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 بیمه نامه های مسئولیتکلی در انواع شرایط خصوصی و نکات  .1

  شرايط در ابالغ گرديده ،  457812/122/97به نحوی که قبال طي نامه شماره نحوه پرداخت حق بیمه مي بايست در کلیه بیمه نامه های مسئولیت

 خصوصي بیمه نامه درج گردد.

  واحد کلیه واحدها موظفند حدود اختیارات را طبق آيین نامه مربوطه رعايت نمايند و در صورتیکه سرمايه مورد بیمه خارج از حدود اختیارات آن

 مديريت مسئولیت ارسال و تأيیديه صدور مربوطه را دريافت نمايند.به باشد بیمه نامه آزمايشي را 

 نامه های مسئولیت با صدور الحاقیه مقدور نبوده و عواقب اين کار بعهده واحد صدور مي باشد. تمديد بیمه 

 .در کلیه بیمه نامه های مسئولیت ، خسارت ناشي از انفجار از شمول تعهدات بیمه نامه خارج است 

  مه گر برساند. به اطالع بی "ساعت قبل از اعمال هر گونه تغییرات مراتب را کتبا24بیمه گذار موظف است 

  ه زماني و مکاني بیمه نامه از شمول تعهدات بیمه گر خارج میباشد.های مسئولیت خسارات خارج از محدوددر کلیه بیمه نامه 

 

 پروژه های ساختمانی در قبال کارکنان کارفرمابیمه نامه های مسئولیت  .2
 

 : نکات کلی -

  در اين بیمه نامه الزامي است. فرعي پیمانکاران مسئولیت ای بیمه پوششارائه 

  پوشش ارائه برایشايان ذکر است  حرام در سال جاری مي باشد. ماه مصوبدرصد ديه  11حداکثر تعهد پزشکي قابل ارائه در هر حادثه معادل 

ازمديريت بیمه های  رستيتايیديه مبلغ حق بیمه و نیز مجوزسرپ ازحدود اختیارات واگذار شده، اخذ  و يا فوت و نقص عضو بیش پزشکي هزينه

 مسئولیت الزامي است.

 ايراني تابعیت با کارگران ساير مانند اند نموده دريافت کار پروانه و بوده مشخص کار حق با اقامت دارای که خارجي اتباع کارکنان به وارد خسارات 

 .باشد مي فوق نامه بیمه پوشش تحت

  اشدب مي پوشش تحت درصورتي نامه بیمه مکاني محدوده از خارج درموضوع بیمه مي باشد. محدود به محدوده مکاني موتوری نقلیه حوادثپوشش 

.اين پوشش صرفاً باشد نموده خريداری را(کارکنان کارگاه از خارج ماموريتهای برای گذار بیمه مسئولیت ای بیمه پوشش) يک شماره کلوز که

 دارای نیروی محرکه حادث گردد و شامل وسايل مکانیکي مانند تاورکرين و ... نمي گردد.خساراتي را پوشش مي دهد که از وسايل نقلیه موتوری و 

 بیمه گذار مکلف است در صورت افزايش يا کاهش متراژ بیمه گر را مطلع و حق بیمه متعلقه را پرداخت نمايد . در غیر اين صورت مبلغ خسارت 

 یبايست پرداخت گردد پرداخت خواهد شد.احتمالي به نسبت حق بیمه پرداختي به حق بیمه ای که م

 .... را با واحد صدور موظف است متراژ دقیق مساحت کل زيربنا ، تعداد حداقل و حداکثر کارکنان ، نوع سازه ، تعهدات ، مدت ، پوششهای اضافي و 

 مندرجات فرم پیشنهاد تطبیق داده و آنها را به طور دقیق در سیستم ثبت نمايد.

 صحیح محدوده مکاني موضوع بیمه ، متراژ مساحت بنای در حال احداث يا ساير اطالعات مربوط به پروژه و عدم تطابق فرم  مسئولیت عدم درج

 پیشنهاد با اطالعات ثبت شده در بیمه نامه بعهده واحد صدور خواهد بود.

  ارائه جواز ساختماني مي باشد.اخذ جواز ساخت )پروانه ساخت( از بیمه گذار الزامي نیست ولیکن پرداخت خسارت منوط به 

 )الزامي در خصوص پروژه هايي که فاقد جواز ساخت مي باشند ، در زمان بروز خسارت ارائه قرارداد پیمان يا تأيید شورا )برای پروژه های روستايي 

يربنا بیش از مساحت اظهار شده چنانچه مساحت کل ز پرداخت خسارت منوط به تأيید مساحت کل زيربنا توسط کارشناس بیمه گر بوده واست و 

 .توسط بیمه گذار باشند،در زمان پرداخت خسارت قاعده نسبي حق بیمه اعمال مي گردد

 ي که در ارتفاع مشغول بهکارگران برای نجات طناب و ايمني کمربند از استفاده احتمالي خسارات وقوع از پرهیز و ايمني ضريب افزايش منظور به 

 .باشد نمي نامه بیمه اين پوشش تحت کارگران سقوط از ناشي احتمالي خسارت گونه هر اينصورت غیر در است الزامي کار هستند

 خسارت گونه هر اينصورت غیر در باشد مي ها پله راه رمپ و ، آسانسور چاله ، ها منهول ، ها پرتگاه لبه تمام نمودن محصور به موظف گذار بیمه 

 .باشد نمي نامه بیمه اين پوشش تحت کارگران سقوط از ناشي احتمالي
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 .چنانچه اجرای قرارداد پیمان با طراحي ها و نقشه های ارائه شده به کارفرما مغاير باشد بیمه گر تعهدی در پرداخت خسارت ندارد 

 مکان کنان ساختماني که اکلیه نمايندگان حقیقي و حقوقي دارای مجوز صدور ملزم مي باشند در رابطه با بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کار

رايط شمحاسبه حق بیمه توسط سیستم جامع بیمه ای وجود دارد، قبل از اعالم نرخ و شرايط به بیمه گذار و صدور بیمه نامه، تأيیديه کتبي نرخ و 

 را از واحد تحت سرپرستي اخذ نموده و سپس نسبت به اعالم آن اقدام نمايند.

 ريال بدون مالیات  105110111معادل فارغ از مدت زمان بیمه نامه ، لیت کارفرما در قبال کارکنان ساختماني حداقل حق بیمه بیمه نامه های مسئو

 مي باشد.

  روز مي باشد. 61حداقل مدت زمان بیمه نامه های مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ساختماني 

 متر مشمول تخفیفات مديريتي و غیرفني نمي گردند. 511ژهای زير در بیمه نامه های مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ساختماني مترا 

 ( 7 هچنانچه فعالیت بیمه گذار صرفاً گودبرداری و يا تخريب ساختمان باشد ، بیمه نامه بايد در بخش بیمه های صنعتي،خدماتي و بازرگاني )طبق

 ثبت و صادر گردد.

 اختماني حفر چاه بصورت دستي، قنوات و معادن زيرزمیني پوشش داده نمي شوند.در بیمه نامه های مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان س 

 .در هنگام پرداخت خسارت اثبات رابطه کاری کارکنان بي نام بعهده بیمه گذار مي باشد 

  ر يا وقوع حادثه به بیمه گاقوام و بستگان درجه يک تنها در صورتي تحت پوشش اين بیمه نامه مي باشند که اسامي آنها قبل از صدور بیمه نامه

 اعالم گردد.

 به تمديد  تارائه تخفیف عدم خسارت مربوط به بیمه نامه های ساالنه بوده و به بیمه گذاراني که بعد از گذشت يک ماه از تاريخ انقضا بیمه نامه نسب

 آن اقدام نمايند تعلق نمي گیرد.

 شرایط خصوصی :  -

 باشد مي مستثني نامه بیمه پوشش از ناريه مواد ساير و جنگي مهمات انفجار از ناشي خسارت. 

 باشد نمي نامه بیمه پوشش تحت غیراستاندارد گرمازای و حرارتي وسايل از استفاده يا و نصب از ناشي احتمالي های خسارت. 

  استفاده عالئم هشدار دهنده خطر در محل پروژه منظور جلوگیری از ورود خسارت به اشخاص ثالث از نوار زردرنگ و به است بیمه گذار موظف

 )درصورت خريداری پوشش اشخاص ثالث( نمايد.

 .بیمه گذار موظف به رعايت نکات ايمني در محل مورد بیمه و آيین نامه حفاظتي و ايمني کارگاه میباشد 

 خارج از محدوده مکاني موضوع بیمه باشد آدرس ن وابسته اماکگذار پوشش اماکن وابسته به کارگاه را خريداری نموده باشد و دارای  نانچه بیمهچ

 اين اماکن بايد در شرايط خصوصي بیمه نامه درج گردند.

 .بیمه گذار موظف به ارائه اسامي کارکنان قبل از اعزام به ماموريتهای خارج از گارگاه میباشد 

 در گرديده است و چنانچه در زمان بروز خسارت مشخص گردد متراژ زيربنای ساختمان حق بیمه اين بیمه نامه بر اساس متراژ ................... مترمربع صا

 بیش از اين مقدار است ، پرداخت خسارت با اعمال قاعده نسبي صورت خواهد پذيرفت.

 شرایط خصوصی و نکات بیمه نامه های مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان صنعتی،خدماتی و بازرگانی .3

 نکات کلی : -

 فعالیت هايي که به صورت سیار )محدوده مکاني گسترده و نامشخص(انجام مي شوند و نیز برای کارگاه هايي که فاقد لیست  برای نامه بیمه صدور

دم ع تأمین اجتماعي / قرارداد استخدامي / لیست حقوق و دستمزد / لیست روزانه کارگاهي مي باشند بايد به صورت با نام انجام گیرد و در صورت

 %11 از تواند ميال اسامي کارکنان ، بیمه گر تعهدی در قبال پرداخت خسارت ندارد.در صورت صدور بیمه نامه به صورت با نام بیمه گذار ارس

 .نمايد استفاده پايه بیمه حق در تخفیف

 پیش ماه  و حادثه ماه اجتماعي تامین لیست در زيانديده نام درج به منوط خسارت رداختدر هنگام پرداخت خسارت در بیمه نامه های بي نام ، پ 

 .داشت نخواهد وارده خسارات جبران برای تعهدی هیچگونه گر بیمه اينصورت غیر در. میباشد حادثه از
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 گر  هاقوام و بستگان درجه يک تنها در صورتي تحت پوشش اين بیمه نامه مي باشند که اسامي آنها قبل از صدور بیمه نامه يا وقوع حادثه به بیم

 اعالم گردد.

  در صورتیکه بیمه گذار دارای چند محل فعالیت باشد )دفتر مرکزی ، محل کارخانه تولیدی و ...( اين اماکن مي بايست در شرايط خصوصي قید

 گردند.

  پوشش ارائه برایشايان ذکر است  حرام در سال جاری مي باشد. ماه مصوبدرصد ديه  11حداکثر تعهد پزشکي قابل ارائه در هر حادثه معادل 

ازمديريت بیمه های  تايیديه مبلغ حق بیمه و نیز مجوزسرپرستي ازحدود اختیارات واگذار شده، اخذ  و يا فوت و نقص عضو بیش پزشکي هزينه

 مسئولیت الزامي است.

 ايراني تابعیت با کارگران ساير مانند اند نموده دريافت کار پروانه و بوده مشخص کار حق با اقامت دارای که خارجي اتباع کارکنان به وارد خسارات 

 .باشد مي فوق نامه بیمه پوشش تحت

  اشدب مي پوشش تحت درصورتي نامه بیمه مکاني محدوده از خارج درمحدود به محدوده مکاني موضوع بیمه مي باشد. موتوری نقلیه حوادثپوشش 

.اين پوشش صرفاً باشد نموده خريداری را(کارکنان کارگاه از خارج ماموريتهای برای گذار بیمه مسئولیت ای بیمه پوشش) يک شماره کلوز که

 خساراتي را پوشش مي دهد که از وسايل نقلیه دارای نیروی محرکه حادث مي شود و شامل وسايل مکانیکي مانند تاورکرين و ... نمي گردد.

  ساير موارد بیمه گر را مطلع و در صورت لزوم ، حق بیمه متعلقه را پرداخت بیمه گذار مکلف است در صورت افزايش يا کاهش تعداد نفرات و يا

 نمايد . در غیر اين صورت مبلغ خسارت احتمالي به نسبت حق بیمه پرداختي به حق بیمه ای که میبايست پرداخت گردد پرداخت خواهد شد.

  اضافي ، مدت و تعداد دقیق کارکنان و بر حسب لزوم به صورت تفکیکي واحد صدور موظف است محدوده مکاني مورد بیمه ، تعهدات ، پوشش های

 فعالیت ها را با مندرجات فرم پیشنهاد تطبیق داده و آنها را به طور دقیق در سیستم ثبت نمايد.

 ت شده نهاد با اطالعات ثبمسئولیت عدم درج صحیح محدوده مکاني موضوع بیمه ، تعداد دقیق کارکنان ، نوع فعالیت کارکنان، عدم تطابق فرم پیش

 در بیمه نامه يا ساير اطالعات مرتبط بعهده واحد صدور خواهد بود.

 و کلیه نمايندگان حقیقي و حقوقي دارای مجوز صدور ملزم مي باشند در رابطه با بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان صنعتي،خدماتي 

م جامع بیمه ای وجود دارد، قبل از اعالم نرخ و شرايط به بیمه گذار و صدور بیمه نامه، تأيیديه بازرگاني که امکان محاسبه حق بیمه توسط سیست

 کتبي نرخ و شرايط را از واحد تحت سرپرستي اخذ نموده و سپس نسبت به اعالم آن اقدام نمايند.

 4 تا 1طبقات فارغ از مدت زمان بیمه نامه ، برای گاني حداقل حق بیمه بیمه نامه های مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان صنعتي،خدماتي و بازر 

شغلي  7طبقه برای ريال و  305110111شغلي معادل  6طبقه برای ريال ،  301110111شغلي معادل  5طبقه برای ، ريال  105110111معادل شغلي 

 بدون مالیات مي باشد.ريال  405110111معادل 

  روز مي باشد. 31 صنعتي ، خدماتي و بازرگانيکارفرما در قبال کارکنان حداقل مدت زمان بیمه نامه های مسئولیت 

 در بیمه نامه های مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان صنعتي،خدماتي و بازرگاني حفر چاه بصورت دستي، قنوات و معادن زيرزمیني پوشش داده 

 نمي شوند.

 خدماتي و بازرگاني با فعالیت هايي چون سیم کشي هوايي ، تأسیسات برقي با ارتفاع در بیمه نامه های مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان صنعتي،

شغلي( واحد صدور موظف است تأيیديه نرخ و شرايط را از ستاد اخذ نموده و سپس نسبت  8و7، 6و ....... )طبقات  ارتفاع در مداربسته دوربین نصب، 

 به اعالم آن اقدام نمايد.

 لیت کارفرما در قبال کارکنان صنعتي ، خدماتي و بازرگاني خسارات وارده به کارکنان پیمانکاران فرعي تنها در صورتي قابل در بیمه نامه های مسئو

به بیمه گر اعالم و در محاسبه حق بیمه منظور ( فرعي پیمانکاران و گذار بیمه کارکنان از اعم) پروژه در شاغل کارکنان کل تعدادارائه مي باشد که 

 باشد.شده 

 خدماتي درفعالیتهای و است ارائه قابل صنعتيدر فعالیتهای  صرفاً ثالث اشخاص به وارد جاني خسارت مقابل در کارفرما مسئولیت ای بیمه پوشش 

 .باشد نمي ارائه قابل

  مديد تاريخ انقضا بیمه نامه نسبت به تارائه تخفیف عدم خسارت مربوط به بیمه نامه های ساالنه بوده و به بیمه گذاراني که بعد از گذشت يک ماه از

 آن اقدام نمايند تعلق نمي گیرد.
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 شرایط خصوصی : -

 باشد مي مستثني نامه بیمه پوشش از ناريه مواد ساير و جنگي مهمات انفجار از ناشي خسارت. 

 باشد نمي نامه بیمه پوشش تحت غیراستاندارد گرمازای و حرارتي وسايل از استفاده يا و نصب از ناشي احتمالي های خسارت. 

  میباشد.و آيین نامه حفاظتي و ايمني کارگاه بیمه گذار موظف به رعايت نکات ايمني در محل مورد بیمه 

 .بیمه گذار موظف به ارائه اسامي کارکنان قبل از اعزام به ماموريتهای خارج از گارگاه میباشد 

 گذار پوشش اماکن وابسته به کارگاه را خريداری نموده باشد و دارای اماکن وابسته خارج از محدوده مکاني موضوع بیمه باشد آدرس  چنانچه بیمه

 اين اماکن بايد در شرايط خصوصي بیمه نامه درج گردند.

 غری( صادر گرديده است و چنانچه در زمان بروز خسارت حق بیمه اين بیمه نامه بر اساس تعداد ............... نفر )ثابت به اضافه حداکثر نیروی مت

مشخص گردد تعداد نیروی کار مشغول به فعالیت در محدوده مکاني موضوع بیمه بیش از اين مقدار است ، پرداخت خسارت با اعمال قاعده نسبي 

 صورت خواهد پذيرفت.

  واحد صدور مکلف است موضوع رابا ستاد مطرح نموده و پس از اخذ موافقت و نرخ و شرايط در صورتي که فعالیت بیمه گذار همراه با انفجار باشد

 ، متن ذيل را در شرايط خصوصي الزامي درج نمايد :مربوط به اين پوشش 

مي بايست با تأيیديه و بیمه گذار موظف است کلیه اقدامات ايمني و حفاظتي را در خصوص انجام انفجارات در پروژه رعايت نمايد و هر گونه انفجار  

 حضور مقامات انتظامي صورت گیرد در غیر اينصورت بیمه گر تعهدی در پرداخت خسارت نخواهد داشت.

 شرایط خصوصی و نکات بیمه نامه های مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان پروژه های عمرانی .4

 نکات کلی : -

  پروژه های عمراني در صورتي که محدوده مکاني موضوع بیمه در سطح شهر يا استان باشد و در بیمه نامه های مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

صدور  دنیز برای کارگاه هايي که فاقد لیست تأمین اجتماعي / قرارداد استخدامي / لیست حقوق و دستمزد / لیست روزانه کارگاهي در اينگونه موار

 ت عدم ارسال اسامي کارکنان بیمه گر تعهدی در قبال پرداخت خسارت ندارد.بیمه نامه به صورت با نام الزامي است و در صور

 ا در ن رواحد صدور موظف است در زمان صدور بیمه نامه مفاد پیمان منعقده و نقشه تقريبي محل فعالیت را از بیمه گذار اخذ و شماره و تاريخ پیما

 شرايط خصوصي بیمه نامه درج نمايد.

 پوشش ارائه برایشايان ذکر است  حرام در سال جاری مي باشد. ماه مصوبدرصد ديه  11ارائه در هر حادثه معادل  حداکثر تعهد پزشکي قابل 

ازمديريت بیمه های  تايیديه مبلغ حق بیمه و نیز مجوزسرپرستي ازحدود اختیارات واگذار شده، اخذ  و يا فوت و نقص عضو بیش پزشکي هزينه

 مسئولیت الزامي است.

 ايراني تابعیت با کارگران ساير مانند اند نموده دريافت کار پروانه و بوده مشخص کار حق با اقامت دارای که خارجي اتباع کارکنان به ردوا خسارات 

 .باشد مي فوق نامه بیمه پوشش تحت

  اشدب مي پوشش تحت درصورتي نامه بیمه مکاني محدوده از خارج درمحدود به محدوده مکاني موضوع بیمه مي باشد. موتوری نقلیه حوادثپوشش 

.اين پوشش صرفاً باشد نموده خريداری را(کارکنان کارگاه از خارج ماموريتهای برای گذار بیمه مسئولیت ای بیمه پوشش) يک شماره کلوز که

 تاورکرين و ... نمي گردد .خساراتي را پوشش مي دهد که از وسايل نقلیه دارای نیروی محرکه حادث مي شود و شامل وسايل مکانیکي مانند 

 د . در يبیمه گذار مکلف است در صورت افزايش يا کاهش تعداد نفرات و يا ساير بیمه گر را مطلع و در صورت لزوم ، حق بیمه متعلقه را پرداخت نما

 خت خواهد شد.غیر اين صورت مبلغ خسارت احتمالي به نسبت حق بیمه پرداختي به حق بیمه ای که میبايست پرداخت گردد پردا

  واحد صدور موظف است محدوده مکاني مورد بیمه ، تعهدات ، پوشش های اضافي ، مدت و تعداد دقیق کارکنان و بر حسب لزوم به صورت تفکیکي

 فعالیت ها را با مندرجات فرم پیشنهاد تطبیق داده و آنها را به طور دقیق در سیستم ثبت نمايد.

 اني موضوع بیمه ، تعداد دقیق کارکنان ، نوع فعالیت کارکنان، عدم تطابق فرم پیشنهاد با اطالعات ثبت شده مسئولیت عدم درج صحیح محدوده مک

 در بیمه نامه د يا ساير اطالعات مرتبط بعهده واحد صدور خواهد بود.
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 .در صورتیکه بیمه گذار دارای چند محل فعالیت باشد اين اماکن مي بايست در شرايط خصوصي قید گردند 

 ني که الیه نمايندگان حقیقي و حقوقي دارای مجوز صدور ملزم مي باشند در رابطه با بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان پروژه های عمرک

رخ و ن امکان محاسبه حق بیمه توسط سیستم جامع بیمه ای وجود دارد، قبل از اعالم نرخ و شرايط به بیمه گذار و صدور بیمه نامه، تأيیديه کتبي

 شرايط را از واحد تحت سرپرستي اخذ نموده و سپس نسبت به اعالم آن اقدام نمايند.

  شغلي  2و  1طبقات فارغ از مدت زمان بیمه نامه ، برای حداقل حق بیمه بیمه نامه های مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان پروژه های عمراني

 بدون مالیات مي باشد.ريال  401110111شغلي معادل  4طبقه برای ريال و  205110111 شغلي معادل 3طبقه برای ، ريال  105110111معادل 

 روز مي باشد. 31 پروژه های عمراني حداقل مدت زمان بیمه نامه های مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان 

 ،قنوات و معادن زيرزمیني پوشش داده نمي شوند. در بیمه نامه های مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان پروژه های عمراني حفر چاه بصورت دستي 

 پیش ماه  و حادثه ماه اجتماعي تامین لیست در زيانديده نام درج به منوط خسارت رداختدر هنگام پرداخت خسارت در بیمه نامه های بي نام ، پ 

 .داشت نخواهد وارده خسارات جبران برای تعهدی هیچگونه گر بیمه اينصورت غیر در. میباشد حادثه از

 گر  هاقوام و بستگان درجه يک تنها در صورتي تحت پوشش اين بیمه نامه مي باشند که اسامي آنها قبل از صدور بیمه نامه يا وقوع حادثه به بیم

 اعالم گردد.

  ئه مي ارادر بیمه نامه های مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان پروژه های عمراني خسارات وارده به کارکنان پیمانکاران فرعي تنها در صورتي قابل

ده منظور شبه بیمه گر اعالم و در محاسبه حق بیمه ( فرعي پیمانکاران و گذار بیمه کارکنان از اعم) پروژه در شاغل کارکنان کل تعدادباشد که 

 باشد.

 و برای پوشش اشخاص ثالث مي بايست بیمه  باشد نمي ارائه قابل ثالث اشخاص به وارد جاني خسارت مقابل در کارفرما مسئولیت ای بیمه پوشش

 نامه مجزا خريداری گردد.

 يد ک ماه از تاريخ انقضا بیمه نامه نسبت به تمدارائه تخفیف عدم خسارت مربوط به بیمه نامه های ساالنه بوده و به بیمه گذاراني که بعد از گذشت ي

 آن اقدام نمايند تعلق نمي گیرد.

 شرایط خصوصی :  -

 باشد مي مستثني نامه بیمه پوشش از ناريه مواد ساير و جنگي مهمات انفجار از ناشي خسارت. 

 باشد نمي نامه بیمه پوشش تحت غیراستاندارد گرمازای و حرارتي وسايل از استفاده يا و نصب از ناشي احتمالي های خسارت. 

 .بیمه گذار موظف به رعايت نکات ايمني در محل مورد بیمه و آيین نامه حفاظتي و ايمني کارگاه میباشد 

 گذار پوشش اماکن وابسته به کارگاه را خريداری نموده باشد و دارای اماکن وابسته خارج از محدوده مکاني موضوع بیمه باشد آدرس  چنانچه بیمه

 اين اماکن بايد در شرايط خصوصي بیمه نامه درج گردند.

 بیمه گذار موظف به ارائه اسامي کارکنان قبل از اعزام به ماموريتهای خارج از گارگاه میباشد. 

 روز خسارت حق بیمه اين بیمه نامه بر اساس تعداد ............... نفر )ثابت به اضافه حداکثر نیروی متغری( صادر گرديده است و چنانچه در زمان ب

ي نسب مشخص گردد تعداد نیروی کار مشغول به فعالیت در محدوده مکاني موضوع بیمه بیش از اين مقدار است ، پرداخت خسارت با اعمال قاعده

 صورت خواهد پذيرفت.

  واحد صدور مکلف است موضوع رابا ستاد مطرح نموده و پس از اخذ موافقت و نرخ و شرايط در صورتي که فعالیت بیمه گذار همراه با انفجار باشد

 ، متن ذيل را در شرايط خصوصي الزامي درج نمايد :مربوط به اين پوشش 

ي و حفاظتي را در خصوص انجام انفجارات در پروژه رعايت نمايد و هر گونه انفجار مي بايست با تأيیديه و بیمه گذار موظف است کلیه اقدامات ايمن 

 حضور مقامات انتظامي صورت گیرد در غیر اينصورت بیمه گر تعهدی در پرداخت خسارت نخواهد داشت.
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 ساختمانی در قبال اشخاص ثالث شرایط خصوصی و نکات بیمه نامه های مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات  .5

 نکات کلی : -

  مسئولیت مدني ناشي از اجرای عملیات پیش از صدور بیمه نامه انجام بازديد اولیه از موضوع بیمه مطابق با دستورالعمل صدور بیمه نامه های

 الزامي است. ساختماني در قبال اشخاص ثالث

 ستاد   ازنیازمند اخذ نرخ و شرايط  جسماني صدمات بدون تعهد مالي برای صرفاً نامه بیمه صدور اما بوده بالمانع تعهد مالي بدون نامه بیمه صدور

 مي باشد.

  پوشش ارائه برایشايان ذکر است  حرام در سال جاری مي باشد. ماه مصوبدرصد ديه  11حداکثر تعهد پزشکي قابل ارائه در هر حادثه معادل 

ازمديريت بیمه  تايیديه مبلغ حق بیمه و نیز مجوزسرپرستي ازحدود اختیارات واگذار شده، اخذ  و بیشو يا فوت و نقص عض، مالي  پزشکي هزينه

 های مسئولیت الزامي است.

  واحد صدور موظف است متراژ دقیق مساحت بنای در حال احداث،عرض زمین،تراکم نفرات،،نوع سازه های مجاور،نوع خاک،پیشرفت فیزيکي پروژه

مربوط به پروژه را با مندرجات فرم پیشنهاد تطبیق داده و آنها را به طور دقیق در سیستم ثبت نمايد.اطالعات اولیه ثبت شده در و ساير اطالعات 

 سیستم نیز بايد پس از بازديد ، با گزارش کارشناس بازديد اولیه تطبیق داده شود.

 ی در حال احداث، عدم تطابق فرم پیشنهاد با اطالعات ثبت شده در بیمه مسئولیت عدم درج صحیح محدوده مکاني موضوع بیمه ، متراژ مساحت بنا

 نامه يا ساير اطالعات مربوط به پروژه بعهده واحد صدور خواهد بود.

  آن در سیستم جامع بیمه ای الزامي است. تصويردر صورت اخذ جواز ساخت )پروانه ساخت( از بیمه گذار ، ضمیمه نمودن 

 و يا  سابقه خسارت وجود صورت درنیازی به بازديد مجدد نمي باشد اما  خسارت عدم صورت دره بیمه نامه و در صورت در صورت تمديد بدون وقف

 باشد. مي مجدد به بازديد نیاز وجود وقفه در تمديد بیمه نامه 

  ناشي از اجرای عملیات ساختماني در  مسئولیت مدنيکلیه نمايندگان حقیقي و حقوقي دارای مجوز صدور ملزم مي باشند در رابطه با بیمه نامه

که امکان محاسبه حق بیمه توسط سیستم جامع بیمه ای وجود دارد، قبل از اعالم نرخ و شرايط به بیمه گذار و صدور بیمه نامه، قبال اشخاص ثالث 

تأيیديه کتبي نرخ و شرايط را از واحد تحت درخواست انجام بازديد را به واحد سرپرستي ارسال نموده و پس از انجام بازديد و تأيید کارشناس ، 

 سرپرستي اخذ نموده و سپس نسبت به اعالم آن اقدام نمايند.

  ريال بدون مالیات  105110111معادل مسئولیت مدني ناشي از اجرای عملیات ساختماني در قبال اشخاص ثالث حداقل حق بیمه بیمه نامه های

 مي باشد.

  روز مي باشد. 61مسئولیت مدني ناشي از اجرای عملیات ساختماني در قبال اشخاص ثالث حداقل مدت زمان بیمه نامه های 

  مي باشداخذ جواز ساخت )پروانه ساخت( از بیمه گذار الزامي نیست ولیکن پرداخت خسارت منوط به ارائه جواز ساختماني. 

 ائه قرارداد پیمان يا تأيید شورا )برای پروژه های روستايي( الزامي در خصوص پروژه هايي که فاقد جواز ساخت مي باشند ، در زمان بروز خسارت ار

 مي باشد.يربنا توسط کارشناس بیمه گر پرداخت خسارت منوط به تأيید مساحت کل زاست و 

 : نکات ذيل توسط کارشناس بازديد اولیه مي بايست رعايت گردد 

 از بیمه گذار اقدام نمايد. همزمان با بازديد اولیه نسبت به اخذ تصوير پروانه ساختماني -

از منازل و ساختمانهای مجاور بازديد بعمل آورده و صحت عدم خسارت و يا موارد خسارتي از جمله ترک خوردگي که زمان بازديد وجود  -

 قید نمايد تا اينگونه موارد در بیمه نامه استثناء گردند.داشته را در گزارش کارشناسي بازديد اولیه 

ساختمانهای مجاور آن دارای ديوار مشترک باشد الزم است نکات الزم در هنگام تخريب به بیمه گذار اعالم گردد و اين موارد  چنانچه پروژه با -

 شرايط خصوصي بیمه نامه درج گردد.قید نمايد تا اينگونه موارد در را در گزارش کارشناسي بازديد اولیه 

برق ساختمان در هنگام گودبرداری قطع و موارد ايمني رعايت گردد و اين موارد را در گزارش  به بیمه گذار اعالم گردد که لوله آب ،لوله گاز و -

 شرايط خصوصي بیمه نامه درج گردد.قید نمايد تا اينگونه موارد در کارشناسي بازديد اولیه 

مانند نوار خطر،فنس و .... در محل فعالیت اعالم نکات الزم جهت رعايت موارد ايمني به بیمه گذار از جمله نصب توری و عالئم هشداردهنده  -

 شرايط خصوصي بیمه نامه درج گردد.موارد در ا اين تپروژه و درج اين موارد در گزارش کارشناسي بازديد اولیه 
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ذار یمه گدر صورتي که در زمان بازديد پروژه در مرحله تخريب باشد نکات الزم در خصوص استفاده از شمع به تعداد،نوع و جنس مناسب به ب -

 شرايط خصوصي بیمه نامه درج گردد.تا در  شودقید اعالم گردد و و اين موارد در گزارش کارشناسي بازديد اولیه 

 صورت اين در و آيد بعمل ويژه دقت شناسي کار انجام در ، است شده انجام گودبرداری خصوص به شده انجام کار از بخشي که ساختمانهايي در -

 مذکور مورد نمودن بیمه از نمیباشد میسر بازديد امکان دلیل هره ب چنانچه .آيد بعمل بازديد مجاور ساختمانهای داخل از بايستي حتماً

 .نمايند خودداری

 اخذ گذار بیمه از باشد شده تهیه ناظر مهندس توسط که نگهبان سازه نقشه و خاک مکانیک گزارش متر 4 از بیش عمق با گودبرداری برای -

 .گردد

 نمايد. تعیین ريسک میزان به توجه با نامه بیمه مدت طول در و حادثه هر برای گر بیمه مالي تعهد حداکثرنظر خود را در خصوص  -

 مجدد بازديد مستلزم نامه بیمه صدور نگردد، صادر نامه بیمه شده ذکر زمان در چنانچه و بوده ساعت 24 حداکثر اولیه بازديد کارشناسي عتبارا 

 .بود خواهد

 از میباشد،حدود اختیارات شعبه  از بیش گذار بیمه درخواست مورد مالي تعهد موارديکه و استمتر3 از بیش خاکبرداری عمق موارديکه کلیه برای 

 .گردد هماهنگيمديريت مسئولیت  اين با صدور از قبل و استفاده شرکت قرارداد طرف کارشناس ساختمان مهندسین

 نمي قرارداد طرف مهندسین به کار ارجاع به مجاز محترم نمايندگان از هیچیک لذا بوده؛ پذير امکان شعبه با فقط قرارداد طرف مهندسین ارتباط 

 میپذيرد.. درخواست بازديد با کارشناسان خارج از شرکت صرفا از طريق شعبه انجام باشند

  گذاراني که بعد از گذشت يک ماه از تاريخ انقضا بیمه نامه نسبت به تمديد ارائه تخفیف عدم خسارت مربوط به بیمه نامه های ساالنه بوده و به بیمه

 آن اقدام نمايند تعلق نمي گیرد.

 شرایط خصوصی : -

  در غیر اينصورت بیمه گر تعهدی برایدر محل مورد بیمه میباشد.طبق توصیه های کارشناس بازديد اولیه بیمه گذار موظف به رعايت نکات ايمني 

 ارده نخواهد داشت.جبران خسارات و

 حرفه ای پزشکانشرایط خصوصی و نکات بیمه نامه های مسئولیت  .6

 نکات کلی : -

  د.تعلق نمي گیر، تخفیف عدم خسارت به بیمه گذاراني که بعد از گذشت يک ماه از تاريخ انقضا بیمه نامه نسبت به تمديد آن اقدام نمايند 

  پذير مي باشد.صدور اين بیمه نامه تنها به صورت ساالنه امکان 

 .حداکثر تعهد قابل ارائه در هر حادثه معادل يک ديه ماه حرام مي باشد 

 شرایط خصوصی :  -

 پزشکي آموزش و درمان بهداشت، وزارت مصوب رشته هر به مربوط آموزشي های کوريکولوم شرح اساس بر خسارت احتمالي، خسارت بروز زمان در 

رض )در شرايط خصوصي پیش ف .گیرد مي قرار رسیدگي مورد باشد، مي گذار بیمه حرفه با مرتبط که ايران پزشکي نظام سازمان تأيیديه و کشور

 سیستم ثبت شده است(

 در شرايط خصوصي پیش فرض سیستم ثبت شده . باشد مي قانوني صالح ذی مراجع توسط گذار بیمه مسئولیت احراز به منوط خسارت پرداخت(

 است(

 در شرايط خصوصي پیش فرض سیستم ثبت شده است( .باشد نمي پوشش تحت اعتیاد ترک مراکز در گذار بیمه مسئولیت( 

 در رگ بیمه و میباشد پوشش تحت ايران اسالمي جمهوری جغرافیايي محدوده بیمارستاني و درماني مراکز و مطب در "صرفا گذار بیمه مسئولیت 

)در شرايط خصوصي  .داشت نخواهد خسارت پرداخت در تعهدی مزبور مراکز از خارج گذار بیمه ای حرفه های مسئولیت و ها فعالیت و اعمال قبال

 پیش فرض سیستم ثبت شده است(
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 حرفه ای پیراپزشکانشرایط خصوصی و نکات بیمه نامه های مسئولیت  .7

 نکات کلی : -

 د.تعلق نمي گیر، تخفیف عدم خسارت مايند به بیمه گذاراني که بعد از گذشت يک ماه از تاريخ انقضا بیمه نامه نسبت به تمديد آن اقدام ن 

 .صدور اين بیمه نامه تنها به صورت ساالنه امکان پذير مي باشد 

 .در اين بیمه نامه تعهد هر حادثه کمتر يا بیشتر از يک ديه ماه حرام قابل ارائه نمي باشد 

 شرایط خصوصی : -

 پزشکي آموزش و درمان بهداشت، وزارت مصوب رشته هر به مربوط آموزشي های کوريکولوم شرح اساس بر خسارت احتمالي، خسارت بروز زمان در 

رض )در شرايط خصوصي پیش ف .گیرد مي قرار رسیدگي مورد باشد، مي گذار بیمه حرفه با مرتبط که ايران پزشکي نظام سازمان تأيیديه و کشور

 سیستم ثبت شده است(

 در شرايط خصوصي پیش فرض سیستم ثبت شده  .باشد مي قانوني صالح ذی مراجع توسط گذار بیمه مسئولیت احراز به منوط خسارت پرداخت(

 است(

 در شرايط خصوصي پیش فرض سیستم ثبت شده است( .باشد نمي پوشش تحت اعتیاد ترک مراکز در گذار بیمه مسئولیت( 

 در رگ بیمه و میباشد پوشش تحت ايران اسالمي جمهوری جغرافیايي محدوده بیمارستاني و درماني مراکز و مطب در "صرفا گذار بیمه مسئولیت 

)در شرايط خصوصي  .داشت نخواهد خسارت پرداخت در تعهدی مزبور مراکز از خارج گذار بیمه ای حرفه های مسئولیت و ها فعالیت و اعمال قبال

 پیش فرض سیستم ثبت شده است(

 پیمانکاران پروژه های عمرانی در قبال اشخاص ثالثشرایط خصوصی و نکات بیمه نامه های مسئولیت مدنی  .8

 نکات کلی : -

 صي واحد صدور موظف است در زمان صدور بیمه نامه مفاد پیمان منعقده را از بیمه گذار اخذ و شماره ، تاريخ و موضوع پیمان را در شرايط خصو

 بیمه نامه درج نمايد.

 قبال رد عمراني های پروژه پیمانکارانمسئولیت مدني مي باشند در رابطه با بیمه نامه  کلیه نمايندگان حقیقي و حقوقي دارای مجوز صدور ملزم 

که امکان محاسبه حق بیمه توسط سیستم جامع بیمه ای وجود ندارد، مي بايست فرم پیشنهاد را به واحد سرپرستي ارسال نموده و ثالث  اشخاص

 نسبت به اعالم آن اقدام نمايند. نرخ و شرايط را از واحد تحت سرپرستي اخذ نموده و سپس

 شرایط خصوصی : -

 .در صورتیکه بیمه گذار دارای چند محل فعالیت باشد اين اماکن مي بايست در شرايط خصوصي قید گردند 

 اين بیمه نامه صرفاً خساراتي را پوشش مي دهد که قبل از پايان پروژه و در مدت اعتبار بیمه نامه رخ داده باشد 

  کارکنان بیمه گذار و ساير پیمانکاران پروژه تحت پوشش اين بیمه نامه نمي باشد.خسارت وارد به 

  واحد صدور مکلف است موضوع رابا ستاد مطرح نموده و پس از اخذ موافقت و نرخ و شرايط در صورتي که فعالیت بیمه گذار همراه با انفجار باشد

 درج نمايد : ، متن ذيل را در شرايط خصوصي الزاميمربوط به اين پوشش 

و  يیديهبیمه گذار موظف است کلیه اقدامات ايمني و حفاظتي را در خصوص انجام انفجارات در پروژه رعايت نمايد و هر گونه انفجار مي بايست با تأ 

 حضور مقامات انتظامي صورت گیرد در غیر اينصورت بیمه گر تعهدی در پرداخت خسارت نخواهد داشت.

 ت موارد زير مي باشد در غیر اينصورت بیمه گر تعهدی در جبران خسارت نخواهد داشت:بیمه گزارموظف به رعاي 
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متر مانده به پروژه از عالئم هشدار دهنده مناسب همچون مخروطي و پرچمدار استفاده نمايد.)ويژه فعالیتهايي همچون  211در فاصله حداقل  -

 در خیابانها و جاده ها در حال فعالیت مي باشند( راهسازی، لکه برداری،آسفالت کاری و موارد مشابه که عمدتاً

 با نصب فنس و حفاظ مناسب از سقوط اشخاص ثالث جلوگیری به عمل آورد.)ويژه فعالیتهايي که حفاری يا گودبرداری دارند( -

نمايد.)فعالیتهايي که به منظور پیشگیری از ورود خسارت به اشخاص ثالث از نوارزرد رنگ در روز و چراغ چشمک زن در شب استفاده  -

 گودبرداری،حفاری و يا انحراف مسیر و يا دپوی مصالح در معابر دارند(.

پرداخت  تبیمه گر تنها زماني  به بیمه گذار در قبال زيان يا خسارت وارده به کابلها و يا لوله های زير زمیني يا ساير تاسیسات زير زمیني غرام -

د ، بیمه گزار از مقامات و مسئوالن ذيربط درباره محل دقیق اين کابلها ،لوله ها و يا ساير تاسیسات مي کند که پیش از شروع کارهای قراردا

ا ها ي زير زمیني استعالم بعمل آورده و احتیاط الزم را رعايت کرده باشد.جبران غرامت در هر مورد محدود به هزينه های تعمیر اين کابلها،لوله

و هرگونه خسارت تبعي تحت پوشش اين بیمه نامه نمي باشد.)زماني اين بند درج مي گردد که مالي ثالث  ساير تاسیسات زير زمیني مي باشد

 درخواست شده باشد و پروژه عملیات حفاری داشته باشد(

 شرایط خصوصی و نکات بیمه نامه های مسئولیت مدنی مدیران و ناجیان استخر .9

 نکات کلی : -

 داد و اسامي ناجیان غريق، تعداد سانسها و امکانات استخر را  به طور دقیق در شرايط خصوصي بیمه واحد صدور موظف است مساحت استخر، تع

 نامه درج نمايد.

  ناجیان غريق استخر جزء کارکنان بیمه گذار محسوب مي شوند و مسئولیت مدني نامبردگان ، مسئولیت مدني بیمه گذار تلقي مي گردد.بديهي

 مي باشد.صورت ارائه لیست اسامي آنها در زمان صدور بیمه نامه ، تحت پوشش است مسئولیت ناجیان غريق در 

  محاسبه  که امکان مديران و ناجیان استخرمسئولیت مدني کلیه نمايندگان حقیقي و حقوقي دارای مجوز صدور ملزم مي باشند در رابطه با بیمه نامه

رم پیشنهاد را به واحد سرپرستي ارسال نموده و نرخ و شرايط را از واحد تحت حق بیمه توسط سیستم جامع بیمه ای وجود ندارد، مي بايست ف

 سرپرستي اخذ نموده و سپس نسبت به اعالم آن اقدام نمايند.

 شرایط خصوصی : -

  گر تعهدی در پرداخت خسارت ندارد.)در شرايط خصوصي پیش فرض  بیمه)اطراف استخر( در صورت عدم حضور ناجیان غريق در محوطه شنا

 سیستم ثبت شده است(

  ناجیان غريق ملزم به داشتن کارت معتبر مورد تايید فدراسیون نجات غريق مي باشند در غیر اينصورت بیمه گر تعهدی برای پرداخت خسارت

 .)در شرايط خصوصي پیش فرض سیستم ثبت شده است( نخواهد داشت.

 (  غريق نجات)  شنا فدراسیون توسط شده تعیین استانداردهای براساس ، شرايط ساير و استخر مساحت به توجه با بايست مي غريق ناجیان تعداد

 .)در شرايط خصوصي پیش فرض سیستم ثبت شده است(باشد

 در شرايط خصوصي  تحت پوشش نمي باشند. آسیب های ناشي از بیماريهای پوستي و خسارات ناشي از عدم رعايت نظافت و بهداشت عمومي(.

 شده است(پیش فرض سیستم ثبت 

 در شرايط خصوصي پیش فرض سیستم ثبت شده است( .باشد مي اعتبار فاقد جديد مديريت برای نامه بیمه ، استخر مديريت تغییر صورت در( 

 مسافران قبال در اقامتی واحدهای و هتلها شرایط خصوصی و نکات بیمه نامه های مسئولیت مدنی مدیران .11

 نکات کلی : -

  يا اقامتگاه و امکانات آن را  به طور دقیق در شرايط خصوصي بیمه نامه درج نمايد. هتل ظرفیتواحد صدور موظف است 
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  خسارات ناشي از آسانسورها ، مجموعه های ورزشي و استخر و سونای موجود در محل واحدهای اقامتي تحت پوشش نمي باشد مگر اينکه توافق

 کتبي صورت گرفته باشد.

 ولیت بر اساس نظر کارشناس بیمه گر و بدون نیاز به رأی دادگاه ، ده درصد به حق بیمه افزوده مي گردد.در صورت درخواست پوشش احراز مسئ 

  قبال رد اقامتي واحدهای و هتلها مسئولیت مدني مديرانکلیه نمايندگان حقیقي و حقوقي دارای مجوز صدور ملزم مي باشند در رابطه با بیمه نامه 

یمه توسط سیستم جامع بیمه ای وجود ندارد، مي بايست فرم پیشنهاد را به واحد سرپرستي ارسال نموده و نرخ و که امکان محاسبه حق ب مسافران

 شرايط را از واحد تحت سرپرستي اخذ نموده و سپس نسبت به اعالم آن اقدام نمايند.

 شرایط خصوصی : -

  و بیش از ظرفیت اعالم شده در پروانه فعالیت ، تحت پوشش اين بیمه ظرفیت واحد اقامتي بر اساس پروانه فعالیت واحد اقامتي تعیین مي گردد

 )اين بند در شرايط خصوصي بیمه نامه ثبت شده است( نامه نمي باشد.

 اين بند در شرايط خصوصي بیمه نامه ثبت شده  .گیرد نمي قرار نامه بیمه اين پوشش تحت استاندارد غیر سیستمهای گرمايشي از ناشي خسارت(

 است(

 باشد نمي نامه بیمه ناي پوشش تحت غذايي مسمومیت از ناشي مدني مسئولیت. 

 .اين بند در شرايط خصوصي بیمه نامه ثبت  خسارات ناشي از استخر و سونا و مجموعه ورزشي واحد اقامتي تحت پوشش اين بیمه نامه نمي باشد(

 شده است(

  اين بند در شرايط خصوصي بیمه نامه ثبت شده است( تحت پوشش نمي باشد.خسارت ناشي از آسانسورهای موجود در محل واحدهای اقامتي( 

 :چنانچه بیمه گذار پوشش مالي جهت خودروهای مهمانان در پارکینگ واحد اقامتي را خريداری نموده باشد متن زير در شرايط خصوصي درج گردد 

ر و سرقت کلي در تعهد بیمه گر مي باشد.هرگونه خسارت وارده به بدنه خودروها در اين بیمه نامه خسارت وارده به خودروها ناشي از آتش سوزی ، انفجا

 ، شکست شیشه ، خط و خش و قری در تعهدات بیمه گر نمي باشد.

و در ماه پس از وقوع حادثه  3در رابطه با سرقت کلي خودروها ، چنانچه خسارت در تعهد بیمه گر باشد و مسئولیت بیمه گذار محرز گردد ، بیمه گر 

 صورت عدم حصول نتیجه توسط نیروی انتظامي ، نسبت به پرداخت خسارت اقدام خواهد نمود.در هر صورت نیز پرداخت خسارت منوط به انتقال سند

 مالکیت خودرو به نام بیمه گر مي باشد.

  ات ، نسخ خطي ، طال و جواهرات نخواهد داشت.، وجوه نقد ، مسکوکاموال قیمتي در اين بیمه نامه بیمه گر تعهدی برای جبران خسارات وارده به 

 .اين بند در شرايط خصوصي بیمه نامه ثبت شده است( هرگونه خسارت مالي ناشي از سرقت اموال میهمانان تحت پوشش اين بیمه نامه نمي باشد( 

 اطفای حريق در محل مورد بیمه مي باشد.یه اقدامات ايمني الزم از جمله نصب سیستم هشداردهنده و کپسول کل رعايت به موظف بیمه گذار 

 .هرگونه خسارت ناشي از درگیری، نزاع ، زد و خورد و ازدحام جمعیت تحت پوشش اين بیمه نامه نمي باشد 

 .حضور نگهبان در محل مورد بیمه الزامي مي باشد 

  ساقط شده و بیمه گر نسبت به خسارت های واقع شده در در صورت پايان دوره مديريت بیمه گذار در محل مورد بیمه ، بیمه نامه از درجه اعتبار

 زمان تصدی مديريت جديد تعهدی نخواهد داشت.

اشخاص  قبال در کشاورزی و سازی راه ، ساختمانی آالت ماشین شرایط خصوصی و نکات بیمه نامه های مسئولیت دارندگان .11

 ثالث

 نکات کلی : -

 رد ثالث اشخاص به شده وارد خسارت اجباری بیمه قانوني موضوع اجباری ثالث شخص نامه بیمه شرايط مشمول و جايگزين هرگزبیمه نامه  اين 

 است مواردی به محدود آن پوشش و نیست بدني های خسارت تأمین صندوق تعهدات و( 21/12/1395 مصوب) نقلیه وسايل از ناشي حوادث اثر
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 سارتخ تأمین صندوق يا الذکر فوق اجباری نامه بیمه محل از و بوده گذار بیمه عهده بر حادثه مسئولیت ثالث، شخص نامه بیمه وجود علیرغم که

 . نباشد پرداخت قابل بدني های

  ات ، استثنائبیمه  موضوع دستگاه مشخصات ،اسامي رانندگان  را به طور دقیق در بیمه نامه ومحدوده مکاني موضوع بیمه واحد صدور موظف است

 شرايط خصوصي بیمه نامه درج نمايند.و ساير شرايط مربوطه را در 

  راه ، ساختماني آالت ماشین دارندگانمسئولیت مدني کلیه نمايندگان حقیقي و حقوقي دارای مجوز صدور ملزم مي باشند در رابطه با بیمه نامه 

مي بايست فرم پیشنهاد را به واحد  که امکان محاسبه حق بیمه توسط سیستم جامع بیمه ای وجود ندارد، اشخاص ثالث قبال در کشاورزی و سازی

سرپرستي ارسال نموده و نرخ و شرايط را از واحد تحت سرپرستي اخذ نموده و سپس نسبت به اعالم آن اقدام نمايند.با توجه به عدم وجود 

 دستورالعمل محاسباتي در اين رشته ، واحدهای سرپرستي نرخ و شرايط را از ستاد اخذ خواهند نمود.

 خصوصی :شرایط  -

  شماره ،رنگ،ساخت سال،موتور شماره،دستگاه مدل،سازنده کشور،سريال شماره،دستگاه نوعبیمه ) موضوع دستگاه مشخصاتاسامي رانندگان و 

 گردد.به طور دقیق در شرايط خصوصي بیمه نامه درج  بايد ظرفیت(،شاسي

 و خسارات ناشي از تردد شهری و بین شهری تحت پوشش اين بیمه نامه نمي باشد. باشد مي هپروژ و کارگاهي محدوده در فقط شرکت اين تعهد 

 قرراتم مطابق يا و باشد شده باطل وی رانندگي گواهینامه يا باشد رانندگي گواهینامه فاقد حادثه وقوع هنگام بیمه موضوع راننده که صورتي در 

 .بود نخواهد پرداخت قابل خسارت نباشد متناسب بیمه موضوع رانندگي برای راننده گواهینامه رانندگي و راهنمايي

 باشد مي بیمه مورد محل در ايمني نکات رعايت به موظف گذار بیمه. 

 داشت نخواهد تعهدی و يا راننده گذار بیمه به وارده احتمالي خسارات خصوص در گر بیمه  . 

 نمیباشد پرداخت قابل النفع عدم و مستقیم غیر خساراتو  مرتبط غیر کاربری از ناشي خسارات . 

 .اين بیمه نامه تنها مسئولیت مالک و رانندگاني که اسامي آنها قبل از حادثه به بیمه گر اعالم شده باشد را پوشش مي دهد 

 .خسارت وارد به اموال کارفرما و پیمانکاران و پروژه يا فعالیت در دست انجام تحت پوشش اين بیمه نامه نمي باشد 

 ورزشی های مجموعه و باشگاهها خصوصی و نکات بیمه نامه های مسئولیت مدنی مدیرانشرایط  .12

 نکات کلی : -

 ، ه ب واحد صدور مکلف است موضوع رابا ستاد مطرح نموده و پس از اخذ موافقت و نرخ و شرايط مربوط به اين پوشش در خصوص پوشش مسابقات

 صورت مکتوب ، نسبت به پوشش مسابقات اقدام نمايد.

  را به طور دقیق در بیمه نامه و نوع ورزشها ، تعداد ورزشکاران ، استثنائات و ساير شرايط محدوده مکاني موضوع بیمه واحد صدور موظف است

 مربوطه را در شرايط خصوصي درج نمايد.

  رزشي و های مجموعه و باشگاهها ي مديرانکلیه نمايندگان حقیقي و حقوقي دارای مجوز صدور ملزم مي باشند در رابطه با بیمه نامه مسئولیت مدن

 که امکان محاسبه حق بیمه توسط سیستم جامع بیمه ای وجود ندارد، مي بايست فرم پیشنهاد را به واحد سرپرستي ارسال نموده و نرخ و شرايط

 را از واحد تحت سرپرستي اخذ نموده و سپس نسبت به اعالم آن اقدام نمايند.

 

 شرایط خصوصی : -

 گردد.در شرايط خصوصي درج بايد  نوبت و جنسیت ورزشکاران هر در کننده شرکت نفرات تعداد ، ورزشي های رشته نوع 

 ر د در صورت پايان دوره مديريت بیمه گذار در محل مورد بیمه ، بیمه نامه از درجه اعتبار ساقط شده و بیمه گر نسبت به خسارت های واقع شده

 نخواهد داشت.زمان تصدی مديريت جديد تعهدی 
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 د مديريتي باشد، در اين بیمه نامه تحت هرگونه خسارت ناشي از حوادث ورزشي تحت پوشش اين بیمه نامه نبوده و چنانچه حادثه ناشي از عملکر

  پوشش قرار مي گیرد.

 ت ، تحت پوشش اين بیمه نامه نميظرفیت مجموعه ورزشي بر اساس فعالیت آن واحد تعیین مي گردد و بیش از ظرفیت اعالم شده در پروانه فعالی 

 باشد. )اين بند در شرايط خصوصي پیش فرض سیستم درج شده است(

 )مسمومیتهای غذايي تحت پوشش اين بیمه نامه نمي باشد. )اين بند در شرايط خصوصي پیش فرض سیستم درج شده است 

  میباشد.بیمه گذار موظف به رعايت کلیه نکات ايمني ورزش و فدراسیون مورد بیمه 

 : چنانچه بیمه گذار متقاضي اخذ پوشش تماشاچیان باشد،درج جمله ذيل در شرايط خصوصي الزامي است 

 تماشاچیان مراجعه کننده به محل مورد بیمه با ظرفیت  ................ نفر تحت پوشش اين بیمه نامه مي باشند.

 ين بیمه نامه نمي باشد.خسارات ناشي از استفاده از استخر و سونا و ... تحت پوشش ا 

 يخسارات ناشي از فعالیت ورزشي کوهنوردی ، مسابقات دوچرخه سواری ، اتومبیل راني و هرگونه فعالیت ورزشي که خارج از محوطه مجموعه ورزش 

 باشد ، تحت پوشش قرار نمي گیرد.

 ازمجموعه کنندگان استفاده و مراجعین قبال در شهربازی مدیرانشرایط خصوصی و نکات بیمه نامه های مسئولیت مدنی  .13

 نکات کلی : -

 و ساير شرايط مربوطه را در شرايط تعداد و ظرفیت دستگاه ها  را به طور دقیق در بیمه نامه ومحدوده مکاني موضوع بیمه  واحد صدور موظف است

 خصوصي بیمه نامه درج نمايد.

 و نمراجعی قبال در شهربازی مسئولیت مدني مديراناشند در رابطه با بیمه نامه کلیه نمايندگان حقیقي و حقوقي دارای مجوز صدور ملزم مي ب 

که امکان محاسبه حق بیمه توسط سیستم جامع بیمه ای وجود ندارد، مي بايست فرم پیشنهاد را به واحد سرپرستي  ازمجموعه کنندگان استفاده

 و سپس نسبت به اعالم آن اقدام نمايند. ارسال نموده و نرخ و شرايط را از واحد تحت سرپرستي اخذ نموده

 

 شرایط خصوصی : -

  را در شرايط خصوصي درج نمايد.نام دستگاه ها ، تعداد و ظرفیت هر يک از آنها واحد صدور موظف است 

  خسارت های واقع شده در در صورت پايان دوره مديريت بیمه گذار در محل مورد بیمه ، بیمه نامه از درجه اعتبار ساقط شده و بیمه گر نسبت به

 زمان تصدی مديريت جديد تعهدی نخواهد داشت.

 .در صورت عدم انجام بازديد و سرويس های مناسب بیمه گر تعهدی در پرداخت خسارت ندارد 

  درگیری از شمول تعهدات بیمه نامه خارج است و نزاعخسارات ناشي از. 

 .خسارت ناشي از ازدحام تحت پوشش نمیباشد 

 نمود نخواهد تجاوزدر خصوص فوت و نقص عضو   دستگاه هر برای گر بیمه دتعه حداکثر. 

  دارند باشد،درج جمله ذيل در شرايط خصوصي الزامي است : حضور شهربازی محوطه در که افرادی برایچنانچه بیمه گذار متقاضي اخذ پوشش 

o باشند. دارند نیز تحت پوشش اين بیمه نامه مي حضور محوطه شهربازی در که افرادی 

 )پرداخت خسارت منوط به ارائه گواهي استاندارد مي باشد. )اين مورد در شرايط خصوصي پیش فرض سیستم ثبت شده است 

  کلیه خسارات جاني حادث در محل مورد بیمه )در خصوص حوادث موضوع بیمه( مي بايست توسط مقامات انتظامي ، اورژانس وکارشناس بیمه

 شرايط خصوصي پیش فرض سیستم ثبت شده است(تأيید گردد. )اين مورد در 

 ت ابیمه گذار موظف است چنانچه دستگاهي به شهربازی اضافه شود به بیمه گر اطالع داده تا حق بیمه اضافي دريافت گردد در غیر اينصورت خسار

 بت شده است()اين مورد در شرايط خصوصي پیش فرض سیستم ث مربوط به دستگاه های اضافه شده تحت پوشش نمي باشد.



15  

 

 ايل وس درعايت کلیه استاندارهای سازمان ملي استاندارد ايران جهت تجهیزات شهربازی الزامي بوده و پرداخت خسارت منوط به ارائه گواهي استاندار

  میباشد.

 اين مورد در شرايط خصوصي  باشد. ارائه اوراق بازديدهای دوره ای مأمورين سازمان ملي استاندارد به بیمه گر در هنگام رسیدگي خسارات الزامي مي(

 پیش فرض سیستم ثبت شده است(

 .بیمه گذار موظف است کلیه وظايف و احتیاط های ايمني را جهت پیشگیری از خسارت رعايت نمايد 

  ن برای جبرابیمه گذار موظف است حداقل تا فاصله دو متری سرسره بادی از کفپوش مناسب استفاده نمايد در غیر اينصورت بیمه گر تعهدی

 خسارات وارده نخواهد داشت.

 بیمه گذار موظف است در اطراف سرسره بادی )قسمت مقابل آن( با نصب حفاظ از ورود يا ايستادن ممانعت بعمل آورد در غیر اينصورت بیمه گر 

 تعهدی برای جبران خسارات وارده نخواهد داشت.

  در شهربازی بیش از ظرفیت مجاز آن باشد ، بیمه گر تعهدی در جبران خسارات وارده چنانچه خسارت وارده ناشي از استفاده از وسايل مستقر

 نخواهد داشت.

 شهروندان قبال در شهرداریشرایط خصوصی و نکات بیمه نامه های مسئولیت مدنی  .14

 نکات کلی : -

 خصوصي بیمه نامه درج نمايد. را به طور کامل و دقیق در شرايطجمعیت ، تعهدات و استثنائات بیمه نامه  واحد صدور موظف است 

  مکان که ا شهروندان قبال در مدني شهرداریمسئولیت کلیه نمايندگان حقیقي و حقوقي دارای مجوز صدور ملزم مي باشند در رابطه با بیمه نامه

ده و نرخ و شرايط را از واحد محاسبه حق بیمه توسط سیستم جامع بیمه ای وجود ندارد، مي بايست فرم پیشنهاد را به واحد سرپرستي ارسال نمو

تي ستحت سرپرستي اخذ نموده و سپس نسبت به اعالم آن اقدام نمايند..با توجه به عدم وجود دستورالعمل محاسباتي در اين رشته ، واحدهای سرپر

 نرخ و شرايط را از ستاد اخذ خواهند نمود.

 

 شرایط خصوصی : -

  در شرايط خصوصي درج نمايد.تراکم جمعیت شهر را بر اساس آخرين سرشماری واحد صدور موظف است 

 .در اين بیمه نامه خسارت وارده به گردشگران خارجي بر اساس تعهدات بیمه نامه و قوانین جمهوری اسالمي ايران مي باشد 

 از عبارتند نامه بیمه استثنائات : 
  باشد مي شهرداری مسئولیتهای و اختیارات از خارج که قبیل اين از حوادثي و سیل-زلزله-طوفان مانند طبیعي حوادث-1

 . دارند قرارداد شهرداری با که پیمانکاراني مسئولیت از ناشي خسارات-2

 . آنها قرارداد طرف پیمانکاران و گاز شرکت0  برق شرکت0  آب سازمان0 مخابرات شرکت حفاريهای از ناشي خسارات -3

 .زمیني غیر و زمیني نقلیه وسايط تصادف از ناشي خسارات-4

 .گر بیمه پوشش تحت خطرات حدود از خارج خسارت هرگونه-5

 . نامه بیمه صدور تاريخ از قبل خسارت هرگونه-6

   عبارتند از  پوشش تحت خطرات : 
  شهرداری مسئولیت احراز صورت در عبوری افراد و اماکن ، منازل ، نقلیه وسائط روی بر شهرداری به متعلق درختان سقوط از ناشي حوادث -1

 احراز صورت در شهرداری به مربوط ساختمانهای و شهری های تراشه و ها پله و کانالها ، گودالها در نقلیه وسائط و افراد سقوط از ناشي حوادث -2

  شهرداری مسئولیت

   پارکها روشنايي های پايه از افراد گرفتگي برق به مربوط حوادث-3

  تجاری واحدهای و معابر0   منازل در افتادگي آب از ناشي خسارتهای  - 4

  شهرداری توسط سمپاشي اثر در افراد مسمومیت از ناشي خسارات  -5
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  زدگي يخ و برف ريزش و بارندگي هنگام پلها و معابر در نمک و شن ريزش عدم از ناشي مالي و جاني خسارات -6

  کشي سگ و ولگرد و موذی حیوانات نمودن معدوم و گزاری طعمه از ناشي اتفاقات -7

  معبر سد رفع عدم يا رفع از ناشي خسارات -8

 .  شهرداری توسط شده نصب تابلوهای سقوط از ناشي خسارات-9

 .  مجاز غیر مکانهای در ساختماني ضايعات تخلیه جلوگیری از ناشي خسارات-11

 .عمراني عملیات انجام هنگام در شهرداری احداث دست در پروژه مجاور اماکن يا پارکها به وارده خسارات-11

 .شهرداری ساختمانهای قديمي طاقهای و ديوارها از خطر رفع عدم از ناشي خسارات  -12

 .ثالث اشخاص روی بر شهرداری ساختمانهای بامهای پشت از اجسام سقوط از ناشي خسارات-13

 و بود خواهد متعهد گذار بیمه مسئولیت احراز صورت در13 الي 1 بندهای طي الذکر فوق خطرات جبران خصوص در صرفاً گر بیمه است تاکید به الزم

 .داشت نخواهد خسارت جبران قبال در تعهدی هیچ مذکور بندهای از خارج خسارت گونه هر قبال در

 گان کنند استفاده قبال در آسانسور نگهداری و نصبشرایط خصوصی و نکات بیمه نامه های مسئولیت مدنی  .15

 نکات کلی : -

 شود اعالم آسانسور هر ظرفیت برابر بايدآسانسور هر تعهدات سقف. 

 واحد صدور مکلف است موضوع رابا ستاد سال يا بیشتر گذشته باشد،  21و يا از سال ساخت آسانسور  باشد درب بدون آسانسور کابین صورتیکه در

 و نرخ و شرايط مربوط به صورت مکتوب ، نسبت به پوشش آسانسور اقدام نمايد. اخذ موافقتانجام بازديد )در صورت لزوم( و مطرح نموده و پس از 

  ، اخذ موافقت و نرخ و شرايط انجام بازديد )در صورت لزوم( و واحد صدور مکلف است موضوع رابا ستاد مطرح نموده و پس از جهت پوشش باالبرها

 توب ، نسبت به پوشش باالبر اقدام نمايد.مربوط به صورت مک

 .صدور اين بیمه نامه برای مدت کمتر از يکسال قابل ارائه نمي باشد 

 داخذ پوشش مالي صرفاً برای آسانسورهای با کاربری باربری مي باشد و در آسانسورهای نفر بر بیمه گر تعهدی برای جبران خسارات مالي ندار. 

  به  را ساير اطالعات مربوط به آسانسور ، ظرفیت ونوع کاربری  مکاني موضوع بیمه را به طور دقیق در بیمه نامه وواحد صدور موظف است محدوده

 طور کامل در شرايط خصوصي درج نمايد.

  استفاده بالق در آسانسور نگهداری و مسئولیت مدني نصبکلیه نمايندگان حقیقي و حقوقي دارای مجوز صدور ملزم مي باشند در رابطه با بیمه نامه 

که امکان محاسبه حق بیمه توسط سیستم جامع بیمه ای وجود ندارد، مي بايست فرم پیشنهاد را به واحد سرپرستي ارسال نموده و نرخ  گان کنند

 و شرايط را از واحد تحت سرپرستي اخذ نموده و سپس نسبت به اعالم آن اقدام نمايند.

 

 شرایط خصوصی : -

 طالب ذيل را  در شرايط خصوصي درج نمايد :واحد صدور موظف است م 

 باربر( –نوع کاربری آسانسور )نفر بر  -

 اداری( –تجاری  –)مسکوني  ساختمان کاربری نوع -

 آسانسور کاتالوگمطابق با  آسانسورو مشخصات  ظرفیت -

 تعداد طبقات ساختمان : ............... طبقه -

  : مسئولیت مدير / مالک ساختمان نیز در اين بیمه نامه "در صورت پوشش مشترک بیمه گذار با مدير و مالک ساختمان ، اين جمله درج گردد

  "تحت پوشش مي باشد

 ض)در شرايط خصوصي پیش فر .داشت نخواهد ظرفیت بر مازاد خسارت به نسبت تعهدی گر بیمه ، آسانسور ظرفیت از بیش حمل صورت در 

 سیستم درج شده است(

 در شرايط خصوصي پیش فرض سیستم درج شده است( .باشد مي آسانسور ظرفیت معادل آسانسور دستگاه هر جهت گر بیمه تعهد حداکثر( 
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 در شرايط خصوصي پیش فرض سیستم  .باشد مي احتمالي خسارات از جلوگیری خصوص در متعارف ايمني اقدامات رعايت به موظف گذار بیمه(

 درج شده است(

 در شرايط خصوصي پیش فرض سیستم درج شده  .باشد داده رخ آسانسور داخلي محوطه در که باشد مي نامه بیمه اين پوشش تحت خساراتي(

 است(

 در شرايط خصوصي پیش فرض  .باشد يم آسانسور ینگهدار و ریتعم شرکت توسط یا دوره یدهايبازد يگواه ارائه به منوط خسارت پرداخت(

 سیستم درج شده است(

 .شماره سريال برچسب گواهي آسانسور بايد در شرايط خصوصي درج گردد 

 گان کنند استفاده قبال در آسانسور دارندگانشرایط خصوصی و نکات بیمه نامه های مسئولیت مدنی  .16

 نکات کلی : -

 ارائه نمي باشد. صدور اين بیمه نامه برای مدت کمتر از يکسال قابل 

 اخذ پوشش مالي صرفاً برای آسانسورهای با کاربری باربری مي باشد و در آسانسورهای نفر بر بیمه گر تعدی برای جبران خسارات مالي ندارد. 

 واحد صدور مکلف است موضوع رابا ستاد سال يا بیشتر گذشته باشد،  21و يا از سال ساخت آسانسور  باشد درب بدون آسانسور کابین صورتیکه در

 و نرخ و شرايط مربوط به صورت مکتوب ، نسبت به پوشش آسانسور اقدام نمايد. اخذ موافقتانجام بازديد )در صورت لزوم( و مطرح نموده و پس از 

  ، اخذ موافقت و نرخ و شرايط صورت لزوم( و انجام بازديد )در واحد صدور مکلف است موضوع رابا ستاد مطرح نموده و پس از جهت پوشش باالبرها

 مربوط به صورت مکتوب ، نسبت به پوشش باالبر اقدام نمايد.

 به  را واحد صدور موظف است محدوده مکاني موضوع بیمه را به طور دقیق در بیمه نامه و نوع کاربری ، ظرفیت و ساير اطالعات مربوط به آسانسور

 .طور کامل در شرايط خصوصي درج نمايد

  استفاده بالق در آسانسور نگهداری و مسئولیت مدني نصبکلیه نمايندگان حقیقي و حقوقي دارای مجوز صدور ملزم مي باشند در رابطه با بیمه نامه 

رخ ن که امکان محاسبه حق بیمه توسط سیستم جامع بیمه ای وجود ندارد، مي بايست فرم پیشنهاد را به واحد سرپرستي ارسال نموده و گان کنند

 و شرايط را از واحد تحت سرپرستي اخذ نموده و سپس نسبت به اعالم آن اقدام نمايند.

 

 شرایط خصوصی : -

 .واحد صدور موظف است جاهای خالي مندرج در شرايط خصوصي پیش فرض سیستم را به طور دقیق تکمیل نمايد 

 .شماره سريال برچسب گواهي آسانسور بايد در شرايط خصوصي درج گردد 

 داشت نخواهد ظرفیت بر مازاد خسارت به نسبت تعهدی گر بیمه ، آسانسور ظرفیت از بیش حمل صورت در. 

 باشد داده رخ آسانسور داخلي محوطه در که باشد مي نامه بیمه اين پوشش تحت خساراتي. 

 وخصوصی عمومی پارکینگ های مدیران شرایط خصوصی و نکات بیمه نامه های مسئولیت مدنی .17

 نکات کلی : -

  نامه جهت پارکینگ های توقیفي ارائه نمیگردد. اين بیمه 

  قابل پوشش بیمه ای مي باشند.خودرو ها در پارکینگ و انفجار و سرقت کلي در اين بیمه نامه صرفا خسارت ناشي از آتش سوزی  

 جاني منوط به احراز مسئولیت بیمه گذار توسط مراجع ذيصالح قضايي و يا کارشناس رسمي دادگستری وپرداخت خسارت مالي  پرداخت خسارت

 منوط به احراز مسئولیت بیمه گذار توسط مراجع ذيصالح قانوني و يا کارشناس بیمه گر مي باشد . 
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  را به طور کامل در ظرفیت ، پوشش ها و استثنائات بیمه نامه  ر بیمه نامه ورا به طور دقیق د محدوده مکاني موضوع بیمهواحد صدور موظف است

 شرايط خصوصي بیمه نامه درج نمايد.

  وخصوصي عمومي پارکینگ های مدني مديرانمسئولیت کلیه نمايندگان حقیقي و حقوقي دارای مجوز صدور ملزم مي باشند در رابطه با بیمه نامه 

ط سیستم جامع بیمه ای وجود ندارد، مي بايست فرم پیشنهاد را به واحد سرپرستي ارسال نموده و نرخ و شرايط که امکان محاسبه حق بیمه توس

 را از واحد تحت سرپرستي اخذ نموده و سپس نسبت به اعالم آن اقدام نمايند.

 شرایط خصوصی : -

  پوششها و استثنائات بايد در شرايط خصوصي درج گردد.ظرفیت پارکینگ ، 

  ،نیروی انتظامي  های تجسس سرقت تاريخ از ماه 3پس از اعالم در روزنامه های کثیراالنتشار و گذشت  چنانچهدر صورت سرقت کلي خودرو

 )در شرايط خصوصي پیش فرض سیستم درج شده است( .نمود خواهد ايفا را خود تعهد گر بیمه(نشود پیدا خودرو)نگردد نتیجه به منجر

 وارد ذيل در شمول تعهدات بیمه گر نمي باشد : م 

 سرقت جزئي لوازم خودرو  -

 فقدان و يا سرقت اموال داخل اتومبیل  -

 خسارت ناشي از تصادم اتومبیل )در شرايط خصوصي پیش فرض سیستم درج شده است( -

 هرگونه خسارت وارده به بدنه خودرو ها، خط و خش و قری .  -

 صورت عدم ارائه اين پوشش(خسارت ناشي از شکست شیشه )در  -

 خسارت ناشي از پاشیدن مواد شیمیايي بر اتومبیل ها )در صورت عدم ارائه اين پوشش( -

 خسارت مالي ناشي از برخورد اجسام به خودرو  -

 هرگونه خسارت ناشي از نزاع ، درگیری و زد و خورد و اعمال خرابکارانه -

  در پارکینگ تحت پوشش مي باشد .  ............ )مطابق با پوشش های خريداری شده(..........در اين بیمه نامه صرفا خسارت ناشي از 

  به نسبت همواره و باشند داشته خودروها خروج و ورود ثبت برای مناسبي سیستم که بود خواهد ارائه قابل پارکینگهای مورد در صرفاًاين بیمه نامه 

  .نمايند اقدام خودروها کلیه خروج و ورود دقیق ثبت

 مجاز های تعمیرگاه دارندگان شرایط خصوصی و نکات بیمه نامه های مسئولیت مدنی .18

 نکات کلی : -

 .اين بیمه نامه صرفاً جهت تعمیرگاه های مجاز قابل ارائه مي باشد 

 را به طور کامل در  مربوطهساير شرايط ظرفیت ، استثنائات و  را به طور دقیق در بیمه نامه و محدوده مکاني موضوع بیمه واحد صدور موظف است

 شرايط خصوصي درج نمايد.

  امکان  که مجاز های تعمیرگاه مدني دارندگانمسئولیت کلیه نمايندگان حقیقي و حقوقي دارای مجوز صدور ملزم مي باشند در رابطه با بیمه نامه

واحد سرپرستي ارسال نموده و نرخ و شرايط را از واحد محاسبه حق بیمه توسط سیستم جامع بیمه ای وجود ندارد، مي بايست فرم پیشنهاد را به 

 تحت سرپرستي اخذ نموده و سپس نسبت به اعالم آن اقدام نمايند.

 شرایط خصوصی : -

  تعمیرگاه بايد در شرايط خصوصي درج گردد.ظرفیت 

  : موارد ذيل در شمول تعهدات بیمه گر نمي باشد 

 خسارات ناشي از حوادث نقلیه موتوری -

 ي از عملیات تروريستيخسارت ناش -
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 هرگونه خسارت ناشي از نزاع ، درگیری و زد و خورد و اعمال خرابکارانه -

 خسارت ناشي از نصب وسايل و قطعات معیوب و نامناسب -

  تعمیرگاهدرج نوع خودرو ، شماره پالک ، شماره شاسي ، علت و تاريخ مراجعه ، موضوع تعمیر ، مدت زمان توقف در تعمیرگاه و تاريخ خروج از 

 در غیر اينصورت بیمه گر تعهدی برای جبران خسارات وارده نخواهد داشت.در سیستم ورود و خروج رايانه ای الزامي است.

  هب منجر پلیسي های تجسس سرقت تاريخ از ماه پس از اعالم در روزنامه های کثیراالنتشار و گذشت شش سرقت کلي خودرو، چنانچهدر صورت 

 )در صورت اخذ اين پوشش( .نمود خواهد ايفا را خود تعهد گر بیمه(نشود پیدا خودرو)نگردد نتیجه

  آن در هنگام اعالم خسارت برای کلیه حوادث رخداده در داخل تعمیرگاه ارائه تصوير کارت پذيرش خودرو حاکي از سالمت خودرو در هنگام تحويل

 به تعمیرگاه ضروری اشت.

 کلیه حوادث داخل تعمیرگاه و شرح چگونگي وقوع حادثه که به تأيید واحد حراست و مديريت تعمیرگاه  در صورت بروز حادثه،ارائه صورت جلسه

 رسیده باشد الزامي است.

 /داروخانه درمانگاه/کلینیک/بیمارستان فنی مسئولینشرایط خصوصی و نکات بیمه نامه های مسئولیت مدنی  .19

 نکات کلی : -

  قالب در دباش شده تايید قضايي مراجع طرف از و بوده گذار بیمه اشتباه يا و قصور نتیجه که بیمار به جاني خسارت هرگونه جبراندر اين بیمه نامه 

 .  گرفت خواهد قرار پرداخت و بررسي مورد عضو نقص

 .صدور اين بیمه نامه تنها به صورت ساالنه امکان پذير مي باشد 

 .در اين بیمه نامه هزينه پزشکي قابل ارائه نمي باشد 

 استثنائات و ساير شرايط مربوطه را در شرايط خصوصي بیمه و را به طور دقیق در بیمه نامه محدوده مکاني موضوع بیمه  واحد صدور موظف است

 نامه درج نمايد.

  درمانگاه/لینیکک/بیمارستان فني مسئولینمسئولیت مدني کلیه نمايندگان حقیقي و حقوقي دارای مجوز صدور ملزم مي باشند در رابطه با بیمه نامه 

 که امکان محاسبه حق بیمه توسط سیستم جامع بیمه ای وجود ندارد، مي بايست فرم پیشنهاد را به واحد سرپرستي ارسال نموده و نرخ و شرايط

 را از واحد تحت سرپرستي اخذ نموده و سپس نسبت به اعالم آن اقدام نمايند.

 شرایط خصوصی : -

  بر اساس شرح وظايف مسئولین فني که از طرف وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکي تأيید گريده است قابل پرداخت مي خسارت اين بیمه نامه

 باشد.

  زشکي نظام پاگر تعداد مسئولین فني بیش از يک نفر باشد درج اين جمله در شرايط خصوصي ضروری است : جناب آقای دکتر ................... به شماره

 ...... نیز بعنوان بیمه گذار معرفي مي گردد...........

 نوع درمانگاه و کلینیک بايد در شرايط خصوصي درج گردد. تخت بیمارستان تعداد / 

 : بیمه گر در خصوص موارد زيرتعهدی نخواهد داشت 

 خسارات ناشي از عملیات تروريستي -

 خسارات ناشي از نزاع و درگیری و زد و خورد -

 دم حضور مسئول فني در شیفت تعیین شدههرگونه خسارت ناشي از ع -

 ت توسط مسئول فني ارت ناشي از عملیات درماني و طبابخس -

  : تاس الزامي داروخانه فني مسئول صالحیت برگ ارائه خسارت هنگام دردر بیمه نامه مسئولین فني داروخانه ، در شرايط خصوصي اضافه گردد . 

 ضوابط علمي و حرفه ای که بیمه گذار ملزم به رعايت آنهاست در شرايط خصوصي پیش فرض سیستم  در بیمه نامه مسئولین فني داروخانه ، ساير

 ثبت گرديده است.
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 محاسب و طراح ناظر، مهندسین ای حرفهشرایط خصوصی و نکات بیمه نامه های مسئولیت  .21

 نکات کلی : -

 .صدور اين بیمه نامه تنها به صورت ساالنه امکان پذير مي باشد 

  که  محاسب و طراح ناظر، مهندسین ای مسئولیت حرفهکلیه نمايندگان حقیقي و حقوقي دارای مجوز صدور ملزم مي باشند در رابطه با بیمه نامه

ز ا امکان محاسبه حق بیمه توسط سیستم جامع بیمه ای وجود ندارد، مي بايست فرم پیشنهاد را به واحد سرپرستي ارسال نموده و نرخ و شرايط را

 واحد تحت سرپرستي اخذ نموده و سپس نسبت به اعالم آن اقدام نمايند.

 شرایط خصوصی : -

 اين بند در شرايط خصوصي پیش فرض سیستم  : باشد نمي پوشش تحت نیز زير خسارات نامه بیمه عمومي شرايط در مندرج  استثنائات بر عالوه(

 ثبت شده است(

 .گذار بیمه از غیر به شخصي هر مسئولیتهای از ناشي  ثالث اشخاص به وارده مالي و بدني خسارات -

 .نباشد آن جبران مسئول گذار بیمه که ساختمان به وارد طبیعي باليای و حوادث از ناشي خسارات -

 تحت...   و غیر به گزار بیمه ای حرفه مسئولیت واگذاری ، اجتماعي تامین ، شهرداری مطالبات ، تخلفات ،جرائم جزايي محکومیت -

 .باشد نمي نامه بیمه اين پوشش

 .است بوده ديگری بیمه پوشش تحت قبال که مواردی نیز و بوده مطلع  آنها گذاراز بیمه که ادعاهائي از ناشي خسارت -

 .نامه بیمه اين صدور از قبل خسارت ادعای هرگونه -

  خسارت براساس نظر کارشناس بیمه گر تعیین و پرداخت خواهد شددر اين بیمه نامه. 

  رسیدگي و پرداخت خسارت ارائه نظريه کارشناسي هیئت انتظامي نظام مهندسي ساختمان استان مربوطه ضروری است . در صورت لزوم رأی برای

 مراجع قضايي مورد استناد قرارمي گیرد.

  تحت پوشش اين بیمه نامه نمي باشد .خسارتهای غیرمستقیم و عدم النفع 

  تحت پوشش اين بیمه نامه نمي باشد .هرگونه خسارت عمدی و يا اعمال متقلبانه توسط بیمه گذار 

 .اين بیمه نامه خساراتي را تحت پوشش مي دهد که حین اجرای پروژه ساختماني رخ داده باشد و به هیچ عنوان کیفیت ساخت را شامل نمي شود 

 سال در رابطه با پروژه هايي که در مدت اعتبار بیمه نامه به تأيید وی رسیده است را تحت پوشش  اين بیمه نامه مسئولیت بیمه گذار را به مدت يک

 قرار مي دهد.

 مدنی مدیران مهد کودکهاشرایط خصوصی و نکات بیمه نامه های مسئولیت  .21

 نکات کلی : -

 واحد صدور مکلف است موضوع رابا ستاد و همچنین مهدهای شبانه روزی  نگهداری استثنائي کودکان از که مؤسساتي و در خصوص مهدکودکها

 مربوط به صورت مکتوب ، نسبت به صدور بیمه نامه اقدام نمايد.مطرح نموده و پس از اخذ موافقت و نرخ و شرايط 

  بر تعهدات در هر حادثه تجاوز نخواهد برا 11کودک ، يک تعهد مي باشد و در هر صورت تعهد طي دوره از  11حداکثر تعهد بیمه گر به ازای هر

 کرد.

 امه ن در صورت تمايل بیمه گذار ، به بیمه نمودن کارکنان ، ارائه لیست اسامي کارکنان الزامي مي باشد و حق بیمه متعلقه بر اساس تعرفه بیمه

 مسئولیت مدني کارفرما در قبال کارکنان محاسبه مي گردد.

 به که امکان محاس مدني مديران مهد کودکهامسئولیت ای مجوز صدور ملزم مي باشند در رابطه با بیمه نامه کلیه نمايندگان حقیقي و حقوقي دار

حق بیمه توسط سیستم جامع بیمه ای وجود ندارد، مي بايست فرم پیشنهاد را به واحد سرپرستي ارسال نموده و نرخ و شرايط را از واحد تحت 

 م آن اقدام نمايند.سرپرستي اخذ نموده و سپس نسبت به اعال
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 استثنائات و ساير شرايط مربوطه را در شرايط خصوصي بیمه و را به طور دقیق در بیمه نامه محدوده مکاني موضوع بیمه  واحد صدور موظف است

 نامه درج نمايد.

 شرایط خصوصی : -

 درج گردد.سال به تفکیک در شرايط خصوصي  دو زير و سال دو باالی کودکان تعداد کودکان به تفکیک 

 برند عالوه بر محاسبه اضافه نرخ مربوطه در  مي مهد محل از خارج به آموزشي يکروزه تورهای برای را نوآموزان مديريت مهدکودک، صورتیکه در

ت ساع 48شرايط خصوصي هم اين موضوع بايد درج گردد و بیمه گذار موظف است لیست اسامي شرکت کنندگان در تور و زمان و مکان تور را 

 قبل به صورت کتبي به بیمه گر اعالم و الحاقیه مربوطه را دريافت نمايد.

 مطابق مربوطه بیمه عالوه بر محاسبه حق نمايد ای پوشش بیمه درخواست گذار بیمه و باشد استخرو يا مجموعه ورزشي کودک دارای مهد چنانچه 

 مربوطه ، اين موضوع بايد در شرايط خصوصي بیمه نامه درج گردد.  تعرفه

 اين بند در شرايط خصوصي پیش فرض سیستم ثبت  .گیرد نمي قرار نامه بیمه اين پوشش تحت استاندارد غیر  حرارتي وسايل از ناشي خسارت(

 شده است و نیازی به درج آن در شرايط خصوصي نمي باشد(

  غذايي تحت پوشش نمیباشد.خسارات ناشي از مسمومیت 

  .خسارات ناشي از تنبیه بدني کودکان تحت پوشش نمیباشد 

  ت لیسدر زمان پرداخت خسارت ارائه فرم ثبت نام کودکان ، مورد تأيید ادره بهزيستي الزامي است مگر آنکه بیمه گذار در زمان صدور بیمه نامه

ط خصوصي پیش فرض سیستم ثبت شده است و نیازی به درج آن در شرايط خصوصي نمي )اين بند در شراي اسامي کودکان را ارائه نموده باشد.

 باشد(

 نامه یمهب پوشش تحت شود شناخته مسئول "قانونا گذار بیمه اگر نقلیه، وسائل از ناشي حادثه بروز صورت در و يکروزه تور پوشش خريد صورت در 

)اين بند در شرايط خصوصي پیش فرض سیستم ثبت شده  .باشد نمي نامه بیمه اين پوشش تحت حال هر در مقصر راننده مسئولیت اما باشد، مي

 است و نیازی به درج آن در شرايط خصوصي نمي باشد(

 مدنی مدیران و مجریان تورهای زیارتی و سیاحتیشرایط خصوصی و نکات بیمه نامه های مسئولیت  .22

 نکات کلی : -

  مؤسسه گردشگری يا آژانس مسافرتي )شخصیت حقوقي صاحب جواز فعالیت( امکان پذير مي باشد و صدور بیمه نامه صرفاً به نام مدير اين صدور

 بیمه نامه به نام لیدر تور میسر نمي باشد.

  درصد اضافه نرخ الزامي است. 21به همراه اعمال  نامهبه منظور پوشش مسئولیت لیدر تور ، درج مشخصات لیدر در شرايط خصوصي بیمه 

 برابر در هر حادثه مي باشد. 5قف تعهدات جاني طي دوره به میزان حداکثر س 

  مدني مديران و مجريان تورهای زيارتي و مسئولیت کلیه نمايندگان حقیقي و حقوقي دارای مجوز صدور ملزم مي باشند در رابطه با بیمه نامه

بايست فرم پیشنهاد را به واحد سرپرستي ارسال نموده و نرخ  که امکان محاسبه حق بیمه توسط سیستم جامع بیمه ای وجود ندارد، مي سیاحتي

 و شرايط را از واحد تحت سرپرستي اخذ نموده و سپس نسبت به اعالم آن اقدام نمايند.

 

 شرایط خصوصی : -

  تور بايد در شرايطمبدأ ، مقصد ، زمان و تاريخ حرکت ، زمان و تاريخ برگشت ، مشخصات وسیله نقلیه ، تعداد و مشخصات شرکت کنندگان در 

 خصوصي بیمه نامه درج گردند.

  درصد اضافه نرخ  21به منظور پوشش مسئولیت لیدر تور ، درج مشخصات لیدر در شرايط خصوصي بیمه نامه )مطابق متن ذيل( به همراه اعمال

 الزامي است.
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  "مسئولیت آقای/خانم ........... به کد ملي ............. بعنوان لیدر تور در اين بیمه نامه تحت پوشش مي باشد"

 : خسارات ناشي از عوامل زير از شمول تعهدات بیمه نامه خارج است 

 خسارات ناشي از نزاع و درگیری )در شرايط خصوصي پیش فرض سیستم درج شده است( -

 حوادث دريا )در شرايط خصوصي پیش فرض سیستم درج شده است(خسارات ناشي از  -

 خسارات ناشي از عمد و تقلب بیمه گذار )در شرايط خصوصي پیش فرض سیستم درج شده است( -

 خسارات ناشي از هرگونه بیماری ، هرگونه ديسک يا فتق و جنون )در شرايط خصوصي پیش فرض سیستم درج شده است( -

 زشي )در شرايط خصوصي پیش فرض سیستم درج شده است(خسارات ناشي از حوادث ور -

 خسارات وارده به اموال شرکت کنندگان در تور )در شرايط خصوصي پیش فرض سیستم درج شده است( -

خسارات ناشي از اعمال مجرمانه و استعمال مشروبات الکلي يا مواد مخدر توسط شرکت کنندگان )در شرايط خصوصي پیش فرض  -

 ت(سیستم درج شده اس

خسارات ناشي از عملیات ورزشي از قبیل ورزش های دريايي،کوهنوردی،مسابقه اتومبیلراني،کايت سواری و کلیه ورزش های حرفه ای  -

 )در شرايط خصوصي پیش فرض سیستم درج شده است(

 رج شده است(در تورهای پیاده خسارات ناشي از سرمازدگي،گرمازدگي و حمله حیوانات )در شرايط خصوصي پیش فرض سیستم د -

 خسارات ناشي از عملیات خرابکارانه و تروريستي -

 خسارات مستقیم يا غیر مستقیم ناشي از انفجار مین و مهمات و ادوات جنگي و درگیری با نیروهای نظامي -

 خسارات ناشي از حوادث نقلیه موتوری -

 ا در قبال مراجعین و مشتریانمدنی مدیران تاالرها و رستوران هشرایط خصوصی و نکات بیمه نامه های مسئولیت  .23

 نکات کلی : -

  مدني مديران تاالرها و رستوران ها در قبال مسئولیت کلیه نمايندگان حقیقي و حقوقي دارای مجوز صدور ملزم مي باشند در رابطه با بیمه نامه

که امکان محاسبه حق بیمه توسط سیستم جامع بیمه ای وجود ندارد، مي بايست فرم پیشنهاد را به واحد سرپرستي ارسال  مراجعین و مشتريان

 نموده و نرخ و شرايط را از واحد تحت سرپرستي اخذ نموده و سپس نسبت به اعالم آن اقدام نمايند.

 استثنائات و ساير شرايط مربوطه را در شرايط خصوصي بیمه و ر بیمه نامه را به طور دقیق دمحدوده مکاني موضوع بیمه  واحد صدور موظف است

 نامه درج نمايد.

 

 شرایط خصوصی : -

 .ظرفیت رستوران يا تاالر بر اساس پروانه فعالیت در شرايط خصوصي درج گردد 

 پرداخت نمي باشد. چنانچه بیش از ظرفیت اعالم شده در پروانه فعالیت از تاالر/رستوران استفاده گردد، خسارت قابل 

 یه اقدامات ايمني الزم از جمله نصب سیستم هشداردهنده و کپسول اطفای حريق در محل مورد بیمه مي باشد.کل رعايت به موظف بیمه گذار 

 : در اين بیمه نامه خسارات ناشي از موارد ذيل از شمول تعهدات بیمه نامه خارج است 

 استاندارد غیر و گرمازای حرارتي وسايل از ناشي خسارت -

  غذايي های مسمومیت از ناشي مدني مسئولیت -

 خسارات ناشي از عملیات تروريستي  -

 هرگونه خسارت ناشي از ازدحام -
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) بیمه گذار جهت پوشش حوادث بوقوع پیوسته در پارکینگ بايد بیمه نامه جداگانه ای  موتوری نقلیه وسايل پارکینگ مدني مسئولیت -

 اخذ نمايد.(

 مالي ناشي از سرقت اموال مراجعین و مشتريانهرگونه خسارت  -

خسارات ناشي از آسانسورها و يا استخر موجود در محل مورد بیمه )مگر اينکه حق بیمه مربوطه به طور جداگانه محاسبه و از بیمه گذار  -

 اخذ گردد.(

 هرگونه درگیری،نزاع و زد و خورد  -

 ران مراکز آموزشیمدنی مدیشرایط خصوصی و نکات بیمه نامه های مسئولیت  .24

 نکات کلی : -

  ه مراکز آموزشي که امکان محاسبمدني مديران مسئولیت کلیه نمايندگان حقیقي و حقوقي دارای مجوز صدور ملزم مي باشند در رابطه با بیمه نامه

نرخ و شرايط را از واحد تحت حق بیمه توسط سیستم جامع بیمه ای وجود ندارد، مي بايست فرم پیشنهاد را به واحد سرپرستي ارسال نموده و 

 سرپرستي اخذ نموده و سپس نسبت به اعالم آن اقدام نمايند.

 استثنائات و ساير شرايط مربوطه را در شرايط خصوصي بیمه و را به طور دقیق در بیمه نامه محدوده مکاني موضوع بیمه  واحد صدور موظف است

 نامه درج نمايد.

 

 شرایط خصوصی : -

 غیر فني( و ظرفیت کل آموزشگاه )مجموع ظرفیت کالسها( را در شرايط خصوصي بیمه نامه  -ت نوع مرکز آموزشي )فني واحد صدور موظف اس

 درج نمايد.

 .بیمه گذار موظف است هرگونه تغییر در تعداد هنرجويان / فراگیران / دانش آموزان را به بیمه گر اعالم نمايد 

  دانش آموزان به بیمه گر اعالم نشده باشد و حق بیمه اضافي متعلقه پرداخت نگرديده باشد ، در صورت چنانچه افزايش تعداد هنرجويان / فراگیران /

 وقوع خسارت ، قاعده نسبي اعمال خواهد شد.

 .پوشش اين بیمه نامه تنها محدود به داخل مرکز آموزشي مي باشد 

 )در شرايط خصوصي پیش فرض سیستم درج شده است(.باشد نمي پوشش تحت استاندارد غیر گرمايشي های سیستم از ناشي خسارت هرگونه

  ، است الزامي پرورش و آموزش اداره تايید مورد ، آموزان دانش نام ثبت فرم ارائه خسارت پرداخت هنگام دردر صورت احراز مسئولیت بیمه گذار .

 )در شرايط خصوصي پیش فرض سیستم درج شده است( .باشد نموده خريداری نام با صورت به را نامه بیمه گذار بیمه آنکه مگر

 نامه یمهب پوشش تحت شود شناخته مسئول "قانونا گذار بیمه اگر نقلیه، وسائل از ناشي حادثه بروز صورت در و يکروزه تور پوشش خريد صورت در 

 شرايط خصوصي پیش فرض سیستم درج شده است()در .باشد نمي نامه بیمه اين پوشش تحت حال هر در مقصر راننده مسئولیت اما باشد، مي

 در شرايط خصوصي پیش فرض سیستم درج شده است(.باشد مي صالح ذی مراجع از الزم مدارک و دادگاه رای ارائه به منوط خسارت پرداخت( 

  : در اين بیمه نامه خسارات ناشي از موارد ذيل از شمول تعهدات بیمه نامه خارج است 

 ز تنبیه دانش آموزان/فراگیرانهرگونه خسارت ناشي ا -

 هرگونه درگیری، نزاع و زد و خورد  -

  غذايي های مسمومیت از ناشي خسارات -
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 عمومی ناشی از نصب و نگهداری تابلوهای تبلیغاتی در قبال اشخاص ثالثشرایط خصوصی و نکات بیمه نامه های مسئولیت  .25

 نکات کلی : -

 برابر سقف تعهدات هر حادثه خواهد بود.  5 نامه بیمه مدت طول درخسارات جاني  با ارتباط در گر بیمه تعهد حداکثر 

  ريال تجاوز نخواهد کرد. 51101110111از مبلغ  نامه بیمه مدت طول در خسارات مالي در هر حادثه و با ارتباط درسقف تعهدات بیمه گر 

  ريال بدون مالیات  101110111بدون مالیات و در بیمه نامه های کوتاه مدت از ريال  105110111حق بیمه اين رشته در بیمه نامه های يکساله از

 نبايد کمتر باشد.

  عمومي ناشي از نصب و نگهداری تابلوهای مسئولیت کلیه نمايندگان حقیقي و حقوقي دارای مجوز صدور ملزم مي باشند در رابطه با بیمه نامه

ه حق بیمه توسط سیستم جامع بیمه ای وجود ندارد، مي بايست فرم پیشنهاد را به واحد سرپرستي که امکان محاسب تبلیغاتي در قبال اشخاص ثالث

 ارسال نموده و نرخ و شرايط را از واحد تحت سرپرستي اخذ نموده و سپس نسبت به اعالم آن اقدام نمايند.

 ستثنائات و ساير شرايط مربوطه را در شرايط خصوصي بیمه او را به طور دقیق در بیمه نامه محدوده مکاني موضوع بیمه  واحد صدور موظف است

 نامه درج نمايد.

 

 شرایط خصوصی : -

 .واحد صدور موظف است ابعاد و تعداد تابلوها را در شرايط خصوصي درج نمايد 

  در شرايط خصوصي درج گردد.درصد حق بیمه اضافي اين موضوع بايد  21چنانچه تابلو در ارتفاع )غیر از سطح زمین( نصب شده است عالوه بر اخذ 

 : در اين بیمه نامه خسارات ناشي از موارد ذيل از شمول تعهدات بیمه نامه خارج است 

 خسارات ناشي از حوادث طبیعي از جمله سیل ، زلزله ، طوفان ، طغیان رودخانه -

 خسارات ناشي از شورش ، انقالب ، ياغیگری ، عملیات خرابکارانه -

  تابلوهاسرقت  از ناشي خسارات -

 خسارت وارد به خود تابلوها  -

 از پله برقی گان کنند استفاده قبال درشرایط خصوصی و نکات بیمه نامه های مسئولیت مدنی  .26

 نکات کلی : -

 .در اين بیمه نامه بیمه گر تعهدی برای جبران خسارات مالي ندارد 

  مي  ذاربیمه گمسئولیت احراز صدور رأی مراجع قضايي مبني بر در اين بیمه نامه پرداخت خسارت منوط به بازديد و تأيید کارشناس بیمه گر و يا

 باشد.

 را در استثنائات ، توصیه های ايمني و ساير شرايط مربوطهو را به طور دقیق در بیمه نامه محدوده مکاني موضوع بیمه  واحد صدور موظف است 

 شرايط خصوصي بیمه نامه درج نمايد.

  له برقيگان از پ کنند استفاده قبال درمسئولیت مدني کلیه نمايندگان حقیقي و حقوقي دارای مجوز صدور ملزم مي باشند در رابطه با بیمه نامه 

ه واحد سرپرستي ارسال نموده و نرخ و شرايط که امکان محاسبه حق بیمه توسط سیستم جامع بیمه ای وجود ندارد، مي بايست فرم پیشنهاد را ب

 را از واحد تحت سرپرستي اخذ نموده و سپس نسبت به اعالم آن اقدام نمايند.

 

 شرایط خصوصی : -

 .واحد صدور موظف است تعداد ، محل دقیق نصب پله برقي ها و مشخصات آنها را مطابق با کاتالوگ در شرايط خصوصي بیمه نامه درج نمايد 

 زاع و درگیری از شمول تعهدات بیمه نامه خارج است.هرگونه ن 
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 .در هنگام پرداخت خسارت ارائه قرارداد تعمیر و نگهداری الزامي است و در غیر اينصورت خسارت غیرقابل پرداخت مي باشد 

 ت خسارات وارده خارج از شمول بیمه گذار موظف است نسبت به نرده کشي اطراف پله برقي به منظور ايمني بیشتر اقدام نمايد، در غیر اينصور

 تعهدات اين بیمه نامه میباشد. 

 .در زمان وقوع خسارت ارائه برگه های بازديد دوره ای الزامي است 

 .خسارت ناشي از عدم سرويس های دوره ای از شمول تعهدات بیمه گر خارج مي باشد 

 است. خسارت ناشي از عیب و نقص فني پله برقي از شمول تعهدات بیمه گر خارج 

 .خسارت ناشي از دستکاری يا اهمال عمد بیمه گذار يا تعمیرات پله برقي توسط افراد غیر متخصص از شمول تعهدات بیمه گر خارج است 

 نمراجعی ، ساکنین قبال در اداری یا مسکونی مجتمعهای مدیره هیئت/ مدیرشرایط خصوصی و نکات بیمه نامه های مسئولیت  .27

 ثالث اشخاص و

 نکات کلی : -

 .صدور اين بیمه نامه منوط به دارا بودن بیمه نامه آتش سوزی ساختمان مورد بیمه نزد بیمه نوين مي باشد 

 برابر سقف تعهدات هر حادثه خواهد بود.  5 نامه بیمه مدت طول درخسارات جاني  با ارتباط در گر بیمه تعهد حداکثر 

  له برقيگان از پ کنند استفاده قبال درمسئولیت مدني کلیه نمايندگان حقیقي و حقوقي دارای مجوز صدور ملزم مي باشند در رابطه با بیمه نامه 

 که امکان محاسبه حق بیمه توسط سیستم جامع بیمه ای وجود ندارد، مي بايست فرم پیشنهاد را به واحد سرپرستي ارسال نموده و نرخ و شرايط

 را از واحد تحت سرپرستي اخذ نموده و سپس نسبت به اعالم آن اقدام نمايند.

 استثنائات و ساير شرايط مربوطه را در شرايط خصوصي بیمه و را به طور دقیق در بیمه نامه محدوده مکاني موضوع بیمه  واحد صدور موظف است

 نامه درج نمايد.

 شرایط خصوصی : -

  بیمه نامه آتش سوزی ساختمان در شرايط خصوصي بیمه نامه مي باشد.واحد صدور مکلف به درج شماره 

 دچنانچه ساختمان مورد بیمه دارای بیمه نامه آسانسور باشد ، واحد صدور موظف است شماره بیمه نامه مسئولیت را در شرايط خصوصي درج نماي. 

 در شرايط خصوصي درج نمايد. واحد صدور موظف است تعداد واحدها ، تعداد بلوکها و امکانات ساختمان را 

 داشته ار مذکور افراد پوشش خواست در  بیمه متقاضي چنانچه و باشد نمي پوشش تحت( نگهبان و سرايدار ، نظافتچي) کارکنان به وارد خسارتهای 

 بیمه نامه درج شده است()اين بند در شرايط خصوصي  . نمايد استفاده کارکنان قبال در کارفرما مسئولیت نامه بیمه از بايست مي باشد

 اين بند در شرايط خصوصي بیمه نامه درج . باشد مي پوشش تحت جزئي و کلي سرقت ، تصادف ، تصادم باستثناء نقلیه وسايل به وارده خسارت( 

 شده است(

ز تصادف ، سرقت کلي ، در رابطه با پوشش خسارات واقع شده در پارکینگ ، وجود دوربین و نگهبان الزامي است و هرگونه خسارت ناشي ا -

 باشد.سرقت جزئي و خط و خش و خوردگي تحت پوشش نمي

 : بیمه گر در خصوص موارد زير تعهدی نخواهد داشت 

 خسارات ناشي از عملیات تروريستي  -

 )اين بند در شرايط خصوصي بیمه نامه درج شده است( نزاع و درگیری از ناشي مالي و جاني خسارت -

 )اين بند در شرايط خصوصي بیمه نامه درج شده است( آب لوله ترکیدگي و انفجار ، سوزی آتش نتیجه در ساختمان خود به وارد خسارت -

 وصي )اين بند در شرايط خص . باشد مي نامه بیمه الينفک جزء که است سوزی آتش و مدني مسئولیت های بیمه  عمومي شرايط تابع نامه بیمه اين

 بیمه نامه درج شده است(
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 مدنی شرکتهای تست و نصب سیستم های گازسوز خودروشرایط خصوصی و نکات بیمه نامه های مسئولیت  .28

 نکات کلی : -

  دستگاه خودرو به عنوان پیش پرداخت در زمان صدور دريافت مي گردد که اين حق بیمه ، حداقل حق بیمه بوده و حتي در صورت  51حق بیمه

 .فسخ بیمه نامه غیر قابل برگشت مي باشد

 به صدور الحاقیه و ذکر شماره سريال های صادر شده اقدام نمايد.پايان هر ماه نسبت  کارشناس بايد در 

 .يک نسخه گواهي توسط واحد صدور بايگاني گردد 

 مانند سیستم اصلي های مجموعه ديگر و بوده آن روی بر شده حکاکي فلزی سريال شماره دارای بايد شده/ نصب  تست سوز گاز سیستم رگالتور 

 .باشد سريال شماره برچسب دارای گاز شیر و گاز اصلي مخزن

 استثنائات، وظايف بیمه گذار و ساير شرايط مربوطه را در شرايط خصوصي بیمه نامه درج نمايد. واحد صدور موظف است 

 

 شرایط خصوصی : -

 نمايد صادر سريال شماره مطابق را/ نصب  تست گواهي خود مشتريان به شده ارائه خدمات جهت است موظف گذار بیمه . 

 تمو سیس نوع - خودرو مالک نام  -شماره گواهي تست و گارانتي سیستم گازسوز  : شامل شده گازسوز خودروهای مشخصات است موظف گزار بیمه 

 واحد به هر روز  پاياندر  را سوز گاز سیستم / نصب تست تاريخ - بدنه شماره- موتور شماره - پالک شماره - خودرو مالک نشاني - نقلیه وسیله

صدور اعالم و ضمن پرداخت حق بیمه های متعلقه ، برای هر خودرو دو نسخه گواهي بیمه دريافت و يک نسخه از آن را به مالک خودرو تحويل 

 نمايد.

  مايدن به بیمه گر تحويل نموده و گواهي بیمه دريافت پايان هر هفتهشده را در بیمه گذار موظف است لیست مشخصات کیتهای گاز تست / نصب 

 خسارات خصوص در گر بیمه اينصورت غیر در .روز پس از صدور الحاقیه )دريافت گواهي( نسبت به پرداخت حق بیمه اقدام نمايد 5و حداکثر 

 د.و بیمه گذار خود مسئول جبران پرداخت خسارت خواهد بو داشت نخواهد تعهدی هیچگونه احتمالي

 به ربطذي مراجع توسط که استانداردهايي و ضوابط کلیه مطابق گاز های کیت/ نصب  تست در مهندسي و فني اصول کلیه است موظف گزار بیمه 

 . آورد عمل به نمايد مي رعايت حوادث وقوع از جلوگیری برای عرفا هرکس که را الزم اقدامات و نمايد رعايت را است گرديده اعالم گزار بیمه

  آغاز مي شود. گواهي صدور تاريخ 24 ساعت از شده سوز گاز خودروهای جهت گر بیمه تعهد شروع 

 اين بیمه نامه عبارتند از  استثنائات : 

 (سوز گاز سیستم)  محصول خود به وارده خسارت هرگونه -

 انفجار يا و سوزی آتش از ناشي خسارات استثناء به/ نصب  تست در اشتباه از ناشي خودرو متعلقات به وارد خسارات -

 / نصب / تعمیر تست هنگام در گزار بیمه نمايندگان و کارکنان يا و گزار بیمه به وارد خسارات گونه هر -

 .باشد شده انجام قرارداد اين انعقاد از قبل آن سوز گاز سیستم/ نصب  تست عملیاتدر حین  که مواردی به مربوط خسارات گونه هر -

 گر بیمه تعهد شروع از قبل خسارات يا و گر بیمه به نشده اعالم موارد به مربوط خسارات -

 خسارات ناشي از جنگ ، شورش ، اغتشاش ، بلوا و قیام. -

  خصصمت غیر و مجاز غیر اشخاص توسط کلي يا و جزئي بصورت چه سوز گاز سیستم در تغییرات يا و تعمیرات يا و دستکاری گونه هر انجام -

 گذار يا کارکنان ویخسارات ناشي از عمد بیمه  -

 

 


