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 ( 2)مكمل  ناسو کارش طراح ،مهندسین ناظر  حرفه ای  مدنی  ولیتئقرارداد بیمه مس

ملي    این شناسه  به  یزد  استان  ساختمان  مهندسي  نظام  سازمان  مابين  اقتصادی    و  14008928112قرارداد  کد 

جعفرصادق)ع(  411377398614 امام  بلوار   : نشاني  کدپستي  -به  جعفری  صالح  محمد  شهيد  به    8916773918کوچه 

و آقای محمد دهقان طزرجاني ) خزانه دار( با کد    4431725830نمایندگي آقای مجتبي فرهمند ریاست سازمان با کد ملي  

از یك طرف و شرکت  که از این پس بيمه گذار ناميده مي شود؛ به عنوان نماینده اعضا )بيمه گذاران( ؛    4432225459ملي  

بافقي با کد    نمایندگي آقای رحيم تقي زادهبه    411373871393اقتصادی    و کد   10320357598به شناسه ملي    بيمه کوثر

)مسئول ادارای و مالي(    4449980387آقای سعيد بابایي زاده با کد ملي  و)مدیر سرپرستي استان یزد(    4433475920ملي  

که بعد از این بيمه گر ناميده  زد  بيمه کوثر سرپرستي استان ی   –بهمن    22ابتدای بلوار    –چهار راه معلم    –یزد  به نشاني :    و

و در ضمن بيمه نامه با کد  مي شود از طرف دیگر براساس قانون مقررات بيمه در ایران و شرایط خصوصي زیرمنعقد مي گردد  

 صادر مي گردد .  2341معرف کارگزار آقای مجتبي مظفری کد 

 :  موضوع بیمه  -  1ماده

بيمه گذار براساس رشته فعاليت و پروانه شغلي و حرفه ای وی )طراحي یا  بيمه مسئوليت حرفه ای و مدني  عبارت است از  

کارشناسي تفکيك  سرپرست کارگاه ،    ،   نقشه برداری  ،   برق  ،   گاز  ،  مکانيك  ،   معماری   رشته های عمران،  محاسبه یا نظارت در 

اشخاص   بهره بردار،  ،  رمایه گذارس  ،  همسایگان ،  قانونيع  مراج ،  شهرداری  تاسيسات شهری و ،   مالك ،   ملك  و... ( در قبال

بدین معني که چنانچه در نتيجه   ،مشترکين و کارگران و کارکنان اجرایي و دفتری پروژه ساختماني   حقيقي و حقوقي ثالث،

و   خطا،  قصور،   نگاری،اسهل   بيمه گذار    غفلت  ای  اشتباه حرفه  یا  د یا  یا طراحي  یا محدوده ی ملك مورد محاسبه  ر محل 

او  ملك،  ،  نظارت  به  مالي  و  جاني  گذار،   همسایگان،  ،   مالك  خسارت  بردار،  سرمایه  ثالث  بهره  و حقوقي    ،   اشخاص حقيقي 

در  بيمه گذار  نوني وارد آید و  قا  سيسات شهری و شهرداری و مراجعأ کارکنان اجرایي و دفتری پروژه ساختماني و ت  ،  کارگران

قضایي   شود، محاکم  شناخته  آن  جبران  کاره  مسئول  کحتي  پایان  درای  های  ساختمان  یا  و  شده  داده  یا  ار  ساخت  حال 

آن ها به اتمام نرسيده و  ساختمان هایي که ساخت    ساختمان هایي که پایان کار داده نشده و درحال بهره برداری هستند یا 

 .  اقدام نماید بيمه گذار نسبت به جبران خسارت مي بایست ، بيمه گر اند شده  نيمه کاره رها 

 محل مورد بیمه :   -  2ماده
  برق،  گاز،   مکانيك،   اسبه یا نظارت در رشته های عمران، معماری،حکليه اماکني که بيمه گذار برای آن ها امور طراحي یا م  

 . رساند )در سراسر کشور(  کارشناسي تفکيك و...را به انجام مي  نقشه برداری،

 : مدت بیمه نامه   - 3ماده 

   .ن قرارداد به مدت یکسال شمسياز تاریخ صدور بيمه نامه موضوع ای

 :  تعهدات بیمه گر -  4ماده

معادل دیه  )برای هر یك از بيمه گذاران این قرارداد(،  تعهد بيمه گر بابت فوت و نقص عضو برای هرنفر در ماه های عادی  -

 مي باشد. (ریال  6،000,000,000کامل یك مرد مسلمان طبق دستورالعمل ابالغي از سوی قوه قضائيه) 



01/09/1401  

معادل دیه  )برای هر یك از بيمه گذاران این قرارداد(،    تعهد بيمه گر بابت فوت و نقص عضو برای هرنفر در ماه های حرام   -

 مي باشد. ریال(8,000,000,000کامل یك مرد مسلمان طبق دستورالعمل ابالغي از سوی قوه قضائيه) 

)برای هر    در ماه حرام   دیه کامل یك مرد مسلمان  7ل  حداکثر تعهد بيمه گر بابت فوت ونقص عضو درطول مدت بيمه معاد  -

 ریال( مي باشد.56.000.000.000)  طبق دستورالعمل ابالغي از سوی قوه قضائيهیك از بيمه گذاران این قرارداد(، 

ریال و حداکثر تعهد بيمه گر بابت خسارت مالي درطول مدت  2،500،000،000  خسارت مالي در هر حادثه تعهد پرداخت    -

 باشد. مي )برای هر یك از بيمه گذاران این قرارداد( ریال 7.500.000.000ه نامه بيم

برای   - پزشکي  مدتو   ریال 500.000.000هرنفردرهرحادثه    هزینه     ریال 3.500.000.000نامه    بيمه   درطول 

 )برای هر یك از بيمه گذاران این قرارداد( مي باشد.

بابت    - گر  بيمه  عضو تعهد  نقص  و  گذارمهندسين    فوت  کارشناس(  مشاور  محاسب،  طراح،   )ناظر، بيمه  محدوده    درمحل ،  یا 

 ریال )برای هر یك از بيمه گذاران این قرارداد( مي باشد . 8.000.000.000به مبلغ پروژه 

از  - الوکاله وکالت وکيل،    مخارج دادرسي)شامل مخارج و تمبر دادگاه و دفتر، همچنين سایر هزینه های مرتبط  قبيل حق 

ریال و در    400.000.000  پرونده)در هر  مربوط به خسارت مشمول تعهد بيمه گر    ایاب و ذهاب و....(   های کارشناسي،  هزینه

 ،محکوم به پرداخت آن شده باشد   هر یك از بيمه گذاران این قراردادکه  ریال(  4.000.000.000طول مدت بيمه نامه حداکثر  

 .تحت پوشش این بيمه نامه است 

 :   رايط بیمه نامهساير ش  - 5ماده

یا    -1 یا طراحي  بيمه گذار تحت نظارت  به کار مهندسين  اشتغال  پروانه  از زمان صدور  پروژه ها در سراسر کشور که  کليه 

پوشش   و  بوده  وی  مورخ  آینده  سال  20محاسبات  کشورکه  (1/9/1421الي    1/9/1401)از  سراسر  در  ها  پروژه  ی  کليه 

نا اعتبار بيمه  ،  (1/9/1402لغایت  1/9/1401)مه  مهندسين در طول مدت  اند  فاقد  مسئوليت آن را پذیرفته  آنکه  به  مشروط 

مسئوليت بيمه گذار در بازه زماني  یا ادعای  ادعای وقوع خسارت  و  مراجع قضایي باشد  در  ادعا و خسارت در جریان  هرگونه  

، تحت پوشش این بيمه نامه خواهد بود و  (claim base)بيمه صورت گيردساله مذکور    20یا در بازه زماني اعتبار بيمه نامه 

یا   و  شده  داده  کار  پایان  کارهای  باشد حتي  داشته  ادامه  یا  و  شده  شروع  ها  آن  اجرایي  عمليات  که  هایي  پروژه  همچنين 

ساختمان های در حال ساخت یا ساختمان هایي که پایان کارداده نشده و در حال بهره برداری هستند یا ساختمان هایي که  

)با گرایش   های استحکام بنای صادره از طرف مهندسان یهایيد تو نيمه کاره رها شده و نيز کليه ت آن ها به اتمام نرسيده ساخ

پروژه هایي که بيمه گذار در سمت نظارت مقيم یا عاليه یا طراح در آن فعاليت  در سراسر کشور و همچنين    عمران و معماری( 

هرگونه حادثه ای چه طبيعي از قبيل زلزله و سيل و چه غير طبيعي که در  همچنين  و  تحت پوشش این قرارداد بوده    ،داشته

ناظر، نامه پيش آید وبيمه گذار به عنوان مهندس  اعتبار بيمه  یا طراح )در کليه رشته  زمان  محکوم به جبران    ها(  محاسب 

گردد همچنين  ، خسارت  و  ميگيرد  قرار  پوشش  از  اخسار  تحت  ناشي  نامرتبط ت  صورت    کارهای  در  کارگاه  فعاليت  نوع  با 

 محکوميت بيمه گذار تحت پوشش خواهد بود.  

 . امکان استفاده از بيمه نامه به عنوان وثيقه در محاکم قضایي وجود دارد-2
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یت زیان دیده توسط  جلب رضابا  یا بيمه گر    ،پرداخت خسارت با ارائه نظریه کارشناسي کارشناس تعيين شده توسط دادگاه-3

تبيمه گذا و  انجام مي أبدون ر  یيد بيمه گر، أر  قابل  نهایي دادگاه  ا  باشد.  ی  با ردرغير  ی  أین صورت تعيين پرداخت خسارت 

 مراجع قضایي انجام مي پذیرد.

  ی آن در سال های بعد از اعتبار بيمه نامه صادر گردد، أو ر  در صورتي که خسارت و غرامت در مراجع قضایي رسيدگي،  -4

دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام با توجه به زمان صدور    7،    سقف تعهد بيمه نامهتا    حداکثره را  ت مربوط خساربيمه گر  

 . پرداخت خواهد نمودرأی به صورت مبلغ دیه یوم االدا 

  کارفرما و سازنده بوده  و   پيمان کاران و به کارگيری آن ها دراختيار مالك،  با توجه به آن که انتخاب کارگران وکارکنان و-5

مهندس ناظر و طراح اختياری در انتخاب کارگران ندارند و از آنجایي که این بيمه نامه کليه مسئوليت مدني مهندسان ناظر و  

اتبا گلذا کار   ميگردند تحت پوشش دارد،را که در محاکم قضایي محکوم  طراح   فاقد پروانه کار و کارع  ران  ران زیر  گخارجي 

خسارت بدني و یا فوت گردند و بيمه گذار در محاکم    دچارگاه به کار گرفته شده و  چنانچه در کارسال  62سال و باالی  18

تحت پوشش این بيمه  بيمه گر ملزم به پرداخت خسارت بوده و بيمه گذار    گردد،خسارت  قضایي محکوم به پرداخت و جبران  

 نامه خواهد بود . 

قانوني    بابت هزینه های  ذار(گمهندسين طراح و ناظر )بيمه  ي از  مطالبات سازمان تامين اجتماعي یا سازمان خدمات درمان  -6

معالجه، فوت، مست  غرامت،   شامل  به  منجر  حادثه  از  ناشي  غيره  و  پي   مری  و  کارگران  عضو  نقص  و  جراحت  کاران  بروز  مان 

اجتماعي(تا   قانون تامين 66تبصره یك ماده  حي بيمه گذار بر اساس مفاد قانون تامين اجتماعي ) را ساختمان تحت نظارت و ط

و  ریال  4,500,000,000  سقف   هرحادثه  بيمه    9/ 000/000/000برای  از  یك  هر  نامه)برای  بيمه  مدت  طول  برای  ریال 

 . باشد  تحت پوشش بيمه نامه ميگذاران(

 باشد . تعهد بيمه نامه مي سه دیه کامل در ماه های حرام در باالتر جمعا تا سقفپرداخت دیه دوم و تعدد دیات : -7

و  انشیز: فر  -8 جاني  های  خسارت  بابت  و از  پزش ه   مالي  های  گذار  کزینه  بيمه  عهده  به  فرانشيزی  گونه  هيچ   ي 

 باشد. نمي باشد و فرانشيز صفر مي 

 افزایش دیات : پرداخت افزایش مابه التفاوت دیات حداکثر سه بار در طول مدت قرارداد.  -9

از  -10 ناشي  و   هرگونه خسارت  از    عيب  فارغ  مصالح  مصالح،  مسئوليتنقص  کننده  مي    توليد  قرار  ای  بيمه  پوشش  تحت 

 )در صورت محکوميت هر یك از بيمه گذاران در مراجع قضایي( گيرد

در هر صورت بيمه گذار به هر دليلي در محاکم قضائي محکوم به جبران خسارت جاني یا مالي گردد ، تحت پوشش این  -11

 بيمه نامه خواهد بود .  

 ینی نشده و حل اختالفات فی ما بین : مواردپیش ب -  6ماده
کليه اختالفات و دعوای ناشي از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد قرارداد ، اعتبار ، فسخ ، نقص ، تفسير ، و یا اجرای  

الزم االجراء  آن به داوری ارجاع مي گردد که مطابق با قانون و آیين دادرسي مربوطه با رأی داور منتخب به صورت قطعي و  

در   مستقر  فرعي  شعبه  عندالزوم  و  یزد  استان  داوری  کانون  وسيله  به  آنها  تعداد  داوران  داوریا  انتخاب   . گردد  فصل  و  حل 
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شهرستانها به عمل خواهد آمد . داور )داوران( عالوه بر مقررات حاکم ، عرف تجاری ذیربط را مراعات خواهد )خواهند( نمود  

 ه ای مستقل از قرارداد اصلي تلقي مي شود و در هر حال الزم االجرا است . شرط داوری ، موافقت نام

قوانين جاری کشور  قانون بيمه و سایر  بر اساس  نامه ذکر نشده است  جمهوری اسالمي ایران عمل    در مواردی که در بيمه 

 خواهد شد. 

 :  صدور بیمه نامه -  7ماده

ان استان یزد که دارای پروانه اشتغال طراحي یا نظارت در رشته های  چنانچه هر یك از اعضای سازمان نظام مهندسي ساختم

)یا کارشناسان تفکيك( تقاضای صدور بيمه نامه گروهي به نام خود داشته باشند؛ بيمه گر موظف به    باشد   موضوع قرارداد مي 

 . مهندسي نيز مهر و امضا گردد صدور بيمه نامه به نام عضو متقاضي خواهد بود؛ که این بيمه نامه باید توسط سازمان نظام
 

 بیمه گر  تعهدات
 ریال  56,000,000,000جانی 

 ریال  7,500,000,000 مالی

 نرخ حق بیمه اعالمی
 ریال  10.682.000

 هزار ریالششصد و هشتاد و دو  میلیون و  ده

 مي باشد. زش افزوده و عوارض شهرداریربا احتساب ماليات برافوق نرخ های  •

آیين نامه اجرایي    50ازمان به منظور استفاده از تسهيالت و خدمات رفاهي طبق بند )ت( ماده  هریك از اعضای س  •

قانون مدني    662و    656قانون نظام مهندسي ساختمان به سازمان وکالت و اختيار انعقاد قرارداد فوق را مطابق مواد  

 اعطا نمودند.

اعض • کليه  نامه  بيمه  این  از  استفاده کنندگان  آماری  از سازمان جامعه  کار صادره  به  اشتغال  پروانه  ای دارای 

نظام مهندسي ساختمان استان یزد اعم از حقيقي و حقوقي)از زمان تاسيس سازمان نظام مهندسي ساختمان 

استان یزد تا پایان مدت اعتبار بيمه نامه( ولو کساني که پروانه اشتغال خود را تمدید ننموده اند یا محروميت 

روانه اشتغال اخذ نموده اند و برای اشخاص حقيقي عالوه بر خود شرکت مدیر عامل و کليه در استفاده از پ

بيمه نامه    ( درصورت معرفي و صدور مضاء مجاز او از زمان تأسيس شرکتاعضاء و هيئت مدیره و صاحبان ا 

 تحت پوشش این بيمه نامه مي باشند . 

 

 کوثر  امی بیمهشرکت سه    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان يزد 

 بیمه گر                   بیمه گذاران  به عنوان نماينده         


