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  )Cooperation & Partnership(و مشارکت اصل تعاون  - 3

  :اشته باشدمیتواند وجود دو مشارکت گري سه رابطه تعاونی  در عملیات بیمه

گر جهت کاهش احتمال وقوع خسارت یا کاهش قلمرو خسارت ایجاد  به خود و بیمه گذار بیمهکمک  - 

  .شده

قـانون اعـداد   ( اي تعاونی جهت پرداخت خسارت برقـرار میکنـد   ان رابطهگذار بیمهگر بین گروه  بیمه - 

 .)بزرگ

 .گر به یکدیگر جهت پرداخت خسارات سنگین کمک چند بیمه - 
  )Indemnity(مت اصل غرا -4

  .را بحالت قبل از وقوع خسارت برساند و نه بیشتر یا کمتر از آن گذار بیمهپرداخت غرامت باید 

  )Insurable Interest(اي  اصل نفع بیمه -5

  .باید نسبت به بقاي آنچه حق بیمه میدهد ذینفع باشد گذار بیمه

  )Subrogation(مقامی  اصل جانشینی یا قائم -6
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  :بخش یک

  هاي مهندسی مفاهیم بیمه 

  



 

 مهندسی هاي بیمه تاریخچه 1-1

انفجار دیگهای بخار و بروز صدمات و خسارات شدید به جان و مال اشـخاص سـبب گردیـد کـه اسـتفاده          

سازمان استفاده ”میالدی در شهر منچستر انگلیس گرد هم آمده و  1854کنندگان از این دستگاهها در سال 

این سازمان از طریق استفاده از کارشناسان متخصص بطور منظم . را تأسیس کنند“ کنندگان از دیگهای بخار

اعضـاء   1858در سـال  . داد کرد و نظرات مشورتی به استفاده کنندگان ارائـه مـی   از دیگهای بخار بازدید می

هـای مهندسـی    زمینـه بیمـه  نمودند که نخستین شرکت بیمه در “ شرکت بیمه دیگ بخار”اقدام به تأسیس 

با صدور اولین  20در آلمان نیز در اوایل قرن . بود و پس از آن متعاقباً شرکتهای بیمه دیگری تأسیس گردید

بـه   40در ایـران از اوایـل دهـه    . های مهندسی آغاز شـد  آالت پیمانکاران عمالً صدور بیمه نامه ماشین بیمه

های مهندسی شروع به فعالیت کـرد   بیمه“ مونیخ ریکت بیمه شر”کمک یکی از شرکتهای بیمه آلمانی بنام 

های رایـج   نامه کنون نیز اغلب بیمها همصادر گردید؛ برای سد لتیان  1342اولین بیمه مهندسی در سال و 

  .های استاندارد شرکت مذکور است نامه در این رشته ترجمه بیمه

 اي بیمه هاي مهندسی نسبت به سایر رشته هاي ویژگیهاي بیمه 1-2

تمـام خطـر   مهندسی تمام خطـر پیمانکـاران و    های بیمهدر ها و به تبع آن مدت  طوالنی بودن اکثر پروژه) 1

 .میباشد )پیمان(مندرج در قرارداد دوره اجرای عملیات پروژه را شامل گردیده و براساس مدت  کلنصب که 

که همـراه خـود ریسـکهای جدیـد و     جدید  هایهای بیمه مهندسی به تکنولوژی وابستگی کامل تمام رشته) 2

  .ضرورت پیدا میکند ای و درنتیجه ارائه پوششهای جدید بیمهای بدنبال دارد  ناشناخته

نصب دو بخش را شامل میشود، بخش اول پوشـش  تمام خطر های مهندسی تمام خطر پیمانکاران و  بیمه) 3

هـای   ابـر اشـخاص ثالـث، بـرای سـایر بیمـه      دربرجانی و مالی مسئولیت گذار و بخش دوم پوشش  اموال بیمه

مهندسی نیز میتوان با الحاق کلوز مربوطه مسئولیت جانی و مالی دربرابر اشخاص ثالث را تحت پوشش قـرار  

  .داد

  مهندسی هاي پروژه گیري نحوه شکل 1-3

  )فاز صفر( مطالعات مقدماتی �

  )فاز یک( های معماری و تأسیسات تهیه نقشه �

  )فاز دو(ت طراحی و محاسبا �

  )فاز سه(اجرا و نظارت  �

 انتخاب پیمانکار 1-4

پیمانکار یا پیمانکاران اصلی مورد نظر برای اجرای پروژه یـا مسـتقیم یـا از طریـق مناقصـه توسـط کارفرمـا        

احـداث بـه    دسـت هـای در   اطالعات مورد نیاز برای ارائه نرخ تقریبی بیمه مهندسـی پـروژه   .انتخاب میشوند

  :بشرح زیر میباشد) میم 5(ها  کننده در مناقصه اجرای پروژه کتپیمانکاران شر

  موضوع پروژه) 1

 محل اجرای پروژه) 2

 مبلغ پروژه) 3

 مدت پروژه) 4

 )کارفرما(مالک پروژه ) 5



 

  

  )Contract(انواع قرارداد  1-5

  ) C( اندازی و راه احداث �

Construction & Commissioning 
  ) PC( اندازی و راه احداث ،تهیه �

Procurement, Construction & Commissioning 
  )EPC( اندازی و راه احداث ،طراحی، تهیه �

Engineering, Procurement, Construction & Commissioning 

  اجراي یک پروژه اندرکاران دست 1-6

  )Principal(کارفرما  �

  .شخصی حقیقی یا حقوقی که مالک و ذینفع واقعی پروژه است

  )Main Contractors(انکاران اصلی پیم �

  .اشخاصی حقیقی یا حقوقی که در اجرای پروژه طرف قرارداد با کارفرما میباشند

  )Sub Contractors(پیمانکاران فرعی  �

اشخاصی حقیقی یا حقوقی که نامشان در قرارداد با کارفرما ذکر نشده ولی درصورت نیاز برای انجام کارهای 

  .اصلی بکار گرفته شده یا قراردادهای فرعی با آنها منعقد میشود خاص توسط پیمانکاران

  )Project Manager(مدیر پروژه  �

شخصی حقیقی که بمنظور مدیریت اجرای کار و انتقال دستورات از سوی کارفرما به پیمانکار معرفی میشود 

  ).هماهنگیهای اداری(

  )Sight Manager(رئیس کارگاه  �

ص و تجربه الزم که بمنظور سرپرستی اجرای موضوع قرارداد در کارگاه و ارائه شخصی حقیقی دارای تخص

  ).هماهنگیهای اجرائی(وضعیتها از سوی پیمانکار به مهندس مشاور معرفی میشود  گزارشات و صورت

  )Supervisor Engineer(مهندس ناظر  �

ت بر حسن اجرای عملیات توسط نماینده مقیم کارفرما یا مهندس مشاور در کارگاه برای کنترل و نظار

  .پیمانکاران

 :ها یکی از افراد زیر میباشند ارائه اطالعات بیمه پروژه ذیصالحافراد : تذکر
  )نماینده کارفرما(مدیر پروژه ) 1

  )نماینده پیمانکار اصلی(رئیس کارگاه ) 2

  )کارفرما یا پیمانکار اصلی(مدیر عامل ) 3

  )انکار اصلیکارفرما یا پیم(مدیر امور مالی ) 4

  )کارفرما یا پیمانکار اصلی(ای  مشاور امور بیمه) 5

  شرایط عمومی پیمان 21ماده  1-7

  

  



 

  حفاظت از کار و شخص ثالث، بیمه کار، مراقبتهاي الزم: موضوع

  

پیمانکار از روز تحویل کارگـاه تـا روز تحویـل موقـت مسـئول حفـظ و نگهـداری مصـالح، تجهیـزات،          ) الف(

  . باشد های موضوع پیمان در مقابل عوامل جوی و سرقت و حریق و مانند اینها میآالت و کار ماشین

پیمانکار مسئول خسارتهای وارد شده به شخص ثالث در محوطه کارگاه اسـت و کارفرمـا در ایـن مـورد     ) ب(

   .هیچ مسئولیتی ندارد

نیست صادر نماینـد و پیمانکـار    توانند دستور توقف بخشی از کار را که دارای ایمنی الزم کارفرما و مشاور می

  . حق مطالبه خسارت در اثر توقف کار را ندارد

   .باشد آید، پیمانکارمسئول جبران می وارد انگاری پیمانکار خسارتی به امالک وتاسیسات مجاور اگر دراثرسهل

وادثی کـه در  پیمانکار باید پیش از شروع کار، کارهایی را که در اسناد پیمان تعیـین شـده در مقابـل حـ    ) ج(

هـا   نامـه  بیمـه . ای مورد قبول کارفرما، بیمه نمایـد  اسناد یاد شده مشخص گردیده به نفع کارفرما نزد موسسه

. بایست تا تاریخ تحویل موقت اعتبار داشته و درصورت به تعویق افتادن تاریخ تحویل موقت، تمدید گردند می

آن قسمت از هزینه بیمه که مربوط بـه مـدت تـاخیر    . یدنما های مربوط به بیمه را پرداخت می کارفرما هزینه

باید بـه نحـوی کـار را بیمـه نمایـد کـه        کارفرما. گردد غیر مجاز پیمانکار است به حساب بدهی او منظور می

 . خسارت دریافتی برای اعاده کارها به حالت اولیه کافی باشد

پـیش از شـروع کـار چگـونگی آن را از      درصورتیکه تکلیف بیمه در اسناد پیمـان مشـخص نباشـد، پیمانکـار    

روز کارهـا و حـوادث مشـمول بیمـه را بـه پیمانکـار ابـالغ         10نماید و کارفرما در مـدت   کارفرما استعالم می

  . باشد کار را بیمه نکند، جبران خسارتها به عهده او می کارفرمااگر . نماید می

گـر اطـالع دهـد،     به کارفرما و مشاور و بیمه "فورامراتب را  "اوال: درصورت بروز حادثه، پیمانکار موظف است

پیمانکار برنامه زمـانی انجـام کارهـای    . طبق دستور کارفرما یا مشاور، کارها را به حالت اولیه بازگرداند "ثانیا

گـر را   کارفرما مبلغ وصـول شـده از بیمـه   . آورد پیشگفته را تهیه و پس از تائید مشاور و کارفرما به اجرا درمی

به تدریج تا اعـاده کـار بـه حالـت اولیـه بـه پیمانکـار پرداخـت         ) مستقیم یا باالسری(زینه تمام شده طبق ه

 . نماید می

پیمانکار موظف است تمام ساختمانها و وسایلی را که متعلق بـه اوسـت بـه هزینـه خـود بیمـه نمـوده و        ) د(

ری را کـه کارفرمـا دراختیـار پیمانکـار     آالت و ابـزا  ماشـین . ها را به کارفرمـا تسـلیم نمایـد    نامه رونوشت بیمه

  . نماید گذارد، کارفرما بیمه می می

مسدود شود، پیمانکار باید با کسـب مجـوز    "رو موقتا رو یا سواره در مواردی که الزم باشد قسمتی از پیاده) و(

مساعدت الزم را  کارفرما نیز. از مقامات محلی، راههای انحرافی که به تائید مشاور رسیده است را ایجاد نماید

اگر ترتیب هزینه راههای انحرافی در اسناد پیمان مشخص نشده باشـد،  . آورد برای تحصیل مجوزها بعمل می

   .ها به عهده پیمانکار است این هزینه

  .پیمانکار باید انتظامات کارگاه را تامین نماید) ز(

ساند کارفرما آن تعهدات را انجام داده و هزینه هرگاه پیمانکار موارد درج شده در این ماده را به انجام نر) ح(

  .نماید به حساب بدهی پیمانکار منظور می% 15آن را به اضافه 

  



 

 )Cover Note(موقت  نامه بیمه 1-8

و تا زمان  هدبوآماده نگذار  گر از بیمه بیمهمهندسی بدلیل اینکه مدارک درخواستی  هایی از پروژه رخدر ب  

بایستی از  گر یا اینکه بیمه ،داافتخواهد خیر أو کار کارشناسی نیز به ت هدانجامیطول بتهیه آنها مدت زیادی 

گران اتکایی نیز شناخت کافی از ریسک ندارند و  اتکایی نرخ و شرایط را استعالم کند و بیمه گران طریق بیمه

در معرض خطر ، پروژه بنابراین تا زمان گرفتن اطالعات و مدارک ،نیاز به یکسری مدارک و اطالعات دارند

موقت  نامه بیمهاز طریق صدور  گذار لذا درصورت رضایت بیمه. ماندخواهد باقی ای  بیمهبدون پوشش بوده و 

را  ای موقت، حق بیمه نامه بیمهداد و براساس مدت تعیین شده در ارائه  گذار میتوان حداقل پوشش را به بیمه

 .دگردنامه اصلی صادر  تازمانیکه بیمه نموددریافت  گذار از بیمه

  )Peril / Event / Occurrence( انواع خطر یا حادثه 1-9

  )Natural Perils / Acts Of God(خطرات طبیعی  �

خطراتی است که انسان در بوجود آمدن آن نقشی ندارد مانند سیل، زلزله، طوفان، طغیان آب، بـاران، بـرف،   

  ...آتشفشان و 

  )Other Perils / Human Errors(سایر خطرات  �

، خرابکاری، سـقوط،  سرقتسوزی،  خطراتی است که انسان در بوجود آمدن آن مؤثر است مانند انفجار، آتش

  ... تصادم، ریزش و 

  )All Risks(مفهوم تمام خطر در بیمههای مهندسی  1-10

  .نامه مستثنی شده تحت پوشش میباشد یعنی تمام خطرات بجز آنچه صراحتًا در بیمه

عیوب اساسـی  و بیمه ) CECR(های تکمیل شده ساختمانی ریسکهای مهندسی بجز بیمه  همه بیمه: تذکر

  .تمام خطر میباشند) LDB(و پنهان ساختمان 

 های مهندسی تعریف کلی بیمه 1-11

هـا و تأسیسـات    های درحـال سـاخت یـا سـازه     های اموال بوده که پروژه های مهندسی زیر مجموعه بیمه بیمه

  .آالت و تجهیزات فنی را تحت پوشش قرار میدهد رداری و یا ماشینب درحال بهره

  های مهندسی بندی بیمه تقسیم 1-12

  :شامل) Construction(های دوره احداث  بیمه) الف

  )CAR(بیمه تمام خطر پیمانکاران  -

  )EAR(بیمه تمام خطر نصب  -

  :شامل) Operation( برداری دوره بهره های بیمه )ب

  )CPM(پیمانکاران  آالت ات و ماشینبیمه تجهیز -

 )CECR(تکمیل شده ساختمانی  ریسکهایبیمه  -

 )MB( آالت بیمه شکست ماشین -

 )EE(بیمه تجهیزات الکترونیک  -

 )DOS(بیمه فساد کاال در سردخانه  -

 )LDB( عیوب اساسی و پنهان ساختمانبیمه  -

  )MLOP(آالت  ماشینناشی از شکست  النفع بیمه عدم -



 

  ):Period( های مهندسی مدت در بیمه 1-13

در بیمه های مهندسی برای پروژه های درحال احداث مدت بیمه نامه برخالف سایر بیمه ها یکساله نبوده    

و بستگی بمدت قرارداد و جدول زمانبندی کار دارد، ضمناًً ازآنجائیکه در قرارداد پروژه هـای درحـال احـداث    

ا نگهداری که همان تحویل موقـت پـروژه بـه کارفرمـا میباشـد درنظـر گرفتـه        مدتی نیز بابت دوره تضمین ی

میشود، دوره مذکور نیز بمدت زمان بیمه نامه افزوده میگردد ولی پوشش بیمه ای در این مـدت تمـام خطـر    

در بیمه های مهندسی برای دوره بهره برداری مدت بیمه نامه حداکثر یکسال میباشد کـه میتوانـد   . نمیباشد

 .  ه به تقاضای بیمه گذار تمدید گرددبست

  :)Franchise / Deductible( های مهندسی فرانشیز در بیمه 1-14 

ای معکوس با حـق بیمـه دارد و فلسـفه    گذار میباشد و رابطهفرانشیز سهمی از خسارت است که برعهده بیمه

 :وجودی آن عبارت است از

  .گیخته شودگذار در پیشگیری از خسارت بران نفع بیمه)   1 

گذار بعضـًا   های ناشی از آن برای بیمه عدم توقف فعالیت پروژه درهنگام بروز خسارتهای جزئی که هزینه)   2

 .از خود خسارت حادث شده بیشتر میگردد

مناسـب صـدور    هایفرانشـیز  مواقعیکه شناخت کافی از ریسک وجود نداشـته باشـد تنهـا بـا اعمـال      در)   3

  .واهد بودنامه امکانپذیر خ بیمه

  :میگرددتعیین  اشکال زیرهای مهندسی معموالً به  فرانشیز در بیمه

های تکمیـل  ریسـک بیمـه  نیـز  و ) نصبتمام خطر تمام خطر پیمانکاران و (های دوره احداث  برای بیمه) الف 

 :شده ساختمانی

  ریال در هر حادثه.......... حداقل  هر خسارت% 10حوادث طبیعی  -

  ریال در هر حادثه.......... حداقل  هر خسارت %10سایر حوادث  -

  ریال در هر حادثه.......... خسارت حداقل هر  ٪20دوره آزمایش  -

  ریال در هر حادثه.......... هر خسارت حداقل  ٪10دوره نگهداری  -

   ریال در هر حادثه.......... حداقل هر خسارت % 15 ثالث مالی -

  ):های مهندسی سایر بیمه(داری بر های دوره بهره برای بیمه) ب

  ریال در هر حادثه.......... حداقل هر خسارت % 10 مادیخسارت  -

آن تعمیـرات  یـا  است که کل سرمایه مورد بیمه از بین رفته یا هزینه نجات و  درهنگامیخسارت کلی : تذکر

  .گرددبیش از سرمایه مورد بیمه 

 .فرانشیز زمانی نیز وجود دارد که توضیح داده خواهد شدبرداری یک  های دوره بهره در بعضی از بیمه  )ج

  )Clause / Endorsement(های مهندسی  کلوزها در بیمه 1-15

  )با افزایش حق بیمه(افزایش دهنده پوشش  �

  )خرابکاری گروهی( 001کلوز  - 

 )یا گسترده دوره نگهداری ساده( 004یا  003کلوز  - 

 ) کار در تعطیالت رسمی و حمل سریع ، کار در شب،کاری هزینه اضافه( 006کلوز  - 

 ...و  - 



 

  )با کاهش حق بیمه(کاهش دهنده پوشش  �

  )استثناء زلزله( 009کلوز  - 

 )استثناء سیل و طغیان آب( 010کلوز  - 

 ) استثناء طوفان و باد( 012کلوز  - 

 ...و  - 

  )خواهد شدافزایش حدود موجب افزایش حق بیمه (محدود کننده پوشش  �

 )نبندیحد جدول زما( 005کلوز  - 

 ) حد دپوی مصالح پایکار( 109کلوز  - 

 ) حد کانال روباز( 217کلوز  - 

 ...و  - 

  ) خواهد شدبرداشتن شروط موجب افزایش حق بیمه ( شرط گذارنده برای پوشش �

  ) سازی در برابر زلزله نامه مقاوم رعایت آئین( 008کلوز  - 

 )مربوط به کمپها و انبارها شرایط( 107کلوز  - 

 ) اطفای حریقبوط به تجهیزات مر شرایط( 206کلوز  - 

 ...و  - 

 )004و  003(ساده و گسترده  فرق کلوزهای دوره نگهداری �

گذار در دوره نگهداری بمنظور انجـام   فقط خسارات ناشی از عملکرد بیمه) دوره نگهداری ساده( 003در کلوز 

بـر   عالوه) گسترده دوره نگهداری( 004تعهدات خود جهت رفع نواقص کار، تحت پوشش است ولی در کلوز 

موارد فوق خساراتی که منشأ آن به دوره احداث برگشته ولی در دوره نگهداری بروز کـرده اسـت نیـز تحـت     

 .پوشش میباشد

  

  

  

  

  :بخش دو

   مهندسی های انواع بیمه 

  

  

  

  

  

  

 



 

 ) C.A.R(بیمه تمام خطر پیمانکاران  2-1 

Contractors' All Risks  

  CARتعریف بیمه  

که ارزش مصالح در آنها از ارزش اقالم مـورد   درحال احداث عمرانی و ساختمانی هایست که پروژه ا ای بیمه

شکن، پروژههای آبیاری زهکشی و مانند آنـرا   از قبیل ساختمان، پل، سد، راه، تونل، موجنصب بیشتر میباشد 

اموال بیمه شده را بـه هـر    بعبارت دیگر این بیمه کلیه خسارات و زیانهای وارده به .تحت پوشش قرار میدهد

 .نامه مستثنی شده جبران مینماید علت بجز مواردی که مشخصًا در بیمه

  CARمدت بیمه  

  .را نیز تحت پوشش قرار دهد) تحویل موقت(گذار میتواند دوره نگهداری  مطابق مدت قرارداد بوده و بیمه

  CARنمودار مدت در بیمه 

       

  شروع

 نامهبیمه

 انقضاء نگهداری دوره دوره احداث کارگاه تجهیز دوره

 بیمهنامه

 )تحویل دائم(
 )موقت تحویل( )دوره درطی انبارداری( )انبارداری پیش(

       
   خطر میباشد تمام بیمهای پوشش 

    

  

  CARپوششهای بیمه 

  سوزی  آتش –انفجار  -صاعقه  -  1

  آتشفشان -زلزله دریائی  -زلزله  -  2

 ریزش کوه یا صخره -لغزش زمین  -نشست زمین  -ش زمین ران -  3

 یخ شناور -یخ زدگی  -تگرگ  -  4

 امواج دریا یا آب -آب گرفتگی  -سیل  -  5

 تندباد -گردباد  -طوفان  -  6

 اجرا با کیفیت نازل -عدم مهارت  -  7

 خطای غیر عمد - انگاری لسه –غفلت  -  8

 تعمیر کردن  خسارتهای هنگام تمیز کردن یا -  9

  برداشت ضایعات -اموال مجاور  -10

  خسارتهای وارد به ابزار، لوازم و تجهیزات  -11

  خسارتهای جانی یا مالی وارد به اشخاص ثالث -12

  گذار طی دوره نگهداریمسئولیت بیمه -13

  دزدی -14

  خسارتهای وارد به سازه ساخته شده یا اقالم نصب شده -15



 

   در محدوده کارگاه پروژه مصالح یا اقالم دپو شده یا انبار شدهخسارتهای وارد به  -16

  باز و بسته کردنبازدید کردن یا خسارتهای هنگام  -17

  نشت یا نفوذ آب -بهمن  -برف  -باران  -18

  واژگونی -سقوط اشیاء  -تصادم  -19

  اطفای حریق جهتخسارتهای ناشی از کاربرد آب یا سایر اقدامات  -20

  ی غیر گروهیخرابکار -21

  قطع برق، آب، گاز یا هر سوخت دیگر  -نوسان برق  -اتصال کوتاه  -22

  .است نامه مستثنی شده سایر حوادث به جز آنچه صراحتًا در بیمه -23

  CARاستثنائات بیمه  

ای،  میباشد که از اهم آن میتوان جنگ، واکنشهای هسته  CARمطابق موارد مندرج در بیمه نامه 

زدگی، خرابی  فرسودگی و پارگی، خوردگی، زنگگذار یا کارکنان وی، توقف کار،  بیمه اعمال عمدی

 .را نام برد... شرایط عادی جوی و یا معلول بعلت عدم استفاده و 

  CARمدارک الزم برای ارائه نرخ و شرایط در بیمه  

 کپی قرارداد یا موافقتنامه  )1

  اجرای پروژه کپی جدول زمانبندی )2

 یا مسیر پروژه کپی نقشه محل )3

       گذار پرسشنامه تکمیل شده با مهر و امضای بیمه )4

  CARسرمایه مورد بیمه در بیمه  

  )مطابق پیمان(مبلغ قرارداد  )1

  ) درصورت وجود در مبلغ پیمان منظور نمیشود(مصالح یا اقالم تهیه شده توسط کارفرما  )2

ن چند ساله، ارزش کاال و خـدمات در  های در حال احداث با مدت زمااز آنجائیکه در پروژه(تعدیل  )3

نامـه  سنوات بعدی اجرای پروژه از ارزش آن در سال اول بیشتر بوده ولی مبلغ مورد بیمـه در بیمـه  

گـذار   به ارزش روز پرداخت گردد درصـورت تمایـل بیمـه   باشد، برای اینکه خسارت وارده ثابت می

  )نامه قرار میگیردتحت پوشش بیمهدرصد مبلغ قرارداد به عنوان تعدیل  30تا 10مبلغی بین

ابزار کار پیمانکاران از قبیل داربست، اطاقکهای موقـت، انـواع موتـور،    (لوازم و تجهیزات ساختمانی  )4

بوده که با خـود از سـر یـک پـروژه بـه پـروژه دیگـری        ... پمپ، ژنراتور، دستگاه جوش، کمپرسور و 

  )میبرند

حـل کارگـاه پـروژه از ضـایعات ناشـی از خسـارت یـا        که برای پاکسازی ممبلغی (برداشت ضایعات  )5

تخریب قسمتهای غیرقابل استفاده درصورت تمایل بیمهگذار به سرمایه مورد بیمـه اضـافه میشـود    

 )درصد مبلغ قرارداد میباشد 10تا  2که معموًال بین 

روژه قـرار  اموال متعلق یا دراختیار کارفرما و یا سـایر پیمانکـاران کـه در مجـاورت پـ     (اموال مجاور  )6

کارفرما احتمـال خسـارت وارد بـه    داشته و تحت پیمان پروژه مورد بیمه نمیباشد ولی از آنجائیکه 

  ) دهدقرار  را درهنگام اجرای پروژه میدهد، میتواند آنها را نیز تحت پوشش بیمهآنها 



 

ثالـث   میزان حد غرامت جانی و مالی قابل پرداخت بـه اشـخاص  (مسئولیت در قبال اشخاص ثالث  )7

 )گذار تعیین میشود بغیر از پرسنل کارفرما و پیمانکاران پروژه مورد بیمه که طبق نظر بیمه

  CARفرانشیز بیمه  

  ریال در هر حادثه.......... هر خسارت حداقل % 10حوادث طبیعی  -

  ریال در هر حادثه.......... هر خسارت حداقل % 10سایر حوادث  -

  ریال در هر حادثه.......... ت حداقل خسارهر  ٪20دوره آزمایش  -

  ریال در هر حادثه.......... هر خسارت حداقل  ٪10دوره نگهداری  -

   ریال در هر حادثه.......... حداقل هر خسارت % 15ثالث مالی  -

 CARنکات مهم در بیمه  

د نامـه تأییـد و   درصورتیکه پیمانکار بخواهد بخشی از مبلغ یا بخشی از مدت پیمان را بیمه کند بایـ  )1

  .تعیین کارفرما را داشته باشد

درصورت درخواست پیمانکار و با تأیید کارفرما درمواقع مشـخص نبـودن زمـان شـروع پـروژه، دوره       )2

  .پیشانبارداری یا تجهیز کارگاه را میتوان بتنهائی بیمه نمود

دوره نگهداری را ای ه درصورت درخواست پیمانکار و با گرفتن حق بیمه اضافی میتوان پوشش بیمه )3

 .نیز تمام خطر نمود

گـذار موظـف    ، بیمـه گـر  توسط بیمهمواضع خسارت دیده  تعیین قطعی میزان خسارت واقعیپس از  )4

اقدام نماید، درغیراینصورت  تعیین شدهمیزان مبلغ ه مواضع باین است نسبت به اخذ پوشش مجدد 

 .خسارت مجدد بمواضع آسیب دیده قابل پرداخت نخواهد بود

جزء استثنائات بیمهنامه میباشد پوشش  "توقف کار"ر پروژه به هر دلیل متوقف گردد از آنجائیکه اگ )5

بیمهای بطور خودکار متوقف خواهد شد، دراینحالت درصورت تمایل بیمهگذار بـه پوشـش بیمهـای    

کـه بـا نظـر خـود بیمهگـذار تعیـین میگـردد        ) Silent Risks(خطرات مورد نظر در زمان توقف 

)Named Perils (     با صدور الحاقی توقف و اخذ حق بیمه اضافی، پروژه تـا مـدت معینـی تحـت

پوشش بیمهای زمان توقف خواهد بود و پس از آن با صدور الحـاقی دیگـری مجـددًا ادامـه پوشـش      

بدیهی است که در الحـاقی دوم بایـد تـواریخ انقضـای پوشـش      . بیمهای تمام خطر برقرار خواهد شد

 .وره نگهداری بمیزان زمان توقف پروژه جابجا گردددوره احداث و مدت د

 طراحـی غلـط   ناشـی از   های غیرمسـتقیم خسـارت گذار میتواند با پرداخت حـق بیمـه اضـافی     بیمه )6

)Faulty Design (را نیز تحت پوشش قرار دهد. 

بـرای  (بـرداری از موضـوع مـورد بیمـه     گر بمحض تحویل کار به کارفرما یا شروع بهرهمسئولیت بیمه )7

 .به اتمام خواهد رسید) برداری رسیدهقسمتهای تحویل داده شده یا به بهره

مبلغ قرارداد قابل بیمه شـدن  % 25افزایش مقادیر کار، تغییرات در طرح و کارهای جدید تا حداکثر  )8

 . گذار مبلغ آن را به مبلغ قرارداد مندرج در بخش یک اضافه نماید میباشد مشروط برآنکه بیمه

  )E.A.R(ام خطر نصب بیمه تم 2-2

  

  



 

  EARتعریف بیمه  

ای که ارزش اقـالم مـورد نصـب در آنهـا از ارزش      های درحال احداث تأسیساتی و سازه پروژهکه ای است  بیمه

مصالح بیشتر میباشد از قبیل کارخانه، نیروگـاه، پاالیشـگاه، خطـوط انتقـال نیـرو، پتروشـیمی، سیسـتمهای        

 .را تحت پوشش قرار میدهد... های نفتی و  کلهمخابراتی، اس

  EARمدت بیمه  

را ) تحویـل موقـت  (و دوره نگهـداری  ) راهاندازی(مطابق مدت قرارداد بوده و بیمهگذار میتواند دوره آزمایش 

  .نیز تحت پوشش قرار دهد

 EARنمودار مدت در بیمه 

       

   شروع

 نامهبیمه

 انقضاء نگهداری دوره آزمایش رهدو احداث دوره کارگاه تجهیز دوره

 نامهبیمه

  )دائم تحویل(
 )موقت تحویل( )راهاندازی( )دوره طیدر انبارداری( )انبارداری پیش(

       
   میباشد خطر تمام ایبیمه پوشش 

       
  EARپوششهاي بیمه  

   سوزی آتش – انفجار -صاعقه  -  1

 آتشفشان -زلزله دریائی  -زلزله  -  2

 ریزش کوه یا صخره -لغزش زمین  -نشست زمین  -رانش زمین  -  3

 یخ شناور -یخ زدگی  -تگرگ  -  4

 یا آب امواج دریا - آب گرفتگی -سیل  -  5

 تندباد - گردباد -طوفان  -  6

 اجرا با کیفیت نازل -مهارت  عدم -  7

 خطای غیر عمد - انگاری سهل –غفلت  -  8

  ردن یا تعمیر کردن خسارتهای هنگام تمیز ک -  9

  برداشت ضایعات -اموال مجاور  -10

  خسارتهای وارد به ابزار، لوازم و تجهیزات -11

  خسارتهای جانی یا مالی وارد به اشخاص ثالث -12

  گذار طی دوره نگهداری مسئولیت بیمه -13

  دزدی -14

  خسارتهای وارد به سازه ساخته شده یا اقالم نصب شده -15

   در محدوده کارگاه پروژه د به مصالح یا اقالم دپو شده یا انبار شدهخسارتهای وار -16

  باز و بسته کردنبازدید کردن یا خسارتهای هنگام  -17

  نشت یا نفوذ آب  - بهمن -برف  -باران  -18



 

  واژگونی -سقوط اشیاء  -تصادم  -19

  اطفای حریق جهتخسارتهای ناشی از کاربرد آب یا سایر اقدامات  -20

  رابکاری غیر گروهیخ -21

  قطع برق، آب، گاز یا هر سوخت دیگر -نوسان برق  -اتصال کوتاه  -22

  .است در بیمه نامه مستثنی شده سایر حوادث به جز آنچه صراحتاً -23

 EARاستثنائات بیمه  

ای،  میباشد که اهم آن عبارتند از جنگ، واکنشهای هسته  EARمطابق موارد مندرج در بیمه نامه 

، زدگی ، خوردگی، زنگو پارگی گذار یا کارکنان وی، توقف کار، فرسودگی ل عمدی بیمهاعما

  ...و  قشرگرفتگی

  EARمدارك الزم براي ارائه نرخ و شرایط در بیمه  

  کپی قرارداد یا موافقتنامه  )١

 اجرای پروژه کپی جدول زمانبندی )٢

 کپی نقشه محل یا مسیر پروژه )٣

 گذار ضای بیمهپرسشنامه تکمیل شده با مهر و ام )۴

شـان بـا احتسـاب حقـوق و عـوارض       اقالم مورد نصب با مشخصات، تعداد و ارزش جایگزینیلیست  )۵

 گمرکی و هزینه حمل درصورت وجود     

  EARسرمایه مورد بیمه در بیمه  

شامل ارزش جایگزینی نوی اقالم مورد نصب با مورد مشـابه کـه درصـورت    (ارزش اقالم مورد نصب  )١

 )پیمان جدا میشود امکان از مبلغ

 )درصورت وجود و امکان تفکیک از ارزش اقالم مورد نصب(حقوق و عوارض گمرکی   )٢

 )درصورت وجود و امکان تفکیک از ارزش اقالم مورد نصب(هزینه حمل  )٣

  )مطابق پیمان(هزینه نصب  )۴

 ) درصورت وجود در مبلغ پیمان منظور نمیشود(مصالح یا اقالم تهیه شده توسط کارفرما  )۵

ارزش کاال و خـدمات در   ،های در حال احداث با مدت زمان چند سالهاز آنجائیکه در پروژه(یل تعد )۶

نامـه  سنوات بعدی اجرای پروژه از ارزش آن در سال اول بیشتر بوده ولی مبلغ مورد بیمـه در بیمـه  

 درصـورت تمایـل بیمهگـذار   به ارزش روز پرداخـت گـردد    باشد، برای اینکه خسارت واردهثابت می

  ) نامه قرار میگیردعنوان تعدیل تحت پوشش بیمه هقرارداد بمبلغ درصد  30تا 10مبلغی بین

ابزار کار پیمانکاران از قبیل داربست، اطاقکهای موقـت، انـواع موتـور،    (لوازم و تجهیزات ساختمانی  )٧

گـری  بوده که با خـود از سـر یـک پـروژه بـه پـروژه دی      ... پمپ، ژنراتور، دستگاه جوش، کمپرسور و 

 )میبرند

یـا  که برای پاکسازی محـل کارگـاه پـروژه از ضـایعات ناشـی از خسـارت        مبلغی( برداشت ضایعات )٨

به سرمایه مورد بیمـه اضـافه میشـود     تخریب قسمتهای غیرقابل استفاده درصورت تمایل بیمهگذار

  )درصد مبلغ قرارداد میباشد 10تا  2بین  که معموالً



 

کـه در مجـاورت پـروژه قـرار     و یا سـایر پیمانکـاران   راختیار کارفرما اموال متعلق یا د(اموال مجاور  )٩

کارفرما احتمـال خسـارت وارد بـه    تحت پیمان پروژه مورد بیمه نمیباشد ولی از آنجائیکه  وداشته 

 ) دهدقرار  آنها را نیز تحت پوشش بیمهمیتواند را درهنگام اجرای پروژه میدهد،  هاآن

 میزان حد غرامت جانی و مالی قابل پرداخـت بـه اشـخاص ثالـث    (ثالث  مسئولیت درقبال اشخاص) 10

  )گذار تعیین میشود بیمهطبق نظر بغیر از پرسنل کارفرما و پیمانکاران پروژه مورد بیمه که 

  EARفرانشیز بیمه  

  ریال در هر حادثه.......... هر خسارت حداقل % 10حوادث طبیعی  -

  ریال در هر حادثه..........  هر خسارت حداقل% 10سایر حوادث  -

  ریال در هر حادثه.......... خسارت حداقل هر  ٪20دوره آزمایش  -

  ریال در هر حادثه.......... هر خسارت حداقل  ٪10دوره نگهداری  -

   ریال در هر حادثه.......... حداقل هر خسارت % 15ثالث مالی  -

  EARنکات مهم در بیمه  

واهد بخشی از مبلغ یا بخشی از مدت پیمان را بیمه کند باید نامـه تأییـد و   درصورتیکه پیمانکار بخ )١

  .تعیین کارفرما را داشته باشد

درصورت درخواست پیمانکار و با تأیید کارفرما در مواقع مشخص نبودن زمـان شـروع پـروژه، دوره     )٢

 .یا تجهیز کارگاه را میتوان بتنهائی بیمه نمود انبارداریپیش

پیمانکار و با گرفتن حق بیمه اضافی میتوان پوشش بیمهـای دوره نگهـداری را    درصورت درخواست )٣

 .نیز تمام خطر نمود

، بیمهگـذار موظـف   گـر  توسط بیمهمواضع خسارت دیده  تعیین قطعی میزان خسارت واقعیپس از  )۴

اقـدام نمایــد،   تعیـین شـده  میـزان مبلـغ   ه مواضـع بـ  ایـن  اسـت نسـبت بـه اخـذ پوشـش مجـدد       

 .سارت مجدد بمواضع آسیب دیده قابل پرداخت نخواهد بوددرغیراینصورت خ

جـزء اسـتثنائات بیمهنامـه میباشـد      "توقـف کـار  "اگر پروژه به هر دلیل متوقف گردد از آنجائیکـه   )۵

پوشش بیمهای بطور خودکار متوقف خواهد شد، دراینحالت درصورت تمایل بیمهگـذار بـه پوشـش    

کـه بـا نظـر خـود بیمهگـذار تعیـین       ) Silent Risks(بیمهای خطرات مورد نظر در زمان توقف 

با صدور الحاقی توقف و اخذ حق بیمه اضافی، پروژه تا مدت معینی ) Named Perils(میگردد 

های زمان توقف خواهد بود و پس از آن با صدور الحاقی دیگـری مجـدداً ادامـه    ه تحت پوشش بیم

ر الحـاقی دوم بایـد تـواریخ انقضـای     بدیهی است که د. پوشش بیمهای تمام خطر برقرار خواهد شد

 .پوشش دوره احداث و مدت دوره نگهداری بمیزان زمان توقف پروژه جابجا گردد

گذار میتواند با پرداخـت حـق بیمـه اضـافی خسـارتهای غیرمسـتقیم ناشـی از طراحـی غلـط           بیمه )۶

)Faulty Design(گری معیـوب   ، مواد یا ریخته)Defective Material or Casting ( و

را نیـز تحـت   ) Bad Workmanship(یا اجرای نادرست کار توسط کارخانه سـازنده قطعـات   

 .پوشش قرار دهد

بـرای  (برداری از موضـوع مـورد بیمـه    گر بمحض تحویل کار به کارفرما یا شروع بهرهمسئولیت بیمه )٧

 .به اتمام خواهد رسید) برداری رسیدهقسمتهای تحویل داده شده یا به بهره



 

مبلغ قرارداد قابل بیمه شدن % 25دیر کار، تغییرات در طرح و کارهای جدید تا حداکثر افزایش مقا )٨

 . گذار مبلغ آن را به مبلغ قرارداد مندرج در بخش یک اضافه نماید میباشد مشروط برآنکه بیمه

 
  )C.P.M( آالت پیمانکارانتجهیزات و ماشینبیمه  2-3

 
  CPMبیمه تعریف  

از قبیل لودر، بولـدوزر، گریـدر،   ) معموالً متحرک و سنگین(بیمه ای که تجهیزات و ماشین آالت پیمانکاران   

شکن، کارخانه تولید بتن، لیفتراک و مانند آن کـه ابـزار کـار پیمانکـاران جهـت اجـرای کـار         جرثقیل، سنگ

را کـه   با منشأ بیرونی ه هرگونه زیان یا خسارتواقع این بیم در. ها میباشد را تحت پوشش قرار میدهد پروژه

مواقع تعطیل کار و یا زمان  برداری، دردر زمان احداث یا بهره ،کار هنگام بهرعلت جز موارد مستثنی شده در

 . آالت وارد آید، جبران مینمایدنگهداری به ماشین

  CPMمدت بیمه  

  .تمدید گردد گذار هحداکثر یکسال میباشد که میتواند بنا به درخواست بیم

  CPMپوششهاي بیمه  

  سوزی  آتش – انفجار -صاعقه  - 1

  آتشفشان  -زلزله دریائی  -زلزله  - 2

  ریزش کوه یا صخره  -لغزش زمین  -نشست زمین  -رانش زمین  - 3

   یخ شناور -یخ زدگی  -تگرگ  - 4

   یا آب امواج دریا - آب گرفتگی -سیل  - 5

   ندبادت - گردباد -طوفان  - 6

  اجرا با کیفیت نازل -مهارت  عدم - 7

  خطای غیر عمد  - انگاری سهل –غفلت  -8

  دزدی -9

  بهمن  -برف  -باران  -10

  اطفای حریق  جهتخسارتهای ناشی از کاربرد آب یا سایر اقدامات  -11

  واژگونی -تصادم  -سقوط  -12

  خرابکاری غیر گروهی -13

  .است در بیمه نامه مستثنی شده سایر حوادث به جز آنچه صراحتاً -14

 CPMاستثنائات بیمه  

ازکارافتادگی وسایل  بعلتکه اهم آن عبارتند از خسارت  CPMمطابق موارد مندرج در بیمه نامه 

یا قطع در سیستم دیگر، نقص  کننده یا سیاالت خنک، انجماد آالتداخل ماشین برقی یا مکانیکی

ها، پروانهتسمهفیوزها، المپها و به قطعات قابل تعویض مانند  ، خسارت واردکاری یا خنک روغنکاری

 ... و  زدگی ، زنگ، خوردگیو پارگی غوطهور شدن کلی یا جزئی در آبهای جزر و مددار، فرسودگی

  



 

  CPMمدارك الزم براي ارائه نرخ و شرایط در بیمه  

 پرسشنامه تکمیل شده با مهر و امضای بیمهگذار )١

شان با احتساب حقوق و عوارض گمرکی و  مشخصات، تعداد و ارزش جایگزینی آالت با لیست ماشین )٢

  هزینه حمل درصورت وجود

  CPMسرمایه مورد بیمه در بیمه  

شامل ارزش جایگزینی نوی مورد بیمه مشابه با احتساب حقـوق و عـوارض گمرکـی،    (رزش ماشینآالت ا

 )هزینه حمل و هزینه نصب درصورت وجود

  CPMفرانشیز بیمه  

  ریال در هر حادثه.......... هر خسارت حداقل % 10خسارت مادی  -

خسارت کلی درهنگامی است که کل سرمایه مورد بیمه از بین رفته یا هزینه نجات و یـا تعمیـرات آن   : تذکر

  .بیش از سرمایه مورد بیمه گردد

  

  CPMنکات مهم در بیمه  

  .آالت آغاز میگردد رد صحیح ماشینتنها پس از نصب و تست عملک CPMای ه پوشش بیمه) 1

آالت باید حداقل شامل نـوع، مـدل، سـازنده، سـال سـاخت، ظرفیـت و        مشخصات هریک از ماشین) 2

 .شماره سریال باشد

بیمـه  ) بـا احتسـاب عمـر کـارکرد    (آالت مورد بیمه را به ارزش واقعی آن  گذار میتواند ماشین بیمه) 3

به نسبت قیمت بیمـه شـده   ز قیمت نوی مورد خسارت دیده نماید، درآنصورت درصورت وقوع خسارت ا

 .گذار پرداخت خواهد شد بابت استهالک کم شده و مابقی پس از کسر فرانشیز به بیمه به قیمت نو

گذار اقالم مورد بیمه را به ارزش جایگزینی نو نیز بیمه نماید درصورت بـروز خسـارت کلـی     اگر بیمه) 4

گـذار پرداخـت    بـه بیمـه  ) هکـارکرد  قیمت(یمه، قیمت واقعی مورد بیمه به دلیل اصل غرامت از اصول ب

 .خواهد شد

های نجات، ایاب و ذهاب به تعمیرگاه، تعویض قطعات و اجرت تعمیرات تحـت پوشـش    کلیه هزینه) 5

 .این بیمه میباشد

گـاه بـه   آالت خود در طی جابجائی از یـک کار  ای ماشین گذار تمایل به پوشش بیمه درصورتیکه بیمه) 6

 .میسر خواهد شد امکانکارگاه دیگر را داشته باشد با افزایش حق بیمه و الحاق کلوز مربوطه این 

گذار میتواند با پرداخت حق بیمه اضافی خسارت وارد به اموال مجاور یا خسارتهای جـانی یـا    بیمه) 7 

مجـاور و مسـئولیت    برای پوشش بیمهـای امـوال  (مالی وارد به اشخاص ثالث را نیز تحت پوشش گیرد 

بوده و در هنگام محاسبه حق بیمه سـرمایه  به بیمهنامه ضروری  302درقبال اشخاص ثالث الحاق کلوز 

، الزم بذکرست این کلوز خسارتهای وارد به اشخاص ثالـث  نامه افزوده میگردد آنها به سرمایه اصلی بیمه

آالت  گذار برای ماشـین  ین اگر بیمهآالت تحت پوشش قرار میدهد همچن را فقط در محل فعالیت ماشین

 ).خود از محل بیمه اتومبیل ثالث خریداری کرده باشد نمیتواند ثالث این کلوز را خریداری نماید



 

آالت گواهینامـه مربـوط بـه کـار بـا آن ماشـین را نداشـته باشـد          اگر راننده، اپراتور یا کاربر ماشین) 8

آالت مربوطـه را صـادر    صالحیت وی بـرای کـار بـا ماشـین    گذار گواهیی مبنی بر تأیید  درصورتیکه بیمه

  .گر بالمانع خواهد بود آالت مذکور از نظر بیمه برای ماشین CPMنامه  نماید، صدور بیمه

آالت سنگین و نیمه سنگین برای بازاریابی فـروش خـود    بسیاری از شرکتهای فروش لیزینگ ماشین) 9

آالت فروختـه شـده دارنـد، در اینحالـت      ای بـرای ماشـین   از شرکتهای بیمه تقاضای ارائه پوشش بیمـه 

گر باید محل مورد بیمه را سراسر  آالت مذکور مشخص نیست بیمه ازآنجائیکه هنوز محل فعالیت ماشین

 .ایران در نظر بگیرد

ای، در دو یا چند سـایت مشـخص فعالیـت     الت بیمه شده در طول یکسال پوشش بیمهآ اگر ماشین) 10

نامه آدرس تمام سایتهای مـذکور   گر میتواند در ابتدای بیمه بین آنها جابجا میگردند، بیمه کرده یا مرتباً

  .را بعنوان محل مورد بیمه قید نماید

  (C.E.C.R) ساختمانی تکمیل شده ریسکهایبیمه  2-4

Civil Engineering Completed Risks  

  CECRتعریف بیمه  

قـرار گیرنـد در زمـان     CARمیتوانسـتند تحـت پوشـش بیمـه      ای که در زمان احداث تمام موضوعات بیمه

این بیمه از نوع بیمه با خطرات معین بوده . قرار داده شوند CECRبرداری میتوانند تحت پوشش بیمه  بهره

بینی که نیاز به تعمیر یا تعویض داشته و دراثر عوامـل و حـوادثی    و خسارات فیزیکی ناگهانی و غیرقابل پیش

 . مه نامبرده شده خسارت ببیند را تحت پوشش قرار میدهدنا که در بیمه

  CECRمدت بیمه  

  .تمدید گردد گذار حداکثر یکسال میباشد که میتواند بنا به درخواست بیمه

  CECRپوششهاي بیمه  

  سوزیآتش – انفجار -صاعقه  - 1

  آتشفشان  -زلزله دریائی  -زلزله  - 2

  ریزش کوه یا صخره  -مین لغزش ز -نشست زمین  -رانش زمین  - 3

   بندانیخ -بهمن  -برف  - سرما - 4

  امواج دریا -طغیان آب  -سیل  - 5

   تندباد - گردباد -طوفان  - 6

  تصادم با یا سقوط اشیاء از هر وسیله نقلیه زمینی، هوائی یا آبی  - 7

  خسارتهای ناشی از کاربرد آب یا سایر اقدامات بمنظور اطفای حریق - 8

  واژگونی -تصادم  -ط سقو - 9

  غیر گروهیخرابکاری  -10

  CECRاستثنائات بیمه  

ای، اعمال عمدی  که اهم آن عبارتند از جنگ، واکنشهای هسته CECRنامه  مطابق موارد مندرج در بیمه

تخریب تدریجی، انبساط و انقباض دراثر تغییرات فرسودگی و پارگی، گذار یا کارکنان وی، عیوب ذاتی،  بیمه



 

 ، سرقتگذار در حفظ و نگهداری و انجام تعمیرات مورد بیمه ه حرارت هوا، خسارات ناشی از قصور بیمهدرج

 ...و 

  CECRمدارك الزم براي ارائه نرخ و شرایط در بیمه  

  گذار پرسشنامه تکمیل شده با مهر و امضای بیمه) 1 

 نقشه محل یا مسیر مورد بیمه) 2

  CECRسرمایه مورد بیمه در بیمه  

 و مورد بیمه مشابه با احتسـاب حقـوق و عـوارض گمرکـی     ساخت مجددشامل ارزش (ارزش سازه  )1

  )هزینه حمل درصورت وجود

یا تخریـب  از ضایعات ناشی از خسارت  مورد بیمهکه برای پاکسازی محل  مبلغی( برداشت ضایعات )2

افه میشـود کـه   بـه سـرمایه مـورد بیمـه اضـ      قسمتهای غیرقابل استفاده درصورت تمایل بیمهگذار

 )میباشد ارزش سازهدرصد  10تا  2بین  معموالً

  

  CECRفرانشیز بیمه  

  ریال در هر حادثه.......... هر خسارت حداقل % 10حوادث طبیعی  -

  ریال در هر حادثه.......... هر خسارت حداقل % 10سایر حوادث  -

رفته یا هزینه نجات و یـا تعمیـرات آن    خسارت کلی درهنگامی است که کل سرمایه مورد بیمه از بین: تذکر

  .بیش از سرمایه مورد بیمه گردد

  CECRنکات مهم در بیمه  

سـازه مـورد بیمـه    مجـدد  نوع و مقدار تأسیسات در تعیین ارزش ساخت  ،نوع ساخت، کیفیت مصالح) 1

اضافی  برای مثال یک ساختمان مسکونی با اسکلت فلزی بدون هیچگونه تأسیسات. مؤثر میباشدمشابه 

تومان باشد و سـاختمان مسـکونی دیگـری بـا سـازه       200,000ممکن است دارای ارزش ساخت متری 

و تأسیسات اضافی همچون آسانسور، شوتینگ زباله، استخر، جکوزی، سونا،  2800بتنی برابر با آئیننامه 

تومـان   600,000ممکن است دارای ارزش ساخت متری ... آنتن مرکزی، گچبریهای داخل ساختمان و 

 .باشد

بیمـه  ) ارزش مستهلک شـده (سازه مورد بیمه را به ارزش واقعی آن ارزش ساخت گذار میتواند  بیمه) 2

بـه نسـبت   مورد خسارت دیده  هزینه بازسازی مجدداز  جزئی تانماید، درآنصورت درصورت وقوع خسار

پرداخت  گذار شیز به بیمهبابت استهالک کم شده و مابقی پس از کسر فران قیمت بیمه شده به قیمت نو

 .خواهد شد

نیـز بیمـه نمایـد     ی مشـابه اقالم مورد بیمـه را بـه ارزش جـایگزینی نـو    ارزش ساخت گذار  اگر بیمه) 3

بـا احتسـاب   (درصورت بروز خسارت کلی به دلیل اصل غرامت از اصول بیمه، قیمت واقعی مـورد بیمـه   

الزم بذکرست در این بیمه تا مدت معینـی از عمـر   البته   .گذار پرداخت خواهد شد به بیمه) عمر کارکرد

سـازه نـو محسـوب شـده و پـس از آن بـه مـرور زمـان دارای افـت ارزش بـدلیل           ) بسته به مورد(سازه 

 .استهالک میگردد

 .پوشش گیردتحت را نیز  سرقتحق بیمه اضافی خطر پرداخت میتواند با  گذار بیمه) 4



 

ه اضافی خسارت وارد به اموال مجاور یا خسـارتهای جـانی یـا    گذار میتواند با پرداخت حق بیم بیمه) 5

برای پوشش بیمهـای امـوال مجـاور و مسـئولیت     (مالی وارد به اشخاص ثالث را نیز تحت پوشش گیرد 

بوده و در هنگام محاسبه حق بیمه سـرمایه  به بیمهنامه ضروری  302درقبال اشخاص ثالث الحاق کلوز 

  ).ه افزوده میگرددنام آنها به سرمایه اصلی بیمه

گذار میتواند سازه خود را با احتساب تورم سالیانه بیمه  نظر به افزایش قیمت مصالح و دستمزد، بیمه) 6

 .نماید

گذار میتوانـد بـرای آن قسـمت     برداری قرار گیرد بیمه اگر قسمتی از سازه در حال احداث مورد بهره) 7

هـای   اری، آن قسمت از مورد بیمه از پوشش بیمهبرد خریداری نماید منتها بمحض بهره CECRبیمه 

 .بطور خودکار خارج خواهد شد) EARیا  CAR(مهندسی زمان احداث 

  )M.B(آالت ماشین شکستبیمه  2-5

  

  MBتعریف بیمه  

قـرار گیرنـد در زمـان     EARای که در زمان احداث میتوانسـتند تحـت پوشـش بیمـه      تمام موضوعات بیمه

بعبارتی این بیمه خسارات فیزیکـی، ناگهـانی و   . قرار داده شوند MBبرداری میتوانند تحت پوشش بیمه  رهبه

داخل یا خارج آنهـا  آالت و شکست ابزارهای مکانیکی و الکتریکی  بینی ناشی از شکست ماشین غیرقابل پیش

 . را جبران مینماید

  MBمدت بیمه  

  .به درخواست بیمهگذار تمدید گرددحداکثر یکسال میباشد که میتواند بنا 

  MBپوششهاي بیمه  

آشـکار شـده و دوره تضـمین     بـرداری کـه در زمـان بهره   آالتاشتباه در طراحی، ساخت یا نصب ماشـین  - 1

  .کارخانه سازنده نیز پایان یافته باشد

  گری مواد اولیه یا ریختهاقالم، معایب موجود در  - 2

  اجرای نادرست کار  - 3

  گسیختگی در اثر نیروی گریز از مرکز از هم - 4

   قطع برق، آب، گاز یا هر سوخت دیگر - نوسان برق -اتصال کوتاه  - 5

  انفجارات فیزیکی - انفجار دیگهای بخار -کم شدن آب در دیگهای بخار  - 6

   یخ شناور – زدگی یخ – 7

  نگاریسهال –عدم مهارت  -غفلت  - 8

  یا الکتریکی شکست مکانیکی - 9

  کاریدر سیستم روغنکاری یا خنک اشکال -10

  واژگونی -تصادم  -سقوط  -11

  خرابکاری غیر گروهی -12

  .است نامه مستثنی شده در بیمه سایر حوادث به جز آنچه صراحتاً -13

  



 

 MBاستثنائات بیمه  

یض که اهم آن عبارتند از خسارت وارد به ابزارهای قابل تعو MBنامه  مطابق موارد مندرج در بیمه

زلزله، انفجار شیمیائی، خساراتی که سازنده، پیمانکار یا  طوفان،سوزی، سرقت،  آتش ،سیلمانند قالبها، 

نامه وجود داشته  تعمیرکار براساس قانون یا قرارداد مسئول آن باشد، خساراتی که در زمان شروع بیمه

فرسودگی و پارگی، ای،  گذار یا کارکنان وی، جنگ، واکنشهای هسته است، اعمال عمدی بیمه

 ... و  گرفتگی جرم، زدگی زنگ، خوردگی، سائیدگی

  MBمدارك الزم براي ارائه نرخ و شرایط در بیمه  

 گذار پرسشنامه تکمیل شده با مهر و امضای بیمه )1

شامل نوع، مدل، سازنده، سال ساخت، ظرفیت، شـماره  (مورد بیمه با مشخصات  آالت لیست ماشین )2

 )یسریال و ارزش جایگزین

  MBسرمایه مورد بیمه در بیمه  

شامل ارزش جایگزینی نوی مورد بیمه مشابه با احتساب حقـوق و عـوارض گمرکـی،    (ارزش ماشینآالت 

 )هزینه حمل و هزینه نصب درصورت وجود

  MBفرانشیز بیمه  

  ریال در هر حادثه.......... هر خسارت حداقل % 10خسارت مادی  -

است که کل سرمایه مورد بیمه از بین رفته یا هزینه نجات و یـا تعمیـرات آن   خسارت کلی درهنگامی : تذکر

  .بیش از سرمایه مورد بیمه گردد

  MBنکات مهم در بیمه  

  .آالت آغاز میگردد تنها پس از نصب و تست عملکرد صحیح ماشین MBپوشش بیمهای ) 1

ه، سـال سـاخت، ظرفیـت و    آالت باید حداقل شامل نـوع، مـدل، سـازند    مشخصات هریک از ماشین) 2

 .شماره سریال باشد

بیمـه  ) بـا احتسـاب عمـر کـارکرد    (آالت مورد بیمه را به ارزش واقعـی آن   گذار میتواند ماشین بیمه) 3

به نسبت قیمت بیمـه شـده   نماید، درآنصورت درصورت وقوع خسارت از قیمت نوی مورد خسارت دیده 

 .گذار پرداخت خواهد شد ز کسر فرانشیز به بیمهبابت استهالک کم شده و مابقی پس ا به قیمت نو

گذار اقالم مورد بیمه را به ارزش جایگزینی نو نیز بیمه نماید درصورت بـروز خسـارت کلـی     اگر بیمه) 4

گـذار پرداخـت    بـه بیمـه  ) هکـارکرد  قیمت(به دلیل اصل غرامت از اصول بیمه، قیمت واقعی مورد بیمه 

 .خواهد شد

ایاب و ذهاب به تعمیرگاه، تعویض قطعات و اجرت تعمیـرات تحـت پوشـش    ت، نجاهای  کلیه هزینه) 5

 .این بیمه میباشد

 .پوشش گیردتحت را نیز  سرقت یا سوزی حق بیمه اضافی خطر آتشپرداخت میتواند با  گذار بیمه) 6

یـا   گذار میتواند با پرداخت حق بیمه اضافی خسارت وارد به اموال مجاور یا خسـارتهای جـانی   بیمه) 7

های اموال مجـاور و مسـئولیت   ه برای پوشش بیم(مالی وارد به اشخاص ثالث را نیز تحت پوشش گیرد 

بوده و در هنگام محاسبه حق بیمه سرمایه نامه ضروری  به بیمه 302درقبال اشخاص ثالث الحاق کلوز 

 ).نامه افزوده میگردد آنها به سرمایه اصلی بیمه



 

  (E.E)تجهیزات الکترونیک بیمه  2-6

  EEتعریف بیمه  

کلیه تجهیزات و دستگاههائی که ارزش قطعات الکتریکـی و الکترونیکـی از ارزش قطعـات مکـانیکی در آنهـا      

بـرداری،   گیـری، نقشـه   بیشتر باشد مانند تجهیزات رادیو تلویزیونی، مخابراتی، آزمایشگاهی، تحقیقاتی، اندازه

مبنـای   واقع این بیمه یک بیمه حـوادث بـر   در. تحت پوشش این بیمه قرار میگیرند... پزشکی، کامپیوتری و 

 اتموضـوع داخـل یـا خـارج    بینی را که بر  تمام خطرات است که خسارتهای فیزیکی، ناگهانی و غیرقابل پیش

  .جبران میکند ،مورد بیمه وارد آید

  EEمدت بیمه  

  .گذار تمدید گردد بیمه حداکثر یکسال میباشد که میتواند بنا به درخواست

  EEپوششهاي بیمه  

  امواج دریا - آب گرفتگی -سیل  - 1

  سوزی آتش – انفجار -صاعقه  - 2

  ریزش کوه یا صخره -لغزش زمین  -نشست زمین  -رانش زمین  - 3

  ACبه برق  DCاتصال برق  -اتصال کوتاه  - 4

  واژگونی - تصادم –سقوط  - 5

  ات بداخل دستگاهریختن مایع -رطوبت  -نم  - 6

  انگاری سهل –عدم مهارت  -غفلت  - 7

  گرد و خاک -ذرات معلق در هوا  -دوده  -دود  - 8

  خسارتهای هنگام تمیز کردن یا تعمیر کردن - 9

  بخارات غیر خورنده -دمای باال  -10

  بهمن -تگرگ  -برف  -باران  -11

  یخ شناور -یخ زدگی  -12

  کردنخسارتهای هنگام باز و بسته  -13

    خرابکاری غیر گروهی -14

  .است نامه مستثنی شده در بیمه سایر حوادث به جز آنچه صراحتاً -15

 EEاستثنائات بیمه  

ای، اعمال عمدی  که اهم آن عبارتند از جنگ، واکنشهای هسته EEنامه  مطابق موارد مندرج در بیمه

دریائی، سرقت، معایبی که در زمان شروع زلزله، آتشفشان، زلزله  ،طوفانگذار یا کارکنان وی،  بیمه

نامه وجود داشته، قطع یا نوسان گاز، آب یا برق، خسارات وارد به قطعات قابل تعویض مانند  بیمه

فرسودگی فیوزها، خساراتی که سازنده یا فروشنده تجهیزات بموجب قانون یا قرارداد مسئول آن است، 

 ...و  رفتگیزدگی، قشرگ ، زنگیدگی، خوردگیئساو پارگی، 

  EEمدارك الزم براي ارائه نرخ و شرایط در بیمه  

 پرسشنامه تکمیل شده با مهر و امضای بیمهگذار )1



 

شامل نوع، مدل، سازنده، سال سـاخت، ظرفیـت، شـماره    (لیست تجهیزات مورد بیمه با مشخصات  )2

  )سریال و ارزش جایگزینی

  EEسرمایه مورد بیمه در بیمه  

زش جایگزینی نوی مورد بیمه مشابه بـا احتسـاب حقـوق و عـوارض گمرکـی،      شامل ار(ارزش تجهیزات 

  )هزینه حمل و هزینه نصب درصورت وجود

  EEفرانشیز بیمه  

  ریال در هر حادثه.......... هر خسارت حداقل % 20خسارت مادی  -

  ریال در هر حادثه.......... هر خسارت حداقل % 20 )افزار نرم( ها خسارت واسطه -

خسارت کلی درهنگامی است که کل سرمایه مورد بیمه از بین رفته یا هزینه نجات و یـا تعمیـرات آن    :تذکر

  .بیش از سرمایه مورد بیمه گردد

  EEنکات مهم در بیمه  

یـا هزینـه اجـاره     افـزار  ، آسـیب بـه نـرم   سرقتحق بیمه اضافی خطر پرداخت میتواند با  گذار بیمه) 1

  .پوشش گیردتحت را نیز دستگاههای خسارت دیده دازی مجدد دستگاههای جایگزین تا راه ان

مشخصات هریک از تجهیزات باید حداقل شامل نوع، مدل، سازنده، سال ساخت، ظرفیـت و شـماره   ) 2

 .سریال باشد

بیمـه نمایـد،   ) با احتساب عمر کارکرد(گذار میتواند تجهیزات مورد بیمه را به ارزش واقعی آن  بیمه) 3

بـه نسـبت قیمـت بیمـه شـده بـه       رت وقوع خسارت از قیمت نوی مورد خسارت دیده درآنصورت درصو

 .بابت استهالک کم شده و مابقی پس از کسر فرانشیز به بیمهگذار پرداخت خواهد شد قیمت نو

گذار اقالم مورد بیمه را به ارزش جایگزینی نو نیز بیمه نماید درصورت بـروز خسـارت کلـی     اگر بیمه) 4

گـذار پرداخـت    بـه بیمـه  ) هکـارکرد  قیمت(رامت از اصول بیمه، قیمت واقعی مورد بیمه به دلیل اصل غ

 .خواهد شد

ایاب و ذهاب به تعمیرگاه، تعویض قطعات و اجرت تعمیـرات تحـت پوشـش    نجات، های  کلیه هزینه) 5

 .این بیمه میباشد

گاهـاً دارای خصوصـیت   گـذاری،   تجهیزات الکترونیکی از آنجائیکه غیرقابل ارزش) Data(اطالعات ) 6

 .امنیتی و مشمول مرور زمان میشوند، غیرقابل بیمه شدن میباشند

سیستم ( UPSنوسان برق تحت پوشش این بیمه نمیباشد زیرا تجهیزات الکترونیکی باید مجهز به ) 7

 .باشند) محافظت از نوسان برق

ل مجاور یا خسـارتهای جـانی یـا    گذار میتواند با پرداخت حق بیمه اضافی خسارت وارد به اموا بیمه) 8

برای پوشش بیمهـای امـوال مجـاور و مسـئولیت     (مالی وارد به اشخاص ثالث را نیز تحت پوشش گیرد 

بوده و در هنگام محاسبه حق بیمه سـرمایه  به بیمهنامه ضروری  302درقبال اشخاص ثالث الحاق کلوز 

 ).نامه افزوده میگردد آنها به سرمایه اصلی بیمه

  .خسارتهای ناشی از ویروسها مستثنی میباشد )9      

  

  



 

  (D.O.S)فساد کاال در سردخانه بیمه  2-7

Deterioration of Stock in Cold Storage 
  DOSتعریف بیمه  

بروز اشکال در سیستم تبرید این بیمه خسارتهای وارد به مواد یا کاالهای انبار شده در سردخانه را که بدلیل 

  .، تحت پوشش قرار میدهدحادث میشودسردخانه 

  سردخانه انواع  

 ) oC 15تا  -oC 3(تحت شرایط برودت با اتمسفر عادی  -1 

  )- oC15تا- oC 30(یا انجماد شدید) - oC 4تا- oC14(تحت شرایط انجماد عادی - 2

   )oC 3تا  CA )oC 1یا با اتمسفر کنترل شده  برودتتحت شرایط  -3

 )درصد نیتروژن 87رصد اکسیژن و د 3درصد دی اکسید کربن،  10 مثالً(

  DOSمدت بیمه  

  .گذار تمدید گردد حداکثر یکسال میباشد که میتواند بنا به درخواست بیمه

  DOSپوششهاي بیمه  

  :اتالف یا خسارت وارد به کاالهای بیمه شده موجود در سردخانه بعلت یکی از علل زیر

  مدار خود خروج ناگهانی و غیر قابل پیش بینی مبردها از -1 

  شکست مکانیکی تجهیزات سردخانه -2 

  زدگی تصادفی در درجه حرارت توصیه شده یخ -3 

   در سیستم سردخانه مواد یا اقالم معیوب -4 

  سیستم سردخانه اشتباه در طراحی -5 

  آلودگی نشتی مبرد -6 

  انفجار فیزیکی -7 

  قطع برق، گاز یا هر سوخت دیگر -8 

  انگاری غفلت، سهل -9 

  خرابکاری غیر گروهی -10

  .است نامه مستثنی شده در بیمه سایر حوادث به جز آنچه صراحتاً -11

 DOSاستثنائات بیمه  

ذاتی، انبار یا امراض که اهم آن عبارتند از انقباض، عیوب  DOSنامه  مطابق موارد مندرج در بیمه

ی نبودن جریان هوا، جنگ، کاف، فساد یا گندیدگی طبیعیبندی،  کردن نامناسب، خسارت به بسته

سوزی، صاعقه، انفجار شیمیائی،  گذار یا کارکنان وی، آتش ای، اعمال عمدی بیمه واکنشهای هسته

 ...سرقت، سیل، زلزله، نشست یا رانش زمین، طوفان، آتشفشان و 

  DOSمدارك الزم براي ارائه نرخ و شرایط در بیمه  

 ذارپرسشنامه تکمیل شده با مهر و امضای بیمهگ )1

نوع، سازنده، سـال سـاخت، نـوع     از قبیل(مربوطه لیست کاالهای موجود در سردخانه با مشخصات  )2

  )و ارزش افزوده مقدار، شماره سریال، بندی بسته



 

  DOSسرمایه مورد بیمه در بیمه  

قیمت کاالها در روزی که انتظار فروش آن میرود با احتساب حقوق و عـوارض گمرکـی و هزینـه حمـل     

  .جوددرصورت و

  DOSفرانشیز بیمه  

  ریال در هر حادثه.......... هر خسارت حداقل % 15خسارت مادی  - 

دوره عدم بروز خسارت از زمان توقف سیستم تبریـد سـردخانه کـه بسـته بنـوع کـاالی انبـار شـده          - 

  .متفاوت میباشد

  . مورد بیمه از بین رفته باشد کل سرمایهخسارت کلی درهنگامی است که : تذکر

  

  DOSه محاسبه حق بیمه در بیمه نحو 

  

  ):نامه در آغاز مدت بیمه(حق بیمه موقت  )1

  حق بیمه موقت = سرمایه مورد بیمه   X%  نرخ 

  

  ):هنگام افزایش سرمایه(حق بیمه اضافی  )2

  حق بیمه اضافی= سرمایه افزایش یافته  X% نرخ  X)تعداد ماههای باقیمانده سال/  12(

  

  ):نامه در پایان مدت بیمه(گین سرمایه میان )3

  میانگین سرمایه) = ماه 12کل سرمایه /  12(

  

  ):نامه در پایان مدت بیمه(حق بیمه قطعی ) 4

  حق بیمه قطعی= میانگین سرمایه   X%  نرخ 

  

  ):نامه در پایان مدت بیمه(حق بیمه اولیه ) 5

  حق بیمه اولیه= حق بیمه موقت + حق بیمه اضافی 

  

  ):نامه در پایان مدت بیمه(بیمه برگشتی  حق) 6

  حق بیمه برگشتی= حق بیمه اولیه  –حق بیمه قطعی 

  .اگر حق بیمه برگشتی منفی باشد باید دریافت حق بیمه یا حق بیمه اضافی داشته باشیم

  DOSنکات مهم در بیمه   

را نیـز   سـرقت  یـا  سـوزی  حق بیمه اضافی خطرات سیل، زلزله، آتـش پرداخت میتواند با  گذار بیمه )1

 .پوشش گیردتحت 

اگر قیمت کاالی مورد بیمه در روز پرداخت خسارت کمتر از قیمت بیمه شده باشد، قیمت کمتر به ) 2

و اگر قیمت کاالی مورد ) از اصول پنجگانه بیمه غرامتبدلیل اصل (گذار پرداخت خواهد شد  بیمه



 

گذار پرداخت  اشد، قیمت بیمه شده به بیمهبیمه در روز پرداخت خسارت بیشتر از قیمت بیمه شده ب

 ).گذار حق بیمه دریافت گردیده است بدلیل اینکه بمیزان قیمت بیمه شده از بیمه(خواهد شد 

بنـدی نامناسـب، انبـار کـردن نامناسـب و       سارتهای ناشی از عیوب یا امراض ذاتی، انقباض، بستهخ) 3

 .کافی نبودن جریان هوا تحت پوشش نمیباشد

های کنترل اتمسفر روباز نگهداری شده باشند، خسارت وارده قابـل پرداخـت    الها در محفظهاگر کا )1

 .نخواهد بود

درصورتیکه تا قبل از روز خـروج کـاال از سـردخانه،    ) CA(های با اتمسفر کنترل شده  در سردخانه )2

 .بوددرب سردخانه باز شده و منجر به بروز خسارت گردد، خسارت وارده قابل پرداخت نخواهد 

 حداکثر ،در سالن سرد با دمای باالتر از صفر برای هر متر مکعب سالن انبار کردن محصوالت غذائی )3

kg 160 مورد قبول میباشد. 

بـرای هـر متـر    ) -oC 18حـداکثر  (در سالن انجماد با دمای زیر صفر  انبار کردن محصوالت غذائی )4

 .مورد قبول میباشد kg 240 حداکثر ،مکعب سالن

 .های با سرعت زیاد را یخچالهای صنعتی یا تونل انجماد مینامند همنجمد کنند )5

ــیم از    چنانچــه بخــواهیم میــوه  )6 جــات و ســبزیجات را بمــدت یکســال در ســردخانه نگهــداری کن

 .استفاده میکنیم) CA(های با اتمسفر کنترل شده  سردخانه

یـا اظهارنامـه تکمیـل     گذار موظف است ظرف ده روز پس از پایان هر ماه رونوشت دفتر انبـار  بیمه  )7

شده را که نشانگر میانگین مقدار کاالی انبار شده و ارزش آن برای هر روز در ماه گذشته اسـت بـه   

 .گر تسلیم نماید بیمه

  

  )L.D.B( تضمین کیفیت ساختمانیا بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان  2-8

Latent Defects of Building  

  LDB موضوع مورد بیمه 

ای کـه بـرای هـر سـازه مـثالً یـک بـرج یـک          بگونه ، آموزشی و درمانیتجاری ،ای مسکونی، اداریساختمانه

  .نامه واحد صادر میشود بیمه

نامـه واحـد    سازی که از چندین بلوک ساختمانی تشکیل گردیده میتوان یک بیمه های انبوه برای پروژه: تذکر

تحویل داده میشود بهتر اسـت  ) مالکین ساختمانها(ینفعان ها به ذ نامه صادر نمود اما ازآنجائیکه در پایان بیمه

 .  نامه مجزا صادر گردد برای هر بلوک یک بیمه
LDBدر بیمه  ارذگ بیمه 

گذار، مجـری، سـازنده، پیمانکـار، مالـک فعلـی یـا بعـدی         پردازد که میتواند سرمایه کسی که حق بیمه را می

  .ساختمان باشد

   LDBدر بیمه  ذینفعان 

  .نامه برداری و پوشش بیمه ن ساختمان در زمان بهرهمالکی

ای برای پایـداری یـا    کلیه عضوهای سازه: )مبلغ برآورد انجام کار ٪35معموالً (های اصلی ساختمان  سازه 

  .ها، دیوارهای باربر و سقفها ها، ستونها، تیرها، مهاربندها، راه پله استحکام ساختمان مانند پی



 

کلیه اجزای غیربـاربر سـاختمان شـامل    : )مبلغ برآورد انجام کار ٪65معموالً (تمان های جانبی ساخ سازه 

 برقـی، تأسیسـات مکـانیکی،    ها، تأسیسـات  ها و پنجره کاری مانند دیوارهای جداکننده، در کاری و نازک سفت

اجـرا   بـرداری کامـل از سـاختمان    تأسیسات بهداشتی، نمای ساختمان و عایقهای رطوبتی که به منظور بهـره 

  .گردند می

LDBدر بیمه  سرمایه مورد بیمه 

  بناارزش کارهای ) 1

  های اصلی و جانبی مبلغ کل برآورد انجام کار برای احداث سازه

  ارزش سایر کارهای ساختمانی) 2

هـای مـورد نیـاز، آبنمـا، مخـازن آب، پـل        سازی، احـداث جـاده   ارزش سایر کارهای انجام شده مانند محوطه

  .رو پیادهرو یا  سواره

  پاکسازی و برداشت ضایعاتهزینه ) 3

  ) 2و  1مجموع بندهای  ٪10معموًال (گذار  مطابق درخواست بیمه

  ای های حرفه هزینه) 4

مجمـوع   ٪20معمـوالً  (گذار  مطابق درخواست بیمهسازی  یا مقاومجواز گرفتن تا  تهیه نقشهها از  کلیه هزینه

  )2و  1بندهای 

  ای با احتساب تورم ساالنه برای ده سال پوشش بیمه) مجموع بند یک(ضریب افزایش سرمایه  

  36/2 � ٪10با تورم سالی                                                55/1 � ٪5با تورم سالی 

  52/3 � ٪15با تورم سالی                                         89/2 � ٪5/12با تورم سالی 

نامه سرمایه مـورد   گذار یا بطریق فوق و یا با صدور الحاقی در یکی از سنوات مدت اعتبار بیمه هاگر بیم: تذکر

خسارت پرداختی مشمول مـاده   بیمه را مطابق تورم افزایش ندهد، در صورت وجود تورم در سال بروز حادثه،

  .  ده قانون بیمه خواهد شد

 LDBدر بیمه  خطرات تحت پوشش 

خالف استانداردها، قـوانین  (ناشی از طراحی غلط های اصلی و جانبی ساختمان  به سازهوارد  خسارتهرگونه 

اجـرای ضـعیف یـا    (، مواد یا مصالح معیوب و اجـرای نادرسـت کـار    ...)و  ، انجام محاسبات نادرستو مقررات

نامه  ار بیمهکه درطی اعتب) نادرست توسط پیمانکار یا مجری در بخشهای استراکچرال، مکانیکال یا الکتریکال

گـر، آشـکار    تأیید بازرس فنی بیمهاتمام عملیات ساختمانی و ابالغ گزارش گر اعالم میشود و در زمان  به بیمه

  :نشده باشد بشرح زیر

   .های ساختمان شامل پی، اسکلت، سقف و سفتکاری، ده سال سازه -الف

  .نمای ساختمان، پنج سال -ب

  .های رطوبتی ساختمان، پنج سال عایق -ت

  .تجهیزات و تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی، آسانسورها، سه سال -ث

 LDBاستثنائات بیمه  

ای، خرابکـاری، اعمـال    که اهم آن عبارتند از جنگ، واکنشهای هسته LDBنامه  مطابق موارد مندرج در بیمه

 ،1، رانـش زمـین  1نشست زمین، 1زلزله، 1سوزی ، آتش1، انفجارو یا نمایندگان آنها ذینفعان یاگذار  بیمه یعمد



 

، ترکهـای سـطحی  ، تغییـر رنـگ  سیل، طوفان، خسارات ناشی از ساختمانها یا تأسیسات مجـاور، فرسـودگی،   

   ...و  خسارات ناشی از تغییرات و اضافات
  .باشد قابل پرداخت خواهد بودساختمان بعلت عیوب پنهان  مذکور هایدرصورتیکه خسارت 1

 LDB مدت بیمه 

  .  گر تاریخ تکمیل کار یا تحویل ساختمان به ذینفعان با تأیید بازرس فنی بیمه ده سال از

نامه همزمان با شروع فعالیت ساخت و سـاز میباشـد ولـی تـاریخ شـروع       الزم بذکرست که صدور بیمه: تذکر

ی گر طـی الحـاق   نامه و حق بیمه قطعی براساس گزارش بازرس فنی بیمه ای، سرمایه قطعی بیمه پوشش بیمه

  .گذار ابالغ خواهد شد به بیمهپس از تکمیل کار یا تحویل ساختمان به ذینفعان 

  

  LDBدر بیمه  نرخ حق بیمه �

  . میباشدمطابق بخشنامه بیمه مرکزی ایران درصد  5/1

 LDB فرانشیز بیمه �

  ریال در هر حادثه  10,000,000هر خسارت حداقل  10٪

  LDBدر بیمه  نحوه پرداخت حق بیمه �

بصـورت اقسـاط    گـذار  بیمـه نقد بعنوان سپرده اولیه در ابتدای شروع کار مـابقی درصـورت درخواسـت     25٪

قبل از شروع پوشـش  (برداری یا تحویل ساختمان به ذینفعان  ای که قبل از شروع بهره بگونهحداکثر دوساله، 

  .، باید کل حق بیمه دریافت گردد)ای بیمه

  LDBدر بیمه  گر بازرس فنی بیمه �

گر وظیفه کنترل، بررسی و صدور گـواهی تأییـد آزمایشـات،     حقوقی است که از طرف بیمهحقیقی یا صی شخ

گـر و دیگـر مـدارک     ها، مقادیر کار و اسناد مشابه مربوط به ساختمان و یا هر موضـوع مـورد نیـاز بیمـه     نقشه

  . ه را بعهده داردنام مربوط به ساختمان بمنظور ارزیابی و تعیین میزان ریسک تحت پوشش این بیمه

نظارت بازرس فنی از ابتدای گرفتن جواز کار و شروع عملیات سـاختمانی شـروع گردیـده و تـا اتمـام کـار و       

گـر   یابد و باید در هر مورد کلیه مدارک بـه بـازرس بیمـه    دریافت گواهی پایان کار کلی از شهرداری ادامه می

 . ارائه شود

یچگونه نظر انتقادی یا پیشنهادی بـرروی طراحـی یـا روش کـار بـه      الزم بذکرست که بازرس فنی نمیتواند ه

داشته باشد و صرفاً باید عدم رعایت استانداردها را کنترل نماید؛ همچنـین بـازرس فنـی نمیتوانـد      گذار بیمه

د و از لحاظ عدم رعایت استانداردها یا اصالح کار و یا احیانًا توقف کار اعمال نظـر نمایـ   گذار بیمهمستقیماً به 

گـر طـی یـک     گر قرار دهد تا بیمه بایستی نظرات و مطالب خود را در قالب گزارش تهیه شده در اختیار بیمه

  .گذار اعالم نماید نامه رسمی به بیمه

اعالم مینمایـد   گذار بیمهگر به  گر مراتب را از طریق بیمه درصورت مشاهده هر نوع عیب یا نقص، بازرس بیمه

گر اعـالم گـردد درغیراینصـورت مـوارد معیـوب از       ده شده باید تأییدیه بازرس بیمهو پس از رفع موارد مشاه

 ای مستثنی شده یا نرخ حق بیمه باالتر رفتـه و یـا اساسـاً از پـذیرش ریسـک خـودداری       شمول پوشش بیمه

م گر به مراجع صدور پایان کار شهرداریها جهت اقدامات مقتضی اعـال  همچنین مراتب از طریق بیمه. میگردد

  .میگردد



 

 )M.L.O.P(آالت  النفع ناشی از شکست ماشین بیمه عدم 9- 2

 Machinery Loss of Profit  

  

  MLOP تعریف بیمه 

آالت، خط تولید یک کارگاه یا کارخانه با  هرگاه بر اثر یکی از خطرات تحت پوشش در بیمه شکست ماشین

از وقفه در کار تحت پوشش این بیمه خواهد توقف ناخواسته مواجه شود درآنصورت سود از دست رفته ناشی 

  .بود

  MLOP مدت بیمه 

 .تمدید گرددگر  و موافقت بیمهگذار  حداکثر یکسال میباشد که میتواند بنا به درخواست بیمه  

  MLOP هاي بیمه پوشش 

یر حقوق و دستمزد، کارمزد، کاهش ارزش پول، پرداخت به تأمین اجتماعی، سا(های جاری  هزینه) 1 

  )های جاری و مخارج مستقل از خسارت اموال هزینه

  )جاریهای  هزینه سود ناخالص ازتفاضل (واحد تولیدی ) ویژه(خالص  سود) 2

 :گذار میگردد شامل های اضافی که بعلت وقفه در کار متوجه بیمه هزینه) 3

  کاری یا شیفت اضافی هزینه اضافه •

درهنگامیکه اوایل خط تولید (گذار  ارخانه بیمههزینه خرید کاالی نیمه تمام جهت تکمیل در ک •

  )دچار وقفه شده است

درهنگامیکه اواخر خط تولید (هزینه انتقال کاالی نیمه تمام جهت تکمیل به تولیدکنندگان دیگر  •

  )دچار وقفه شده است

هزینه خرید کاالی تکمیل شده از تولیدکنندگان دیگر و ارسال آن به مشتری جهت از دست ندادن  •

  ) درهنگامیکه کل خط تولید دچار وقفه شده است(یا عدم پرداخت جریمه تری مش

خارج از کارخانه درصورتیکه خدمات ...) آب، برق، گاز، تلفن و (هزینه استفاده از خدمات عمومی  •

  عمومی داخل کارخانه دچار وقفه شده است

تعمیر و شروع بکار مجدد آالت جایگزین تا زمان  هزینه انتقال، اجاره و تعمیر اضطراری ماشین •

  آالت خسارت دیده ماشین

  MLOP سرمایه مورد بیمه 

که از برگشت سرمایه کاالی تولید شـده  ) ناویژه(سرمایه مورد بیمه در این بیمه عبارت است از سود ناخالص 

موالً برای مع(در دوره عملیات حرفه بیمه شده برای مدت دوازده ماه پیوسته  ارائه شده) خدمات( و یا کارکرد

  :آید که به طریق زیر محاسبه میگردد بدست می) سال مالی

  سود ناخالص سالیانه =فروش سالیانه   -  بهای تمام شده کاالی فروش رفته

  بهای تمام شده کاالی فروش رفته= ) موجودی کاالی اول دوره+  خرید خالص( - موجودی کاالی آخر دوره 

  

  MLOP نرخ حق بیمه 

 :از فرمول زیر محاسبه میگردد برحسب در هزاربیمه این ر نرخ حق بیمه د



 

  

  

Dw  =  تعداد روزهای کاری در یکسال  

 Ds  =تعداد روزهای توقفات ناخواسته در یکسال  

 Ci  =سـایر مزایـای واحـد          عددی است بزرگتر از یک کـه بـا کیفیـت تولیـد و     (گران  ضریب هزینه بیمه

  ) تولیدی نسبت عکس دارد

 Ns  =تعداد توقفات ناخواسته در یکسال  

 Ya  =اند آالت در تولید بوده متوسط تعداد سالهائی که تمام ماشین  

  

  MLOP استثنائات بیمه 

که اهم آن عبارتند از آتـش سـوزی، صـاعقه، انفجـار شـیمیائی،       MLOPمطابق موارد مندرج در بیمه نامه 

  ...، جنگ و سرقتشان، زلزله، سیل، طغیان آب، نشست زمین، رانش زمین، آتشف

  

در ارتباط با تداوم تولیـد هسـتند در زمـان وقـوع خسـارت دیگـر ظـاهر        هائی که بطور مستقیم  هزینه: تذکر

ها شامل موارد زیـر خواهـد    این هزینه .اخت لحاظ نخواهند شددخسارت قابل پرمبلغ نمیشوند و بنابراین در 

  :بود

  مواد اولیه - 

 هامواد مربوط به کار دستگاه - 

 یات بر مصرفمال - 

 بندی بسته - 

 های مربوط به حمل و عوارض گمرکی هزینه - 

  

  MLOP فرانشیز بیمه 

 :دارای دو فرانشیز میباشد MLOPبیمه 

خسارت ناشی از توقف ناخواسته تولید  روز هرغرامت قابل پرداخت در درصد  10فرانشیز مبلغی که ) 1 

  .میباشد

عیین میشود و بدان معنی است که خسارت در محدوده آن بعهده گذار ت فرانشیز زمانی که با توافق بیمه) 2 

  . روز میباشد 10تا  2که معموالً بین  گذار خواهد بود خود بیمه

  

   MLOP بیمهزمانی غرامت حد  

 .ماه میباشد نهمدت زمانی است که طی آن خسارت قابل پرداخت خواهد بود که معموالً سه، شش یا 

  النفع بیمه عدمدر نرخ و شرایط  اطالعات الزم براي ارائه 

 النفع در رابطه با چه خطراتی مد نظر است؟ عدم -1

  در سه سال گذشته به تفکیک؟واحد تولیدی سالیانه  سود ناخالص -2

as

isw

YΝ

CDD
r



 

  ؟)برای فعالیتهای در حال احداث(مبلغ و مدت قرارداد پروژه  -3

  ؟)آالت برای فعالیتهای ماشین(میزان دستمزد روزانه و مدت قرارداد  -4

  ؟و تعداد شیفتهای کاری در یک روز تعداد روزهای کاری در یکسال -5

  تعداد روزهای توقفات ناخواسته خط تولید در سال گذشته؟ -6

  تعداد توقفات ناخواسته خط تولید در سال گذشته به تفکیک با دالیل؟ -7

   اند؟ آالت در تولید بوده متوسط تعداد سالهائی که تمام ماشین -8

  گذار؟ بیمهدرخواست رانشیز زمانی مورد ف -9

  گذار؟ حد غرامت زمانی مورد درخواست بیمه -10

چند درصد قطعات یدکی کارخانه در خود کارخانه، چند درصد در داخل کشور و چنـد درصـد از خـارج     -11

  کشور تأمین میگردد؟

 آالت کارخانه و عمر مفید این نوع کارخانجات؟ میانگین عمر ماشین -12

آالت کارخانه با مشخصات و ارزش تفکیکی آنهـا شـامل نـام، نـوع، مـدل، سـازنده، سـال         لیست ماشین -13

  ساخت، ظرفیت و شماره سریال؟

  آالت کارخانه؟ و کالیبراسیون ماشین) ای تعمیرات دوره( PMبرنامه  -14

  آالت رزرو در خط تولید؟ تعداد ماشین -15

  تولید؟مندی پرسنل شاغل در خط  میزان رضایت -16

  

  

  

  

  

  :بخش سه

  هاي مهندسی  صدور الحاقی در بیمه 



 

 یا تعلیق الحاقی توقف  3-1

   Cessation or Suspension Endorsement 
     

اگر پروژه به هر دلیل  ،توضیح داده شد EARو  CAR های مبحث نکات مهم در بیمه همانگونه که در     

ای بطور خودکار متوقف  میباشد پوشش بیمه نامه ستثنائات بیمهجزء ا "توقف کار"متوقف گردد از آنجائیکه 

             ای خطرات مورد نظر در زمان توقف گذار به پوشش بیمه خواهد شد، دراینحالت درصورت تمایل بیمه

)Silent Risks (گذار تعیین میگردد  که با نظر خود بیمه)Named Perils ( با صدور الحاقی توقف و

ای زمان توقف خواهد بود و پس از آن با صدور  اضافی، پروژه تا مدت معینی تحت پوشش بیمه اخذ حق بیمه

بدیهی است که در الحاقی دوم باید . ای تمام خطر برقرار خواهد شد الحاقی دیگری مجدداً ادامه پوشش بیمه

  .ا گرددتواریخ انقضای پوشش دوره احداث و مدت دوره نگهداری بمیزان زمان توقف پروژه جابج

گذار هیچ پوششی را در زمان توقف پروژه مطالبه  در اینجا ذکر این نکته ضروری است که اگر بیمه      

نامه تا مدت مندرج در الحاقی  ننماید با صدور الحاقی تعلیق و بدون گرفتن حق بیمه اضافی صرفاً بیمه

  .آید بحالت تعلیق در می

 الحاقی تمدید  3-2 

Extension Endorsement  
سبب ... دالیل مختلفی از قبیل اتمام سرمایه، ایجاد برخی تغییرات در پروژه، جابجائیهای مدیریتی و     

ای  گذار طی نامه ها طبق جدول زمانبندی پیش نرود، دراینحالت بیمه خواهد شد که اجرای بعضی از پروژه

گر پس از دریافت تقاضای  بیمه. ارائه میدهد گر نامه را تا تاریخ مورد نظر خود به بیمه درخواست تمدید بیمه

نامه  گذار اخذ نموده و سپس طی یک الحاقی اقدام به تمدید بیمه گذار ابتدا اطالعات زیر را از بیمه بیمه

  :مینماید

 .مدتی که عملیات اجرائی باید تمدید شود) 1

  .نوع، مقدار و مبلغ کارهای انجام شده) 2

  .ی که باید در آینده انجام شودنوع، مقدار و مبلغ کارهائ) 3

آیا تمام یا قسمتی از کارهای انجام شده به کارفرما تحویل داده شده است، درصورت پاسخ مثبت لطفاً ) 4

  .موارد تحویل داده شده را مشخص فرمائید

  .علت یا علل پایان نیافتن کار در موعد مقرر چه میباشد) 5

  .تی وارد آمده لطفاً تاریخ، چگونگی و میزان آنرا تعیین نمائیددرصورتیکه بمورد بیمه خسارت یا خسارا) 6

چنانچه در پروژه موضوع مورد قرارداد تغییراتی داده شده یا افزایش سرمایه پیدا نموده است، لطفاً این ) 7

  .تغییرات را شرح دهید

  :بقرار زیر استهاي مهندسی  تمدید در بیمه فرمول

                       r= نرخ اولیه 

  re= نرخ تمدید 

                     p= مدت اولیه 

  pe= مدت تمدید 

  ce= ضریب تمدید 



 

re = r  X  p
pe

  X  ce 

  

pe ce  
 1/1 ماه 3تا حداکثر 

  25/1  ماه 6تا حداکثر 

  35/1  ماه 9تا حداکثر 

  5/1  ماه و باالتر 12تا حداکثر 

  pro rata(  1(بصورت روزشمار 

 ابطال فسخ یا الحاقی  3- 3
Cancellation Endorsement 

 )با عودت قسمتی از حق بیمه( نامه موارد فسخ بیمه 

  :گذاراز طرف بیمه

  گذار در موضوع مورد بیمهاز بین رفتن ذینفعی بیمه - 

 کاهش یا از بین رفتن خطر - 

 نامه صادرهگذار از بیمهانصراف بیمه - 

  :گراز طرف بیمه

  وقع حق بیمهعدم پرداخت بم - 

 ریسکماهیت  رت تغییرات درخودداری از اظهار مطالب درصو - 

 گذار به پرداخت حق بیمه اضافیتشدید خطر و عدم موافقت بیمه - 

 حق بیمـه معتبر بوده براساس  نامه بیمهحق بیمه مربوط به مدتی را که باید  گر بیمهنامه،  بیمهدرصورت فسخ 

محاسبه کـرده و عـالوه بـرآن هزینـه متعـارف بازدیـد اولیـه و         دن مدت سپری شدهنموا لحاظ بکوتاه مدت 

بـه  الحـاقی فسـخ   مـابقی را بـا صـدور    کسـر نمـوده و   ) شده باشـد  ای در صورتیکه هزینه(کارشناسی خود را 

   .گذار عودت نماید بیمه

 )بدون عودت کل حق بیمه( نامه موارد ابطال بیمه 

 ذار درباره موضوع مورد بیمهگ یا اظهارات خالف واقع بیمهحقیقت کتمان  -1

  ار یا ذینفعانذگ ایجاد خسارات عمدی توسط بیمه -2

  انگذار یا ذینفع ت جعلی توسط بیمهاایجاد خسار -3

گـذار یـا    گـذار عـودت داده نشـده و بیمـه     ای بـه بیمـه   نامه، حق بیمه درصورت صدور الحاقی ابطال برای بیمه

  .د داشتنخواهننیز حق استرداد حق بیمه را  انذینفع

  )با عودت کل حق بیمه(نامه  موارد حذف بیمه  

  نامه بیمه نامه در همان روز صدور گذار از بیمه انصراف بیمه -1

  نامه توسط کاربر با کد کاربری غلط صدور بیمه -2

  برای یک موضوع مورد بیمه  ) تکراری(نامه مضاعف  صدور بیمه -3

  



 

  

  

  

  

  

  :بخش چهار

  مهندسی هاي ارزیابی ریسک در بیمه 
 های مهندسی معیارهای ارزیابی ریسک در بیمه 1- 4 

البته  ،ولی مبنی بر ارائه نرخهای ثابت حق بیمه وجود ندارداهای مهندسی جد الزم بذکر است که در بیمه

در مورد  اند که بعنوان راهنمای ارائه نرخ، خصوصاًً شرکتهای بزرگ اتکائی اقدام به تهیه جداولی نموده

های ساختمانی قابل استفاده میباشد اما این جداول بدالیل مختلف ازجمله باال بودن نرخها مورد  پروژه

زیر میتواند بمنظور ارزیابی صحیح ریسک و  گران داخلی نمیباشد، بنابراین نکات ذکر شده در استفاده بیمه

  :گران داخلی مفید واقع گردد برای بیمهمناسب تعیین حق بیمه 

 جرای پروژه مدت زمان ا) 1

ه، سیل، لمحل اجرای پروژه مثالً احتمال وقوع زلز شناسیخطرات احتمالی ناشی از شرایط جوی و زمین ) 2

  ...  طغیان آب، طوفان و

  فاکتورهای ایمنی در نظر گرفته شده در جدول زمانبندی انجام کار ) 3

  ویژگیهای طرح و مصالح ساختمانی ) 4

  درصد پیشرفت کار ) 5

  ت فراهم شده جهت اطمینان از اجرای سالم پروژه اقداما) 6

  وجود وسایل و تجهیزات اطفاء حریق ) 7

  خدمات و امکانات حفاظتی و سیستم ایمنی کارفرما یا پیمانکار ) 8

  کارآیی و آموزش پرسنل ) 9

 تجربه پیمانکار ) 10 

  گذار  وضعیت مالی بیمه) 11 

  طول مدت آزمایش ) 12 

  شیفتهای کاری ) 13 

  ارزش قرارداد ) 14 

  مسئولیت مدنی پیمانکار درقبال اشخاص ثالث در ارتباط با پروژه ) 15 

  تجهیزات و لوازم جهت انجام امور مهندسی کنندگان سازندگان یا عرضه ) 16 

  مشکالت و تجارب خسارتی پیمانکار ) 17 

  فهرست مقادیر کار ) 18 

  های مشابه تجربه پیمانکار در پروژه) 19 



 

 نقشه ابعاد محل اجرای پروژه و ساختمانهای اطراف آن ) 20 

  مشکالتی که معارضین برای پروژه ایجاد میکنند ) 21 

نوع قرارداد، مبنی بر اینکه آیا در شرایط متعارف قرارداد بسته شده یا اهداف و شرایط خاصی در ) 22 

  . مطرح شده است دادقرار

   آالت و تجهیزات نحوه نگهداری ماشین) 23 

  نوع عملیات طرح ) 24 

  نحوه پرداخت حق بیمه ) 25 

  نامه خواهد شد کلوزها یا شرایطی که ضمیمه بیمه) 26 

  ویژگیهای طرح و مصالح ساختمانی مورد استفاده ) 27 

  برداشت ضایعات) 28 

  اموال مجاور) 29 

 روشهای فنی اجرای کار ) 30 

  حد غرامت برای حوادث طبیعی ) 31 

  در نظر گرفته شده  فرانشیزهای) 32 

  مدت دوره نگهداری ) 33 

   شناسی، لرزه شناسی، آب شناسیاطالعات زمین ) 34 

  آالتی که به اجرای پروژه کمک میکند  نوع ماشین) 35 

  ای بودن آالت از نظر مالکیت یا اجاره وضعیت ماشین) 36 

  مشاورینی که تا انتهای پروژه به کارفرما کمک میکنند) 37 

  مات ایمنی در برابر سرقت اقدا) 38 

  نحوه حمل تجهیزات از انبارها تا محل اجرای پروژه ) 39 

 فاصله انبارها تا محل اجرای پروژه ) 40 

  رعایت فاصله انبارها ) 41 

دقت در نگهداری تجهیزات در انبارها و اینکه تمام تجهیزات حساس و گرانقیمت در یک مکان واحد ) 42 

  جمع نشوند 

  موارد به تشخیص کارشناسان سایر ) 43 

     

 و تجهیزات الکترونیک آالت معیارهای ارزیابی ریسک در بیمه شکست ماشین 4-2

  احتمال شکست هریک از ماشین آالت و مدت توقف بعد از خسارت) 1   

  ایمنیو امکانات وسایل ) 2 

  اموال مجاور ) 3 

   قطعات یدکی یوجودم آالت و وضعیتماشین کارکرد عمر ) 4 

   هریک از ماشین آالت در سال خسارت آمار تعداد و میزان) 5 

   اهمیت هریک از ماشین آالت در خط تولید) 6 



 

  )آالتادواری ماشین  تعمیراتبازدید و ( PMبرنامه ) 7 

   تا چه حدی از تعمیرات در خود کارخانه انجام میشود ) 8 

 برای چه ماشین آالتی رزرو وجود دارد) 9 

  استانداردسازیهارش مدیریت مؤسسه در ارتباط با نحوه نگ) 10 

  کارائی و آموزش پرسنل) 11 

  تعداد شیفتهای کاری) 12 

  سسهؤفضای اجتماعی حاکم بر روابط پرسنل در م) 13 

  وضعیت مالی مؤسسه) 14 

  سیستم تشویق و تنبیه مؤسسه) 15 

  آالت نقشه موقعیت کارخانه و جانمائی هریک از ماشین) 16 

   یر موارد به تشخیص کارشناسانسا) 17 

  

 PMLو  EMLتفاوت بین  4-3

  

1 (EML )Estimated Maximum Loss ( 

  است درحالتیکه  تخمینیحداکثر خسارت 

  ، )structural factors( عوامل ساختاری

  و ) technological factors( عوامل تکنولوژیکی

  .هر سه بخوبی عمل کنند) human factors(عوامل انسانی 

2 (PML )Probable Maximum Loss (  

  .است درحالتیکه از سه عامل فوق فقط عامل ساختاری بخوبی عمل نماید احتمالیحداکثر خسارت 

  

  :بنابراین

  

PML ‹ وقوع خسارت قابل  حداکثرEML ‹ 

  

  

  

  : بخش پنج

  ) Damage / Loss(هاي مهندسی  خسارت در بیمه

  

  



 

   سارتمدارک الزم جهت بررسی و پرداخت خ 5-1

  نامه اعالم کتبی خسارت در موعد مقرر در بیمه) 1

  تنظیم صورتجلسه خسارت با تعیین مواضع خسارت دیده و میزان آن) 2

  گذار بهمراه ضمائم آن نامه دردست بیمه اصل بیمه) 3

  )درصورت وجود(های پیمان، فهرست بهای پیمان و ضمائم آن  اصل پیمان، متمم) 4

  وضعیتهای ماهانه قبل از خسارت صورت مجالس و  صورت ) 5

  .ها نیست اصل دستورکار مشاور به پیمانکار و صورتمجلس انجام آن برای اجرای کارهائی که در نقشه) 6

اصل صورتجلسه با تأیید کتبی دستگاه نظارت برای انجام کارهائی که هنـوز باتمـام نرسـیده بنـابراین در     ) 7

  .خسارت دیده استصورت مجالس و صورت وضعیتها درج نشده و 

  یا فوت گزارش مقامات انتظامی درمورد سرقت) 8

  گزارش نزدیکترین ایستگاه هواشناسی درمورد طوفان یا سیل) 9

  گزارش کارشناس خسارت با تعیین خسارت قابل پرداخت) 10

  

  تنظیم صورتجلسه خسارت براساس بازدید میدانی 5-2

گر در اولین فرصت از مورد بیمه بازدید نموده و اقدام  بیمه گذار، کارشناسان پس از اعالم خسارت توسط بیمه

  :به تهیه صورتجلسه خسارت مینمایند که در صورتجلسه تهیه شده موارد زیر قید میگردد

  .زمان، مکان و چگونگی خسارت) 1

  .مواضع و احجام خسارت دیده مطابق آنچه رؤیت شده است) 2

بنـا بـه   "گذار مدعی خسارت به آنهاست بـا ذکـر عبـارت     لی بیمهمواضع و احجامی که قابل رؤیت نبوده و) 3

  ."گذار اظهار بیمه

  .کلیه مدارک مورد درخواست جهت بررسی خسارت) 4

  .میزان برآورد اولیه خسارت) 5

نامه رجـوع ننمـوده و    گر به مستندات بیمه پس از تنظیم صورتجلسه خسارت از آنجائیکه هنوز کارشناس بیمه

خبـر میباشـد، در    بـی ... د پوششها، استثنائات، حدود غرامت، فرانشیزها، الحاقیهـای صـادره و   از مفاد آن مانن

  :ذکر این عبارت ضروری است انتهای صورتجلسه خسارت

  

  ".نامه تنظیم گردیده و صرفاً جنبه کارشناسی دارد این صورتجلسه بدون اطالع از مفاد بیمه"

  

گـذار در صورتجلسـه    ه و بررسـی مـدارک درخواسـتی از بیمـه    نامـ  بدیهی است پس از کنترل مستندات بیمه

گر با تهیه گزارش کارشناسی خسارت، میـزان خسـارت قابـل پرداخـت را از      خسارت، کارشناس خسارت بیمه

  .گذار اعالم مینماید گر به بیمه طریق بیمه

  نکات مهم درباره خسارت  5-3

  .روز میباشد 14حداکثر مهلت اعالم خسارت ) 1



 

رتیکه اقساط حق بیمه در سررسید مقرر پرداخت نگردد، خسارت به نسبت حـق بیمـه دریـافتی بـه     درصو) 2

  .حق بیمهای که تا زمان وقوع خسارت بایستی دریافت میگردیده پرداخت خواهد شد

بایـد بـه هزینـه خـود     بیمهگذار نباید قبل از بازدید بیمهگر اقدام به ترمیم مواضع آسیب دیده نماید ولی ) 3

گـر را انجـام    های معقـول بیمـه   را بعمل آورد و توصیهجلوگیری از گسترش خسارت اقدامات الزم جهت  کلیه

  .دهد

  .گر خسارت را فقط در وجه صاحبکار میپردازد بیمه) 4

) صورت کارکردهـای (صورت مجالس و صورت وضعیتها  ،خسارت بر اساس فهرست بهای منضم به قرارداد) 5

  . ت میشوداجرائی قبل از حادثه پرداخ

  .گذار موظف است نکات ایمنی را رعایت نماید بیمه) 6

  . ای مستثنی میباشد نامه از شمول پوشش بیمه خسارات وارده قبل از تاریخ صدور بیمه) 7

  

  ):Under Insurance(گی ه کم بیم

 
  تخفیف در نرخ �سرمایه مورد بیمه واقعی با تعیین حد غرامت ) 1

  

  �) اظهارات کذب(از مقدار واقعی  سرمایه مورد بیمه کمتر) 2

  قانون بیمه در زمان بروز خسارت 10اعمال ماده 

  

  �) گذاربا تعیین بیمه(سرمایه مورد بیمه کمتر از مقدار واقعی ) 3

  نرخ همان، حق بیمه بتناسب کمتر خواهد شد

   

  �) گذاربدون تعیین بیمه(سرمایه مورد بیمه کمتر از مقدار واقعی ) 4

   First Lossخ بخاطر تجمع ریسکهای پرخطر یا افزایش در نر

  



 

  
  

  

  

   پیوستها 

  

  

   بازرگانی هاي انواع بیمه 

  اشخاص - 1

  مسئولیت  - 2

  اموال - 3

  های اشخاص انواع بیمه - 1    

 )بشرط فوت، بشرط حیات، مختلط(عمر  -1- 1

 حوادث -2- 1

 درمان -3- 1

  های مسئولیت انواع بیمه - 2          

  ...)ن، پزشکان، مهندسی(حرفهای  -1- 2

  ...)درقبال کارکنان، درقبال تأمین اجتماعی، (کارفرمایان  -2- 2

  ...)مسئولیت تبعی، تضمین کیفیت، (محصول  -3- 2



 

  ...)پیمانکاران، اماکن عمومی، (عمومی  -4- 2

  ...)متصدیان حمل و نقل کاال، مستأجر درقبال موجر، (قراردادی  -5- 2

  هاي اموال انواع بیمه -3     

  )زمینی، هوائی، دریائی(و نقل کاال حمل  - 1- 3

  کشتی -2- 3

  بدنه - 1- 2- 3       

درقبال صاحبان کاال، درقبال ثالث، درقبال خدمه، درقبال مسافران، ناشی از (مسئولیت  -2- 2- 3        

  )آلودگی

  هواپیما -3-3

  بدنه - 1- 3- 3         

  )درقبال مسافران درقبال صاحبان کاال، درقبال ثالث،(مسئولیت  - 2- 3- 3         

  )صنعتی، غیرصنعتی(سوزی  آتش -4- 3

  )بدنه، ثالث، سرنشین(اتومبیل  -5- 3

  مهندسی -3-6

  تمام خطر پیمانکاران - 6-1- 3         

  تمام خطر نصب - 6-2- 3         

  آالت پیمانکاران ماشین - 6-3- 3         

  ساختمانی تکمیل شده ریسکهای - 6-4- 3         

  آالت شکست ماشین - 6-5- 3         

  تجهیزات الکترونیک - 6-6- 3         

  فساد کاال در سردخانه - 6-7- 3         

  عیوب اساسی و پنهان ساختمان - 6-8- 3         

  آالت النفع ناشی از شکست ماشین عدم - 6-9- 3         

  هاي خاص و متفرقه بیمه -3-7

  های اعتباری بیمه - 1- 7- 3         

  بیمه ریسکهای سیاسی - 2- 7- 3         

  بیمه محصوالت کشاورزی - 3- 7- 3         

  بیمه حیوانات و دام - 4- 7- 3         

  بیمه طیور و آبزیان - 5- 7- 3         

  بیمه صداقت در امانت - 6- 7- 3         

  بیمه پول و اسناد اعتباری - 7- 7- 3         

  های مخصوص بیمه - 8- 7- 3         

  

 



 

  )Offshore(ارائه نرخ و شرایط در بیمه مهندسی تمام خطر نصب دریائی  مدارک مورد نیاز جهت

  

  گذار بیمهتکمیل پرسشنامه مربوطه با مهر و امضای  -1

  شرح مختصر پروژه -2

  ها مبلغ پیمان با ریز هزینه -3

  جدول زمانبندی اجرای پروژه -4

  ضمانتهای اجرائی -5

  های طراحی نقشه -6

  شرایط خصوصی پیمان -7

  ستورالعمل مشارکتد -8

  کنترل کیفیتتضمین مستندات  -9

  الزامات ایمنی و زیست محیطی -10

  کپی قراردادهای اصلی و فرعی نصب -11

  ای پروژه الزامات بیمه -12

  دستورالعمل مواقع اضطراری و حوادث غیرمترقبه -13

  

یـورو  167,000,000ریـال یـا    2,500,000,000,000  درصورتیکه مبلغ بیمه شده از مبلغ :تذکر مهم

بیشتر باشد، خواهشمند است موارد فوق را به زبان ) ریال در نظر بگیریم 15,000اگر هر یورو را معادل (

  .گران اتکائی استعالم نرخ شود انگلیسی ارائه دهید تا از بیمه

  

  باتشکر

  هاي مهندسی بیمه  –بیمه ایران 

  

  



 

  کارانآالت پیمان نکات مهم در بازدید اولیه بیمه ماشین

  

 نام و سمت شخص مصاحبه شونده؟ - 1

  نوع کار پروژه ای که ماشین آالت در آن فعالیت دارند؟ - 2

 سابقه پیمانکار در پروژه های مشابه؟ - 3

 آموزش، تجربه و گواهینامه رانندگان ماشین آالت؟ - 4

 سالمت ظاهر ماشین آالت؟ - 5

 دیدن کارکرد ماشین آالت؟ - 6

 عمر کارکرد ماشین آالت؟ - 7

شـامل نـوع، مـدل، سـازنده، سـال سـاخت، ظرفیـت و شـماره         (ن آالت مشخصات اختصاصی ماشـی  - 8

 ؟)سریال

 ):لطفاً با توجه به توضیحات انتخاب کنید(جنس خاک زمین پروژه  - 9

زمینهای لجنی یعنی زمینهائی که عامل کار با وزن طبیعـی خـود در آن بحـدی فـرو رود کـه انجـام        �

  .عملیات به سهولت مقدور نباشد

  .زمینهائی که با بیل قابل برداشت باشندزمینهای نرم یعنی  �

  .زمینهای سخت یعنی زمینهائی که با کلنگ یا بیل مکانیکی قابل برداشت باشند �

زمینهای سنگالخی یعنی زمینهائی که در آن قطعـات معمـولی سـنگ کـه بـا وسـایل دسـتی قابـل          �

  .جابجائی است توام با خاک یا مخلوط شن و ماسه وجود داشته باشد

نهای سنگی یعنی زمینهائی که برای کندن آنها چکشهای بادی سـنگبری یـا مـواد منفجـره نیـاز      زمی �

  .باشد

  میزان پستی و بلندی زمین محل پروژه؟ -9

  ؟)دریا، دریاچه یا رودخانه(میزان دوری یا نزدیکی محل پروژه به منابع آب  -10

  تعداد شیفتهای کاری ماشین آالت و میزان ساعات آن؟ -11

  ابقه خسارتی ماشین آالت؟س -12

  آیا محل فعالیت ماشین آالت در معرض ریزش خاک یا سنگ قرار دارد؟ -13

   �زیاد     �متوسط     �کم:     میزان زلزله خیزی محل فعالیت ماشین آالت -14

    �زیاد     �متوسط     �کم:      میزان سیل خیزی محل فعالیت ماشین آالت -15

  مالی؟حداکثر خسارت احت -16

  

  

  

  

  

  



 

  آالت و تجهیزات الکترونیک نکات مهم در بازدید اولیه بیمه شکست ماشین

  

 نام و سمت شخص مصاحبه شونده؟ - 1

 میزان تخصص، تجربه و کیفیت مدیریت کارگاه و میزان توجه وی به رعایت مسائل ایمنی؟ - 2

 سوابق خسارتی و مشکالت کار با دستگاهها؟  - 3

 دید میکند؟خطرات ویژه ای که دستگاهها را ته - 4

 میزان در دسترس بودن لوازم یدکی دستگاهها؟ - 5

 نوع، مدل، سازنده، سال ساخت، ظرفیت و شماره سریال دستگاهها؟ - 6

 آیا نمایندگی مجاز خدمات پس از فروش برای دستگاههای مورد نظر در کشور وجود دارد؟ - 7

 وضعیت دستگاهها در زمان بازدید؟ - 8

 هها رعایت میشود و چه امکانات ایمنی وجود دارد؟آیا موارد ایمنی در هنگام کار با دستگا - 9

  چند سال از عمر کارکرد دستگاهها گذشته است؟ - 10

  نحوه برنامه زمانبندی سرویس و نگهداری دوره ای دستگاهها؟ - 11

  امکانات اطفای حریق در محل؟ - 12

  میزان تخصص، تجربه و آموزشهای خاص مسئولین نگهداری دستگاهها؟ - 13

گاهها به قیمت نو بیمه شده و در قیمت آن هزینه حمل، حقوق و عوارض گمرکی و هزینه آیا دست - 14

  نصب لحاظ شده است؟

  شرایط محیطی محل استقرار دستگاهها؟ - 15

  ؟)دائمی یا در مواقع اضطراری(شرایط بکاراندازی دستگاهها  -16

  وضعیت اموال مجاور و اموال اشخاص ثالث دستگاهها؟ - 17

  مفید دستگاهها؟ میزان عمر - 18

  تعداد و مدت زمان شیفتهای کاری فعالیت دستگاهها؟ - 19

  ؟...)صندوق پیشنهادات، ناهار، سرویس ایاب و ذهاب و (فضای اجتماعی حاکم بر کارگاه  - 20

  میزان و نحوه ارتباط مدیریت با کارکنان و نوع سیستم تشویق و تنبیه؟ - 21

  ؟وضعیت مالی مؤسسه در چه حدی میباشد - 22

  آیا کلیه دستگاهها بیمه میشوند؟ - 23

  وضعیت فونداسیون دستگاهها؟ - 24

  ؟...)بروشور، کاتالوگ و (گرفتن عکسها، نقشه ها و مشخصات فنی دستگاهها  - 25

  حداکثر خسارت احتمالی؟ -26

  

  

  

  

  



 

  نکات مهم در بازدید اولیه بیمه تمام خطر پیمانکاران و تمام خطر نصب

 نام پیمانکاران اصلی، مدیر پروژه و رئیس کارگاه؟، نام کارفرما، نجام آنهدف از ا ،موضوع پروژه - 1

  پروژه؟بر اجرای نام مشاور و شرکت ناظر  - 2

 مراحل و بخشهای اجرای کار؟، ابعاد آن ،منطقه جغرافیائی پروژه - 3

 کارهای انجام شده و درصد پیشرفت فیزیکی پروژه؟ - 4

 ؟)ساده یا گسترده( ایش و دوره نگهداریآزمپیش انبارداری، دوره مدت اجرای پروژه، دوره  - 5

 سوابق خسارتی پروژه؟ - 6

  وضعیت ماشینآالت پیمانکاران؟و  محل دپوی موقت و دائم مصالح -7

هزینـه کارهـای سـاختمانی و       �اقـالم مـورد نصـب    :تمایل به اخذ کـدامیک از پوششـها میباشـد    -8

        �ماشینآالت   �ل مجاوراموا   �برداشت ضایعات   �تعدیل   �)دستمزد پیمانکاران(نصب

  ):نام ببرید(�سایر   �ثالث مالی   �ثالث جانی

  امکانات و اقدامات ایمنی اتخاذ شده؟و  خطرات ویژه ای که موضوع مورد بیمه را تهدید میکند -9

  ؟های دسترسی و وضعیت جاده وضعیت پستی و بلندی زمین پروژه -10

   �زیاد   �متوسط   �کم:   میزان بارندگی در محل پروژه -11

   �زیاد   �متوسط   �کم:   خیزی محل پروژه وضعیت سیل -12

  �زیاد   �متوسط   �کم:   خیزی محل پروژه وضعیت زلزله -13

  ؟...)دریا، دریاچه، رودخانه و (میزان نزدیکی پروژه به منابع آب  -14

  ا؟تعداد، نوع و مختصات تقاطعهای پروژه و روش گذر از این تقاطعه -15

  اگر پروژه از درون کانالی میگذرد ابعاد آن کانال چه میباشد؟ -16

  تعداد و مدت شیفتهای کاری؟ -17

  :تمایل به اخذ کدامیک از پوششهای اضافی زیر میباشد -18

   �اضافه کاری، کار در شب، کار در ایام تعطیالت رسمی و هزینه حمل سریع در زمان بروز خسارت

   �ن بروز خسارتهزینه حمل هوائی در زما

     �)درصورت عدم اخذ بیمهنامه باربری برای آن(حمل داخلی 

  �اسقاط حق جانشینی - �مسئولیت متقابل - �اعتصاب، شورش، اغتشاش

 ):لطفًا با توجه به توضیحات انتخاب کنید(جنس خاک زمین پروژه  -19

بحـدی فـرو رود کـه انجـام      زمینهای لجنی یعنی زمینهائی که عامل کار با وزن طبیعـی خـود در آن   �

  .عملیات به سهولت مقدور نباشد

  .زمینهای نرم یعنی زمینهائی که با بیل قابل برداشت باشند �

  .زمینهای سخت یعنی زمینهائی که با کلنگ یا بیل مکانیکی قابل برداشت باشند �

قابـل   زمینهای سنگالخی یعنی زمینهائی که در آن قطعـات معمـولی سـنگ کـه بـا وسـایل دسـتی        �

  .جابجائی است توام با خاک یا مخلوط شن و ماسه وجود داشته باشد

زمینهای سنگی یعنی زمینهائی که برای کندن آنها چکشهای بادی سـنگبری یـا مـواد منفجـره نیـاز       �

  .باشد



 

  آالت النفع ناشی از شکست ماشین نکات مهم در بازدید اولیه بیمه عدم

 ن در حال حاضر؟نوع کارخانه تولیدی و میزان تولید آ - 1

  ؟)لیست ضمیمه شود(نوع، تعداد، سال ساخت، نام کشور سازنده و ارزش ماشین آالت  - 2

 آالت اینوع کارخانجات؟ متوسط عمر مفید ماشین آالت کارخانه و متوسط عمر مفید ماشین - 3

 ؟)لیست ضمیمه شود(نوع و تعداد قطعات یدکی موجود در انبار کارخانه  - 4

 ؟)لیست ضمیمه شود(زرو موجود در کارخانه نوع و تعداد ماشین آالت ر - 5

 تعداد پرسنل، تعداد شیفت، تعداد نفرات فعال در هر شیفت و میزان ساعات کاری هر شیفت؟ - 6

 تعداد خطوط تولیدی و انواع محصوالت تولیدی؟ - 7

 فلوچارت خط تولید و سایت پالن کارخانه؟ - 8

 ؟)ضمیمه شود PMشات چند نمونه از گزار(برنامه تعمیر و نگهداری در کارخانه  - 10

  ؟)QC(برنامه بازرسی، کالیبراسیون و کنترل کیفی در کارخانه  - 11

  میزان رعایت ضوابط و استانداردها در امر تولید؟ - 12

  ؟ )لیست ضمیمه شود(اقدامات ایمنی انجام شده و میزان و نوع امکانات ایمنی موجود کارخانه  - 13

  ؟)آمار پرسنلی به تفکیک ضمیمه شود(و تجربه وضعیت کارکنان از نظر آموزش، تخصص  - 14

  ریسک فنی ماشین آالت پرخطر کارخانه و زمان الزم برای تعمیرات هر یک از آنان؟ - 15

  امکان تعمیر خسارات در همان واحد یا حداقل در داخل کشور؟ -16

  ؟)ا سایریننام، تحصیالت، سوابق کاری، اخالق، ارتباط ب(وضعیت مدیر عامل و مدیر کارخانه  - 17

  امکانات رفاهی کارکنان؟ - 18

  تأثیرات اوضاع جوی، منطقه ای، اقتصادی، سیاسی و تغییر قوانین در وقفه در تولید؟ - 19

  های بعمل آمده برای به حداقل رساندن خسارت و اکیپ اضطراری؟ پیش بینی - 20

  ؟..).سود و زیان، ترازنامه، سود ناخالص و (دریافت آخرین صورتهای مالی  - 21

  فرانشیز زمانی و حد غرامت مورد نظر بیمه گذار؟ - 22

  ارزش کاالی فروخته شده در پایان سال مالی گذشته؟ - 23

  ارزش موجودی انبار در پایان سال مالی گذشته؟ - 24

  در پایان سال مالی گذشته؟...) آب، برق، حقوق و (های مشخص عملیاتی  مجموع هزینه - 25

  اول سال مالی گذشته؟ ارزش موجودی انبار در -26

  ؟)لیست ضمیمه شود(آالت در سال گذشته یا توقفات ناخواسته تولید  تعداد و علل شکست ماشین - 27

  ؟)لیست ضمیمه شود(تعداد و علل قطعهای موردی در سال گذشته یا توقفات خواسته تولید  - 28

  اند؟ آالت در تولید بوده متوسط تعداد سالهائی که تمام ماشین - 29

  ای؟ مدت مورد درخواست برای پوشش بیمه - 30

  

  

  

  

 



 

  هاي ایمنی در عملیات ساختمانی توصیه

مجری در مراحل مختلف عملیات ساختمانی و رفع خطـر و   انرعایت نکات ایمنی و فنی توسط پیمانکار - 1

در مراحل تخریب وگودبرداری با اجرای سـازه نگهبـان    مجاور خصوصاً و تأسیسات خسارت از ساختمانها

  .زامیستال

طرف پروژه و مهاربنـدی   3نماید باقی گذاشتن خاک در  اگر مجری گودبرداری را بصورت سنتی اجرا می - 2

  . ساختمانها اجباریست

  .ها جهت جلوگیری از نفوذ آبهای سطحی ضروری است ها و تلمبه خانه خانه اطراف تصفیه اجرای زهکشی - 3

ز دیوارهـای مجـاور متوقـف گشـته و مـابقی آن      عملیات خاکبرداری با ماشین باید به فاصـله یـک متـر ا    - 4

  . بصورت دستی انجام شود

  . متر انجام شود 2متر به  2کنی باید به فاصله  بندی دیوارهای مشرف به محل پی شمع - 5

  .نصب عالئم هشدار دهنده در مجاور گودبرداریها و روی دپوی مصالح الزامیست - 6

  .شندکاله ایمنی مجهز باکفش و تمامی کارکنان باید به  - 7

زن و روشـنائی   توری سیمی یا نوار خطر در محلهای حفـاری و نصـب چـراغ خطـر چشـمک     ایجاد فنس، - 8

  .درهنگام شب

  .وجود امکانات اطفای حریق و کمکهای اولیه - 9

  .برداری اجرای خاکریز در اطراف محلهای خاک -10

ط قطع گـردد و اطمینـان   قبل از شروع تخریب جریان آب، برق و گاز با اطالع و نظارت سازمانهای ذیرب -11

  .حاصل شود که انجام امر به درستی تحقق یافته است

از تخریب سریع و ناگهانی قسمتهائی از ساختمان که ممکنست باعث خرابـی و ریخـتن ناگهـانی سـایر      -12

  .جلوگیری شود ،قسمتها گردد

ینتر را بـه خطـر   های ساختمانی در طبقات که ممکن اسـت اسـتحکام طبقـات پـائ     از جمع شدن نخاله -13

  .بیندازد، جلوگیری شود

  .در زمان گودبرداری حضور مهندس ناظر ضرورت دارد -14

با اجرا و نصب شمع با فونداسیون متناسب و حفظ سپر خاکی حداقل یـک متـر از دیـوار سـاختمانهای      -15

ضـور مهنـدس نـاظر    پایداری و تقویت ساختمانهای مجاور با حبر و ایجاد مهارهای ایمنی مناسب،مجاور و معا

  .تامین شود

مکانهائی که احتمال وقوع خطـر ریـزش دارنـد مـورد بازرسـی       ،در زمانها و مراحل مختلف اجرای پروژه -16

  .مجدد قرار گیرند

رو و همچنـین پراکنـده نمـودن     متر و اشغال بیش از یک سوم پیاده 2از چیدن مصالح با ارتفاع بیش از  -17

  .مصالح اجتناب شود

برای اینکار تنه ایـن  . رو درمقابل ساختمان در دست احداث حفاظت شود رختان واقع در حریم پیادهاز د -18

  .پیچی نموده و از ریختن مصالح یا آب آغشته به مصالح در پای درختان خودداری شود درختان را گونی

  .رو و حصاربندی اطراف پروژه الزامیست رعایت نکات ایمنی در خیابان و پیاده -19

  .تهیه نقشه سازه نگهبان جهت جلوگیری از ریزش ساختمانهای مجاور توسط مهندس ناظر الزامیست -20



 

  

  هاي ایمنی در عملیات نصب توصیه

و زن  و استفاده از عالئم هشدار دهنده مانند نوارهای رنگی، چـراغ چشـمک   محل پروژهکشی اطراف  نرده - 1

  ...اد و سیمی جهت جلوگیری از سقوط اجسام بر روی افر  توری

  برای انبارها خصوصاًو مقاوم در برابر آتش احداث دیوارهای محافظ  - 2

  نگهداری مواد قابل اشتعال بصورت جداگانه  - 3

  ...انبارگردانی و حمل، برای اجرای عملیات،  محل پروژهبرقراری یک مدیریت مناسب در  - 4

  ایجاد یک فضای مناسب برای کار از لحاظ وسعت  - 5

  گیاهان واقع شده در مسیر کار و کوتاه کردن چیدن علفها - 6

   در اماکن پرخطر مقررات منع استعمال دخانیاتوضع  - 7

  آموزش افراد مسئول در کارهای تخصصی خودشان  - 8

  )…و شیلنگ آب با طول مناسب ،Co2گاز کف، پودر یا کپسولهای ( امکانات اطفای حریق - 9

  کاری  کنترل کارهای گرم مانند جوشکاری و لحیم -10

  پس از هر کار گرم  ای خصوصاً سیهای دورهانجام بازر -11

  نسبت به آتش  محل پروژهبندی اطراف  عایقو  بندی راههای عبور کابلها عایق -12

  آوردن مواد مشتعل به مقدار نیاز به پای کار  -13

  )هشدار هنگام خطر(تعبیه سیستم آالرم و با فشار مناسب  کافیتعبیه مخازن آب  -14

  منی و اطفای حریق به افراد آموزش اقدامات ای -15

  قراردادن وسایل اطفای حریق در جای مناسب و بفواصل استاندارد  -16

  ای فرار مناسب ههاایجاد ر -17

  ای توسط تیم ایمنی  استفاده از چک لیست بازرسیهای دوره -18

  گران  بیمهاعالم شده توسط های ایمنی  رعایت توصیه -19

ــراردادن اطالعــات و   هــای ا نصــب تابلوهــای توصــیه -20 ــد همگــان و در دســترس ق یمنــی در معــرض دی

   کارکناندستورالعملهای ایمنی برای کلیه 

رعایت نکات ایمنی در استفاده از جرثقیلها برای جلوگیری از سقوط اجسام یا تصادم دو یا چند جرثقیل  -21

   سیسات مجاورأیا با ساختمانها و ت با هم

  های صدمه دیده ضعیف و تعویض لوله های تقویت دیوارها و لوله -22

  زا و نصب تابلوهای ایمنی دراطراف آنها  کنترل دقیق در نزدیک مخازن گازهای اشتعال -23

  عدم بکارگیری ظرفیت بیش از حد تولید  -24

   و طوفان اقدامات ایمنی و پیشگیرانه آمادگی در برابر بالیای طبیعی مانند سیل، زلزله -25

  .الزمو مکانهای کمربند ایمنی و نظائر آن در زمان اله،دستکش،عینک،گوشی،ماسک،چکمه،استفاده از ک -26

  اجرای کار داشتن نور کافی در سایت در شب و در محل -27

   داشتن نگهبان به تعداد متناسب با وسعت پروژه با ابزار الزم و شماره تلفنهای ضروری  -28

  



 

 حفاظت کارگاههاي ساختمانی در مقابل حریق

های زیـر  توصیه. فاظت در مقابل حریق باید با نوع و وسعت کارهای موجود در قرارداد مطابقت داشته باشدح

  . را باید به عنوان متمم قوانین محلی یا مقررات خاص قلمداد نمود

  حفاظت در مقابل حریق  انواع

بـل حریـق بـه او    باید پیوسته مسئولیت سرپرست کارگاه ساختمانی را درخصوص حفاظت کارگاه در مقا

حتی اگر مسئولیت نظارت روزانه به فرد دیگری محول شده باشـد، مسـئولیت نهـایی    . یادآوری نمود

  . باید همچنان بر عهده سرپرست کارگاه ساختمانی باشد

شخصی که مسئول نظارت بر حفاظت در مقابل حریق است باید در کل کارگاه سـاختمانی در هـر نوبـت    

 . کاری یکبار گشت بزند

 . اند محفوظ داشتکارگاه ساختمانی را باید با حصارهائی که بطور صحیح ساخته شده

بایـد بـا مصـالح غیـر قابـل      ) دفاتر کار، استراحتگاهها، انبارهای مصالح ساختمانی و غیره(بناهای موقتی 

فواصـل ایمنـی کـافی بایـد در     . اشتعال یا دست کم مصالحی با قابلیت اشتعال محدود ساخته شوند

این ویژگی بخصوص در مورد انبارهای مصالح سـاختمانی بسـیار بـا    (ان بناهای موقتی حفظ شود می

 ). اهمیت است

تجهیـزات  (محلهای سکونت باید به خوبی از کارگاه ساختمانی مجزا شـوند و بایـد ابـزار کمکهـای اولیـه      

ان کـافی در  جهـت حفاظـت در مقابـل حریـق بـه میـز      ) نشانی و غیرههای آب آتشنشانی، لولهآتش

نشـانی کـه بـه بهتـرین نحـو      وسایل پخت و پز باید به خوبی با تجهیزات آتش. اختیارشان قرار گیرد

 . اند مجهز شوندنگهداری شده

ای یا در هوای آزاد باید بـا هزینـه  ) مکانهای سرپوشیده(مصالح ساختمانی و تجهیزات انبار شده در بناها 

براسـاس روش  . جـاوز کنـد بـه بخشـهای حریـق تقسـیم شـوند       دالر ت 500,000که معموالً نباید از 

 . سازی فضای آزاد کافی باید بین هر بخش فراهم شود تا امکان دسترسی وجود داشته باشد ذخیره

 . مصالح ساختمانی قابل اشتعال باید به وضوح عالمتگذاری شده و به طور جداگانه انبار شوند

قابل اشتعال و مواد محترقه بایـد بـا حفـظ فاصـله ایمنـی از      بندی شده ، مایعات  مصالح ساختمانی بسته

 . ، کارگاهها و انبارها ذخیره شوند بناها

. ، چوب بسـت و غیـره در صـورت امکـان بایـد اجتنـاب نمـود        بندی قابل اشتعال از بکار بردن مواد قالب

مانی بکار گرفتـه  ، باید با حفظ فاصله ایمنی از کارهای ساخت درصورت لزوم استفاده از چنین موادی

 . شوند

بدون هیچ نوع سوراخی در (دیوارهای حریق بین بناهای مختلف باید در هر طبقه بطور مجزا نصب شوند 

 ). قسیم به بخشهای حریقت(نیز باید در اسرع وقت نصب شوند ) حائلها(پارتیشنها ) دیوار

سترسـی جهـت اطفـای حریـق     پلکان باید به همراه صفحات کف نصب شود تا مسیرهای فرار و امکـان د 

  . تأمین شود

نشانی باید آزاد بوده و نباید به عنوان محوطه انبار یـا توقفگـاه   پلکان و مسیرهای دسترسی مأمورین آتش

  . استفاده شود

  .های حریق با امکان بسته شدن خودکار باید در اولین فرصت نصب شونددرب



 

 . هادی جریان برق باید هرچه سریعتر نصب شود

 : صوص اداره محل باید حداکثر توجه را مبذول داشت ماننددرخ

 .انبار کردن به طور منظم

بندی شده قابل اشتعال به طور مرتب ، چه از طریق سوزاندن در کارگـاه  برداشت مصالح ساختمانی بسته

 . و در مکانی امن چه با انتقال از کارگاه

 . پاکسازی کارگاه حداقل یکبار در هفته

همه مصالح ساختمانی . مستلزم حداکثر احتیاط است) کاری و غیرهجوشکاری، برش(عله باز کارهای با ش

هـای جوشـکاری تـا    قابل اشتعال موجود در محل باید انتقال یافته یا در پوشش قرار گیرد زیرا جرقه

جـام  های بازبینی به طـور مرتـب ان  پس از اتمام اینگونه کارها باید گشت. متر امکان پریدن دارند 10

 . شود

گرمایش و جوشش (بندی کاری یا چسبها  به هنگام استفاده از عایق قابل اشتعال و مصالح ساختمانی آب

 . ای الزم استنیز احتیاط ویژه) بندی و غیرهروکش و مواد آب

و در ) انبارها و غیره(باید در محلهائی که در معرض حریق قرار دارند  "استعمال دخانیات ممنوع"قوانین 

 . جاورت عملیات خطرناک به اجرا درآورده شودم

 کنترل حریق  انواع

  ).معبرهای منظم برای نگهبان(ها باید نگهبان در نظر گرفت برای کارگاه در شب و آخر هفته

هرگونه حریقی باید فوراً به سرپرست کارگاه که مسئول نظارت بر حفاظـت در مقابـل حریـق اسـت و در     

به نگهبـان مسـتقر در ورودی   ) دستگاه مخابره ، تلفن(ارتباطی موجود صورت لزوم از طریق سیستم 

باید فـراهم  ) سوت ماشین یا سوت خطر کارگاه(یک سیستم زنگ خطر مناسب . اصلی گزارش شود 

سرپرسـت کارگـاه ، شـخص مسـئول     (شماره تماسهای ضـروری  . شده و به طور مرتب آزمایش شود

بایـد در  ) نشانی ، پزشـک در ورودی اصلی ، مأموران آتش نظارت بر حفاظت در مقابل حریق، نگهبان

  . کنار هر تلفن به وضوح دیده شوند

هر محل باید . نشانی قابل حمل باید به طرزی مناسب در کارگاه ساختمانی قرار داده شودتجهیزات آتش

را بایـد در  بازرسـی، نگهـداری و تعمیـر    . های کامالً قابل رؤیت ، عالمتگذاری شـود به وضوح با نشانه

 . دار شده و ثبت نمایندفواصل زمانی منظم عهده

) ، تانکرها ، مخازن و غیره نشانی ، پمپهاسیستم لوله ، شیرهای آتش(ذخیره آب به منظور اطفای حریق 

اگـر قابـل    -چه از طریق سیستم موقتی و چه با تکمیل بموقع سیستم دائمـی ) در آغاز ساخت(باید 

  .فراهم شود -اجرا باشد

 . ذخیره آب باید برای چندین ساعت اطفای حریق کافی باشد

در صـورت امکـان محـل    . نشانی باید به شیلنگهای بلند و اتصاالت مناسـب مجهـز باشـند   شیرهای آتش

 . های کامًال قابل رؤیت عالمتگذاری شودنشانی باید به وضوح با نشانهشیرهای آتش

بار در دورترین نقطـه اسـت تـأمین     3مترین فشار را که معادل ای باشد که کها باید به گونهسیستم لوله

 . نماید



 

بازرسی کل سیستم به روش آزمایش قابل اجرا در فواصل زمانی متناوب باید توسط شخصی که مسـئول  

 . نظارت بر حفاظت در مقابل حریق است، انجام پذیرد

 : در صورت امکان اتصال سریع به ذخیره آب عمومی

 . نشانی باید به محض اخذ مجوز کارهای ساختمانی، نصب شودای آتشمحل دائمی شیره

نشانی باید نصب شده و با پیشرفت کار سـاختمان، طبقـه   پاشهای شیر آتش در بناهای چندین طبقه، آب

 . به طبقه فشار هوای آنها تنظیم شود

همـه قسـمتهای کارهـای    در تمام موارد شیلنگها و اتصاالت کافی باید فراهم شود تا از امکان دسترسـی  

 . موجود در قرارداد به آب اطمینان حاصل شود

در یک نقشه اضطراری باید مسئولیت هر فرد در هنگام وقوع حریق نشان داده شود و درصورت ضـرورت  

 . باید به چندین زبان اعالم گردد

ا مـأموران عمـومی   آنها باید ب. نشانی باید تشکیل شده و برای هر مکان آموزش داده شوندگروههای آتش

. هرگونه تجهیـزات مـورد نیـاز بایـد در دسـترس قـرار گیـرد       . نشانی هماهنگ باشندمتخصص آتش

اقدامات مورد نیاز برای پیشگیری از وقوع حریق و مسیرهای دسترسی باید بطـور دقیـق از قبـل بـا     

  . نشانی عمـومی هماهنگ شودمـأمورین آتش

موفق  -  اتشکرب

  باشید

  

  

 هاي مهندسی نامه حوه پرداخت هزینه صدور در بیمهجدول پلکانی ن

 )حق الصدور ( هزینه صدور  حق بیمه

 حق بیمه وصولی% 5 تا یکصد ملیون ریال

بیش از یکصد ملیون ریال تا پانصد ملیون 

 ریال
 حق بیمه نسبت به حق بیمه مازاد وصولی% 25/1

 مازاد وصولیحق بیمه نسبت به حق بیمه % 5/0 بیش از پانصد ملیون ریال

  .هاي دولتی و خصوصی تعلق میگیرد نامه توضیح اینکه هزینه صدور به هر دو بیمه 

  

  هاي مهندسی نامه جدول پلکانی نحوه پرداخت کارمزد در بیمه

 کارمزد حق بیمه

 *حق بیمه وصولی%  A تا پانصد ملیون ریال

 بت به حق بیمه مازاد وصولیحق بیمه نس% 6 بیش از پانصد ملیون ریال تا یک میلیارد ریال

 حق بیمه نسبت به حق بیمه مازاد وصولی% 3 بیش از یک میلیارد ریال

* A  میباشد ٪13اي  و براي شرکتهاي خدمات بیمه ٪10براي نمایندگان.  

  



 

  .های خصوصی تعلق میگیرد نامه توضیح اینکه کارمزد فقط به بیمه 

هـائی دولتـی اطـالق     نامـه  یمانکاران و تمام خطر نصب به بیمـه های مهندسی تمام خطر پ نامه در بیمه: تذکر

هائی خصوصی اطالق میگردد کـه کارفرمـای آن خصوصـی     نامه میشود که کارفرمای آن دولتی بوده و به بیمه

گذار آن دولتی بـوده   هائی دولتی اطالق میشود که بیمه نامه های مهندسی نیز به بیمه نامه در سایر بیمه. باشد

  .گذار آن خصوصی باشد هائی خصوصی اطالق میگردد که بیمه نامه مهو به بی

  

    :الحاقیه شماره

  :بیمهنامه شماره

  :موضوع بیمهنامه

  :نام بیمهگذار

  :محل مورد بیمه

  :موضوع الحاقیه

  :متن الحاقیه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .ندسایر شرایط و مقررات بیمهنامه بدون تغییر به قوت خود باقی خواهد ما

  :برگشتی/حق بیمه اضافی

  :تاریخ صدور

  شرکت سهامی بیمه ایران

  :واحد

  



 

  هاي مهندسی نامه بیمهواژه 

   Engineering Insurances   هاي مهندسی بیمه -1

آالت و بـرداری و یـا ماشـین   سیسـات در حـال بهـره   أهـا و ت های در حال احداث یـا سـازه  هائی که پروژهبیمه

  .دهدت پوشش قرار میتجهیزات فنی راتح

  Contractors' All Risks Insurance (C.A.R) بیمه تمام خطر پیمانکاران  -2

که ارزش مصالح در آنها از ارزش اقالم مورد نصـب   ساختمانیعمرانی و های در حال احداث ای که پروژهبیمه

تحـت پوشـش قـرار    را ... هکشی و پروژههای آبیاری و ز ،از قبیل ساختمان، پل، سد، راه، تونلبیشتر میباشد 

  .هدمی

 Erection All Risks Insurance (E.A.R)بیمه تمام خطر نصب  -3

که ارزش اقالم مورد نصب در آنها از ارزش مصـالح  ای سیساتی و سازهأهای در حال احداث تپروژهای که بیمه

را تحت پوشـش قـرار   ... و، پتروشیمی و از قبیل کارخانه، نیروگاه، پاالیشگاه، خطوط انتقال نیر بیشتر میباشد

  .دهدمی

 Contractors' Plant & Machineryآالت پیمانکـاران  بیمـه تجهیـزات و ماشـین    -4

Insurance (C.P.M) 
شکن، کارخانه تولید بتن، ژنراتور آالت پیمانکاران از قبیل لودر، جرثقیل، سنگای که تجهیزات و ماشینبیمه

  .دهدمانکاران جهت اجرای کار را تحت پوشش قرار میو بطور کلی ابزار کار پی

 Civil Engineering Completed Risksبیمه ریسکهاي تکمیل شـده سـاختمانی    -5

Insurance (C.E.C.R) 
تواننـد  برداری مـی گیرند، در دوره بهرهقرار می CARهائی که در زمان احداث تحت پوشش بیمه کلیه پروژه

  .کمیل شده ساختمانی قرار گیرندت سازههایتحت پوشش بیمه 

 Machinery Breakdown Insurance  (M.B)آالت بیمه شکست ماشین -6

تواننـد  بـرداری مـی  گیرند، در دوره بهرهقرار می EARهائی که در زمان نصب تحت پوشش بیمه کلیه پروژه

  .آالت قرار گیرندتحت پوشش بیمه شکست ماشین

 Electronic Equipment Insurance  (E.E)بیمه تجهیزات الکترونیکی   -7

دهد از قبیـل دسـتگاههای   کلیه دستگاهها و تجهیزاتی که بیشتر قطعات آنرا، قطعات الکترونیکی تشکیل می

گیـری، تجهیـزات صـوتی و    برداری، تجهیزات کنترلی یا اندازهپزشکی، دوربینهای عکاسی، فیلمبرداری، نقشه

  .گیرندنامه قرار میش این بیمهتحت پوش... تصویری، کامپیوتر و 

  Deterioration Of Stock in Cold Storageبیمـه فسـاد کـاال در سـردخانه      -8

(D.O.S) 
ها در اثر خسارت وارد به سردخانه یا ایجـاد اشـکال   در این بیمه خسارت وارد به کاالهای موجود در سردخانه

  .گیردتبرید تحت پوشش قرار می سیستمدر 

  Duration of Testingیش دوره آزما -9

ای که تجهیزات نصب شده توسط پیمانکار قبل از تحویل موقت جهت اطمینان از صحت عملکـرد مـورد   دوره

  .گیرندآزمایش قرار می



 

  "صفحه یک از سه"

 Duration of Maintenance  )تضمین( دوره نگهداري -10

شود ولی پیمانکار نظارت خود را بر کار برای میکه کار توسط پیمانکار به کارفرما تحویل موقت است ای دوره

تا زمان تحویـل دائـم کـار ادامـه     پروژه سرویس، رفع عیوب بوجود آمده و انجام کارهای جزئی جهت تکمیل 

  .پوشش بیمهای این دوره خود به دو نوع ساده یا گسترده تقسیم میشود. دهدمی

   Maintenance Visitsدوره نگهداري ساده  -11

انجام کارهای جزئـی جهـت   ش دوره نگهداری ساده خسارات بوجود آمده بعلت سرویس، رفع عیب یا در پوش

پروژه، ناشی از عملکرد پیمانکار در دوره نگهداری تحت پوشش قرار میگیرد ولی خسارتهای طبیعـی،  تکمیل 

  .غیر طبیعی و ناشی از بهره برداری تحت پوشش نمیباشد

  Extended Maintenanceدوره نگهداري گسترده  -12

در پوشش دوره نگهداری گسترده عالوه بر خسارات تحت پوشـش در دوره نگهـداری سـاده، خسـارتهائی کـه      

منشأ آن در دوره اجرای عملیات باشد ولی در دوره نگهداری بروز نماید نیز تحت پوشش قـرار میگیـرد ولـی    

  .نمیباشدخسارتهای طبیعی، غیر طبیعی و ناشی از بهره برداری تحت پوشش 

 Cold Testingتست سرد   -13

  تست تجهیزات بطور جداگانه قبل از عملیات نصب و مونتاژ 

  Hot Testingتست گرم   -14

  تست تجهیزات با هم بعد از عملیات نصب و مونتاژ

  Adjustmentتعدیل   -15

ت در سـنوات بعـدی   ارزش کـاال و خـدما   ،های در حال احداث با مدت زمان چنـد سـاله  از آنجائیکه در پروژه

باشد، برای اینکـه  نامه ثابت میاجرای پروژه از ارزش آن در سال اول بیشتر بوده ولی مبلغ مورد بیمه در بیمه

عنـوان تعـدیل تحـت     هقـرارداد بـ  مبلغ درصد  30تا 10به ارزش روز پرداخت گردد مبلغی بین خسارت وارده

  .گیردنامه قرار میپوشش بیمه

 Clearance of Debris برداشت ضایعات  -16

یـا تخریـب قسـمتهای غیـر قابـل      که برای پاکسازی محل کارگاه پروژه از ضایعات ناشـی از خسـارت    مبلغی

  .باشددرصد مبلغ قرارداد می 10تا  2بین  شود که معموالًبه سرمایه مورد بیمه اضافه میاستفاده 

 Existing Propertyاموال مجاور   -17

تحت پیمـان پـروژه    وکه در مجاورت پروژه قرار داشته و یا سایر پیمانکاران تیار کارفرما اموال متعلق یا دراخ

دهـد،  را در هنگام اجرای پـروژه مـی  کارفرما احتمال خسارت وارد به آن باشد ولی از آنجائیکه مورد بیمه نمی

  .دهدقرار می آنها را نیز تحت پوشش بیمه

 Machinery Loss Of Profitsآالت اشـین النفـع ناشـی از شکسـت م   بیمـه عـدم   -18

Insurance (M.L.O.P) 
آالت کار یا خط تولید با وقفه مواجه شـود،  هرگاه در اثر یکی از خطرات تحت پوشش در بیمه شکست ماشین

های جاری و عمومی، دستمزد کارکنان و سود ناخالص در این بیمه تحـت پوشـش   خسارتهای ناشی از هزینه

  .گیردقرار می



 

  "فحه دو از سهص"

  Replacement Valueارزش جایگزینی  -19

  ارزش اقالم مورد بیمه با احتساب هزینه حمل، حقوق و عوارض گمرکی و هزینه نصب درصورت وجود

  T.P.L (Third Party Liability(مسئولیت در قبال اشخاص ثالث  -20

طبـق  ) از پرسنل کارفرما و پیمانکاران به غیر( میزان حد غرامت جانی و مالی قابل پرداخت به اشخاص ثالث

  گذار بیمهنظر 

  Construction Plant & Equipmentتجهیزات ساختمانی یا نصب  -21

که با خـود از سـر یـک    ... ابزار کار پیمانکاران از قبیل داربست، اطاقکهای موقت، انواع موتور، پمپ، ژنراتور و 

  .پروژه به پروژه دیگری میبرند

  "سهاز  سهصفحه "

  هاي مهندسی  هائی از خسارات بزرگ در بیمه نمونه  

  گذار نام بیمه  نام پروژه  ردیف
 پرداختتاریخ 

  خسارت

مبلغ خسارت 

  )ریال(پرداختی 

  اسکله نفتی پارس جنوبی در عسلویه  1
مشارکت پتروپارس و 

  ایزوایکو
  55,000,000,000  82آبان 

  50,000,000,000  85 شهریور  شرکت ایزوایکو  فاز هفتم پارس جنوبی SPD8جکت   2

  32,000,000,000  86 مرداد  االنبیاء خاتمشرکت   خط لوله هفتم گاز سراسری  3

  در جاده ایزه به شهرکرد 4سد کارون   4
شرکت توسعه منابع آب 

  و نیروی ایران
  27,289,022,390  85 تیر

  22,000,000,000  84 تیر  توانیرشرکت   نیروگاه ری  5

  اهوازدکل حفاری نفت در   6
ملی حفاری شرکت 

  ایران
  2,770,000,000  85 خرداد

  5,362,640,000  84 خرداد  نیشکرشرکت   کارخانه مغزگیری باگاس صنایع نیشکر  7

8  
خط لوله گاز سراسری از پاالیشگاه گاز 

  پارسیان تا جهرم

جهاد نصر میثاق شرکت 

  اهواز
  3,410,000,000  85 بهمن

  نیروگاه کارون یک  9
برق سازمان آب و 

  خوزستان
  2,100,840,820  84 تیر

  سد استور  10

سهامی آب شرکت 

ای آذربایجان  منطقه

  شرقی و اردبیل

  2,649,142,530  84 آبان

11  
  دکل حفاری فتح

  )آالت پیمانکاران بیمه ماشین(

ملی حفاری شرکت 

  ایران
  3,701,375,000  86 اردیبهشت



 

12  
  واگنهای باری

  )آالت پیمانکاران بیمه ماشین(
  3,586,787,000  86شهریور   توکاریلرکت ش

  6,250,287,770  85فروردین   شرکت پتروشیمی فجر  پتروشیمی فجر  13

  شبکه آبیاری و زهکشی ارسباران  14

شرکت سهامی آب 

ای آذربایجان  منطقه

  شرقی و اردبیل

  1,478,489,160  85شهریور 

 
 

  توضیح برخی از کلوزهاي مهندسی  

Common 

  الصه مفاد کلوزخ  شماره کلوز

 001 )S.R.C.C( 

  پوشش زیان یا خسارت ناشی ازاعتصاب، شورش، اغتشاش

(Cover for Loss or Damage due to Strike, Riot and Civil 
Commotion) 

با الحاق این کلوز خسارتهای ناشی از اعتصاب، شورش و اغتشاش غیر سیاسی که 

و نمایندگان او انجام میگیرد تحت  بصورت جمعی و توسط افرادی بغیر از بیمهگذار

 .پوشش میباشد

002 

                         پوشش مسئولیت متقابل

(Cover for Cross Liability) 
چنانچه پیمانکاران متعددی تحت پوشش یک بیمهنامه قرار داشته باشند با ضمیمه 

گانه خواهند نمودن این کلوز هرکدام دارای همان پوشش بخش دو بیمهنامه بطور جدا

 .بود

003 

  Maintenance Visits Cover) (                      پوشش دوره نگهداری ساده

در کلوز دوره نگهداری ساده تعهد بیمهگر محدود به جبران خسارتهائی است که 

درحین رفع عیب، سرویس یا ) تحویل موقت(بیمهگذار در دوره نگهداری یا تضمین 

 . کارهای مورد بیمه وارد میکند تکمیل کارهای جزئی، به

004 

  (Extended Maintenance Cover)          پوشش دوره نگهداری گسترده

، خساراتی که  003در کلوز دوره نگهداری گسترده عالوه بر پوششهای مندرج در کلوز 

منشاء آن به زمان اجرای پروژه مربوط میشود ولی در دوره نگهداری بوقوع پیوسته 

 .تحت پوشش قرار میگیرد است نیز

005 

  یا نصب /شرایط مـخصوص مربوط به جدول زمانبندی عملیات ساختمانی و

(Special Conditions Concerning the Construction and/ or 
Erection Time Schedule) 

با این کلوز خسارتهای حادث شده در زمان انحراف از جدول زمانبندی تا مدت ذکر 

  .حت پوشش میباشدشده در کلوز ت



 

006 

کاری، کار در شب، کار در تعطیالت عمومی و  های اضافی مربوط به اضافه پوشش هزینه

  حمل سریع

(Cover of Extra Charges for Overtime, Night Work, Work 
on Public Holidays, Express Freight) 

ام تعطیل رسمی و با الحاق این کلوز هزینههای اضافهکاری، کار در شب، کار در ای

هر % 20حمل سریع که در ارتباط مستقیم با ترمیم خسارت حادث شده باشد تا 

 .خسارت پوشش داده میشود

Common 

  خالصه مفاد کلوز  شماره کلوز

007 

  های اضافی مربوط به حـمل هوائیپوشش هزینه

(Cover of Extra Charges for Airfreight) 
هوائی درصورتیکه در ارتباط مستقیم با خسارت حادث  با الحاق این کلوز هزینه حمل

 .هر خسارت پوشش داده میشود% 20شده باشد تا 

008 

  خیز های واقع در مناطق زلزله تضمین مربوط به سازه

(Warranty Concerning Structures in Earthquake Zones) 
دربرابر زلزله را  نامه مقاومسازی سازهبا الحاق این کلوز بیمهگذار موظف است آئین

 .رعایت نماید

009 

  استثناء مربوط به زیان، خسارت یا مسئولیت ناشی از زلزله

(Exclusion of Loss, Damage or Liability due to 
Earthquake) 

 .بموجب این کلوز بیمهگر خسارتهای ناشی از زلزله را جبران نخواهد کرد

010  

 

ولیت مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از سیل و استثناء مربوط به زیان، خسارت یا مسئ

  طغیان آب

(Exclusion of Loss, Damage or Liability due to Flood and 
Inundation) 

 .گر خسارتهای ناشی از سیل و طغیان آب را جبران نخواهد کردبموجب این کلوز بیمه

011 
  )Serial Losses(                                              خسارات پشت سرهم

 .با الحاق این کلوز برای خسارتهای متوالی فرانشیزهای صعودی در نظر گرفته میشود

012 

استثناء مربوط به اتالف، خسارت یا مسئولیت ناشی از طوفان یا خسارت آبی ناشی از 

  باد

(Exclusion of Loss, Damage or Liability due to Windstorm 
or Wind Related Water Damage) 

 .با الحاق این کلوز بیمهگر خسارتهای ناشی از طوفان را جبران نخواهد کرد

013 

  )Property in Off-Site Storage(                 اموال در انبار خارج از سایت

با الحاق این کلوز اموال در انبار خارج از سایت تا مبلغ تعیین شده در کلوز ، در طول 

 .تحت پوشش خسارتهای وارده خواهد بودنامه مدت بیمه



 

014 
  استثناء زیان، خسارت یا مسئولیت ناشی از تروریسم

(Exclusion of Loss, Damage or Liability due to Terrorism) 

015 

 Claims(شرط کنترل دعاوی                                                           

Control(  

بیمهگر واگذارنده بیمه به بیمهگر اتکائی، موظف میشود که پس از  براساس این کلوز

وقوع هرگونه خسارت مراتب را به بیمهگران اتکائی اعالم نموده و کلیه اطالعات و 

مدارک مربوطه را در اختیار آنان گذارد و بیمهگران اتکائی نیز این حق را خواهند 

رات، پرداخت و تصفیه خسارت داشت که کارشناسان خود را به منظور کنترل مذاک

  .اعزام نمایند

 
Common 

 

  خالصه مفاد کلوز  شماره کلوز

016 

افزایش سرمایه         

)Escalation(  

ده ای ارزش پروژه از میزان برآورد ش براساس این کلوز اگر در طول مدت پوشش بیمه

نامه بطور خودکار افزایش  در قرارداد بیشتر شود، میزان سرمایه در بخش یک بیمه

 .نامه مبلغ اصلی مندرج در جدول مشخصات بیمه% 15مییابد البته نه بیشتر از 

017 

 Hours 72(ساعت                                                              72شرط 

Clause(  

ساعته اتفاق افتاده و ناشی  72وز کلیه حوادثی که در یک دوره  زمانی براساس این کل

از یک علت مشترک باشد بعنوان یک حادثه واحد تلقی شده و فقط یک فرانشیز واحد 

 .برای آن قابل اعمال خواهد بود

018 

  )Cyber Clause(                   سایبر کلوز                                              

بموجب این کلوز خسارتهای الکترونیکی ناشی از سخت افزار، نرم افزار و عملکرد 

 . اپراتور مستثنی میباشد

019 

پوشش                                                                    تجدید

)Reinstatement(  

رف بیمهگر و با دریافت براساس این کلوز سرمایه بیمه شده پس از تسویه خسارت از ط

ه گذار، مجدداً به مقدار اولیه خود تا پایان مدت پوشش بیم حق بیمه اضافی از بیمه

 .های رسیده و کاهش نمییابد

020 

  )Clearance of Debris(                                    برداشت ضایعات           

وم برداشت ضایعات را تعریف و بطور خالصه میتوان گفت این کلوز بطور کامل مفه

 .تشریح نموده، مصادیق آنرا بیان کرده و موارد قابل پرداخت آن را توضیح میدهد



 

021 

  )Divestment(سلب اختیار                                                             

پروژه سلب  این کلوز میگوید درصورتیکه کارفرمای پروژه نسبت به تمام یا قسمتی از

روز از تاریخ سلب اختیار مراتب را به  14اختیار گردد درصورتیکه ظرف مدت 

بیمهگران اطالع دهد، بیمهگران موظفند نسبت به بیمه نمودن مالکین جدید با همان 

 .نرخ و شرایط اقدام نمایند

022 
  استثناء از بین رفتن یا خسارت ناشی از اجرای نادرست

(Exclusion of Loss or Damage due to Bad Workmanship) 

023 
  استثناء ناشی از نشت، آلودگی و آالیش

(Exclusion of Seepage, Pollution & Contamination) 

Common 

  خالصه مفاد کلوز  شماره کلوز

024 

  )Concealed Damages 50/50(                        50/50خسارات پنهان 

بسیار کاربردی است که در مورد کاالهای بستهبندی  این کلوز یکی از کلوزهای

شدهای که پس از ورود به سایت از بستهبندی خارج میشوند کاربرد دارد، بدین معنی 

که درصورتیکه به این کاالها آسیب وارد آمده باشد و بیمهگر نتواند تشخیص دهد که 

سته و یا مربوط به این آسیب قبل از ورود کاال به سایت در جریان حمل به وقوع پیو

 50/50جابجائی کاالها در داخل سایت میباشد، درآنصورت تصفیه خسارت بصورت 

 .بین بیمه باربری و بیمه مهندسی تقسیم میگردد

025 
  )Tandem Lift Clause(                                         شرط جرثقیلهاي دوتائی 

 .گذار تکلیف مینمایدل را به بیمهاین کلوز شرایط کار همزمان با دو جرثقی

026 
      شرایط خاص برای سازههای دریائی

(Special Conditions for Wet Risks) 
 .های دریائی را بیان میکنداین کلوز شرایط خسارت قابل پرداخت در سازه

027 
  )Ground Water Pumping Operations(عملیات پمپاژ آبهای سطحی 

 .را بیان میکندژ آبهای سطحی ت قابل پرداخت در عملیات پمپااین کلوز شرایط خسار

028 
  آزبست کپکهای سمی و استثناء 

(Asbestos & Toxic Mould Exclusion) 

029 
  استثناء ضایعات، گل و الی، فرسایش و ریزش کوه

(Exclusion of Debris, Silt, Erosion & Landslip) 

030 

  کارشناسان طبق تعرفه حق الزحمه آرشیتکتها، مشاوران و

)Professional Fees to Architects, Consultants, Surveyors 

at Scale(  

الزحمه اشخاص فنی که در گذار شامل حقبا الحاق این کلوز خسارت پرداختی به بیمه

 .اند نیز میشوداعاده مورد بیمه بحالت اولیه دخیل بوده



 

031 
امل خسارت بیمهگذار درصورت ورشکستگی شرط مشارکت بیمهگران بمنظور جبران ک

  گرانیا عدم توانائی مالی یکی از بیمه

(Cut Through Clause) 

032 
  شرط بیمه مشترک و بیمهگر لیدر 

(Coinsurance & Leading Insurer Clause) 
 .نامه بصورت کنسرسیومی صادر میشود کاربرد دارداین کلوز در زمانی که بیمه

033 
  نفعانشرط مشارکت ذی

(Co-Beneficiary Clause) 
 .نامه موافقت مینماید گر نسبت به افزایش ذینفان بیمه بموجب این کلوز بیمه

Common 

  خالصه مفاد کلوز  شماره کلوز

034 

  شرط کارهای جزئی

(Minor Works Clause) 
نامه به پوشش کارهای اضافی جزئی مربوط به قرارداد  بموجب این کلوز پوشش بیمه

 .بیمه افزایش مییابد مورد

035 

  ادعای خسارت کاری

(Sue & Labour Clause) 
گذار جهت دفع یا  نامه به پوشش ادعای خسارت بیمه بموجب این کلوز پوشش بیمه

بحداقل رساندن خسارت بوسیله بازیافت موضوع مورد بیمه یا سفر جهت دفاع از آن و 

 .یا اجیر کردن مأمور افزایش مییابد

0562 

  یژه مربوط به اسقاط حق جانشینیشرط و

(Special Condition Concerning Waiver of Subrogation) 
بموجب این کلوز بیمهگر نسبت به افرادی که با رضایت بیمهگذار از موارد بیمه 

استفاده میکنند، همه حقوق جانشینی ناشی از اتالف یا خسارت قابل جبران در 

 .بیمهنامه را از خود اسقاط میکند

  

  

C.A.R 

شماره 

  کلوز

  خالصه مفاد کلوز

100 

  پوشش دوره آزمایش ماشینآالت و تأسیسات

(Testing of Machinery & Installation) 
هفته، با  4هفته که پس از اتمام  4این کلوز مربوط میشود به پوشش دوره آزمایش برای 

ضمناً این کلوز . ف میشودبهرهبرداری یا تحویل کار، بخش آزمایش شده از شمول بیمهنامه حذ

طراحی غلط، خسارت ناشی از فرسودگی، خوردگی و زنگزدگی را در مورد بخشهای در حال 



 

 .آزمایش مستثنی کرده است

101 

  یا تأسیسات موقت یا دائم زیرزمینیط ویژه مربوط به ساختمان تونلها،راهروها،ساختمان شرای

(Tunnels, Galleries, Temporary or Permanent Subsurface 
Structures or Installations) 
بموجب این کلوز هزینه تغییرات در روش ساخت، تثبیت وضعیت زمین، تخلیه آب، از کارافتادگی 

سیستم تخلیه آب، ترک مالکیت ماشینهای حفاری و از بین رفتن گل حفاری در عملیات اجرائی 

 .باشدهای مطرح شده در عنوان این کلوز، تحت پوشش نمیسازه

102 

  شرایط ویژه مربوط به کابلها، لولهها و سایر تأسیسات نصب شده در زیرزمین

(Underground Cables, Pipes & Other Facilities) 
بموجب این کلوز خسارات وارد به کابلها، لولهها و سایر وسایل نصب شده در زیرزمین درصورتی 

افت شده باشد و اگر علیرغم وجود نقشه صحیح، پرداخت میشود که قبل از عملیات، نقشه آنها دری

این کلوز و اگر نقشه ارائه شده صحیح نباشد،  "الف"خسارتی وارد شود فرانشیز مندرج در بند 

 .این کلوز اعمال میگردد "ب"فرانشیز مندرج در بند 

103 
  استثناء مربوط به اتالف یا خسارت وارد به محصوالت، جنگلها و مزارع

(Crops, Forests & Cultures) 

104 

  )Dams & Water Reservoirs(  شرایط ویژه مربوط به احداث سد و مخازن آب

براساس این کلوز دوغابریزی در سطوح سنگی سست، تخلیه آب و خسارت بعلت ازکارافتادگی 

سیستم تخلیه آب، عایقکاری اضافی، نشست بدلیل کوبیده نشدن کافی، ترک و نشتی پوشش 

 .ندارد

106 

  )Warranty Concerning Sections(تضمین مربوط به بخشها                        

براساس این کلوز خسارت وارد به خاکریزها، برشها، پلهبندیها، آبروها، کانالها و نیز مسئولیت ناشی 

  .از آنها درصورتیکه طول آنها از مقدار ذکر شده در کلوز تجاوز نکند، تحت پوشش بیمه خواهد بود

C.A.R 

شماره 

  کلوز

  

  خالصه مفاد کلوز

107 

          تضمین مربوط به کمپها و انبارها 

(Warranty Concerning Camps & Stores) 
با عدم وقوع (بموجب این کلوز کمپها، انبارها و مسئولیت ناشی از آنها درصورتیکه در نقطه مرتفع 

ر ضد آتش حفاظت شده باشند، تحت پوشش متر از هم یا با دیوا 50و با فاصله ) ساله 20سیل 

 .خواهد بود

  تضمین مربوط به دستگاهها، تجهیزات و ماشینآالت ساختمانی 108



 

(Construction Plant, Equipment & Machinery) 
براساس این کلوز دستگاهها، تجهیزات، ماشینآالت ساختمانی و مسئولیت ناشی از آنها درصورتی 

سیل و طغیان آب قرار دارد که نگهداری آنها در نقطهای باشد که  تحت پوشش خسارت ناشی از

 .سال گذشته سیلی در آنجا حادث نشده باشد 20در طول 

109 

 (Construction Materials)تضمین مربوط به مصالح ساختمانی پای کار         

تی قابل براساس این کلوز خسارت وارد به مصالح ساختمانی دراثر سیل و طغیان آب درصور

روز بیشتر نباشد، ثانیاً مابقی آن در محلی که در  3پرداخت خواهد بود که اوالً مقدار آن از مصرف 

 .سال گذشته سیلی نداشته، نگهداری گردد 20

110 

  شرایط مخصوص راجع به اقدامات ایمنی در مقابل باران، سیل و طغیان آب

(Safety Measures with respect to Precipitator Flood & Inundation) 

برطبق این کلوز بیمهگر درصورتی خسارات ناشی از سیل و طغیان آب را خواهد پرداخت که در 

ساله در نظر گرفته  20های الزم با توجه به اطالعات هواشناسی برای دوره  بینی طراحی پروژه پیش

 .شده و موانع از سر راه آب برداشته شود

111 

  داشت مواد زائد ناشی از ریزش خاک و سنگشرایط ویژه مربوط به بر

(Removal of Debris from Landslides) 
بموجب این کلوز بیمهگر تعهدی نسبت به برداشت ضایعات ناشی از ریزش خاک و سنگ مازاد بر 

گذار  هزینههای خاکبرداری اولیه و همچنین تعمیر فرسایش شیب درصورتیکه ناشی از قصور بیمه

 .تباشد، نخواهد داش

C.A.R 

شماره 

  کلوز

  خالصه مفاد کلوز

112 

  شرایط ویژه مربوط به وسائل اطفاء حریق و ایمنی از آتش در کارهای ساختمانی

)Fire-Fighting Facilities & Fire Safety on Construction Sites(  

که سوزی و انفجار را درصورتی خواهد پرداخت  بموجب این کلوز بیمهگر خسارات ناشی از آتش

وسایل اطفای حریق کافی و فوری دردسترس باشد، مأمورین کافی و آماده وجود داشته باشند، 

تقسیم مصالح ساخت و نصب در انبارهای کوچک و با حداکثر ارزش مندرج در این کلوز برای هر 

آتش متر از هم و یا با دیوار ضد  50واحد انبار انجام گرفته باشد، انبارها با رعایت فاصله حداقل 

احداث شده باشد، مواد قابل اشتعال از یکدیگر جداسازی شده باشد و نهایتاً اینکه استفاده از 

  .نشانی انجام گیرد شعلههای باز با حضور مأمور آتش

113 

  )Inland Transit(حمل و نقل داخلی                                                          

ای اتالف یا خسارت وارد به مورد بیمه ناشی از حمل و نقل به سایت ه بموجب این کلوز هزینه

اجرای قرارداد بجز از طریق راههای آبی یا هوائی و در محدوده داخلی کشور، تحت پوشش قرار 

 .میگیرد

 
 



 

114 

  )Serial Losses(خسارات پشت سرهم                                                        

ن کلوز خسارات ناشی از طراحی غلط، مواد معیوب، اجراي نادرست کار و مانند آن بموجب ای

مطابق با درصدهاي ذکر شده در این کلوز در دفعات مختلف پرداخت میشود و از خسارت ششم به 

 .بعد خسارتی قابل پرداخت نخواهد بود

115 
  )Designer’s Risk(      پوشش ریسک طراح                                              

 .نامه اضافه میگردد بموجب این کلوز خسارات ناشی از طراحی غلط به پوششهاي بیمه

116 

برداري قرار  پوشش آن قسمت از کارهاي قرارداد مورد بیمه که تحویل داده شده یا مورد بهره

  .   گرفته است

(Contract Works Taken over or Put into Service) 
نامه، که  این کلوز خسارات وارد به اقالم مورد بیمه ساخته شده تحت بخش یک بیمهبموجب 

  .برداري قرار گرفته است نیز قابل پرداخت میباشد تحویل داده شده یا مورد بهره

117 

 Laying Water Supply & Sewer(شرایط ویژه نصب لولههاي آبرسانی و فاضالب    

Pipes(  

ها و حفاریها را در اثر سیل و رسوبات ناشی از آن  خسارات وارد به لولهبموجب این کلوز بیمه گر 

تا حد مندرج در این کلوز با شرایط خاص از جمله پوشاندن کار پس از اجراء، مسدود نمودن دهانه 

 .گذاري و پر کردن گودبرداریها پس از آزمایشات تحت پوشش قرار میدهد ها پس از لوله لوله

C.A.R 

شماره 

  کلوز

  خالصه مفاد کلوز

118 

  عملیات حفاري چاههاي آب         

(Drilling Work for Water Wells) 
این کلوز مربوط به تشریح خطرات تحت پوشش در بیمه عملیات حفر چاه و استثنائات ویژه آن با 

 .تعیین فرانشیز مربوطه میباشد

119 

 (Existing or Surrounding Property)اموال مجاور                           

بموجب این کلوز ساختمانها و تأسیسات مجاور پروژه در حال احداث در اثر ارتعاش، تضعیف بنا یا 

برداشت شمعها درصورتیکه قبل از صدور بیمهنامه و شروع کار، وضعیت این ساختمانها و 

در . واهد بودتأسیسات بدون عیب باشد، درصورت بروز خسارت به آنها تحت پوشش بیمهنامه خ

هاي جلوگیري از وقوع خسارت  بینی با توجه به ماهیت کار و هزینه این کلوز خسارتهاي قابل پیش

 .یا کاهش عواقب آن درضمن اجراي کار مستثنی میباشد

120 

  گاه  ارتعاش، جداشدگی یا سستی تکیه

(Vibration, Removal or Weakening of Support) 
گاه که به اشخاص ثالث وارد  از ارتعاش، جداشدگی یا سستی تکیه طبق این کلوز خسارات ناشی

میشود مشروط برآنکه اقدامات الزم براي جلوگیري از وقوع خسارت انجام پذیرفته باشد، قابل 

 .پرداخت خواهد بود



 

121 

  شرایط ویژه مربوط به شمعکوبی فونداسیون و نگهداری دیوارهای حائل

(Piling Foundation & Retaining Wall Works) 
این کلوز خسارات وارد به ستونها یا اجزاء فونداسیون و یا دیوارهای حائل را بجز در مورد 

  .حوادث طبیعی مستثنی میکند

122 

 (Warranty Concerning Wave Height)تضمین پوشش مربوط به ارتفاع موج 

اج تنها درصورتیکه بموجب این کلوز اتالف یا خسارت مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از امو

ارتفاعشان از ارتفاع باالترین موج ایجاد شده با دوره بازگشت چهار ساله بیشتر باشد، قابل 

 .پرداخت خواهد بود

123 

 (Warranty Concerning Breakwater)شکن   پوشش مربوط به موج تضمین

لیت مستقیم یا بموجب این کلوز بیمه گر تنها درصورتی مسئول جبران اتالف، خسارت یا مسئو

غیرمستقیم وارد به موجشکن یا توسط آن میباشد که طول هر قسمت در حال ساخت 

 .موجشکن از الیه یا سازه محافظ بعدی از بیست متر تجاوز ننماید

E.A.R 

  خالصه مفاد کلوز  کلوز

200 

 (Cover of Manufacturer’s Risk)پوشش خطر سازنده              

گری معیوب و اجرای نادرست  رات ناشی از طراحی غلط، مواد یا ریختهبموجب این کلوز خسا

 .نامه اضافه میگردد کار به پوششهای بیمه

201 

 (Guarantee Cover)پوشش دوره تضمین                 

گری معیوب و اجرای نادرست  بموجب این کلوز خسارات ناشی از طراحی غلط، مواد یا ریخته

  .تحت پوشش قرار میگیردکار در دوره نگهداری 

  آالت ساختمانی یا نصب پوشش ماشین 202

(Cover of Construction/Erection Machinery) 

  آالت مستعمل استثناء مربوط به ماشین 203

(Exclusion Concerning Used Machinery) 

  شرط مخصوص شماره یک مربوط به صنایع پردازش هیدروکربن 204

(Special Condition 1 for Hydrocarbon Processing Industries) 

205 
  شرط مخصوص شماره دو مربوط به صنایع پردازش هیدروکربن

(Special Condition 2 for Hydrocarbon Processing Industries 
Cover of Catalysts) 

206 

  شرایط ویژه مربوط به تجهیزات اطفای حریق

(Special Conditions Concerning Fire Fighting Facilities) 
سوزی و انفجار را درصورتی خواهد پرداخت  گر خسارات ناشی از آتش بموجب این کلوز بیمه

که وسایل اطفای حریق کافی و فوری دردسترس باشد، مأمورین کافی و آماده وجود داشته 

لوز باشند، تقسیم مصالح ساخت و نصب در انبارهای کوچک و با حداکثر ارزش مندرج در این ک

متر از هم و یا با دیوار  50برای هر واحد انبار انجام گرفته باشد، انبارها با رعایت فاصله حداقل 

ضد آتش احداث شده باشد، مواد قابل اشتعال از یکدیگر جداسازی شده باشد و نهایتاً اینکه 



 

  .نشانی انجام گیرد های باز با حضور مأمور آتش استفاده از شعله

207 

  به کمپها و انبارها تضمین مربوط

(Warranty Concerning Camps and Stores) 
با عدم وقوع (بموجب این کلوز کمپها، انبارها و مسئولیت ناشی از آنها درصورتیکه در نقطه مرتفع 

متر از هم یا با دیوار ضد آتش حفاظت شده باشند، تحت پوشش  50و با فاصله ) ساله 20سیل 

  .خواهد بود

E.A.R 

شماره 

  کلوز
  خالصه مفاد کلوز

208 

  هاي زیرزمینی شرایط ویژه براي کابلها و لوله

(Warranty Concerning Underground Cables and Pipes) 
بموجب این کلوز خسارات وارد به کابلها، لولهها و سایر وسایل نصب شده در زیرزمین درصورتی 

  .ت شده باشدپرداخت میشود که قبل از شروع عملیات، نقشه آنها دریاف

209 
  استثناء مربوط به اتالف یا خسارت وارد به محصوالت، جنگلها و مزارع

(Exclusion of Loss of or damage to Crops, Forests and Cultures) 

211 
  پوشش عناصر سوخت اتمی          

(Cover of Nuclear Fuel Elements) 

212 
  پوشش هزینه برطرف نمودن آلودگیها   

(Cover of Cost for Decontamination) 

213 
  پوشش مخازن تحت فشار رآکتور با ملحقات

(Cover of Reactor Pressure Vessel with Internals) 

214 
  استثناء خسارت ناشی از نشست زمین

(Exclusion of Loss or Damage due to Subsidence) 

217 

  گذاري گذاري، مجراگذاري و کابل لیات لولهشرایط ویژه براي کانالهاي روباز درخالل عم

(Special Conditions for Open Trenches during Laying of 
Pipelines, Ducts and Cables) 
این کلوز حد کانال روبازي که بطور کامل یا جزئی حفاري شده جهت خسارات قابل پرداخت را 

  .بیان میکند

218 
  ولهگذاريپوشش هزینههاي نشتیابی در عملیات ل

(Cover of Leak Search Costs when Laying Pipelines) 

219 

آهن،  ها، خاکریزهاي راه در زیر رودخانهشرایط ویژه براي حفاري جهتدار افقی مسیرهاي خط لوله 

  خیابانها و غیره

(Conditions for Horizontal Directional Drilling of Pipeline Routes 
below Rivers, Railway Embankments, Streets, etc.) 

220 
  پوشش حمل و نقل داخلی           

(Inland Transit) 



 

هاي اتالف یا خسارت وارد به مورد بیمه ناشی از حمل و نقل به سایت  بموجب این کلوز هزینه

اجراي قرارداد بجز از طریق راههاي آبی یا هوائی و در محدوده داخلی کشور، تحت پوشش قرار 

  .ردمیگی

E.A.R 

شماره 

  کلوز
  خالصه مفاد کلوز

221 

  شرایط مخصوص راجع به اقدامات ایمنی درخصوص باران، سیل و طغیان آب

(Special Conditions Concerning Safety Measures with Respect to 
Precipitation, Flood and Inundation) 

و طغیان آب را خواهد پرداخت که در برطبق این کلوز بیمهگر درصورتی خسارات ناشی از سیل 

ساله در نظر گرفته  20هاي الزم با توجه به اطالعات هواشناسی براي دوره  بینی طراحی پروژه پیش

  .شده و موانع از سر راه آب برداشته شود

222 
  استثناء خسارت ناشی از حفاري جهتدار افقی

(Exclusion of Losses, Damage or liabilities Arising from Horizontal 
Directional Drilling) 

223 
  استثناء مربوط به پوششهاي نسوز

(Refractory Linings Exclusion) 
  

  

  

C.P.M 

  خالصه مفاد کلوز  شماره کلوز

400 
  پوشش ماشینآالت و تجهیزات زیرزمینی

(Cover for Underground Machinery and Equipment) 

401 

  داخلیپوشش هزینه حمل و نقل 

(Cover for Inland Transit) 
هاي اتالف یا خسارت وارد به مورد بیمه ناشی از حمل و نقل در  بموجب این کلوز هزینه

  .هر جائی در محدوده تعریف شده در کلوز، تحت پوشش قرار میگیرد

410 
  تعدیل مبلغ مورد بیمه و حق بیمه

(Adjustment of Sum Insured and Premium) 

420 
  دکل و تجهیزات حفاري نفت، گاز و یا زمین گرمائی پوشش

(Cover for Oil, Gas and/or Geothermal Drilling Rigs and 
Equipment) 



 

421 
  پوشش دکل و تجهیزات حفاري چاه آب

(Cover for Water Well Drilling Rigs and Equipment) 

D.O.S 

  خالصه مفاد کلوز  شماره کلوز

902 

  انبار سردخانه تحت شرایط اتمسفر کنترل شده بیمه کاالها در

(Insurance of Goods in Cold Storage under Controlled 
Atmosphere Conditions) 

هاي با اتمسفر کنترل شده را  این کلوز شرایط پوشش بیمه فساد کاال در انبار سردخانه

  .بیان میکند

903 

  قطع برق شهري

(Failure of Public Power Supply) 
با شرایط ) عمومی(بموجب این کلوز خرابی یا فساد کاالها ناشی از قطع برق شهري 

  .مندرج در کلوز، تحت پوشش قرار میگیرد

904 

  قطع برق غیرشهري

(Failure of Non-Public Power Supply) 
با ) غیرعمومی(بموجب این کلوز خرابی یا فساد کاالها ناشی از قطع برق غیرشهري 

  .رج در کلوز، تحت پوشش قرار میگیردشرایط مند
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