداخت نماید میتـوان  .  میزنیم را نیز تایپ کرده کلید ثبت و بازگشت

قسط متوالی ماهیانه دریافت نمود البته در صورت باال بـودن حـق    3حق بیمه را نقداً و الباقی را در  تا یک سوم% 40ابتدا 

قسط نیز افزایش داد ، در هر حال آخرین قسط می باید تا دو  6ریال میتوان تعداد اقساط را تا  20,000,000بیمه مثالًبیش از 

  . ماه مانده به انقضاء بیمه نامه وصول شده باشد 

هت چاپ قبض ها با چاپگر لیزری  باید آنها را از محل پرفراژ جدا نموده تک تک روی هم قرارداده و کلید چاپ فیشهای ج

  .اما با پرینتر های سوزنی آنها را بصورت سری چاپ میگیریم پرداخت نشده را بزنیم 

  نحوه ثبت چک و ارسال چک به بانکـ 
چـک را   ،برای  ثبت نحوه پرداخت ،بجای نقد یا اقسـاط  پرداخت کندچک  تبصورچنانچه بیمه گذار بخشی از حق بیمه را

یـک   از انتخاب کرده مشخصات کامل چک را طبق جدول داده شده پر کرده کلید ثبت را میزنیم و اگر تعداد چـک بـیش  

د بردرو تهیه مشخصات چکهای بعدی را هم وارد میکنیم سپس برای ارسال چک به بانک بای ،فقره باشد با زدن کلید ثبت

شود بدین صورت که پس از وارد شدن به پرتال و سیستم مسئولیت از قسمت حسابداری آیتم ارسال چـک بـه بانـک را    

 حساب بیمه گر در آن قرار دارد ظاهر میشودمی نماییم جدول مشخصات بانک عامل که  انتخاب و گزینه افزودن را کلیک 

کلید ثبت را میزنیم جدول مذکور مجدداً ظاهر شده اینبار کلید تهیه  نام بانکبا دادن مشخصات بانک از جمله کد شعبه و 

مشخصات چکهای ارسالی به بانک  را باید پیـدا نمایـد ظـاهر میشـود بـا دادن       دیگری که  فرعی لیست را میزنیم جدول

بت شـده قبلـی ظـاهر و    تاریخهایی که سررسید چکها در آن فاصله قرار دارد و زدن کلید تهیه لیست ،فهرست چکهای ث

  .چکهای مورد نظر را انتخاب میکنیم سپس کلید انتقال به لیست  را کلیک کرده  این پنجره را می بندیم 

کلید ثبت را زده و سه برگ از  بردرو مربوطـه را چـاپ میگیـریم و بـا     جدولی که حاوی چکهای مورد نظر است  در پایین 

تحویل بانک داده یک برگ از تاییدیه بانک را به حسابداری شـعبه تحویـل    ضمیمه نمودن اصل چکهای دریافت شده آنرا

  .میدهیم 
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  چاپ بیمه نامه و ضمائمـ 

پس از چاپ گرفتن از فیشها بنحوی که در فوق توضیح داده شد فیش نقدی را  به بیمه گـذار داده منتظـر میشـویم آنـرا     

ه میشود  داد بطور اتوماتیک زده شماره بیمه نامه و تاریخ صدورکلید صدور را ،پرداخت نماید و پس از اطمینان از پرداخت 

  .که متعاقب آن میتوان از بیمه نامه ، کلوزها و شرایط عمومی چاپ گرفته و با مهر وامضاء  تحویل بیمه گذار داد 

  فسخ و ابطال ـ صدور الحاقیه 
باشد تغییراتی در آن بوجـود آیـد ایـن تغییـرات     از آنکه بیمه نامه چاپ و تحویل بیمه گذار گردید ممکن است الزم  بعد

  .میتواند بار مالی بدنبال داشته باشد یا بدون ایجاد افزایش یا کاهش حق بیمه اتفاق بیفتد 

اولین الحاقیه ای که ممکن است بالفاصله پس از صدور بیمه نامه الزم باشد الحاقیه ابطال بیمه نامه است اگـر بیمـه نامـه    

مقدماتی که برای صدور آن انجام شده مورد پذیرش بیمه گذار نباشد در همان روز صدور بیمـه نامـه    صادره علیرغم تمام

از منوی موجود در فرمهای عملیـاتی فسـخ وابطـال را     میتوان آنرا بدون کسرحق بیمه ابطال نمود برای این کار الزم است

ه شده دلیل ابطال را تایپ نموده ثبت الحاقیه را می انتخاب و ابطال از طرف بیمه گر را کلیک میکنیم سپس در جدول داد

در مرحله بعدی از گزینه های موجود برای فسخ و ابطال گزینه آخر یعنی صدور الحاقیـه فسـخ و ابطـال را کلیـک      .زنیم 

ویـل  تحپس از مهر و امضاء به بیمـه گـذار   را نموده جدول مربوطه را تکمیل و صدور سپس چاپ را میزنیم تا فرم مربوطه 

    .نماییم

تفاوت فسخ و ابطال عمدتاً در این است که ابطال بالفاصله در روز صدور بیمه نامه یا قبل از آغاز پوشش بیمه نامـه اتفـاق   

میفتد و حق بیمه ای کسر نمی گردد اما در فسخ اصوالً بیمه نامه جاری شده و بیمه گذار بخشـی یـا تمـام حـق بیمـه را      

یلی تقاضای فسخ آن از طرف بیمه گذار یا بیمه گر مطرح میگردد که قاعدتاً کسر حق بیمـه بـه   پرداخت نموده و بنا به دال

  .  و الزم است قبل از فسخ اخطاریه صادر و ارسال گردد . دنبال خواهد داشت 

  تغییرات دیگرـ صدور الحاقیه تمدید و 
تمدید برای مدت مشـابه بیمـه   (ز بیمه نامه اصلیبرای صدور الحاقیه سایر تغییرات مثل تمدید برای مدت کمتر یا بیشتر ا

در پـایین  .....یا تغییر نام یا آدرس بیمه گذار یا اضافه و کم نمودن کلوز و غیـره  ) نامه اصلی از ثبت تمدید استفاده میشود

را انتخاب  »و تمدید بیمه نامه  ثبت الحاقیه «سپسرا کلیک کرده  »صدور و الحاقیهعملیات «منوی فرمهای عملیاتی آیتم 

بیمه مسئولیت مورد نظر شماره بیمه نامه را جستجونموده کلید برو بـه را انتخـاب نمـاییم بعـد از      رشته و پس از انتخاب 

قابـل ذکـر   (کلید ثبت الحاقیه را انتخاب می نماییم   از     گزینه های ثبت الحاقیه و ثبت تمدید یافتن بیمه نامه مورد نظر

با نمایش متن پرسشنامه مربوطه عنوان الحاقیه را تایپ کرده سپس تغییرات ) خوداری گردد» یدثبت تمد«است از انتخاب 

و اال آخر تـا  » ارسال به صدور«در نهایت پس از زدن کلید ثبت  مانند مراحل صدور بیمه نامه کلید   الزم را انجام میدهیم 

   . چاپ و تحویل به بیمه گذار ادامه میدهیم 

منجر به حق بیمه اضافه بشود در نمایش حق بیمه مبلغ کل متعلق به بیمـه نامـه   ت اگر نتیجه تغییرات الزم به توضیح اس

اعم از بیمه نامه اصلی و الحاقیه را یکجا نمایش میدهد اما در صدور و چاپ فیش پرداخت فقط حق بیمه اضافه درج خواهد 

  .شد 

  عمرانیب ـ بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان پروژه های 
کلوزهای مورد استفاده در بیمه مسئولیت کارفرما در انواع مختلـف آن    انتخاب با توجه به اینکه نحوه صدور بیمه نامه و     

در مطالب  بنابرینگیری مطالب فوق الذکر میتوان آنها را در این بیمه نامه نیز مورد عمل قرار داد فرامشترک میباشد لذا با 
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تفاوتها و اقدامات دیگری که برای این بیمه نامه الزم اسـت  تکرار مندرجات فوق خودداری و فقط از ذیل سعی شده است 

  .شرح داده شود 

  فرق پروژه عمرانی با عملیات ساختمانی   

 ، ،  راه آهن ، مترو که در نتیجه آن کارخانه ، راهراپروژهای مقاطعه کاری و نصب  تمامی در این مقوله پروژه های عمرانی   

   .میگردد  شامل میشود  اجراءخطوط انتقال آب و برق وگازو تلفن و سایر ابنیه و محدثات بجزء ساختمان سازی 

عمـوم  توسـط   بیشـتر دلیل اینکه فعالیت ساختمان سازی را از سایر پروژه ها جدا نموده اند این است که ساختمان سازی 

ه میباشند اما پروژه های عمرانی توسط شـرکتها بـا مقـررات    حقیقی اجراء میگردند و دارای ریسک مشاب مردم و اشخاص

پـارک  یـک  مـثالً سـاخت   .  وجود دارد هاانواع آنریسک خطرو تفاوتهای زیادی بین  اجراء گردیده خاص حاکم بر هرکدام 

  .تفریحات با احداث سد یا پاالیشگاه دارای ریسک متفاوت میباشد 

   نحوه صدور بیمه نامه 
امه کارفرمای پروژه های عمرانی ابتدا الزم است بیمه گذار نسبت به تکمیل پرسشنامه اقدام نماید درج برای صدور بیمه ن 

و کلوزها باید با دقت و به تناسب نیاز فعالیت بیمه شده عالمت . تعداد نفرات بیمه شده از اهمیت خاصی بر خوردار میباشد 

ادی جهت تهیه لوازم و مصالح بطور مرتـب در بیـرون از کارگـاه تـردد     گذاری شود مثالًً  در پروژه های عمرانی معموالً افر

دار است یا محل اقامت و امکانات تفریحـی و  رمینماید لذا دریافت پوشش ماموریت خارج از کارگاه از اهمیت خاصی بر خو

  . میباشد لذا انتخاب کلوز مربوطه دارای اهمیت ویژه است  ای بزرگ فراهمهورزشی در کارگاه

ز تکمیل پرسشنامه ومهر و امضاء آن توسط بیمه گذار و دریافت مدارک الزم مانند رونوشت پیمـان و لیسـت تـامین    پس ا

سـپس  . الزم است محل پروژه توسط کارشناس صدور بازدید و گزارش کارشناسی تهیه و ضمیمه مدارک گردد ،اجتماعی 

کارفرمای ساختمانی نسبت به صـدور   بیمه مسئولیت داده شده برایشرح مثل اطالعات دریافت شده وارد سیستم شده و

  . اقدام میگردد 

  نرخ بیمه پروژه های عمرانی

بـه ترتیـب     درصد/ 5درهزار و / 5حداقل نرخ آن برای یکسال . فعالیتهای عمرانی به چهار طبقه تقسیم بندی شده است 

  . میباشد  در هزار و درصد   4/1-9/0-0/ 8رتیب و طبقات بعدی بت طبقه اول  هر نفر برای فوت ونقص عضو و هزینه پزشکی

  .نمونه فعالیت هر کدام از طبقات بشرح ذیل میباشد 

تسطیح اراضـی و از ایـن    محوطه سازی ، حصار کشی ، احداث فضای سبز پارک ، استحصال زمین ،: طبقه اول شامل  - 1

  ..قبیل 

الیروبی زهکشـی، احـداث سـالن     ،نیرو و مخابرات  راه سازی، خطوط لوله نفت وگاز ، خطوط انتقال: طبقه دوم شامل - 2

 ورزشی مجتمع های سنگ و آهن ، سدهای خاکی و غیره

 پتروشیمی ، نصب ماشین آالت کارخانجات ، پاالیشگاه ، سدهای بتنی ، پل ، نیروگاه و غیره: طبقه سوم شامل  - 3

       ..... مترو و امثال آن احداث تونل ، پروژه های فاضالب ، منابع هوایی آب  ، : طبقه چهار شامل  - 4

با عنایت به اینکه صدور بیمه نامه از طریق وب انجام میشود لذا فقط باید جـداول مربوطـه را مشـابه آنچـه بـرای بیمـه       

کارفرمای ساختمانی توضیح داده شد برای فعالیت عمرانی نیز انجام و در قسمت زیر فعالیت موضوع مورد بیمه  یـا مـورد   

همانطور که قـبال ً نیـز توضـیح داده شـد و دو بـاره تاکیـد       .  کرده تا صدور بیمه نامه بدرستی انجام شود  مشابه آنرا پیدا

میگردد تعداد افراد تحت پوشش با دقت و به تناسب فعالیت در دست اجراء و با ذکر حداقل و حداکثر نیـرو پوشـش داده   

  . دد قانون بیمه نگر 10شود تا در زمان وقوع خسارت مشمول  ماده 
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  بیمه مسئولیت کارفرمای فعالیتهای صنعتی ، تجاری ، خدماتی) ج

در این بیمه نامه نیز مشابه بیمه کارفرمای عمرانی اولین مرحله تکمیل پرسشنامه میباشد سپس از محل مورد بیمه توسط 

توسط نماینـدگان نیـز انجـام    بیمه گر      کارشناس صدور بازدید بعمل می آید البته ممکن است بازدید با دریافت مجوز از

در هر حال گزارش بازدید باید ضمیمه بیمه نامه گردد در گزارش بازدید اگر فعالیـت صـنعتی باشـد دقـت الزم روی     شود 

مـورد   ،میزان ریسک با توجه به ماشین آالت و ادوات مورد استفاده متمرکز گردد تا طبقه مربوطه به بدرستی انتخاب شود

اد نیرو میباشد حتی االمکان برای ثبت درست تعداد نیرو ضمن بازدید  دفاتر حقـوق و دسـتمزد یـا    دیگر حائز اهمیت تعد

  .تامین اجتماعی باید رویت شود 

مشاهده گردد بایـد کتبـاً در بیمـه نامـه ثبـت       بازدید محل کاردر هنگام دریا تشدید خطری همینطور اگر کم وکاستیها  

  .د استثناء شو خسارتهای ناشی از آنها و

این نوع بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان به هفت طبقه به تناسب میزان ریسک خطرمشاغل مختلف تقسیم بنـدی  

درصد بترتیب برای فوت ونقص عضو و هزینه پزشکی است ونرخ طبقـات دیگـر   2/0در هزار و 2/0شده است نرخ طبقه اول 

  :که نمونه ریسکهای مربوط به هر طبقه عبارتند از ، 7الی  2بقه از ط 3/1-8/0-6/0-5/0-4/0-3/0: بترتیب عبارتند از 

  .....کارکنان دفتری ، مهندسین ناظر ، کاربران کامپیو تر ، سازمانهای نقشه کشی و غیره : طبقه اول 

لی ، صنایع دستی ، کارگاهـای تولیـد قـا   های هواحد های تولید لوازم صوتی تصویر ی، مراکز درمانی ، فروشگا: طبقه دوم 

  ....تولید دارو و غیره 

کارخانجات فرش ماشینی ، کنسرو سازی ، تولید پوشاک ، کشت و صـنعت ، جمـع آوری زبالـه ،رسـتورانها ،     : طبقه سوم 

  کارگاها ی تولید لوازم منزل ،نانوائیها و غیره

ـ  کارخانجات تولید قند و شکر ، چاپ پارچه: طبقه چهار  ـ و سیلک ، خورکدام محیط بانان ، ش ارگیری ،  رکتهای تخلی ه و ـب

  افتیشرکتهای خدماتی و نظ

کارخانجات تولید محصوالت فلزی و معدنی ،رانندگان ،تولید لوازم برقـی و غیـر برقـی، کـارگران جرثقیـل،      : طبقه پنجم 

  ...کارخانجات خودرو سازی،سنگ، صافکاری،آبکاری فلزات وغیره 

 و،نصب دکل های برقی مخابراتی و امثالهم،کارخانه های تولید آسـفالت  گاز پرکنیکارخانجات کار در ارتفاع، : طبقه ششم 

  ایزو گام،بازسازی ساختمان،بازرسان اداره کار،تعمیر وتولید توربین، نمای ساخمانهای قدیمی

دستگاههای پرس ، تراش،برش فلزات،فرزکاری، نجاری و چوب بری،ساخت ونصب اسکلت  ذوب فلزات ، کار با :طبقه هفتم

   .کار با مواد ناریه، غواصان، کار در معادن زیر زمینی، مهمانداران فلزی،

سایر مراحل صدور بیمه نامه و دریافت حق بیمه و یا ارائه پوششهای مختلف  مشابه مـوارد  ذکـر شـده    

  . قبلی میباشد 

  نکات حائز اهمیت در بیمه کارفرما در قبال کارکنان
ستهای موجود وجود نداشته باشد باید نسبت به انعکاس آن بـه مـدیریت   چنانچه برای فعالیت خاصی مشابه آن در لی - 1

  .ستادی اقدام گردد تا ضمن ایجاد آن در لیست نرخ و طبقه مربوطه مشخص گردد 

کتها وجود داشته باشد یا آن مورد از اهمیت باالیی بـرای بیمـه گـر    سایر شر با خاصی رقابت گرفتن ریسک اگر برای  - 2

گذار با نرخهای موجود تمایل به بیمه نمودن نداشته باشد باید مسـتندات مربوطـه را از جملـه     برخوردار باشد و بیمه

به را جمع آوری و  سایر اطالعات قیمت پیشنهادی سایر شرکتها ، گزارش کارشناسی مبنی بر مطلوب بودن ریسک و 

از دریافت پاسخ مثبت شماره و تاریخ ستاد بیمه های مسئولیت خواستار تخفیف ویژه نماییم که پس  از نامه ای همراه

 .نامه مذکور را در محل مورد نظر در پرسشنامه درج تا درصد تخفیف  اعمال گردد 
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دارای برخی از فعالیتها که در چاچوب تقسیم بندی فوق الذکر قرار نمی گیرند یا از ریسک باالئی بر خوردار میباشند  - 3

مسـئولیت شـرکتهای     -تهایی که با مـواد ناریـه سـر وکـار دارنـد     مانند مسئولیت شرک. نرخ و شرایط خاص هستند 

 .کارکنانی که به حفر چاههای آب وفاضالب مشغول هستند  –در قبال کارکنان و اماکن شهری نگهداری فضای سبز 

  خسارت

  پرداخت خسارت در بیمه مسئولیت کارفرما درقبال کارکنانمراحل 

در اسرع وقت و تا قبـل از سـپری   الع موضوع بصورت کتبی به بیمه گراگر حادثه منجر به جرح مختصرباشد ضمن اط - 1

بالفاصله شخص حادثه دیده را به مرکز درمانی مناسب انتقـال داده و   شدن مهلت اعالم خسارت مندرج در بیمه نامه 

ت را بـه  با توجه بـه اینکـه بیمـه گـر خسـار      .صورتحسابهای پرداختی را با ذکر نام پرداخت کننده نگه داری نمایند

زیاندیده پرداخت مینماید برای دریافت هزینه های درمانی از بیمه گر باید شخص پرداخت کننده مشخص گردد و اگر 

ارائه مدارک و گرفتن رضایت نامه از زیاندیـده هزینـه بـه شـخص کارفرمـا      پرداخت از سوی کارفرما صورت گرفته با 

  .مسترد گردد 

مدارک پزشکی ارائه شده باید اصل باشد و اگر زیاندیده بخواهد از خدمات بیمه تامین الزم به یادآوری است تمام : تبصره 

اجتماعی نیز بهره مند گردد ابتدا اصل مدارک را به ایشان ارائه و پس از دریافت غرامت از بیمه تامین اجتمـاعی فتـوکپی   

تکمیل مدارک و دریافت خسارت اقدام نماید  برابر با اصل مدارک  بانضمام صورتحساب دریافت غرامت را ارائه و نسبت به

.  

چنانچه حادثه شدت داشته باشد بگونه ای که بیم آن برود شخص حادثه دیده دچار نقص عضو یا فوت گـردد ضـمن    - 2

نسبت به اطالع موضوع به مقامات انتظـامی محـل نیـز اقـدام       1اطالع به بیمه گر مطابق توضیحات داده شده در بند 

و تهیـه گـزارش کارشناسـی     وپزشکی قانونی تشکیل پرونده و احتماالً ارجاع آن به مقامات قضاییگردد تا نسبت به 

  . بازرسین کار انجام شود 

بیمه گر پس از دریافت نامه اعالم خسارت، در اسرع وقت نسبت به تشکیل پرونده و تهیه گزارش کارشناسـی اقـدام    - 3

باید دقت شود با توجه به نوع حادثه و میـزان خسـارت از افـراد     مینماید ، برای اعزام کارشناس به محل وقوع حادثه

 . مناسب استفاده گردد

حتی االمکان سعی شود فرم کارشناسی خسارت بطور کامل تکمیل شود بخصوص تعداد افراد مشغول در محل مـورد   - 4

ل   بیمه بطور دقیق بررسی شود اگر لیست تامین اجتماعی یا لیست حقوق و دستمزد یا حضـور وغیـا   ب در محـل قاـب

دسترسی میباشد آمار مربوط به سه ماه آخر دریافت شود ، تاریخ و ساعت وقوع حادثه و اظهـارات شـهود نیـز بایـد      

 .بطور کامل اخذ گردد 

بیمه گر برای پرداخت خسارت لیست کامل مدارک مورد نیاز را باید تهیه و کتبا ً به بیمه گذار ارائه نماید تـا چنانچـه    - 5

رک به طول انجامید و از این جهت زیانی متوجه بیمه گذار شد مثل افـزایش مبلـغ دیـه توسـط مقامـات      اگرتهیه مدا

 .قضایی یا صدور رای دادگاه بابت تاخیر تادیه و غیره بیمه گر مقصر قلمداد نشود 

مـثالً   شـود  در ارائه لیست مدارک حتی االمکان باید سعی شود از دریافت مدارک اضافی یا غیر ضـروری اجتنـاب  : تذکر

چنانچه  پرونده خسارت مربوط به فوت شخص بیمه شده باشد و در پرونده تشکیل شده گزارش مقامات انتظامی ، گزارش 

رای    پزشکی قانونی و رای دادگاه  موجود باشد نیازی به دریافت فتوکپی شناسنامه باطل شده ، گواهی فوت ، جواز دفـن ـب

در خسارتهای جزئی چنانچه مسئولیت بیمه گذار محرز و بیمه نامـه بدرسـتی   یا و  احراز فوت شخص بیمه شده نمی باشد 

  .دریافت شده باشد باید حداکثر تسهیالت برای پرداخت خسارت در نظر گرفته شود  نیز صادر و حق بیمه
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  مدارک مورد نیاز 

  نامه اعالم خسارت توسط بیمه گذار - 1

 ).ارشناس بیمه گرتوسط ک(خسارت از محل وقوع حادثه  یگزارش کارشناس - 2

 ).در صورتی که حادثه شدید باشد (گزارش مقامات انتظامی  - 3

 .بازرس کار که با درخواست مقامات انتظامی یا دادگستری تهیه میگردد   گزارش - 4

 .شده باشد  جرگزارش پزشکی قانونی در صورتی که حادثه به نقص عضو یا فوت بیمه شده من - 5

  وراثبه پرداخت خسارت  اهی فوت و انحصار وراثت برایمدارک مربوط به فوت بیمه شده مثل گو -6

 اصل و فتوکپی برابر با اصل تمام صفحات شناسنامه وراث -7

در مواقعی که بخشی از خسارت توسط بیمـه  (رضایت نامه محضری جهت بیمه گر وبیمه گذار درتسویه کامل خسارت  - 8

 ).گر پرداخت می گردد رضایت نامه فقط برای آن بخش اخذ میگردد 

 برگ استعالم بیمه نامه از واحد صدورو حسابداری - 9

  .لیست تامین اجتماعی یا لیست حقوق و دستمزد یا هر مدرکی که نشان دهنده تعداد واقعی پرسنل بیمه گذار باشد  - 10

 اصل و فتوکپی شناسنامه و کارت ملی مصدوم و بیمه گذار جهت پرداخت خسارت - 11

 .ارداد استخدام مصدوم  کارت اشتغال به کار یا برگ استخدام یا قر - 12

 فتوکپی بیمه نامه و تمام ضمائم آن  - 13

الزم به توضیح است تمام مدارک دریافتی از بیمه گذا ر باید اصل باشد یا حداقل از سوی مراجع ذیصالح  برابـر بـا   : تذکر

  .اصل گردد 

  مبنای پرداخت خسارت

پرداخت غرامـت در ایـن   ه نامه صادره عمل میکند وواحد خسارت در بررسی وتسویه خسارتها دقیقاً بر اساس شرایط بیم

بیمه نامه بر مبنای مندرجات موجود در جدول مشخصات بیمه نامه صورت میگیرد لذا باید دقت شود مندرجات بیمه نامـه  

پرسشنامه تکمیل شده از سوی بیمه گذار باشد اگر هنگام بررسی پرونده مشخص شود میـزان غرامـت   مدارک و مطابق با 

یـا کلـوز خاصـی از سـوی بیمـه گـذار        ستی بیمه گذار در پرسشنامه بیش از تعهدات مندرج در بیمه نامه میباشددرخوا

و بیمه گر موضوع را کتبا با بیمه گذار حل و فصل ننموده در صورت ارجاع پرونـده بـه    عالمتگذاری شده اما ارائه نگردیده

کاربران محترم باید سعی کنند موضوع الینحلی در پرونده وجود  مراجع حقوقی رای به نفع بیمه گذار صادر خواهد شد لذا

  .نداشته باشد 

و تا سقف مبلـغ   صورتحساب ارائه شده از سوی مراکز درمانیمدارک بالینی بیمارستان و پرداخت هزینه پزشکی بر اساس 

پرداخت شده باشـد بـا اطـالع    به شخص زیاندیده پرداخت میگردد و اگر هزینه های مذکور از طرف بیمه گذار  بیمه شده 

  . گرددمی  پرداخت  ویزیاندیده و اخذ رضایت نامه از ایشان به 

اخذ شده باشد با صورتحساب موجود و اگـر   پزشکی کلوز بدون تعرفه اگر کهبستگی به این دارد نیز مبلغ پرداختی مقدار 

  پزشکی تسویه و پرداخت می شود سازمان نظام وزرات بهداشت و تعرفه  کلوز فوق دریافت نشده باشد مطابق

از مبلـغ دیـه    شـود توسط دادگاه نقص عضو نیز تعیین  ،اگر برای عضوی از بدن که هزینه پزشکی پرداخت شده:  تبصره

  .مربوطه هزینه پزشکی کسر و الباقی در وجه زیاندیده پرداخت می شود 

  یساختمانعملیات  بیمه مسئولیت ناشی از اجرای -2
رفا برای کارهای ساختمان سازی طراحی شده است و سایر پروژه های ساختمانی مثل راه سـازی یـا سـد    این بیمه نامه ص

  .سازی و امثال آنها را شامل نمی شود
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در این بیمه نامه خسارتهای احتمالی وارده به اشخاص ثالث ناشی از اجرای مراحل مختلف ساختمانی  اعـم از خسـارتهای   

نخاله های ایجاد شده و  برداشتبطوری که اگر در حین تخریب ساختمان موجود ،  .یگیرد جانی و مالی تحت پوشش قرار م

گودبرداری جهت احداث زیر زمین ، احداث اسکلت ، و سایر مراحل اجرای کار یا در اثر مصالح دپو شده در محدوده مجاز 

اکنان محل و یا حتی تاسیسات زیـر زمینـی   برای انباشت مصالح حادثه ای به افراد و وسایل نقلیه عبوری یا جان و مال س

ل پرداخـت  مـی     بوجود آید که طبق قانون بیمه گذار مسئول جبران آن باشد خسارت وارده از محل بیمه نامه مذکور قاـب

  .   باشد 

 میزان حق بیمه متعلقه آن بستگی به محل احداث ساختمان از لحاظ  تراکم جمعیت ، نوع ساختمانهای همجـوار از لحـاظ  

رای       آسیب پذیری ، عمق خاکبرداری ، نوع خاک ، یزانم سطح آبهای زیر زمینـی، و میـزان پوشـش مـورد درخواسـت ـب

  . خسارتهای مالی دارد

مدت این بیمه نامه براساس مدت مندرج در پرسشنامه توسط بیمه گذار صادر میشود اما حق بیمه متعلقه آن مانند بیمـه  

متاثر از زمان نمی باشد  بطوری که حق بیمه متعلق به مدت زمان کوتاه ممکـن اسـت   نامه کارفرما در مقابل کارکنان فقط 

چندان فرقی با مدت زمان بلند نداشته باشد چرا که میزان ریسک در مراحل ابتـدای شـروع کـار کـه شـامل تخریـب ،       

  . گودبرداری و اجرای اسکلت میباشد بسیار باالتر از سایر مراحل اجرای کار میباشد 

  صدور بیمه نامه  مراحل
جهت صدور هر بیمه نامه ای همچنین این بیمه نامه  ابتدا الزم است بیمه گـذار پرسشـنامه مربوطـه را تکمیـل نمایـد در      

تکمیل پرسشنامه الزم است دقت الزم بعمل آید و آیتم های مختلف بدرستی توسط خود بیمـه گـذار پـر شـود یـا اگـر       

جهت ایجاد تسهیالت نسبت به تکمیل آن با اطالعاتی که بیمه گـذار در اختیـار   همکاران شرکت یا کارکنان شبکه فروش 

سپس مدارک الزم از جمله فتوکپی . آنها می گذارد اقدام میکنند حتماً برگه پرسشنامه توسط بیمه گذار مهر و امضاءگردد 

داشته وجود ی که در صورت(خاک  ، فتوکپی ازمایش )داشته باشدوجود  ی کهدر صورت(پروانه ساخت ، نقشه سازه نگهبان 

از بیمه گذار دریافت و جهت انجام بازدید به کارشناس تعیین شده از طرف شـرکت ارائـه مـی نمـاییم تـا گـزارش       )باشد 

   .کارشناسی تهیه گردد 

ر نیـز  کارشناس شرکت که باید دارای مجوز بازدید اولیه باشد نسبت به کارشناسی اقدام می نماید و از ساختمانهای مجـاو 

بازدید میکند تا در صورت وجود خسارت قبلی آنرا صورتجلسه و در گزارش مربوطه اشاره نماید تا از شمول پوشش بیمـه  

  .نامه حذف گردد سپس گزارش کارشناسی را به ضمیمه سایر مدارک به واحد صدور ارائه می نماید 

متـر بـوده یـا خسـارت مـالی مـورد        4گودبرداری بیش از در بازدید اولیه این بیمه نامه برای مواردی که میزان :  تبصره

  .ریال باشد از مهندسین رشته راه و ساختمان باید استفاده گردد  300,000,000درخواست بیش از 

نمایندگی یا شعبه بر اساس مدارک موجود و گزارش کارشناسی نرخ و شرایط را اسـتخراج و   اعم از واحد صدور بیمه نامه 

ذار میرساند که در صورت موافقت ایشان نسبت به صدور بیمه نامه تحت برنامه موجود در وب اقدام میکند به اطالع بیمه گ

حق بیمه بصورت نقد دریافت و سپس نسـبت  بـه   % 40الزم است حداقل به آنقبل از صدور بیمه نامه و اختصاص شماره .

  .صدور اقدام نمود

ه در سیستم وب مشابه یکدیگر میباشد در این بیمه نامه نیز مشابه بیمـه  با توجه به اینکه شکل کلی نحوه صدور بیمه نام

نامه کارفرما ابتدا نسبت به ثبت مشخصات بیمه گذار در بخش مدیریت مشتریان اقدام و سپس با توجه به مدارک موجـود  

چـاپ بیمـه نامـه پـس از     و نظریه کارشناس بازدید  اولیه پرسشنامه مربوطه را در سیتم وب تکمیل و در نهایت نسبت به 

  .دریافت کل یا بخشی از حق بیمه اقدام مینماییم 

چنانچه پس از صدور بیمه نامه بیمه گذار خواستار ابطال یا فسخ آن باشد یا بخواهد تغییراتی در آن بدهد مطابق اقداماتی 

  .که در بیمه نامه کارفرما در قبال کارکنان توضیح داده شد عمل میکنیم  
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  پرداخت خسارت دربیمه مسئولیت ناشی از ساختمان ارزیابی و 

موضوع بیمه نامه فوق پوشش جانی ومالی اشخاص ثالث در قبال عملیان ساختمانی میباشد لذا خساراتی که اتفاق میفتـد  

  . نیز در همین چاچوب میباشد 

  :از تعدادی از حوادثی که ممکن است در اثر عملیات ساختمان سازی بوقوع بپیوندد عبارتند 

ایجاد خسارتهای جزئی و کلی به ساختمانهای همجوار در مراحل مختلف کار از جمله تخریب ساختمان قدیمی ، جمـع   ـ1

آوری نخاله ها و گودبرداری زمین ، نصب اسکلت فلزی و جابجائی مصـالح توسـط جرثقیـل ، سـقوط مصـالح از طبقـات       

  ساختمان در حال ساخت 

ثالث و اتومبیلهای پارک شده یا درحال عبور در محدوده ساختمان این خسارتها نیـز   ایجاد خسارت به اموال اشخاص ـ2

از ارتفاع ، دپوی مصالح در اطراف پروژه و یا افتادن عابرین پیاده یا سواره بـه داخـل   به چند دلیل از جمله سقوط مصالح 

  .گود ممکن است رخ بدهد 

در اثر سقوط مصالح یـا برخـورد    تمان یا ساکنان ساختمانهای مجاوربه افراد عبوری در اطراف ساخجانی وقوع حادثه  ـ3

  .آنها با مصالح دپو شده 

روز از تاریخ وقوع حادثه  5یا حداکثر بالفاصله  بیمه گذارچنانچه هر گونه حادثه ای نظیر آنچه عنوان شد بوقوع پیوست 

جایی باشد که بیمه گر صادرکننده بیمه نامه در دسترس  ممکن است حادثه در. باید موضوع را کتباً به بیمه گر اعالم نماید 

بـه شـعبه   موضـوع را  نباشد لذا در اینگونه موارد موضوع را کتبا به نزدیکترین شعبه همان بیمه گر اعالم و در اسرع وقت

  . پیگیری نماید و موضوه را  صادر کننده بیمه نامه اطالع دهد

س متخصص در زمینه ای که خسارت بوجود آمده نسبت به کارشناسی اقـدام  در اولین فرصت و با تعیین کارشنا بیمه گر

و پس از طی دوره  اگر حادثه جانی باشد الزم است مصدوم بالفاصله به مرکز درمانی مناسب انتقال داده شده. خواهد نمود 

ب دریـافتی شـخص   الزم اسـت درصورتحسـا  .صورت حساب و مدارک بالینی را از مرکز درمانی دریافـت نماینـد    درمان 

  .پرداخت کننده  وجه مشخص گردد  تا بیمه گر هزینه های مربوطه را بتواند در وجه ایشان پرداخت نماید 

اگر حادثه جانی منجر به مصدومیت شدید یا فوت و نقص عضو حادثه دیده بانجامد باید ضمن انتقال حادثه دیده به مراکـز  

  . شود  می اطالع داده شود تا از طریق ایشان گزارش تهیهدرمانی موضوع در اسرع وقت به مراکز انتظا

مراحل اجرایی تشکیل پرونده و دریافت مدارک برای تسویه خسارت حادثه جانی مشابه بیمه مسئولیت کارفرما در قبـال  

ورد ضریب کارکنان می باشد با این تفاوت که نیازی به مدارک مربوطه به وضعیت استخدامی ، لیست تامین اجتماعی یا برآ

  .نیرو نمی باشد 

چنانچه خسارت به ساختمان مجاور باشـد  . نوع حادثه باید اقدامات مختلفی صورت گیرد  متناسب با  در خسارتهای مالی

و  شـده باید ضمن انجام اقدامات الزم جهت جلوگیری از گسترش خسارت و توقف سریع کار موضوع به بیمه گر کتبا اعالم 

م از مواضع آسیب دیده تهیه گردد و همینطور چنانچه خسارت شدید  باشد به مقامات انتظـامی  حتی االمکان عکس و فیل

  . یا آتش نشانی اطالع داده شود تا بطور اصولی از عواقب بعدی جلوگیری بعمل آید 

حادثـه   گزارش تهیه شده و تعدادی عکس از نحـوه وقـوع  اگر خسارت به اتومبیلها وارد شود باید توسط مقامات انتظامی 

  .تهیه و به بیمه گر ارائه گردد 

  : در هر صورت پس از وقوع حادثه مراحل ذیل جهت تسویه خسارت صورت میپذیرد 

  اعالم خسارت به بیمه گر  - 1

 تشکیل پرونده خسارت  - 2

 دریافت مدارک مورد نیاز  - 3
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 کارشناس بیمه گر از محل وقوع حادثه توسط بازدید  - 4

  نظور اطمینان از صحت صدور بیمه نامه و وصول حق بیمه بم استعالم بیمه نامه از واحد صدور - 5

 برآورد مبلغ خسارت و اعالم آن به بیمه گذار -6

 تنظیم حواله حسابداری و پرداخت وجه خسارت پس از دریافت رضایتنامه از زیاندیده  -7

  ـ بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان3

گاری بیمه گذار در امر پزشکی خسارت جانی  به بیمـاران  بموجب این پوشش چنانچه در اثر بی احتیاطی ، قصور و سهل ان

تحت معالجه این بیمه نامه وارد گردد که در نتیجه شخص حادثه دیده یا وکالی قانونی آنها اقامه دعوا بر علیه بیمـه گـذار   

شده در این بیمـه   بنمایند و مقامات ذیصالح قضایی ایشان را مقصر حادثه قلمداد نمایند شرکت بیمه حداکثر تا مبلغ بیمه

  .نامه نسبت به جبران غرامت تعیین شده اقدام خواهد نمود 

این بیمه نامه مسئولیت پزشکان مشغول در بیمارستانها ، مطبها ، خانه های بهداشت ، درمانگاها و سایر مراکز بهداشتی را 

کـه در پرسشـنامه تنظـیم     دارد میزان پوشش بیمه ای بستگی به نظر پزشک. درقبال مراجعان تحت پوشش قرار میدهد 

از حداقل مبلغ دیه رایج فراتر نمی رود با این حال چنانچه مبلغ سرمایه  پرداخت در هر حادثهاما سقف  شده درج میگردد 

تا سقف مبلغ سرمایه  دمیتوان گانزیاندید هاختصاص دیه دوم به باال ببیش از یک دیه کامل خریداری شده باشد در صورت 

   . پرداخت کرد از این محل 

مبنای پرداخت خسارت در این بیمه نامه رای دادگاه میباشد لذا چنانچه هر گونه ادعایی از سوی زیاندیدگان صورت گیرد 

ابتدا بیمه گذار باید تمام تالش خود را مبنی بر تبرئه خود از اتهـام وارد ه بانجـام برسـاند و در نهایـت چنانچـه علیـرغم       

سوی مراجع ذیصالح مقصر شناخته شد بیمه گر تا مبلغ خریداری شده در بیمه نامه نسـبت بـه   دفاعیات صورت گرفته از 

  .ایفای تعهدات اقدام خواهد نمود 

نحوه صدور این بیمه نامه بدین صورت است که در وحله اول یک برگ پرسشنامه به بیمه گذار تقدیم میگردد سپس ایشان 

در صورت نیاز راهنمایی الزم برای پر کـردن  ) درج کد ملی الزامی است (داد پاسخهای الزم به سواالت پرسشنامه خواهد 

  . زیر برگه باید توسط بیمه گذار مهر و امضاء گردد پرسشنامه در اختیار وی قرار داد میشود در پایان 

ـ       ام و  پس از تکمیل پرسشنامه وارد برنامه پرتال داخلی شده از منـوی موجـود ابتـدا مـدیریت مشـتریان  را انتخ اب و ـن

مشخصات و آدرس بیمه گذار ثبت میگردد سپس پرسشنامه بیمه مسئولیت را انتخاب نموده پرسشنامه بیمـه پزشـکان را   

و در صورت موافقت ایشان نسبت مطابق برگه تکمیل شده تنظیم میکنیم پس از نمایش حق بیمه و اعالم آن به بیمه گذار 

  .به صدور بیمه نامه اقدام مینماییم 

       حق بیمه پزشکان   نرخ

نرخ وشرایط بیمه مذکور از طریق بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران تعیین و به شرکتهای بیمه اعـالم میگـردد و خـارج    

در بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان حق بیمه بر مبنـای میـزان   . شدن از چارچوب تعیین شده خالف قانون تلقی میگردد 

  :نموده اند به چهار گروه تقسیم آنها را که در مجموع تعیین میگردد ریسک تخصصهای مختلف پزشکی 

شامل تخصص های با ریسک باال میباشد که تعدادی از آنها عبارتند از جراحـان متخصـص زنـان و زایمـان ،     :  گروه یک

ـ در 10ریال  100,000,000حق بیمه متعلقه این گروه تا  . جراحان عمومی ،بیهوشی ، ارتوپدی در  5رای مـازاد بـر آن   هزار و ب

  .هزار میباشد 

در هـزار تـا    8حق بیمه شـامل  . جراحان متخصص قلب ، مغز و اعصاب،چشم ، ترمیمی و پالستیکی ، ارولوژی :  گروه دو

  . در هزار میباشد  4ریال و مازاد بر آن  100,000,000مبلغ 
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 6حق بیمه شـامل  .         ثه ، پوست و اطفال  جراحان متخصص فک و صورت، گوش و حلق و بینی ، دندان و ل:  گروه سه

  . در هزار میبا شد  3ریال و مازاد بر آن  100,000,000در هزار تا مبلغ 

اندوسـکوپی  پزشکان غیر جراح و جراحانی که عمل جراحی انجام نمی دهند ، پزشکان عمومی و متخصـص  :  گروه چهار

ر آن   100,000,000درهزار تا مبلغ  4دارای نرخ .... یشگاه و،رادیو لوژی ، میکرو بیو لوژی،دارو خانه و آزما در  2ریال و مازاد ـب

  هزار 

ریال بیمه باشد حق بیمه  1000,000,000بطور مثال اگر یک پزشک متخصص ترمیمی پالستیکی بخواهد برای سرمایه تا مبلغ 

  .ریال  4,400,000ریال و جمعاً  3,600,000ریال بعالوه 800,000آن عبارت خواهد بود از 

بابت مالیا ت افزوده شده ضمن اینکه تغییرات ایجاد شده اخیر روی سیستم وب یـا تخفیفـات   % 3به مبالغ فوق :  تبصره

فقـط میتـوان بعنـوان اطالعـات اولیـه       تقسیم بندی فوق مشمول بیمه نامه در این جداول در نظر گرفته نشده است و از 

  .استفاده کرد 

  مسئولیت حرفه ای پزشکان پرداخت خسارت در بیمه

اگر در طول مدت پوشش بیمه ای حادثه ای برای بیماران رخ بدهد  یا معالجه ای بر روی بیمار انجام شود  کـه در آینـده و   

باید موضوع به بیمه گر اعالم و حد اکثر تا سه سال از تاریخ انقضاء بیمه نامه اقامه دعوایی بر علیه بیمه گذار صورت گیرد  

  . س مستندات پزشکی و رای دادگاه و بمیزان تقصیر بیمه گذار نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد شد بر اسا

نحوه تشکیل پرونده و تسویه خسارت مشابه سایر بیمه نامه های مسئولیت میباشـد  بـا ایـن تفـاوت کـه در ایـن مـورد        

ادره البته با احراز اینکه بیمه گذار تالش خود را کارشناسی خاصی توسط بیمه گر انجام نخواهد شد و فقط بر مبنای رای ص

  .اقدام نماید خسارت در وجه زیان دیده یا وراث قانونی او پرداختبرای دفاع از خود بانجام رسانیده، نسبت به 

ـ   نکته حائز اهمیت ه گـر  اینکه اگر بیمه گذار به هر علتی قبالً غرامت تعیین شده را به زیاندیده پرداخت نموده باشـد، بیم

میتواند مبلغ غرامت متعلقه بر اساس پرونده تشکیل شده را با دریافت مستندات الزم از جمله رضـایت نامـه محضـری از    

  .زیاندیده نسبت به خود و بیمه گذار در وجه بیمه گذار بپردازد 

  مدارک الزم برای پرونده خسارت پزشکان  

   بیمه گذارـ  برگ اعالم خسارت 1
  بیمارستانی مصدومپرونده بالینی ـ 2

  ـ رای مقامات ذیصالح قضایی 3

  ـ مدارک الزم مربوط به دفاعیات بیمه گذار در صورت لزوم   4

  ـ مستندات  بیمه نامه وضمائم آن 5

  ـ برگ استعالم بیمه نامه و تاییدیه پرداخت حق بیمه در موعد مقرر 6

  ـ بیمه مسئولیت پیراپزشکان4  
از بیمه نامه حرفه ای پزشکان نامید ، اما با توجه به اینکه دارای نـرخ حـق بیمـه متفـاوت      این بیمه نامه را میتوان بخشی

  .میباشد آنرا در مبحث مستقلی معرفی میکنیم 

ماماها ، پرستاران ،تکنسـین  : در این بیمه نامه نیز چنانچه بیمه گذاران که عبارتند از گروههای مختلف پیراپزشکی مانند  

در مراجـع   زیاندیـدگان ر قصور ،اشتباه ، سهل انگاری موجب صدمه بدنی به بیماران گردند بنحوی کـه  ها و بهیاران در اث

پس از طی مراحل قانونی عنوان شد بیمه نامه حرفه ای پزشکان آنچه که درمطابق قضایی بر علیه ایشان اقامه دعوا نمایند 
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ه حداکثر تا مبلغ بیمه شده و بر مبنای رای صادره اقـدام  و ارائه مستندات الزم بیمه گر نسبت به جبران غرامت تعیین شد

  . خواهد نمود 

  : این بیمه نامه نیز به چهار گروه بشرح ذیل تقسیم میگردد 

در هـزار   2ماماهای شاغل در بیمارستان ، داندانپزشکان تجربی ، بهداشت کاران دهان و دندان نرخ حق بیمه :  گروه یک

  .در هزار  5/1مازاد بر آن  ریال و 100,000,000تا مبلغ 

بخشهای آی سی یو و     سی سی یو ،دیالیز  کارشناسان بیهوشی ، کارشناسان فیزیو تراپی، پرستاران و بهیاران:  گروه دو

  .در هزار  25/1و مازاد بر آن  ریال 100,000,000در هزار تا مبلغ  5/1و اورژانس با نرخ 

 100,000,000در هزار تا مبلغ  1شها ،تکنسین پرستاران و بهیاران  اتاق عمل  با نرخ پرستاران و بهیاران سایر بخ: گروه سه 

  .در هزار / 75ریال و مازاد بر آن

وار  ، های آزمایشگاه دارو خانه نتکنسین های رادیو لوژی ، سی تی اسکن ،ام آر آی ،کارشناسان و تکنسی :گروه چهار  ـن

  .آن   رمازاد ب برایدر هزار / 5ریال و  100,000,000در هزار تا مبلغ  /75با نرخ  .... و  نگاری و کمک بهیاران

جهت صدور این بیمه نامه الزم است ابتدا یک برگ پرسشنامه در اختیار بیمه گـذار قـرار داده    :نحوه صدور بیمه نامه 

درج عیناً به سیسـتم داده  پس از تکمیل و امضاء پرسشنامه توسط بیمه گذار اطالعات من) درج کد ملی الزامی است (شود 

شده و حق بیمه متعلقه به بیمه گذار اعالم شود تا در صورت موافقت بیمه گذار بیمه نامه صادر و در اختیار ایشان قرارداده 

  .شود 

مشخصـات بیمـه گـذار در قسـمت     سایرمحل کار و وتلفن قبل از تنظیم پرسشنامه در سیستم وب نام ،آدرس  ـ1تبصره 

  . ثبت گردد  مدیریت مشتریان

ـ ابطال بیمه نامه بدون کسر حق بیمه فقط در همان روز صدور بیمه نامه و با انتخاب ابطال از سوی بیمه گر امکان 2تبصره 

  .پذیر میباشد 

ـ انجام هر گونه تغییرات در متن بیمه نامه از جمله اصالح مشخصات بیمه گذار ، تغییر سـرمایه تحـت پوشـش ،    3تبصره 

فقط با صدور الحاقیه میسر میباشد که برای انجام آن بشرحی که در بیمه کارفرما توضـیح داده شـد   ...... ه ومدت بیمه نام

  .عمل میکنیم 

  درمانگاهها وکلینیکها/ـ بیمه مسئول فنی بیمارستانها 5
آن مراکز خدماتی و کادر اداری و تاسیسات  ابنیه و مسئوالن فنی مراکز درمانی افرادی هستند که وظیفه تامین ونگهداری

طراری، تجهیزات آشپزخانه، هواسازها ، آسانسورها ، ضدستگاههای سرمایش وگرمایش ، تجهیزات برق اساختمان ، شامل 

  .را بعهده دارند ....)  موتورهای الکترونیکی تجهیزات بیمارستانی و

جانی وارده به بیماران ، اشخاص ثالث  در قبال صدمات مسئوالن فنی مراکز درمانی مسئولیت مدنی بموجب این بیمه نامه 

ایفای صحیح وظایف قانونی تعریف شـده از سـوی    بدین صورت که اگر در اثرعدم .و مراجعان تحت پوشش قرار میگیرد 

بـا رای  (گـردد   محـرز برای بیمه گر مراجع ذیصالح حادثه ای برای افراد عنوان شده بوقوع بپیوندد و مسئولیت بیمه گذار

  . بیمه گر تا مبلغ سرمایه تعیین شده در بیمه نامه پاسخگوی غرامات جانی خواهد بود   )یا نظام پزشکی محاکم قضایی 

جهت ارائه این بیمه نامه الزم است شبکه فروش به مراکز درمانی مراجعه ونسبت به معرفی این بیمه نامه به اشخاص عنوان 

با اطالع از وجود چنین خدماتی نسبت به خریداری آن اقدام نماینـد   شده یا مدیران آن مراکز اقدام نمایند تا بیمه گذاران

  .یا شرکتهای بیمه از طریق رسانه های گروهی بیمه نامه مذکور را تبلیغ نمایند 

اولین اقدام در صدور این بیمه نامه ارائه پرسشنامه به بیمه گذاران می باشد در پرسشنامه یاد شده عـالوه بـر مشخصـات    

ست لوازم و تجهیزات موجود در مراکز درمانی باید در پرسشنامه قید گردد تا بیمه گر میـزان ریسـک مـورد    بیمه گذار لی
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بیمه را ارزیابی نماید مثالً اگر در یک مرکز درمانی آسانسور وجود دارد از نحوه سرویس و نگهداری آن اطالع پیدا کند یـا  

ودن آن    آن اطالع داشته و هر از چند گاهی همینطور از نوع تجهیزات برق اضطراری و وضعیت موجود  ه کـار ـب از آماده ـب

اطمینان داشته باشد چرا که در صورت عدم کارایی آن در هنگام قطعی برق ممکن است حادثه ناگواری برای بیماران پیش 

  . آید که مسئولیت مستقیم آن به عهده مدیران فنی میباشد 

وارد سیستم مسئولیت نموده و حق بیمه متعلقه را بـه   بیمـه گـذار اعـالم     پس از تکمیل پرسشنامه اطالعات دریافتی را 

    .    مینماییم تا در صورت موافقت ایشان نسبت به صدور بیمه نامه اقدام کنیم 

  : و تعهدات  حق بیمه

تخـت در  میزان حق بیمه بیمارستانها در این پوشش بر اساس تعداد تخت بیمارستان میباشد بدین صورت کـه تعـداد    -1

در ده هزارم نیز ضرب میشود کـه   2ضرب گردیده و سپس رقم حاصله در عدد برای هر نفر  حداکثر تعهد مورد درخواست

  . عدد بدست آمده حق بیمه متعلقه خواهد بود 

     300*534,000,000*10,000/2=32,040,000ریال:        تختخوابی  300مثالً حق بیمه بیمارستان 

داکثر تعهد مورد درخواست برای صدمات وارده منجر به فوت و نقص عضو و از کار افتادگی یا هـر گونـه   در اینجا میزان ح

برابر تعهد بـرای هـر نفـر     5اما حداکثر تعهد بیمه گر در هر حادثه فقط . از سوی بیمه گذار تعیین میگردد  ، صدمات بدنی

  .میباشد 

  .دون محدودیت از طرف بیمه گذار مشخص میگردد حداکثر تعهد بیمه گر در طول مدت بیمه نامه نیز ب

حق بیمه درمانگاهها و کلینیکهای روزکار بدین صورت مشخص میگردد مبلغ حداکثر تعهد مورد درخواست برای هر  - 2 

  534,000,000%  * 1=      5,340,000مثال        . نفر ضرب در یک درصد 

     .در صد  5/1حداکثر تعهد برای هر نفر در   :حق بیمه در مانگاهها و کلینکها شبانه روزی -3

  بیمه مسئولیت مدیران فنی آزمایشگاهها ـ  6
شرایط ومقررات حاکم بر این بیمه نامه نیز مطابق سایر بیمه نامه های مربوط به مراکز درمانی و پزشـکی میباشـد   

بیمـاران واشـخاص ثالـث بـا      یعنی احراز مسئولیت مدیر فنی آزمایشگاه در هنگام وقوع حادثه و صدمه دیـدن 

تشخیص مراجع قضایی ویا سازمان نظام پزشکی خواهد بود ،  همینطور  وظایف و مسئولیتهای بـر عهـده مـدیر    

  .   فنی از سوی سازمان مربوطه تعریف شده و جزء الینفک بیمه نامه میباشد 

غول در آزمایشگاه نیز میتواند تحـت  در این بیمه نامه عالوه بر مسئولیت مدیر فنی آزمایشگاه سایر همکاران مش

  .پوشش قرار گیرد 

  : حق بیمه و تعهدات 

و بمیزان حق بیمه متعلقه برای پزشـکان   48حق بیمه مدیر فنی آزمایشگاه معادل طبقه چهار دستوالعمل شماره 

  .عمومی میباشد 

یو لوژی و غیره با ذکـر نـام   حق بیمه کادر پزشکی همکار با تخصص های علوم آزمایشگاهی ، پاتولوژی و میکرو ب

  حق بیمه مدیر فنی به ازای هر نفر میباشد % 30آنها معادل 

برای سایر کارکنان مشغول در آزمایشگاهها و فقط در محیط آزمایشگاه مربوطه هیچ گونه حـق بیمـه اضـافی در    

  .نظر گرفته نمی شود 
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با این توضیح که مبلغ قابـل   مه گذار خواهد بوددرخواست بیحداکثر مبلغ مورد  تعهدات این بیمه نامه با توجه به

مشـخص   دیـه نـوع  بر مبنای ارزانترین برای فوت ونقص عضو و هر گونه صدمه جسمانی هر نفر پرداخت بیمه گر 

   . شده از سوی مراجع قضایی محاسبه خواهد شد 

ن و یا مکاتبـه بـا آنهـا    برای صدور بیمه نامه فوق الزم است شبکه فروش ضمن معرفی این پوشش به بیمه گذارا

مشـغول   همکارانسـایر نسبت به ارائه پرسشنامه مخصوص پزشکان به آنها اقدام و در صورت درخواست پوشش 

نام ایشان نیز در پرسشنامه درج گردد سپس حق بیمه مربوطه محاسبه و به ایشان اعالم شود تـا   در آزمایشگاه 

  .تم وب ودر قسمت طرح مخصوص  اقدام نمایند در صورت موافقت نسبت به صدور بیمه نامه در سیس

الزم به توضیح است با عنایت به اینکه حق بیمه این بیمه نامه منحصر به این رشته بوده و ممکن است بیمه گذار 

  خواهان پوشش مسئولیت همکارانش نیز باشد لذا صدور آن در منوی پزشکان امکان پذیر 

  .   نمی باشد 

   لیت حرفه ای مهندسین ناظر،محاسب، طراحـ بیمه مسئو7          
جهت نظارت بر اجرای ساختمان به نسبت متـراژ زیـر   ،قبل از شروع عملیات ساختمانی و در هنگام دریافت پروانه ساخت 

وده و کارفرمـا بطـور اسـتاندارد     بناء مهندسین ناظر ، محاسب و طراح تعیین میگردد تا  عملیات ساختمانی تحت کنترل ـب

اخت اقدام نماید که مهندسان مذکور در مراحل مختلف کار پس از رویت کارهای انجام شده مجوز ادامه کار را نسبت به س

صادر مینمایند یا در هنگام بروز مشکل راهکارهایی برای رفع آن ارائه مینمایند بنابراین چنانچه در هنگام اجرای عملیات 

ار برای مدتی بعد از اتمام عملیات حادثه ای اتفـاق بیفتـد کـه قانونـاً     ساختمانی تا اتمام کار و حتی با درخواست بیمه گذ

   .  مهندسان نظارت کننده یا طراح و محاسب مقصر شناخته شوند ملزم به جبران غرامات مالی ناشی از آن خواهند بود 

در محـل  ....  ظر ،طـراح و  بموجب این بیمه نامه چنانچه در نتیجه اشتباه ،قصور، خطا و سهل انگاری حرفه ای مهندسین نا

مورد بیمه خسارات جانی ومالی به کارکنان مشغول در پروژه ، اشخاص ثالث ، مالکان ، سـاختمانهای مجـاور و غیـره وارد    

گردد بگونه ای که بیمه گذار قانوناً ملزم به جبران آن خسارت باشد در صورت اخذ ایـن بیمـه نامـه بیمـه گـر عهـده دار       

  . ه در چاچوب بیمه نامه صادره خواهد بود پرداخت خسارات مربوط

مدت این بیمه نامه یکساله بوده ومواردی که در طول مدت اعتبار بیمه نامه تحت نظارت یا طراحی و محاسبه قـرار گرفتـه   

پروانه ساختمانی دارای پوشش میباشد البته بـرای سـاختمانهای بـا     در طول مدت اجراء و حداکثر یکسال از تاریخ صدور

  .اژ باال  مدت تعهد بیمه گر متناسب با مهلت قانونی  مندرج در پروانه ساختمانی خواهد بود متر

  نرخ در هزار                         :نرخ حق بیمه مهندسان مشمول بیمه نامه فوق بشرح ذیل میباشد 

معمار،سازه،تاسیسات،برقی (طراح  محاسب  ناظر  نوع تخصص/درجه

  )مکانیکی و گازکشی

ــ ــداکثرمتراز درج ه وح

  مجاز سالیانه 

  جانی  مالی  جانی  مالی  جانی  مالی

  5/1  1  2  5/1  5/2  2  8000  3درجه 

  5/1  1  2  5/1  5/2  2  12,000  2درجه 

  5/1  1  2  5/1  5/2  2  16,000  1درجه 

  5/1  1  2  5/1  5/2  2  20,000  ممتاز

  .متر مربع میباشد  20,000و ممتاز  1الزم به ذکر است متراز مجاز طراحی مهندسان طراح درجه
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  مبلغ بریال .                                         حداقل پوشش تعهد مالی بشرح ذیل میباشد 

  ممتاز  1درجه   2درجه   3درجه   ینمهندس درجه

  300,000,000  250,000,000  200,000,000  150,000,000  در هر حادثه

  800,000,000  600,000,000  500,000,000  400,000,000  در طول مدت بیمه

  سال با  10نرخهای فوق برای پوشش یکساله میباشد اما جهت پوشش بیش از یکسال و حداکثر تا مدت 

  .  حق بیمه پایه  به ازاء هر سال قابل افزایش میباشد % 10پرداخت 

  .سال برای هر ساختمان از تاریخ صدور پروانه ساخت آغاز میگردد  10مدت 

  .ت هر کدام از پوششهای مالی و جانی را مستقالً اخذ نماید بیمه گذار مختار اس

را تواماً انجام میدهد و مایل به بیمه نمودن همه آنها ) ناظر ، طراحی و محاسب( هر سه مورد نمهندسییکی از اگر 

  .تخفیف در نظر میگیریم % 40میباشد حق بیمه کل برای هر سه مورد محاسبه و در مجموع 

تعهد جانی بیمه گربرای هر نفر  مطابق حداقل دیه رایج بوده و در صورت در خواست پوشش دیه ماههـای حـرام   

حق بیمه پایه ضرب و بعنوان حق بیمه اضافی از بیمه گذار دریافت خواهـد  % 10مابه التفاوت ماه عادی و حرام در 

  .   شد 

  . برابر حداکثر تعهد برای هر نفر تجاوز نخواهد کرد  5ز بیمه گر برای هر پروانه ساختمانی اغرامات بدنی تعهد 

  .میباشد%20نفر به باال100و % 15نفر  100الی 51 -% 10نفر  50الی 10:  شاملمیزان تخفیف گروهی 

 1000,000,000ریال در هـر حادثـه و    500,000,000اگر مهندس ناظر درجه یک ساختمان خواهان پوشش مالی : مثال 

برای خسارتهای بـدنی باشـد حـق بیمـه آن بشـرح ذیـل        )ماه عادی و حرام (ت بیمه و دیه روزریال د رطول مد

البته در سیستم وب فقط اطالعات دریافتی در پرسشنامه درج و حق بیمه و صدور بیمـه نامـه   (محاسبه میگردد 

  )بطور اتوماتیک انجام میشود 

  ریال حداکثر تعهد مالی  1000,000,000*1000/2= 2,000,000

  ریال دیه ماه عادی   400,000,000*1000/5/2= 1,000,000

  ریال تفاوت دیه ماه حرام  534,000,000- 400,000,000=134,000,000*10,000/5/2=33,500

  ریال جمع کل حق بیمه 2000,000+1,000,000+33,500=ریال 3,033,500

ن نسبت به عقد قرار داد با سازمان نظـام  جهت صدور این بیمه نامه الزم است  شعب و مراکز بیمه ای در هر استا

مهندسی ساختمان آن استان  اقدام نموده و با دریافت لیست کامل مهندسان عضو سازمان آنها را یکجـا تحـت   

پوشش قرار داده  و بطور مرتب آمار پروانه های ساختمانی تحت نظارت را در هر مـاه دریافـت نمـوده و گـواهی     

  . پوشش بیمه ای صادر نمود 

با این حال صدور انفرادی بیمه نامه برای مراجعان نیز میسر میباشد و طبق تعرفه و توضیحات داده شده میتـوان  

  . با ارائه پرسشنامه و محاسبه واعالم حق بیمه آنها را تحت پوشش قرار داد 

  ـ بیمه مسئولیت دالالن رسمی بیمه و نمایندگان 8
در قبال خـدمات بیمـه ای کـه بـه مشـتریان ارائـه مینماینـد دارای        نها و کارکنان آکارگزاران و نمایندگان بیمه 

اشـخاص ثالـث   مسئولیت حقوقی هستند بطوری که اگر در اثر خطا ، قصور و سهل انگاری آنها خسارت مالی بـه  
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یا مقامات قضایی مسـئولیت آنهـا محـرز     )هیئت پنج نفره(وارد گردد و طبق نظر کارشناسان شرکت بیمه مربوطه

  . ملزم به جبران خسارات وارده میباشند گردد 

بتوانند که یک طرف دعوا شرکتهای بیمه میباشند شرکتهای بیمه مادر برای اینکه در زمان وقوع چنین اتفاقاتی  

بیمه نامه ای طراحی و ارائه نموده اند که شـرکتهای   پاسخگوی بیمه گذاران بوده و خسارت آنها را جبران نمایند 

  . میباشدیندگان ملزم به خریداری آن بوده و صدور مجوز فعالیت آنها منوط به اخذ این بیمه نامه کارگزاری و نما

  . حداکثر مبلغ مورد بیمه هر سال از سوی بیمه گران اعالم میگردد 

چـه  پروانه نمایندگی میباشد و چناناین بیمه نامه دو سال از تاریخ انقضاء بیمه نامه یا  تعهدات زمان ناشی از رمرو

  .ذینفع پس از این مدت اقامه دعوا نماید بیمه گر تعهدی نخواهد داشت 

ریال و بـرای کـارگزاران وشـرکتهای     200,000,000در حال حاضر حد اقل مبلغ مورد بیمه برای نمایندگان حقیقی 

  در صد مبلغ سرمایه میباشد  4ریال و نرخ حق بیمه  500,000,000نمایندگی 

الزم است نمایندگان محترم ضمن حضور در شعب بیمه و تکمیل پرسشـنامه مربوطـه    جهت صدور این بیمه نامه

حاوی سوالتی از قبیل نام و نشانی دفتر نمایندگی، نام کارکنان مشغول در دفتر، کد نماینـدگی ، شـماره پروانـه    

ذ بیمه نامه و پرداخت نسبت به اخ ... فعالیت تاریخ شروع و انقضاء پروانه  ، مبلغ سرمایه مورد درخواست و غیره 

  . حق بیمه اقدام نمایند 

این بیمه نامه نیز مانند سایر بیمه نامه های مسئولیت از طریق وب انجام میشود لذا با رفتن بـه پرتـال داخلـی و    

داده شده ابتدا مدیریت مشتریان را انتخاب و نـام و مشخصـات نماینـده یـا      منویاز انتخاب سیستم مسئولیت 

دالالن رسمی یا نمایندگان بیمه و دادن اطالعـات درج شـده   با انتخاب ت سپس از فرمهای عملیاتی کارگزار را ثب

  .در پرسشنامه نسبت به صدور اقدام میکنیم 

   .الزم به توضیح است این بیمه نامه فقط از طریق خود شرکت بیمه قابل صدور میباشد 

  

  بیمه مسئولیت مستاجر در قبال مالکـ 9
فراد در قبال یکدیگر ایجاب مینماید که چنانچه یکی از آنها در نتیجه فعالیت خود موجـب بـه   مسئولیت مدنی ا

  . وجود آمدن خسارت جانی یا مالی به دیگری شود مطابق قانون باید نسبت به جبران تبعات مالی آن اقدام نماید 

ک آن     مستاجر موظف است مال االجـاره در موضوع اجاره اموال و امالک نیز تسریع شده  را همـانطور کـه از ماـل

جهت اجتناب از مواجـه   ا ایشانلذ .تحویل گرفته پس از سپری شدن مدت اجاره عیناً به صاحب آن تحویل دهد

 یا وقوع حادثـه   سهل انکاری و خطاه استفاده از مال االجاره و در اثرتبعات مالی که ممکن است در نتیج با  شدن

  .دهدرار به آن وارد گردد تحت پوشش بیمه  ق

البته وظایف موجر و مستاجر در قانون بطور مفصل و شفاف آمده است که قوانین مذکور حاکم بر این بیمـه نامـه   

  .نیز میباشد 

بیمه گذار با تکمیل پرسشنامه  .موضوع مورد بیمه در این بیمه نامه میتواند مسکن ، واحد تجاری یا صنعتی باشد 

چنین مشخص نمودن مبلغ مورد بیمه و پوششهای الزم میتواند این بیمه نامه را و ارائه فتوکپی قرارداد اجاره وهم

اخذ نماید که در نتیجه اگر در اثر وقوع حادثه ای و ادعای مالک از ایشان مسئولیت او محرز گردد بیمـه گـر تـا    

  . ودمبلغ بیمه شده و در چاچوب بیمه نامه مذکور نسبت به پرداخت خسارت به مالک اقدام خواهد نم
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نیز باشد که در این صورت نرخ مربوطه به حق  آتش سوزیبیمه شامل پوششهای میتواند  پوشش های ارائه شده 

  .بیمه آن اعمال خواهد شد 

الزم به توضیح است چنانچه هر گونه ادعایی بر علیه مستاجر از سوی مالـک صـورت گیـرد ایشـان میبایـد از پـذیرفتن       

ر خودداری نماید و مطابق شرط کلی بیمه نامه های مسئولیت هزینه های متعارف دفـاع  مسئولیت خود بدون اجازه بیمه گ

  .از حقوق بیمه گر تا مبلغ معینی به عهده بیمه گر خواهد بود 

  : اطالعات مورد نیاز جهت درج در بیمه نامه عبارتند از 

  نام و نشانی مستاجر و مالک 

  )تجاری ، صنعتی مسکونی ،(مشخصات مورد اجاره از لحاظ کاربری 

  و تعداد طبقات و واحد ها .....) اسکلت فلزی ، بتونی ، آجری و (نوع ساختمان 

  مساحت زیر بنا ، ارزش هر متر مربع ، ارزش روز مورد اجاره 

  مدت اجاره ، تاریخ و شماره قرارداد اجاره 

  .آیا پوشش آتش سوزی ، انفجار و آبدیدگی مورد نیاز میباشد 

   موجود شامل وسایل سرمایش و گرمایش و ارزش روزآنها مشخصات تاسیسات

حق بیمه بر روی سرمایه مورد بیمه که ازحاصل ضرب متراژ سـاختمان در ارزش هـر متـر مربـع بدسـت میایـد       

  .محاسبه میگردد 

  :متر مربعی  100مثال برای یک واحد آپارتمان مسکونی 

  ) ارزش هر متر(ریال8000,000*متر100)*لی واحد مسکونینرخ فع(درهزار3/8=830,000)+مالیات3%(24,900=854,900

  ـ بیمه مسئولیت حرفه ای وکالی رسمی دادگستری  10

موضوع این بیمه نامه پوشش بیمه مسئولیت حرفه ای وکالی رسمی دادگستری در قبال موکلین میباشد بدین معنـی کـه   

انگاری بیمه گذار زیان مالی متوجه موکل گردد بطوری  حقوقی در اثر اشتباه یا سهل اگر در جریان رسیدگی به یک مسئله

که مسئولیت بیمه گذار محرز بوده و در صورت لزوم از طریق مراجع قضایی محکوم گردیده باشد  بیمه گر تا میزان سرمایه 

  . بیمه شده نسبت به جبران تبعات مالی آن اقدام خواهد نمود 

زحمه دریافت شده وکال از موکل بابت قرارداد وکالت میباشد بدین صورت که پوشش دیگر این بیمه نامه باز پرداخت حق ال

اگر در اثر حادثه ای  بیمه گذار فوت گردیده یا از کارافتاده شده باشد بگونه ای که انجام تعهدات موضوع قـرارداد میسـر   

  .نباشد مبلغ فوق توسط بیمه گر در وجه موکل تادیه خواهد شد

  بوده و مرور زمان آن سه سال از تاریخ وقوع حادثه موضوع قرارداد وکالت میباشد این بیمه نامه یکساله 

جهت دریافت این بیمه نامه بیمه گذاران محترم با مراجعه به شعب شرکت بیمه یا نمایندگان آنهـا و دریافـت پرسشـنامه    

  .مربوطه نسبت به تکمیل آن اقدام خواهند نمود 

تعـداد   –آدرس و شماره تلفن دفتر ومنـزل   –سابقه کار  –شماره پروانه کاری  – وکیل نام: اطالعات مورد نیاز عبارتند از 

و  تعداد و مبالغ پرداختی بابت ادعاهای خسارت در سـه سـال گذشـته     –تقریبی قراردادهای وکالت در سه سال گذشته 

   .مبلغ سرمایه مورد درخواست در طول مدت یک سال

اقدام و آن را بـه ایشـان   محاسبه حق بیمه ه تکمیل و امضاء شده از بیمه گذار نسبت به بیمه گر پس از در یافت پرسشنام

اعالم خواهد نمود که پس از موافقت او با صدور بیمه نامه نسبت به صدور و تحویل آن کـه از طریـق سیسـتم وب انجـام     

  . میشود اقدام مینماید 
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حقوقی که بر علیه او صورت می گیرد را بالفاصله و حداکثر تا  پنج  از وظایف مهم  بیمه گذار این است که هر گونه ادعای  

  .روز از تاریخ اطالع باید به بیمه گر اعالم نماید 

حق سازش با زیان دیده یا تعقیب دعوی تا مبلغ تعهد بیمه گر به عهده او میباشد لذا بیمه گذارحق پـذیرفتن مسـئولیت   

  .خود بدون هماهنگی با بیمه گر را ندارد 

  .بری الذمه میگردد بیمه گردر هر مرحله از رسیدگی به موضوع مورد بیمه در مراجع قضایی با پرداخت سهم خود 

ساعت به بیمـه گـر    48بیمه گذار موظف است هر گونه اوراق قضایی را که دریافت مینماید بالفاصله و حداکثر ظرف مدت  

  .ارائه نماید 

  :حق بیمه 

  .در هزار میباشد  2در هزار و برای مازاد بر آن  3ریال  100,000,000تا نرخ بیمه فوق برای سرمایه 

  .حداکثر سرمایه در طول مدت میباشد % 50تعهد بیمه گر در هر پرونده حقوقی

  . حداکثر سرمایه در طول مدت بیمه میباشد % 20تعهد بیمه گر برای حق الزحمه  

  .ست هر خسارت تعیین شده ا% 10فرانشیز این بیمه نامه 

  % 5نفر  50الی  10: تخفیفات گروهی این بیمه نامه عبارتند از 

  % 10نفر  100الی  51                                                                            

  % 15با باال  101                                                                           

         بیمه مسئولیت مدنی سر دفتران و دفتر داران  -11
موضوع این بیمه نامه نیزجبران  تبعات مالی ناشـی از اشـتباه ،   ، همانند سایر بیمه نامه های مسئولیت حرفه ای 

بعیارتی اگر سر دفتران یـا دفتـر داران    . قصور و سهل انکاری بیمه گذار است در مقابل مشتریان یا اشخاص ثالث

ا مجوز رسمی از سازمان ثبت اسناد و امالک کشور دارای دفتر خانه رسمی ثبـت میباشـند در اثـر قصـور و     که ب

د و در صـورتی کـه قـبالً بیمـه      امـه مـذکور را   ن اشتبا ه باعث ضرر و زیان مادی مشتریان یا اشخاص ثالث گردـن

بت به انجام تعهدات خود مطابق خریداری کرده باشند بیمه گر موظف است پس از احراز مسئولیت بیمه گذار نس

  .اقدام نماید بیمه نامه صادره 

الزم به توضیح است در صورتی که در احراز مسئولیت بیمه گذار شک و شـبهه ای وجـود داشـته باشـد بـا رای      

  .  دادگاه مسئولیت ایشان مشخص خواهد گردید 

هر مورد ادعای حقوقی و حـداکثر تعهـد    پوشش حداکثر مبلغ مورد بیمه در: میزان تعهدات بیمه گرعبارتست از 

  .بیمه گر در طول مدت بیمه نامه 

  ریال کمتر باشد  100,000,000حداقل مبلغ سرمایه تحت پوشش برای طول مدت بیمه نامه نباید از 

  .در هزار میباشد 5/4میگردد ومقدار آن فعالً نرخ حق بیمه بر روی حداکثرمبلغ در طول مدت بیمه اعمال 

عهد بیمه گردر هر مورد و در طول مدت بیمه نامه با درخواست بیمه گذار و بعضاً با تایید ستاد بیمه های حداکثر ت

  . مهندسی  و مسئولیت میباشد 

دفترخانه در زمان اعتبـار بیمـه نامـه اتفـاق     اسناد در ثبت که  بشرطی یکسال بوده ومدت زمان پوشش بیمه ای 

  .باشد سال دارای پوشش می 5تا  افتاده باشد

  .هر خسارت تعیین گردیده است % 10فرانشیز بیمه نامه فقط 
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جهت اخذ این بیمه نامه الزم است بیمه گذار نسبت به تکمیل پرسشنامه که دارای سـواالتی در خصـوص نـام و    

ر نشانی بیمه گذار ، شماره دفتر اسناد رسمی ، آمارمتوسط عملکرد سالیانه در رابطه با تعداد اسناد ثبـت شـده د  

طول سه سال گذشته ، آمار تعداد ادعاهای خسارت رسیده و پرداخت شده در طول سه سـال گذشـته ، تعیـین    

حق بیمه و شـرایط بیمـه نامـه     بلغمیباشد اقدام نماید تا  پس از اطالع از م.... و  میزان تعهدات مورد درخواست 

  .  دد ضمن موافقت کتبی با نرخ شرایط نسبت به صدور بیمه نامه اقدام گر

  ـ بیمه مسئولیت پرستاران یا مراقبین در منزل 12
بموجب این بیمه نامه اشخاصی که از طرف شرکتها و موسسات دارای مجوز فعالیت بمنظور مراقبت و پرسـتاری از بیمـار ،   

موجـب صـدمه   در منزل بکار گمارده میشوند اگر در اثر خطا ، سهل انگاری ، اشـتباه و قصـور   .... کودک ، سالمند و غیره 

جسمانی و روانی به افراد تحت مراقبت  گردند بشرط اینکه اقامه دعوا بر علیه آنها صورت گرفته و مسئولیت ایشان توسط 

  .مراجع صالحیت دار محرز تشخیص داده شود بیمه گر تا مبلغ بیمه شده پاسخگویی مطالبات مربوطه خواهد بود 

مراکز مسئول وابسته به وزارت بهداشت درمان وآمـوزش  تعیین شده از سوی از شرایط این بیمه نامه رعایت شرح وظایف 

  .پزشکی در خصوص نوع خدمات ارائه شده میباشد که این شرایط جزء الینفک بیمه نامه میباشد 

ام و نشـانی     جهت صدور این بیمه نامه الزم است بیمه گذار ضمن تکمیل پرسشنامه مربوطه حاوی سواالتی درخصـوص ـن

وع   -نام ونشانی بیمه شده یا بیمه شـدگان  –مدرک تحصیلی یا دوره آموزشی مرتبط با خدمات ارائه شده   –ار بیمه گذ ـن

  . مدت بیمه نامه   –میزان تعهدات مورد درخواست  –خدمات ارائه شده 

 5/0ه فعالً نرخ آن تکمیل پرسشنامه  وارائه درخواست صدور بیمه نامه  ، بیمه گر نسبت به اعالم حق بیمه مربوطه کپس از 

   .در هزار میباشد اقدام ودر صورت موافقت بیمه گذار نسبت به صدور بیمه نامه از طریق سیستم وب اقدام خواهند نمود 

  ـ  بیمه مسئولیت شکارچیان و محیط بانان13
از اسـلحه در مواقـع   اسـتفاده   حمل و شکارچیان و محیط بانان افرادی هستند که با دریافت مجوز از مقامات ذیربط اجازه

ه به اینکه ممکن است این افراد در هنگام پرداختن به امورات در چاچوب مقررات مربوطه را دارند لذا با توجو تعریف شده 

شکار مجاز شناخته میشود یا انجام وظیفه از سوی محیط بانان در محـدوده   ای که  خود از جمله شکار در محدوده منطقه

میتواننـد از  چنانچه بیمه نامه فوق را خریداری نموده باشـند  صدمه جانی به اشخاص ثالث شوند  کاری خود،  موجب ایجاد

به تشخیص بیمـه   بیمه گذاریعنی پرداخت غرامت به زیان دیده گان تا سقف مبلغ بیمه شده با احراز مسئولیت  آنمزایای 

  . گر یا در مواقع ضروری با صدور رای توسط دادگاه استفاده نمایند 

و تکمیـل پرسشـنامه   )شعبات یـا نماینـدگیها   ( جهت دریافت این بیمه نامه افراد مذکور میباید ضمن مراجعه به بیمه گر 

شماره بدنه اسلحه  –نوع اسلحه  -محدوده مکانی فعالیت خود –نام ونشانی بیمه گذار (مربوطه که حاوی سواالتی از قبیل 

مـدت و   –نام واحد صادر کننده مجـوز   –خ  صدور مجوز و مدت اعتبار آن تاری –شماره مجوز حمل و استفاده از سالح  –

  .میباشد نسبت به دریافت بیمه نامه اقدام نمایند ) مبلغ مورد بیمه  

در هزار سرمایه مورد بیمه برای یک سال میباشد که در صورت دریافت بیمه گروهی  1طبق آخرین تعرفه نرخ حق بیمه آن 

  .تخفیف شامل میگردد % 10) نفر  20بیش از (

  .سال بیمه نامه دریافت نمایند  5ضمناً افراد میتوانند با پرداخت یکجای حق بیمه چند ساله و حداکثر تا 

  .الزم به ذکر است در هنگام وقوع حادثه ارائه مدارک مربوط به مجوز های درج شده در بیمه نامه الزامی است 

  ـ بیمه مسئولیت نگهبانان مسلح بانکها14
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بانکها وموسسات مالی و اعتباری جهت حفاظت از واحدهای حمل وجه نقد و ساختمانهای خود از نگهبانان مسلح 

و در این بین اشخاص در برخی موارد ممکن است ایشان مجبور به استفاده از اسلحه بشوند که استفاده مینمایند 

یا مالی  گردند، لذا چنانچه بیمه گذار قبالً  رهگذران یا ساکنان محل باشند دچار صدمه بدنی ممکن استثالث که 

نسبت به خریداری این بیمه نامه اقدام نموده باشد بیمه گر پس از احراز مسئولیت وی و در مواقع لزوم مطابق بـا  

  . رای دادگاه نسبت به جبران غرامات و خسارت های حادث شده اقدام خواهد نمود 

میتوانند  )بانکها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی(انجهت دریافت این بیمه نامه بیمه گذار

و تکمیل پرسشنامه مربوطه و ارائه لیسـت و مشخصـات نگهبـان    )شعبات و نمایندگیها(بیمه گر  هضمن مراجعه ب

  . مسلح نسبت به دریافت بیمه نامه اقدام نمایند 

  : رتند از سواالت و اطالعاتی که بیمه گذار باید پاسخ دهد عبا

  نام و نشانی بانک ـ        

بعبارتی نگهبانان در چه زمینه ای فعالیت میکنند مثالً حمل وجه نقد یا حفاظـت  ( شرح نوع فعالیت متقاضی –

  ....)از ساختمان در شیفت روز یا شب یا هردو و 

   )...پوشش جانی یا مالی یا فقط فوت ونقص عضو و (شرح موضوع پوشش بیمه ای مورد تقاضا –

  تعداد نگهبانان  –

  تعیین میزان تعهدات بیمه گر شامل هزینه پزشکی هر نفر –

 –هزینه پزشکی در طول مدت بیمه که از حاصل ضرب تعدا د نگهبانان در پوشـش هـر نفـر بدسـت میآیـد       –

  غرامت فوت ونقص عضو برای هر نفر و در طول مدت بیمه 

ثر از حاصل ضرب هر حادثه در تعداد نگهبانان نباید حد اک( خسارات مالی در هر حادثه و در طول مدت بیمه  –

      ) بیشتر باشد 

  :نرخ حق بیمه بیمه نامه مذکور عبارتند از  5/11/88مطابق آخرین تعرفه موجود تا تاریخ 

  در صد مبلغ هزینه پزشکی هر نفر  4/2: هزینه پزشکی 

  برای هر نفر ت ونقص عضو حداکثر مبلغ مورد درخواست برای فودر هزار 4/2: فوت و نقص عضو 

  در صد مبلغ خسارات مالی در هر حادثه  4/2: تعهدات  مالی

الزم به توضیح است نرخ های فوق به مبالغ مورد بیمه هرنفر یا هر حادثه اعمال میگردد وحداکثر تعهدات مـالی و  

  .وق فرا تر نمی رود جانی بیمه گر در طول مدت بیمه از حاصل ضرب تعداد نگهبانان بیمه شده  در مبالغ ف

ریال برای هر نفر  10,000,000نفر نگهبان تحت پوشش فوق قرارداشته باشد با هزینه پزشکی  5بطور مثال چنانچه 

  . ریال برای هزینه پزشکی خواهدبود  50,000,000حداکثر تعهد بیمه گر در طول مدت بیمه 

  خاص ثالث مسئولیت مدنی شهر بازیهادرقبال استفاده کنندگان و اشـ 15

مدیران ومسئوالن شهرهای بازی که عموماً یا توسط شهرداریها اداره میگردند یا از سوی شهرداری بـه اشـخاص حقیقـی    

وحقوقی اجاره داده میشوند در قبال استفاده کنندگان از این وسایل و امکانات دارای مسئولیت هستند و میبایست طبـق  

داری دستگاهها که بعضاً هم بسیار حساس و پر ریسک میباشند توجـه ویـژه   روال منظم و اصولی نسبت به سرویس و نگه

  . داشته باشند 
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بنابراین الزم اسـت جهـت   ناپذیر میباشد  گریزاز طرفی باتوجه به اینکه وقوع حادثه بدالیل مختلف و غیر قابل پیش بینی 

ه زیـان    اطمینان خاطر و اجتناب از روبرو شدن با تبعات مالی سنگین ناشی از وقوع حوادث و در نتیجه پرداخت غرامت ـب

  .نسبت به تهیه بیمه نامه مسئولیت مدنی اقدام نمود  دیدگان 

بیمه نامه مسئولیت مدیران ومسئوالن شهر بازی به همین منظور طراحی و تنظیم شده است که بموجب آن بیمه گـذار بـا   

یافت پوششهای مطلوب میتواند با آسایش خاطر به ارائـه  و با در که در ذیل شرح داده خواهد شد پرداخت حق بیمه ناچیز

  .خدمات رفاهی و تفریحی به مشتریان  اقدام نماید 

جهت دریافت این بیمه نامه بیمه گذار با مراجعه به شبکه فروش شرکتهای بیمه وتکمیل پرسشنامه که شامل پرسشـهایی  

ظرفیت کل دسـتگاههای موجـود   –نام مالک یا مستاجر  –بازی نام و نشانی و تلفن  شهر  –از قبیل نام ونشانی بیمه گذار 

مشخص نمودن اینکه احراز مسئولیت بیمه گـذار از طریـق مراجـع     –ظرفیت قطار  -ظرفیت سینما –) بجز سینما و قطار(

و  –نوع و مشخصـات دسـتگاهها    –آیا شهر بازی مسقف است یا رویاز  –قضایی صورت گیرد یا توسط کارشناس بیمه گر 

  .عیین حدود غرامت بابت هزینه پزشکی هر نفر ،در طول مدت بیمه و همینطور فوت ونقص عضوت

  : آخرین تعرفه موجود تا زمان تهیه این مطالب عبارتند از 

  )بجز قطار و سینما(در هزار در حداکثر مبلغ فوت ونقص عضو ضرب در کل ظرفیت دستگاهها  8/0 -

  "نفر ضرب در کل ظرفیت    درهزار  در مبلغ هزینه پزشکی هر 8 -

  ظرفیت قطار و سینما % 25در هزار مبلغ فوت ونقص عضو در 2/0 -

  ظرفیت قطار وسینما % 25در هزار مبلغ هزینه پزشکی در  2 -

  .به مجموع حق بیمه افزده خواهد شد % 20چنانچه پوشش اشخاص ثالث غیر از استفاده کنندگان نیز مد نظر باشد 

  .در نرخهای فوق تقلیل صورت میگیرد % 50یت توسط مراجع قضایی مد نظر باشد چنانچه احراز مسئول

  نفر 40نفر و ظرفیت قطار 100نفر ، ظرفیت سینما 200اگر یک شهر بازی با ظرفیت کل دستگاهها : مثال 

رد حق بیمه ریال تحت پوشش قرار بگی 534000,000ریال ، فوت ونقص عضو  10,000,000بخواهد با پوششهای هزینه پزشکی 

  :بشرح ذیل خواهد بود 

        200*10,000,000*1000/8=ریال  16,000,000حق بیمه هزینه پزشکی برای کل دستگاهها بجز قطار وسینما  

  200*534,000,000*10,000/8= 85,440,000                            "         "حق بیمه فوت ونقص عضو برای    

  140*4/1*10,000,000*1000/8=ریال  2,800,000سینما و قطار                               حق بیمه هزینه پزشکی 

                       140*4/1*534,000,000*10,000/8=14,952,000حق بیمه فوت ونقص عضو سینما وقطار                            

  ریال  119,192,000: جمع کل حق بیمه یکساله 

  افزایش % 20ریال یعنی با  143,030,400ق بیمه با پوشش اشخاص ثالث جمع کل ح

  ریال 59,596,000)تخفیف% 50با (جمع کل حق بیمه با احراز مسئولیت توسط مراجع قضایی 

  .تقلیل مییابد  5با  8چنانچه پو شش برای کمتر از یکسال مد نظر باشد نرخ از 

  ـ بیمه مسئولیت ناشی از آتش سوزی16
فاد این بیمه نامه چنانچه در نتیجه حادثه آتش سوزی در واحـدهای مسـکونی ، تجـاری ، صـنعتی یـا      بموجب م

جایگاههای توزیع سوخت خساراتی به اشخاص ثالث وارد آید و قانوناً صاحبان یا مسئوالن بهـره بـرداری از ایـن    

آن  باشـند میتواننـد از مزایـا ی    واحدها مقصر شناخته شوند ، چنانچه ایشان قبالً این بیمه نامه را تهیـه کـرده  

    .کنند  استفاده نموده و خسارات یا غرامات مربوطه را جبران
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بوده و اصوالً برای اماکنی که دارای پوشش بیمـه آتـش سـوزی    این پوشش بیمه ای مکمل بیمه نامه آتش سوزی 

  .هستند یا قابل بیمه شدن تحت بیمه نامه آتش سوزی باشند ارائه میگردد 

از تعرفه آتش سـوزی اسـتفاده میشـود     )بجز جایگاهای عرضه سوخت ( این بیمه نامهبخش مالی  ق بیمهبرای ح

  . تعرفه آتش سوزی میباشد % 50ومقدار آن 

برابر تعرفه آتش سوزی یا بعضاً یک در صد مبلـغ مـورد بیمـه     5/1نرخ حق بیمه بخش مالی جایگاههای سوخت 

  ) گردد نرخ توسط سیستم وب محاسبه می(میباشد 

  :تعرفه بخش جانی نیز عبارتند از 

   تعهد در طول مدت بیمه حداکثردر صد بر روی  2/0پزشکی هزینه  - 1

         تعهد در طول مدت بیمه  حداکثردر هزار بر روی  2/0فوت ونقص عضو  -2

  .نر خ مالی  اماکن پر تراکم مثل بازار تهران معادل نرخ آتش سوزی خواهد بود 

  .متری از محل جایگاه تعهد دارد 100گاههای سوخت حداکثر تا شعاع بیمه گر برای جای

  . میزان خسارت بر اساس بر آورد کارشناس بیمه گر تعیین میگردد 

  . ریال میباشد  500,000,000حداکثر مبلغ مورد تعهد بیمه گر برای خسارتهای مالی تا 

  .ریال تعیین شده است  80,000حداقل حق بیمه مبلغ 

  

  مسئولیت جامع شهرداریها ـ بیمه17
  

توسـط  یـا بصـورت کلـی    بطور جداگانه گانه تهران  22شهرداران مناطق مختلف در شهرهای بزرگ مثل مناطق 

شهرداران شهرهای کوچک میتوانند مسئولیت خود را در قبال شهروندان تحت پوشـش  همچنین و  شهردار شهر

در اثر اقدامات خـود بـرای ارائـه خـدمات و انجـام       )رداریعوامل شه(بیمه ای قرار دهند به این نحو که اگر آنها

مالی به اشخاص ثالث گردند و از طریق مراجع قضایی ملـزم بـه پرداخـت    خسارت وظایف موجب صدمه بدنی یا 

  . میتوانند از بیمه نامه فوق استفاده نمایند  غرامت جانی  یا مالی به ایشان شوند

ه شـهروندان    اگر در اثر وقوع طوفان د: بطور مثال  رخت خشیده ای سقوط نموده و موجب صدمه جانی و مـالی ـب

گردد بعلت اینکه شهرداری موظف بوده درختهای خشکیده را جمع آوری نماید شخص حادثه دیـده میتوانـد بـا    

ارائه داد خواست  از شهرداری مطالبه ضرز و زیان بنماید که در نتیجه اگر شهرداری قبالً بیمـه نامـه مسـئولیت    

  .یافت نموده باشد خسارت مذکور در چاچوب بیمه نامه صادره قابل پرداخت خواهد بوددر

  :خطرات تحت پوشش این بیمه نامه عبارتند از 

  حوادث ناشی از سقوط درختان در اثر قصور شهرداری بر روی وسایل نقلیه ، اماکن و افراد  عبوری-1

  .ل ، کانال یا ترانشه ای که شهرداری ایجاد نموده حوادث ناشی ازسقوط عابرین پیاده و سواره در گودا-2

  . برق گرفتگی افراد از روشنایی پارکها یا گذرگاههایی که شهرداری ایجاد نموده باشد  -3

  خسارات مربوط به آب افتادگی اماکن در اثر قصور شهرداری     -4

  خسارت ناشی از سمپاشی توسط شهرداری  -5

  .ماسه و نمک یا یخ زدایی از معابر در هنگام بارش برف خسارات ناشی از عدم ریزش  -6
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  .حوادث ناشی از طعمه گذاری برای حیوانات موذی یا معدوم نمودن حیوانا ت ولگرد -7

  .خسارات ناشی از سد معبر -8

  .خسارات ناشی از جلو گیری از تخلیه ضایعات ساختمانی در محلهای غیر مجاز -9

عمـداتاً پـروژه هـای مهـم     ( ا اماکن مجاور پروژه های در دست احداث شـهرداری  خسارات وارده به پارکها ی -10

دارای پیمانکار مستقل بوده و باید مسئولیت خود را راساً بیمه نماید لیکن مسئولیت شهرداری در این بیمه نامـه  

  ).دارای پوشش میباشد 

 را ک شهرداری بوده یا شهرداری بایـد آنهـا  خسارات ناشی از وازگونی یا ریزش دیوارها یا طاقهایی که در تمل -11

  . ایمن می نموده است 

  . خسارات ناشی از سقوط اجسام از پشت بامهای شهرداری -12

      .خسارت ناشی از سقوط تابلو های مربوط به شهرداری -13

  :در ضمن استثنائات این بیمه نامه عبارتند از 

  .تیارات و مسئولیتهای شهرداری باشد خسارات ناشی از حوادث طبیعی که خارج از اخ -1

  . خسارت ناشی از مسئولیت پیمانکارانی که با شهرداری قرارداد دارند  -2

  .خسارات ناشی از حفاریهای مربوط به مخابرات و آب وبرق و عوامل آنها  -3

ـ     -4 ه اختیـارات  خسارت ناشی از تصادف وسایل نقلیه زمینی ،دریایی، ریلی ، هوایی و غیـره کـه خـارج از حیط

  .  شهرداری میباشد 

 اداره با، جهت بازاریابی و فروش این بیمه نامه شبکه فروش شرکتهای بیمه الزم است ضمن حضور در شهرداریها 

امور قراردادها یا امور اداری مالی آنها مالقات و ضمن معرفی این بیمه نامه وارائه نسـخه ای از آن جهـت اطـالع    

و اینکه بیمه گذار میتواند مبلغ مذکور را در  )ریال 850(حق بیمه متعلقه به هر شهروند بیمه گذار نسبت به اعالم

ده بـه  رقبضهای عوارض دریافتی سر شکن نموده و در عوض پوشش مناسبی را بـرای جبـران زیانهـای جـدی وا    

   .دام گردد یاد آوری نموده و در صورت تمایل بیمه گذار نسبت به صدور اقبه ایشان شهروندان اخذ نماید 

ریال برای هر نفر فوت نقص عضو تا حـد دیـه کامـل و     10,000,000هزینه پزشکی تا : پوششهای ارائه شده شامل   

  .ریال برای هرحادثه میباشد  50,000,000پوشش خسارتهای مالی تا 

  ـ بیمه مسئولیت تابلو های تبلیغاتی18
ری از تابلو تبلیغاتی مسئولیت خود را در قبال اشخاص ثالث در این بیمه نامه مالکان و مسئوالن نصب و بهره بردا

برخورد  با وسایل نقلیه  ، شکستگید تا چنانچه در اثر حوادث گوناگون از جمله سقوط ، نتحت پوشش قرار میده

و غیره موجب خسارت جانی و مالی به اشخاص ثالث گردد از محل بیمه نامه فوق و حداکثر تا مبلـغ بیمـه شـده    

  . ه جبران خسارات مذکور اقدام گردد نسبت ب

جهت صدور این بیمه نامه الزم است  بیمه گذارنسبت به تکمیل پرسشنامه مربوطه با اعالم مشخصات فنی تـابلو  

اقدام نموده و بیمه گر نیز ضمن بازدید از محل نصب تابلو از استاندارد بودن نصب ونگهداری آن اطمینان حاصـل  

  . ل نصب را نیز مشخص مینماید وده و تراکم جمعیت محنم

  : پوششهای ارائه شده عبارتند از 
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هزینه پزشکی برای هر نفر تا حد مبلغ تعیین شده توسط بیمه گذار و در طول مدت بیمه نامه  حـداکثرتا تعـداد   

  نفر  10ریال برای هر نفر حداکثر تا 10,000,00مثال . تراکم اعالم شده کارشناس 

همین ترتیب که معموالًعبارتست ازهر نفر تا حد دیه رایج و تا تعداد تراکم مشخص شده  فوت و نقص عضو نیز به 

.  

  . ریال  در هر حادثه  100,000,000پوشش مالی حداکثر 

  :نرخ حق بیمه عبارتست از 

  نرخ مالی  جانی  نرخ  ابعاد تابلو

  فوت ونقص عضو  پزشکی

  در هزار 1  در هزار1/0  درصد1/0  متر مربع 15تا 

  در هزار 5/1  در هزار 12/0  درصد 12/0  متر مربع 25تا  16

  در هزار 2  در هزار 15/0  در صد 15/0  متر مربع به باال 25

  :سایر شرایط  

  . اضافه نرخ اعمال گردد % 20برای تابلو هایی که در ارتفاع غیر از سطح زمین نصب می شوند ـ 

  .ـ خطرات ناشی از سرقت تابلو تحت پوشش نمی باشد 

  .   ریال میباشد  200,000در صد هر خسارت حداقل  10ـ فرانشیز خسارات مالی 

  بیمه مسئولیت مدیران مجموعه های ورزشیـ  19
این بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران مجموعه های ورزشی را در قبال اسـتفاده کننـدگان ، مراجعـه کننـدگان ،     

پوشش قرار میدهد بدین معنی که اگر در اثر فعل یا ترک  تماشاچیان و غیره که اشخاص ثالث تلقی میشوند تحت

فعل بیمه گذار حادثه ای برای افراد مذکور بوقوع بپیوندد که مسئولیت ایشان با رای دادگاه یا بـدون رای دادگـاه   

برای بیمه گر محرز گردد غرامات جانی ناشی از آن حادثه به زیان دیـده یـا وکیـل    )بستگی به شرایط بیمه دارد (

  .قانونی او پرداخت میشود 

  .در این بیمه نامه کارکنان مجموعه ، بستگان درجه یک مدیران و پیمانکاران ثالث تلقی                 نمی شوند 

 بشـرح ذیـل   التیاجهت اخذ این بیمه نامه الزم است بیمه گذار نسبت به تکمیل پرسشنامه مربوطه که حاوی سو

مذکور را طی نامه ای به بیمه گر ارسال و تقاضای پوشش بیمه ای بنماید که بیمـه   میباشد اقدام نموده یا اطالعات

گر با استفاده از سیستم وب نرخ وشرایط مربوطه را استخراج و اعالم مینماید که در صورت موافقـت بیمـه گـذار    

  .بیمه نامه صادر وتحویل وی میگردد 

  ـ نام و نشانی مجموعه ورزشی 

  ا پیمانکار مجموعه ـ نام و نشانی مدیر ی

سانس تقسیم شده سـپس بـر مبلـغ     4و حاصل بر  2جمع دو عدد ابتداء بر (حداکثر و حداقل تعداد استفاده کنندگان در یک روزـ 

  . )بر آنها اعمال میگردد تعهدات ضرب گردیده و نرخها 

  .و اینکه آیا پوشش تماشاگران نیز مورد درخواست میباشد ـ ظرفیت تماشاگران 

  .ا مجموعه فقط مورد استفاده بانوان میباشد ـ آی

  .ـ آیا ورزشهای رزمی نیز در مجموعه آموزش داده میشود 

  .ـ نحوه احراز مسئولیت بیمه گذار با رای دادگاه میباشد یا بدون رای دادگاه 
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  . ـ آیا مسئولیت حرفه ای مربیان نیز مورد درخواست میباشد 

  .چقدر میباشد در طول مدت بیمه ، فوت ونقص عضو و حداکثر پوشش ـ تعهدات بیمه گر برای هزینه پزشکی

فعالیتهای غبر مرتبط با موضوع بیمه نامـه ، حـوادث ناشـی از نـزاع و درگیـری      : استثنائات این بیمه نامه شامل 

  .ومسمومیت غذایی میباشد 

در هزار و برای هزینه پزشکی  8/0برای فوت و نقص عضو :  )ممکن است در آینده تغییر نماید(حق بیمهفعلی نرخ 

  .یک درصد میباشد 

  .کاهش نرخ داده میشود % 20چنانچه استفاده کنندگان فقط بانوان باشند 

  .افزایش نرخ اعمال میشود % 20برای ورزشهای رزمی 

  .در نظر گرفته میشود  اضافه نرخ% 50دادگاه بدون رای در صورت احراز مسئولیت 

  . میباشددرصد  5/0 هزینه پزشکیدر هزار و 5/0ت ونقص عضو فوبرای باشگاه بیلیارد نرخ 

  : تخفیفات گروهی شامل 

  %10مجموعه ورزشی          5

  %15                  "      10تا  6

  %35اضافه میگردد تا سقف % 5مجموعه اضافی  10و بازاء هر   %20                   "     20تا 11

  هابیمه مسئولیت آسانسور ـ  20
بیمه فوق مربوط به شرکتهای نصب ونگهداری آسانسور میباشد و در واقع مسئولیت شـرکتهایی کـه نسـبت بـه     

طراحی شـده  نصب آسانسور اقدام نموده ودر طول مدت بهره برداری وظیفه سرویس و نگهداری آنرا بعهده دارند 

ا شـر  . است  کتهای مـذکور نـدارد ،بنـابراین مشـاهده     اما حوادثی که اتفاق میفتد در بسیاری از موارد ارتباطی ـب

در قسـمت نـام بیمـه گـذار     میکنیم که خریداران این بیمه نامه اغلب مالکان یا مدیران ساختمانها میباشند لذا 

آیتمی با عنوان سایر بیمه گذاران ایجاد شده که عالوه بر نام شرکت نصاب میتوان نام مالک ومـدیر سـاختمان را   

   .نمود بعنوان بیمه گذار درج 

و با مهـر و  را تکمیل نموده  )صفحه بعدی (مربوطه  پرسشنامهابتدا جهت اخذ این بیمه نامه الزم است بیمه گذار 

امضاء تحویل واحد صدور بنماید تا پس از اعالم حق بیمه و شرایط آن از سـوی بیمـه گـر و در صـورت موافقـت      

       .ید نسبت به پرداخت حق بیمه و دریافت بیمه نامه اقدام نما

  : نرخ فعلی حق بیمه عبارتست از

    درصد  1/0ظرفیت آسانسور در نفرات در تعداد ) طبق اعالم بیمه گذار (هزینه پزشکی 

  در هزار  1/0ظرفیت آسانسور در  نفرات در تعداد) طبق اعالم بیمه گذار(فوت ونقص عضو 

  .ظرفیت آسانسور  در تعداحداکثر تعهد بیمه گرعبارتست از مبلغ تعیین شده برای هر نفر د

مبلـغ مـذکور   برابـر   5و در طول مـدت تـا   در هر حادثه  مبلغ بیمه شده% 2نرخ پوشش مالی آسانسورهای باربر 

  .خواهد بود 

  .ریال میباشد  200,000هر خسارت حداقل % 10فرانشیز خسارت مالی 

  :تبصره ها

  .شود اضافه نرخ می% 5ـ اگر کابین آسانسور بدون درب باشد مشمول 
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  .اضافه نرخ در نظر گرفته میشود % 15طبقه  15ـ برای ساختمانهای باالی 

  .میباشد % 10و برای سالهای بعدی حداکثر % 5ـ تخفیف عدم خسارت در سال اول 

  % 10دستگاه  50الی  11ـ تخفیف گروهی از 

  %20     "    100الی  51                            

  % 25    "  150الی   101                            

  %30    "   200الی  151                            

  %35    "  300الی  201                             

  % 40     " 400الی   301                             

  %  45به باال  401و                              

  

  

  

  

  

  :گذارـ مشخصات بیمه  1

  :نام مالک:                                                        نام بیمه گذار 

  :نشانی محل مورد بیمه 

  از تاریخ                                      تا تاریخ:                           مدت بیمه 

  : ـ مشخصات ریسک مورد بیمه2

  :نحوه سرویس و نگهداری 

  :وسایل حفاظتی و ایمنینوع 

  :خطرهای احتمالی 

  :ـ مشخصات آسانسور3

  :ظرفیت هر کدام:                                                   تعداد آسانسورها

                  :                                   نوع درب کابین :                                             نوع کاربری آسانسور 

  :نوع ترمز:                                               نوع موتور گیر بکس

  :سیستم ترمز

  :نوع اجزاء تشکیل دهنده تابلو فرمان 

  : ـ مشخصات محل مورد بیمه4

  :ر طبقه تعدا واحد در ه:                        تعداد طبقات ساختمان :                    سال نصب

  :نوع کاربری ساختمان
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ینوسیله اعالم میدارد تمام مندرجات فوق الذکر مقرون به صحت بوده ومسئولیت هر گونه مغایرت آن بد

  . با واقعیات بعهده اینجانب میباشد 

  

  نام و امضاء بیمه گذار      نام و امضاء پیشنهاد  دهنده                                            

  

  بیمه طرحهای مخصوصـ 21
مشـکل از  . مسئولیت بیمه طرحهای مخصوص میباشـد  های یکی از مهمترین وشاید گفت مشکلترین انواع بیمه  

این نظر که تعرفه و قواعد خاصی برای آن در نظر گرفته نشده و برای هر مورد بیمه ای که در ایـن بخـش مطـرح    

  .کارشناسی صورت گرفته وبرای آن قرارداد تنظیم نمود  میشود باید کار

امـا بـا   مواردی که در این بخش تحت پوشش قرار میگیرد ممکن است ارتباطی با رشته مسئولیت نداشته باشـد  

توجه به اینکه نمی توان برای آن در سایر رشته ها بیمه نامه صادر نمود در این بخش مورد ارزیابی قـرار گرفتـه و   

  .  ش قرار میگیرد تحت پوش

بـرای کیفیـت   (یا خدمات محصوالت برخیبیمه های اعتباری از جمله  فروش اقساطی کاال، تضمین کیفیت : مثل 

  از این قبیل و،  )محصول بصورت جداگانه نیز میتوان صادر نمود

  .یا بسیاری از بیمه های مسئولیت که برای آنها تعرفه یا تقسیم بندی خاصی وجود ندارد 

اجرای هر پروژه ای در هـر  ( بیمه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای پروژه های عمرانی در قبال اشخاص ثالث : مثل 

منطقه ای  ریسک مخصوص خود را دارد مثالً احداث جاده در کویردارای خطرات کمتری برای اشخاص ثالث بـوده  

میباشد ، لذا در هر مورد الزم است ابتدا اما احداث جاده در گیالن دارای ریسک بسیار باالیی برای اشخاص ثالث 

، مسئولیت برگزارکنندگان مراسـم هـا ، میتینگهـا ،    )ریسک کارشناسی شده و سپس نرخ و شرایط تعیین گردد 

  ...و از این قبیل  ، مسئولیت مهندسین ذیصالح  جشنها و اتفاقات خاص مثل راهپیمایها ،

ید درخواست خود را با ذکر تمامی جزئیات از جمله نـوع فعالیـت ،   جهت اخذ این بیمه نامه بیمه گذاران محترم با

تعداد مراجعه کنندگان یا شرکت کنندگان ویا سایر آیتمهای کمـی ، میـزان تعهـدات مـورد درخواسـت و سـایر       

سپس بیمه گر بـا در نظـر گـرفتن     ،دناطالعات مورد نیاز کتباً به بیمه گر اعالم و تقاضای پوشش     بیمه ای بنمای

بـا انجـام کارکارشناسـی از جملـه     اینکه آیا موضوع فوق قابل بیمه شدن میباشد یا خیر ، نسبت به ارزیابی خطر

  :ـ تعهدات جانی مورد درخواست  5

  :هزینه پزشکی هر نفر در هر حادثه 

  :هزینه پزشکی در طول مدت بیمه 

  :غرامت فوت ونقص عضو برای هر نفر 

  : غرامت فوت ونقص در طول مدت بیمه 

  ):در صورتی که آسانسور باربر است(ـ تعهدات مالی 6

  :در طول مدت بیمه                                         :   در هر حادثه 



 

 ٣٧

نموده سپس نتیجه کارشناسی را طی گزارشـی بـه    اقدامتشکیل جلسه با بیمه گذار یا بازدید از محل مورد بیمه 

  . یط و اعالم آن به بیمه گذار اقدام نماید ستاد بیمه های مهندسی و مسئولیت ارجاع تا نسبت به اخذ نرخ وشرا

پس از اینکه بیمه گذار با نرخ و شرایط اعالم شده موافقت نمود اطالعات موجود را در سیسـتم وب وارد کـرده و   

  . بیمه نامه را صادر مینماییم 

در هـر حـال حـق     مانند سایر بیمه نامه های مسئولیت می تواند نقد یا بصورت اقساط باشد امادریافت حق بیمه 

بیمه نهایی در ابتدای صدور باید مشخص باشد و چنانچه تغییراتی در کیفیت و کمیت خطر بوجود آید بـا صـدور   

  .الحاقیه تغییرات مذکوراعمال میگردد 

توسط ستاد تعیین میگردد درج شماره وتاریخ مجوز سـتاد در   این بیمه نامه  ضمناً باعنایت به اینکه نرخ وشرایط

        . بت اطالعات الزامی است هنگام ث

بطـور  ) توضیحات –شروط بیمه نامه (شرایط و توافقات صورت گرفته با بیمه گذار در کادرهای موجود در بیمه نامه

  . کامل تایپ گردد و اگر جای کافی وجود نداشت در برگ جداگانه ضمیمه گردد 

  ـ بیمه کیفیت محصول  22
رانتی محصول فروش رفته یا نصب شده بعالوه خسارتهای جانی و مالی ناشی از این بیمه نامه پوششهایی مشابه گا

  . آنرا تحت پوشش قرار میدهد 

بیمه گذاران این گونه بیمه نامه ها دو هدف اصلی را از دریافت این بیمه نامه دنبال میکنند برخی از بیمه گـذاران  

یمه گر بر روی محصول خود بمنظور تبلیغـات و  صرفا جهت استفاده از برند شرکت بیمه و نصب برچست شرکت ب

  .فروش بیشتر از آن سود میبرند 

اما تعداد دیگری از بیمه گذاران هستند که واقعاً قصد بیمه نمودن مسئولیت خود در قبال محصول تولید شـده و   

رات جـدی و  فروش رفته را دارند چرا که عدم کیفیت محصول یا وجود نقص در محصول تولید شده میتواند خسا

سنگینی بدنبال داشته باشد که بیمه گذار برای اجتناب از تحمل ضررو زیان ناشی از آن به اخذ بیمه نامه مبادرت 

  . مینماید 

انواع لوازم خانگی ، محصوالت بهداشتی ، مواد غذایی، لوازم یدکی خودرو یا ماشین آالت صنعتی ، لـوازم برقـی   

  .ساختمانی و غیره میتواند موضوع این   بیمه نامه باشد  ،الکترونیکی ، ابزار آالت ، مصالح

  

      

  نمونه پرسشنامه مربوط به کیفیت محصول بشرح ذیل میباشد 

ــف ) الــــ

پرسشــهای 

  عمومی

  :نام متقاضی - 1

 : نشانی دفتر مرکزی -2

   :نشانی محل کارخانه -3

   :سیستاریخ تا -4

  پرسشنامه و پیشنهاد بیمه مسئولیت تولید کنندگان و فروشندگان محصول
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 :تاریخ شروع تولید -5

 دولتی               خصوصی  :  نوع مالکیت - 6

 نام مدیر عامل -7

 )شامل                     ثابت                   متغیر( تعداد پرسنل                      نفر -8

 .لطفا یک نسخه از بروشور معرفی کاال ضمیمه گردد  -9

  پرسشهای اختصاصی محصول) ب

  صول تولیدی تولیدی را شرح دهید ؟انواع مح -10

  :کاربرد محصوالت تولیدی یا عرضه شده  -11

  .نام کشور و شرکتی که دانش فنی تولید ومجوز ساخت و فروش محصول از آن دریافت شده است  -12

  آیا محصوالت تولیدی در موارد ذیل استفاده و کاربرد دارد -13

  خیر                 وسایل نقلیه هوایی                    بلی

  وسایل نقلیه زمینی یا دریایی        بلی                 خیر

  تجهیزات کامپیوتری                  بلی                 خیر

  :حداکثر عمر مفید محصوالت تولیدی -14

ـ    -15 زء قطعـات  چه قسمتهایی از محصوالت مورد بیمه فوق در معرض فرسودگی و خرابی قراردارنـد و یـا ج

  .تعویضی هستند 

  چند درصد ارزش محصول را تشکیل میدهند ؟) تعویضی یا در معرض فرسودگی(قطعات فوق الذکر -16

، مجـوز موسسـه   )داخلـی و خـارجی  (در رابطه با کیفیت محصول هر گونه مجوز تولید از مراکز ذیـربط   -17

لطفا یک نسـخه از بـرگ    -18امه گردد استاندارد و غیره دریافت گردیده یک نسخه فتوکپی ضمیمه پرسشن

  .گارانتی یا شرایط قرارداد فروش را ضمیمه فرمایید 

چنانچه تاکنون در رابطه با محصول مورد نظر شکایتی یا عیب و نقصی از سوی مشـتریان مطـرح شـده     -19

  .شرح دهید 

  :تعداد ادعاهای مطرح شده در سه سال اخیر -20

  در دست رسیدگی در سه سال اخیر چقدر میباشد ؟ مجموع خسارات پرداخت شده یا -21

  .در صورت برگشت محصوالت عرضه شده از سوی مشتریان لطفا  تعداد ،ارزش و علت آنرا شرح دهید  -22

  :تعداد انواع محصول تولید یا عرضه شده درسه سال اخیر -23

         نوع محصول                             سال                 تعداد   -

  .لطفا آخرین تعرفه قیمت انواع محصوالت را ضمیمه نمایید -24

آیا کارشناس (چگونگی و روند رسیدگی به ادعاهای مشتریان در رابطه با عیب و نقص کاال را شرح دهید -25

شرکت به محل اعزام و صحت ادعای مشتری را بررسی میکند یا کاال دریافت گردیده و مـورد آزمـایش قـرار    

  ) .رد و از این قبیل اقدامات ؟میگی

  پوششهای مورد تقاضا ) ج

  : بیمه تضمین کیفیت محصول -1
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در این بخش مسئولیتهای تولید کننده یا عرضه کننده محصول مطابق شرایط برگ گارانتی یا شرایط قـراردا  

قیمت بازار هر  فروش و حد اکثر تا ارزش محصول فروش رفته مطابق قیمتهای ارائه شده در این پرسشنامه یا

  . کدام کمتر باشد جبران میگردد 

  ماه از تاریخ تولید             فروش             یا نصب:           مدت زمان مورد بیمه

  :بیمه مسئولیت تبعی ناشی از محصول -2

و کیفیت  عرضه کننده محصوالت را ناشی از عدم کارایی/ این بخش از بیمه نامه مسئولیتهای تبعی تولیدکننده

در این بخش خسارتهای مربوط به خود محصول پوشش بیمه ای . نامطلوب تحت پوشش بیمه ای قرار میدهد

مربوط تا حدودی که در زیر تعیین مینماید در برابر مصرف کنندگان و ) مالی و جانی (ندارد و خسارتهای تبعی 

  : اشخاص ثالث تحت پوشش بیمه ای قرار میگیرد 

  ریال:                                                            مالی در هر حادثه حد اکثر خسارت -

  ریال:                                            حداکثر خسارت مالی در طول مدت بیمه نامه  -

  ریال            :                                                حداکثر هزینه پزشکی برای هر نفر  -

  حداکثر هزینه پزشکی برای چند نفر در طول مدت بیمه نامه                       ریال -

  ریال:                                                          فوت و نقص عضو کامل و دائم هر نفر  -

  ریال :            مه فوت ونقص عضو کامل و دائم برای چند نفر در طول مدت بیمه نا -

  ......نصب وبهره برداری.......فروش...... ماه از تاریخ تولید:       مدت بیمه مورد تقاضا 

  

اینجانب                           تایید و گواهی می نمایم که کلیه مندرجات فوق مبتنی بر واقعیت بوده و به درستی 

  .رات یاد شده اساس صدوربیمه نامه توسط بیمه گر قرار گیرداظهار شده است  و موافقت می نمایم اظها

  

  

  مهر و امضای متقاضی:                                                  تاریخ تکمیل پرسشنامه

  

 LEDو LCD، ـ بیمه طرح ویژه رایانه 23
خاصی ندارد و فقط به صـرف   شخص یا گروهدر قبال این بیمه نامه ارتباطی با مسئولیت اشخاص حقیقی و حقوقی 

طرحی است برای گسترش بازار بیمه و ضریب نفوذ بیمه در جامعه  بعنوان طرح خاص ارائه گردیده اسـت و  اینکه 

بدلیل اینکه در زمره سایر بیمه نامه ها قابل ارائه         نمی باشد با توجه به زمینه موجود در بیمه های مسـئولیت  

  . گنجانده شده است و طرح مخصوص در این رشته 

این بیمه نامه برای هر سیستم رایانه بصورت انفرادی صادر میشود و چنانچه در یک سایت    رایانه ای یا در یـک  

  . شرکت وسازمان تعداد زیادی رایانه وجود داشته باشد برای هر کدام از آنها یک بیمه نامه ارائه میگردد 
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ر افتادن و شکستن در حین جابجایی، ریختن مایعات به وارده در اثپوششهای در نظر گرفته شده شامل خسارات 

سرقت با شکست حرز و خسارات ناشی از حوادث ، )با تاییدیه اداره برق منطقه ای (داخل دستگاه ، نوسانات برق 

  . طبیعی میباشد 

کیـد شـده حتـی االمکـان     هدف بیمه گر از ارائه این بیمه نامه اصوالً فروش در مقیاس زیاد و عمده میباشـد  و تا 

ضمن انعقاد قرارداد با بیمه گر قرارداد با فروشگاههای بزرگ و توزیع کنندگان عمده بسته شود که در این صورت 

فروشگاهها مبنی بر تحت پوشش قراردادن تعداد پیش بینی شده در طول یکسال و ارائـه گـواهی بیمـه بـه هـر      

  .مشتریان بعنوان یک بیمه گذار محسوب میشوند  هر کدام ازدستگاه در هنگام تحویل به مشتری 

بیمه نامه نیز امکان پذیر میباشد و هر دارنده سیستم میتواند با مراجعه به بیمه گر ضمن تکمیـل  فروش انفرادی  

     .پرسشنامه با پرداخت حق بیمه اندک دستگاه خود را تحت پوشش قراردهد 

نسبت به تکمیل پرسشنامه اقدام نماید، سپس کارشناس بیمه گر  جهت صدور این بیمه نامه الزم است بیمه گذار

از مورد بیمه بازدید و مشخصات درج شده در پرسشنامه را با آن مطابقت نموده و از سالم بودن دستگاه اطمینـان  

بقـت  حاصل کند، با توجه به مشکالتی که در اوایل رواج این بیمه نامه جهت بازدید از اجزاء داخلی دستگاه و مطا

مد مقرر گردید نیازی به مشاهده اجزاء داخلی نباشد و در عوض فتوکپی فاکتور خریـد و  آشماره سریالها بوجود می

  . ایجاد خسارت در اثر نوسان برق دریافت گردد تاییدیه اداره برق منطقه ای در هنگام 

  .در صد ارزش هر سیستم برای یک سال میباشد  5/1نرخ تقریبی این بیمه نامه 

نیز به تبعیت از بیمه نامه رایانـه بـه بـازار     )ledو  lcd(اخیراً بیمه نامه سیستم های پخش تصاویر تلویزیونی  

  . عرضه شده است که تقریبا مشابه بیمه نامه رایانه میباشد 

ئه را ارامعتبر جهت صدور این بیمه نامه ها نیز الزم است بیمه گذار ضمن تکمیل پرسشنامه فتوکپی فاکتور فروش

نماید و بیمه گر نیز ضمن بازدید از مورد بیمه از سالم بودن آن اطمینان حاصل نماید و اگر قرارداد با فروشگاههای 

  .بزرگ بسته شده باشد میتوان فقط با ارائه گواهی بیمه در هنگام فروش مورد بیمه را تحت پوشش قرار داد 

استهالک بازاء هر سال و بـا نظـر کارشـناس    %20 جهت پوشش دستگاههای مذکور یک سال پس از خرید با کسر

  .قابل تمدید میباشد 

  : پوششهای این بیمه نامه عبارتند از 

خسارات ناشی از حوادث طبیعی بجز زلزله ، خطر آتش سوزی ، نوسانات برق شهری ، آبدیدگی ، سقوط ، ضربه  -

  و خسارات ناشی از حمل ونقل 

  .اضافی تحت پوشش قرار میگیرد خطر سرقت با شکست حرز با حق بیمه  -

چنانچه مورد بیمه در جاهای مختلف در طول مدت بیمه مورد استفاده قرار میگیرد یعنی مرتب جابجا میشود با  -

  . درصد اضافه نرخ همراه خواهد بود  0,5همچنین پوشش خطر سرقت با اضافه نرخ قابل پوشش میباشد  0,1

  .ضمانت نامه تحویل تصویر الزامی میباشد در هنگام پرداخت خسارت ارائه اصل  -

  .خساراتی که طبق گارانتی تحت پوشش میباشد از تعهد بیمه گر خارج است  -

  . دستگاههای فاقد گارانتی قابل بیمه شدن نمی باشند  - 

عـات  هزینه های عدم النفع ، خراشیدگی سطوح ، از بین رفتن اطالعات ، هرگونه اضافات و متعلقات اضافی ، قط -

  .دسته دوم بکارگرفته شده ، غیر قابل پرداخت می باشد 
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تخفیـف در نظـر گرفتـه    % 25نرخ حق بیمه یک در صد ارزش مورد بیمه میباشد و برای کارکنـان و نماینـدگان   

   . تخفیفات ویژه در نظر گرفته شده است میشود و همچنین برای بیمه گروهی 

تورانها،مراکز آموزشی ،ناجیان استخر ، بیمه مسئولیت مدیران اردوها ، رسـ 24    

های ساحلی ، تورهای زیارتی سیاحتی ، سالنهای گاه واحدهای اقامتی ، استراحت

  سینما کنسرت یا اجالس

درقبال مشـتریان و بعضـاً   را  مشاغل و فعالیتهای فوقمتصدیان و مدیران این بیمه نامه ها عموماً مسئولیت مدنی 

  .دنحت پوشش قرار میدهتمرتبط کارکنان و سایر اشخاص غیر 

دریافت بیمه نامه برای واحدهای فوق الذکر مدیران مربوطـه را بـدون قیـد وشـرط تحـت پوشـش بیمـه نامـه         

. قرارنمیدهد و آنها همواره وظایف و تعهدات خود را در قبال بیمه شدگان طبق قانون و مقررات باید انجام دهنـد  

تجاری و خدماتی ذکر شده است و طبق شـرایط بیمـه نامـه    نواع مشاغل ادر قانون کار وتجارت چارچوب فعالیت 

     .استثناء میباشد های فوق خسارات وارده به بیمه شدگان در اثر عدم رعایت قانون یا تخطی از نظامات دولتی 

توانـد در  شرایط صدور بیمه نامه های فوق اکثراً شبیه به هم هستند، لذا فرا گیری یکی از بیمه نامه های فـوق می 

  .یادگیری همه آنها به ما کمک کند 

نرخ حق بیمه بر مبنای تعداد مشتریان یـا ظرفیـت کـل یـا متوسـط ظرفیـت        ذکر شدهدر اغلب بیمه نامه های 

  . سانسهای یک روز اماکن مذکور و همچنین مدت بیمه مورد درخواست تعیین میشود 

  .حق بیمه بیمه نامه بدست میآید ، ده سپس رقم نرخ در میزان تعهدات مورد درخواست ضرب گردی

  سرمایه*نرخ*تعدادروز*تعدادنفرات: بطور مثال در بیمه تورهای زیارتی حق بیمه عبارتست از 

  سرمایه *نرخ )*ظرفیت% 70در یکساله (ظرفیت : در بیمه رستورانها حق بیمه شامل 

  سرمایه *نرخ ) *رفیتظ% 30در یکساله (ظرفیت : در بیمه سینماها و سالنها حق بیمه شامل 

  . نرخ برای هزینه پزشکی و فوت ونقص عضو جداگانه در نظر گرفته شده ودر سرمایه ضرب میشود

ذا جهـت صـدور آنهـا ابتـدا یـک نسـخه         با توجه به اینکه بیمه نامه های فوق از طریق وب قابل ارائه میباشد ـل

تعرفـه هـای   مندرج درشرایط ضمن در نظر گرفتن پرسشنامه در اختیار بیمه گذار قرار گرفته وپس از تکمیل آن 

چنانچه بیمه گذار با مبلغ حق بیمه و شـرایط  .موجود اطالعات به سیستم داده شده و حق بیمه استخراج میگردد 

  .نماییم  آن موافقت نمود نسبت به صدور بیمه نامه اقدام می

، اردو ها  ،  باید بیمه نامه با دریافـت لیسـت    در بیمه نامه های مسئولیت مدیران تورهای زیارتی ، مراکز آموزشی

  .اسامی صادر گردد یا پرداخت خسارت منوط به  ارائه لیست معتبر گردد 

  .اما در سایر موارد فقط احراز مسئولیت بیمه گذار بر اساس رای دادگاه یا توسط خود بیمه گر باید اثبات شود 

  نمایشگاه/ استفاده کنندگان از پارکینگ ـ  25 

ارائه و نمایشگاه را  اجعین به پارکینگراین بیمه نامه پوششهای جانی و مالی وارد به خودرو و صاحبان و م

  .می نماید 

تی اعم از آسیب دیدن ابنابراین چنانچه در مدت زمان توقف خودرو در داخل نمایشگاه یا پارکینگ خسار

ثالث مراجعه کننده به محل مورد بیمـه    یا سرقت کلی و جزیی خودرو یا وقوع حادثه احتمالی به اشخاص
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اتفاق بیفتد تا میزان پیش بینی شده در بیمه نامه صادره که بر مبنای پرسشنامه یا درخواست کتبی بیمه 

  . گذار تنظیم گردیده جبران خواهد شد

  :پوششهای ارائه شده شامل 

  شکست شیشه  -1

  خسارات ناشی از آتش سوزی  -2

  . در هزار میباشد 3سرقت کلی ،که نرخ کلی آنها  خسارات مالی ناشی از -3

  . ظرفیت کامل پارکینگ یا نمایشگاه در نظر گرفته میشود % 50برای محاسبه حق بیمه ، 

بـرای هـر   ظرفیت کامـل کـه   % 20افراد بر اساس  تراکم افراد در محدوده مورد بیمه برای پوشش جانی 

  . ک نفر در نظر گرفته میشود ی خودرو

  در ظرفیت  ضرب  سرمایه مورد بیمه به ازاء هر اتومبیل در هزار3عبارتست از مالی  تعهداتیمه نرخ حق ب

ریـال بـرای هردسـتگاه داشـته      100,000,000خودرو  با پوشـش   100اگر یک واحد پارکینگ با ظرفیت : بطور مثال 

   :باشیم، حق بیمه بشرح زیر محاسبه میشود 

  )هر خودروبرای (ریال  100,000,000* )ظرفیت کامل% 50(گاهدست50*درهزار  3=ریال 15,000,000 

  :  عبارتست از نرخ پوشش جانی

  )بمیزان مورد درخواست بیمه گذار(درصد برای هزینه پزشکی1/0                            

  ) بمیزان مورد درخواست بیمه گذار (در هزار فوت و نقص عضو 1/0                            

  : ور مثال بط 

  ریال هزینه پزشکی 10,000,000)*ظرفیت کامل %20(نفر20* درصد  1/0= ریال200,000 

  ریال دیه 600,000,000)*ظرفیت کامل پارکینگ% 20( نفر20 *درهزار 1/0=ریال  1,200,000 

  .محاسبه حق بیمه برای مدتی از سال بصورت روزشمار خواهد بود 

  .تعیین میگردد %20سوم به بعد % 15دوم % 10تخفیف عدم خسارت برای سال اول 

  بیمه مسئولیت استفاده کنندگان از تعمیرگاههای مجاز  -26
از لحظـه ورود خـودرو بـه تعمیرگـاه کـه در       را این بیمه نامه پوششهای جانی ومالی مورد درخواست بیمه گـذار 

پس از تعمیر تحت پوشـش قـرار    اهسیستم ثبت خودرو های پذیرش شده به ثبت رسیده اند را تا زمان  خروج آن

  .میدهد 

مطابق شرایط عمومی بیمـه   پرداخت خسارت منوط به احراز مسئولیت بیمه گذار در قبال حادثه منجر به خسارت

  .میباشد نامه و قوانین و مقررات جاری کشور 

  : پوششهای مربوطه عبارتند از 

  اهمال و تقصیر و بی احتیاطی در نصب وسایل  -1

  خسارت در هنگام تست در داخل یا بیرون از تعمیر گاه ایجاد  -2

  سرقت کلی  -3

  سقوط از وسایل باال برنده  -4
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  آتش سوزی و انفجار و صاعقه  -5

  شکست شیشه ناشی از حوادث  -6

  هزینه پزشکی ناشی از حادثه در تعمیرگاه به افراد مراجعه کننده  -7

  یر گاه برای افراد مراجعه کننده فوت و نقص عضو ناشی از وقوع حادثه در تعم -8

  : محاسبه حق بیمه برای پوششهای این بیمه نامه بشرح زیر میباشد 

% 50در هزار میزان تعهدات مـالی بـه ازای هـر خـودرو ضـرب در       5ـ حق بیمه برای حوادث مالی عبارتست از  

  ظرفیت اسمی تعمیر گاه   

ظرفیـت اسـمی   % 50د تعهد بیمه گر برای هر نفر ضربدر درص 1/0پوشش هزینه پزشکی اشخاص ثالث ـ حق بیمه 

  .تعمیر گاه 

در هزار تعهد بیمه گر برای هر نفر ضربدر ظرفیت اسـمی تعمیـر    1/0ـ حق بیمه پوشش فوت ونقص اشخاص ثالث 

  .  گاه 

  . ـ حق بیمه برای در صدی از سال بصورت روزشمار محاسبه میگردد 

از تست خودرو در خارج از کارگاه فقط شامل اتومبیل در دسـت تعمیـر    ـ خسارت قابل پرداخت در حوادث ناشی

  . میباشد 

  بیمه عدم النفع رانندگان و مالک - 27

این بیمه نامه بمنظور پوشش بیمه ای رانندگان وسایل نقلیه ایی طراحی شده است که با وسیله نقلیه مذکور کار اقتصـادی  

کامیونهـای سـنگین و    –کامیونت هـا   –مینی بوسها  –وانت بار ها –تاکسی ها مانند .انجام داده و درآمد کسب می نمایند 

  .اتوبوسهای شخصی داخل و بین شهری  –تریلر ها 

  : طرح فوق با سه عنوان طراحی و تنظیم شده است 

باشـد و  شخص بیمه شده فقط راننده وسیله نقلیه بوده و با اجاره آن ازمالک  به شغل رانندگی مشغول می :راننده)الف 

وسـیله نقلیـه بـه    )آتش سوزی ،انفجار،  وازگونی و سقوط (چنانچه در اثر تصادف یا سایرحوادث تعریف شده در بیمه نامه 

د تـا سـقف سـرمایه       تعمیر گاه برده شده و تا زمان توقف در تعمیر گاه شخص از درآمد مربوطه بر خوردار نگـردد میتواـن

ه نماید و همچنین اگر در اثر حادثه مذکور شخص راننده دچار نقـص عضـو یـا    خریداری شده از تسهیالت بیمه ای استفاد

  .  فوت شده باشد تا مبلغ درج شده برای این منظور غرامت پرداخت میگردد 

  جدول نرخ و شرایط پوشش عدم النفع فقط شخص راننده

نوع وسیله   ردیف

  نقلیه

حداکثر 

مدت 

  پوشش

میزان 

غرامت 

  روزانه

نرخ 

  )درصد(

وت و میزان ف

  نقص عضو

نرخ 

در (

  )هزار

جمع حق 

بیمه 

  )ریال(ساالنه

انواع سواری و   1

  وانت تا دوتن

 100,000  روز 60

  ریال

پنجاه میلیون   در صد 1

  ریال

8/0  100,000  

ــی    2 ــواع مین ان

  بوس  و اتو کار 

 100,000  روز60

  ریال

پنجاه میلیون   درصد  1

  ریال 

8/0   100,000  

  154,000  8/0هشتاد میلیون   درصد 1 150,000  روز 60انواع کامیونت   3
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  ریال  ریال  تن 7تا 

4  

  

تن و 10کامیون تا 

  اتوبوس شهری 

 150,000  روز 120

  ریال

صد و پنجاه   درصد 5/1

  میلیون ریال

8/0  390,000  

کامیون بیش از   5

تن و اتوبوس  10

  برون شهری

 200,000  روز  120

  ریال 

صدو پنجاه   درصد5/1

  میلیون ریال 

8/0  480,000   

ک   :  مالک وسیله نقلیه )ب     شخص بیمه شده یعنی کسی که از بیمه گر بیمه نامه مذکور را خریداری نمـوده ماـل

وسیله نقلیه بوده و از محل اجاره دریافتی از راننده ،کسب در آمد مینماید که در این مورد موضوع فوت و نقص عضو مطرح 

   :نمی باشد  

بیمه گـذار   تصادف ، واژگونی ،سقوط، آتش سوزی و انفجار عریف شده در بیمه نامه یعنیلذا چنانچه در اثر حادثه ت

در آمد روزانه خود را از دست بدهد بیمه گر پس از بررسی موضوع و بر آورد  مدت زمانی که اتومبیـل بایـد در تعمیرگـاه    

  .انه اقدام خواهد نمود بماند  ،حداکثر تا مبالغ تعیین شده در جدول زیر نسبت به پرداخت غرامت روز

حداکثرمــدت    نوع وسیله نقلیه  ردیف

  پوشش

مبلــغ غرامــت 

  روزانه 

ــه   نرخ به درصد ــق بیمـ حـ

  )ریال(ساالنه 

انواع سواری و وانـت    1

  تن2زیر 

  132,000  2  ریال  110,000  روز  60

انــواع مینــی بــوس و     2

  اتو کار 

  216,000  2  ریال  180,000  روز  60

  240,000  2  ریال 200,000  روز  60  تن  7 انواع کامیونت تا  3

تن  10انواع کامیون تا   4

  و اتوبوس شهری 

  600,000  2  ریال  250,000  روز  120

انواع کامیون بـیش از    5

رون  10 تن و اتوبوس ـب

  شهری 

  720,000  2  ریال  300,000  روز 120

  

  :در صورتیکه بیمه گذار هم راننده و هم مالک وسیله نقلیه باشد: ج 

در این حالت با عنایت به اینکه هم سرمایه بیمه گذار و هم نیروی کار او تحت پوشش قرار گرفته و در اثر وقوع حادثه از دو 

  : سو متضرر میگردد لذا میزان غرامت روزانه پرداختی بیش از دو مورد قبلی بوده و بشرح جدول زیر تعیین شده است 

حداکثر  نوع وسیله نقلیه  ردیف

مدت 

  پوشش

ــ داکثر حـ

غرامـــت 

  روزانه

  نرخ  

در

  صد

ــرخ در   تعهد فوت و نقص عضو ـن

  هزار 

حق بیمـه  

ــاالنه   ســ

  ریال 

ــواری و    1 ــواع س ان

  وانت تا دو تن 

  229,000  8/0  پنجاه میلیون ریال   5/1   210,000  روز 60

انواع مینی بوس و   2

  اتو کار 

  292,000  8/0  شصت میلیون ریال   5/1  280,000  روز60
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ونت تـا  انواع کامی  3

  تن  7

  379,000  8/0  هشتاد میلیون ریال   5/1  350,000  روز  60

  

  

  

 10انواع کامیون تا   4

تن و اتو بوس 

  شهری 

ــون    5/1  550,000  روز 120 ــدوپنجاه میلی ص

  ریال 

8/0  1,110,000  

انواع کامیون بیش   5

تن و اتوبوس  10از 

  بین شهری 

صد وپنجـاه میلیـون      5/1   650,000  روز  120

   ریال

8/0   1,290,000  

  :راهنمای جداول فوق 

رای  :  نوع وسیله نقلیه -1 خودرویی که مشخصات آن در بیمه نامه ذکر شده و بیمه گذار در مقابل حوادث ایجاد شده ـب

  . آن تحت پوشش خواهد بود 

گـاه تـا سـقف     عبارتست از مدت زمانی که بیمه گر در صورت ادامه تعمیر خودرو در تعمیر:  حداکثر مدت پوشش  -2

روز در  70روز قید گردیده اما خودرو 60مدت مذکور غرامت روزانه پرداخت مینماید، لذا چنانچه در بیمه نامه مدت مذکور 

  .روز مبلغ تعیین شده برای غرامت روزانه را به ایشان خواهد پرداخت60تعمیر گاه بماند بیمه گر فقط تا 

روز اول 4( به ازاء هر روز توقف خودرو در تعمیر گاه و از روز چهارم به بعـد مبلغی است که  :حداکثر غرامت روزانه  -3

به بیمه گذار پرداخت میشود و این مبلغ برای خودرو های سـبک و سـنگین متفـاوت    ) فرانشیز بیمه نامه محسوب میشود

  .میباشد 

یباشد و از حاصل ضـرب تعـداد   این نرخ برای محاسبه حق بیمه پوشش مالی بیمه نامه م: نرخ حق بیمه بخش مالی -4

  .روزها در مبلغ غرامت روزانه بدست می آید 

  ) حداکثر روزهای تحت پوشش(120)*غرامت روزانه خودرو های سنگین(ریال650,000=ریال1,170,000مثالً  

  .حد اکثر تعهد بیمه گر در قبال حوادث منجر به فوت یا نقص عضو راننده  :تعهدات فوت و نقص عضو  -5

در هزار برای تمامی موارد میباشد کـه بـر   /. 8نرخ در نظر گرفته شده برای بخش جانی : رخ حق بیمه بخش بدنی ن -6

روی حداکثر مبلغ تعیین شده برای فوت ونقص عضو اعمال وحق بیمه محاسبه شده با حق بیمه بخش مـالی جمـع شـده    

  .وحق بیمه ساالنه را تشکیل میدهند 

  )4+6بند (ع جبری حق بیمه بخش جانی و مالی تشکیل میشود از جم :حق بیمه ساالنه  -7

  :فرانشیز

روز اول توقـف اتومبیـل در تعمیـر گـاه بعنـوان       4برای فوت ونقص عضو فرانشیز تعیین نشده اما جهت غرامت روزانه تا 

نیاز باشد برای بقیـه  روز زمان  4فرانشیز محسوب شده و مبلغی پرداخت نمی گردد و اگر تعمیر و راه اندازی مجدد بیش از 

  .روزها غرامت پرداخت میشود

  :استثنائات 
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خسارات قابل  –حوادث طبیعی مثل سیل زلزله  –از اهم استثنائات این بیمه نامه میتوان به خسارات ناشی از شورش و بلوا 

ت اتـومبیلرانی،  ایجاد خسارت در اثر حمـل مـواد منفجـره ، مسـابقا     –هزینه پزشکی  –پرداخت توسط بیمه بدنه و ثالث 

  تعقیب توسط پلیس، نداشتن گواهینامه معتبر ، مصرف مشروبات الکلی یا مواد مخدر ، بر هم زدن نظم عمومی 

چنانچه در اثر تغییر کاربری خودرو میزان ریسک آن افزایش یافته باشد بیمه گذار موظف است موضوع : تشدید خطر

  .ا پرداخت نماید را به بیمه گر اعالم وحق بیمه اضافی مربوطه ر

  :اعالم خسارت 

روز از تاریخ وقوع حادثه به بیمه گر اعالم و مدارک مثبته را در  5بیمه گذار هرگونه وقوع حادثه را باید حداکثر ظرف مدت 

  . مدت معین به بیمه گر تحویل نماید 

پالسـما ، سـینمای خـانوادگی ،     L.C.D – L.E.Dطرح بیمه تلویزیون   -28    

  وامثال آنها D.V.Dدستگاه 

هدف از ارائه این بیمه نامه جذب پرتفوی بیشتر ، ارائه خدمات به مصرف کننده ، و فروش بیشتر فروشندگان با استفاده از 

  . برند بیمه ایران میباشد 

اهها این پوشش را مبتوان بصورت انفرادی برای خانواده ها یا بصورت گسترده تر برای فروشگاهها صادر نمود اگـر فروشـگ  

تقاضای بیمه نمایند میتوان طی یک قرارداد کلی آنها را تحت پوشش قرارداد به این نحو که فرمهای بیمه مهر و امضاء شده 

در اختیار فروشگاه قرار داده شده تا در قبال فروش هر دستگاه به خریدار ارائه گـردد  و طبـق مفـاد قـرارداد از ایشـان      

به  ارائه لیست و مشخصات خریداران ، فتوکپی فاکتورهای فروش ، فتوکپی گواهی  درخواست شود در پایان هر ماه نسبت

نصب و راه اندازی ،یک نسخه از بیمه نامه  و همچنین پرداخت حق بیمه توسط قبض صادره توسط شعبه یا نمایندگی اقدام 

وارد فروش رفته آنها را تحت پوشش نماید تا بیمه گر با صدور یک فقره بیمه نامه کلی با ضمیمه نمودن مشخصات تمامی م

  . قرار دهد 

ریخـتن آب و مـواد    –نوسانات برق شـهری   –سیل  –صاعقه  –انفجار  –آتش سوزی : خطرات تحت پوشش عبارتست از 

  و خسارت در حین حمل  –ضربه  –سقوط  –شیمیایی 

نچه محل مورد استفاده سیار باشـد بـا   درصد به نرخ پایه و جابجایی متعدد چنا 5/0خطر سرقت با شکست حرز با افزایش 

  .درصد قابل ارائه میباشد  1/0

این بیمه نامه برای یکسال از زمان فروش طبق فاکتور خرید معتبر صـادر میگـردد و بـرای تمدیـد در     : ـ مدت بیمه 

   . ارزش به ازای هر سال قابل بیمه شدن میباشد % 20سالهای بعد با کسر 

از دو سال گذشته باشد فقط با بازدید از دستگاه و کسر استهالک مربوطه قابـل بیمـه شـدن    چنانچه از عمر دستگاه بیش 

  . میباشد 

  : ـ مبلغ مورد بیمه 

خواهـد بـود ضـمناً    % 10ماه میزان استهالک  6ارزش هر دستگاه طبق فاکتور فروش معتبر  محاسبه شده و پس از گذشت 

  .ند دستگاههای فاقد گارانتی قابل بیمه شدن نمی باش

  :ـ فرانشیز  

  ریال 500,000حداقل % 25ریال در هر حادثه و برای سرقت با شکست حرز  200,000هر خسارت حداقل % 15

  :ـ نرخ حق بیمه 
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  یک در صد بر روی هر دستگاه 

  ) .بدون کارمزد(تخفیف در نظر گرفته میشود% 25جهت کارکنان و نمایندگان بیمه ایران 

  :ـ نحوه صدور بیمه نامه 

ابتدا یک برگ پرسشنامه در اختیار بیمه گذار قرار داده میشود سپس مدارک مورد نیاز ازجمله گواهی نصب و راه انـدازی   

و ) رویت اصـل فـاکتور  ( توسط مسئول مربوطه و فتوکپی فاکتور فروش معتبر از فروشگاهها یا نمایندگیهای معتبر دریافت 

  .   یق سیستم وب در قسمت طرح مخصوص صادر و تحویل بیمه گذار میگردد پس از بازدید از مورد بیمه بیمه نامه از طر

  :ـ نحوه پرداخت خسارت 

در صورت وقوع خسارت جزئی هزینه تعمیرات و هزینه حمل و نقل با ارائه فاکتور معتبر برای خطـرات تحـت پوشـش     -1

  .پرداخت میشود 

  می است ارائه اصل وفتوکپی ضمانت نامه جهت دریافت خسارت  الزا-2

  .  در صورت پرداخت خسارت کلی دریافت اسقاط دستگاه الزامی است -3

  :ـ استثنائات 

  ....خسارت در اثر جنگ، شورش، بلوا، اعتصاب و -1

  خسارات عمدی بیمه گذار یا نماینده او -2

  خسارت ناشی از استهالک، پارگی ، سائیدگی ، جرم گرفتگی، -3

  یا فروشنده مسئول جبران آن است و پوششهای گارانتی  خساراتی که قانونا تولید کننده-4

  خسارات تبعی -5

  ایجاد خراش و سائیدگی -6

  از بین رفتن نرم افزار-7

  و عدم النفع ) پوشش با حق بیمه اضافی و فقط با شکست حرز (سرقت  -8

  خسارت به تجهیزات دست دوم   -9

  بیلهزینه های تغییرات ، اضافات ، بهسازی و از این ق-10

  بیمه مسئولیت مدنی مدیر یا هیئت مدیره ساختمان -29
بیمه گذار در این بیمه نامه مدیر یا هیئت مدیره ساختمان میباشد لذا ایشان باید قبل از صدور بیمه نامه از طریـق اعضـاء   

بیمه گر با احراز  بصورت کتبی با صورتجلسه نمودن یا از طرق قانونی دیگر مشخص شده باشد ، چرا که ایفای تعهد از سوی

  .مسئولیت بیمه گذار میباشد 

پارکینگ و یـا در اثـر    –استخر و سونا  –بموجب این بیمه نامه چنانچه در اثراستفاده از امکانات ساختمان مانند آسانسور 

مان آتش سوزی در مشاعات ، بکارگیری نظافتچی و سرایدار ، سقوط اشیا ء د رمحوطه ساختمان ، ایجاد خسارت به سـاخت 

مجاور د راثر آتش سوزی ، ترکیدگی لوله آب و از این قبیل خسارتی به ساکنین یا اشخاص ثالث وارد گردد پـس از احـراز   

  . مسئولیت بیمه گذار نسبت به پرداخت خسارت اقدام خواهد شد 

ی و غرامت  فوت پرداخت هزینه های پزشک –تعهدات بیمه گر در این بیمه نامه شامل جبران خسارتهای مالی :تعهدات 

 5ونقص عضو میباشد که میزان آن توسط بیمه گذار تعیین میگردد و صرف نظر از تعداد واحدهای سـاختمان حـداکثر تـا    

ریال در  20,000,000بعبارتی مثالً اگر تعهد بیمه گر برای هزینه پزشکی در هر حادثه . برابر تعهدات در هر حادثه  خواهد بود 

نفـر دچـار    4لذا چنانچه در اثر سـقوط آسانسـور   . ریال خواهد بود  100,000,000ل مدت بیمه نامه نظر گرفته شود ، در طو



 

 ٤٨

ریال پرداخت میشود و اگـر در طـول    20,000,000جراحت شوند چون یک حادثه محسوب میشود برای تمامی آنها جمعاً تا 

ریال در هر کدام پرداخت خواهد شد  20,000,000مدت و در حوادث گوناگون تاپنج مرتبه حادثه جراحت پیش آید حداکثرتا

.  

  درصد حداکثرتعهد برای هر نفر   2/0هزینه های پزشکی   -:نرخ حق بیمه 

    "            "درهزار  2/0فوت ونقص عضو        -                                  

  درصد  5/0خسارتهای مالی      -                                 

  :وه محاسبه حق بیمه عبارتست از نح

  نرخ *تعداد واحد *میزان تعهد برای هر نفر = حق بیمه هزینه پزشکی 

  نرخ * تعداد واحد * میزان تعهد برای هر نفر =حق بیمه فوت ونقص عضو 

  نرخ * میزان تعهدات = حق بیمه خسارتهای مالی 

  :سایر شرایط 

  ریال  500,000هر خسارت حداقل % 10 میزان فرانشیز فقط برای خسارتهای مالی  -1

  .تخفیف در نظر گرفته میشود % 10به ساختمانهایی که فاقد استخر وسونا باشد -2

  .تخفیف در نظر گرفته میشود % 10چنانچه ساختمان دارای بیمه آتش سوزی یا آسانسور برای کلیه واحدها باشد -3

  .اضافه نرخ اعمال میشود % 30د چنانچه مجموعه دارای کاربری اداری یا پزشکی باش -4

  .ریال میباشد  500,000حداقل حق بیمه  -5

  .پرداخت خسارت با توجه به مدارک مثبته و برآورد کارشناس بیمه گر تعیین میشود  :خسارت 

در صورت تداخل پوشش ها به واسطه وجود بیمه نامه های دیگر و بیمه مضاعف ،خسارت به نسبت سرمایه بیمه شـده یـا   

  .           زاد بر تعهدات پرداخت خواهد شد ما

  بیمه مسئولیت متصدیان حمل ونقل داخلی  -30
غـاز شـد و   ی که از طریق دریا حمـل میشـد آ  به کاالهایبیمه ای  همانگونه اطالع دارید مقوله بیمه با ارائه پوشش

مه ای به کاال در قالب بیمه باربری در ایران ارائه پوشش بی. سپس با تسری آن به سایر فعالیتها گسترش پیدا کرد 

اگون ادامـه دارد همچنـین پوشـش بیمـه ای       نوع از مدتها قبل مرسوم بوده و این  بیمه در قالب پوششـهای گوـن

آن در قالب پوشش بیمه انواع متصدیان حمل و نقل بین المللی نیز از قدمت زیادی بر خوردار میباشد و مسئولیت 

برای متصـدیان  ( و اف بی ال)های عضو جهت پوشش حمل های زمینی جاده ای  کنوانسیون کشور(ای سی ام آر 

  .ارائه میگردد ) حمل های دریایی یا حمل های مرکب 

با عنایت به اینکه نبودآن خال برزگی در بین انواع بیمه نامه هـا   ،و اما بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی

زیادی در سطح کشور بدون پوشش بیمه ای فعالیـت مـی نمودنـد     حمل و نقل داخلی محسوب میشد و شرکتهای

مراجعه به متصدیان حمل و نقـل  با بیمه ایران اولین بار مسئوالن محترم مدیریت بیمه های مهندسی ومسئولیت 

بـا  متعـدد  داخلی و بررسی نحوه فعالیت آنها و نحوه ثبت و صدور بارنامه و پـس از انجـام  جلسـات و مـذاکرات     

ایشان متن قرارداد بیمه آماده گردید که پس از تایید نرخ و شرایط مربوطه در بیمه مرکزی ارائه بیمه نامه اتحادیه 

  .به تمام شرکتهای بیمه ای ابالغ و فروش آن آغاز شد 



 

 ٤٩

بر اساس قرارداد موجود که چند بار تغییر یافته و فعال تثبیت شده است نرخ حق بیمه با توجه به ارزش بار تعیین 

  : و خطرات زیر تحت پوشش قرار میگیرد ردد میگ

  خطرات تحت پوشش 

  تصادف و واژگونی وسیله نقلیه و یا برخورد کاال با شئی ثابت  - 1

 پرتاب شدن محموله از روی وسیله نقلیه -2

 آتش سوزی و انفجار وسیله نقلیه  -3

 کمک راننده  وسرقت کلی محموله با وسیله نقلیه باستثناء جعل اسناد وخیانت در امانت راننده  -4

ارزش % 20هزینه های الزم ومتعارف جهت نجات کاال و جلو گیری از توسعه خسـارت مشـمول بیمـه تـا      -5

 محموله 

      ارزش محموله    % 20هزینه های متعارف دادرسی بمنظور دفاع از بیمه گذار تا  - 6

      استثنائات 

               گان بیمه گذار  و راننده و کمک راننده  جعل اسناد و خیانت در امانت از جانب هر یک از کارکنان نمایند - 1

           خسارات ناشی از حوادث طبیعی   -2

 یا خود سوزی کاالها و کاالی قاچاق عیب ذاتی کاال ،تشعشات اتمی ،خسارات ناشی از جنگ و شورش -3

 خسارت هنگام تخلیه و بار گیری  -4

 آن وسیله نقلیه خسارات ناشی از عدم صالحیت راننده جهت رانندگی با  -5

 ریزش و روندگی و آب دیدگی یا کاهش وزن  بدون وقوع حادثه  - 6

 سرقت قسمتی از کاال یا فقدان کاال  -7

  .خطرات تخلیه و بارگیری و آب دیدگی مشروط به پرداخت حق بیمه اضافی تحت پوشش خواهد بود : تبصره 

  :  نرخ حق بیمه

در  2/0ریـال   50,000,000ریال مازاد بر   200,000,000تا  -ر هزار  د 5/0ریال با نرخ  50,000,000حق بیمه تا مبلغ 

  .در هزار محاسبه میگردد  5/0با نرخ ریال  200,000,000هزار و بیش از 

  :ریالی بشرح زیر خواهد بود 500,000,000برای یک محموله  بطور مثالحق بیمه 

  ) ریال  50,000,000در هزار  5/0)+(ریال 150,000,000ر در هزا 2/0)+( یال 300,000,000درهزار  5/0=( ریال 205,000 

نحوه عقد قرارداد و صدور گواهیهای حمل بدین صورت میباشد که پس از توافق با بیمه گذار مـتن قـرارداد    

بیمه گر  تیپ بیمه مرکزی بین طرفین مهر و امضاء میگردد بیمه گذار جهت شروع کار مبلغی ثابت نزد شرکت

اقی میگذارد تا در صورت عدم واریز حق بیمه یا دیر واریز شدن آن محموله ها بـدون پوشـش   بعنوان ودیعه ب

  .ریال میباشد  5,000,000بطور نرمال مبلغ مذکور که نباشند 

عت یـک  سـا 24تمامی بارنامه های صادره که باید بصورت پشت شماره و سریالی باشـد در هـر   لیست  سپس

و . ضمن محاسبه و پرداخت حق بیمه تحویل بیمـه گرشـود    )ک هفته یک بار بعضاً با موافقت بیمه گر تا ی(بار

  .بیمه گر نیز در پایان هر ماه نسبت به بررسی و کنترل آن اقدام مینماید 

  : نکات مهم 



 

 ٥٠

روز از تاریخ دریافت از بیمه گذار اخذ و بارنامه  5باید دقت شود تصویر حواله های دریافتی از پایانه ها را تا  -

  . ابطالی در لیست ارائه شده منعکس گردد  های

در مواردی که کاال صرفاً آهن آالت ، غـالت ، علوفـه ،سـنگهای معـدنی ، گـچ و سـیمان و سـایر مصـالح          -

  . ساختمانی بصورت فله باشد نرح حق بیمه نصف میگردد 

را عالوه برحـق بیمـه   بیمه گذار موظف است هر گونه عوارض یا مالیات تعیین شده از سوی مقامات دولتی  - 

  .متعلقه در وجه بیمه گر بپردازد 

% 50مبلغ خسارت پرداخـت شـده و معـوق از    ) یکسال (چنانچه پس از سپری شدن یک دوره از بیمه نامه  -

مبلغ مانده بعنوان مشارکت در منافع در % 10حق بیمه کمتر باشد بیمه گر مجاز خواهد بود نسبت به پرداخت 

  .م نماید وجه بیمه گذار اقدا

  . ارزش محموله در سرقت کلی بعنوان فرانشیز در نظر گرفته خواهد شد % 20 -

  :اهم تعهدات بیمه گذار 

  )پشت شماره (صدور بارنامه بصورت مسلسل   -

  تا طبق توافق با بیمه گرارائه لیست بارنامه ها در پایان هر روز   -

  دور بارنامه ص همزمان با کنترل مدارک راننده و وسیله نقلیه  -

  ایشان در ذیل بارنامه دگی نراندرج مشخصات کامل راننده و مدارک  -

  از محموله و عدم پذیرش مسئولیت بدون هماهنگی با بیمه گر و متعارف مراقبت الزم  -

  :اقدامات ضروری در زمان وقوع حادثه

نزدیکترین شعبه بیمه گر اعـالم  روز از تاریخ اطالع از حادثه به  5مراتب را در اولین فرصت و حداکثر تا  - 1

  .نماید 

  . هیچگونه مسئولیتی را بدون هماهنگی با بیمه گر به عهده نگیرد  -2

بدون هماهنگی با بیمه گر  هیچگونه تغییری در وضعیت خسارت بجزء اقداماتی که عرفا برای جلوگیری از -3

  . توسعه خسارت یا کاستن از دامنه آن الزم است انجام ندهد 

  :صل مدارک ذیل را در اسرع وقت تهیه و به بیمه گر ارائه نماید ا -4

  گزارش مقامات انتظامی  -

  صورت مشخصات محموله بارنامه و  –

  مدارک مربوط به ارزش کاال  -

 هر گونه ادعای صاحبان محموله از خود  -

  :سایرشرایط و مقررات 

شود حق جانشـینی پـس از پرداخـت     بیمه گر بجز در مواردی که راننده بصورت غیر عمد مقصر شناخته -

  را از مقصر حادثه ریکاوری نماید خسارت خواهد داشت تا خسارت پرداخت شده 

  .خسارت بر اساس قیمت کاال در بازار و حداکثر تا سقف مبلغ بیمه شده قابل پرداخت میباشد  -



 

 ٥١

بعد خـود بـه خـود    قرارداد بیمه یکساله بوده و در صورت عدم اعالم فسخ از سوی طرفین برای سالهای  -

 . تمدید میگردد 
 . حل و فصل اختالفات بین بیمه گر و بیمه گذار با ارجاع به داوری یا هیئت داوری بر طرف خواهد شد  -

                                              

  پایان                                                                   
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