


بیمـــه های مسئولیت

بیمه مسئولیت در یک نگاه کلی 
بيمــه  مســئوليت، يكــي از رشــته های اصلــي بيمــه اســت و دركنــار بيمه هــاي 
امــوال و اشــخاص قــرار دارد. بــر ايــن اســاس، موضــوع ايــن نــوع بيمــه، زيــان 
وارد بــه اشــخاص )حقيقــی/ حقوقــی( در هــر دو بخــش خســارت هاي مالــي و 
غرامت هــاي بدنــي كــه ناشــي از فعــل يــا تــرك فعــل غيرعمــد بيمــه گــذاران 

باشــد را جبــران مي نمايــد.

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در برابر کارکنان
اين بيمه صدمات بدنی )جبران هزينه های پزشكی، ديه فوت و نقص عضو( وارد 
به كاركنان را كه ناشی از مسئوليت مدنی كارفرمايان باشد، تحت پوشش قرار 

می دهد، انواع آن: 
. بيمة مسئوليت مدنی كارفرما در برابر كاركنان ساختمانی 

. بيمة مسئوليت مدنی كارفرما در برابر كاركنان پروژه های عمرانی 
. بيمة مسئوليت مدنی در برابر كاركنان، واحدهای توليدی، خدماتی، بازرگانی 
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بیمه مسئولیت حرفه ای 

به  بيمه مسئوليت حرفه ای اشخاصی كه دارای دانش تخصصی منحصر  اين 
فرد و توانايی و قابليت كاربرد اين دانش را در قالب يک نظام نامه حرفه ای، 
استاندارد و صنفی دارا هستند و به ساير افراد جامعه خدمت رسانی می كنند 
و تأمين كننده نيازهای تخصصی افراد می باشند را پوشش می دهد و شامل:   

. بيمه مسئوليت حرفه ای پزشكان. 
. بيمه مسئوليت حرفه ای پيراپزشكان.  

. بيمه مسئوليت حرفه ای مسئول فنی بيمارستان ها، كلينيک ها و مراكز درمانی.  
. بيمه مسئوليت حرفه ای مهندسان طراح، محاسب، مشاور، ناظر و مجری. 

. بيمه مسئوليت حرفه ای وكالی دادگستری.   
. بيمه مسئوليت حرفه ای سردفتر داران. 

بیمه مسئولیت مدنی عمومی 

ايـن بيمـه خسـارت های بدنـی و مالـی كـه در اجـرای فعاليـت بيمه گـذار به 
اشـخاص ثالـث وارد گـردد و ناشـی از مسـئوليت مدنـی بيمـه گـذار باشـد را 

تحـت پوشـش قـرار می دهـد، برخـی از انـواع آن عبارتنـد از:
.بيمه مسئوليت مدنی ناشی از آتش سوزی، انفجار و تركيدگی لوله آب 

. بيمه مسئوليت مدنی ناشی از اجرای عمليات ساختمانی 
  )CGL( بيمه مسئوليت مدنی جامع.

. بيمـه مسـئوليت مدنـی ناشـی از اجـرای پروژه هـای آب، بـرق، نفـت و گاز، 
فاضـالب، مخابـرات و ... 

. بيمه مسئوليت مدنی پيمانكاران پروژه های عمرانی در قبال اشخاص ثالث 
.بيمه مسئوليت مدنی شهرداری ها در قبال شهروندان

. بيمه مسئوليت مدنی ناشی از نصب و نگهداری تابلوهای تبليغاتی 
. بيمه مسئوليت مدنی ناشی از نصب، سرويس و نگهداری آسانسورها در قبال 

استفاده كنندگان 
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بیمه مسئولیت حمل و نقل 

قراردادها به قصد تحصيل منافع برای طرفين يک قرارداد منعقد می شود و قصور 
هر يک از طرفين از مفاد قرارداد كه منجر به زيان طرف ديگر شود ضمان دارد. 
بيمه مسئوليت قراردادی اين ضمان را كه منبعث از قصور بيمه گذار كه يكی 
از طرفين قرارداد است پوشش می دهد. انواع بيمه هايی كه در اين دسته بندی 

قرار می گيرند عبارتند از:
. بيمه مسئوليت مدنی شركت های حمل و نقل جاده ای )داخلی( 

. بيمه مسئوليت مدنی شركت های حمل و نقل بين المللی جاده ای براساس 
شرايط كنوانسيون سی ام آر 

. بيمه مسئوليت مدنی شركت های حمل و نقل بين المللی براساس شرايط 
بارنامه فياتا 

. بيمه مسئوليت مدنی شركت های حمل و نقل بين المللی كاال از طريق هوايی 
)داخلی و خارجی( 

. بيمه مسئوليت حمل و نقل ريلی )راه آهن( 

ــندگان کاال در  ــدگان و فروش ــد کنن ــی تولی ــئولیت مدن ــه مس بیم
برابــر مصرف کننــدگان  

ــران و  ــف و صنعتگ ــع مختل ــت از صناي ــور حماي ــه منظ ــه ب ــه نام ــن بيم اي
افزايــش ضريــب اطمينــان مصــرف كننــدگان از كاالی توليــدی توليدكنندگان 
طراحــی و تدويــن شــده اســت. ايــن بيمــه خســارت های مالــی و يــا بدنــی و 
مالــی ناشــی از نقــص كاالی توليــدی و فروختــه شــده )كــه دارای اســتاندارد 
و گارانتــی اســت( بــه مصرف كننــده و اشــخاص ثالــث را تحــت پوشــش قــرار 

می دهــد. 

 خســارت های مالــی و جانــی تبعــی ناشــی از نقصــان عملكــردی محصــول يــا 
كاالی مــورد نظــر. 
انواع آن عبارت از:  

. بيمه مسئوليت توليد كنندگان لوله های پلی اتيلن 
. بيمة مسئوليت توليدكنندگان عايق های رطوبتی 
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مرور یک تجربه واقعی 
ــاط  ــذاب در ارتب ــای ج ــه ه ــد، نمون ــب باش ــم جال ــما ه ــرای ش ــايد ب ش
پرداخــت خســارت بيمــه مســئوليت كــم نيســت. در ايــن بخــش بــا هــم 

يــک مــورد از آنهــا را مــرور مــی كنيــم.
در تاريــخ 1394/02/10 كــه مصــادف بــا 11 رجــب )مــاه حــرام( يكــی از 
كارگــران بيمــه گــذار پــروژه ســاختمانی مســكن مهــر متعلــق بــه شــركت 
ــتان در  ــتان خوزس ــری اس ــماره 3 اداره كل راه و تراب ــی مســكن ش تعاون
ــد  ــی كن ــن ســقوط م ــه پايي ــه ششــم ب ــن انجــام جوشــكاری از طبق حي
ــی  ــس از ســير مراحــل قضاي ــوت ايشــان مــی شــود. پ ــه ف ــه منجــر ب ك
ــه تغليــظ  ــزان قصــور بيمــه گــذار 100 درصــد دي ــده مي ــل پرون و تكمي
شــده در ســال 1395 تعييــن شــد كــه در تاريــخ 1395.12.22 معــادل 
ــاب  ــه حس ــی ب ــهم االرث وارث متوف ــت س ــال باب 2.533.300.000 ري

دادگاه پرداخــت مــی شــود.
ــای  ــروژه ه ــان پ ــال كاركن ــا در قب ــه: مســئوليت كارفرم ــه نام ــوع بيم )ن

ــاختمانی( س

چگونه این بیمه نامه ها را تهیه کنیم؟
شما  در ساده ترين شكل می توانيد با مركز ارتباط نوين به شماره 23047 )021( 
خودتان  كه  در صورتی  راهنمايی كنند.  را  شما   ما  همكاران  تا  بگيريد   تماس 
شخصاً برای خريد اين بيمه نامه اقدام كنيد می توانيد به نزديک ترين شعبه 
يا نمايندگی شركت بيمه نوين مراجعه و مراحل زير را طی نماييد. متقاضي 
واحد  به  آن  ارائه  و  بيمه نامه  پيشنهاد  و  پرسشنامه  فرم  تكميل  با  بيمه نامه 
صدور بيمه نامه مي تواند بيمه نامه را خريداری نمايد، البته در صورت نياز با توجه به 
نوع بيمه نامه برخي مدارك جهت صدور بيمه  نامه جامع و مانع نياز است كه برحسب 

درخواست بيمه گر، متقاضي آن را  ارائه مي نمايد.

 گام اول

  گام دوم
مراجعه به  یکی  از 

شعب یا نمایندگی های  
بیمه نوین

تکمیل فرم پیشنهاد 
و پرسشنامه و ارائه به 

واحد صدور
گام سوم

اخذ نظر واحد صدور در 
رابطه با پذیرش یا عدم 
پذیرش ریسک و شرایط

گام چهارم
اخذ شرایط و نرخ حق بیمه 
در صورت پذیرش نرخ و 
شرایط پرداخت حق بیمه

گام پنجم

اخذ بیمه نامه به همراه 
شرایط عمومی و 

خصوصی به همراه قبض 
رسید پرداخت حق بیمه
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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

333248684-33248680-028  شعبه قزوین 

3336021733360207-023شعبه سمنان

داخلی 79-32400495-025شعبه قم

938421369-38460687-051شعبه مشهد

1332241612-32241612-058شعبه بجنورد

1232425413-32425410-056شعبه بيرجند

444645443-44670772-051 شعبه سبزوار

داخلی 50-32126870-034شعبه کرمان

3368570033685600 - 076شعبه بندرعباس

3325111333251112-054 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

3337805033378051-33378574 - 044  شعبه اروميه

داخلی 88-33254435-045 شعبه اردبيل 

937866136-37866970-031  شعبه اصفهان 

735235422-35260126-035   شعبه یزد

433332592-33349353-038 شعبه شهر کرد

داخلی 31-32218922-086 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

333359464-33359460-011  شعبه ساری

داخلي 177-32354515-017 شعبه گرگان

5421171154211710 - 011 شعبه تنكابن

4424100844241009-011شعبه آمل

در هنگام بروز خسارت به کجا مراجعه کنیم؟

  بــه نزدیــک تریــن شــعبه بیمــه نویــن مراجعــه و پــس از اخــذ فــرم اعــام حادثــه 
آن را تکمیــل و ارائــه نماییــد. ایــن فــرم را مــی توانیــد در هنــگام خریــد بیمــه نامــه 
از واحــد صــدور اخــذ و یــا هنــگام بــروز حادثــه بــه شــعبه مراجعــه و فــرم را دریافــت 
نماییــد. در صــورت در اختیــار داشــتن فــرم اعــام حادثــه می  توانیــد آن را تکمیــل 

و بــه شــعبه بیمــه نویــن از طریــق نمابــر ارســال فرماییــد.



ارتباط با بیمه نوین

• نشانی: تهران، بلوار ميرداماد، ميدان مادر
خيابان شهيد سنجابی، نبش كوچه يكم، پالك 11
• كدپستی: 1911933183
• تلفن: 021-22277775
• دورنگار: 021-22923846
www.novininsurance.com :وب سايت •
• مركز ارتباط: 021-23047


