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بـا  همـراه  سـاختمان؛  یـک  »مدیریـت«  مسـئولیت  قبـول   
اسـت. »قانونـی«  تعهـدات 

بخشـی از مدیران سـاختمان به این قوانین »آگاه« هسـتند، اما 
برخـی آگاه نیسـتند. قوانینی مثـل قانون »تملـک آپارتمان ها« 
و »مسـئولیت های مدیـر سـاختمان«  در قبـال آتش سـوزی یا 
صدمه به سـامت سـاکنین، کارکنان ساختمان و اشخــاص ثالث.

عـدم آگاهـی از قوانیـن باعـث می شـود تـا مدیـر سـاختمان 
مسـئول »جبـران خسـارت«  صدمـات بـه سـاختمان باشـد.

 مـا برای »کاهش ریسـک مدیران« سـاختمان، بسـته بیمه  جامع 
مجتمع هـای مسـکونی را طراحی کردیم.

  
 حاال اطاعات دقیق را در ادامه بخوانید:

اهمیت مسئولیت شما را درک می کنیم!
مدیر محترم ساختمان

www.novininsurance.com



www.novininsurance.com

از مسـایلی کـه در یـک سـاختمان همـواره مسـأله سـاز اسـت بحث 
مدیریت سـاختمان اسـت. 

ما در شرکت بیمه نوین اعتقاد داریم مدیر یک ساختمان مسکونی 
با آرامش بیشتری با مسائل  باید به دور از ریسک های قانونی بتواند 
و مشکالت ساختمان، روبرو شود و نسبت به جمع آوری شارژ، تأمین 

هزینه های نگهداری، برقراری نظم در ساختمان و ... اقدام نماید.

مدیریت ساختمان در ایران مسأله ای است که گاهاً از سوی اعضای 
ساختمان به عنوان یک وظیفه داوطلبانه و بدون مسئولیت قانونی 
تلقی می شود به گونه ای که برخی گمان می کنند این وظیفه هیچ 
با این حال  یا مدیران نمی گذارد.  مسئولیت قانونی را بر عهده مدیر 

بررسی دقیق قانون نشان دهنده چیز دیگری است. 

تملک  »قانون  عنوان  با  نشینی  آپارتمان  قانون  بدانید  است  خوب 
آپارتمان ها« برای تنظیم مناسبات رفتاری و ضوابط و قوانین سکونت 
در مجتمع های مسکونی و حفظ حقوق ساکنین تصویب شده است. با هم، 

بخشی از قانون تملک آپارتمان ها را مرور کنیم.
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ــد  ــی را تهدی ــم شــایع ترین خطــری کــه واحدهــای آپارتمان بپذیری
ــه  ــا ک ــت و از آن ج ــوزی اس ــش س ــی از آت ــوادث ناش ــد، ح می کن
واحدهــای آپارتمانــی همچــون حلقه هــای زنجیــر بــه یکدیگــر 
متصل انــد،  در صــورت بــروز حادثــه، امــکان گســترش خطــر، بیشــتر 
اســت. مــاده 20 آییــن نامــه اجرایــی ایــن قانــون متذکــر شــده اســت 
»مدیــر یــا مدیــران ]واحدهــای آپارتمانــی[ مکلفنــد تمــام 
بنــا را بــه عنــوان یــک واحــد در مقابــل آتش ســوزي بیمــه 

نماینــد«.

دقـت داشـته باشـید کـه بـا توجـه بـه ایـن قانـون، اگـر سـاختمانی 
بیمه نباشـد خسـارات ناشـی از آتش سـوزی بر عهده مدیر یـا مدیران 

سـاختمان خواهـد بود.

همچنیـن بـر اسـاس »قانـون مسـئولیت مدنـی« مسـئولیت های 
قانونـی دیگـری نیـز بر عهده مدیران سـاختمان هسـت. به عنـوان مثال،  
جبـران خسـارت هزینه پزشـکی، غرامت فـوت و نقص عضو ناشـی از حادثه 

: جهت

  استفاده کنندگان از آسانسور)به دلیل خرابی آسانسور(

  سـرایدار، نظافتچی و یا هر شـخصی که برای انجام کارهای سـاختمان 
گماشـته شود )در حین انجام کار(

  سـاکنین و اشـخاص ثالث ) در نتیجه اسـتفاده از پارکینگ ساختمان، 
آتش سـوزی در مشـاعات، سقوط اشیاء در محوطه سـاختمان و اطراف آن(

در صـورت احـراز مسـئولیت، بـر عهـده مدیـر یـا مدیران سـاختمان 
اسـت. بـه همیـن دلیـل صراحتـاً در مـاده 1 قانـون مسـئولیت مدنـی 
ذکـر شـده اسـت کـه »هـر کـس بـدون مجـوز قانونی عمـداً یا 
در نتیجـه بی احتیاطـی بـه جـان یا سـامتی یا مال یـا آزادی 
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یـا حیثیـت یـا شـهرت تجارتـی یـا بـه هـر حـق دیگـر  که 
بـه موجـب قانـون بـرای افـراد ایجـاد گردیـده، لطمـه ای وارد 
نمایـد کـه موجـب ضـرر مـادی یـا معنـوی دیگـری شـود، 
اسـت.« خـود   عمـل  از  ناشـی  خسـارت  جبـران  مسـئول 

بـا ایـن تفاسـیر بـا اشـاره بـه ایـن موضـوع کـه مـا در شـرکت بیمه 
نویـن اعتقـاد داریـم قبـول مسـئولیت مدیریـت یـک سـاختمان جزء 
اصـول زندگـی اجتماعـی اسـت و نفـع آن قطعـاً شـامل حـال همـه 
اعضـای سـاختمان از جملـه مدیـر سـاختمان می شـود. بـا ایـن حـال 
بـرای کاهـش ریسـک خطـرات بـرای اولیـن بـار در کشـور» بیمه نامه 
جامـع مجتمع هـای مسـکونی« را طراحـی کردیـم کـه دقیقـاً بـر 

اسـاس نیـاز بـازار طراحی شـده اسـت. 
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بیمه نامه جامع مجتمع های مسکونی موارد زیر را در بر می گیرد:

1( بیمه آتش سوزی
بیمـه آتـش سـوزی، راهی بـرای تأمین خسـارت و جبـران زیان های 
مالـی و مـادی اسـت کـه بر اثـر وقوع خطرهـای آتش سـوزی، صاعقه، 
انفجـار، طوفـان، سـیل،  زلزله و آتشفشـان به سـاختمان بیمه گذار وارد 
می شـود. مـواردی کـه تحت پوشـش بیمه آتش سـوزی قـرار می گیرد 

به شـرح زیر اسـت:

سـاختمان، تأسیسـات و خودرو )مسـتقر در پارکینگ سـاختمان( در 
مقابـل خطـرات آتش سـوزی، صاعقـه، انفجـار، طوفان، سـیل،  زلزله و 

آتشفشان.

بیمه نامه جامع مجتمع های مسکونی بیمه نوین

کلیــه مســئولیت هــای قانونــی اشــاره شــده بــا خریــد بیمــه نامــه 
جامــع مجتمــع هــای مســکونی تحــت پوشــش بیمــه نویــن قــرار 
مــی گیــرد. ایــن بیمــه نامــه، شــما مدیــر یــا مدیــران محترم ســاختمان 
ــاری  را در ایفــای تعهــدات خــود در قبــال ســاختمان و ســاکنان آن، ی
مــی رســاند. در ایــن بیمــه نامــه کل مجتمــع مســکونی در صــورت وقوع 
ــئولیت  ــع و مس ــای مجتم ــایر واحده ــه س ــرایت ب ــوزی و س ــش س آت
ــدگان از  ــتفاده کنن ــان، اس ــال کارکن ــاختمان در قب ــر س ــی مدی قانون

آسانســور و اشــخاص ثالــث تحــت پوشــش مــی باشــد. 
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در صــورت تمایــل بیمه گــذار، در بخــش پوشــش ارزش بنــای 
ــه مــازاد ارزش بیــش از مــوارد فــوق  ســاختمان )اعیــان( امــکان ارائ

ــود دارد. ــاعات وج ــات و مش ــام تأسیس ــه انضم ب

از  کمتــر  ارزش  ارائــه  امــکان  بیمه گــذار،  تمایــل  صــورت  در 
ــدم  ــا ع ــودرو و ی ــتگاه خ ــر دس ــت ه ــال جه 1.000.000.000  ری

خریــداری ایــن پوشــش وجــود دارد. 

             

    ارزش بنای ساختمان )اعیان( به انضمام تأسیسات  و مشاعات

ارزش هر دستـگاه خودرو متعلق به ساکـنین
)مستقر در پارکینگ ساختمان(

سرمایه مورد بیمه پوشش
به ازای هر متر مربع حداقل 15.000.000 ریال

 حداکثر 1.000.000.000 ریال
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ـــال  ـــاختمان در قب ـــر س ـــی مدی ـــئولیت مدن ـــه مس 3( بیم
ــور ــتفاده کنندگان از آسانسـ اسـ

ــی«  ــارات جان ــال »خس ــاختمان در قب ــر س ــی مدی ــئولیت مدن مس
وارده بــه اســتفاده کننــدگان از آسانســور در محــل مــورد بیمــه تحــت 

ــرد. ــرار می گی ــه، ق ــن بیمــه نام پوشــش ای

4( بیمـــه مســـئولیت مدنـــی هیئـــت مدیـــره مجتمـــع 
هـــای مســـکونی در قبـــال اشـــخاص ثالـــث

مســئولیت مدنــی مدیــر ســاختمان در قبــال »ســاکنین و اشــخاص ثالث« 
در نتیجــه اســتفاده از پارکینــگ ســاختمان، آتــش ســوزی در مشــاعات، 
ســقوط اشــیاء در محوطــه ســاختمان و اطــراف ســاختمان، ایجاد خســارت 
بــه ســاختمان هــای مجــاور ناشــی از آتــش ســوزی، ترکیدگــی لولــه آب، 

نشــت و ریــزش چــاه تحــت پوشــش مــی باشــد.

2( بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

مسـئولیت قانونی مدیر سـاختمان را در قبـال پرداخت »هزینه های 
پزشـکی، غرامـت فـوت و نقص عضـو« ناشـی از حادثـه موضوع 
بیمـه وارده بـه کارگر، سـرایدار، نگهبـان را در حیـن کار و در محدوده 

مکانـی منـدرج در بیمه نامـه، تأمیـن می نماید.

برای خرید این بیمه نامه و کسب اطالعات کافی است تا به یکی از 
روش های زیر اقدام نمایید:  

 تماس با مرکز ارتباط نوین: 021-22251060
www.novininsurance.com :وب سایت شرکت بیمه نوین 
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امـروزه رشـد جمعیت شـهری از یک سـو و امنیت 
سـکونت در سـاختمان ها و مجتمع هـای مسـکونی 
از سـوی دیگـر، شـهروندان را بـه سـوی زندگـی 
سـبک  ایـن  اسـت.  داده  سـوق  آپارتمان نشـینی 
زندگـی، دارای ادبیـات، فرهنـگ و قوانیـن خـاص 

اسـت.  خود 

ــًا  ــکونی دقیق ــای مس ــع مجتمع ه ــه جام بیمه نام
بــرای ایــن ســبک زندگــی طراحــی شــده اســت.
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ارتباط با بیمه نوین

• نشـانی: تهران، بلوار میرداماد، میـدان مادر،خیابان 
شـهید سـنجابی، نبش کوچه یکم، پالک 11

• خط ویژه: 021-23047
• کدپستی: 1911933183

• دورنگار: 021-22923846
www.novininsurance.com :وب سایت •
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دورنگارتلفنسرپرستي / شعب

2304722257269- 021 شعبه اجرایی مرکز

3144622331 - 44622330-021          شعبه غرب 

داخلی 1509 8-77760722 -021 شعبه شرق

داخلی 66415148105-021 شعبه تهران مرکز

432254662-32401390 -026  شعبه کرج

ww 028-33248680-333248684 شعبه قزوین 

3336021733360207-023شعبه سمنان

داخلی 79-32400495-025شعبه قم

938425163-38460687-051شعبه مشهد

1332241612-32241612-058شعبه بجنورد

1232425413-32425410-056شعبه بيرجند

داخلی 55-44267003-051 شعبه سبزوار

داخلی صفر5-32126870-034شعبه کرمان

3368570033685600 - 076شعبه بندرعباس

داخلی 332511136-054 شعبه زاهدان

داخلي19-36291380-071شعبه شيراز

داخلی 332311345 - 074 شعبه یاسوج

داخلي 416-33326593-077 شعبه بوشهر

داخلي 383275001 - 081 شعبه همدان

داخلي صفر4-38212023-083 شعبه کرمانشاه 

333668214-33629501-087  شعبه سنندج

داخلی 112 و 35578340124-041شعبه تبریز

3333531433335315 -024 شعبه زنجان

داخلی 334323306-33432350 - 044  شعبه اروميه

3371643533716458-045 شعبه اردبيل 

937866136-37866970-031  شعبه اصفهان 

735235422-35260126-035   شعبه یزد

433332592-33349353-038 شعبه شهر کرد

داخلی صفر3-32218922-086 شعبه اراك 

5545609155456091 - 031 شعبه کاشان

داخلی 33334821109-061شعبه اهواز

733366542-33366875-084 شعبه ایالم

1433330556-33338311-066 شعبه خرم آباد

داخلی 38-33519882-013 شعبه رشت

33349576 - 33349676-011   شعبه ساری
3334974933348688

داخلي 177-32354515-017 شعبه گرگان

5421171154211710 - 011 شعبه تنكابن

4424100844241009-011شعبه آمل



تهران: بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان شهید سنجابی، نبش کوچه یکم، پالک 11
کدپستی: 1911933183 | خط ویژه: 23047 -021 | دورنگار: 22923846 )021(


