
 

 

 

01/09/1401  

 

 مجريان ذيصالحانفرادي مدني حرفه اي   ولیتئقرارداد بیمه مس

 موضوع بیمه: -1ماده

اساس پروانه شغليی و سازمان )اعم از حقیقی و حقوقی( برمجريان ذيصالح عض ای و مدنی بیمه مسئولیت حرفهعبارت است از   

اشغاا  ،  بهغر  بغردار ، سرمايه گذار  همسايگان ،  ،  قانونیع  مراج  سیسات شهری وشهرداری ،أت  ،  مالک  ،  ميک  درقبال

چغه در بدين معنی کغه ننان ، ومشترکینوژ  ساختمانی اجرايی و دفتری پر کنانحقیقی و حقوقی ثالث ،کارگران و کار

سغاخت ر محل يغا محغدود  ی ميغک مغورد  دت ويا اشتبا  حرفه ای بیمه گذار  غفي  خطا ،  قصور ،  نتیجه سهل نگاری ،

 اشاا  حقیقی و حقوقی ثالث ردار ،بهر  ب سرمايه گذار ، همسايگان ، مالک ، خسارت جانی و مالی به ميک ،  ،  شرکت

و بیمغه سیسات شهری و شهرداری و مراجع قانونی وارد آيد أرايی و دفتری پروژ  ساختمانی و تکارکنان اج  ،  کارگران  ،

حتی کارهای پايان کار داد  شد  و يا ساختمان هغای در حغال مسئول جبران آن شناخته شود،در محاکم قضايی  گذار  

آن ها به  ساخت يا ساختمان هايی که پايان کار داد  نشد  و در حال بهر  برداری هستند يا ساختمان هايی که ساخت

  .نمايد  اقدام بیمه گذار نسبت به جبران خسارت می بايست بیمه گر  اتمام نرسید  و نیمه کار  رهاشد  ،

 محل مورد بیمه : -2ماده

  میرسغاند  رسغاند  يغا را بغه انجغام و عميیغات سغاختمانی  امور مربوط به ساخت وسغاز  گذار برای آن ها  کيیه اماکنی که بیمه   

 .)در سراسر کشور(

 مدت بیمه نامه   -3ماده  

 اين قرارداد به مدت يكسال شمسی موضوعاز تاريخ صدور بیمه نامه 

 

 

 تعهدات بیمه گر: -4ماده

معادل ديه کامل يک مرد مسيمان  )برای هر بیمه گذار( ،  عضو برای هرنفر در ما  های عادی  تعهد بیمه گر بابت فوت و نقص -

 ( ريال  6،000،000،000طبق دستورالعمل ابالغی از سوی قو  قضائیه)  

معادل ديه کامل يک مغرد مسغيمان )برای هر بیمه گذار( ،  عضو برای هرنفر در ما  های حرام  تعهد بیمه گر بابت فوت و نقص-

 ريال( 8،000،000،000 طبق دستورالعمل ابالغی از سوی قو  قضائیه)

)برای هر    در ما  حرام  ل يک مرد مسيمانديه کام  7معادل  فوت ونقص عضو درطول مدت بیمه  حداکثر تعهد بیمه گر بابت  

 ( ريال  56،000،000،000 )طبق دستورالعمل ابالغی از سوی قو  قضائیه بیمه گذار( ، 

ريال و حداکثر تعهد بیمه گر بابت خسارت مالی درطول مدت بیمه  2.500.000.000خسارت مالی در هر حادثه  تعهد پرداخت  

 گذار( می باشد .)برای هر بیمه يال رر7.500.000.000نامه 

   ريغال3.500.000.000نامغه   بیمغه  درطغول مغدت  و  باشغد   مغی  ريغال500.000.000هرحادثغه  هرنفردر  هزينه پزشغكی بغرای-

 می باشد.)برای هر بیمه گذار( 
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  بغغه مبيغغ ص عضغغو  هغغر کغغدام از اعضغغای شغغرکت مجغغری ذيصغغالح در محغغل پغغروژ  فغغوت و نقغغتعهغغد بیمغغه گغغر بابغغت -

 می باشد .رای هر بیمه گذار( ريال )ب 8،000،000،000 

الوکاله وکالت وکیل   - قبیل حق  از  و دفتر، همچنین ساير هزينه های مرتبط  تمبر دادگا   و  دادرسی)شامل ماارج    ،  ماارج 

ريال و در    400.000.000)در هر پروند   کارشناسی ،اياب و ذهاب و ....(مربوط به خسارت مشمول تعهد بیمه گر    هزينه های 

تحت پوشش اين بیمه نامه  ار محكوم به پرداخت آن شد  باشد  که بیمه گذ ريال( 4.000.000.000ه نامه حداکثر  طول مدت بیم 

 است . 

 ساير شرايط بیمه نامه: -5ماده 

تحت    ( بیمه گذارمجری ذيصالح اعم از حقیقی و حقوقی )  شليی   کيیه پروژ  های در سراسر کشور که از زمان صدور پروانه -1

مشروط به آن که پروژ  فاقد هرگونه ادعا و    ،   تا پايان اعتبار بیمه نامه   بود  و يا درحال ساخت می باشد ار  بیمه گذ مسئولیت  

در جريان وقوع    خسارت  ادعای  و  باشد  قضايی  باز  ياسارت  خمراجع  در  گذار  بیمه  مسئولیت  نامه  ادعای  بیمه  اعتبار  زمانی    

بود و هم نامه خواهد  بیمه  اين  ادامه  صورت گیرد،تحت پوشش  يا  و  اجرايی آن ها شروع شد   پروژ  هايی که عميیات  چنین 

داشته باشد .حتی کار های پايان کار داد  شد  و يا ساختمان های در حال ساخت يا ساختمان هايی که پايان کارداد  نشد  و  

کشور تحت اين   در سراسرشد   و نیمه کار  رهادرحال بهر  برداری هستند يا ساختمان هايی که ساخت آن ها به اتمام نرسید  

نه غیر طبیعی که در    و  غیر  ... هر گونه حادثه ای نه طبیعی از قبیل زلزله و سیل و  پوشش اين بیمه نامه می باشد همچنین

تحت  ، محكوم به جبران خسارت گردد  در محاکم قضايی  مجری ذيصالح  زمان اعتبار بیمه نامه پیش آيد و بیمه گذار به عنوان  

با نوع فعالیت کارگا  درصورت محكومیت بیمه گذار    می   پوشش قرار نامرتبط  از کار های  در  گیرد و همچنین خسارت ناشی 

آنكه شرکتهای مجری ذيصالح عالو  بر خود شرکت شاص مديرعامل و اعضای   توضیحتحت پوشش خواهد بود . محاکم قضايی 

 ت پوشش اين بیمه نامه می باشند .  هیئت مدير  و صاحبان امضاء مجاز در زمان وقوع حادثه نیز تح

 . امكان استفاد  از بیمه نامه به عنوان وثیقه در محاکم قضايی وجود دارد -2

يت زيان ديد  توسط  يا بیمه گر جيب رضا  ، پرداخت خسارت با ارائه نظريه کارشناسی کارشناس تعیین شد  توسط دادگا   -3

ا  باشد .  ی نهايی دادگا  قابل انجام می أدون رب  يید بیمه گر ، أبیمه گذار و ت ی  أين صورت تعیین پرداخت خسارت با ردرغیر 

 مراجع قضايی انجام می پذيرد.

    ی آن در سال های بعد از اعتبار بیمه نامه صادر گردد، أو ر  ،   در صورتی که خسارت و غرامت در مراجع قضايی رسیدگی  -4

ديه کامل مرد مسيمان در ما  حرام با توجه به زمان صدور رأی    7،    د بیمه نامه سقف تعهتا    حداکثرت مربوطه را  خساربیمه گر  

 . پرداخت خواهد نمودبه صورت مبي  ديه يوم االدا 

پروانه کار و کارع  اتباانتااب کارگران  به    با توجه -5 فاقد  زير  گخارجی  باالی  18ران  و  توسط    ننانچه در کارگا سال  62سال 

منجر به خسارت بدنی و يا فوت گردند و بیمه گذار در محاکم قضايی محكوم به پرداخت و  وته شد   به کار گرفمالک  سازند  يا  

 تحت پوشش اين بیمه نامه خواهد بود . بیمه گر ميزم به پرداخت خسارت بود  و بیمه گذار  جبران گردد ،

 ازمان اعغم از حقیقغی و حقغوقی  مجغری ذيصغالح عضغو سغمین اجتماعی يا سازمان خدمات درمغانی از  أمطالبات سازمان ت  -6

بروز جراحت و نقص  مری و غیر  ناشی از حادثه منجر به فوت،مست  ، غرامت  ،  قانونی شامل معالجه بابت هزينه های  ذار(گ)بیمه  

حی بیمه گذار بر اساس مفاد قانون تامین اجتماعی )تبصر  يک مغاد  راعضو کارگران و پیمان کاران ساختمان تحت نظارت و ط
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 ريغغال بغغرای طغغول مغغدت   9،000،000،000بغغرای هرحادثغغه و ريغغال 4,500,000,000اجتماعی(تغغا سغغقف  انون تغغامینقغغ66

 .باشد  تحت پوشش بیمه نامه میبیمه نامه)برای هر يک از بیمه گذاران(

 باشد . یپرداخت ديه دوم و باالتر جمعا تا سقف سه ديه کامل در ما  های حرام در تعهد بیمه نامه م  تعدد دیات : -7

ی هیچ گونه فرانشغیزی بغه عهغد  بیمغه گغذار نمغی باشغد و كزينه های پزش ه مالی واز بابت خسارت های جانی و  فرانشیز:  -8

 باشد . فرانشیز صفر می

 افزايش ديات : پرداخت افزايش مابه التفاوت ديات حداکثر سه بار در طول مدت قرارداد.  -9

تولید کنند  مصالح،تحت پوشش بیمه ای قرار    شد  فارغ از مسئولیت  استفاد ح  هرگونه خسارت ناشی ازعیب ونقص مصال-10

 می گیرد. 

بیمه گذار موظف است به محض دريافت هرگونه اطالع از وقوع خسارت مراتب را بالفاصيه و حداکثر ظرف مدت پنج روز    -11

 ت ديد  به عمل آورد . کتباً به بیمه گر اعالم نمايد و همكاری الزم را جهت کارشناسی از محل خسار

  بیمه گر تلییراتی که تعیین  جيوگیری از توسعه آن ، بدون اجاز  بیمه گذار موظف است درصورت بروز خسارت ، ضمن  -12

عيت حادثه و يا ارزيابی خسارت را دنار اشكال نمايد در موارد خسارت ديد  ندهد ، مگر آن که تلییرات در جهت تقيیل میزان  

 .  خسارت باشد 

آيین نامه اجرايی   50به منظور استفاد  از تسهیالت و خدمات رفاهی طبق بند )ت( ماد   مجريان ذيصالح  هريک از  -13

قانون مدنی    662و    656قانون نظام مهندسی ساختمان به سازمان وکالت و اختیار انعقاد قرارداد فوق را مطابق مواد  

 اعطا نمودند. 

و-14 بود   گروهی  به صورت  نامه  بیمه  ذيصالحکيیه    اين  پروانه    مجريان  نظام شليی  دارای  سازمان  از  کار صادر   به 

مهندسی ساختمان استان يزد اعم از حقیقی و حقوقی)از زمان تاسیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان يزد تا 

در استفاد  از پروانه پايان مدت اعتبار بیمه نامه( ولو کسانی که پروانه اشتلال خود را تمديد ننمود  اند يا محرومیت  

اشتلال اخذ نمود  اند و يا اعضايی که فوت نمود  اند، از زمان صدور پروانه اشتلال، تحت پوشش اين بیمه نامه هستند.  

ضمن آن که برای اشاا  حقوقی؛ عالو  بر خود شرکت؛ مدير عامل و کيیه اعضا هیات مدير  و صاحبان امضا مجاز)از 

 ت پوشش اين بیمه نامه باشند. تحد می توانزمان تاسیس شرکت( 

 :فی ما بین  و حل اختالفات مواردپیش بینی نشد -6ماد 

کيیه اختالفات و دعوای ناشی از اين قرارداد و يا راجع به آن از جميه انعقاد قرارداد ، اعتبار ، فسخ ، نقص ، تفسیر ، و يا  

ت قطعی و  دادرسی مربوطه با رأی داور منتاب به صور  اجرای آن به داوری ارجاع می گردد که مطابق با قانون و آيین

يزد و عندالزوم شعبه  به وسیيه کانون داوری استان  آنها  انتااب داوريا داوران تعداد   . الزم االجراء حل و فصل گردد 

راعات  فرعی مستقر در شهرستانها به عمل خواهد آمد . داور )داوران( عالو  بر مقررات حاکم ، عرف تجاری ذيربط را م

خواهد )خواهند( نمود شرط داوری ، موافقت نامه ای مستقل از قرارداد اصيی تيقی می شود و در هر حال الزم االجرا  

 است .
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ايران  قوانین جاری کشورجمهوری اسالمی  قانون بیمه و ساير  بر اساس  نامه ذکر نشد  است  در مواردی که در بیمه 

 عمل خواهد شد.

 صدور بیمه نامه -7ماد  

یمه گر موظف است درصورت درخواست شرك ت مجری ذيصالح و پرداخت حق بیمه مربوطه و تأيید سازمان نظام  ب

 مهندسی ساختمان استان يزد نسبت به صدور بیمه نامه انفرادی اقدام گردد . 

 

 

 

 بیمه گر  تعهدات
 ریال  56,000,000,000

 ریال 7,500,000,000مالی

 نرخ حق بیمه اعالمی
 ریال 8،992،500

 ریال و پانصد  هزار    نهصدو نود و دو  میلیون و    هشت

-  

 می باشد.   زش افزود  و عوارض شهرداریربا احتساب مالیات برافوق نرخ های  -

که   - يزد  استان  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  عضو  ذيصالح  مجريان  کيیه  و  بود   گروهی  به صورت  نامه  بیمه  اين 

 از زمان صدور پروانه اشتلال مجری ذيصالح تحت پوشش قرار گیرند .  دارای پروانه اشتلال می باشند می توانند 

 

 

 شرکت سهامی بیمه کوثر                           سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

 بیمه گر                     به عنوان نماینده بیمه گذاران             
 

 


