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  اصالح مدارك فنی 
  
  

  خواننده گرامی:
و تولیدي سازمان برنامه و بودجه کشـور، بـا    امور زیربنایی، فنیمعاونت  ، مشاورین و پیمانکارانامور نظام فنی اجرایی

ي مهندسـی کشـور    کرده و آن را براي استفاده بـه جامعـه   نشریهاستفاده از نظر کارشناسان برجسته مبادرت به تهیه این 

هاي مفهومی، فنی، ابهام، ایهام و اشـکاالت   عرضه نموده است. با وجود تالش فراوان، این اثر مصون از ایرادهایی نظیر غلط

  موضوعی نیست.

و اشـکال فنـی، مراتـب را     ي گرامی صمیمانه تقاضا دارد در صورت مشـاهده هـر گونـه ایـراد     رو، از شما خوانندهاز این

  بصورت زیر گزارش فرمایید:

 sama.nezamfanni.irنام فرمایید:  در سامانه مدیریت دانش اسناد فنی و اجرایی (سما) ثبت - 1

 ایل کاربري تکمیل فرمایید.پس از ورود به سامانه سما و براي تماس احتمالی، نشانی خود را در بخش پروف -2

 مراجعه فرمایید. نشریهبه بخش نظرخواهی این  - 3

  شماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص کنید. -4
 صورت خالصه بیان دارید.ه ایراد مورد نظر را ب - 5

 در صورت امکان متن اصالح شده را براي جایگزینی ارسال کنید. - 6

 دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضی را معمول خواهند داشت.کارشناسان این امور نظرهاي دریافتی را به 

  شود. پیشاپیش از همکاري و دقت نظر جنابعالی قدردانی می

  

  

  

  

  
  
  

  

  33271مرکـز تلفـن    –شـاه   تهـران، میـدان بهارسـتان، خیابـان صـفی علـی      نشانی بـراي مکاتبـه:   

 پیمانکارانسازمان برنامه و بودجه کشور، امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و 
Email: nezamfanni @mporg.ir                                                  web: nezamfanni.ir 
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   تعالی بسمه

    پیشگفتار
هاي توسعه در کشور،  و برنامهرشد و توسعه اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و دستیابی به اهداف تعیین شده در سند چشم انداز 

هـاي مختلـف از جملـه     هاي ملی است. بیمه از ابزارهاي مهم توسعه است که اتکا به آن در بخـش  نیازمند حمایت و حفظ سرمایه
بزرگ و پیچیده در  هاي پروژه ساخت راهبري و در بسیار هاي پیشرفت وجود هاي زیربنایی اجتناب ناپذیر است. با ها و پروژه طرح
 رفع هدف با .است نگرفته قرار توجه مورد کافی اندازه به احتمالی هاي خسارت جبران منظور مناسب به نامه بیمه بکارگیري ور،کش

هاي زیربنـایی و   کاربرد بیمه هاي مهندسی در پروژه از آمده دست به جهانی و ملی هاي آموزه با هماهنگی و همگامی و ها کاستی
 کـاربرد «تـدوین راهنمـاي    کشـور،  آب صـنعت  فنی معیارهاي و ضوابط تهیه طرح قالب در نیرو وزارت آبفاي و آب امور عمرانی،

 بـا  مستقل نشریه صورت به را» )خسارت دریافت ارزیابی، تهیه،(کارکنان  مقابل در کارفرما مدنی مسوولیت و مهندسی هاي بیمه
 بـه  ابالغ و تایید براي را آن تهیه، از پس وداد  قرار کار دستور در کشور بودجه و برنامه سازمان اجرایی و فنی نظام امور هماهنگی

موضـوع   کپارچه،یبراساس نظام فنی اجرایی  بررسی، از پس که نمود ارسال سازمان این به کشور اجرایی و نظام فنی ذینفع عوامل
نامه استانداردهاي اجرایی مصوب هیات  قانون برنامه و بودجه و آیین 23توسعه کشور، ماده  يها برنامه یقانون احکام دائم 34ماده 

  .محترم وزیران تصویب و ابالغ گردید.
در  ابهام و اشکال وجود از مصون مجموعه این گردید، صرف مجموعه این تهیه براي که زیادي وقت و دقت تالش، علیرغم

 به را اصالحی موارد شود می درخواست محترم کارشناسان از نشریه این شدن پربار و تکمیل راستاي در نیست. لذا آن مطالب

 بررسی را شده دریافت پیشنهادهاي سازمان کارشناسان کنند. ارسال برنامه و بودجه کشور سازمان اجرایی و فنی امور نظام

 حـوزه،  ایـن  مجرب کارشناسان و کشور فنی جامعه نمایندگان همفکري با ،نشریه متن در اصالح به نیاز صورت در کرده و

 اعـالم  عمـوم،  برداري ه بهر براي کشور اجرایی و فنی نظام رسانی اطالع پایگاه طریق از و اقدام اصالحی، تهیه متن به نسبت

 تـدوین  تـاریخ  صفحات، باالي در معتبر، ابالغی ضوابط آخرین کردن پیدا در تسهیل براي و همین منظور کرد. به خواهند

 شد. از خواهد اصالح نیز آن تاریخ صفحات، از یک هر مطالب در تغییر هرگونه صورت در است که شده درج صفحه آن مطالب

  .بود خواهد معتبر جدیدتر داراي تاریخ صفحات مطالب همواره اینرو
  
 

    



 ب 

  کارکنان مقابل در کارفرما مدنیمسوولیت  و مهندسی يها بیمه کاربرد راهنماي« کنترل و تهیه
 ]767 شماره نشریه[ »خسارت) دریافت ارزیابی، (تهیه،

  تهران اي منطقه آب شرکت مجري:
 مـدیریت  - عمران مهندسی فوق لیسانس   نیلچیان سیامک :مشاور پروژه

  ساخت
  تهران اي منطقه آب شرکت

  :نظارت گروه اعضاي

  زنجان اي منطقه آب شرکت  عمران مهندسی لیسانس فوق بیات سعید
  فارس اي منطقه آب شرکت  مکانیک مهندسی لیسانس فوق  جاللی نوذر
  مازندران اي منطقه آب شرکت آبیاري مهندسی لیسانس فوق  موسوي جمال سید
  ایران آب منابع مدیریت شرکت  عمران مهندسی لیسانس فوق  شفیعی اکبر علی

  :)کشور آب صنعت فنی معیارهاي و ضوابط تهیه طرح راییاج فنی تخصصی کمیته( کننده تایید گروه اعضاي

  تابلیه شرکت  عمران مهندسی دکتري امیرابراهیمی امیرمحمد
  کشور بودجه و برنامه سازمان  عمران لیسانس فوق  نچیوتوت علیرضا
  طرح آوند شرکت  عمران مهندسی لیسانس  يسیدجواد حاج محسن

  نیرو وزارت  عمران مهندسی لیسانس فوق  بوشهریان یحاجیان جواد
  آبران شرکت  ساختمان و راه مهندسی لیسانس  خبوشانی ربوبی علی

  فرایندکاو مهندسی شرکت  عمران مهندسی لیسانس  رضاخانی محمدشفیع
  صنعت خبره  سازه-عمران مهندسی لیسانس فوق  شهابی اصغر علی

  کشور فاضالب و آب مهندسی شرکت  مکانیک مهندسی لیسانس  کشفی سیدحمیدرضا
  طرح تهیه ضوابط و معیارهاي صنعت آب کشور  عمران مهندسی دکتري  خانی حمزهفاطمه قبادي 

  نیرو وزارت  فوق لیسانس مهندسی عمران  شادي مرادي فالح



  مطالب فهرست
  صفحه  عنوان
  1  مقدمه

  3    سکیر تیریو مد مهیب - اول فصل 

  5  فرآیند مدیریت ریسک -1- 1

  6  هاي مقابله با ریسک تکنیک -2- 1

  6  م ریسک و خطرمفاهی -3- 1

  6  خطر یا علت اصلی خسارت -3-1- 1

  6  مخاطره یا شرایط خطرزا -3-2- 1

  7  ریسک -3-3- 1

  7  گران معنا و مفهوم ریسک از نظر بیمه -4- 1

  7  خطر به معناي حادثه -4-1- 1

  7  معناي موضوع بیمهخطر به  -4-2- 1

  8  خطر به معناي تحقق امري در زمان معین -4-3- 1

  8  بندي خطر تقسیم -5- 1

  8  خطر یا ریسک خالص یا ایستا -5-1- 1

  8  ریسک سوداگرانه یا پویا -5-2- 1

  8  ریسک خاص -5-3- 1

  8  ریسک عام -5-4- 1

  9  ویژگی خطر -6- 1

  9  کیفیت وقوع خطر -7- 1

  9  تشدید خطر -8- 1

  10  تغییر خطر -9- 1

  10  مدیریت ریسک و بیمه - 10- 1

  11    ییربنایو ز یعمران يها در طرح مهیب گاهیجا -دوم فصل 

  13  اي الزم هاي بیمه هاي اجرایی به اخذ پوشش نامه الزام دستگاه آیین -1- 2

  13  3/3/1378) مورخ 4311قراردادهاي سه عاملی (نشریه  -2- 2

  13  شرایط عمومی پیمان (حفاظت از کار و شخص ثالث، بیمه کار، مراقبت هاي الزم) 21ماده  -2-1- 2

  14  (حوادث قهري) شرایط عمومی پیمان 43ماده  -2-2- 2



 ث 

  مطالب فهرست
  صفحه  عنوان

  15  14/11/1380مورخ  5490) نشریه EPCقراردادهاي طرح و ساخت صنعتی ( -3- 2

  15  ها) ها، مسوولیت تهیه آن نامه صنعتی (انواع بیمه EPCشرایط عمومی  15ماده  -3-1- 2

  16  ها) ها، مسوولیت تهیه آن نامه صنعتی (انواع بیمه EPCشرایط عمومی  17ماده  -3-2- 2

  16  15/5/1384غیرصنعتی) مورخ  EPCقراردادهاي طرح و ساخت ( -4- 2

  19    یمهندس مهیب میو مفاه فیتعار -سوم فصل 

  21  گر بیمه -1- 3

  21  گذار بیمه -2- 3

  21  موضوع بیمه -3- 3

  22  مورد بیمه -4- 3

  22  مدت بیمه  -5- 3

  22  مبلغ بیمه -6- 3

  22  ارزش اموال بیمه شده -7- 3

  23  حق بیمه -8- 3

  23  فرانشیز -9- 3

  23  نامه بیمه - 10- 3

  24  انواع خطر یا حادثه - 11- 3

  24  خطرات طبیعی -1- 11- 3

  24  سایر خطرات -2- 11- 3

  24  تمام خطر - 12- 3

  24  نامه کلوزهاي بیمه - 13- 3

  25    یمهندس يها مهبی -چهارم فصل 

  27  انواع بیمه -1- 4

  27  هاي اجتماعی بیمه -1-1- 4

  27  ي بازرگانیها بیمه -1-2- 4

  28  هاي بازرگانی اصول بیمه -2- 4

  28  نیت یا حد اعلی  اصل حسن -2-1- 4

  29  اصل علت نزدیک -2-2- 4



  مطالب فهرست
  صفحه  عنوان

  29  اصل تعاون و مشارکت (تعدد بیمه) -2-3- 4

  30  اصل غرامت -2-4- 4

  31  اي اصل نفع بیمه -2-5- 4

  32  اصل جانشینی یا قائم -2-6- 4

  32  تکاییاصل ا -2-7- 4

  32  داوري اصل -2-8- 4

  33  تاریخچه بیمه مهندسی -3- 4

  33  هاي مهندسی بیمه هاي ویژگی -4- 4

  35  هاي مهندسی انواع بیمه -5- 4

  35  هاي دوره احداث بیمه -5-1- 4

  Operation(  35برداري ( هاي دوره بهره بیمه -5-2- 4

  36  بیمه تمام خطر پیمانکاران (ساخت) -6- 4

  CAR  36مدارك الزم براي ارائه نرخ و شرایط در بیمه  -6-1- 4

  CAR  36سرمایه مورد بیمه در بیمه  -6-2- 4

  37  شرایط عمومی بیمه تمام خطر پیمانکاران -6-3- 4

  CAR  41_نکات مهم در بیمه تمام خطر پیمانکاران  -6-4- 4

  CAR  41_فرانشیز بیمه تمام خطر پیمانکاران  -6-5- 4

  42  بیمه تمام خطر نصب -7- 4

  42  آالت اشینبیمه شکست م -8- 4

  43  آالت پیمانکاران بیمه تجهیزات و ماشین -9- 4

  CPM  44استثنائات بیمه  -9-1- 4

  44  بیمه شدهمبلغ  -9-2- 4

  44  اساس پرداخت خسارت -9-3- 4

  CPM  45نکات مهم در بیمه  -9-4- 4

  46  هاي تکمیل شده ساختمانی ریسک بیمه - 10- 4

  47  بیمه تجهیزات الکترونیک - 11- 4

  47  بیمه فساد کاال در سردخانه - 12- 4



 ح 

  مطالب فهرست
  صفحه  عنوان

  48  تضمین کیفیت ساختمان -بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان  - 13- 4

  49  آالت بیمه عدم النفع ناشی از شکست ماشین - 14- 4

  50  بیمه مسوولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان - 15- 4

  53  نامه مسوولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان شرایط بیمه -1- 15- 4

  54  انواع بیمه مسوولیت کارفرما در قبال کارکنان -2- 15- 4

  54  نامه هاي اصلی بیمه پوشش -3- 15- 4

  55  نامه موارد خارج از پوشش (استثناآت) بیمه -4- 15- 4

  55  گذارتعهدات بیمه -5- 15- 4

  56  گر تعهدات بیمه -6- 15- 4

  56  نامه مسوولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان هاي تکمیلی (کلوزهاي) بیمه پوشش -7- 15- 4

  59    یمهندس مهیب يکلوزها -پنجم فصل 

  62  هاي مهندسی کلوزهاي مشترك بیمه -1- 5

  63  (پوشش زیان یا خسارت ناشی از اعتصاب، شورش، اغتشاش) 001کلوز  -1-1- 5

  63  (پوشش مسوولیت متقابل) 002کلوز  -1-2- 5

  64  (پوشش دوره نگهداري ساده)003کلوز  -1-3- 5

  64  (پوشش دوره نگهداري گسترده) 004کلوز  -1-4- 5

  65  بندي عملیات ساختمانی و/ یا نصب) (شرایط مخصوص مربوط به جدول زمان 005کلوز  -1-5- 5

کاري، کـار در شـب، کـار در تعطـیالت عمـومی و       ضافههاي اضافی مربوط به ا (پوشش هزینه 006کلوز  -5-1-6
  65  حمل سریع)

  66  هاي اضافی مربوط به حمل هوایی) هاي اضافی پوشش هزینه (پوشش هزینه 007کلوز  -1-7- 5

  66  خیز) هاي واقع در مناطق زلزله (تضمین مربوط به سازه 008کلوز -1-8- 5

  66  وط به زیان، خسارت یا مسوولیت ناشی از زلزله)(استثناء مرب 009کلوز  -1-9- 5

سـیل و  (استثناء مربوط به زیان، خسارت یا مسوولیت مستقیم یـا غیـر مسـتقیم ناشـی از      010کلوز  -5-1-10
  67  طغیان آب)

  67  (خسارات پشت سرهم) 011کلوز  -1-11- 5

  67  (استثناء مربوط به اتالف، خسارت یا مسوولیت ناشی از طوفان یا خسارت آبی ناشی از باد) 012کلوز  -1-12- 5

  68  (پوشش اموال خارج از انبار سایت) 013کلوز  -1-13- 5



  مطالب فهرست
  صفحه  عنوان

  68  خسارت یا مسوولیت ناشی از تروریسم) (استثناء زیان، 014کلوز  -1-14- 5

  69  (شرط کنترل دعاوي) 015کلوز  -1-15- 5

  69  (افزایش سرمایه) 016کلوز  -1-16- 5

  69  ساعت) 72(شرط  017کلوز  -1-17- 5

  70  (سایبر کلوز) 018کلوز  -1-18- 5

  70  (تجدید پوشش) 019کلوز  -1-19- 5

  70  (برداشت ضایعات) 020کلوز  -1-20- 5

  72  (سلب اختیار) 021کلوز  -1-21- 5

  72  (استثناء از بین رفتن یا خسارت ناشی از اجراي نادرست) 022کلوز  -1-22- 5

  72  (نشت، آلودگی و آالیش صنعتی) 023کلوز  -1-23- 5

  73  )50/50(خسارات پنهان  024کلوز  -1-24- 5

  73  هاي دو تایی) (شرط جرثقیل 025کلوز  -1-25- 5

  73  هاي دریایی) (شرط خاص براي سازه 026کلوز  -1-26- 5

  74  هاي سطحی) (عملیات پمپاژ آب 027کلوز  -1-27- 5

  75  هاي سمی و آزبست (پنبه نسوز)) (استثناء کپک 028کلوز  -1-28- 5

  75  (استثناء ضایعات، گل و الي، فرسایش و ریزش کوه) 029کلوز  -1-29- 5

  76  ها، مشاوران و کارشناسان طبق تعرفه) الزحمه آرشیتکت (حق 030کلوز  -1-30- 5

  76  (تخلیه آب) 037کلوز  -1-31- 5

  76  (شرط ویژه مربوط به اسقاط حق جانشینی) 0562کلوز  -1-32- 5

  77  کلوزهاي بیمه تمام خطر پیمانکاران -2- 5

  78  آالت و تاسیسات) (پوشش دوره آزمایش ماشین 100کلوز  -2-1- 5

ها، راهروها، سـاختمان یـا تاسیسـات موقـت یـا دائـم        (شرایط ویژه مربوط به ساختمان تونل 101کلوز  -5-2-2
  78  زیرزمینی)

  79  ها و سایر وسایل نصب شده در زیرزمین) ها، لوله (شرایط ویژه مربوط به کابل 102کلوز  -2-3- 5

  79  ها و مزروعات) (استثناء مربوط به از بین رفتن یا خسارت وارد به محصوالت، جنگل 103کلوز  -2-4- 5

  79  (شرایط ویژه مربوط به احداث سد و مخازن آب) 104کلوز  -2-5- 5

  80  هاى موجود و اموال مجاور) (پوشش مربوط به ساختمان 105کلوز  -2-6- 5
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پیچی سري، نظیر (موتورهـا، ژنراتورهـا،    آالت الکتریکی، سیم تعدیل استهالك براي ماشین - 331کلوز  -5-5-4
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 ر 

  مطالب فهرست
  صفحه  عنوان

  C.P.M.  104آالت پیمانکار  کلوزهاي بیمه ماشین -6- 5
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  108  شرایط ویژه درخصوص تاخیر در انجام تعمیرات - 564کلوز  -7-3- 5
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  142  اي ارزیابی و دریافت خسارت بیمه -5- 7

  143  مراحل و ترتیب برآورد خسارت -5-1- 7

  143  اي اقدامات ارزیاب خسارت بیمه -5-2- 7

  143  مدارك الزم جهت بررسی و پرداخت خسارت -5-3- 7

  144  صورتجلسه بازدید میدانی -5-4- 7

  144  گزارش ارزیابی خسارت -5-5- 7

  145  نکات مهم در هنگام بروز حادثه و پرداخت خسارت -6- 7

  146  اختالف در مبلغ خسارت -7- 7

  146  خسارت تقلب در -8- 7

  146  گذاران کننده بیمه مقررات حمایت -9- 7

  147  هاشدگان و صاحبان حقوق آن گذاران، بیمه حمایت از حقوق بیمه -71نامه شماره  آیین -9-1- 7

  149  اي نامه تنظیم امور ارزیابی خسارت بیمه آیین -85نامه شماره  آیین -9-2- 7

  150  هاي نظارتی و کنترلی بیمه مرکزي سامانه -9-3- 7

  153  یمهندس مهیب يها الحاقیه -هشتم فصل 

  155  الحاقی توقف یا تعلیق -1- 8

  155  الحاقی تمدید -2- 8

  156  بطالالحاقی فسخ یا ا -3- 8

  156  نامه (با عودت قسمتی از حق بیمه) فسخ بیمه -3-1- 8

  157  نامه (بدون عودت حق بیمه) ابطال بیمه -3-2- 8

  157  نامه (با عودت کل حق بیمه) حذف بیمه -3-3- 8

  157  هاي خاص نامه بیمه -4- 8

  First Loss(  157بیمه به صورت نخستین خطر( -4-1- 8

  158  نامه موقت بیمه -4-2- 8

  159  نامه بیمه هیته فلوچارت - 1پیوست 

  163  خسارت افتیفلوچارت در - 2پیوست 

  C.A.R(.  167( مانکارانیتمام خطر پ مهینامه ب پرسش - 3پیوست 

  C.A.R(.  173( مانکارانیتمام خطر پ مهیب یعموم طیشرا - 4پیوست 



  مطالب فهرست
  صفحه  عنوان

  E.A.R(.  183تمام خطر نصب ( مهیب یعموم طیشرا -5پیوست 

  193  کارفرما در مقابل کارکنان يا حرفه یمسوولیت مدن مهیب یعموم طیشرا - 6پیوست 

  203  مهیقانون ب -7پیوست 

  211  مراجع منابع و

 
  ها فرم و ها جدول فهرست

  صفحه  عنوان
  7  خطر و مخاطرات سهیمقا -1- 1جدول 

  Common Cluase(  62مشترك ( يفهرست کلوزها -1- 5جدول 

  C.A.R.(  77( مانکارانیتمام خطر پ مهیب يفهرست کلوزها -2- 5جدول 

  E.A.R.(  89تمام خطر نصب ( مهیب يفهرست کلوزها -3- 5جدول 

  90  »تمام خطر نصب«و » تمام خطر پیمانکاران«فهرست کلوزهاي مشترك در دو بیمه  -4- 5جدول 

  90  »تمام خطر نصب«و » تمام خطر پیمانکاران«فهرست کلوزهاي مشابه در دو بیمه  -5- 5جدول 

  M.B.(  100آالت ( شکست ماشین يفهرست کلوزها -6- 5جدول 

  C.P.M.(  104( مانکاریآالت پ ماشین مهیب ياز کلوزها یفهرست برخ -7- 5جدول 

  E.E.(  107( یکیالکترون زاتیتجه مهیب ياز کلوزها یفهرست برخ -8- 5جدول 

  D.O.S.(  109فساد کاال در سردخانه ( مهیب يفهرست کلوزها -9- 5جدول 

  C.E.C.R.(  109( یشده ساختمان لیتکم يها ریسک مهیب يفهرست کلوزها - 10- 5جدول 

  110  مسوولیت کارفرما در مقابل کارکنان مهیب (کلوزها) یاضاف يها پوشش - 11- 5جدول 

  130  محتمل پروژه يها خطرات و ریسک ستیل -1-6فرم 

  132  پروژه ازیاي مورد ن نوع و پوشش بیمه -2-6فرم 

  132  نامه بیمه یخصوص طیو شرا مهیب يکلوزها -3-6فرم 

  133  يماد يها خسارت مهیمبلغ ب نییتع -4-6فرم 

  133  مسوولیت شخص ثالث مهیمبلغ ب نییتع -5-6فرم 

  133  کارفرما یمسوولیت مدن مهیمبلغ ب نییتع - 6-6فرم 

  136  ساخت يها مهم در پروژه يکلوزها -1- 6جدول 

  





  1  06/07/98  مقدمه

 

  مقدمه

  مقدمه

 يهـا  هزینـه  و وقـت  صـرف  و گـذاري  سـرمایه  نیازمند زیربنایی و مهندسی يها طرح و ها پروژه از برداري بهره و ساخت
 بـرداري  بهـره  دوره نیـز  و سـاخت  دوره طول تمام در صحیح مدیریت است. محیطی زیست سیاسی، اجتماعی، مالی، بسیار
 روبـرو  بسـیار  يهـا  ریسـک  و خطـرات  بـا  خـود  عمـر  دوره در ها پروژه دارد. کارها گونه این نشاندن ثمر به در مهمی نقش

 پـروژه  مـدیریت  در مباحـث  ینتـر  مهـم  از یکـی  شـود.  اندیشیده اي ویژه اقدامات آنان با مقابله براي بایست می که هستند
 کـه  اسـت  برداري بهره دوره نیز و ساخت دوره پایان تا آغاز از پروژه مختلف دوران در ها ریسک به واکنش و رفتار چگونگی

 است رو پیش يها اطمینان عدم و مخاطرات با هوشمندانه برخورد ریسک مدیریت .شود می شناخته »ریسک مدیریت« به
 شـود.  داده پاسـخ  و مـدیریت  روش بهترین به احتمالی مشکالت و خسارات گردد می سبب گوناگون يها شیوه اتخاذ با که

 پـروژه  نمودن بیمه که است مجموعه از خارج به احتمالی خسارات انتقال ،خطرات با مقابله براي اقدامات ینتر مهم از یکی
  است. آن حل راه ترین شده شناخته

 تولیـد،  خطـوط  کارخانه، نیروگاه، نیرو، و آب انتقال خطوط راه، تونل، سد، ساختمان، از اعم ها آن محصوالت و ها پروژه
 ياجـرا  دوره بـین  ایـن  در .دارنـد  اي بیمـه  يها پوشش انواع به نیاز ... و تجهیزات شده، انبار و تولید کاالهاي ،آالت ماشین
 توانـد  می که خسارت بروز منشا برحسب اساس این بر .گردد می تلقی پروژه یک عمر طول در دوره ینتر پرمخاطره ها پروژه
 عملیـات  تـوان  می باشد، آن نظایر و ویژه مخاطرات ،سوزي آتش سرقت، طبیعی، حوادث یا پیمان موضوع تعملیا از ناشی

 کـار)،  صاحب به (متعلق کارگاه مجاور امالك و تاسیسات ،رفته کار به اجناس کار، پاي مصالح ،آالت ماشین پیمان، موضوع
 را خسـارات  پرداخت یا و بازسازي توان مدیریت خسارت بروز صورت در تا کرد بیمه را غیره و ها آن اموال و ثالث اشخاص

   نیاید. وجود به خللی پروژه محصول از برداري بهره یا آن فعالیت در و باشد داشته
 بیمـه  متاسـفانه  ،پیچیـده  يها پروژه و ها سازه ساخت در توانایی و کشور ساخت صنعت در بسیار يها پیشرفت وجود با

 نگرفتـه  قرار توجه مورد کافی اندازه به احتمالی يها خسارت جبران منظور به نامه بیمه از مناسب استفاده و صحیح نمودن
 به توجه عدم نیز و آموزش عدم دلیل به بیمه، با برداران بهره و ساخت صنعت اندرکاران دست کلی آشنایی رغم علی است.

 بـه  کـه  هسـتیم  کشـور  مهـم  و زیربنایی يها پروژه به بسیار يها خسارت ورود شاهد مناسب اي بیمه پوشش تهیه ضرورت
 در اخـتالل  و تاخیر خاطر این به و شوند مین جبران مناسب طور به وارده يها آسیب اي بیمه پوشش تامین در نقص دلیل

 تکمیـل  بـراي  اجتمـاعی  و فنـی  حتـی  و اقتصـادي  توجیه رفتن بین از موجب است ممکن که آید می وجود به کار اجراي
 نشـان  اسـت  شـده  انجـام  قبـل  يها سال که تحقیقی در گردد. شده انجام يها گذاري سرمایه ماندن استفاده بدون و پروژه

 پرداخـت  به منجر مهندسی يها بیمه انگذار بیمه توسط شده درخواست يها خسارت از درصد بیست حدود تنها ،دهد می
 شـرایط  و کلوزهـا  به توجه عدم و ها نامه بیمه تهیه در اي پایه اشکاالت وجود دهنده نشان که شده انگر بیمه توسط خسارت

  است. شده تهیه انگذار بیمه توسط اغلب که است ییها نامه بیمه خصوصی
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 با هاي زیربنایی و عمرانی اجرایی پروژه بدنه و کارشناسان مدیران، ییآشنا ضرورت تدوین راهنمایی به منظور ،رو ازاین
 اولیـه  بـذر  .گردیـد  به شدت احسـاس مـی   نیاز مورد هاي نامه بیمه تهیه براي کاربردي روشی بیمه و ارائه مفاهیم و جایگاه

 بخـش  توسعه و طرح معاونان سطح در و فصلی صورت به که »توسعه دانش« تخصصی يها گردهمایی در راهنما این تهیه
 بـه  و تجربیـات  تبـادل  منظـور  بـه  و »ایـران  آب منابع مدیریت شرکت توسعه و طرح معاونت« محوریت با نیرو وزارت آب

 اسـتقبال  بـه  توجـه  بـا  آن از پـس  .شـد  نهـاده  ،شـود  مـی  برگـزار  دانش مدیریت فرهنگ گسترش و دانش گذاري اشتراك
 تاسیسـات  از بـرداري  بهـره  دوره و عمرانـی  يهـا  طـرح  در بیمـه  جایگاه موضوع از مختلف يها بخش مدیران و کارشناسان

 در گـردد  مـی  یـادآور  گردید. تهیه مرتبط دستاندرکاران کلیه به کمک منظور به مهندسی يها بیمه راهنماي شده، ساخته
 شـرایط  بـه  توجـه  با و مطالعه را کلوزها کامل متن بایست می انگذار بیمه بیمه، کلوزهاي باره در شده ارائه توضیحات کنار

 شـدن  کشـیده  درازا بـه  از جلـوگیري  منظـور  بـه  راهنما این در نماید. گیري تصمیم خود تاسیسات و ها ساختمان یا پروژه
  شود. خودداري غیرضروري توضیحات از گردیده سعی مطالب

    هدف
مفاهیم بیمـه،  نفعان با جایگاه و  اندرکاران و ذي این راهنما کوشش دارد ضمن آشنا نمودن مدیران، کارشناسان و دست

  هاي زیربنایی و عمرانی ارائه نماید. هاي مورد نیاز پروژه نامه روشی کاربردي براي تهیه بیمه
  دامنه کاربرد:

 و هـا  پـروژه  نیـز  و سـاخت  حـال  در يها طرح در ویژهه ب مخاطبان از اي گسترده طیف براي استفاده قابلیت راهنما این
 يهـا  بیمـه  مهـم  کلوزهاي باره درمفید  توضیحات ارائه راهنما این ویژگی بارزترین. دارد را برداري بهره دست در تاسیسات
 انتخـاب  بـراي  گیرنـدگان  تصـمیم  بـه  کمـک  و پـروژه  هـر  خطـرات  شناسـایی  براي ییها جدول وها  فرم تهیه و مهندسی

 .باشد می آنبه فرد  منحصر يها فلوچارت وها  جدول کمک به نیاز مورداي  بیمه يها پوشش

  



 

  1 فصل1

  ریسک مدیریت و بیمه
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ریت و بیمه - اول فصل  ریسک مدی

 آثـار  کـاهش  آن هـدف  کـه  اسـت  فرآیندي ریسک مدیریت .باشد می پروژه مدیریت يها حوزه از یکی ریسک مدیریت
 در .باشـد  مـی  آن از دوري بـراي  ریزي برنامه و ناخواسته حوادث بینی پیش براي آگاهانه اقدام طریق از فعالیت یک بار زیان
 يهـا  ریسک و منابع ،صحیح مدیریت با تا دهد می فرصت پروژه و سازمان مدیران به الزم تدابیر اتخاذ و نگري آینده با واقع

 و پاسـخ  دنبـال  بـه  کـرد؟  بایـد  چـه  و ؟شـد  خواهد چه سوال دو با ریسک مدیریت .نمایند دهیسامان را سازمان با مرتبط
 پـروژه  مـدیریت  اسـتاندارد  براساس پروژه تکمیل و اجرا در ریسک مدیریت جایگاه زیر شکل در .باشند می مناسب راهکار

PMBOK است. شده داده نشان  

  
 PMBOK براساس پروژه مدیریت در ریسک مدیریت جایگاه -1- 1 شکل

  ریسک مدیریت فرآیند   -1-1

  از: عبارتند خالصه طور به ریسک مدیریت فرآیند
  ریسک شناسایی و تشخیص - 1

   ریسک ارزشیابی و تحلیل و تجزیه - 2

  ریسک با مقابله مختلف يها روش بررسی - 3

   حادثه) با زمان هم یا (قبل ریسک کنترل يها روش -الف

   حادثه) از (پس ریسک مالی تامین يها روش -ب

   ها روش یا روش ترین مناسب انتخاب - 4

  شده انتخاب يها روش راياج - 5

   ریسک. مدیریت برنامه اصالح و اجرا بر نظارت - 6

مدیریت 
 دامنه

مدیریت 
 زمان

مدیریت 
 هزینه

مدیریت 
 کیفیت

تامین مدیریت 
 و تدارك

مدیریت 
 ارتباطات

مدیریت 
 منابع انسانی

 ذینفعان

مدیریت 
 ریسک

 مدیریت یکپارچگی پروژه

ابزارها و 
ش

رو
 ها

 نتایج
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  ریسک با مقابله يها تکنیک   -1-2

  :شوند می بندي دسته زیر يها روش به ریسک با مقابله يها تکنیک میان این در
 قبل( .رسد می حداقل به خسارات و حوادث یا و شود می کاهش ریسک االمکان حتی ریسک: کنترل يها روش   - الف

  )حادثه وقوع هنگام یا حادثه از

 واکسیناسیون) (مثل ریسک حذف - 1

 رودخانه) از دور خانه ساختن ثل(م ریسک از اجتناب - 2

 راهنمایی) مقررات راياج یا برق فیوز (مثل ریسک تواتر کاهش - 3

   کارخانه) آمبوالنس مثل( خسارت میزان کاهش - 4

  مالی) تامین( خسارت: جبران يها روش  -ب

 خسارت پذیرش - 1

 يگر بیمه خود - 2

 وابسته بیمه يها شرکت تاسیسات - 3

  خسارت انتقال - 4

  خطر و ریسک مفاهیم -1-3

  1تخسار اصلی علت یا خطر -3-1- 1

 اي حادثـه  بـه  خطر بیمه صنعت در شود. خسارت موجب تواند می که اي واقعه پیوستن وقوع به احتمال از است عبارت
 طـرفین  بـین  نـوعی  بـه  عمل در (لکن باشد. نداشته بستگی طرفین اراده به و بوده منتظره غیر و اتفاقی که شود می گفته
 عامـل  دیگـر  عبارت به و فعالیت یک ای وضعیت یک یا ماده یک ذاتی خاصیت خطر .است) شده بینی پیش آن وقوع بیمه

 .گردد ظاهر روانی یا و ،ارگونومیکی ،مکانیکی ،ژیکییبیولو ،شیمیایی ،فیزیکی صورت به تواند می که است آسیب و صدمه

  2خطرزا طرایش یا مخاطره -3-2- 1

 آینـده  در را خسـارت  بـروز  و حادثه وقوع احتمال و زمینه ندتوان می اما شوند نمی تلقی حادثه خود که هستند عواملی
 .باشـند  می ،رساندن صدمه پتانسیل و رسانی آسیب نهایی ظرفیت رايدا که هستند طیرایش دیگر عبارت به نمایند. فراهم
 وقـوع  بـه  احتمـال  و مخـاطره  جاده زدگی یخ یا و سرعت و خسارت اصلی علت یا و خطر تصادف رانندگی جریان در مثال

 .گویند می ریسک را آن پیوستن

                                                   
1- Peril 
2- Hazard 
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  است. شده ارائه مخاطره و خطر بین اختالف شدن روشن براي ییها مثال زیر جدول در

  مخاطرات و خطر مقایسه - 1- 1 جدول
  )Hazard( مخاطرات  )Peril( خطر

 رودخانه مسیل به ساختمان بودن نزدیک زمین رانش ،رودخانه طغیان ،سیل
 دریایی نقل و حمل دریا در طوفان

 سازه نوع ،ساختمان نزدیک گسل وجود زلزله
 گاز نشت ،برقی سیم وعیب فرسودگی سوزي آتش

 سن کهولت ،حادثه ،بیماري فوت
 جاده بودن لغزنده ،آلودگی خواب سرعت، اتومبیل تصادف

  1ریسک -3-3- 1

 ،نیایـد  دست به انتظار مورد نتیجه شود موجب که کند پیدا مواجه مخاطره چند یا یک با است ممکن فعالیتی نوع هر
 از اسـت  عبـارت  ریسک ،دیگر بیان به .شود می نامیده ریسک ،کند سد را نظر مورد نتیجه حصول راه بتواند که عاملی هر

  باشد. داشته وقوع احتمال است ممکن که اي حادثه پیامدهاي از اطمینان عدم

 اضـافه  بـه  خطر مجموعه یا ریسک از است عبارت گیرد می قرار مختلف يها حوزه در بیمه پوشش تحت آنچه بنابراین
 از ناشـی  خسـارات  اتومبیل نامه بیمه در مثال عنوان به نماید) فراهم را حادثه بروز زمینه و احتمال تواند می (که مخاطرات

 بـروز  موجـب  سـرعت  ماننـد  عـواملی  چنانچـه  است، جبران قابل باشد افتاده اتفاق عادي شرایط تحت که تصادفی حادثه
  است. تامین قابل گر بیمه نظر از حاصله خسارات نیز گردد تصادف

  انگر بیمه نظر از ریسک مفهوم و معنا -1-4

   حادثه معناي به خطر -١-۴-١

  ...و فوت خطر ،سوزي آتش خطر مثل .سازد می وارد جانی و مالی زیان ،وقوع صورت در و بوده نامطلوب و بد که

   بیمه موضوع معناي به خطر -4-2- 1

 مسـکونی  سـاختمان  سوزي آتش بیمه در گویند می آنکه مثل نامند می خطر کنند می بیمه که را آنچه انگر بیمه گاهی
  است. بدي ریسک شیمیایی مواد تولید کارخانه آنکه یا است خوبی ریسک

                                                   
1- Risk 
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   معین زمان در امري تحقق معناي به خطر -4-3- 1

 در گـردد  می متعهد گر بیمه حیات شرط به عمر بیمه در آنکه مثل باشد خوشایند و مطلوب واقعه یک است ممکن که
 و مطلـوب  ریسـک  تـوان  مـی  را خطـر  ایـن  کـه  نمایـد  پرداخت را تعهد مورد مبلغ شده بیمه حیات شرط به و مدت پایان

  نامید. خوشایند

  خطر بندي تقسیم -1-5

  1ایستا یا خالص ریسک یا خطر -1- 5- 1

 یـا  سـاختمان،  سـوزي  آتـش  در آنکـه  مثـل  باشـد  مـی  زیـان  عدم و زیان حالت دو فقط آن نتیجه که هستند خطراتی
 وقـوع  عـدم  اثـر  در کـه  آن یـا  و گـردد  مـی  سابق از بدتر آن مالک وضعیت و بیند می آسیب و شده حریق دچار ساختمان

  .باشند می پذیر بیمه يها ریسک جزء خالص يخطرها .آید مین وجود به مالک وضعیت در تغییري سوزي آتش

  2پویا یا سوداگرانه ریسک - 2- 5- 1

 از ناشـی  »زیـان  و سـود  عدم ،سود« حالت 3 ریسک این در دارد را خود عملیات از سود انتظار شخص ریسک این در
 ایـن  بفروشـد  سـود  بـا  را آن اسـت  امیدوار و خرد می را کاالیی فرد که بازرگانی امور مثل .باشد می متصور فروش عملیات

  .باشد مین اي بیمه مطلوب ریسک ،خطر

  3خاص ریسک -3- 5- 1

 هستند خطراتی خاص يها ریسک .گذارد می تاثیر مردم از کوچکی گروه یا فرد روي بر وقوع صورت در که هستند ییخطرها
  .گیرد می قرار بیمه پوشش تحت که خطراتی اکثر مثل گیرد قرار بیمه صنعت توان در تواند می ها آن خسارت جبران که

  4عام ریسک - 4- 5- 1

 جـزء  خطـر  ایـن  زلزلـه  و جنـگ  ریسک مثل گذارد می مردم از کثیري گروه روي بر نامطلوب اثر ،تحقق صورت در که
  نیست. اي بیمه مطلوب يها ریسک

                                                   
1- PURE RISK 
2- Dynamic Risk 
3- Particular Risk 
4- Fundamental Risk 
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  1خطر ویژگی - 1-6

 به خطر بیمه نظر از صورت این در زیرا نباشد مسلم آن وقوع که شود می نامیده خطر اي واقعه آن: وقوع نبودن مسلم
  نیست. کردن بیمه قابل و آید مین حساب

 حکـم  در که باشد کم آن وقوع احتمال آنقدر یا و آید مین حساب به خطر نیز صورت آن در زیرا نباشد: نیز غیرممکن
  آسمانی. يها سنگ سقوط خطر مثل ،گردد تلقی وقوع قابل غیر امري

 وقـوع  احتمال این لکن باشد داشته وقوع احتمال باید خطر معین زمان در امري تحقق منزله به بودن: الوقوع محتمل
 مسـلم  امـري  انسـان  بـراي  فـوت  خطـر  آنکـه  مثـل  باشد مین ما براي مشخص که باشد معین زمان به مربوط است ممکن

 بیمـه  قابلیـت  و آمـده  حسـاب  به نامسلم امري گر بیمه نظر از بنابراین است نامعلوم آن زمان چون ولی گردد می محسوب
  .کند می پیدا کردن

 در گـذار  بیمـه  یـا  و ذینفـع  ،شـده  بیمه شخص اراده که دهد می قرار پوشش تحت را خطري گر بیمه بودن: ارادي غیر
  باشد. نداشته تاثیر آن وقوع

 طریـق  از بایـد  خسارت جبران دیگر عبارت به کند ایجاد مادي خسارت که باشد امري باید بیمه در خطر مادي: زیان
  .شود مین محسوب خطر کند وحشت و ترس ایجاد فقط حادثه اگر مثال باشد. میسر گر بیمه توسط پول یا وجه پرداخت

  خطر وقوع کیفیت -1-7

  :از است عبارت خطر پیدایش عوامل

  ...و طوفان ،زلزله ،سیل خطرات مثل شود می گفته نیز طیبعی حوادث یا و بالیا آن به که طبیعی؛ عامل -الف
 اثـر  بـر  اکثـرا  راننـدگی  حـوادث  آنکه مثل باشد می حادثه آمدن پدید اصلی عامل انسان آن در که انسانی؛ عامل -ب

  .آید می وجود به انسانی دخالت
 اضافه به جسم ماهیت خودسوزي پدیده در آنکه مثل باشد می دخیل حادثه بروز در ذاتی عامل که زا؛ درون عامل -ج

  چغندر تفاله خودي هب خود گرفتن آتش مانند .گردد می حادثه آمدن وجود به موجب محیطی خاص شرایط

  خطر تشدید -1-8

 سـوزي  آتش خطر معرض در عادي طور به مسکونی منزل یک آنکه مثل( دارد را خود عادي حالت خطر موارد اکثر در
  :از است عبارت عوامل این که یابد افزایش خطر وقوع احتمال که شود می موجب عواملی اوقات گاهی )هست

 .باشـد  می خطر ایجاد عامل ینتر بزرگ انسانی روزانه يها فعالیت از ناشی خطرات و انگاري سهل :انسانی فعالیت - 1

                                                   
1- Risk 
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  .باشد می اماکن این در سوزي آتش آوردن وجود به عامل جنگلی يها گردشگاه در انسانی يها فعالیت آنکه مثل
 سـازه  کـه  سـاختمانی  آنکـه  مثـل  گـردد  میبر بحث مورد واحد داخلی شرایط و سازه به عامل این :داخلی عامل - 2

  .باشند می خطر معرض در تر بیش شیمیایی مواد تولید کارخانه یا و باشد می خطرناك مصالح و چوب آن اصلی
 یـک  مجـاورت  در کـه  مسکونی واحد یک آنکه مثل گردد میبر بیمه از خارج امر یک به عامل این خارجی: عامل - 3

  است. خطر معرض در منازل سایر از تر بیش دارد قرار بنزین پمپ مثل پرخطر مکان

  خطر تغییر -1-9

 در تصـرف  و دخـل  یـا  و دهد تغییر را بیمه مورد کاربرد بیمه شروع از مدتی از پس گذار بیمه که افتد می اتفاق موقعی
 تغییـر  از پـس  درنـگ  بی باید بیمه قانون 16 ماده حسب موارد گونه این در شود خطر تشدید به منجر که آورد عمل به آن

  سازد. مطلع را گر بیمه خطر

  بیمه و ریسک مدیریت -1-10

 موضـوعات  جملـه  از حـوادث  از ناشی خسارت و خطر از جلوگیري یا و کاهش منظور به ییراهکارها یافتن براي تالش
 در توانـد  مـی  کـه  است هایی روش یا و صنایع ینکارآمدتر از یکی بیمه .است بوده تاریخ طول در نسانا آمیز دغدغه بسیار

 بیمـه  حرفـه  .است بیمه آمدن وجود به دلیل خطر گفت؛ توان می بنابراین .نماید می کمک آنان به خطر زیانبار آثار کاهش
 همچنـین  و آمار و ریاضی علم مبناي بر و مالحظات رعایت با آن وقوع از احتمالی آثار و خطر پذیرش با بیمه صنعت یا و

  .کند می پیدا معنا بیمه ،خطر بودن با و یکدیگرند ملزوم و الزم خطر و بیمه شود می گفته است. استوار التااحتم دانش

 بیمـه  مـورد  نمـودن  بیمـه  بـا  گـذار  بیمه .گیرد می قرار خسارت انتقال دسته در پروژه نمودن بیمه ریسک، مدیریت در
 در گـردد.  جبـران  وارده خسـارات  دارد گـر  بیمـه  با که اي بیمه قرارداد مطابق خسارت و حادثه بروز صورت در دارد انتظار
 انتقـال  در موجـود  منـافع  و شـده  انجام يها گذاري سرمایه عظیم حجم به توجه با زیربنایی يها پروژه و عمرانی يها طرح

 و (مـدیریت  بودجـه  و برنامـه  سازمان جهت از و شده تاکید آن به همواره که است موضوعی ها پروژه نمودن بیمه خسارت،
 است. قرارداده توجه مورد را موضوع این پیمان عمومی شرایط در پیشین) ریزي برنامه

  



 

  2 فصل2

 و عمرانی يها طرح در بیمه جایگاه
  زیربنایی
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رح در بیمه جایگاه - دوم فصل نی يها ط ا ر ربنایی و عم   زی

 نمـودن  بیمـه  و حـوادث  از ناشـی  خسـارات  اجرایی، کارهاي و عمرانی يها طرح در خسارت جبران اهمیت به توجه با
 يهـا  دسـتگاه  الـزام  نامـه  آیین« مطابق دیگر سوي از است. گرفته قرار توجه مورد پیمان عمومی شرایط در قرارداد موضوع
 و منقـول  امـوال  کلیـه  نمـودن  بیمه به موظف اجرایی يها دستگاه وزیران، هیات »الزم اي بیمه يها پوشش اخذ به اجرایی

 نحـوي  و قـرارداد  طـرفین  يهـا  مسـوولیت  بـا  مرتبط مهم موارد از برخی به مختصر طور به اینجا در .باشند می غیرمنقول
  :گردد می اشاره خسارت جبران

 الزم اي بیمه يها پوشش اخذ به اجرایی يها دستگاه الزام نامه آیین -2-1

 بـه  اجرایـی  يهـا  دسـتگاه  الـزام  نامه آیین« 23/05/1390 مورخ  ه40484/ت105600 شماره مصوبه طی وزیران تاهی
  عبارتنداز؛ نامه آیین این اول ماده سه .نمود تصویب را »الزم اي بیمه يها پوشش اخذ

 مصـوب  ــ  ایران اسالمی جمهوري توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون )222( ماده موضوع اجرایی يها دستگاه ـ1ماده

 الزم اعتبـارات  و بنـدي  زمـان  برنامـه  1390 سال پایان تا ایران اسالمی جمهوري مرکزي بیمه همکاري با موظفند ـ1389
 ارایـه  جمهـور  رییس راهبردي نظارت و ریزي برنامه معاونت به و تنظیم را خود غیرمنقول و منقول اموال نمودن بیمه براي

 محـل  از کـه  غیرمنقـولی  و منقـول  امـوال  ایـران  اسـالمی  جمهـوري  پنجم ساله پنج برنامه پایان تا که اي گونه به نمایند،
 تملـک،  دولتی يها شرکت بودجه در مندرج اي سرمایه مصارف و عمرانی) يها طرح( اي سرمایه هاي دارایی تملک اعتبارات
 يهـا  شـرکت  نـزد  زلزله و سیل قبیل از طبیعی حوادث و سوزي آتش خطرات برابر در را شود می یا شده ایجاد و خریداري

  .نمایند بیمه ایران) مرکزي بیمه از فعالیت مجوز (داراي تجاري بیمه

 مـاده  براسـاس  سـاخت  حـال  در گـذاري  سـرمایه  يها پروژه و عمرانی يها طرح براي اي بیمه يها پوشش اخذ ـ2ماده

  .است الزامی ـ1389 مصوب ـ ایران اسالمی جمهوري توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون )168(

 شـرایط  براسـاس  پیمانکـاران  کـه  نماینـد  اتخـاذ  ترتیبـی  نامه آیین این )1( ماده موضوع اجرایی يها دستگاه ـ3ماده

 ،هـا  سـاختمان  تمـام  شـوند  موظـف  قراردادهـا  در ـ1351 مصوب ـ بودجه و برنامه قانون )23( ماده موضوع پیمان عمومی
  .نمایند بیمه خود هزینه به را ریااخت در یا و خود به متعلق کارگاه وسایل و ابزار و ساخت تاسیسات

  3/3/1378 مورخ )4311 (نشریه عاملی سه قراردادهاي - 2-2

  الزم) هاي مراقبت کار، بیمه ثالث، شخص و کار از (حفاظت پیمان عمومی شرایط 21 ماده -2-2-1

 و آالت ماشـین  تجهیـزات،  مصـالح،  نگهـداري  و حفـظ  مسوول موقت تحویل روز تا کارگاه تحویل روز از پیمانکار  -الف
  .باشد می آن مانند و حریق ،سرقت جوي، عوامل مقابل در پیمان موضوع کارهاي
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 هـیچ  مـورد  ایـن  در کارفرمـا  و اسـت  کارگـاه  محوطه در ثالث شخص به شده وارد يها خسارت مسوول پیمانکار  -ب
 پیمانکـار  آیـد،  وارد مجـاور  تاسیسـات  و امـالك  بـه  خسـارتی  پیمانکار انگاري سهل دراثر اگر ... ندارد مسوولیتی

  .باشد می جبران مسوول

 یـاد  اسـناد  در کـه  حـوادثی  درمقابل شده تعیین پیمان اسناد در که را کارهایی کار، شروع از پیش باید پیمانکار  -ج
 بیمـه  تکلیـف  کـه  درصورتی .نماید بیمه کارفرما، قبول مورد اي موسسه نزد کارفرما نفع به گردیده مشخص شده

 کارفرما و نماید می استعالم کارفرما از را آن چگونگی کار شروع از پیش پیمانکار نباشد، مشخص پیمان اسناد در
  .نماید می ابالغ پیمانکار به را بیمه مشمول حوادث و کارها روز 10 مدت در

 .گردنـد  تمدید موقت، تحویل تاریخ افتادن تعویق به درصورت و داشته اعتبار موقت تحویل تاریخ تا دبای می ها نامه بیمه
 غیرمجـاز  تـاخیر  مـدت  بـه  مربـوط  کـه  بیمـه  هزینه از قسمت آن .نماید می پرداخت را بیمه به مربوط هاي هزینه کارفرما

 اعاده رايب دریافتی خسارت که نماید بیمه را کار نحوي به باید کارفرما .گردد می منظور او بدهی حساب به است پیمانکار
  باشد. کافی اولیه حالت به کارها

  .باشد می او عهده به ها خسارت جبران نکند، بیمه را کار کارفرما اگر

  است: موظف پیمانکار حادثه، بروز درصورت

 دهد. اطالع گر بیمه و مشاور کارفرما، به فورا را مراتب اوال

  بازگرداند. اولیه حالت به را کارها مشاور، یا کارفرما دستور طبق ثانیا

 مبلـغ  کارفرمـا  آورد. درمی اجرا به کارفرما و مشاور تایید از پس و تهیه را پیشگفته کارهاي انجام زمانی برنامه پیمانکار
 پیمانکـار  بـه  اولیـه  حالـت  بـه  کـار  اعاده تا تدریج به باالسري) یا (مستقیم شده تمام هزینه طبق را گر بیمه از شده وصول

  .نماید می پرداخت

 بـه  متعلـق  کـه  را کارگـاه  وسایل و ابزار و آالت ماشین موقت، تاسیسات و ها ساختمان تمام است موظف پیمانکار   -د
  نماید. تسلیم کارفرما به را ها نامه بیمه رونوشت و نموده بیمه خود هزینه به اوست اختیار در یا و اوست

  .نماید می بیمه کارفرما گذارد، می پیمانکار اختیار در کارفرما که را ابزاري و آالت ماشین

 را آن هزینـه  و داده انجـام  را تعهـدات  آن کارفرما نرساند انجام به را ماده این در شده درج موارد پیمانکار هرگاه   -ح
  .نماید می منظور پیمانکار بدهی حساب به %15 اضافه به

  قهري) (حوادث پیمان عمومی شرایط 43 ماده  - 2-2-2

 و ،سـیل  ،زلزلـه  ،واگیـردار  يهـا  بیمـاري  شـیوع  ،عمـومی  يهـا  اعتصـاب  و ها انقالب ،نشده یا شده اعالم از اعم ،جنگ
 پیمـان  طـرف  دو کنتـرل  از خارج مشابه حوادث و ،طوفان ،نشدنی مهار و دار دامنه يها سوزي آتش ، عادي غیر يها طغیان

 در و آیـد  مـی  شـمار  بـه  قهـري  حوادث جزء سازد ناممکن پیمانکار رايب را کار ادامه و یابد وقوع کار راياج منطقه در که
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 بـه  وارده يهـا  خسارت مسوول طرف دو از یک هیچ قهري، حوادث بروز در شود. می عمل زیر ترتیب به ،ها آن بروز صورت
   نیست. حوادث این اثر در دیگر طرف

 رهـا  قهـري  وضـعیت  در که شده اجرا کارهاي از حفاظت رايب را خود کوشش حداکثر که است؛ موظف پیمانکار  -الف
 بـه  ایمـن،  و مطمـئن  هاي محل به کار پاي تجهیزات و مصالح انتقال و شود می جدي زیان به منجر ها آن کردن

 اختیـار  در امـر،  این در تسریع رايب ،امکان حد در ،محل در را خود موجود امکانات تمام باید نیز کارفرما برد. کار
  دهد. قرار پیمانکار

   ؛شود می عمل زیر شرح به شده وارد يها خسارت مورد در  -ب

 جبـران  رايب باشد 21 ماده (ج) بند موضوع بیمه مشمول پیمان موضوع کارهاي به شده وارد يها خسارت هرگاه - 1
  شود. می اقدام ماده همان طبق آن،

 میـزان  یـا  نیسـت  21 مـاده  (ج) بنـد  موضوع بیمه مشمول پیمان، موضوع کارهاي به شده وارد يها خسارت اگر - 2
  .است کارفرما عهده به خسارت جبران نباشد کافی ها خسارت جبران رايب ها آن

 به توجه با پیمانکار، وسایل و ابزار و آالت ماشین موقت، تاسیسات و ها ساختمان به شده وارد يها خسارت جبران - 3
   .است پیمانکار عهده به ،21 ماده (د) بند

  14/11/1380 مورخ 5490 نشریه )EPC( صنعتی ساخت و طرح قراردادهاي -2-3

  )ها آن تهیه مسوولیت ،ها نامه بیمه انواع( صنعتی EPC عمومی شرایط 15 ماده -1- 2-3

 کارفرمـا،  با پیمان با رابطه در خود عمومی تعهدات موارد پوشش رايب ،الزم يها نامه بیمه تهیه به موظف پیمانکار، -15-1
 آن از پـس  تمدیـدهاي  ،نیـز  و هـا  آن اعتبار مدت در ها نامه بیمه حفظ به موظف وي همچنین .است 6 پیوست اساس بر و

 اي بیمـه  يهـا  پوشـش  تـامین  بـه  نسبت کارفرما، و خود يها مسوولیت و تعهدات در محدودیت ایجاد بدون پیمانکار .است
  :است زیر شرح به مواردي جمله از ،نامه بیمه این پوشش .کند می اقدام

  کارگاه. انبارهاي تا ،فروش یا تولید محلهاي از پروژه، تجهیزات و مصالح حمل بیمه -15-1-1
 یـا  و کرگـاه  انبارهـاي  در مسـتقر  تجهیـزات  و مصـالح  بـه  خسـارت  نوع هر پوشش رايب نصب خطر تمام بیمه -15-1-2

 موقت. تحویل تاریخ تا نصب و ساختمان عملیات دوران رايب نصب و ساختمان هاي محل

 و کارفرمـا  ،پیمانکـار  کارکنـان  مـرگ  یـا  و دیدگی آسیب به منجر خسارت نوع هر پوشش رايب ،مسوولیت بیمه -15-1-3
 یـا  حادثه دچار پیمان، موضوع کارهاي با ارتباط در نحوي به که کارکنانی سایر و پیمانکار، دوم دست پیمانکاران کارکنان

 وارده خسارت و زیان یا فوت یا جانی صدمات لز ناشی مسوولیت پوشش رايب ثالث اشخاص بیمه همچنین و شوند سانحه
 پیمان. راياج اثر در اموال به
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 و نصـب  و سـاختمان  کارهـاي  راياجـ  رايب ،نیاز مورد تاسیسات و تسهیالت سایر ساختمانی آالت ماشین بیمه -15-1-4
 پیمان. موضوع کارهاي به مربوط وي، دوم دست پیمانکاران و پیمانکار به متعلق نقلیه وسایل بیمه ،همچنین

 از وجـه  هیچ به را پیمانکار و است وارده يها خسارت تامین منظور به تنها کارها، و تجهیزات و مصالح کردن بیمه -15-2
  .کند نمی مبري خود تعهدات

 طرایشـ  در اینکـه  مگـر  است. پیمانکار عهده به فرانشیر و بیمه حق پرداخت جمله از  نامه بیمه حفظ و تهیه هزینه -15-3
 باشد. شده بینی پیش دیگري نحوه خصوصی

 يهـا  نامـه  بیمـه  یـا  و ننماید تهیه مقرر موعد در را شده یاد يها نامه بیمه از بخشی یا تمام پیمانکار که صورتی در -15-4
 از ،را مربـوط  يها هزینه و کرده، ها نامه بیمه تمدید یا و تهیه به اقدام رأسا تواند می کارفرما ،نکند تمدید موقع به را موجود
 بـدهی  حسـاب  بـه  ،هـا  نامـه  بیمه تهیه هزینه هرگاه، دارد. منظور پیمانکار بدهکار حساب به ،باالسري هزینه هرگونه جمله

 نگرفتـه  قـرار  شـده  یـاد  اي بیمـه  پوشـش  تحت دیده خسارت کار پیمانکار، قصور علت به هرگاه .شود می گذاشته پیمانکار
 .است 74 ماده در شده تعین میزان تا وارده خسارت جبران به موظف پیمانکار باشد،

  )ها آن تهیه مسوولیت ،ها نامه بیمه انواع( صنعتی EPC عمومی شرایط 17 ماده - 2- 2-3

 طبـق  هـا  آن دریافت به نسبت کارفرما باشد. کارفرما تعهد در ،6پیوست 2-6 بند طبق ها نامه بیمه از برخی اخذ گاه هر
  .کند می اقدام پیوست، این در شده بینی پیش ضوابط

  15/5/1384 مورخ صنعتی)غیر EPC( ساخت و طرح قراردادهاي - 2-4

 بیمه .18 فصل

 ها بیمه عمومی هاي الزام .18-1

 بـراي  الزم، يهـا  نامـه  بیمـه  تهیـۀ  بـه  موظـف  ،پیمانکار باشد، نشده تعیین دیگري ي گونه به خصوصی شرایط در اگر

 محـدودیت  ایجـاد  بـدون  ،کارپیمان .است تحویل گواهی صدور تا ،ها آن نگهداشتن برقرار و درزیر شده تعیین موارد پوشش
 :کند می اقدام زیر، اي بیمه يها پوشش تامین به نسبت ،کارفرما و خود هاي یتمسوول و تعهدها در

 کارگاه تا ،فروش یا تولید هاي محل از ،تجهیزات و مصالح حمل ي بیمه  -الف

 و مصـالح  بـه  خسـارت  نـوع  هر پوشش براي خصوصی، شرایط در تعیین شرح به دایم، کارهاي خطر تمام ي بیمه  -ب
 .تحویل گواهی صدور تاریخ تا دایم، کارهاي و کارگاه در مستقر تجهیزات

 کارکنـان  آسـیب  به منجر خسارت نوع هر پوشش براي ،خصوصی شرایط در شده درج شرح به یتمسوول ي بیمه  -پ
 و شـوند،  سـانحه  یـا  و حادثـه  دچـار  ،کارها با ارتباط در اي گونه به که دیگرکارکنانی و کارفرما کارکنان ،کارپیمان
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 بـه  وارده خسارت و زیان یا فوت، یا ،جانی صدمات از ناشی یتمسوول پوشش براي ثالث اشخاص بیمه همچنین،
 .پیمان اجراي اثر در اموال،

 موقت کارهاي و کارپیمان آالت ماشین ي بیمه  -ت

 بـه  را کـار پیمان و است وارده يها خسارت جبران ي هزینه تامین منظور به تنها ،کارها و تجهیزات و مصالح کردن بیمه
 و تهیـه  ي هزینـه  باشد، نشده تعیین دیگري ي گونه به خصوصی شرایط در اگر .کند مین مبري خود تعهدهاي از وجه هیچ

  .است کارپیمان ي عهده به فرانشیز، و بیمه حق پرداخت جمله از ،ها نامه بیمه داشتن نگه برقرار

 کارفرما تعهد در يها نامه بیمه .18-4

 ،هـا  آن دریافـت  بـه  نسـبت  باید کارفرما باشد، کارفرما تعهد در ،خصوصی شرایط طبق ها نامه بیمه از برخی اخذ هرگاه
  .کند اقدام ،شده تعیین شرایط طبق
  





 

  3 فصل3

  مهندسی بیمه مفاهیم و تعاریف
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وم فصل   مهندسی بیمه مفاهیم و تعاریف - س

 توضـیح  مهندسـی  يهـا  بیمـه  با ارتباط در مهم تعاریف و مفاهیم از برخی مهندسی يها بیمه مباحث به ورود از پیش
  .شود می داده

  1گر بیمه -3-1

 و 1350 سـال  مصـوب  مرکـزي  بیمـه  تاسیسات قانون و 1316 سال مصوب يگر بیمه انونق طبق که بیمه يها شرکت
 از اعـم  خصوصـی  بیمـه  يها شرکت صورت به آینده در که ییها شرکت یا و دارند فعالیت ایران مرکزي بیمه نظارت تحت

  .شوند می ایجاد خارجی یا داخلی

  2گذار بیمه -3-2

 در نمایـد.  خریداري را پوششی تا پردازد می گر بیمه به را وجهی که است حقوقی یا حقیقی شخص گذار بیمه از منظور
   :از عبارتند انگذار بیمه معموال عمرانی يها طرح

    کارفرما –
    مشاور –
   فرعی و اصلی پیمانکار –
   پیمانکارتخصصی –
   تجهیزات و مصالح کننده تدارك شرکت –
    نقل و حمل شرکت –

  3بیمه موضوع -3-3

 قـرار  پوشـش  تحـت  نامـه  بیمـه  مـدت  اعتبار طول در که است خطرهایی وقوع احتمال بیمه موضوع متعارف صورت به
 خطـرات  ایـن  ).تئااسـتثنا  جز به( دارد وقوع احتمال که است خطرهایی کلیه بیمه موضوع عمرانی يها طرح در .گیرد می

 ،نصـب  ،اجـرا  حـین  در حـوادث  ،سـوزي  آتـش  ،سـرقت  یـا  و طبیعـی  حوادث و آن نظایر و عملیات از ناشی حوادث شامل
   است. دائم برداري بهره و موقت برداري بهره ،اندازي راه

                                                   
1- Insurer 
2- Policyholder 
3- Subject matter 
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    بیمه مورد -3-4

 بیمـه  مـورد  معمـوال  عمرانـی  يها طرح در .گیرد می قرار بیمه پوشش تحت که است نفعی هر یا مسوولیت کاال، اموال،
 گمرکـی  عوارض و حقوق ،نقل و حمل کارکنان، ،مربوط تجهیزات کلیه و )دائم و موقت کارهاي( ساختمانی عملیات شامل

 ،گرفتـه  قـرار  پیمانکـار  اختیـار  در امانـت  طور به که مجاور تاسیسات همچنین و ضایعات برداشت هزینه وارداتی، قطعات
 آالت ماشـین  نیـز  و کـار  پاي تجهیزات و مصالح و شود می تهیه کارفرما توسط که مصالحی یا تجهیزات همچنین .باشد می

   .گیرد می بر در را ساختمانی

  1بیمه مدت  -3-5

 تعیـین  گـذار  بیمـه  درخواست مورد يها پوشش نوع برحسب که بیمه انقضاي تاریخ تا بیمه شروع تاریخ از است عبارت
 هـا  پوشـش  نـوع  برحسـب  و کارهـا  تکمیل و پایان با و شده آغاز قرارداد شروع از بیمه مدت عمرانی يها طرح در .شود می

 گونـه  بـه  اینکـه  مگـر  اسـت  پـروژه  زمـانی  برنامه با منطبق گر بیمه مسوولیت خاتمه و شروع تاریخ معموال .یابد می خاتمه
    .شود توافق دیگري

 یـا  اصـلی  بیمـه  قالـب  در موردنیـاز  يها پوشش معموال ،تضمین دوره در پیمانکار و کارفرما مسوولیت ادامه به توجه با
 و سـاخت  بیمـه  متوجـه  نخسـت  مرحله در موقت برداري بهره و آزمایشی اندازي راه اگرچه .یابد می ادامه تکمیلی يها بیمه
   .یابد می ادامه گسترده، نگهداري و ساده نگهداري عناوین تحت مورد برحسب مذکور يها پوشش حال این با است نصب

  2بیمه مبلغ -3-6

  .بپردازد گذار بیمه به است ممکن رخط تحقق صورت در گر بیمه که است مبلغی حداکثر

  3شده بیمه اموال ارزش -3-7

 شده بیمه اموال ارزش شود. می اطالق اي بیمه ارزش آن به که دارند قرارداد شروع لحظه در اموال این که است ارزشی
 در .باشـد  شـده  بیمـه  اموال اي بیمه ارزش با برابر باید بیمه مبلغ شود. می نامیده جایگزینی ارزش خسارت وقوع لحظه در

 ... و مصـالح  ،آالت ماشـین  ،سـاختمانی  کارهاي نظیر بیمه مورد از جزء هر رايب بیمه مورد ارزش معموال عمرانی يها طرح
 معمـوال  درخواسـت  مـورد  غرامت حداکثر صورت به بیمه مبلغ ،مسوولیت يها بیمه مورد در .شود می مشخص نامه بیمه در

   .گردد می تعیین بیمه مبلغ صد در 10 تا حداکثر ضایعات برداشت ارزش و بیمه مبلغ درصد 50 با است برابر حداکثر

                                                   
1- Duration of Insurance 
2- Sum Insured 
3- Value of the Insured Property 
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  1بیمه حق -3-8

 بـه  بیمـه  حق میزان .کند می پرداخت اقساط یا جا یک صورت به اي بیمه پوشش خرید رايب گذار بیمه که است مبلغی
 انگـر  بیمه اگرچه .دارد بستگی نامه بیمه پوشش با ارتباط در ریسک عوامل از گر بیمه ارزیابی و آن مدت و پوشش و حدود

 مـورد  یـک  در یکسـانی  بیمـه  حـق  گـر  بیمه دو لزوما ولی نمایند می استفاده مشابهی يها روش از بیمه حق محاسبه رايب
   .دهند مین ارائه خاص

 طـی  در غیرمعمـول  تغییـرات  البته .گردد می حاصل بیمه مبلغ در )بیمه نرخ( خطر احتمال ضریب ضرب حاصل از بیمه حق
 بیمـه  مـدت  و گیـرد  مـی  انجام قرارداد راياج با پیوند در که کارهایی نوع همچنین و بیمه مورد اموال ارزش و نوع در بیمه مدت

 صـورت  بـه  کـه  صـورتی  در و شـود  مـی  ارائـه  بیمـه  مبلـغ  از درهزار یا مقطوع صورت به معموال بیمه حق .است اهمیت حائز نیز
  .گیرد می قرار گذار بیمه توافق مورد و شده اعالم بیمه يها شرکت توسط که است طیرایش تابع شود پرداخت اقساطی

  2فرانشیز -3-9

 در گـذار  بیمـه  مبـاالتی  بـی  از جلـوگیري  و اي بیمـه  نفع اصل رعایت منظور به که است خسارت هر از مبلغی یا درصد
 گـر  بیمـه  و گـذار  بیمـه  توافق اساس بر آن میزان و است گذار بیمه عهده بر ،پیشگیرانه اقدامات انجام و ایمنی نکات رعایت
  .شود می تعیین

  3نامه بیمه - 3-10

 مبادلـه  مربـوط  مقـررات  و ضـوابط  ،قـوانین  رعایـت  بـا  گـر  بیمـه  و گذار بیمه بین که است بیمه قرارداد همان نامه بیمه
 بـا  نامـه  بیمـه  معمـوال  .گـردد  مـی  درج وضوح به گردید معرفی بیمه ارکان عنوان به که عواملی تمام نامه بیمه در .گردد می

 بـه  کـه  اسـت  سـندي  نامـه  بیمـه  متعـارف  روال به .یابد می اعتبار )اقساطی یا جا یک صورت به( بیمه حق اولین پرداخت
 گـذار  بیمـه  طـرف  از که اي نامه پرسش در مندرج يها پاسخ استناد به نیز و گذار بیمه کتبی پیشنهاد اساس بر و آن موجب
 مـورد  بـه  وارده خسـارت  گـر  بیمـه  ،گیرد می صورت نامه بیمه در درج منظور به که وي کتبی اظهارات سایر و شده تکمیل

 طرایشـ  و اسـتثنائات  رعایـت  بـا  باشـد  کـرده  پرداخت مقرر زمان در را بیمه حق که صورتی در را گذار بیمه متوجه و بیمه
  .کرد خواهد جبران شده بینی پیش میزان تا مربوط يها الحاقیه در مندرج یا آن در مندرج

                                                   
1- Premium 
2- Franchise 
3- Policy 
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  1حادثه یا خطر انواع -3-11

  2طبیعی خطرات -1- 3-11

 بـرف،  بـاران،  آب، طغیـان  طوفـان،  زلزلـه،  ،سـیل  ماننـد  نـدارد  نقشـی  آن آمـدن  وجود به در انسان که است خطراتی
  ... و آتشفشان

  3خطرات سایر - 2- 3-11

 سـقوط،  ي،کـار  بـه خرا سـرقت،  ،سـوزي  آتـش  انفجـار،  ماننـد  است موثر آن آمدن وجود به در انسان که است خطراتی
   ... و ریزش تصادم،

  4خطر تمام -3-12
  .باشد می پوشش تحت شده مستثنی نامه بیمه در صراحتا آنچه جز به خطرات تمام یعنی
 پنهان و اساسی عیوب بیمه و )CECR( ساختمانی شده تکمیل يها ریسک بیمه جز به مهندسی يها بیمه همه تذکر:
  .باشند می خطر تمام )LDB( ساختمان

 5نامه بیمه يکلوزها - 3-13

 تغییـر  شـروط  آن مطـابق  نامـه  بیمـه  شـرایط  و يها ویژگی آن موجب به که است یشرایط ،نامه بیمه در کلوز از منظور
 هـر  د.نـ بیا تغییـر  نامـه  بیمه يها ویژگی برخی شوند می سبب و عملکرده نامه بیمه خصوصی شرایط همانند هاکلوز بد.یا می

 یـا  و رقمـی  سـه  کدهاي صورت به معموال کلوزها شماره دارد. را خود به مخصوص کلوز مهندسی، بیمه هاي رشته از کدام
 صـورت  در باشـد.  داشـته  وجـود  کلوزهـا  از ترکیبـی  اسـت  ممکـن  نامـه  بیمه یک در .باشند می اختصاري عالئم صورت به

 پـروژه،  بـر  حـاکم  شـرایط  بـه  توجه با .یابد می کاهش یا اضافه بیمه حق کلوزها از برخی نمودن اضافه یا حذف درخواست
 کامـل  طـور  بـه  مهندسـی  يهـا  بیمه کلوزهاي راهنما این پنجم فصل در .نباشند حذف قابل کلوزها از بعضی است ممکن
 فراوانـی  اهمیـت  از نامـه  بیمـه  در مناسـب  کلوزهـاي  تعیـین  است. شده داده ضیحتو ها آن پرکاربردترین از برخی و معرفی
 دچـار  را بیمـه  خسـارت  پرداخـت  توانـد  مـی  هـا  آن مناسـب  و دقیـق  انتخاب به توجه عدم صورت در و است دارد برخورد

 بـه  توجـه  ضـمن  آن کلوزهـاي  و شـرایط  تنظـیم  و نامه بیمه تهیه هنگام شود می توصیه رو این از نماید. بسیاري مشکالت
  شود. گرفته مشورت نیز خبره و متخصص افراد از پروژه شرایط

                                                   
1- Peril / Event / Occurrence 
2- Natural Perils / Acts Of God 
3- Other Perils / Human Errors 
4- All Risks 
5- Clauses / Endorsements 



 

  4 فصل4

  مهندسی يها بیمه
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  مهندسی يها بیمه - چهارم فصل

 گونـاگونی  انـواع  بیمـه  شـویم.  آشنا ها آن ویژگی و ها بیمه انواع با است نیاز مهندسی يها بیمه مبحث به ورود از پیش
    .شوند می تقسیم بازرگانی يها بیمه و اجتماعی يها بیمه دسته دو به کلی طور به که دارد

  بیمه انواع -4-1

   اجتماعی يها بیمه -4-1-1

 تـاریخی  مراحل سیر از پس انسانی جوامع .شود می گفته نیز قانون از ناشی بیمه یا اجباري بیمه ،ها بیمه از نوع این به
 حقـوق  از اجتماعی تعهدات و تکالیف مقابل در نظم داراي انسانی هاي جمعیت تشکیل و محل یک در دائمی سکونت با و

 و بیکـاري  ،بیمـاري  جمله از احتمالی خطرات مقابل در حمایت به زیان حقوق این از یکی گردیدند، برخوردار نیز اجتماعی
 دولـت  وظیفـه  دارنـد  حمایـت  بـه  زیان ،گردند می محسوب جامعه مولد نیروي که وکارگران درآمد کم اقشار باشد می هغیر

 در اشـخاص  آینـده  و حـال  زندگی تامین و امکانات تسهیل هدف با اجتماعی يها بیمه هست. و بوده اقشار این از حمایت
 صـنعت  و تجـارت  ،جامعـه  يیـا پو موجـب  کارکنـان  و کـارگران  و درآمـد  کم اقشار اطمینان و سالمت .است موثر اجتماع

 قـانون  مطـابق  جامعـه  افـراد  کلیـه  و گیرنـد  می قرار اجرا مورد کشور قوانین سوي از قهري صورت به ها بیمه این .گردد می
  .باشند می آن مقررات رعایت به موظف

   بازرگانی يها بیمه -4-1-2

 اسـت  ممکـن  چنـد  هر .ندارد وجود ها آن تهیه براي اجباري و است هاآن بودن اختیاري بازرگانی، يها بیمه بارز ویژگی
 يهـا  بیمـه  باشـد.  داشـته  وجـود  ها آن تهیه به الزام پیمان عمومی شرایط یا دولتی يها دستورالعمل مانند موارد برخی در

  ؛شوند می بندي دسته زیر کلی بخش چهار به بازرگانی
 اشخاص بیمه - 1

 ):اشیا( اموال بیمه - 2

 ... شیشه، شکست توفان، زلزله، سیل، صاعقه، انفجار، ،سوزي آتش بیمه -الف

 ثالث) شخص سرنشین، (بدنه، اتومبیل بیمه -ب

 کشاورزي محصوالت بیمه -پ

 هواپیما بیمه -ت

 مهندسی بیمه -ث

 کشتی بیمه -ج

 هوایی) دریایی، (زمینی، کاال نقل و حمل بیمه -چ

 کامپیوتر بیمه -ح
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 فضایی يها سفینه بیمه -خ

 ... -د

 مدنی) مسوولیت( مسوولیت بیمه - 3

 گـذار  بیمـه  تعهـد  ایفـاي  عـدم  دلیـل  بـه  گـر  بیمـه  کـه  است پول از معینی میزان بیمه موضوع پولی: زیان بیمه - 4
   امانت) و صداقت بیمه النفع، عدم بیمه تضمین، بیمه اعتبار، (بیمه .پردازد می

 زیـر  دارد) کاربرد ساز و ساخت کارهاي نیز و عمرانی يها طرح در (که مهندسی بیمه نمایید می مالحظه که گونه همان
مسـوولیت   يهـا  بیمـه  مجموعـه  زیـر  هم کارکنان مقابل در کارفرمامسوولیت  بیمه ،شود می محسوب اموال بیمه مجموعه

  است.

  1بازرگانی يها بیمه اصول - 4-2

 و گـر  بیمـه ( آن طـرفین  نفـع  و بیمـه  تـداوم  و اسـتقرار  امکـان  منظـور  به بازرگانی يها بیمه بودن اختیاري به توجه با
 را هـا  آن تواند مین بیمه قراردادهاي طرفین از یک هیچ که است حاکم بازرگانی يها بیمه انواع بر زیر يها اصول )گذار بیمه
 ها آن به ادامه در که شود می خاص مقررات مشمول بیمه قرارداد گردد، نقض اصول این از یکی که صورتی در نماید. نقض
  .گردد می اشاره

  2اعلی حد یا نیت  حسن اصل -4-2-1

 بایـد  بیمه قرارداد طرفین باشند. داشته نیت  حسن و صداقت اعمالشان و گفتار در باید گذار بیمه و گر بیمه طرف هردو
 سـوي  از هـم  و گـر  بیمـه  سـوي  از بایـد  نیـت،هم  حسـن  اصـل  .باشند بند پاي خود تعهدات به صداقت و پاکی نهایت در

  شود. رعایت گذار بیمه
 اطالعـاتی  هرگونه آن، اجراي زمان در نینچهم و قرارداد انعقاد هنگام است موظف گذار بیمه :گذار بیمه مورد در  -الف

 فـرم  در را اطالعـات  ایـن  گر بیمه خواه برساند، گر بیمه اطالع به است نیاز بیمه ریسک ارزیابی خصوص در که را
  باشد. نخواسته یا و باشد خواسته نامه بیمه پیشنهاد

 و کنـد  بیـان  مشـخص  و واضـح  طور به را خود تعهدات کلیه بیمه سند در است موظف گر بیمه :گر بیمه مورد در  -ب
  برساند. گذار بیمه اطالع به است موثر خسارت پرداخت در که را مواردي

 کند. اعالم باطل را بیمه تواند می مقابل طرف ،نطرفی از یک هر سوي از اصل این رعایت عدم صورت در توجه:

                                                   
1- Principles of Insurance 
2- Good Faith or the Utmost 
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  1نزدیک علت اصل -4-2-2

 اي حادثه وقوع نتیجه در خسارت یعنی بپردازد. را آن گر بیمه تا باشد شده بیمه حادثه باید وارده خسارت نزدیک علت
 حادثـه  وقوع بین که دهد نشان باید و است گر بیمه از خسارت دریافت اندیشه در گذار بیمه باشد. آمده وارد ،شده بیمه که
 ایجـاد  شده بیمه حادثه از امستقیم خسارت یعنی دارد. وجود مستقیم و نزدیک معلولی و علت رابطه شده وارد خسارت و

 و خسـارت  بـین  چنانچـه  لـیکن  باشـد  داشته وجود خسارت و حادثه بین عواملی یا دلیل است ممکن چند هر است شده
 مـورد  خطر بداند حادثه از ناشی را خسارت عقل و عرف چنانچه است مسوول گر بیمه باشد معقول رابطه بیمه مورد حادثه
 .است شده محقق بیمه

 ناشی آن نتیجه از و دیگري پی در یک هر که باشد پیوسته هم به يها علت مجموعه از ناشی است ممکن وارده خسارت
 مقابل در بیمه، مورد مثال؛ نماید. جدا هم از گفته، پیش دالیل با ارتباط بی و مستقل علتی را پیوستگی این دارد امکان شود.
 آن بقایاي که شود می واقع سوزي آتش آن، پی در و بیند می خسارت سیل شدن جاري اثر بر که شده بیمه سوزي آتش خطر

 تعهد مورد نامه بیمه این در سیل خطر چون پردازد می را سوزي آتش خسارت تنها سوزي آتش گر بیمه سازد. می منهدم نیز را
 اگر ولی بود. خواهد او تعهد جزء سیل خسارت که باشد کرده بیمه را سیل خطر دیگري گر بیمه است ممکن نیست. گر بیمه
 میـزان  در تغییـري  سوزي آتش حادثه و باشد شده ویران کلی به سیل حادثه نتیجه در سوزي آتش وقوع از قبل بیمه مورد

 از ناشی وارده خسارت کل اینکه رايب ندارد. خسارت جبران مورد در تعهدي سوزي آتش گر بیمه طبعا باشد نداده خسارت
 قرارداد مفهوم به سوزي آتش یک نتیجه که شود ناشی دودي از خسارت اگر کنید فرض یا است نشده بیمه که است سیل
 آن جبران خصوص در گر بیمه باشد بخاري لوله از دودزدگی این اگر ولی شود می محسوب گر بیمه تعهدات جزء باشد بیمه

 اطفاي در سعی آب ریختن با آن کردن خاموش براي حریق وقوع محض به گذار بیمه چنانچه دیگر؛ مثال در ندارد. تعهدي
 بیمه پوشش تحت خسارت این بیند خسارت بیرون به پرتاب یا و آب ریختن علت به اشیا طریق این از و باشد داشته حریق
 انفجار ایجاد یا شده بیمه ساختمان کردن خراب جز اي چاره آن گسترش از جلوگیري و حریق مهار براي است. سوزي آتش

  .باشد می سوزي آتش بیمه پوشش تحت خسارت اعمال این انجام صورت در نباشد

  2بیمه) (تعدد مشارکت و تعاون اصل - 4-2-3

  باشد: داشته وجود تواند می مشارکت و تعاونی رابطه سه يگر بیمه عملیات در
  شده. ایجاد خسارت قلمرو کاهش یا خسارت وقوع احتمال کاهش جهت گر بیمه و خود به گذار بیمه کمک –
 بزرگ). اعداد (قانون کند می برقرار خسارت پرداخت جهت تعاونی اي رابطه انگذار بیمه گروه بین گر بیمه –

 سنگین. خسارات پرداخت جهت یکدیگر به گر بیمه چند کمک –

                                                   
1- Proximate Cause 
2- Cooperation & Partnership 
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 لزومـا  بیمـه  تعـدد  باشد. داشته وجود مجزا بیمه قرارداد چند شده بیمه شی یک براي که است معنا این به بیمه تعدد
 غرامـت  اصل خالف بیمه تعدد ،باشد داشته وجود اتوام زیر شرط سه اگر وجود این با .شود مین بیمه قرارداد بطالن موجب

 است. باطل قرارداد اولین از غیر به بیمه هايقرارداد و بوده

  کند. تجاوز بیمه مورد واقعی ارزش از شده بیمه مبالغ جمع - 1
  باشد. شخص یک ها نامه بیمه تمام از برد) می نفع که ی(کس منتفع - 2
  باشد. یکسان ها بیمه تمام در شده بیمه خطرهاي - 3
 غرامـت  اصـل  خـالف  را نآ توان مین و رفت خواهد بین از بیمه تعدد شود نقض باال شرط سه از یک هر که صورتی در

 يهـا  نامـه  بیمـه  فرانشـیز،  جبـران  براي شخصی که شود نقض صورت این به اول شرط است ممکن مثال عنوان به دانست.
 حالـت  ایـن  در باشـد.  شـده  بیمه واقعی ارزش برابر ها نامه بیمه این کل در شده بیمه مبلغ ارزش اما کند، تهیه را متعددي

 ایـن  به دوم شرط است ممکن هستند. معتبر ها نامه بیمه کلیه لذا شده، نقض اول شرط چون اما دارند، وجود 3 و 2 شروط
 ارزش اسـت  ممکـن  اینجـا  در کنند. بیمه را کاال،دو هر گیرنده، و فرستنده کاال، یک ارسال مورد در که شود نقض صورت
 هـم  بـاز  شـده  نقض 2 شرط چون اما شود. محقق نیز سوم شرط و شود تر بیش کاال واقعی ارزش از عمال شده بیمه مبالغ

 انگـر  بیمـه  نـزد  خطـر  چند مقابل در را خود کاالي گذار بیمه است ممکن سوم شرط مورد در است. معتبر نامه بیمه دو هر
 شـده  نقض سوم شرط چون اما ،باشد داشته وجود دوم و اول شرط دو است ممکن چه اگر حالت این در کند. بیمه متعدد
  است. معتبر ها نامه بیمه کلیه لذا است،

  1غرامت اصل - 4-2-4

 بیمـه،  از نهایی هدف آن. از تر کم یا تر بیش نه و برساند خسارت وقوع از قبل حالت به را گذار بیمه باید غرامت پرداخت
 منبـع  به نباید بیمه اصل، این موجب به است. گر بیمه از آن از ناشی غرامت دریافت و حوادث از ناشی يها خسارت جبران
   دهید. قرار حادثه از قبل از بهتر وضعیتی در را او نباید خسارت جبران و شود تبدیل گذار بیمه سود و درآمد

 .کند مین صدق اشخاص حوادث و عمر يها بیمه مورد در غرامت اصل تذکر:

 ایـن  در گونـاگون  يهـا  حالـت  .دارد (غرامـت)  خسـارت  پرداخت در زیادي تاثیر شده) بیمه مبلغ( بیمه سرمایه تعیین
  :باشند می زیر شرح به ارتباط

  پذیرد: صورت (انگیزه) علت دو به است ممکن کار این آن: واقعی قیمت از سرمایه بودن باالتر  -الف
    تقلب: قصد با )1-الف

                                                   
1- Principle of Indemnity 
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 بیمـه  را خـود  اموال او به وارده خسارت از تر بیش غرامت دریافت نیت به و تقلب قصد با گذار بیمه که صورتی در
 شـد.  نخواهـد  مسـترد  نیـز  دریافتی يها بیمه حق و شود مین پرداخت وارده خسارت و است باطل بیمه عقد کند

  بیمه) قانون 11 (ماده
  تقلب: قصد نوبد )2-الف
 فقـط  گـر  بیمـه  کنـد  بیمـه  آن واقعـی  قیمت از تر بیش را خود اموال خطا اثر در و سهوا گذار بیمه که صورتی در

  .گردد مین پرداخت شده بیمه سرمایه مبلغ تر بیش بیمه حق پرداخت وجود با و پردازد می را واقعی خسارت
 گـذار  بیمـه  حادثـه  بـروز  صـورت  در اینکه توجه با حالت این در آن: واقعی قیمت از بیمه سرمایه بودن تر پایین  -ب

 صـورت  دو بـه  امر این از آگاهی از پس گر بیمه .یابد مین مورد نامه بیمه ابطال نمود، خواهد دریافت يتر کم مبلغ
  :نماید برخود است ممکن

 کـه  شـود  متوجـه  گـر  بیمه اگر خسارت پرداخت زمان در و حادثه بروز هنگام سرمایه: نسبی قاعده اعمال )1-ب
 را بیمـه  قـانون  10 مـاده  توانـد  مـی  اسـت  کـرده  بیمه آن واقعی قیمت از تر کم قیمتی به را خود اموال گذار بیمه
 تناسـب  بـه  فقط گر بیمه باشد شده بیمه واقعی قیمت از تر کم به مال هک صورتی در« ماده این طبق کند. لاعما

  »بود. خواهد خسارت مسوول مال واقعی قیمت با است کرده بیمه که مبلغی
 امـا  اسـت،  سـرمایه  نسـبی  قاعـده  اعمـال  بر اصل کردن بیمه کم مواقع در سرمایه: نسبی قاعده از عدول )2-ب

 مـوارد،  ایـن  از یکـی  نشـود،  اعمـال  قاعده این و شود حاصل گذار بیمه و گر بیمه بین خاصی توافقات است ممکن
  1است. )First Loss( خسارت نخستین یا  خطر نخستین صورت به بیمه

  2اي بیمه نفع اصل -4-2-5

  باشد. ذینفع دهد می بیمه حق آنچه بقاي به نسبت باید گذار بیمه
 وقـوع  بـه  شـده  بیمـه  خطـر  است مایل بیمه از کننده استفاده یا و گذار بیمه که است این بر فرض اصل، این اساس بر

 مثـال،  بـراي  شـود.  مـالی  زیـان  دچار اتفاق این از خسارت، ورود صورت در که باشد کسی باید گذار بیمه شخص نپیوندد.
 نظـر  از باشـد،  آمده در غیر تصرف به اموال این قانونی علل به یا باشد فروخته را خود شده بیمه اموال يگذار بیمه چنانچه

 بـه  تنهـا  اي بیمـه  نفـع  کـه  است ذکر شایان است. شده قطع بیمه مورد زمینه در گذار بیمه اي بیمه نفع مورد این در بیمه
 و راهـن  محـدود  مالکیـت  مالـک،  ماننـد؛  باشـند  اي بیمه نفع داراي ندتوان می نیز دیگري اشخاص و نیست منحصر مالکان
  شوهر. و زن و کارفرما،کار بهطل ،قیم و وصی و امین ،قانونی یتمسوول ،مستاجر و موجر ،مرتهن

                                                   
  هاي خاص این راهنما مراجعه شود. نامه ) به بخش بیمهFirst Loss(یا نخستین خسارت  بیمه به صورت نخستین خطرتر درباره  براي مطالعه بیش -1

2- Insurable Interest 
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  1قائم یا جانشینی اصل -4-2-6

 بدسـت  را وي از خسـارت  دریافت و حادثه مقصر به مراجعه براي او حق ،گذار بیمه به خسارت پرداخت از پس گر بیمه
  (Recovery) ).بیمه قانون 30 (ماده وردیام

 قـوه  یا و شده) بیمه (یا گذار بیمه عمل اثر در که است مواردي در گذار بیمه مقابل در گر بیمه یتمسوول بیمه، در اصوال
 نظـر  از شـوند،  خسـارت  ایجـاد  یـا  و حادثـه  بـروز  باعث دیگري افراد اگر اما ،باشد شده وارد بیمه مورد به خسارتی قهریه

 راحتـی  بـراي  امـا  شـود.  طلـب  آن هزینـه  ،خسـارت  کننـده  وارد از باید و نیست خسارت پرداخت مسوول گر بیمه قانونی،
 را خسـارت  او جانشـین  عنوان به خود و پردازند می گذار بیمه به را وارده خسارت بیمه يها شرکت مواقع این در ،گذار بیمه

 .کنند می دریافت آن کننده وارد از

  2اتکایی اصل -4-2-7

 خسـارات  مـالی  بار شدن متحمل از اجتناب جهت است مواجه ناشناخته یا بزرگ يها ریسک با گر بیمه که مواردي در
 توزیـع  .کنـد  می منتقل اتکایی انگر بیمه به را ریسک از قسمتی خود کشور در موجود مقررات و قوانین اساس بر سنگین،
 ممکـن  حـد  تا را شده هپذیرفت ریسک اینکه براي گر بیمه مبنا این بر .دهد می تشکیل را اتکایی اصل اساس و پایه ریسک،

 کـه  یابـد  مـی  را آن امکـان  گر بیمه کار این با .نماید می استفاده اتکایی بیمه از نماید توزیع دیگر انگر بیمه بین و شکنسر
   کند. واگذار دیگر انگر بیمه به را مازادش و قبول آید مین بر آن عهده از تنهایی به که را بزرگ خیلی يها ریسک

 3داوري اصل -4-2-8

 دادگـاه،  در آن طـرح  از قبـل  فنـی،  نظـر  از ویـژه  به نماید، بروز گذار بیمه و گر بیمه بین که مشکلی و اختالف هرگونه
 پـی  در را يفوایـد  گـذار  بیمـه  بـراي  هـم  و گر بیمه براي هم کار این .شود می فصل و حل توافق و سازش طریق از ترجیحا
 جهـت  از گـر  بیمـه  بـراي  و مـداوم  يها گیري پی از شدن رها و وقت در جویی صرفه خاطر به گذار بیمه براي داشت: خواهد
 از پـس  گـذار  بیمـه  و گـر  بیمـه  وقتـی  که است صورت این به داوري اصل کار و ساز دیگر. مسایل و کاري حیثیت به لطمه
 توافـق  طـرفین  اگـر  نرسـند،  توافق به هم با موضوعی سر بر )خسارت ایجاد و حادثه بروز هنگام در عموما (و قرارداد انعقاد
 کـه  کنـد  مـی  انتخاب داور یک اختالف، طرفین از یک هر صورت این غیر در شود می ارجاع واحد داور یک به موضوع کنند

 نکتـه  مـورد  در داوران یـا  نشـود  حـل  اخـتالف  موضـوع  اگر نیز مرحله این در نماید. رسیدگی اختالف موضوع به مشترکا
 رايبـ  طرفین به داوران هیات راي و کند می رسیدگی موضوع به که شود می انتخاب سرداور باشند نداشته رایی هم خاصی

 بـین  بالمناصـفه  سـرداور،  الزحمـه  حـق  و پـردازد  می را خود داور الزحمه حق قرارداد طرفین از کدام هر .شود می ابالغ اجرا

                                                   
1- Subrogation 
2- Reinsurance 
3- Arbitration 



  33  06/07/98  یمهندس يها بیمه - چهارم فصل

 

 یـا  نکنـد  معرفـی  و انتخاب را خود داور شده، تعیین مدت در طرف، دو هر یا طرفین از یکی هرگاه شود. می تقسیم طرفین
 محـل  دادگـاه  یـا  بازرگانی اتاق مثل داري صالحیت مرجع که شود می بینی پیش نرسند توافق به سرداور انتخاب در اینکه

 اجراسـت.  الزم طرفین براي نفره سه تهیا این گیري راي و مذاکرات نتیجه .بگیرد تصمیم سرداور یا داور انتخاب مورد در
 مراجـع  طریـق  از را آن توانـد  می باشد داشته اعتراض صادره حکم به طرفین از ییک اگر داوري، از پس حتی نهایت در اما

  .نماید پیگیري دادگاه و الحص ذي

  مهندسی بیمه تاریخچه -4-3

 از اسـتفاده  .شـود  مـی  محسـوب  بیمـه  صنعت در جدیدي فعالیت اي بیمه يها رشته سایر به نسبت مهندسی يها بیمه
 افراد مال و جان به شدیدي يها خسارت که گردید انفجارهایی آمدن وجود به باعث نوزدهم قرن اول نیمه در بخار ماشین

 اندیشی چاره ییها خسارت چنین بروز از جلوگیري و محافظت درخصوص تا واداشت را کنندگان استفاده رو این از کرد. وارد
 هاي دیگ انفجار از جلوگیري منظور به منچستر شهر در بخار هاي دیگ کنندگان مصرف از تعدادي 1854 درسال .نمایند

 اعضـا  از هریک براي و کردند تاسیس را »منچستر بخار دیگ کنندگان مصرف سازمان« اقتصادي يها زیان کاهش و بخار
 به مهندسی بیمه شرکت اولین سازمان این اعضاي از تعدادي 1858 سال در کردند. تعیین کارشناسی حق و عضویت حق
 که تدریج به کرد شروع بویلرها بیمه رشته در فقط را خود کار شرکت این کردند تاسیس را بخار هاي دیگ بیمه شرکت نام

 شروع 1872 سال بخاردر ماشین بیمه شد. اضافه آن به نیز بخار يها ماشین انواع بیمه یافت، گسترش شرکت فعالیت دامنه
 .شد متداول کارخانجات انواع مهندسی بیمه و الکتریکی تجهیزات بیمه آن متعاقب گردید.

 در نیـز  ایـران  در و کـارکرد  بـه  آغاز 1900 سال در پیمانکاران آالت ماشین بیمه با مهندسی بیمه سوییس و آلمان در
 اولـین  و نمـود  فعالیـت  به شروع مهندسی يها بیمه آلمان »ري مونیخ« اي بیمه شرکت مساعدت با ش) . (ه 40 دهه اوایل
 اي بیمـه  يهـا  شـرکت  توسـط  مهندسـی  يها بیمه انواع اکنون گردید. صادر لتیان سد براي 1342 سال در مهندسی بیمه
 .دهند می تشکیل را ها شرکت این پرتفوي از توجهی قابل بخش و صادر کشور بیمه صنعت در فعال

 مهندسی يها بیمه يها ویژگی -4-4

 موضـوع  و هـا  پـروژه  کـه  اي ویـژه  شـرایط  نیـز  و پوشـش  تحـت  خطـرات  ماهیـت  بـه  توجـه  با مهندسی يها نامه بیمه
 بـه  اینجـا  در که هستند فردي به منحصر يها ویژگی داراي اي بیمه يها رشته سایر به نسبت دارند مهندسی يها نامه بیمه

  .شود می اشاره ها آن از برخی
 زمـان  ابتـداي  در شده بیمه اموال ارزش کاري، مقاطعه و عمرانی قراردادهاي در شده: بیمه اموال ارزش و زمان - 1

 ارزش گـردد  مـی  سـبب  ویژگـی  این .یابد می افزایش اجرایی خطرهاي با درگیر سرمایه تدریج به و است کم اجرا
 ایـن  از برسـد.  پیمان مبلغ کل به قرارداد مدت پایان در و شده اضافه پیمان کارهاي پیشرفت با شده بیمه اموال
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 بسـیار  تـاثیر  خسـارت  وقوع احتمال و پروژه يها ریسک تاثیر میزان تعیین در پیمان اجراي بندي زمان برنامه رو
 در و داشـته  بسـتگی  زمـانی  جـدول  بـه  بلکه پیمان مبلغ به تنها نه خطر معرض در اموال ارزش لذا دارد. زیادي
 .نماید می تغییر خسارت و خطرات وقوع احتمال آن در تغییر صورت

 منعقـده  پیمان اساس بر ساخت دوران به مربوط خطر تمام مهندسی يها بیمه در نامه بیمه مدت :نامه بیمه مدت - 2
 مـدت  مبنـاي  بـر  نیـز  بیمـه  حـق  .شود می شامل را باشد می قرارداد اجراي مدت کل که پیمانکار و کارفرما بین

 در مثـال  طـور  بـه  .گـردد  مـی ن اعمـال  سـال  ضریب اي بیمه يها رشته سایر برخالف و محاسبه پیمان در مندرج
 اعمـال  سـال  3 ضـریب  و محاسبه ساله یک بیمه حق ابتدا ساله 3 نامه بیمه براي بیمه حق سوزي آتش نامه بیمه
 چنانچـه  و محاسـبه  پیمان مدت اساس بر بیمه حق احداث دوران به مربوط مهندسی يها بیمه در ولی گردد می

 شـود  مین محاسبه )ریال A*3( صورت به سال 3 مدت براي باشد ریال A سال یک مدت براي اي بیمه حق فرضا
 بسـیار  مـدت  بـراي  اسـت  ممکـن  مهندسـی  يها نامه بیمه برخی دیگر سوي از .گردد می تعیین آن از تر کم بلکه

 باشد. ساعت چند حتی و روز چند تنها است ممکن چیلر یک نصب نامه بیمه نمونه عنوان به شوند صادر کوتاهی

 شـده  تکمیـل  يهـا  ریسـک  بیمـه « ياسـتثنا  بـه  مهندسـی  يها رشته کلیه در اي بیمه پوشش :نامه بیمه پوشش - 3
 بـه  »)L.D.B( سـاختمان  کیفیـت  تضـمین  _ ساختمان پنهان و اساسی عیوب بیمه« و »)(C.E.C.R ساختمانی

 دو داراي نصـب  خطـر  تمام و پیمانکاران خطر تمام مهندسی يها بیمه همچنین .شود می ارائه خطر تمام صورت
 اشـخاص  برابـر  در مـالی  و جـانی  مسـوولیت  پوشش دوم بخش و گذار بیمه اموال پوشش اول بخش ،است بخش
 اشـخاص  دربرابـر  مـالی  و جانی مسوولیت مربوطه کلوز الحاق با توان می نیز مهندسی يها بیمه سایر براي ثالث،
  .قرارداد پوشش تحت را ثالث

 و کـار  صـاحب  عنوان به کارفرما که نصب یا ساخت دوران به مربوط خطر تمام مهندسی ياه بیمه در :گذار بیمه - 4
 اي بیمـه  قـرارداد  دهنـده  پیشـنهاد  و مجـري  عنوان به پیمانکار نیز و است وي تعهد در بیمه حق پرداخت اینکه
 ،نامه بیمه مطابق البته .گردد می درج گذار بیمه عنوان به دو هر نامه بیمه متن در و تلقی گذار بیمه مشترکا و اتوام

 .گردد می پرداخت کارفرما وجه در خسارت

 مشـخص  پوشش تحت خطرات تمام براي واحد صورت به که اي بیمه يها رشته سایر خالف بر فرانشیز فرانشیز: - 5
 خطـرات  سـایر  به نسبت طبیعی خطرات که این به توجه (با طبیعی خطرات براي مهندسی يها بیمه در شود می
 سایر و است) تر بیش آن حداقل میزان لذا نماید می وارد بیمه موضوع به را سنگینی يها خسارت وقوع صورت در

 .گردد می تعیین متفاوت و جداگانه صورت به خطرات
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  مهندسی يها بیمه انواع - 4-5

 یکـدیگر  بـا  متفاوتی خاص يها ویژگی ها پروژه ماهیت به توجه با که است گوناگونی انواع داراي نیز مهندسی يها بیمه
  ؛باشند می زیر موارد شامل مهندسی يها بیمه دارند.

  1احداث دوره يها بیمه  - 4-5-1

  )CAR( پیمانکاران خطر تمام بیمه –
 )EAR( نصب خطر تمام بیمه –

  )Onshore( .دهد می پوشش نیز را آن استثناهاي و است CARمانندCPI  پروژه جامع بیمه –
 دارد. ورژن 2010 تـا  2001 سـال  از و اسـت  دریـایی  يهـا  پـروژه  مخصـوص  و است CPI مانند WelCar بیمه –

)Offshore(  

  )Operation( برداري بهره دوره يها بیمه -4-5-2

  )CPM( پیمانکاران آالت ماشین و تجهیزات بیمه –
 نیست} خط {تمام )CECR( ساختمانی شده تکمیل يها ریسک بیمه –

 )MB( آالت ماشین شکست بیمه –

 )EE( الکترونیک تجهیزات بیمه –

 )DOS( سردخانه در کاال فساد بیمه –

 نیست} خط {تمام )LDB( ساختمان پنهان و اساسی عیوب بیمه –

  )MLOP( آالت ماشین شکست از ناشی النفع عدم بیمه –
 مناسـب  بیمـه  تشـخیص  دارد. آنـان  ماهیـت  و کار شرایط به بستگی پروژه و طرح هر براي نیاز مورد بیمه نوع انتخاب

 يهـا  بیمه نوع کاربردترین پر .نمایند می اتخاذ پروژه نمودن بیمه خصوص در مدیران که است تصمیماتی ینتر مهم از یکی
 ایـن  بـر  عالوه .باشد می )EAR( نصب خطر تمام بیمه و )CAR( پیمانکاران خطر تمام بیمه عمرانی يها طرح در مهندسی

 زیـادي  کـاربرد  )CECR( سـاختمانی  شـده  تکمیـل  يهـا  ریسک بیمه و )CPM( پیمانکاران آالت ماشین و تجهیزات بیمه
  .گردد می بررسی آنان مهم کلوزهاي و انتخاب شرایط مهندسی، يها بیمه از کدام هر درباره توضیح ضمن ادامه در دارند.

                                                   
1- Construction 
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  1(ساخت) پیمانکاران خطر تمام بیمه -4-6

 نصـب  مـورد  اقـالم  ارزش از هـا  آن در مصالح ارزش که ساختمانی و عمرانی ساخت درحال يها پروژه که است اي بیمه
 پوشـش  تحـت  را آن ماننـد  و زهکشی آبیاري يها پروژه شکن، موج تونل، راه، سد، پل، ساختمان، قبیل از باشد می تر بیش
   .دهد می قرار

   :است بخش دو شامل پیمانکاران خطر تمام نامه بیمه

 .دهد می قرار اي بیمه پوشش تحت را مادي خسارات یک بخش –

 .نماید می بیمه ثالث اشخاص به نسبت را گذار بیمه مدنی يها مسوولیت دو بخش –

  .گردد می بررسی ها آن مهم نکات سایر و استثنائات عمومی، شرایط ها بیمه نوع این تر بیش معرفی ضمن ادامه در

  CAR بیمه در شرایط و نرخ ارائه براي الزم مدارك -4-6-1

   موافقتنامه یا قرارداد کپی - 1

   پروژه اجراي بندي زمان جدول کپی - 2

 پروژه مسیر یا محل نقشه کپی - 3

  گذار بیمه امضاي و مهر با شده تکمیل نامه پرسش - 4

  CAR بیمه در بیمه مورد سرمایه -4-6-2

  پیمان) (مطابق قرارداد مبلغ - 1
   )باشد نشده منظور پیمان مبلغ در که وجود (درصورت کارفرما توسط شده تهیه اقالم یا مصالح - 2
 بعـدي  سنوات در خدمات و کاال ارزش ساله، چند زمان مدت با احداث حال در يها پروژه در که آنجا (از تعدیل - 3

 اینکـه  بـراي  ،باشـد  می ثابت نامه بیمه در بیمه مورد مبلغ ولی بوده تر بیش اول سال در آن ارزش از پروژه اجراي
 بینـی  پـیش  بـه  توجـه  بـا  مشـخص  مبلغی گذار بیمه تمایل درصورت ،گردد پرداخت روز ارزش به وارده خسارت
   )گیرد می قرار نامه بیمه پوشش تحت تعدیل عنوان به ،ها قیمت افزایش

 ژنراتور، پمپ، موتور، انواع موقت، يها اطاقک داربست، قبیل از پیمانکاران کار (ابزار ساختمانی تجهیزات و لوازم - 4
  )برند می دیگري پروژه به پروژه یک از خود با که بوده )... و کمپرسور جوش، دستگاه

 تخریـب  یـا  خسـارت  از ناشـی  ضـایعات  از پـروژه  کارگـاه  محـل  سـازي  پاك براي که (مبلغی 2ضایعات برداشت - 5
 تـا  2 بـین  معموال که شود می اضافه بیمه مورد سرمایه به گذار بیمه تمایل درصورت استفاده قابلغیر يها قسمت

                                                   
1- C.A.R Contractors' All Risks- 

 مراجعه شود. 020به توضیحات کلوز  -2
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 )باشد می قرارداد مبلغ درصد 10

 تحـت  و داشـته  قـرار  پـروژه  مجاورت در که پیمانکاران سایر یا و کارفرما دراختیار یا متعلق (اموال 1مجاور اموال - 6
 اجـراي  هنگـام  در را هـا  آن بـه  وارد خسارت احتمال کارفرما که آنجایی از ولی باشد مین بیمه مورد پروژه پیمان
  دهد) قرار بیمه پوشش تحت نیز را ها آن تواند می ،دهد می پروژه

 از غیـر  بـه  ثالـث  اشـخاص  بـه  پرداخـت  قابل مالی و جانی غرامت حد (میزان ثالث اشخاص قبال در مسوولیت - 7
 )شود می تعیین گذار بیمه نظر طبق که بیمه مورد پروژه پیمانکاران و مشاوران ،کارفرما پرسنل

  پیمانکاران خطر تمام بیمه عمومی شرایط -4-6-3

 .C.A.R نامـه  بیمـه  عمومی (شرایط از؛ عبارتند که است شده تعیین مهمی و متعدد موارد بیمه این عمومی شرایط در
 است) موجود راهنما این پیوست در

  :CAR بیمه مدت -3-1- 4-6

 قـرار  پوشـش  تحـت  نیز را موقت) (تحویل نگهداري دوره تواند می گذار بیمه و بوده قرارداد مدت مطابق نامه بیمه مدت
 )004 و 003 (کلوزهاي .دهد

  شروع
 نامه بیمه

 نامه بیمه پایان نگهداري دوره احداث دوره کارگاه تجهیز دوره
 موقت) (تحویل دوره) درطی (انبارداري انبارداري) (پیش دائم) (تحویل

       
   باشد می خطر تمام اي بیمه پوشش 

    

 در مشخصـات  جـدول  در مـذکور  اقـالم  کـه  آن از پس یا کار شروع با زمان هم :گر بیمه مسوولیت دوره شروع –
  باشد) شده قید مشخصات جدول در دیگري مقدم تاریخ که این (ولو شود تخلیه نصب محل

 کـدام  هـر  هـا  آزمـایش  شـروع  از بعد هفته چهار حداکثر یا کار تحویل محض به :گر بیمه مسوولیت دوره پایان –
  باشد. شده دیگري توافق کتبی طور به قبال که آن مگر .شود انجام زودتر

 ماشـین  چنـد  یـا  یـک  به نسبت یا تاسیسات از بخشی به نسبت تنها تحویل یا برداري بهره یا و آزمایش اگر 
 هـا  ماشـین  یـا  ماشـین  و تاسیسـات  از بخش این به مربوط يها مسوولیت کلیه و گر بیمه تامین گیرد، انجام

  .یابد می ادامه دیگر يها ماشین یا تاسیسات دیگر يها قسمت به نسبت و پذیرد می خاتمه

 یابد می خاتمه آزمایش شروع لحظه در گر بیمه تعهد نصب مورد دوم دست ياشیا به نسبت.  
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 بـا  تنها آن مدت تمدید و شود می منقضی شده قید مشخصات جدول در که تاریخی در حداکثر بیمه اعتبار 
  .باشد می ممکن گر بیمه کتبی و قبلی موافقت

  پیمانکاران خطر تمام نامه بیمه پوشش -3-2- 4-6

 دیگـر  عبـارت  بـه  و بـوده  خطر تمام يها بیمه دسته از نامه بیمه این است، مشخص نیز نامه بیمه نام در که گونه همان

 شـده  مسـتثنی  نامـه  بیمـه  در مشخصا که مواردي جز به علت هر به را شده بیمه اموال به وارده يها زیان و خسارات کلیه

  عبارتنداز؛ نامه بیمه این پوشش تحت خطرات ینتر مهم از برخی کلی طور به .نماید می جبران را باشد
    سوزي آتش - انفجار - صاعقه - 1
  آتشفشان - دریایی زلزله - زلزله - 2
 صخره یا کوه ریزش - زمین لغزش - زمین نشست - زمین رانش - 3

 شناور یخ - زدگی یخ - تگرگ - 4

 آب یا دریا امواج - گرفتگی آب - سیل - 5

 تندباد - گردباد - طوفان - 6

 نازل کیفیت با اجرا - مهارت عدم - 7

 عمد غیر خطاي - انگاري لسه – غفلت - 8

   کردن تعمیر یا کردن تمیز هنگام يها خسارت - 9

  2ضایعات برداشت - 1مجاور اموال -10
   تجهیزات و لوازم ابزار، به وارد يها خسارت -11
  ثالث اشخاص به وارد مالی یا جانی يها خسارت -12
  نگهداري دوره طی گذار بیمه مسوولیت -13
  دزدي -14
  شده نصب اقالم یا شده ساخته سازه به وارد يها خسارت -15
    پروژه کارگاه محدوده در شده انبار یا شده دپو اقالم یا مصالح به وارد يها خسارت -16
  کردن بسته و باز یا کردن بازدید هنگام يها خسارت -17
  آب نفوذ یا نشت - بهمن - برف - باران -18
  واژگونی - اشیا سقوط - تصادم -19
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  حریق اطفاي جهت اقدامات سایر یا آب کاربرد از ناشی يها خسارت -20
  گروهی غیر يکار بهخرا -21
   دیگر سوخت هر یا گاز آب، برق، قطع - برق نوسان - کوتاه اتصال -22
  است. شده مستثنی نامه بیمه در صراحتا آنچه جز به حوادث سایر -23

  CAR بیمه استثنائات -3-3- 4-6

 تحـت  و شـده  محسـوب  آن اسـتثنائات  از خطـرات  از برخـی  امـا  باشد می خطر تمام نوع از CAR بیمه اینکه وجود با
 جنـگ،  تـوان  مـی  آن اهـم  از کـه  باشـد  می CAR نامه بیمه شرایط در مندرج موارد مطابق خطرات این .باشند مین پوشش
 خرابـی  زدگی، زنگ خوردگی، پارگی، و فرسودگی کار، توقف وي، کارکنان یا گذار بیمه عمدي اعمال اي، هسته يها واکنش

  برد. نام را ... و جوي عادي شرایط معلول یا و استفاده عدم علت به

 پیمانکاران خطر تمام بیمه عمومی استثنائات -3-3-1- 4-6

 شـورش،  ،قیـام  یـا  انقـالب  ،بلـوا  ،گري یاغی داخلی، جنگ خصمانه، عملیات ،خارجی دشمن عمل هجوم، جنگ،  -الف
 در جمعـی،  دسته يها جنبش کارگران، اعتصاب با مقابله در کارفرما طرف از کارخانه تعطیل یا کارگران اعتصاب

 بـا  یا نام به که نیت سوء با اشخاصی طرف از یا قانونی غیر طریق از یا نظامی قواي وسیله به قدرت گرفتن دست
 بنا اموال، به وارد زیان یا تخریب مصادره، و ضبط توقیف، ،توطئه گیرد. انجام سیاسی تشکیالت هرگونه با ارتباط

  .عمومی دار صالحیت مقام هر یا (DE JURE OR DE FACTO) قانونی یا عملی دولت دستور به

   .گیرند می قرار پوشش تحت اغتشاش شورش، اعتصاب، از ناشی خسارت یا زیان 001 کلوز با توجه:

   اکتیو رادیو يها آلودگی یا اتمی تشعشعات ،اي  هسته يها واکنش  -ب

  وي. نمایندگان یا گذار بیمه عمدي انگاري سهل یا عمل  -ج

 جزئی. یا کلی طور به کار توقف  -د

 بنـد « اسـتثنائات  استناد به گر بیمه دیگر، دادرسی هرگونه یا قضایی دعواي تعقیب یا طرح جریان در هرگاه تذکرمهم:
 چنـین  کـه  ایـن  اثبـات  .نیسـت  بیمـه  ایـن  مشمول مسوولیتی یا ،دیدگی آسیب ویرانی، ،رفتن بین از که دارد اعالم »الف

  است. گذار بیمه عهده به باشد می بیمه مشمول مواردي

 پیمانکاران خطر تمام بیمه مادي) (خسارات یک بخش ویژه استثنائات -3-3-2- 4-6

   است. گذار بیمه عهده به مشخصات جدول در مذکور فرانشیز حادثه، هر در  -الف

 در تـاخیر  از ناشـی  يهـا  خسـارت  قراردادي، مرایج جمله از صورت هر به و قبیل هر از غیرمستقیم يها خسارت  -ب
   .آن دادن دست از و قرارداد راياج عدم ،کار انجام

  غلط طراحی معلول دیدگی آسیب یا رفتن بین از  -ج
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  .گیرد می قرار پوشش تحت طراحی يها ریسک مورد) (حسب 200 کلوز یا 115 کلوز با توجه:

 کـار  انجام یا معیوب مصالح به محدود استثنا این ،ساختمانی مصالح یا کار نواقص رفع یا تعمیر ،تعویض يها هزینه -د
 از ناشـی  حوادث نتیجه در و شده اجرا صحیح طور به که مواردي به زیان یا آسیب شامل و بود خواهد غیراصولی

  شد. نخواهد باشد، اصولی غیر کار یا معیوب مصالح چنین

 طرایشـ  و اسـتعمال  عـدم  معلول خرابی همچنین و زدگی زنگ شیمیایی، مواد اثر در فساد خوردگی، فرسودگی،  - ه
  جوي. عادي

   .کارگاه تجهیزات و آالت ماشین و تاسیسات کار در اختالل همچنین و الکتریکی یا مکانیکی شکستگی  -و
  .هوایی یا آبی موتوري وسایل یا عمومی يها جاده در مرور و عبور رايب مجاز نقلیه وسایل به وارد آسیب یا زیان  -ز

 و بـرات  ،اسناد ،تمبرها ج،رای يها پول ،فاکتورها ،ها حساب صورت ،ها نقشه ،ها پرونده به وارد آسیب یا رفتن بین از  -ح
  .ها چک ،بهادار اوراق ،اسکناس ،سفته

  .شود می کشف موجودي برداري صورت هنگام در که ییها خسارت  -ط

 پیمانکاران خطر تمام بیمه )ثالث اشخاص قبال در کارفرما مدنی مسوولیت( دو بخش ویژه استثنائات -3-3-3- 4-6

  است. گذار بیمه عهده به مشخصات درجدول مذکور فرانشیز حادثه هر در - 1

 قابـل  یـا  شـده  بیمه یک بخش در که آنچه هر تعویض یا تعمیر یا جبران یا تجدید یا انجام به مربوط يها هزینه - 2
   است. بوده شدن بیمه

 و گـاه  تکیـه  تضـعیف  یـا  کـردن  جـا  جابـه  یـا  خوردن تکان نتیجه در ساختمان یا زمین یا اموال به وارد خسارت - 3
 ایـن  از یـک  هـر  نتیجـه  در یـا  وسیله به که اشخاص به جسمانی صدمات یا اموال به وارد يها خسارت همچنین

 باشد. آمده وارد حوادث

 نمود. حذف را استثناء این توان می 120 کلوز با توجه:

  :از ناشی يها مسوولیت - 4

 موسسـه  هـر  یـا  کـار  بهصـاح  یـا  پیمانکـاران  یـا  پیمانکار کارگران یا کارمندان بیماري یا جسمانی صدمات -الف
   .آنان خانواده اعضاي همچنین و دارد دخالت یک بخش در شده بیمه طرح از بخشی یا تمام انجام در که دیگري

 کـار  بهصـاح  یا پیمانکاران یا پیمانکار مراقبت در یا امانت یا اختیار در یا متعلق اموال به وارد آسیب یا زیان -ب
 یـک  هـر  یا ،شده بیمه نامه بیمه یک بخش در آن از قسمتی یا تمام که طرح راياج با مرتبط دیگر موسسه هر یا
    .مزبور اشخاص و موسسات کارگران و کارمندان از

  .گیرد می قرار پوشش تحت مجاور اموال 119 کلوز با توجه:

  .هوایی یا آبی موتوري وسایل یا عمومی يها جاده در مرور و عبور به مجاز نقلیه وسایل از ناشی حوادث -ج
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 بـدون  کـه  آن مگـر  دیگـر  عنوان هر به یا غرامت عنوان به مبلغی هر پرداخت رايب گذار بیمه موافقت هرگونه - ه
  باشد. محرز آن میزان و مسوولیت نیز موافقتی چنین

 CAR_ پیمانکاران خطر تمام بیمه در مهم نکات -4-6-4

 تعیـین  و تاییـد  نامـه  بایـد  کنـد  بیمـه  را پیمان مدت از بخشی یا مبلغ از بخشی بخواهد پیمانکار که درصورتی - 1
  باشد. داشته را کارفرما

 انبـارداري  پیش دوره پروژه، شروع زمان نبودن مشخص مواقع در کارفرما تایید با و پیمانکار درخواست درصورت - 2
  نمود. بیمه ییتنها هب توان می را کارگاه تجهیز یا

 تمـام  نیـز  را نگهـداري  دوره يهـا  بیمه پوشش توان می اضافی بیمه حق گرفتن با و پیمانکار درخواست درصورت - 3
 نمود. خطر

 بـه  نسبت است موظف گذار بیمه ،گر بیمه توسط دیده خسارت مواضع واقعی خسارت میزان قطعی تعیین از پس - 4
 هبـ  مجـدد  خسـارت  صـورت  ایـن  غیـر  در نماید، اقدام شده تعیین مبلغ میزان هب مواضع این مجدد پوشش اخذ

 بود. نخواهد پرداخت قابل دیده آسیب مواضع

 اي بیمـه  پوشـش  باشد می نامه بیمه استثنائات جزء »کار توقف« که آنجائی از گردد متوقف دلیل هر به پروژه اگر - 5
 نظـر  مورد خطرات اي بیمه پوشش به گذار بیمه تمایل درصورت حالت این در شد، خواهد متوقف خودکار طور به
 توقـف  الحاقی صدور با )Named Perils( گردد می تعیین گذار بیمه خود نظر با که )Silent Risks( توقف زمان در
 صـدور  بـا  آن از پس و بود خواهد توقف زمان اي بیمه پوشش تحت معینی مدت تا پروژه اضافی، بیمه حق اخذ و

 بایـد  دوم الحـاقی  در کـه  اسـت  بدیهی شد. خواهد برقرار خطر تمام اي بیمه پوشش ادامه مجددا دیگري الحاقی
 گردد. جا جابه پروژه توقف زمان میزان به نگهداري دوره مدت و احداث دوره پوشش انقضاي يها تاریخ

 يهـا  قسـمت  (بـراي  بیمه مورد موضوع از برداري بهره شروع یا کارفرما به کار تحویل محض به گر بیمه مسوولیت - 6
 رسید. خواهد اتمام به رسیده) برداري بهره به یا شده داده تحویل

 باشـد  مـی  شـدن  بیمـه  قابـل  قرارداد مبلغ %25 حداکثر تا جدید کارهاي و طرح در تغییرات کار، مقادیر افزایش - 7
  نماید. اضافه یک بخش در مندرج قرارداد مبلغ به را آن مبلغ گذار بیمه آنکه بر مشروط

  CAR_ پیمانکاران خطر تمام بیمه فرانشیز - 4-6-5

  حادثه هر در ریال .......... حداقل خسارت هر %10 طبیعی حوادث –
  حادثه هر در ریال .......... حداقل خسارت هر %10 حوادث سایر –
  حادثه هر در ریال .......... حداقل خسارت هر ٪20 آزمایش دوره –
  حادثه هر در ریال .......... حداقل خسارت هر ٪10 نگهداري دوره –
   حادثه هر در لیار .......... حداقل خسارت هر %15 مالی ثالث –
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  1نصب خطر تمام بیمه -4-7

 ارزش کـه  اي سـازه  و یتاسیسـات  سـاخت  درحـال  يها پروژه در و است پیمانکاران خطر تمام بیمه مشابه بیمه نوع این
 پتروشیمی، نیرو، انتقال خطوط پاالیشگاه، نیروگاه، کارخانه، مانند باشند تر بیش مصالح ارزش از ها آن در نصب مورد اقالم

   :است بخش دو شامل نیز نصب خطر تمام نامه بیمه .شوند می گرفته کار به ...و نفتی هاي اسکله مخابراتی، يها سیستم

 .دهد می قرار اي بیمه پوشش تحت را مادي خسارات یک بخش –

 .نماید می بیمه ثالث اشخاص به نسبت را گذار بیمه مدنی يها مسوولیت دو بخش –

 پیمانکـاران  خطـر  تمـام  نامـه  بیمـه  بـا  نامـه  بیمـه  ایـن  يهـا  بخش سایر و مشخصات بودن مشابه و نزدیکی به توجه با
)C.A.R.( ایـن  کلوزهـاي  بـه  مربـوط  توضیحات مهندسی بیمه مهم کلوزهاي بخش در .شود می داريدخو مطالب تکرار از 

 است) موجود راهنما این پیوست در .E.A.R نامه بیمه عمومی (شرایط است. شده ارائه نامه بیمه

  2آالت ماشین شکست بیمه -4-8

 تمـام  دیگـر  عبارت به ،باشد می پروژه از برداري بهره زمان در ».E.A.R- نصب خطر تمام بیمه« جایگزین نامه بیمه این
 تحـت  نـد توان مـی  بـرداري  بهـره  زمـان  در باشند، EAR بیمه پوشش داراي تواند می ساخت زمان در که اي بیمه موضوعات

 ابزارهـاي  شکسـت  و آالت ماشـین  شکسـت  از ناشـی  خسـارات  و شـوند  هقـرارداد  MB آالت ماشـین  شکست بیمه پوشش
 بـه  ذهـاب  و ایـاب  نجـات،  يهـا  هزینـه  کلیـه  گـردد.  جبـران  بیمه این طریق از ها آن خارج یا داخل الکتریکی و مکانیکی

 کلیـه  و بـوده  خطـر  تمـام  نـوع  از بیمـه  ایـن  .باشد می بیمه این پوشش تحت تعمیرات اجرت و قطعات تعویض تعمیرگاه،
 نصـب  خطاهـاي  طراحی، در اشتباه .دهد می پوشش را باشد شده مستثنا صراحت به نامه بیمه در که آنچه جز به خسارات
 انـه، کار بـه خرا عمـدي  حرکـات  خطا، و تقصیر انگاري، سهل و مهارت نداشتن اولیه، مواد و گري ریخته در معایب ماشین،
  است. بیمه این يها پوشش ینتر مهم جمله از فیزیکی انفجار ماشین، داخل به خارجی اشیاي افتادن

 قابـل  ابزارهـاي  ،شیمیایی انفجار زلزله، توفان، سرقت، ،سوزي آتش ،سیل از؛ عبارتند نامه بیمه این استثنائات ینتر مهم
 کـه  خسـاراتی  باشد، آن مسوول قرارداد یا قانون براساس تعمیرکار یا پیمانکار سازنده، که خساراتی ،ها قالب مانند تعویض

 اي، هسـته  يهـا  واکـنش  جنـگ،  وي، کارکنـان  یـا  گـذار  بیمـه  عمـدي  اعمـال  است، داشته وجود نامه بیمه شروع زمان در
 خطـر  تـوان  مـی  اضـافی  بیمـه  حـق  پرداخـت  بـا  .... و گرفتگـی  جـرم  زدگی، زنگ خوردگی، ،ساییدگی پارگی، و فرسودگی

  .قرارداد پوشش تحت نیز را سرقت یا سوزي آتش

                                                   
1- E.A.R - Ereaction All Risks 
2- M.B. - Machinery Breakdown 
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 نـو  (ارزش باشد برابر شده بیمه آالت ماشین نو جایگزینی ارزش با باید آالت ماشین شکست بیمه در شده بیمه سرمایه
 بـروز  صـورت  در ).انـدازي  راه و نصـب  يهـا  هزینـه  نقل، و حمل يها هزینه گمرکی، عوارض و حقوق عالوه به آالت شینما

  دارد؛ وجود حالت دو پوشش تحت حادثه
 مسـتهلک  معموال که ماشین قطعات جایگزین نو قطعات هزینه صورت این در تعمیرات: به نیاز و جزیی خسارت  -الف

 و حقـوق  ي،عـاد  حمـل  کرایه ماشین، کردن سوار و پیاده هزینه تعمیرکاران، دستمزد و شود می هستند کهنه یا
 در اسـتهالك  حالـت  ایـن  در .شـود  مـی  پرداخـت  نیـز  نامه بیمه مطابق مرتبط هاي ههزین سایر و گمرکی عوارض

  .شود مین گرفته نظر در جزیی خسارت پرداخت
 حادثـه  وقـوع  روز در دیده خسارت شیء بازار ارزش اساس بر واقعی خسارت کامل): رفتن بین (از کلی خسارت  -ب

  .گردد می منظور خسارت محاسبه در حالت این در ماشین استهالك واقع در .شود می پرداخت و محاسبه
  دارد. وجود نیز آن تمدید قابلیت که است سال یک معموال نامه بیمه این مدت

  1پیمانکاران آالت ماشین و تجهیزات بیمه - 4-9

 جرثقیـل،  گریـدر،  بولـدوزر،  لـودر،  قبیـل  از سـنگین)  و متحـرك  (معموال ساختمانی آالت ماشین و تجهیزات بیمه این
 اي بیمـه  پوشـش  را هسـتند  هـا  پـروژه  کـار  اجـراي  بـراي  کار ابزار که آن مانند و لیفتراك بتن، تولید کارخانه شکن، سنگ

 فیزیکـی  يهـا  خسـارت  جبـران  عبارتنـداز؛  گر بیمه تعهدات آن در که است اتومبیل بدنه بیمه مانند نامه بیمه این .دهد می
 خسـارت  اگر البته ماشین). شکست استثناي (به شده بیمه خطرهاي سایر و حوادث از ناشی ماشین خارجی بدنه به وارده

 وسـایل  مخـتص  بیمـه  این .باشد می گر بیمه تعهد در نیز آن خسارت شود، ماشین مکانیکی شکست سبب خارجی بدنه به
 بیـل  پلنـت،  بچینـگ  گریـدر،  لـودر،  ماننـد  هستند شهربانی پالك فاقد و نمایند می تردد کارگاه در تنها که است اي نقلیه

 بیمـه  نایـ  ویـژه  اسـتثناي  از کننـد  مـی  آمـد  و رفـت  هـا  جاده در که اي نقلیه وسایل جرثقیل. تراکتور، بولدوزر، مکانیکی،
 فعالیـت  زیرزمینـی  کارهـاي  در کـه  ییهـا  ماشین کلیه شوند. بیمه موتوري نقلیه وسایل بیمه تحت بایست می و باشند می
  .باشند می بیمه نوع این استثناهاي دیگر از نیز نمایند می

 در شده) مستثنی موارد (جز هرعلت به که را بیرونی منشا با خسارت یا زیان کلیه بیمه، این بودن خطر تمام به توجه با
 مدت هستند. پوشش تحت آید، وارد آالت ماشین به نگهداري زمان یا و کارگاه تعطیلی هنگام ،برداري بهره یا احداث زمان
 جـایگزینی  ارزش (شـامل  آالت ماشین ارزش شده بیمه مبلغ دارد. وجود آن تمدید قابلیت که است ساله یک نامه بیمه این
 .باشد می وجود) درصورت نصب هزینه و حمل هزینه گمرکی، عوارض و حقوق احتساب با مشابه بیمه مورد نوي

                                                   
1- C.P.M - Contractors' Plant & Machinery 
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 CPM بیمه استثنائات -4-9-1

 مکـانیکی  یـا  برقی وسایل ازکارافتادگی علت به خسارت از عبارتند آن اهم که CPM نامه بیمه در مندرج موارد مطابق
 وارد خسـارت  ،کـاري  خنک یا کاري روغن سیستم در قطع یا نقص ،دیگر التیاس یا کننده خنک انجماد ،آالت ماشین داخل

 ،مـددار  و جـزر  هـاي  آب در جزئـی  یـا  کلـی  شـدن  ور غوطه ا،ه پروانه تسمه و ها المپ فیوزها، مانند تعویض قابل قطعات به
   ... و زدگی زنگ خوردگی، پارگی، و فرسودگی

  شده بیمه مبلغ - 4-9-2

 ،باشـد  ظرفیـت  همـان  بـا  و نوع همان از جدید اقالم با شده بیمه اقالم جایگزینی هزینه از تر کم نباید شده بیمه مبلغ
 هـاي  هزینـه  و باشـد)  داشته وجود (اگر متعلقه گمرکی عوارض و حقوق ،هرایک شامل جایگزینی هاي هزینه که معنی بدین
 واقعـی  مبلـغ  بـه  شـده  بیمـه  مبلـغ  تناسـب  بـه  خسارت باشد آن واقعی ارزش از تر کم شده بیمه مبلغ اگر .باشد می نصب

 طـور  بـه  ها آن از یک هر به نسبت شرط این ،باشد مورد یک از بیش دیده خسارت اقالم که صورتی در شد. خواهد پراخت
  بیمه) قانون 10 (ماده شود. می اعمال جداگانه

  خسارت پرداخت اساس - 4-9-3

  :شود می جبران زیر ترتیب به خسارت ،نامه بیمه این مشمول حادثه وقوع صورت در
 بـه  شده انجام ضروري هاي هزینه گر بیمه ،باشد تعمیر قابل بیمه مورد اقالم از یکی به وارده آسیب که صورتی در  -الف

 احتسـاب  بـا  آن مجـدد  نصـب  و کـردن  پیاده هزینه عالوه به اولیه حالت به دیده آسیب اقالم بازگرداندن منظور
 چنـین  کـه  صـورتی  در را متعلقـه  گمرگـی  عـوارض  و حقـوق  و بـالعکس  و تعمیرگـاه  تا تاسیسات محل از هرایک

 بـه  متعلـق  کارگـاه  در تعمیـرات  گـاه  هـر  کـرد.  خواهـد  جبران باشد شده منظور شده بیمه مبلغ در هایی هزینه
 بـه  باالسـري  هـاي  هزینه رايب معقولی درصد باضافه تعمیر دستمزد و لوازم ارزش گر بیمه ،پذیرد انجام گذار بیمه

 ارزش ولـی  شـود  نمـی  کسـر  شده تعویض قطعات استهالك بابت اي هزینه هیچ نمود. خواهد پرداخت گذار بیمه

   گردد. می منظور محاسبه در بازیافتی
 ارزش از متجـاوز  یـا  و معـادل  الـذکر  فوق تعمیرات هزینه اگر ولی شود تعمیر باید تعمیر قابل يها خسارت کلیه

  بود. خواهد زیر »ب« بند مطابق جبران نحوه ،باشد حادثه از قبل بالفاصله آن واقعی
 مشـتمل  را آن حادثه از قبل واقعی ارزش گر بیمه ،شود کلی خسارت دچار بیمه مورد اقالم از یکی که صورتی در  -ب

 کـه  ایـن  بـر  مشـروط  باشـد)  داشـته  وجود (اگر متعلقه گمرکی عوارض و نصب هزینه ،حمل عادي هاي هزینه بر
  کرد. خواهد جبران باشد شده منظور شده بیمه مبلغ در هایی هزینه چنین
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 ضـمنا  ،شـد  خواهـد  کسـر  دیـده  خسـارت  مورد جایگزینی ارزش از مناسب استهالك هزینه ،واقعی ارزش محاسبه در
 تعطـیالت  در کـار  ،شـب  در کـار  ،کـاري  اضـافه  رايبـ  اضافی هزینه هرگونه شود. گرفته نظر در بایستی بازیافتی ارزش
  باشد. گرفته قرار توافق مورد الحاقی توسط که بود خواهد بیمه مشمول صورتی در تنها ،سریع نقل و حمل و رسمی
 هرگونـه  .باشـد  مـی ن نامـه  بیمـه  ایـن  پوشـش  تحت ادواري تعمیرات یا بهسازي ،اضافات ،تغییرات گونههر هزینه
 از و بـوده  نهایی تعمیرات هاي هزینه جزء که بود خواهد گر بیمه قبول مورد صورتی در موقت تعمیرات هاي هزینه

  نکند. تجاوز تعمیر هاي هزینه کل

  CPM بیمه در مهم نکات - 4-9-4

  باشد. سریال شماره و ظرفیت ساخت، سال سازنده، مدل، نوع، شامل حداقل باید آالت ماشین از هریک مشخصات - 1
 درآن نمایـد،  بیمـه  کـارکرد)  عمـر  احتسـاب  (بـا  آن واقعی ارزش به را بیمه مورد آالت ماشین تواند می گذار بیمه - 2

 بابـت  نـو  قیمـت  بـه  شده بیمه قیمت نسبت به دیده خسارت مورد نوي قیمت از خسارت وقوع درصورت صورت
  شد. خواهد پرداخت گذار بیمه به فرانشیز کسر از پس مابقی و شده کم استهالك

 اصـل  دلیل به کلی خسارت بروز درصورت نماید بیمه نیز نو جایگزینی ارزش به را بیمه مورد اقالم گذار بیمه اگر - 3
 شد. خواهد پرداخت گذار بیمه به کارکرده) (قیمت بیمه مورد واقعی قیمت بیمه، اصول از غرامت

 .باشد می بیمه این پوشش تحت تعمیرات اجرت و قطعات تعویض تعمیرگاه، به ذهاب و ایاب نجات، يها هزینه کلیه - 4

 کارگـاه  بـه  کارگـاه  یـک  از جـایی  جابه طی در خود آالت ماشین اي بیمه پوشش به تمایل گذار بیمه که درصورتی - 5
 شد. خواهد میسر امکان این مربوطه کلوز الحاق و بیمه حق افزایش با باشد داشته را دیگر

 از خـود  فـروش  بازاریـآبی  بـراي  سـنگین  نیمـه  و سـنگین  آالت ماشـین  لیزینـگ  فـروش  يها شرکت از بسیاري - 6
 گسـتردگی  دلیـل  بـه  یـا  و دارنـد  شـده  فروخته آالت ماشین براي اي بیمه پوشش ارائه تقاضاي بیمه يها شرکت
 کـه  آنجـا  از حالـت  ایـن  در .نمایـد  مـی  تغییر مداوم طور به آالت ماشین از برخی کار محل و پیمانکار يها کارگاه
 بگیرد. نظر در ایران سراسر را بیمه مورد محل باید گر بیمه نیست مشخص مذکور آالت ماشین فعالیت محل

 مرتبـا  یا کرده فعالیت مشخص سایت چند یا دو در اي، بیمه پوشش سال یک طول در شده بیمه آالت ماشین اگر - 7
 محـل  عنوان به را مذکور يها سایت تمام آدرس نامه بیمه ابتداي در تواند می گر بیمه ،گردند می جا جابه ها آن بین

  نماید. قید بیمه مورد
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  1ساختمانی شده تکمیل يها ریسک بیمه -4-10

 »CAR – پیمانکـاران  خطـر  تمـام  بیمـه « پوشش تحت ندتوان می ساخت زمان در که را یموضوعات تمام CECR بیمه
 کـه  اسـت  آن نامـه  بیمه این در مهم نکته شوند. هداد قرار بیمه این پوشش تحت ندتوان می برداري بهره زمان در گیرند قرار

 خسـارت  پوشـش  نامـه  بیمـه  در شـده  تعیـین  خطـرات  مقابـل  در تنها بیمه موضوع و نبوده خطر تمام آن اي بیمه پوشش
 را ببینـد  خسارت شده برده نام نامه بیمه در که حوادثی و عوامل اثر در که بینی پیش غیرقابل خسارات تنها و دارد اي بیمه
 ینتـر  مهـم  از برخـی  گـردد.  تمدیـد  توانـد  مـی  کـه  اسـت  سال یک حداکثر نامه بیمه این مدت .دهد می قرار پوشش تحت

   از؛ عبارتند قرارگیرند نامه بیمه این پوشش تحت ندتوان می که خطراتی
  سوزي آتش – انفجار - صاعقه - 1
    آتشفشان - دریایی زلزله - زلزله - 2
   صخره یا کوه ریزش - زمین لغزش - زمین نشست - زمین رانش - 3
   بندانیخ - بهمن - برف - سرما - 4
  یادر امواج - آب طغیان - سیل - 5
   تندباد - گردباد - طوفان - 6
   آبی یا هوایی زمینی، نقلیه هسیلو هر از اشیا سقوط یا با تصادم - 7
  حریق اطفاي منظور به اقدامات سایر یا آب کاربرد از ناشی يها خسارت - 8
  واژگونی - تصادم - سقوط - 9

  گروهیغیر يکار بهخرا -10
  است؛ زیر بخش دو شامل CECR بیمه در بیمه مورد سرمایه
 حمـل  هزینـه  و گمرکـی  عوارض و حقوق احتساب با مشابه بیمه مورد مجدد ساخت ارزش شامل سازه: ارزش –

 وجود). (درصورت تجهیزات و مصالح

 تخریـب  یـا  خسـارت  از ناشـی  ضـایعات  از بیمـه  مـورد  محـل  سـازي  پـاك  براي که مبلغی :2ضایعات برداشت –
 تـا  2 بـین  معمـوال ( شود می اضافه بیمه مورد سرمایه به گذار بیمه تمایل درصورت استفاده قابلغیر يها قسمت

 )سازه ارزش درصد 10

                                                   
1- C.E.C.R. - Civil Engineering Completed Risks 

 مراجعه شود. 020به توضیحات کلوز  -2
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 1الکترونیک تجهیزات بیمه -4-11

 ماننـد  باشـد  تر بیش مکانیکی قطعات ارزش از ها آن الکترونیکی و الکتریکی قطعات ارزش که ییها دستگاه و تجهیزات
 تحـت  ... و پزشـکی  گیـري،  انـدازه  تحقیقاتی، آزمایشگاهی، مخابراتی، تلویزیونی، رادیو ،برداري نقشه ،کامپیوتري تجهیزات

 یـا  اجـزا  قیمـت  کـه  گیرند می قرار بیمه این پوشش تحت صورتی در الکترونیک تجهیزات .گیرند می قرار بیمه این پوشش
 یـا  آالت ماشـین  شکسـت  بیمـه  مطـابق  صورت این غیر در باشد، دستگاه آن مکانیکی وسایل از تر بیش الکترونیکی وسایل
  .گیرد می قرار پوشش تحت شده تکمیل هاي ریسک
 EE بیمـه  استثنائات ینتر مهم دارد. تمدید قابلیت و است سال یک حداکثر آن مدت است. خطر تمام نوع از بیمه این
 نوسـان  یـا  قطع داشته، وجود نامه بیمه شروع زمان در که معایبی سرقت، دریایی، زلزله آتشفشان، زلزله، ،وفانت ؛از عبارتند

 گـذار  بیمـه  عمدي اعمال اي، هسته يها واکنش جنگ، فیوزها، مانند تعویض قابل قطعات به وارد خسارات برق، یا آب گاز،
 و فرسـودگی  اسـت،  آن مسـوول  قـرارداد  یـا  قـانون  موجـب  بـه  تجهیزات فروشنده یا سازنده که خساراتی وي، کارکنان یا

 ... و قشرگرفتگی زدگی، زنگ ،خوردگی ،ساییدگی پارگی،

 يهـا  ویـروس  از ناشی خسارت و برق نوسان ضمنا هستند. شدن بیمه غیرقابل الکترونیکی، تجهیزات )Data( اطالعات
  .باشد مین بیمه این پوشش تحت اي رایانه

 2سردخانه در کاال فساد بیمه -4-12

 بـروز  سردخانه تبرید سیستم در اشکال بروز دلیل به که را سردخانه در شده انبار کاالهاي یا مواد به وارد يها خسارت

 انتظـار  که است روزي در شده انبار کاالي ارزش معادل شده بیمه مبلغ .گیرند می قرار بیمه این پوشش تحت ،نمایند می

 فـروش  بینـی  پیش که است روزي به موکول خسارت قطعی تعیین برسد، کاال به خسارتی اگر برسد. فروش به کاال رود می
 را (روز) واقعـی  قیمـت  تنهـا  گـر  بیمه باشد، شده بیمه سرمایه از تر کم روز آن در کاال قیمت اگر است. بوده روز آن در کاال

  .گردد می پرداخت شده بیمه مبلغ به توجه با خسارت باشد، تر بیش روز آن در قیمت اگر و نماید می پرداخت
 عبارتنـد  آن اهـم  که است شده درج .D.O.S نامه بیمه عمومی شرایط در آن استثنائات و بوده خطر تمام نیز بیمه این

 نبـودن  کـافی  طبیعـی،  گندیـدگی  یا فساد ،بندي بسته به خسارت نامناسب، کردن انبار ذاتی، امراض یا عیوب انقباض، ؛از
 ،شـیمیایی  انفجـار  صـاعقه،  ،سـوزي  آتش وي، کارکنان یا گذار بیمه عمدي اعمال اي، هسته يها واکنش جنگ، هوا، جریان
  ... و آتشفشان طوفان، زمین، رانش یا نشست زلزله، سیل، سرقت،

 نمـودن  پلمپ با آن خالل در که سردکنندگی پایان از بعد بالفاصله زمانی مدت از است عبارت خسارت بروز عدم دوره
 نـوع  بـه  بسته که سردخانه تبرید سیستم توقف زمان از خسارت بروز عدم دوره .افتد مین اتفاق فسادي هیچ سردخانه اتاق

                                                   
1- E.E.- Electronic Equipment 
2- D.O.S. - Deterioration of Stock in Cold Storage 
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 بـه  توجـه  بـا  دارد. وجـود  آن تمدیـد  قابلیـت  که است سال یک حداکثر نامه بیمه مدت .باشد می متفاوت شده انبار کاالي

  .شود می تعیین تر بیش گاهی و درصد 50 تا 5 بین آن فرانشیز بیمه، این در موثر عوامل و ها ریسک

 هـر  در را نامه بیمه این تواند می گذار بیمه که است آن عمومی شرایط مطابق بیمه نوع این يها ویژگی ینتر مهم از یکی
 نامـه  بیمـه  اعتبـار  مـدت  بـراي  مدت کوتاه نرخ براساس را بیمه حق گر بیمه صورت آن در .نماید فسخ باشد مایل که زمان

 موظـف  گـر  بیمه صورت آن در ،نماید فسخ را نامه بیمه این اي هفته یک اخطار با تواند می نیز گر بیمه .کرد خواهد محاسبه
 و کارشناسـی  يهـا  هزینـه  کسـر  از پـس  باشـد  مین پوشش تحت بیمه مورد که مدتی به نسبت را دریافتی بیمه حق است

 جـزء  تـوان  مـی  را سـردخانه  در کـاال  فسـاد  بیمه بنابراین .دارد مسترد گذار بیمه به شده اعمال مدت بلند تخفیف هرگونه
 نمود. تلقی جایز قراردادهاي

  1ساختمان کیفیت تضمین - ساختمان پنهان و اساسی عیوب بیمه -4-13

 سـاختمان،  بخـش  گـذاران  سـرمایه  و سـازندگان  امنیت توسعه ،ملی هاي ثروت حفظ به کمک بیمه این ارائه از هدف
 ایـن  .اسـت  ساختمان استاندارد و یفن اصول رعایت و ها ساختمان کیفیت يارتقا ،کنندگان مصرف حقوق حمایت و حفظ
 و قـوانین  اسـتانداردها،  خـالف ( غلط طراحی از ناشی ساختمان جانبی و اصلی هاي سازه به وارد خسارت هرگونه نامه بیمه

 توسـط  نادرسـت  یـا  ضـعیف  (اجـراي  کار نادرست اجراي و عیوبم مصالح یا مواد ..)،. و نادرست محاسبات انجام مقررات،
 در و شـود  می اعالم گر بیمه به نامه بیمه اعتبار طی در که الکتریکال) یا مکانیکال ،اي سازه يها بخش در مجري یا پیمانکار

   .گیرد می بر در باشد نشده آشکار ،گر بیمه فنی بازرس تایید گزارش ابالغ و ساختمانی عملیات اتمام زمان
 بـراي  کـه  بـاربر  خـارجی  و داخلی سازه ياجزا تمام کار): انجام برآورد مبلغ ٪35 معموال( ساختمان اصلی يها سازه
  .ها سقف و دیوارها تمام بادبندها، تیرها، ها، کف ،ها ستون ها، پی شامل هستند ضروري بنا استحکام یا پایداري

 و در ماننـد  سـاختمان  بـاربر  غیـر  ياجـزا  کلیـه  کـار):  انجـام  برآورد مبلغ ٪65 معموال( ساختمان جانبی يها سازه
 ثابـت  مکـانیکی  و الکتریکی تاسیسات داخلی، هاي فاضالب ها، کاري نازك ها، پوش کف ها، کاري کاشی ،ها کاري گچ ها، پنجره

 .اند شده تعریف ساختمان اصلی هاي سازه عنوان تحت که مواردي استثناي به

 نمایند. اختیار را نامه بیمه این ندتوان می ساختمان اولیه مالکین یا سازندگان کلیه

 سـاختمان  کیفیـت  تاییـد  شرط به کار، پایان اخذ از پس بالفاصله و ساختمانی عملیات اتمام از پس نامه بیمه پوشش
 و آغـاز  سـاختمان  کلـی  کـار  پایان گواهی صدور تاریخ از نامه بیمه این پوشش .شد خواهد آغاز ،گر بیمه فنی بازرس توسط
  گیرد). صورت دیگري توافق اینکه (مگر یافت خواهد پایان زیر يها تاریخ مطابق

  .سال ده کاري، سفت و سقف اسکلت، پی، شامل ساختمان هاي سازه –

 .سال پنج ساختمان، نماي –

                                                   
1- L.D.B.- Latent Defects of Building 
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 .سال پنج ساختمان، رطوبتی هاي عایق –

 .سال سه آسانسورها، برقی، تاسیسات و مکانیکی تاسیسات و تجهیزات –

 سـرمایه  ،اي بیمـه  پوشـش  شـروع  تـاریخ  ولـی  است ساز و ساخت فعالیت شروع با زمان هم نامه بیمه صدور مهم: تذکر
 تحویـل  یـا  کـار  تکمیـل  از پـس  اي الحاقیـه  طی و گر بیمه فنی بازرس گزارش براساس قطعی بیمه حق و نامه بیمه قطعی

 .گردد می ابالغ گذار بیمه به ساختمان،

  نماید: می تامین زیر شرح به را پنهان عیوب از ناشی مالی خسارات نامه بیمه این
    ساختمان. به وارده خسارت یا ساختمان کل ویرانی - 1
 گیرد. می تصور خسارت توسعه یا تخریب از جلوگیري منظور به که هایی هزینه - 2

 ضایعات. برداشت و محل سازي پاك رايب الزم هاي هزینه - 3

   از؛ عبارتند نامه بیمه این استثنائات ینتر مهم از ،باشد مین خطر تمام نوع از بیمه این
  .شود می وارد بیمه موضوع به ذینفع یا گزار مهبی توسط سهوا یا عمدا که ییها خسارت - 1
 از ناشـی  مسـتقیم  طـور  به انفجار یا سوزي آتش که مواردي استثناي به انفجار یا سوزي آتش از ناشی يها آسیب - 2

 باشد. نامه بیمه این پوشش تحت  خسارت

 باشد. گرفته صورت دیگري توافق اینکه مگر زلزله همچنین و صاعقه طوفان، آتشفشان، ،سیل از ناشی خسارت - 3

 باشد. پنهان عیوب از ناشی اینکه مگر نشست همچنین و زمین ییجا جابه یا رانش از ناشی خسارات - 4

 زیرزمینی. هاي آب یا عمومی فاضالب و آب هاي لوله نشت مجاور، يها ساختمان از ناشی خسارت - 5

 اجـزاي  یا اثاث و لوازم ، تجهیزات جانبی، يها سازه به مربوط مصالح یا اجرا طرح، در اشتباه یا نقص ،خطا هرگونه - 6
 کاري. نازك و ساختمان خارجی

 .سطحی و ظاهري خرابی یا شدن لکه نما، رنگ، در تغییر هرگونه - 7

 مگر پوشش. تحت تجهیزات یا مخزن فاضالب، يها لوله بام، پشت ساختمان، کاري عایق از ناشی خسارت نوع هر - 8
 باشد. گرفته صورت دیگري توافق اینکه

 شـده  شـرطی  به مقید تایید گواهی در یا و نموده ابالغ گذار بیمه به کتبا فنی بازرس که موضوعی هر از ناشی خسارات - 9
 نباشد. آن از ناشی مستقیما یا باشد گرفته قرار نیز گر بیمه تایید مورد و شده اصالح متعاقبا اینکه مگر است،

  1آالت ماشین شکست از ناشی النفع عدم بیمه -4-14

 توقـف  بـا  کارخانـه  یـا  کارگـاه  یک تولید خط ،آالت ماشین شکست بیمه در پوشش تحت خطرات از یکی اثر بر هرگاه
 از منظـور  بـود.  خواهـد  بیمـه  این پوشش تحت کار در وقفه از ناشی رفته دست از سود صورت درآن شود مواجه ناخواسته

                                                   
1- M.L.O.P. - Machinery Loss of Profit 
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 ویـژه  يها هزینه و دستمزد و (حقوق »ثابت يها هزینه« و »خالص سود« مجموع که است ناخالص سود بیمه، این در سود
 مبنـاي  و تعیـین  گـذار  بیمـه  دفـاتر  اسـاس  بـر  کـه  اسـت  ثابتی رقم ساالنه شده بیمه مبلغ .باشد می تولید) توقف از ناشی

 تنهـا  بلکه شوند بیمه تولیدي واحد يها ماشین تمام نباید آالت ماشین النفع عدم بیمه در .گیرد می قرار بیمه حق محاسبه
 بـه  سنگینی زیان و شده تولید توقف موجب شدن شکسته صورت در و دارند قرار کستش خطر معرض در که ییها ماشین

 از؛ عبارتنـد  آن مهـم  اسـتثنائات  ولـی  بـوده  خطـر  تمـام  نوع از بیمه این گیرند. قرار پوشش تحت بایست می آورند می بار
 .... و جنـگ  سـرقت،  آتشفشـان،  زمین، رانش زمین، نشست آب، طغیان سیل، زلزله، ،شیمیایی انفجار صاعقه، ،سوزي آتش

  .شود می تهیه آالت ماشین شکست بیمه با همراه نام بیمه این معموال

 نامـه  بیمـه  در انتظـار  دوره کوچـک،  و جزیی يها خسارت دریافت براي گذار بیمه زیاد مراجعه از جلوگیري منظور به

 روز 7 معمـول  طـور  به که انتظار دوره شد. نخواهد پرداخت خسارتی آن از تر کم تولید توقف صورت در که شود می تعیین
 مـدت  وجـود  این با ندارد، مدت این در تعهدي گر بیمه که دانست بیمه نوع این فرانشیز توان می را ،شود می گرفته نظر در

    .گردد می محاسبه شود شکسته ماشین که زمانی از خسارت پرداخت

  1کارکنان قبال در کارفرما مدنی مسوولیت بیمه -4-15

 بـه  آن العـاده  فـوق  اهمیـت  دلیل به ولی ،شود مین محسوب مهندسی يها بیمه جمله از بیمه این آنکه رغم علی

 دارنـد،  انسـانی  نیروي از استفاده نیازمند که تاسیساتی و ها پروژه از برداري بهره هنگام در نیز و عمرانی يها پروژه در ویژه
  .گردد می اشاره بدان راهنما این در

 بـه  خسـارت  ایجـاد  باعـث  خـود  فعالیت نتیجه در که شخصی هر کشور، قوانین سایر و مدنی مسوولیت قانون براساس
 کـه  افرادي به را خود نظر مورد امور انجام که نیز کارفرمایان کند. جبران را وارده خسارت است موظف شود دیگر اشخاص

 بـه  شـده  واگـذار  کارهاي ناحیه از که خساراتی مقابل در ،نمایند می واگذار مستقیمغیر یا مستقیم استخدامی رابطه ايدار
 زیـان  و افتـاده  اتفـاق  خسـارت  و زیـان  باید کند پیدا تحقق مدنی مسوولیت آنکه رايب .باشند می مسوول شود، وارد ها آن

 تعریـف  یـک  در باشد. داشته وجود زیان عامل فعل و وارده خسارت بین علیت رابطه همچنین .باشد داشته وجود اي دیده
 زیـان  جبـران  به نسبت شخص که التزامی و تعهد از عبارتست مدنی مسوولیت« است: گردیده بیان چنین مدنی مسوولیت

 اشـیاء  از ناشی یا و او به وابسته اشخاص اعمال یا مسوول شخص عمل اثر در مذکور زیان آنکه از اعم دارد، دیگري به وارد
  .»باشد شده محقق وي تصرف یا مالکیت تحت اموال و

  نمود؛ بندي دسته زیر انواع به توان می را مدنی مسوولیت

                                                   
1- Employer’s Liability Insurance 
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 ایجـاد  افـراد  یـا  فـرد  روزمـره  فعالیـت  اثـر  در که ثالث اشخاص به وارد مالی و جانی خسارت عمومی: مسوولیت  -الف
 و ثالـث  اشـخاص  قبـال  در پیمانکـاران  مسوولیت مانند؛ .شوند می شناخته زیان عامل قانون موجب به و گردد می

    آبرسانی. و نیرو انتقال موسسات مسوولیت  ها، شهرداري مسوولیت
 بـا  رابطه در که کسانی مقابل در قانون موجب به ها حرفه صاحبان رايب که مسوولیتی از عبارتست اي: حرفه مسوولیت  - ب

 مهندسـین،  اي حرفـه  مسـوولیت  پزشـکان،  اي حرفـه  مسـوولیت  آیـد.  مـی  وجود به گردند می خسارت دچار آنان حرفه
  .باشند می ها مسوولیت از دسته این جمله از داران هتل مسوولیت و بیمه نمایندگان اي، حرفه مسوولیت

 عـدم ( قـرارداد  در منـدرج  طرایشـ  از تخلـف  علت به قرارداد طرف یک که آنست از عبارت قراردادي: مسوولیت  -ج
 قبـال  در مسـتاجر  مسـوولیت  ؛مثل شود. دیگر طرف زیان باعث )ناقص طور به تعهد انجام یا خود تعهدات انجام
 بـه  حمـل  متصدي که (تعهدات هوایی و دریایی  زمینی، از اعم نقل  و  حمل متصدیان مسوولیت بالعکس، و موجر

  .گیرد) می عهده به کاال صاحب مقابل در حمل قرارداد موجب
 اداره انسـانی  نیـروي  چنـد  یـا  یک توان از استفاده با را اقتصادي واحد یک که است حقوقی یا حقیقی شخص کارفرما

 بـه  صدماتی ندتوان می و هستند خطرزا بیش یا کم که دارند وجود تجهیزاتی و وسایل کاري يها محیط در معموال .کند می
 بـه  .باشـد  مـی  وي متوجه منحصرا هم آن مسوولیت و کارفرماست عهده بر کار روش و کارگاه مدیریت کنند. وارد کارکنان
 مسـوولیت  موجـب  شـود،  کارگـاه  در شـاغل  انسـانی  نیروي متوجه آن بار زیان وآثار دهد رخ که اي حادثه هر دیگر عبارت
 مسـوولیت  یـک  حقوقی اصطالح به و ندارد کارفرما کوتاهی یا و تقصیر اثبات به زيیان مسوولیت این و بود خواهد کارفرما
 هقـرارداد  خطرنـاك  موقعیت در را خود عمد به کارگري اینکه اثبات مثال آن خالف اثبات با فقط و است قانونی یا و فرضی
   .است مشکل ریابس امر این اثبات البته که ساخت مبرا مسوولیت از را کارفرما توان می ،است
 یـا  قصـور  موجـب  بـه  کـه  حـوادثی  از ناشی يها خسارت کارکنان، قبال در کارفرما مدنی مسوولیت بیمه اساس این رب

 قـرار  اي بیمـه  پوشـش  تحـت  شـود،  شناخته آن جبران مسوول کارفرما و آید وارد وي امر تحت کارکنان به کارفرما تقصیر
 موضـوع  حادثـه  از ناشی گذار بیمه کارکنان فوت و عضو نقص جسمی، صدمه غرامت و پزشکی هاي هزینه جبران و دهد می

   .گذارد می گر بیمه تعهد در را بیمه
 امـور  در کـه  هـایی  کارگـاه  و کارخانجات  ،ها زمانسا ،ها شرکت جمله از حقوقی و حقیقی اشخاص کلیه را نامه بیمه این
 و مسـکونی  بناهـاي  وسـازهاي  سـاخت  و عمرانـی  يهـا  پـروژه  مجریان همچنین و هستند فعال خدمات و تعمیرات تولید،
 وسـایل  از اسـتفاده  و نظـارت  در قصـور  و انگـاري  سـهل  از ناشـی  بـدنی  خسـارات  رايب خود کارکنان مقابل در که تجاري

 بیمـه  يهـا  گروه ترین مهم .نمایند تهیه توانند می ،هستند مسوول ایمنی اقدامات ضعف و کار حین در معیوب و حفاظ بی
 سـاختمانی،  کارکنـان  مقابـل  در کارفرمـا  پیراپزشـکان،  پزشـکان،  اي حرفه مسوولیت يها بیمه از؛ عبارتند مدنی مسوولیت
 امـالك  مـالکین  و آسانسورها نگهداري و میهمانان مقابل در ها هتل استخرها، ناجیان و مدیران صنعتی، واحدهاي کارگران

  ین.مستاجر مقابل در
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 مقابـل  در کارفرمـا  مسـوولیت  محدودکننـده  یـا  رافـع  اسـتخدام)  (نوع کارگر و کارفرما قراردادي ارتباط که آنجایی از
 از اعـم  را شـاغل  کارکنـان  کلیـه  مدنی مسوولیت نامه بیمه ،باشد مین کار حوادث از ناشی يها غرامت خصوص در کارکنان
 پوشـش  تحت ،دارند فعالیت بیمه مورد محدوده رد وقت پاره یا وقت تمام صورت به که قراردادي روزمزد،  پیمانی، رسمی،

ـ   الزامـی  باشـند  متغیر گذار بیمه کارکنان چنانچه بیمه، مورد فعالیت ماهیت به توجه با نامه بیمه این در دارد. اي بیمه  رايب
 ثابت کارکنان از گذار بیمه کار، نوع به توجه با که مواردي در مگر ،باشد مین گر بیمه به کارکنان اسامی ارائه براي ،گذار بیمه

 مجموع در باشد. مقدور گذار بیمه رايب آنان احتمالی تغییرات همچنین و امر تحت پرسنل اسامی ارائه و نماید می استفاده
 تعریـف  و کارکنـان  اسـامی  ذکـر  بـدون   کارکنان، برابر در مدنی مسوولیت نامه بیمه صدور که شود می گیري نتیجه گونه این

 بیمـه  اسـامی  ذکـر  بـدون  نامـه  بیمـه  این اساسا ،باال موارد به توجه با است. میسر بیمه مورد مکانی و انیزم محدوده کامل
 و گـردد  مـی  صادر نامه بیمه یک خاص پروژه هر رايب موضوع، کنترل امکان شدن فراهم رايب لذا و گردد می صادر شدگان

 اي بیمـه  پوشـش  و گـردد  درج نامـه  بیمـه  خصوصی طرایش در دقت به بایستی کار محل محدوده و کار موضوع مشخصات
  .باشد افتاده اتفاق بیمه مورد محل در کار راياج از ناشی که است حوادثی از موارد آن به منحصر
 علیـرغم  پـروژه  در شـاغل  کارکنـان  کلیـه  قراردادن پوشش تحت از است عبارت نامه بیمه این مهم بسیار نکات از یکی

 راسـا  را پـروژه  امـور  تمام کار بهصاح یا کارفرما ها پروژه تر بیش در نباشد. گذار بیمه امر تحت کارکنان جزء مستقیما اینکه
 حضـور  پـروژه  انجام در نیز فرعی پیمانکاران و نماید می واگذار مختلف پیمانکاران به را کار انجام کارفرما و دهد نمی انجام
 نیـز  کارکنـان  برابـر  در آنـان  يهـا  مسـوولیت  و هستند یکدیگر با ارتباط در مجموعه این يها فعالیت که گونه همان دارند.
ـ  نـاگوار  حوادث منوال همین به است. موثر کار کل در یک هر مشکالت و عملکرد نتیجه در و است یکدیگر با مرتبط  رايب

 ،نامه بیمه جامعیت حفظ و مساله این حل جهت لذا نمود. خواهد جادای بیمه مورد پروژه رايب معضلی بردگان نام از یک هر
 اینکـه  از اسـت  عبـارت  کـه  هقـرارداد  نظـر  مـد  را شـاغل  کارکنان تمامی رايب احتمالی خطرات کلیه نامه بیمه این پوشش

 مـورد  محـل  در را گـذار  بیمـه  تعهد مورد کار از ییها بخش یا بخشی راياج که حقوقی یا حقیقی اشخاص کلیه مسوولیت
  .شود می تلقی گذار بیمه مسوولیت دارند، عهده به بیمه

 يهـا  خسـارت  مقابل در را خود مسوولیت ندتوان می ساختمانی پیمانکاران و کارفرمایان عمرانی يها پروژه و ها طرح در
 کـاري  فـرم  بـودن  متغیـر  بـه  توجه با تواند می دهند.کارفرما قرار پوشش تحت کار محل در شاغل کارکنان به وارده جانی

 پـذیرش  قابل تعهد حداکثر بیمه قانون براساس دهد. قرار مدنی مسوولیت و بیمه پوشش تحت نام بدون را ها آن کارگران،
 تعهـد  حداکثر اینکه ضمن بود، خواهد مسلمان مرد یک دیه معادل حداکثر حادثه هر در کارگر هر رايب بیمه شرکت رايب

   .است مسلمان مرد یک کامل دیه مبلغ درصد 10 تا نیز حادثه از ناشی پزشکی يها هزینه در
 مسوولیت يها نامه بیمه خرید از ،کارکنان رايب اجتماعی تامین بیمه داشتن با که باورند این بر برخی مهم: بسیار نکته

 تـامین  سـازمان  .باشـند  مـی  متفـاوت  کـامال  نامه بیمه دو این يها پوشش که است این توجه قابل نکته شد. خواهند نیاز بی
 نمایـد  جبران را مذکور خسارات اگر یا و نداشته باشد، کارفرما آن مسوول که خساراتی پرداخت قبال در تعهدي اجتماعی

 مسـوولیت  بیمـه  در کـه  حـالی  در نمایـد،  مـی  اقدام کارفرما از آن بازیافت به نسبت اجتماعی، تامین قانون 66 ماده طبق
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 تـامین  بیمـه  ،گردد فوت یا عضو نقص دچار کارگري چنانچه دیگر عبارت به .گیرد می قرار پوشش تحت مورد این کارفرما
 تبصـره  مطابق آنکه ضمنا داشت نخواهد عضو نقص یا فوت دیه قبال در تعهدي و نموده پرداخت مستمري صرفا اجتماعی

 بیمـه  کـه  حـالی  در نمـاي،  مـی  مطالبـه  مقصـر  کارفرمـاي  از نیـز  را پرداختی مستمري اجتماعی تامین قانون 66 ماده 1
  .باشد می کارفرما از اجتماعی تامین مطالبات کلوز اخذ با حتی و دیه ،ها خسارت پرداخت متعهد مسوولیت

 کارکنان مقابل در کارفرما مدنیمسوولیت  نامه بیمه شرایط -4-15-1

 قبـال  در کارفرمـا  اي حرفـه  مـدنی  مسـوولیت  بیمـه  عمـومی  طرایشـ « 3/11/1391 مورخ جلسه در بیمه عالی رايشو
 در مطالعـه  جهـت  و اسـت  معـروف  80 شـماره  نامه آیین به که نمود تصویب تبصره 4 و ماده 27 بر مشتمل را »کارکنان
 کـار  جریـان  در کارکنان مقابل در را کارفرما قانونی هاي مسوولیت نامه بیمه نوع این است. شده آورده مجموعه این انتهاي

 کـه  معنـی  بـدین  ،نمایـد  مـی  جبران را حاصله جانی خسارات و قرارداده پوشش تحت کارگاهی حوادث وقوع صورت در و
 یتمسـوول  و آیـد  وارد گـذار  بیمه شاغل کارکنان به بدنی خسارت حادثه اثر در ،کار محل در کار انجام جریان در هچنانچ
 ،بـدنی  خسـارت  جبـران  از منظـور  شـد.  خواهـد  جبران وارده خسارت گردد محرز گر بیمه براي ارتباط این در گذار بیمه

 .باشد می کارکنان فوت و عضو نقص غرامت و پزشکی هاي هزینه پرداخت شامل

 باشند. می ناپذیر اجتناب آنها از بسیاري که دارند قرار بسیاري خطراتی یا خطر معرض در کار انجام حین در کارکنان
 از (اعـم  کارکنـان  فـوت  یـا  و عضـو  نقـص  پزشـکی،  هزینـه  بـه  منجـر  که ... فعالیت و کار از ناشی حادثه وقوع صورت در

 وارده خسـارت  جبـران  به ناچار و شده شناخته مقصر کارفرما موارد از بسیاري در شود، و...) روزمزد قراردادي، استخدامی،
 هـا  هزینه کارکنان قبال در کارفرما یتمسوول نامه بیمه خرید با توانید می شما بود. خواهد دیه پرداخت فوت، صورت در و
 .نماید جبران را

 مسـوولیت  هـاي  نامـه  بیمه خرید از ،کارکنان براي اجتماعی تامین بیمه داشتن با که باورند این بر کارفرمایان از برخی
 کـه  معنـا  بـدین  باشـند.  مـی  متفـاوت  کامال نامه بیمه دو این يها پوشش که است این توجه قابل نکته شد. خواهند نیاز بی

 مـذکور  خسـارات  اگر یا و نداشته باشد، کارفرما آن مسوول که خساراتی پرداخت قبال در تعهدي اجتماعی تامین سازمان
 بیمـه  در حالیکـه  در ،نمایـد  می اقدام کارفرما از آن بازیافت به نسبت اجتماعی، تامین قانون 66 ماده طبق نماید جبران را

 بیمـه  ،گردد فوت یا عضو نقص دچار کارگري چنانچه دیگر عبارت به باشد. می پوشش تحت مورد این کارفرما مسوولیت
 بیمـه  حالیکه در داشت نخواهد عضو نقص یا فوت دیه قبال در تعهدي و نموده پرداخت مستمري صرفا اجتماعی تامین

 .باشد می مذکور دیات پرداخت متعهد مسوولیت

  اجـراي  در قصـور  امـا  ، اسـت   الزامـی   فرمایان کار  کلیه براي کار  حوادث  وقوع از  پیشگیري  جهت  تی حفاظ  اصول  رعایت
 بـا  کـار   ازحوادث  ناشی عضو  نقص و  فوت  غرامت  جبران گردد می  کارکنان  به  زیان و  صدمات بروز منشاء ، اصول  این  صحیح

 بود خواهند  بیمه  این  پوشش  تحت  کارگاه  محدوده در  شاغل  کارکنان  کلیه  است  تامین  قابل کارفرما  مدنی  مسوولیت  بیمه
 . نگردند  تلقی کارفرما قرارداد  رف ط کارگر  عنوان  به قانون  بق ط  آنکه مگر
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 در و باشـد  مـی  ارتبـاط  ایـن  در موضـوعه  قـانون  ،کشـوري  هـر  در کارکنان مقابل در کارفرما مسوولیت تعیین مبناي

 کـه  کـار  قـانون  ،میکند مشخص را کارکنان مقابل در کارفرما یتمسوول ثغور و حدود که قانونی ایران اسالمی جمهوري

 نهـائی  تصویب به ونه شضت سیصدو و یکهزار آبانماه نهم و بیست تاریخ در و باشد می تبصره 121 و ماده 203 بر مشتمل
  .است رسیده

 شــاغل  کـارکنــان  بـه  بـدنی  خسـارت  حادثـه  دراثر ،کار مـحل در کـار انـجام جـریان در چنانچه نامه بیمه این طبق
 شد. خواهد جبران وارده خـسارت ،گردد محرز گر بیمه  براي ارتباط این در گذار بیمهمسوولیت  و آیـد وارد گذار بـیمه

 جبـران  همچنـین  و پزشـکی  يهـا  هزینـه  جبـران  و تـامین  نامـه،  بیمـه  متن در مذکور بدنی خسارت جبران از منظور
 عمـومی  شـرایط  1 (مـاده  .باشـد  مـی  دیـدگان  زیـان  بـراي  نامـه  بیمه مشمول حوادث از ناشی فوت یا عضو نقص هاي زیان
    )نامه بیمه

 متقاضـی  بـراي  الزامـی  باشـند،  متغیـر  گذار بیمه کارکنان چنانچه ،بیمه مورد پروژه ماهیت به توجه با نامه بیمه این در
 ثابـت  کارکنـان  از گـذار  بیمه ،کار نوع به توجه با مواردي که در مگر باشد. نمی گر بیمه به کارکنان اسامی ارائه جهت ،بیمه

   باشد. مقدور گذار بیمه براي آنان احتمالی تغییرات همچنین و امر تحت پرسنل اسامی ارائه و نماید می استفاده
 از 37 مـاده  در موضـوع  ایـن  که شده گرفته مدنظر شاغل کارکنان تمامی براي احتمالی خطرات کلیه نامه بیمه این در
   گردیده: تصریح زیر شرح به نامه بیمه عمومی شرایط
 محـل  در را گـذار  بیمـه  تعهـد  مـورد  کار از ییها بخش یا بخش اجراي که حقوقی یا حقیقی اشخاص کلیهمسوولیت «
  .»گردد می تلقی گذار بیمهمسوولیت  ،دارند عهده به بیمه مورد

  کارکنان قبال در کارفرمامسوولیت  بیمه انواع -4-15-2

 و کارخانجـات  ،هـا  زمانسـا  هـا،  شـرکت  جمله از نمایند تهیه توانند می حقوقی و حقیقی اشخاص کلیه را نامه بیمه این
 سـازهاي  و سـاخت  و عمرانی يها پروژه مجریان همچنین و هستند فعال خدمات و تعمیرات ،امورتولید در که هایی کارگاه
  دارد؛ وجود کارکنان مقابل در کارفرمامسوولیت  بیمه دسته سه کلی طور به .تجاري و مسکونی بناهاي

  ساختمانی يها پروژه ویژه کارگران قبال در کارفرما مسوولیت بیمه –

 عمرانی يها پروژه ویژه کارگران قبال در کارفرما مسوولیت نامه بیمه –

 بازرگانی صنعتی، خدماتی، تجاري، يها پروژه ویژه کارگران قبال در کارفرما مسوولیت نامه بیمه –

  نامه بیمه اصلی يها پوشش -4-15-3

 نقـص  و فـوت  غرامـت  عبارتنـداز؛  کارکنان مقابل در کارفرما مدنیمسوولیت  نامه بیمه در (اجباري) اصلی يها پوشش
  .پزشکی يها هزینه و عضو
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 نامه هبیم (استثناآت) پوشش از خارج موارد -4-15-4

 صورت در گر بیمه لذا و شود می محسوب کارکنان مقابل در کارفرما مدنیمسوولیت  نامه بیمه استثناآت جزء زیر موارد
 نمود. نخواهد پرداخت را خسارتی ها آن از کدام هر اثبات

 .باشد افتاده اتفاق نامه بیمه صدور تاریخ از قبل که اي حادثه نوع هر –

 .اي هسته تشعشعات و اتمی انفجارات از ناشی حوادث –

 اغتشـاش،  شـورش،  اعتصاب، خصمانه، عملیات تهاجم، خارجی، و داخلی جنگ مستقیم غیر یا مستقیم عوامل –
 ... و تصرف

 گذار. بیمه تقلب یا عمد –

 .باشد نمی آن مسوول گذار  بیمه قانون طبق که حوادثی –

 سـالن  حمـام،  رسـتوران،  اقامتگـاه،  قبیل از کارگاه به وابسته اماکن یا و کارگاه از خارج در که اي حادثه نوع هر –
 داد) قرار پوشش تحت نیز را موارد این توان می مربوطه کلوزهاي کردن اضافه (با .باشد افتاده اتفاق ... و ورزشی

 گذار بیمه تعهدات -4-15-5

 را زیـر  موارد بایست می نماید دریافت را خود خسارت نامه بیمه طریق از بتواند خسارت بروز هنگام آنکه براي گذار بیمه
 بـراي  نامـه  بیمـه  داشـتن  صـرف  و نمایـد  خـودداري  خسـارت  پرداخت از تواند می گر بیمه صورت این غیر در نماید، رعایت

 باشد. نداشته سودي گذار بیمه

 طـور  بـه  شده بیمه خطر کیفیت مورد در را خود اطالعات است موظف بیمه، قرارداد انعقاد هنگام در گذار بیمه –
 دهد، تغییر را خطر موضوع که مطلبی بیان از عمدا گذار  بیمه که  درصورتی دهد. قرار گذار بیمه اختیار در کامل

 يتـاثیر   هـیچ  اظهارشده واقع خالف یا شده کتمان مطلب اگر حتی نماید؛ واقع خالف اظهار یا و کند خودداري
 .بود خواهد بالاثر و باطل انعقاد، تاریخ از بیمه قرارداد باشد، نداشته حادثه وقوع در

 اال و بگیـرد  صـورت  حتمـا  حادثه وقوع از قبل کم دست یا و بیمه داد قرار انعقاد از پس باید بیمه حق پرداخت –
 صـرف  و اسـت  بیمـه  داد قرار یافتن رسمیت باعث بیمه حق پرداخت ندارد. خسارت رانبج در تعهدي گر بیمه

 ندارد. وجود اي نامه بیمه گویی و نماید نمی ایجاد گر بیمه براي را تعهدي نامه بیمه صدور

 احتمـال  افـزایش  باعـث  که آید وجود به بیمه موضوع وضعیت یا و کیفیت در تغییراتی بیمه مدت طول در اگر –
 پرسـنل  تعـداد  تغییـر  ماننـد  .برسـاند  گـر  بیمه  اطالع به را موضوع این است موظف گذار  بیمه  شود، حادثه بروز

 اولیه. شرایط به نسبت حوادث بروز افزایش احتمال و کاري شرایط در تغییر کارگاه، در شاغل

 و اقـدامات  بیمـه،  موضـوع  بـه  وارده خسـارت  افـزایش  و حادثـه  وقوع از جلوگیري براي است موظف گذار بیمه  –
 گـذار  بیمـه   کـه  شود ثابت که صورتی در آورد. عمل به کند می  خود مال از عرفا هرکس که را الزم هاي  احتیاط
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 پرداختـی  خسارت ،گذار بیمه  اهمال تاثیر نسبت به تواند می  گر بیمه  کرده، خودداري اقدامات این انجام از عمدا
 .دهد کاهش را

 اعـالم  را حادثـه  وقـوع  ،روز 5 ظـرف  حداکثر و ممکن زمان ترین کوتاه در است موظف گذار بیمه قانون، مطابق –
 میـزان  تعیـین  و حادثـه  بـه  مربـوط  اطالعـات  سـایر  و نیاز مورد مدارك است موظف گذار بیمه  همچنین نماید.

 .قراردهد گر  بیمه  اختیار در را خسارت

 .آورد عمل به گر بیمه با را الزم همکاري کارشناسی، امور انجام و حادثه محل از بازدید جهت باید گذار بیمه –

 بـه  کتبـی  بـه صـورت   را مراتـب  فـورا  خود قانونی اقامت محل و نشانی تغییر صورت در است موظف گذار بیمه –
 گـذار  بیمـه  قبلی اقامت محل و نشانی ،گر بیمه به آن اعالم عدم و نشانی تغییر صورت در برساند. گر بیمه اطالع
 .شود می شناخته معتبر

 گر بیمه تعهدات -4-15-6

 خسـارت  پوشـش  منظـور  بـه  کـه  نیـز  گـر)  (بیمه بیمه شرکت دارد، نامه بیمه تهیه در وظایفی گذار بیمه که گونه همان
 کـه  اسـت  ییهـا  مسـوولیت  و تعهـدات  داراي نیـز  است نموده اقدام بیمه حق دریافت و نامه بیمه صدور به نسبت احتمالی

 زیراند. شرح به ها آن عمده

 ینتـر  سـریع  در و کامـل  طور به خسارت پرداخت ،شود می تهیه آن براي بیمه اصوال که گر بیمه تعهد ینتر مهم –
 .است دیده زیان گذار بیمه به ممکن زمان

 و خطـر  تشدید حوادث، بروز هنگام او وظایف زمینه در را گذار بیمه تکالیف و تعهدات تمام است موظف گر بیمه –
 از حقـوقی  و حـق  گونـه  هیچ تا نماید اعالم بیمه، قرارداد انعقاد هنگام در ... و نامه بیمه اعتبار مدت تمام در کال
 .نشود ضایع وي

 و قیـد  بیمـه  قرارداد در دقیق و واضح طور به را شود می گذار بیمه حقوق و حق رفتن بین از موجب که مواردي –
 .برساند گذار بیمه آگاهی به

 کـار  و زندگی اسرار حکم در که بدهد گر بیمه به اطالعاتی است ممکن گذار بیمه بیمه، قرارداد انعقاد هنگام در –
 .ندهد قرار ثالث اشخاص اختیار در و کند حفظ خود نزد را اسرار این است موظف گر بیمه شود. تلقی او

 .است شده درج نامه بیمه خصوصی شرایط در و است معامله طرفین عهده به قانون موجب به که تعهداتی سایر –

  کارکنان مقابل در کارفرما مدنیمسوولیت  نامه بیمه (کلوزهاي) تکمیلی يها پوشش -4-15-7

 يکلوزها،گـذارد  می تاثیر وکارکنان کارگران درقبال کارفرما مسوولیت بیمه حق نرخ میزان بر که مهمی عوامل از یکی
 بـه  را ییها پوشش و شده اضافه نامه بیمه به که هستند شرایطی کارفرما، مدنیمسوولیت  بیمه درکلوزها هستند. نامه بیمه
 در .شـد  خواهنـد  گـر  بیمـه  تعهـدات  افزایش و بیمه حق نرخ افزایش به منجر پوشش اضافه همین که افزایند می نامه بیمه
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 گـران  بیمـه  و شـده  مطـرح  کارکنان مقابل در کارفرما مدنیمسوولیت  بیمه در تاکنون که کلوزهایی بررسی به پنجم فصل

  .پردازیم می نمایند، می اقدام آن فروش به نسبت
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  مهندسی بیمه کلوزهاي
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  مهندسی بیمه کلوزهاي - پنجم فصل

 هـر  .یابـد  مـی  تغییـر  شروط آن مطابق نامه بیمه شرایط و يها ویژگی آن موجب به که است شرایطی ،نامه بیمه در کلوز
 کدهاي صورت به معموال و بوده المللی بین مهندسی، بیمه در کلوزها دارد. را خود به مخصوص کلوز مهندسی، بیمه رشته

 حق کلوزها از برخی نمودن اضافه یا حذف درخواست صورت در شوند. می برده نام اختصاري عالئم صورت به یا و رقمی 3
 یـک  در .نباشـند  حـذف  قابل کلوزها از بعضی است ممکن پروژه، بر حاکم شرایط به توجه با .یابد می کاهش یا اضافه بیمه
 مهندسـی  هـاي  نامه بیمه شرایط در تغییر براي کلوز دسته چهار باشد. داشته وجود کلوزها از ترکیبی است ممکن نامه بیمه
 دارد: وجود

 اسـتثناء  خطـرات  بـه  نسـبت  اي بیمـه  پوشش سطح افزایش با کلوزها گونه این پوشش: دهنده افزایش کلوزهاي  -الف
 بـا  نامـه  بیمه پوشش سطح نمودن گسترده دلیل به کلوزها نوع این دهند. می قرار پوشش تحت نیز را ها آن شده،

 سـاده  نگهـداري  (دوره 004 یا 003 کلوز گروهی) يکار به(خرا 001 کلوز مانند؛ هستند همراه بیمه حق افزایش
  ... و سریع)  حمل و  رسمی   تعطیالت در کار شب، در کار کاري، اضافه  (هزینه 006 کلوز گسترده) یا

 هـا  آن در کـه  خطـرات  از برخـی  پوشـش  سـطح  کاهش با که هستند کلوزهایی :پوشش دهنده کاهش کلوزهاي  -ب
 بیمـه  حـق  کلوزها گونه این .گردد می خارج نامه بیمه پوشش از ها آن در شده تعیین خطرات است، شده مشخص

 تعهـدي  گـر  بیمـه  کلوز، در شده برده نام خطرات از ناشی خسارت بروز صورت در عوض در و دهند می کاهش را
 زلزلـه)  (استثناء 009 کلوز عبارتنداز؛ کلوزها دسته این ترین معروف از برخی داشت. نخواهد خسارت جبران براي
 ... و باد) و طوفان (استثناء 012 کلوز )آب طغیان و سیل (استثناء 010 کلوز

 بـه  کننـد  می اعمال را ییها محدودیت خسارت جبران براي کلوزها از دسته این :پوشش محدودکننده کلوزهاي  -ج
 و دارد تعهـد  اسـت  شـده  مشخص کلوز در که اي محدوده میزان به تنها خسارت جبران براي گر بیمه که اي گونه

 مصـالح  دپوي (حد 109 کلوز )بندي زمان جدول (حد 005 کلوز مانند؛ باشد می گذار بیمه عهده بر مازاد خسارت
 ... و روباز) کانال (حد 217 کلوز )کارپای

 رعایـت  صـورت  در تنهـا  گـر  بیمه که شوند می موجب کلوزها از طبقه این :پوشش براي گذارنده شرط کلوزهاي  -د
 صـورتی  در تنهـا  گـذار  بیمـه  دیگـر  عبـارت  بـه  باشـد،  متعهد خسارت جبران به نسب کلوز در شده اعالم شروط

 را کلوزها از دسته این در شده تعیین شروط کند ثابت که نماید دریافت گر بیمه از را شده وارد خسارات تواند می
 (رعایـت  008 کلـوز  مانند؛ شوند می بیمه حق کاهش موجب کلوزها این است، نموده رعایت حادثه وقوع از پیش
 شـده  نصـب  وسایل سایر و ها لوله ،ها کابل به مربوط ویژه طرایش( 102 کلوز زلزله)، برابر در سازي مقاوم نامه آیین

 اطفـاي  تجهیـزات  بـه  مربـوط  (شـرایط  206 کلـوز  ،انبارها) و ها کمپ به مربوط (شرایط 107 کلوز )،زیرزمین در
  ... و حریق)

 شـده  داده توضـیح  هـا  آن پرکـاربردترین  از برخـی  و معرفی کامل طور به مهندسی يها بیمه کلوزهاي راهنما از فصل این در
 و دقیـق  انتخـاب  بـه  توجـه  عـدم  صـورت  در و اسـت  دارد برخـورد  فراوانی اهمیت از نامه بیمه در مناسب کلوزهاي تعیین است.
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 و نامـه  بیمـه  تهیـه  هنگـام  شود می توصیه رو این از نماید. بسیاري مشکالت دچار را بیمه خسارت پرداخت تواند می ها آن مناسب
  شود. گرفته مشورت نیز خبره و متخصص افراد از پروژه شرایط به توجه ضمن آن کلوزهاي و شرایط تنظیم

 کلوزهـاي  هـا  آن بـه  کـه  دارنـد  کـاربرد  ها نامه بیمه کلیه بین مشترك صورت به مهندسی يها بیمه در کلوزها از برخی
 کـاربردترین  پـر  از برخـی  و معرفـی  مهندسـی  يها نامه بیمه کلوزهاي بخش این در .گویند می مهندسی يها بیمه مشترك

  .شوند می داده توضیح ها آن

  مهندسی يها بیمه مشترك کلوزهاي -5-1

 .شـوند  مـی  شـروع  صفر شماره با مشترك کلوزهاي کد هستند. کاربرد قابل مهندسی يها نامه بیمه همه در کلوزها این
  است؛ زیر شرح به ها آن لیست

  )Common Cluase( مشترك کلوزهاي فهرست - 1- 5 جدول
  )شوند می شروع صفر عدد (با کلوز عنوان کلوز شماره

  اغتشاش شورش، ازاعتصاب، ناشی خسارت یا زیان پوشش 001

  متقابل مسوولیت پوشش 002

  ساده نگهداري دوره پوشش 003

  گسترده نگهداري دوره پوشش 004

  نصب یا و/ ساختمانی عملیات بندي زمان جدول به مربوط مخصوص طرایش 005

  سریع حمل و عمومی تعطیالت در کار شب، در کار کاري، اضافه به مربوط اضافی هاي هزینه پوشش 006

  هوایی حمل به مربوط اضافی يها هزینه پوشش 007

  خیز زلزله مناطق در واقع هاي سازه به مربوط تضمین 008

  زلزله از ناشی مسوولیت یا خسارت زیان، به مربوط استثناء 009

  آب طغیان و سیل از ناشی مستقیم غیر یا مستقیم مسوولیت یا خسارت زیان، به مربوط استثناء 010

  سرهم پشت خسارات 011

  باد از ناشی آبی خسارت یا طوفان از ناشی مسوولیت یا خسارت اتالف، به مربوط استثناء 012

  سایت از خارج انبار در اموال 013

  تروریسم از ناشی مسوولیت یا خسارت زیان، استثناء 014

  دعاوي کنترل شرط 015

  سرمایه افزایش 016

  ساعت 72 شرط 017

  کلوز سایبر 018

  پوشش تجدید 019

  ضایعات برداشت 020

  اختیار سلب 021

  نادرست راياج از ناشی خسارت یا رفتن بین از ياستثنا 022
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  )Common Cluase( مشترك کلوزهاي فهرست - 1- 5 جدول ادامه
  شوند) می شروع صفر عدد (با کلوز عنوان کلوز شماره

  صنعتی آالیش و آلودگی نشت، 023

  50/50 پنهان خسارات 024

  تایی دو يها جرثقیل شرط 025

  دریایی هاي سازه رايب خاص شرط 026

  سطحی هاي آب پمپاژ عملیات 027

  نسوز) (پنبه آزبست و سمی يها کپک استثناء 028

  کوه ریزش و فرسایش الي، و گل ضایعات، استثناء 029

  تعرفه طبق کارشناسان و مشاوران ها، آرشیتکت الزحمه حق 030

 آب تخلیه 037

  جانشینی حق اسقاط به مربوط ویژه شرط 0562
  
 گـذار  بیمـه  دارد مـی  نشان خاطر .گردد می بررسی مهندسی يها بیمه مشترك کلوزهاي تر بیش آشنایی براي ادامه در

 تـر  بیش شدن روشن براي تنها راهنما این توضیحات نماید. مطالعه را نامه بیمه شرایط سایر و کلوزها کامل متن بایست می
 پروژه شرایط به توجه با بایست می بیمه کلوزهاي از کدام هر انتخاب عدم یا انتخاب براي گیري تصمیم لذا است شده ارائه

  پذیرد. صورت نامه بیمه شرایط و کلوز متن و

  1)اغتشاش شورش، اعتصاب، از ناشی خسارت یا زیان پوشش( 001 کلوز -1- 5-1

 جملـه  از اغتشـاش  و شـورش  اعتصاب، نامه بیمه عمومی شرایط در .باشد می پوشش افزاینده کلوزهاي انواع از کلوز این
 رفـتن  بـین  از ،اضـافی  بیمـه  حـق  پرداخت با و الحاقیه این نمودن اضافه با توان می اما است شده ذکر نامه بیمه استثنائات

 تحـت  باشـد  شـده  ناشـی  اغتشـاش  و شورش اعتصاب، از مستقیما که درصورتی ها آن به وارد خسارات یا شده بیمه موارد
  گیرد. قرار اي بیمه پوشش داراي است، آمده کلوز در که اي ویژه طرایش

  2)متقابل مسوولیت پوشش( 002 کلوز - 2- 5-1

 رايدا هرکـدام  کلـوز  ایـن  نمـودن  ضمیمه با باشند داشته قرار نامه بیمه یک پوشش تحت متعددي پیمانکاران چنانچه

 فرعـی  پیمانکـاران  اگـر  کلـوز  این موجب هب دیگر عبارت به .بود خواهند جداگانه طور به نامه بیمه دو بخش پوشش همان
 تعهـدات  میـزان  بـه  نیز نمایند وارد جانی یا مالی خسارت ثالث اشخاص به نیست) نامه بیمه لیست در اسمشان که( پروژه

  .بود دنخواه پوشش تحت )ثالث شخص مسوولیت( نامه بیمه دو بخش در شده خریداري

                                                   
1- Cover for Loss or Damage due to Strike, Riot and Civil Commotion 
2- Cover for Cross Liability 
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 مشخصـات  جـدول  در مذکور انگذار بیمه به نسبت نامه بیمه ثالث شخص مسوولیت پوشش ،گردد می موجب کلوز این
 مجمـوع  وجـود  ایـن  بـا  .اسـت  شـده  صـادر  اي جداگانه نامه بیمه آنان از یک هر رايب گویی که شد خواهد اعمال نحوي به

 مـذکور  تعهـدات  سقف از باشند واحد منشا رايدا که حوادثی مجموع یا حادثه هر در انگذار بیمه قبال در گر بیمه تعهدات
  .دهد می افزایش را بیمه حق کلوز این کرد. خواهدن تجاوز مشخصات جدول در

  1)ساده نگهداري دوره پوشش( 003 کلوز -3- 5-1

 کـرده  پرداخـت  را اضـافی  بیمـه  حق گذار بیمه برآنکه مشروط و آن ضمایم یا نامه بیمه در مندرج مقررات و استثنائات
 یابـد  می تمدید خساراتی پوشش جهت صرفا ،کلوز این در مندرج تضمین) (دوره نگهداري دوره رايب نامه بیمه مدت باشد،

 کارهـاي  بـه  گیـرد،  مـی  صـورت  قرارداد نگهداري دوره طرایش راياج منظور به که عملیاتی حین شده بیمه پیمانکاران که
 عملیـات  هنگـام  کـه  ییها خسارت براي تنها اي بیمه پوشش که است آن عبارات این از منظور کنند. می وارد قرارداد مورد
 از ناشـی  يهـا  خسـارت  سـایر  اسـت  بـدیهی  و اسـت  گر بیمه تعهد در آید وجود به است ممکن پروژه احتمالی نواقص رفع

 نامـه  بیمـه  بایسـت  مـی  هـا  آن براي و باشد مین پوشش تحت ... و زمین رانش ،سوزي آتش زلزله، سیل، مانند دیگر خطرات
  شود. تهیه MB یا CECR مانند مناسب و جداگانه

  2)گسترده نگهداري دوره پوشش( 004 کلوز - 4- 5-1

 پـروژه  اجراي زمان به آن منشا که خساراتی ،003 کلوز در مندرج يها پوشش بر عالوه گسترده نگهداري دوره کلوز در
 پوشـش  بـه  زیر موارد دیگر عبارت به ،گیرد می قرار پوشش تحت نیز نمایند می بروز نگهداري دوره در ولی شود می مربوط

  .شود می اضافه نامه بیمه
 حـادث  قـرارداد،  نگهـداري  دوره طرایش راياج منظور به شده بیمه پیمانکاران عملیات حین در که ییها خسارت  -الف

   شود. می

 یـا  و/ سـاخت  دوره در خسـاراتی  چنـین  منشـا  برآنکه مشروط شود می حادث نگهداري دوره در که ییها خسارت  -ب
  باشد. دیده خسارت بخش رايب موقت تحویل صورتجلسه يامضا از قبل و سایت در نصب

  004 و 003 نگهداري دوره کلوزهاي تفاوت -

 تعهـدات  انجـام  منظـور  به نگهداري دوره در گذار بیمه عملکرد از ناشی خسارات فقط ساده) نگهداري (دوره 003 کلوز
 خسـاراتی  بـاال  مـوارد  بر عالوه گسترده) نگهداري (دوره 004 کلوز در ولی است پوشش تحت کار، نواقص رفع جهت خود
  .گیرد می قرار پوشش تحت نیز است کرده بروز نگهداري دوره در ولی برگشته احداث دوره به آن منشا که

                                                   
1- Maintenance Visits Cover 
2- Extended Maintenance Cover 
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 مراحل در یا آمده وجود به ساخت دوره در که موارد از ناشی خطرات تنها )004 و 003( کلوزها این اردد می نشان خاطر
 صـورت  در مثال طور به یرند،گ نمی قرار پوشش تحت خطرها سایر و دهند می پوشش را نمایند بروز تعمیرات یا نقص رفع
 قـرار  پوشش تحت براي .شود مین پرداخت خسارتی کلوز این طریق از گذار بیمه به ،برداري بهره دوره در زلزله یا سیل بروز

 شـده  تکمیـل  يهـا  ریسـک  نامـه  بیمـه  ماننـد  مناسب هاي نامه بیمه سایر بایست می برداري بهره دوره در بیمه مورد گرفتن
  نماید. تهیه بیمه، مورد گرفتن قرار پوشش تحت براي را )MB( آالت ماشین شکست بیمه یا )CECR( ساختمانی

  1)نصب یا و/ ساختمانی عملیات بندي زمان جدول به مربوط مخصوص طرایش( 005 کلوز -5- 5-1

 تـا  تنها پروژه اجراي بندي زمان جدول از انحراف کلوز این با .باشد می پوششی کننده محدود کلوزهاي نوع از کلوز این
 پوشـش  شرایط نامه بیمه به منظم بندي زمان برنامه رعایت عدم صورت در و باشد می پوشش تحت کلوز در شده ذکر مدت

 و پـروژه  اجرایـی  شـرایط  بـه  بایسـت  مـی  کلوز این نمودن اضافه و نامه بیمه تهیه هنگام در بنابراین .یابد می تغییر خسارت
  نمود. ویژه توجه آن بندي زمان برنامه رعایت بر تاکید
  شد: خواهد اعمال نامه بیمه به زیر موارد کلوز این موجب به

 کـه  فنـی  اطالعـات  قبیـل  از دیگـر  کتبـی  اطالعـات  هرنوع و نصب یا و/ ساختمانی عملیات بندي زمان جدول –
  گردد. می لحاظ اینجا در ،نموده ارائه نامه بیمه اخذ منظور به گذار بیمه

 عملیـات  بنـدي  زمان جدول از انحراف از ناشی يها خسارت تشدید یا خسارت یا زیان جبران مسوول انگر بیمه –
 هـر  وقوع از پیش آنکه مگر بود نخواهند کلوز این تحت شده ذکر يها هفته تعداد از بیش نصب یا و/ ساختمانی

 از انحـراف  مجـاز  مـدت  باشـند.  کـرده  اعـالم  تغییرات گونه این با را خود کتبی موافقت انگر بیمه خسارت نوع
  .شود می تعیین هفته به مدت درج با زمانی جدول

 و عمـومی  تعطـیالت  در کار شب، در کار کاري، اضافه به مربوط اضافی هاي هزینه پوشش( 006 کلوز -6- 5-1
  2)سریع حمل

 دیـده  خسارت نحواحی برگرداندن و وارده يها خسارت جبران (براي کاري اضافه يها هزینه نامه بیمه کلوز، این اخذ با
 پوشـش  را )هـوایی  حمـل  (باسـتثناي  سـریع  حمـل  و عمـومی  تعطـیالت  در کار شب، در کار حادثه) از پیش وضعیت به

 بیمـه  اقـالم  بـه  وارد خسـارت  با ارتباط در که شد خواهند پرداخت درصورتی تنها ییها هزینه چنین حال هر در دهد. می
 کـه  باشـد  ارزشـی  از تـر  کـم  دیده خسارت اقالم ارزش که درصورتی .باشند شده صرف ،نامه بیمه تحت جبران قابل و شده

 حـد  .یافـت  خواهـد  کـاهش  نسـبت  بـه  اضافی هاي هزینه این جبران در گر بیمه تعهد  است، الزم ها آن نمودن بیمه رايب

                                                   
1- Special Conditions Concerning the Construction and/ or Erection Time Schedule 
2- Cover of Extra Charges for Overtime, Night Work, Work on Public Holidays, Express Freight 
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 جهـت  این به و باشد می پوشش دهنده افزایش کلوز این است. خسارت هر در اضافی يها هزینه %20 خسارات این غرامت
  .گردد می نیز بیمه حق افزایش موجب

 1)هوایی حمل به مربوط اضافی يها هزینه پوشش اضافی هاي هزینه پوشش( 007 کلوز -7- 5-1

 چنـین  درهرحـال  گیرد. قرار نامه بیمه پوشش تحت نیز هوایی حمل از ناشی اضافی هاي هزینه شود می سبب کلوز این
 پرداخـت  قابـل  مبلغ حداکثر است. جبران قابل باشد شده بیمه اقالم خسارت یا زیان با رابطه در که صورتی در هایی هزینه
 معمـوال  کـرد.  نخواهـد  تجاوز نامه بیمه مدت خالل در آن در مندرج مبلغ از هوایی حمل هزینه با رابطه در کلوز این تحت

 پوشـش  دهنده افزایش کلوز این .باشد می خسارت هر در هوایی حمل به مربوط اضافی هاي هزینه %20 نیز آن غرامت حد
  .گردد می نیز هبیم حق افزایش موجب جهت این به و باشد می

  2)خیز زلزله مناطق در واقع هاي سازه به مربوط تضمین( 008کلوز -8- 5-1

 سـازي  مقـاوم  نامـه  آیـین  رعایت به موظف را گذار بیمه است، پوشش براي گذارنده شرط کلوزهاي جمله از که کلوز این
 از ناشـی  مسـوولیت  یـا  خسارت جبران متعهد صورتی در تنها انگر بیمه ،کلوز این موجب به .نماید می زلزله برابر در سازه
 سـاخت  رسمی نامه آیین براساس زلزله خطر اجرا، مورد کار طراحی در که نماید ثابت گذار بیمه که بود خواهند زلزله خطر

 ایـن  بـا  مطـابق  محاسـبه  مـورد  ابعـاد  و کار راياج نحوه مواد، کیفیت و است شده محاسبه و گرفته نظر در همربوط ساز و
 مـرتبط  نامـه  آیـین  تاریخ و شماره خصوصی شرایط در است بهتر ،نامه بیمه در کلوز این وجود صورت در .باشد می نامه آیین

 بـین  اختالفـی  خسـارت  پرداخـت  زمان در تا گردد درج زلزله برابر در سازه طراحی اثبات براي نیاز مورد مدارك با همراه
 ندهد. رخ گذار بیمه و گر بیمه

  3)زلزله از ناشی مسوولیت یا خسارت ،زیان به مربوط استثناء( 009 کلوز - 9- 5-1

 تمـام  مهندسـی  يهـا  بیمـه  شد، گفته که طور همان است. اي بیمه پوشش کاهنده کلوزهاي ینتر مهم از یکی کلوز این
 بـه  نسـبت  تعهـدى  گـر  بیمـه  کلـوز،  ایـن  موجـب  بـه  باشند. شده استثنا آنکه مگر دهند می پوشش خطرات تمامی خطر،
 بنـابراین  و داشـت  دنـ نخواه زلزلـه  از ناشـى  غیرمسـتقیم  یا مستقیم مسوولیت یا خسارت زیان، جبران قبال در گذار بیمه

 بررسـی  آن محتمل يها خسارت میزان و زلزله از ناشی خطرات بایست می کلوز این نمودن پیوست و نامه بیمه تهیه هنگام
  .گردد می بیمه حق کاهش موجب کلوز این شود. گیري تصمیم کلوز این به نسبت پروژه ریسک مدیریت به توجه با و

                                                   
1- Cover of Extra Charges for Airfreight 
2- Warranty Concerning Structures in Earthquake Zones 
3- Exclusion of Loss, Damage or Liability due to Earthquake 
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 و سـیل  از ناشـی  مسـتقیم  غیر یا مستقیم مسوولیت یا خسارت ،زیان به مربوط استثناء( 010 کلوز -10- 5-1
  1)آب طغیان

 نسـبت  تعهدى انگر بیمه ،یهالحاق این موجب به است. اي بیمه پوشش کاهنده مهم کلوزهاي از دیگر یکی نیز کلوز این
 دنـ نخواه آب طغیـان  و سـیل  از ناشـى  مسـتقیم غیر یـا  مسـتقیم  مسوولیت یا خسارت ،زیان جبران قبال در گذار بیمه به

 بزرگـی  بخش کلوز این نمودن اضافه با دارد، وجود آب طغیان و سیل وقوع احتمال ها آن در که ییها پروژه بنابراین داشت.
 ایـن  وجود عدم یا وجود با ارتباط در گیري تصمیم براي لذا نمایند، می خارج گر بیمه تعهدات از را احتمالی يها خسارت از

  .شود می بیمه حق کاهش موجب نیز کلوز این گردد. بررسی محتمل يها ریسک نیز و پروژه شرایط بایست می کلوز

  2)سرهم پشت خسارات(  011 کلوز - 11- 5-1

 بـه  نامـه  بیمه رايب زیر شرط و شود می گرفته نظر در صعودي فرانشیزهاي متوالی يها خسارت رايب کلوز این الحاق با
  :شود می برده کار

 اجـراي  یا / و عیوبم مواد باشد)، گرفته قرار پوشش تحت الحاقی وسیله به (اگر غلط طراحی علت به خسارت یا اتالف

 زیـر  مقیـاس  با مطابق تجهیزات، نوع همان یا آالت ماشین و ها سازه از ییها بخش ،هاسازه به دلیل همان از ناشی نادرست

  د:بو خواهد جبران قابل خسارت، هر رايب نامه بیمه فرانشیز اعمال از پس
   اول خسارت دو 100% –
    سوم خسارت 80% –
   چهارم خسارت 60% –
   پنجم خسارت 50% –

   د.بو نخواهد جبران قابل عديب خسارات

  3باد) از ناشی آبی خسارت یا طوفان از ناشی مسوولیت یا خسارت اتالف، به مربوط (استثناء 012 کلوز - 12- 1- 5

 در گـذار  بیمـه  به نسبت تعهدى انگر بیمه ،آن موجب به و باشد می اي بیمه پوشش کاهنده کلوزهاي دسته از کلوز این
 در درجـه  8 از بیش قدرتی با وفانت نتیجه در یا علت به مستقیمغیر یا مستقیم مسوولیت یا خسارت یا اتالف جبران قبال

 هـا  طوفـان  قبیـل  این مدیاپ یا ارتباط در که آبی خسارت نوع هر یا )Km/h 62 از بیش باد سرعت یعنی( بیوفورت مقیاس
  داشت. نخواهند ،باشد

                                                   
1- Exclusion of Loss, Damage or Liability due to Flood and Inundation 
2- Serial Losses 
3- Exclusion of Loss, Damage or Liability due to Windstorm or Wind Related Water Damage 
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  1سایت) ارانب از خارج اموال پوشش( 013 کلوز -13- 5-1

 اول بخـش  گـردد  مـی  سـبب  اضـافی  بیمه حق پرداخت با است، اي بیمه پوشش افزاینده کلوزهاي انواع از که کلوز این
 شـده  انبـار  یا فرآوري حال در ساخت، حال در کاالهاي جز (به شده بیمه اموال به خسارت یا اتالف پوشش براي نامه بیمه

 کلـوز  ایـن  در کـه  مکـانی  يهـا  محـدودیت  با سایت از خارج انبار در )کننده تهیه یا کننده پخش سازنده، کارخانه محل در
  .یابد گسترش شده تعیین

 زا جلـوگیري  رايب شده پذیرفته احتیاطی اقدامات در ت،فلغ از ناشی زیان یا خسارت رانجب به نسبت تعهدي گر بیمه
  :از عبارتند خاص طور به احتیاطی اقدامات قبیل این ندارد. گهدارين واحدهاي یا انبارها در خسارت

 وسـیله  بـه ( باشـد  شـده  محصـور  شـده،  انبـار  کـاالي  موقعیـت  و نـوع  با متناسب انبار محل که این از طمینانا –
  باشد. آتش برابر در محفوظ و باشد شده نگهبانی )،نرده با حداقل یا ساختمان

  .باشند شده جدا متري 50 حداقل فاصله یک با یا آتش ضد دیوارهاي وسیله به انبار واحدهاي –
 سـیل  وسـیله  به یا باران از ناشی سیل یا آب تجمع علت به خسارت از تا باشد طوري انبارها طراحی و ییماجان –

   .کند یريگجلو ،سال 20 از تر کم شتگباز دوره با
  انبار. واحد هر در شده) انبار (کاالهاي ارزش کردن محدود –

 مکانی: يها محدودیت ...................  
 هرانبار در سرمایه حداکثر ...................   

 هثحاد هر در( غرامت حد:( ...................  
 هثحاد هر در ...........حداقل خسارت، هر % ...... :فرانشیز  

 2)تروریسم از ناشی مسوولیت یا خسارت ،زیان استثناء( 014 کلوز -14- 5-1

 یـا  خسـارت  ،اتـالف  جبـران  قبـال  در گـذار  بیمـه  بـه  نسبت تعهدي انگر بیمه ؛شود می سبب کننده استثناء کلوز این
 گـرفتن  نظـر  در بـدون  تروریسـتی  اقـدامات  نـوع  هـر  بـا  ارتبـاط  در یا از ناشی ،علت به غیرمستقیم یا مستقیم مسوولیت

   داشت. دننخواه دیگر، حادثه یا هرعلت با آمد پی یا یزمان هم
 یـا  و خشـونت  یـا  قـدرت  از اسـتفاده  قبیل از مواردي شامل که است اقداماتی کلوز نراید تروریستی اقدامات زا منظور

 یـا  سـازمان  طـرف  از یـا  تنهـایی  بـه  تروریسـتی  اقـدامات  ایـن  چـه  .باشـد  اشخاص از گروهی یا شخص هر توسط تهدید
 تهدیـد  یـا  و حکومـت  هـر  نقـرارداد  تـاثیر  تحت قصد به یا نژادي یا ایدئولوژیک مذهبی، سیاسی، اهداف با هایی حکومت

   شود. انجام آن، از دیگري بخش هر یا جامعه

                                                   
1- Property in Off-Site Storage 
2- Exclusion of Loss, Damage or Liability due to Terrorism 
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 منظـور  بـه  فعالیـت  نـوع  هـر  از ناشـی  غیرمسـتقیم  یا مستقیم طور به که اي هزینه هرگونه یا خسارت ،زیان کلوز این
 را باشـد  تروریستی اقدام هرگونه به مربوط که فعالیتی هر هزینه یا باشد تروریستی اقدامات فرونشاندن جلوگیري، کنترل،

  کرد. نخواهد جبران نیز
  .گردد مین اعمال باشد، سرقت یا دزدي عمل خسارت اصلی علت که جایی در شده گفته استثناهاي باال مطالب علیرغم

 )دعاوي کنترل شرط( 015 کلوز -15- 5-1

 بـا  تعـارض  در شـرط  این اینکه بدون و آن اساس بر و است اتکایی انگر بیمه و اصلی گر بیمه روابط به مربوط کلوز این
 ایـن  رعایـت  بـه  مشروط گر بیمه تعهدات تمامی باشد، آن ضمایم یا نامه بیمه در مندرج استثنائات و مقررات ط،رایش دیگر
 توافـق  براسـاس  دیگري اتکایی گر بیمه شرکت نزد خود که مستقیمی گر بیمه (شرکت اتکایی شده بیمه که باشد می شرط
 اسـت  ممکن نامه بیمه این طبق بر که خساراتی یا خسارت هرگونه وقوع از اطالع از پس بالفاصله بایست می )شود می بیمه

 یا خسارت به مربوط مدارك و اطالعات کلیه و نماید اعالم اتکایی انگر بیمه به را مراتب شود، خسارت ادعاي طرح موجب
 ارزیابـان  و کارشناسـان  تـا  داشـت  خواهند را حق این اتکایی انگر بیمه و دهد قرار اتکایی انگر بیمه اختیار در را خسارات
 یـا  خسـارت  چنـین  بـا  ارتبـاط  در تسـویه  و پرداخت تعدیالت، مذاکرات، تمامی کنترل منظور به را خود منتخب خسارت

  نمایند. اعزام خساراتی

  1)سرمایه افزایش( 016 کلوز - 16- 5-1

 شـود،  تـر  بـیش  قرارداد در شده برآورد میزان از پروژه ارزش اي، بیمه پوشش مدت طول در اگر شود می سبب کلوز این
 در مندرج اصلی مبلغ %15 از نباید ارزش افزایش این اما یابد افزایش خودکار طور به نامه بیمه یک بخش در سرمایه میزان
 براي کلوز این شود. اعالم گر بیمه به رسمی طور به تبایس می قرارداد واقعی ارزش و شود تر بیش نامه بیمه مشخصات جدول
 باشد می مناسب بسیار دارد، وجود ها آن در افزایش احتمال یا اند نشده تعیین زیادي دقت با ها آن اولیه برآورد که ییها پروژه

  .دهد می کاهش شدگی) بیمه (کم بیمه قانون ده ماده اعمال با ارتباط در را گذار بیمه و گر بیمه بین اختالف بروز و

  2)ساعت 72 شرط( 017 کلوز -17- 5-1

 بـه  را باشند مشترك علت یک از ناشی و افتاده اتفاق ساعته 72 زمانی دوره یک در که حوادثی کلیه کلوز این براساس
 هساعت 72 دوره هر شروع تعیین .نماید می اعمال آن رايب واحد فرانشیز یک فقط و نماید می تلقی واحد حادثه یک عنوان

 دوره چند یا دو بین بایست نمی صورت این در گردد ساعت 72 از بیش حادثه وقوع مدت اگر اما است گذار بیمه اختیار به
  باشد. داشته وجود تالقی هساعت 72

                                                   
1- Escalation 
2- 72 Hours Clause 
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  1)کلوز سایبر( 018 کلوز -18- 5-1

 و نداشـته  قـرار  نامه بیمه این پوشش تحت زیر عوامل از ناشی مستقیم غیر یا مستقیم يها خسارت کلوز این موجب به
  اند: شده استثناء مشخص طور به

  مشابه؛ امکانات و وسایل یا اینترنت از استفاده سوء یا استفاده  -الف
  اطالعات؛ سایر و ها داده الکترونیکی انتقال هرگونه  -ب
  مشابه؛ مشکالت و کامپیوتري ویروس هرگونه  -ج
  مشابه؛ امکانات و وسایل یا سایت وب اینترنتی، آدرس هرگونه از استفاده سوء یا استفاده  -د
  مشابه؛ امکانات و وسایل یا سایت وب روي بر شده عرضه اطالعات یا ها داده هرگونه  - ه
 یـا  تلـف  اینکه (مگر افزار سخت یا افزار نرم به محدود نه و شامل کامپیوتري سیستم به وارد زیان یا تلف هرگونه  -و

 تگـرگ،  طوفـان،  ،اشیا سقوط نقلیه، وسایط برخورد یا هواپیما سقوط انفجار، صاعقه، حریق، از ناشی مذکور زیان
 و زدگـی)  (یخ انجماد سیل، (سونامی)، دریایی زلزله آتشفشان، زلزله، (هاریکن)، دریایی طوفان سایکلون، تورنادو،

  باشد) برف سنگینی یا

  2)پوشش تجدید( 019 کلوز -19- 5-1

 ،گـذار  بیمـه  از اضـافی  بیمـه  حق دریافت با گر بیمه طرف از خسارت تسویه از پس شده بیمه سرمایه کلوز این براساس
 بیمـه  حـق  گـذار  بیمـه  برآنکـه  مشروط ،یابد نمی کاهش و رسیده اي بیمه پوشش مدت پایان تا خود اولیه مقدار به مجددا
 انقضـاي  تا خسارات یا خسارت وقوع تاریخ از را نامه بیمه در مندرج نرخ براساس و روزشمار صورت به شده محاسبه اضافی
   نماید. پرداخت گر بیمه به ،نامه بیمه مدت

 مجـدد  وشـش پ رايب انگر بیمه توسط درخواستی اضافی بیمه حق پرداخت به نسبت گذار بیمه موافقت عدم صورت  در
 اولـین  حـد  و یافتـه  کـاهش  پرداختـی  خسـارت  مقـدار  بـه  نامـه  بیمه در مندرج شده بیمه سرمایه بیمه، مورد سرمایه کل

  شد. کسرخواهد نامه بیمه سرمایه از بعدي خسارات یا خسارت به نسبت خسارت

  3)ضایعات برداشت( 020 کلوز -20- 5-1

 نمـوده،  تعریـف  را ضـایعات  برداشـت  مفهـوم  کلوز ابتداي در است. مهندسی بیمه کلوزهاي ینتر مهم از یکی کلوز این
   .نماید می مشخص نامه بیمه در را آن نبودن یا بودن پرداخت قابل موارد و دهد می توضیح را آن مصادیق و موارد

 اند؛ شده تعریف ضایعات زمره در نصب خطر تمام نیز و پیمانکاران خطر تمام نامه بیمه در زیر موارد ضایعات: تعریف

                                                   
1- Cyber Clause 
2- Reinstatement 
3- Clearance of Debris 
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  شده نابود یا شکسته هرچیز باقیمانده –

   ریز خرده آشغال، –

  آب در شناور يها آشغال شامل ماده نوع هر –

  شود. داده حرکت آب نیاجر توسط که آب مجاري در شده نشین ته الي و گل یا معلق رسوب –

 شده جمع توده یک –

 و ماسـه  فرسـایش،  از ناشـی  هـاي  ریـزه  خـرده  آجر، پاره شن، (نظیر نباشند انهدام و تخریب حاصل که موادي –
 بـه  بآ توسـط  همجوار محیط از یا و باشند آمده وجود به کارگاه در مواد این اینکه گرفتن نظر در بدون غیره)
  .باشند شده آورده کارگاه محل

 بـر  مشـتمل  ضـایعات  ثانیـا  ،باشـد  مـی  شـده  ویـران  بنـاي  یک از اصلح مختلف اجزاء از ترکیبی ضایعات اوال نرایبناب
 دهـد  می نشان ضایعات واژه از تعریف این گردد. تخریب ساخت، مجدد شروع رايب بایست می که است سالمی يها قسمت

 »ضـایعات  برداشـت « بنـد  طبـق  تنها کارگاه سازي پاك یا و بنا انهدام یا تخریب از حاصل مواد برداشت هزینه هرگونه که
 نقـرارداد  پوشـش  تحـت  رايبـ  فقـط  ،شـده  طراحـی  که آنچنان نصب پیمانکاران/ خطر تمام بیمه و باشد می پوشش تحت

 کـار  ادامه مانع اگر حتی کار انجام محیط گرفتگی الي، و گل .است شده بیمه قرارداد مورد کارهاي به وارد مادي خسارت
 وجـود  باشـد  تعمیراتی عملیات انجام نیازمند که مشهودي خسارت گونه هیچ زیرا شود، نمی محسوب مادي خسارت گردد
  .شود مین قلمداد بازسازي مادي، خسارت وقوع از بعد سازي پاك عملیات نحو همین به ندارد.
 قبیـل  ایـن  امـا  ،باشـد  مـی  ضـروري  سـاخت  عملیات مجدد شروع از قبل کارگاه محیط سازي پاك موارد از بسیاري در
 ضـایعات  برداشـت  و سازي پاك يها هزینه  )نامه بیمه عمومی طرایش( رود. نمی شمار به مادي خسارت جبران جزء ها هزینه

 مبلـغ  باشـد.  شده قید نامه بیمه مشخصات جدول در تعهدات از مشخصی سقف آن رايب که است پرداخت لقاب زمانی تنها
 شـده  صـرف  هـاي  هزینه موارد از اي پاره در شود، گرفته نظر در کم خیلی نبایستی عاتضای برداشت هاي هزینه رايب مجاز
  دهد. می اختصاص خود به را توجهی قابل رقم

 عنـوان  بـا  جداگانـه  مبلغـی  کـه  گـردد  مـی  پرداخـت  ضایعات برداشت هاي هزینه گذار بیمه به هنگامی خالصه طور به
 مـادي  خسـارت  جبران هاي هزینه پوشش تحت مبلغ این و گردیده ذکر مشخصات جدول در آن رايب »ضایعات برداشت«

 مـادي  خسـارت  جبـران  و ضـایعات  برداشت هاي هزینه بین که نصب پیمانکاران/ خطر تمام بیمه ماهیت به توجه با نباشد.
 ارائـه  زمـان  در بایسـتی  مـی  گـذار  بیمـه  .است ضروري ضایعات برداشت رايب پرداخت سقف حداکثر ذکر است قائل تفاوت

 رايبـ  شـده  تعیـین  مبلـغ  .باشـد  داشـته  آگـاهی  مـوارد  این به نسبت پیمانکاران/نصب خطر تمام نامه بیمه رايب درخواست
 بـراي  شـده  صـرف  هـاي  هزینـه  موارد از اي پاره در زیرا شود گرفته نظر در کم خیلی نبایستی ضایعات برداشت هاي هزینه

 بـه  نامـه  بیمه یک بخش در ضایعات برداشت هزینه میزان دهد. می اختصاص خود به را توجهی قابل رقم ضایعات برداشت
  یابد. می افزایش بیمه حق آن تناسب به و شود می درج مجزا طور
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  1)اختیار سلب( 021 کلوز -21- 5-1

 رايبـ  اي بیمـه  پوشـش  یابد) (تغییر گردد اختیار سلب پروژه از قسمتی یا تمام به نسبت پروژه کارفرماي که درصورتی
 بـا  ،نامه بیمه در کلوز این اخذ با .یابد می پایان اختیار سلب تاریخ از روز 14 از بعد خودکار طور به شده اختیار سلب بخش
 همـان  با جدید مالکین نمودن بیمه به نسبت موظفند انگر بیمه اختیار، سلب تاریخ از روز 14 مدت در مراتب دادن اطالع

  .نمایند اقدام طرایش و نرخ

  2)نادرست راياج از ناشی خسارت یا رفتن بین از استثناء( 022 کلوز -22- 5-1

 بروز خسارتی عمد) (بدون کار نادرست اجراي اثر بر که درصورتی نصب، و پیمانکار يها بیمه بودن خطر تمام به توجه با
 دارد، جاي اي بیمه پوشش دهنده کاهش کلوزهاي دسته در که کلوز این .باشد می خسارت جبران به متعهد گر بیمه نماید،
 اما باشند، نداشته نادرست اجراهاي اصالح یا و تعمیر تعویض، هزینه پرداخت قبال در مسوولیتی انگر بیمه گردد می موجب

 بـه  وارد خسارت یا رفتن بین از شامل و اند دیده خسارت اجرا از پس بالفاصله که است اقالمی به محدود تنها استثناء این
  شود. نمی ،اند دیده خسارت معیوب اجراهاي از ناشی حادثه علت به و اند شده اجرا صحیح شکل به که اقالمی

  3)صنعتی آالیش و آلودگی نشت،( 023 کلوز -23- 5-1

 مـوارد  از ناشـی  مسوولیت نوع هر نامه بیمه آن موجب به که است پوشش دهنده کاهش کلوزهاي جمله از نیز کلوز ینا
   :داد نخواهد قرار پوشش تحت را زیر

 خسـارات  این که اموالی از استفاده از ناشی زیان یا و اموال به خسارت یا رفتن ازبین یا حیثیتی یا جانی صدمات - 1
 مسـوولیت  کـه  مـواردي  در مگر باشد، شده ایجاد آالیش یا آلودگی نشت، علت به غیرمستقیم یا مستقیم طور به

 از ناشـی  زیـان  یـا  و امـوال  مشهود نابودي یا فیزیکی خسارت از ناشی زیان یا غیرجانی و جانی صدمات از ناشی
 ناگهـانی،  واقعـه  یـک  علـت  بـه  آالیـش  یـا  آلودگی ،نشت اثر بر شده نابود یا دیده خسارت اموال از استفاده عدم

   باشد. پیوسته وقوع به نامه بیمه این مدت خالل در نشده بینی پیش و غیرعمدي
 یـا  آلـودگی  نشـت،  ایـن  آنکـه  مگر یشی،آال یا آالینده کننده، نشت مواد سازي پاك یا سازي خنثی زدودن، هزینه - 2

  باشد. پیوسته وقوع به نامه بیمه مدت خالل در نشده بینی پیش و عمدي غیر ،ناگهانی واقعه یک علت به آالیش
  تنبیهی. یا و بدنی ،مالی يها مجازات یا جرایم از ناشی يها خسارت - 3
 پوشش تحت است، نبوده گر بیمه تعهد در کلوز این درج عدم صورت در که مسوولیتی تا شود نمی آن موجب کلوز این

   .گیرد قرار

                                                   
1- Divestment 
2- Exclusion of Loss or Damage due to Bad Workmanship 
3- Industries Seepage, Pollution and Contamination 
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  1)50/50 پنهان خسارات( 024 کلوز -24- 5-1

 بـه  ورود از پـس  شـده  بنـدي  بسـته  کاالهـاي  ها آن در که است ییها پروژه با ارتباط در مهم کلوزهاي از یکی کلوز این
 خسـارتی  بنـدي  بسـته  بازگشـایی  از بعـد  کـه  صورتی در ..).. شیرآالت، ها، پمپ (مانند شوند می خارج بندي بسته از سایت
 ،اسـت  پیوسـته  وقـوع  بـه  کارگـاه  محـل  به کاال رسیدن بعداز یا قبل خسارت این شود مشخص که درصورتی گردد، کشف

 این که داد تشخیص نتوان اگر اما .گیرد می قرار مهندسی) (بیمه قرارداد راياج بیمه یا باربري بیمه پوشش تحت خسارت
 سـایت  داخـل  در کاالهـا  جـایی  جابـه  بـه  مربـوط  یـا  و پیوسـته  وقوع به حمل جریان در سایت به کاال ورود از قبل آسیب

 صـورت  در آن بـر  عـالوه  گـردد.  مـی  تقسیم مهندسی بیمه و باربري بیمه بین  50/50 صورت به خسارت تسویه ،باشد می
 بـه  نسـبت  خـود  %50 سـهم  از فرانشـیز  %50 کـاهش  بـه  نسبت انگر بیمه کلوز، این طرایش تحت خسارت هرگونه تسویه

   نمایند. می اقدام شده، تعیین خسارت
 جـزء  کارگـاه  محوطـه  بـه  کاال ورود تاریخ از روز 180 حداکثر مدت طی شده بندي بسته کاالهاي بازرسی و بازگشایی

  .باشد می کلوز این شروط

  2)تایی دو يها جرثقیل (شرط 025 کلوز -25- 5-1

 خسـارت  یا اتالف نوع هر نامه بیمه در آن وجود صورت در .باشد می پوشش براي گذارنده شرط کلوزهاي جزء کلوز این
 جرثقیـل  دو از زمـان  هـم  اسـتفاده  هنگام به ،نامه بیمه یک بخش در مندرج بیمه مورد به وارد جایی جابه عملیات از ناشی
  گردد: حاصل اطمینان ذیل موارد به نسبت که بود خواهد پرداخت قابل هنگامی فقط

  باشند. دخیل جایی جابه عملیات در دیده آموزش و مجرب کارکنان فقط –
 باشند. ارتباط در یکدیگر با مدت تمام در جایی جابه عملیات در درگیر افراد –

 افـراد  دیگـر  بـا  و داشـته  هـا  جرثقیـل  بـر  کامل دید که محلی از معین، شخصی توسط جایی جابه عملیات تمام –
  گردد. نظارت باشد، ارتباط در نیز عملیات در دخیل

  3)دریایی يها سازه رايب خاص شرط( 026 کلوز -26- 5-1

 برخـی  بـه  مربوط يها خسارت پرداخت به تعهدي گر بیمه آن مطابق و است دریایی هاي سازه کننده استثناء کلوز این
  است؛ زیر بخش دو شامل کلوز این داشت. نخواهد دریایی يها سازه از

 یـا  نامه بیمه در مندرج مقررات و استثنائات ط،رایش کلیه نظرگرفتن در با که گردد می تایید و گواهی وسیله بدین  -الف
  بود: نخواهند خسارت پرداخت متعهد زیر موارد در انگر بیمه آن، ضمایم

                                                   
1- Concealed Damages 50/50 
2- Tandem Lift Clause 
3- Special Condition for Wet Risks 
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 علـت  به قبیل این از ییها محل و نفتی) هاي (اسکله ها جتی باراندازها، ها، لنگرگاه به وارد خسارت یا رفتن بین از - 1
  .ها آن خود وري غوطه یا و نشست

 طبیعـی  اعمـال  کـه  ییدریـا  امواج یا جریان مد، و جزر علت به ناپذیر اجتناب مسوولیت یا خسارت رفتن، بین از - 2
   رود. می آن وقوع انتظار آن از تر کم یا ساله 20 دوره یک طی در آماري لحاظ از و رفته شمار به دریا

  خاك. فرسایش از ناشی اجتناب قابل غیر مسوولیت یا خسارت رفتن، بین از - 3
    است. الیروبی حال در یا و شده الیروبی قبال که ئیها قسمت مجدد الیروبی هاي هزینه - 4
    کردن). (پر خاکریزي از ناشی خسارت - 5
 وارده خسـارت  و غلط جایی جابه یا و جایی جابه استخراج، کوبیدن، کوبی، عشم از ناشی ها ستون به وارده سارتخ - 6

  کوبی. شمع کارهاي با ارتباط در شده رها يها ستون به
 و قبیـل  ایـن  از چیزهایی و ها بارج شناور، هاي محفظه قبیل از تجهیزات دیگر و شناور هرگونه به) وارد (خسارت - 7

    .ها آن از ناشی مسوولیت
 در جـوي،  دالیـل  بـه  کـار  توقـف  یـا  انتظـار  از ناشی هاي هزینه دیگر یا و برچیدن یا تجهیزسازي هزینه هرگونه - 8

  .دریایی ساخت تاسیسات
 شناور. اجسام و زنجیرها لنگرها، کشنده، يها کابل به وارد خسارت یا رفتن بین از - 9

  دورانی. لغزش یا و ناهموار هاي توده وجود علت به بیمه مورد به وارد هزینه یا خسارت -10
  کشتی. برخورد از ناشی خسارت یا رفتن بین از  -11
  (باربري). دریایی هاي بیمه مسوولیت -12

 مقـررات  و اسـتثنائات  ط،رایشـ  کلیـه  گرفتن نظر در با که گردد می تایید و گواهی وسیله بدین :گذار بیمه تعهدات  -ب
   باید: گذار بیمه آن ضمایم یا نامه بیمه در مندرج

   باشند. هواشناسی اداره با مداوم تماس در الوقوع، قریب طوفان از قبل ساعت 12 اخطار دریافت از پس - 1
  پذیرد. انجام کار راياج محل متري 200 در حداقل دریایی عمومی آمد و رفت که شود اتخاذ ترتیبی - 2

  1)سطحی هاي آب پمپاژ عملیات( 027 کلوز -27- 5-1

 یمسـوولیت  گـر  بیمـه  کلوز این مطابق .گردد می خسارت پرداخت در گر بیمه تعهدات شدن محدود موجب نیز کلوز این
  :داشت نخواهد زیر موارد قبال در

 حـداقل  بـا  معادل رزرو، پمپاژ امکانات اینکه مگر سطحی هاي آب پمپاژ سیستم خرابی از ناشی خسارت یا اتالف -الف
  .باشد پمپاژ عملیات آغاز از پیش فوري گیريکار به براي آماده و شده نصب پمپاژ، براي قبول قابل ظرفیت

                                                   
1- Ground Water Pumping Operations 
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  .سطحی يها آب پمپاژ عملیات با رابطه در آمده وجود به هزینه نوع هر    -ب

 1)نسوز) (پنبه آزبست و سمی يها کپک استثناء( 028 کلوز -28- 5-1

 مسـتقیم  هاي هزینه یا مسوولیت ،زیان ،ادعا  هرگونه درخصوص را گذار بیمه است، اي بیمه پوشش کاهنده که کلوز این
 بـه  کپـک  کلـوز  ایـن  در دهـد.  نمی  قرار  پوشش  تحت  ها کپک یا و آزبست با مرتبط  شکلی هر به یا از  ناشی غیرمستقیم یا

 یـا  قـارچ  از آمـده  وجـود  بـه  موجـودات  نوع هر یا فرعی محصوالت نوع هر یا قارچی ترکیبات یا قارچی گیاه نوع هر معنی
 در معلـق  موجودات آورنده وجود به نوع هر یا هاگها ،قارچی سموم ،گیاهی زنگ ،کپک به تنها و باشد می قارچی ترکیبات

  گردد. نمی محدود هوا
 مـوارد  ادعـاي  بـر  مبنی گذار بیمه طرف از قضایی رسیدگی مراحل دیگر یا و قضایی دعوي یا اقدام یا ادعا هر مورد در
 وضـوح  جهـت  است. گذار بیمه بعهده ،باشد مین نامه بیمه استثنائات بند جزء موارد این اینکه اثبات ،نامه بیمه پوشش تحت

 از ناشـی  غیرمسـتقیم  یـا  مسـتقیم  هزینـه  یـا  مسـوولیت  ،زیـان  ،ادعا هر مورد در کلوز این که است ذکر قابل استثناء این
 هـر  یا گذار بیمه جانب از وظایف انجام در کوتاهی یا خطا هر یا فوق شده برده نام حوادث اي بیمه پوشش عدم در کوتاهی
 ایـن  اسـتثنائات  از بخشی گردد معلوم که درصورتی رود. نمی کار به ،نماید می عمل گذار بیمه طرف از که شرکتی یا شخص

  .باشد می االجرا الزم و معتبر آن يها بخش مابقی ،است اعمال قابل غیر یا معتبر غیر کلوز

  2)کوه ریزش و فرسایش الي، و گل ضایعات، استثناء( 029 کلوز -29- 5-1

   بود: نخواهند زیر موارد در گذار بیمه به خسارت جبران متعهد انگر بیمه و است پوشش کاهنده کلوز این
 سـیل  باد، کوه، ریزش علت به شده نشین ته الي و گل ماسه، و شن خارجی، ضایعات برداشت از ناشی هاي هزینه - 1

   کار. یا و کارگاه محل در قبیل این از مواردي و
 درصـورت  آب سـطح  پـایین  یا باال در مندرج نواحی دیگر یا دار شیب سطوح فرسایش مرمت از ناشی هاي هزینه - 2

 خـاك،  نوع کار، ماهیت گرفتن درنظر با کافی پیشگیرانه يها سنجش و اي دوره اقدامات انجام در گذار بیمه قصور
  آن. محیط و کارگاه توپوگرافی و شناسی زمین

 انجـام  یا کارگاه محل در موجود پسماندهاي وسیله به آمده وجود به موانع ایجاد از ناشی خسارت یا رفتن بین از - 3
 سـازي  ایمن در کافی اقدامات انجام در گذار بیمه قصور نتیجه در یا و شد تعیین فوق یک بند در که آنچنان کار،

   گردید. تشریح فوق دو بند در که آنچنان مدرج نواحی و دار شیب سطوح فرسایش از بعد بالفاصله کار محیط

                                                   
1- Asbestos and Toxic Mould Exclusion 
2- Exclusion of Debris, Silt, Erosion and Landslip 
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  1)تعرفه طبق کارشناسان و مشاوران ،ها آرشیتکت الزحمه حق( 030 کلوز -30- 5-1

 نیـاز  حادثـه  از پیش شرایط به بیمه مورد وضعیت بازگرداندن براي است ممکن خسارت بروز صورت در معمول طور به
 آنـان  دسـتمزد  پرداخـت  نیازمنـد  امـر  این که دهند انجام را هایی طراحی معماران و کارشناسان یا مشاور مهندس تا باشد
 هـا  هزینـه  نـوع  این به نامه بیمه پوشش افزایش موجب 030 کلوز .باشد مین گر بیمه تعهدات جزء عادي شرایط در که است
 ،هـا  آرشـیتکت  بـه  کـه  است مبلغی شامل نامه بیمه یک بخش در مندرج سرمایه)( شده بیمه مبلغ آن اساس بر و گردد می

 بـه  بیمـه  مورد اعاده در ،بیمه مورد به وارد خسارت یا خرابی اتالف، وقوع از بعد ضرورتا که کارشناسان و مشاور مهندسان
 هـا  الزحمـه  حـق  گونـه  ایـن  براي پرداخت قابل مبالغ .شود می پرداخت الزحمه حق عنوان به ،بود خواهند دخیل اولیه حالت
 بابـت  غرامـت  حـد  مبلـغ  کلـوز  ایـن  در بـود.  نخواهـد  تـر  بـیش  فنـی  اشخاص مخصوص تعرفه در مندرج مبلغ از گاه هیچ
  .شود می تعیین گفته پیش هاي الزحمه حق

  2)آب تخلیه( 037 کلوز -31- 5-1

  :نباشد زیر موارد در خسارت جبران به متعهد گر بیمه شود می سبب اي بیمه پوشش کاهش با کلوز این
 اولیه. انتظار از خارج آب سطح افزایش علت به آب تخلیه اضافی يها هزینه - 1

 زیرزمینی. هاي آب فوران تخلیه یا و تخلیه براي اضافی تجهیزات نصب براي اضافی يها هزینه - 2

 و مناسـب  تجهیـزات  وسیله به ها نقص چنین این چنانچه آب، تخلیه سیستم در نقصان علت به خسارت یا اتالف - 3
 بود. می اجتناب قابل رزرو کافی

 انجـام  هـا  گـودبرداري  و هـا  حفـاري  داخـل  به آب نشت از جلوگیري براي یا و ها ترك تعمیر براي که ییها هزینه - 4
 .شود می

  است. شده استثنا زیرزمینی) و (سطحی آب تخلیه حاالت کلیه کلوز این در که است آن 027 کلوز با کلوز این فرق

  3)جانشینی حق اسقاط به مربوط ویژه شرط( 0562 کلوز -32- 5-1

 بیمـه  مـوارد  از گـذار  بیمـه  رضـایت  بـا  کـه  افرادي به نسبت گر بیمه اضافی، بیمه حق پرداخت با و کلوز این موجب به
 .کنـد  مـی  اسـقاط  خـود  از را نامـه  بیمـه  در جبران قابل خسارت یا اتالف از ناشی جانشینی حقوق همه کنند، می استفاده

 ،نمایـد  مـی  جبـران  را خسـارت  کـه  میزانـی  بـه  گر بیمه جانشینی، اصل مطابق شد داده توضیح ....بخش در که طور همان
 و شـود  می سلب گر بیمه از حق این کلوز، این شدن اضافه با است. حادثه مقصر از خسارت دریافت براي گذار بیمه جانشین

 حسـاس  کلـوز  ایـن  بـه  نسـبت  انگر بیمه نماید. طلب حادثه مقصر از را گذار بیمه به خود پرداختی يها خسارت تواند مین

                                                   
1- Professional Fees to Architects, Consultants, Surveyors at Scale 
2- Dewatering 
3- Special Condition Concerning Waiver of Subrogation 
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 این شدن اضافه با گذار بیمه و حادثه احتمالی مقصر بین احتمالی تبانی عدم از اطمینان و خاص موارد در تنها و باشند می
 نمایند. می موافقت اضافی) بیمه حق دریافت با (البته کلوز

  1پیمانکاران خطر تمام بیمه کلوزهاي - 5-2

 .شـوند  می شروع یک شماره با نامه بیمه از نوع این کلوزهاي کد هستند. پیمانکاران خطر تمام بیمه مختص کلوزها این
  است؛ زیر شرح به ها آن لیست

   ).C.A.R( پیمانکاران خطر تمام بیمه کلوزهاي فهرست - 2- 5 جدول
  )شوند می شروع یک عدد (با کلوز عنوان کلوز شماره

  تاسیسات و آالت ماشین آزمایش دوره پوشش 100

  زیرزمینی دائم یا موقت تاسیسات یا ساختمان راهروها، ،ها تونل ساختمان به مربوط ویژه طرایش 101

  زیرزمین در شده نصب وسایل سایر و ها لوله ،ها کابل به مربوط ویژه طرایش 102

  مزروعات و ها جنگل محصوالت، به وارد خسارت یا رفتن بین از به مربوط استثناء 103

  آب مخازن و سد احداث به مربوط ویژه طرایش 104

  مجاور تاسیسات و موجود يها ساختمان به مربوط پوشش  105
  )جادهاي کارهاي یا ها کانال آبروها، ،ها بندي پله ،ها برش (خاکریزها، ها بخش به مربوط تضمین 106

  وانبارها ها کمپ به مربوط تضمین 107

  ساختمانى آالت ماشین و تجهیزات ،ها دستگاه به مربوط تضمین 108

  ساختمانی مصالح به مربوط تضمین 109

  آب طغیان و سیل بارش، درخصوص ایمنی اقدامات به مربوط ویژه شرایط 110

  سنگ و خاك ریزش از ناشى ضایعات برداشت به مربوط ویژه طرایش 111

  ساختمانی يها کارگاه در آتش برابر در ایمنی اقدامات و نشانى آتش تجهیزات به مربوط ویژه طرایش 112

  داخلی نقل و حمل 113

  سرهم پشت خسارات 114

  طراح ریسک پوشش 115

  گرفته قرار بردارى بهره مورد یا شده داده تحویل که بیمه مورد قرارداد کارهاى از ییها قسمت پوشش 116

  فاضالب و آبرسانى هاى لوله نصب ویژه طرایش 117

  آب هاى چاه حفارى عملیات 118

  مجاور) (اموال گذار بیمه اختیار در یا و امانت در یا مراقبت تحت یا به متعلق اموال یا موجود اموال 119

  استحکامات کردن سست یا برداشتن ارتعاش، 120

  حائل دیوارهاي نگهداري و فونداسیون کوبی شمع به مربوط ویژه طرایش 121

  موج ارتفاع به مربوط پوشش تضمین 122

  شکن موج به مربوط پوشش تضمین 123
  

                                                   
1- C.A.R.- Contractors' All Risks 
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   .گردد می بررسی پیمانکاران خطر تمام بیمه کلوزهاي ینتر کاربردي و ینتر مهم از برخی تر بیش آشنایی براي ادامه در
 توضـیحات  نماید. مطالعه را نامه بیمه شرایط سایر و کلوزها کامل متن بایست می گذار بیمه دارد می نشان خاطر مجددا

 از کـدام  هـر  انتخـاب  عـدم  یـا  انتخـاب  بـراي  گیـري  تصمیم لذا است شده ارائه تر بیش شدن روشن براي تنها راهنما این
  گردد. انجام نامه بیمه شرایط و کلوز متن و پروژه شرایط به توجه با بایست می بیمه کلوزهاي

  1)تاسیسات و آالت ماشین آزمایش دوره پوشش( 100 کلوز - 5-2-1

 بـه  حـداکثر  بـار،  بـا  آزمـایش  یـا  آزمایشی برداري هرهب دوره آن، شدن اضافه با و دهد می افزایش را نامه بیمه پوشش کلوز این
 مـورد  در تحویـل،  یـا  و  بـرداري  بهـره  یا آزمایش اگر گیرد. می قرار نامه بیمه پوشش تحت آزمایش شروع زمان از هفته چهار مدت

 نیـز  و هـا  ماشـین  یـا  تاسیسـات  از بخـش  آن بـه  نسبت نامه بیمه پوشش ؛گیرد صورت ماشین چند یا یک یا تاسیسات از بخشی
 در تغییـر  بـا  کلـوز  ایـن  ضـمنا  یابـد.  می ادامه ها قسمت سایر رايب اي بیمه پوشش ولی پذیرد می خاتمه  ها آن از ناشی مسوولیت

 نکتـه  .دهـد  مـی  قـرار  پوشـش  تحت نیز را نصب در خطاى ،نامه بیمه عمومی شرایط یک بخش استثنائات از (پ) و (ت) بندهاي
  یابد. یم خاتمه آزمایش شروع محض به دوم دست اقالم به نسبت گر بیمه تعهد که است آن کلوز این در مهم

 دائـم  یـا  موقت تاسیسات یا ساختمان راهروها، ،ها تونل ساختمان به مربوط ویژه طرایش( 101 کلوز -5-2-2
  2)زیرزمینی

 تعهـدي  آمـده  وجـود  بـه  هـاي  ینـه هز جبـران  بـه  نسبت گر بیمه زیر موارد در و است اي بیمه پوشش کاهنده کلوز این
  :داشت نخواهد

  ،زمین نشده نیبی پیش موانع یا ها وضعیت دلیل به تغییرات یا ساخت روش در تغییرات –
 کـه  ایـن  مگـر  ود،ش می الزم آب ورود از جلوگیري منظور به یا زمین وضعیت تثبیت یا بهبود جهت که اقداماتی –

  .اشدب داشته ضرورت نامه بیمه در پوشش تحت خسارت یا اتالف بازسازي منظور به اقدامات این
 از ناشـی  هـاي  حفـره  دمجد پرکردن یا و شده طراحی مقطع حفاري مازاد برداشت یا شده حفاري مواد برداشت –

  .فوق عملیات
  .باشد داشته ضرورت نامه بیمه در پوشش تحت خسارت یا اتالف بازسازي منظور به اقدامات این اینکه مگر آب تخلیه –
 از استفاده با خسارت یا اتالف قبیل این که صورتی در آب تخلیه سیستم کارافتادگی از معلول خسارت یا اتالف –

  .باشد بوده اجتناب قابل موجود ایلوس
  .تونل حفاري يها ماشین فتیاباز یا مالکیت ترك –

                                                   
1- Cover for Testing of Machinery and Installations 
2- Special Conditions Concerning the Construction of Tunnels, Galleries, Temporary or Permanent Subsurface Structures or 
Installations 
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 تثبیـت  عامـل   عنـوان  بـه  یـا   حفـاري   وضعیت حفظ رايب که موادي نوع هر یا ،تمال حفاري، گل رفتن بین از –
  .است شده گرفته کار به زمین کننده

  1)نزیرزمی در شده نصب وسایل سایر و ها لوله ،ها کابل به مربوط ویژه طرایش( 102 کلوز -5-2-3

 اگـر  اسـت.  زیـاد  لولـه  و کابل مانند زیرزمینی تاسیسات با برخورد احتمال دارد وجود حفاري به نیاز که ییها پروژه در
 معموال انگذار بیمه بود. خواهد تر بیش احتمال این باشد گرفته قرار صنعتی یا مسکونی یا شهري مناطق در پروژه محدوده

 محل و نماید می ذیربط مراجع و ها زمانسا از را تاسیسات گونه این شرایط و وضعیت استعالم حفاري عملیات شروع از پیش
 فراوان يها خسارت بروز احتمال و تاسیسات گونه این باالي ریسک به توجه با کنند. می مشخص را ها آن قرارگیري عمق و

 اي بیمـه  پوشش براي را شروطی کلوز این نمایند. ضمیمه ها پروژه نوع این نامه بیمه به را 102 کلوز دارند تمایل انگر بیمه
 شده نصب وسایل سایر یا ها لوله یا و/ ها کابل به وارد خسارت یا رفتن بین از مورد در گر بیمه آن موجب به و کند می تعیین

 استعالم ذیربط مقامات از را ها آن دقیق محل کار به شروع از قبل گذار بیمه که بود خواهد متعهد درصورتی تنها زیرزمین در
  باشد. آورده عمل به ها آن  به  خسارت ورود از پیشگیري منظور به را الزم اقدامات کلیه و کرده

 وارد خسـارت  یـا  رفتن بین از باشد گرفته قرار زیرزمینی جانمایی هاي نقشه براساس دقیقا مذکور وسایل که درصورتی
 کـه  هرکـدام  ،کلـوز  ایـن  »الـف « بند در مقرر حداقل یا خسارت مبلغ درصد 20 میزان به فرانشیزي اعمال از پس ها آن به

  است. جبران قابل باشد تر بیش
 چنین باشد، غلط زیرزمینی جانمایی نقشه  معلول  زیرزمین در شده نصب وسایل به وارد خسارت یا رفتن بین از هرگاه
 بـه  منحصر غرامت پرداخت حال هر در بود. خواهد پرداخت قابل کلوز این »ب« بند در مقرر فرانشیز ازکسر پس خسارتی

 تعهـدات  شـمول  از جـرایم  و تبعی خسارت هرگونه و بود خواهد زیرزمینی وسایل سایر یا ها لوله ،ها کابل تعمیر هاي هزینه
  است.  خارج گر بیمه

  2)مزروعات و ها جنگل محصوالت، به وارد خسارت یا نرفت بین از به مربوط استثناء( 103 کلوز -5-2-4

 هـا  جنگـل  محصوالت، به که را گذار بیمه مستقیمغیر یا مستقیم مسوولیت یا خسارت رفتن، بین از گر بیمه کلوز این با
  کرد. نخواهد جبران آید، وارد قرارداد مورد عملیات اجراى حین در مزروعات هرگونه یا و/

  3)آب مخازن و سد احداث به مربوط یژهو طرایش( 104 کلوز -5-2-5

  :داشت نخواهند اي بیمه پوشش زیر موارد و بوده پوشش کاهنده نوع از کلوز این
   دیگر ایمنی اقدامات انجام یا و/ سست سنگی سطوح در رقیق) تمال (ریختن ریزي دوغاب –

                                                   
1- Special Conditions Concerning Underground Cables, Pipes and Other Facilities 
2- Exclusion of Loss of or Damage to Crops, Forests and Cultures 
3- Special Conditions Concerning the Construction of Dams and Water Reservoirs 
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  باشد. اولیه شده بینی پیش میزان از بیش اساسا آب میزان اگر حتی آب تخلیه هاي هزینه –
 اسـتفاده  با مذکور افتادگی کار از که صورتی در آب تخلیه سیستم افتادگی کار از ناشی خسارت یا رفتن بین از –

  باشد. بوده اجتناب قابل محل) در (موجود رزرو يها سیستم از
  زیرزمینی. یا و/ سطحی هاي آب تخلیه اضافی وسایل و اضافی کاري عایق و بندي آب از ناشی هاي هزینه –
 یـا  کوبیـده  کـافی  انـدازه  بـه  عملیـات  راياج محل که صورتی در زمین نشست از ناشی خسارت یا رفتن بین از –

  باشد. نشده فشرده
  نشتی. و ترك –

  1)مجاور اموال و موجود ىها ساختمان به مربوط پوشش( 105 کلوز - 5-2-6

 گـرفتن  نظـر  در بـا  ،اسـت  اضـافی  بیمـه  حق پرداخت مستلزم که آن نمودن اضافه با و است پوشش افزاینده کلوز این
 اثـر  در کلـوز  ایـن  در شده مشخص يها ساختمان به وارد منتظره غیر و ناگهانی مادي خسارت یا رفتن بین از زیر، طرایش
 هـا  شـمع  برداشـت  بنـا،  تضـعیف  (لـرزه)،  ارتعـاش  از ناشـی  یـک  بخش تحت شده بیمه اقالم نصب یا ساختمانی ملیاتع

 خـاك  یـا  عناصـر  تقویـت  رايب که عملیاتی سایر یا زدن نقب بندي، پی سطحی، يها آب آمدن پایین محافظ)، هاي (تیرك
 صـورتی  در تنهـا  کلـوز  ایـن  مشـمول  يهـا  سـاختمان  به وارد خسارت یا رفتن بین از .بود واهدخ بیمه مشمول باشد الزم

 در الزم ایمنـی  اقـدامات  یـا  و داشـته  قرار مناسب طرایش در عملیات شروع از پیش ها ساختمان که داشت خواهد پوشش
 بـه  عملیـات  شـروع  از قبـل  هـا  سـاختمان  طرایشـ  از حاکی گزارشی است موظف گذار بیمه باشد. آمده عمل به ها آن مورد
   بود. نخواهد بیمه مشمول زیر موارد ضمنا .نماید تسلیم گر بیمه

  کارها. طراحی در غفلت یا اشتباهات به اسناد قابل خسارت یا رفتن بین از - 1
 خطـر  بـه  کننـدگان  اسـتفاده  امنیـت  و نیـاورد  وارد خللـی  سـاختمان  استحکام به که ییها ركت خسارت یا زیان - 2

  .ندازدین
 مزبـور  اقـدامات  بـه  مربوطـه  يها هزینه باشد الزم يتر بیش احتیاطی اقدامات ساختمانی عملیات جریان در اگر
 تحـت  غرامـت  کـل  جمـع  نیـز  و حادثـه  هـر  در غرامت حد کلوز این در بود. نخواهد جبران قابل نامه بیمه این تحت

  .گردد می تعیین پوشش

                                                   
  مراجعه شود. 119براي مقایسه این کلوز با کلوز اموال مجاور به توضیحات کلوز  -1

Warranty Concerning Existing Structures and/or Surrounding Property 
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 کارهـاي  یـا  هـا  کانـال  آبروها، ،ها بندي پله ،ها برش (خاکریزها، ها بخش به مربوط تضمین( 106 کلوز -5-2-7
  1)اي جاده

 صـورتی  در تنهـا  گـر  بیمـه  الحاقیـه  این موجب به است. گر بیمه تعهدات دهنده کاهش مهم کلوزهاي از یکی کلوز این
 از هـا  آن طـول  کـه  نمایـد  می جبران را اي جاده کارهاي یا ها کانال آبروها، ،ها بندي پله و ها برش خاکریزها، به وارد خسارت

 طـول  حـداکثر  بایسـت  مـی  هـا  بخـش  این اجراي هنگام دیگر عبارت به .نکند تجاوز کلوز این تحت در شده ذکر کل طول
 توسـط  کارهـاي  هزینـه  اعالم از صرفنظر گیرد. قرار بیمه پوشش تحت تا باشد کلوز این در شده درج طول مطابق اجرایی

  .شد خواهد ها بخش از یک هر تعمیر هزینه به محدود خسارت، هر رايب غرامت پرداخت ،گذار بیمه

  2)انبارها و ها کمپ به مربوط تضمین( 107 کلوز -5-2-8

 بـه  توجـه  بـا  بایسـت  مـی  نامه بیمه تهیه هنگام و است اي بیمه پوشش گذارنده شرط مهم هاي الحاقیه از یکی کلوز این
 اندیشـیده  الزم تـدابیر  احتمـالی  خسارات بروز از جلوگیري به نسبت کارگاه انبارهاي و ها کمپ استقرار چگونگی و شرایط

 شـود  می موجب کلوز این شود. گیري تصمیم کلوز این نمودن اضافه خصوص در محتمل يها ریسک آنالیز اساس بر و شود
 بر کلوز در شده درج شرایط رعایت با تنها رودخانه طغیان و سوزي آتش از ناشی ها کمپ و انبارها اي بیمه خسارت پوشش

  عبارتنداز؛ شرایط این بماند. قرار
 20 در کارگـاه  سراسر در شده ثبت آب سطح حداکثر از باالتر که باشند یافته استقرار محلی در انبارها و ها کمپ - 1

 باشد. گذشته سال

 آتـش  برابـر  در مقاوم دیوارهاي وسیله به یا داشته فاصله یکدیگر از متر 50 حداقل اختصاصی انبارهاي واحدهاي - 2
   باشند. شده جدا هم از

 و گـردد  مـی  مشـخص  انبار یا کمپ هر در حادثه هر براي گفته) پیش شرایط رعایت (با گر بیمه تعهدات حداکثر ضمنا
  بود. نخواهد پرداخت قابل آن از بیش خسارت

  3)ساختمانى آالت ماشین و تجهیزات ،ها دستگاه به مربوط تضمین( 108 کلوز -5-2-9

 آالت ماشـین  تجهیـزات،  ،هـا  دستگاه گردد می موجب و است گرفته نظر در را شرایطی خسارت پرداخت براي کلوز این
 کـه  بگیرنـد  قـرار  آب طغیـان  و سـیل  از ناشی خسارت پوشش تحت صورتی در تنها ها آن از ناشی مسوولیت و ساختمانی
  باشد. رفتهگن قرار سیل خطر معرض در گذشته سال 20 طول در که باشد هایی محل در ها آن نگهداري

                                                   
1- Warranty Concerning Sections 
2- Warranty Concerning Camps and Stores 
3- Warranty Concerning Construction Plant, Equipment and Machinery 



 و مسوولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان ي مهندسیها بیمه کاربرد راهنماي   06/07/98  82

 

  1)ساختمانی مصالح به مربوط تضمین( 109 کلوز -5-2-10

 اثـر  در سـاختمانی  مصـالح  بـه  وارد خسـارت  آن اساس بر و باشد می مهم گذارنده شرط کلوزهاي از یکی نیز کلوز این
  بود؛ خواهد پرداخت قابل زیر شرط دو رعایت با تنها آب طغیان و سیل

 نباشد. تر بیش روز 3 مصرف از ساختمانی مصالح مقدار - 1

 .گردد نگهداري نداشته، سیلی گذشته سال 20 در که محلی در روز 3 مصرف بر مازاد مصالح - 2

  2آب) طغیان و سیل بارش، درخصوص ایمنی اقدامات به مربوط ویژه شرایط( 110 کلوز -5-2-11

 طراحـی  در« که صورتی در تنها آب طغیان و سیل بارش، از ناشی خسارت جبران براي و است گذارنده شرط کلوز این
 و بـارش  میـزان  خصـوص  در هواشناسـی  اداره آمـاري  اطالعـات  گرفتن نظر در با »مناسب ایمنی اقدامات پروژه اجراي و

 عـدم  از ناشـی  خسارات شرایط، این بر عالوه بود. خواهد متعهد باشد، شده منظور گذشته، سال 20 در سیل وقوع احتمال
 ،آب جریـان  رهاسازي منظور به احداث، محل در آب مجاري سرراه از )درختان ،ماسه و شن قبیل از( موانع سریع برداشت

  نیست. گر بیمه تعهد در
 از ناشی يها خسارت آن استناد به انگر بیمه مواقع بسیاري در که است کلوزهایی ترین کننده محدود از یکی کلوز این

 و اسناد کلیه بایست می انگذار بیمه باشد، داشته وجود نامه بیمه در کلوز این که صورتی در لذا کنند. نمی پرداخت را سیل
 کلـوز  در شـده  داده توضـیح  شـرایط  مطـابق  الزم احتیـاطی  اقدامات پروژه اجراي و طراحی در دهد می نشان که مدارکی
 20 از بـیش  بازگشـت  دوره بـا  سـیل  براسـاس  سـرریزها  آب، انحراف يها سیستم آبروها، کلیه طراحی (مانند شده رعایت
 بـراي  شـده  انجـام  اقـدامات  مسـتندات  و مدارك ارائه با نیز سیل بروز صورت در و کنند نگهداري مستند طور به را سال)

  نمایند. ثابت را آب جریان عبور مسیر از موانع سریع برداشت

  3)سنگ و خاك ریزش از ناشى ضایعات برداشت به مربوط ویژه طرایش( 111 کلوز -5-2-12

  داشت: نخواهد تعهدي زیر موارد در گر بیمه و است بیمه پوشش کننده محدود کلوز این
 وقـوع  منطقـه  از اولیه خاکبرداري هاي هزینه بر مازاد سنگ و خاك ریزش از ناشی ضایعات برداشت هاي هزینه –

  ریزش.
 الزم اقـدامات  انجـام  در گـذار  بیمـه  کـه  صـورتی  در منظم شیب با مناطق یا ها شیب فرسایش تعمیر هاي هزینه –

  باشد. نکرده عمل موقع به یا و ورزیده قصور

                                                   
1- Warranty Concerning Construction Material 
2- Special Conditions Concerning Safety Measures with respect to Precipitation, Flood and Inundation 
3- Special  Conditions Concerning Removal of Debris from Landslides 
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 در آتـش  برابـر  در ایمنـی  اقـدامات  و نشـانى  آتـش  تجهیـزات  به مربوط ویژه طرایش( 112 کلوز -5-2-13
  1)ساختمانی يها کارگاه

 کـه  نمایـد  پرداخت صورتی در را انفجار و سوزي آتش از ناشی خسارات گر بیمه شود می موجب گذارنده شرط کلوز این
   عبارتنداز؛ شرایط این باشد. شده رعایت کلوز این در شده درج شرایط کلیه

 شـیرهاي  باشند. دسترس در و آماده کار، پیشرفت با متناسب و کافی حد به آتش اطفاء و مهار لوازم و تجهیزات - 1
 يهـا  درپـوش  با و نصب کار انجام سطح باالترین از تر پایین درجه یک باشند، استفاده مادهآ کامال آتشنشانی آب

  ؛باشند شده پلمپ موقتی
 حـداقل  و مـنظم  فواصـل  در آتشنشـانی  حمـل  قابـل  هـاي  کپسول و حریق ياطفا هاي شیلنگ حاوي هاي کابین - 2

  ؛شوند بازرسی باردو اي هفته
 گردنـد.  نصـب  هـا  قالـب  برداشـت  محـض  بـه  بایسـتی  یمـ  محلی قوانین مطابق آتش ياطفا و مهار ایستگاههاي - 3

 اسـرع  در بایسـتی  مـی  خالی هاي فضاه و رسان سرویس يها کانال و مجاري آسانسورها، چاهک ورودي هاي دهانه
   ؛گردند مسدود کار تکمیل به شروع از پیش تا حداکثر و موقتی صورت به حتی وقت،

 سـاخت  حـال  در سـطوح  روي از کـاري  هـرروز  پایـان  در اشـتعال  قابـل  پسـماندهاي  و مرتـب  طور به زاید مواد - 4
   ؛گردند آوري جمع

 شـکل  رهـ  به »گرم کار« بخش در فعال پیمانکاران تمام براي کار، انجام براي مجوز صدور براي سیستمی تعبیه - 5
 نگردد: زیر موارد به محدود فقط که

  جوشکاري و برش کاري، سنگ عملیات انجام –
 جوشکاري مشعل و کاري لحیم چراغ گیريکار به –

  .باشد حرارت تولید مستلزم که عملیاتی نوع هر یا و داغ قیر گیريکار به –
 انجـام  گردیـده  مجهـز  حریـق  ياطفا وسایل وسیله به که دیده آموزش کارگري حضور در بایستی می فقط »گرم کار«

  .گردد بازرسی یا و کنترل کاري ساعات پایان از پس ساعات در بایستی می »کارگرم« انجام مخصوص محل پذیرد.
 جزئی و تر کوچک يها بخش صورت به بایستی می نصب یا و ساخت عملیات در استفاده براي مواد نمودن ذخیره - 6

 هـر  يازا بـه  و کلـوز  این ذیل در مندرج مقرر حدود از ستییبا نمی ها آن از یک هر زشرا و تقسیم انبار داخل در
 از آتـش  ضـد  دیوارهـاي  بـا  یـا  و داشـته  فاصـله  هـم  از متر 50 بایست می خاص انبار واحد هر نماید. تجاوز انبار

  باشند. شده جدا یکدیگر
 عملیـات  انجام محل از کافی و زیاد فاصله با بایستی می گازها و اشتعال قابل مایع مواد اخصوص اشتعال قابل مواد تمام
 .گردند انبار گرم کار هر و نصب یا ساخت

                                                   
1- Special Conditions Concerning Fire-Fighting Facilities and Fire Safety on Construction Sites 
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 آتش وقوع اعالم اطمینان قابل سیستم یک گردد. منصوب ایمنی مسایل رعایت کننده هماهنگ عنوان به فردي - 7
 درخصـوص  طرحـی  گـردد.  ایجـاد  ممکـن  زمان ینتر نزدیک در آتشنشانی ایستگاه ینتر نزدیک با ارتباط و نصب

 پرسـنل  گـردد.  روز بـه  مرتـب  صـورت  بـه  و تهیـه  کارگـاه  در آن با مقابله عملیات انجام و آتش برابر در حفاظت
 گیرنـد.  قرار آموزش تحت هفتگی صورت به کار این ادوات و ابزار از استفاده و حریق اطفاي جهت در پیمانکاران

  ؛گردد فراهم اوقات تمام در آنان دسترسی امکان و آشنا کارگاه موقعیت با آتشنشانی ایستگاه ینتر نزدیک
 گردد. کنترل آن به خروج و ورود و محصور عملیات انجام محوطه - 8

  1)داخلی نقل و حمل( 113 کلوز -5-2-14

 یـا  رفتن بین از هاي هزینه نامه بیمه یک بخش در آن طبق و باشد می اي بیمه پوشش دهنده افزایش دسته از کلوز این
 هـوایی  حمـل  یا آبی يها راه طریق از جز به قرارداد راياج کارگاه به نقل و حمل از ناشی بیمه مورد اموال به وارد خسارت

 در شـده  تعیـین  مقـدار  از پرداخت قابل مبلغ حداکثر برآنکه مشروط گیرد، می قرار پوشش تحت کشور داخلی محدوده در
  ننماید. تجاوز حمل هر در کلوز این

  2)سرهم پشت خسارات( 114 کلوز -5-2-15

 وسـیله  بـه  (اگـر  غلط طراحی از ناشی خسارات آن طبق و گیرد می قرار گذارنده شرط کلوزهاي دسته در که کلوز این
 در شـده  تعیین درصدهاي اعمال با را آن مانند و کار نادرست راياج معیوب، مواد باشد)، گرفته قرار پوشش تحت الحاقی
 کاهنـده  درصدهاي .بود نخواهد پرداخت قابل خسارتی نیز  بعد به ششم خسارت براي و نماید می پرداخت مختلف دفعات

 %50 - چهـارم  خسـارت  %60 - سوم خسارت %80 - اول خسارت دو %100 عبارتنداز؛ کلوز این در پرداخت قابل خسارت
   پنجم خسارت

  3)طراح ریسک پوشش( 115 وزکل -5-2-16

 در .دهـد  مـی  تغییـر  را نامـه  بیمـه  عمومی شرایط استثنائات ینتر مهم از یکی اي بیمه پوشش دامنه افزایش با کلوز این
 دیـدگی  آسیب یا رفتن بین از« است شده گفته پیمانکاران خطر تمام بیمه یک بخش ویژه استثنائات (ت) و (پ) بندهاي
 جـزء  »غیراصـولی  کـار  انجـام  یـا  معیـوب  مصـالح  یا کار نواقص رفع یا تعمیر تعویض، يها هزینه« و »غلط طراحی معلول

 پ) (بنـد  غلط طراحی از ناشی خسارات کلوز این اخذ با ولی باشد مین بیمه پوشش تحت کلی حالت در و بوده استثنائات
  یابد؛ می تغییر زیر صورت به دهد می توضیح را نامه بیمه استثنائات که »ت« بند و حذف نامه بیمه استثنائات از

                                                   
1- Inland Transit 
2- Serial Losses 
3- Cover for Designer’s Risk 
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 اجـراي  یـا  و/ معیـوب  مـواد  علـت  به بیمه مورد اقالم به وارد خسارت یا اتالف اصالح یا تعمیر جایگزینی،  هزینه ت)«(
 لـی و انـد  دیـده  خسـارت  دالیـل  این به مستقیما که است اقالمی به محدود استثنا این اما غلط، طراحی یا و/ کار نادرست

 معیـوب  مـواد  بردن کار به علت به اي حادثه اثر در ولی آمده در اجرا به صحیح نحو به که اقالمی به وارد خسارت یا اتالف
  »بود. نخواهد استثنا این مشمول باشند، شده ارتخس دچار غلط طراحی و/یا کار نادرست اجراي و/یا

 مـورد  یـا  هشـد  داده تحویـل  کـه  بیمـه  مـورد  قرارداد کارهاى از ییها قسمت پوشش( 116 کلوز -5-2-17
  1)گرفت قرار بردارى بهره

 کـه  اکارهـ  از هـایی  قسـمت  بـه  وارد خسـارات  آن اسـاس  بـر  و گردد می اي بیمه پوشش مدت افزایش موجب کلوز این
 یـا  اتـالف  نکـه ای ربـ  مشـروط  بـود،  خواهـد  نامـه  بیمه این پوشش تحت نیز اند گرفته قرار بردارى هبهر مورد یا شده تحویل

 وقـوع  بـه  اي بیمـه  پوشـش  مـدت  درطـول  و بوده نامه بیمه یک بخش تحت شده بیمه اقالم ساخت معلول مذکور خسارت
  باشد. پیوسته

 ماننـد  و دهـد  مـی  قـرار  پوشـش  تحـت  را باشـد  ساخت دوره در ها آن منشا که خطراتی تنها کلوز این گردد می یادآور
 زلزلـه  یا سیل بروز صورت در مثال طور به گیرند، نمی قرار پوشش تحت محتمل خطرهاي سایر )004( و )003( کلوزهاي

 مـورد  گـرفتن  قـرار  پوشش تحت براي و نماید دریافت خسارت تواند مین کلوز این طریق از گذار بیمه ،برداري بهره دوره در
 شکسـت  بیمـه  یـا  )CECR( ساختمانی شده تکمیل يها ریسک نامه بیمه مانند مناسب هاي نامه بیمه سایر بایست می بیمه

  نماید. تهیه بیمه، مورد گرفتن قرار پوشش تحت براي را )MB( آالت ماشین

  2)فاضالب و آبرسانى هاى لوله نصب ویژه طرایش( 117 کلوز -5-2-18

 اجـراي  هنگـام  در .باشـد  مـی  مشـهور  »مقطع سطح کلوز« به و است گذار شرط مشهور کلوزهاي جمله از که کلوز این
 را گـذاري  لوله آنکه بدون و نماید اقدام کانال حفاري به نسبت مختلف دالیل به پیمانکار است ممکن گذاري لوله يها پروژه
 موجـب  کـار  ایـن  گـذارد،  بـاقی  صورت همان به طوالنی مدت براي را کانال پوشاند، به را آن و اجرا تناسب به کانال درون

 ریسـک  کنتـرل  بـراي  .شـود  مـی  هسـتند،  آب طغیـان  و سیل مستعد که مناطقی در ویژه به خسارت بروز ریسک افزایش
 هـا،  لولـه  در گـردد  مـی  سـبب  کلـوز  ایـن  نماینـد.  اضافه نامه بیمه به را 117 کلوز دارند تمایل انگر بیمه ،ها پروژه گونه این

 متعهـد  زیـر  ویژه شرایط رعایت با تنها الي و گل شدن پر یا سیل از ناشی خسارت جبران براي گر بیمه محورها یا ها کانال
  باشد؛ خسارت جبران به

 نکند. تجاوز حادثه هر در کلوز این در شده ذکر مقدار از جزئی یا کلی حفاریهاي در روباز کانال طول حداکثر - 1

  شوند. پر گذارى، لوله عملیات از پس بالفاصله ها کانال - 2

                                                   
1- Cover for Insured Contract Works Taken over or Put into Service 
2- Special Conditions for Laying Water Supply and Sewer Pipes 
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  شوند. مسدود گذارى، لوله عملیات از پس بالفاصله ها لوله دهانه - 3
 .شوند پر آزمایش تکمیل از پس بالفاصله ،است گرفته قرار فشار آزمایش تحت آن هاى لوله که ییها بخش ىها کانال - 4

 حـداکثر  معمـوال  نمایـد.  پیشروي سپس و رساند اتمام به را کار مقطع به مقطع بایست می پیمانکار کلوز این اساس بر
 .شود می گرفته نظر در باشد) تر کم کدام (هر کیلومتر 3 یا پروژه کل طول %10 را کانال روباز مجاز طول

  1)آب هاى چاه حفارى عملیات( 118 کلوز -5-2-19

 حالـت  از چـاه  حفر عملیات در نامه بیمه پوشش تحت خطرات گردد می موجب و است پوشش کننده محدود کلوز این
  عبارتنداز؛ کلوز این پوشش تحت خطرات گردد. کلوز این در شده برده نام خطرات به محدود و خارج خطر تمام

  (سونامى) دریایی زلزله آتشفشان، زلزله، –
  سنگ و خاك ریزش آب، طغیان سیل، گردباد، وفان،ت –
  فرورفتگی و/یا گاز ناگهانى خروج –
  انفجار /سوزي آتش –
  (آرتزین) آب ناگهانى فوران –
  نمود. کنترل را آن نتوان  اى شده  شناخته روش هیچ با که الي و گل از ناشى اتالف –
 هیچ با که رسی هاي سنگ کردن طبله یا عادى غیر فشار علت به حفره دیواره ریزش شامل حفره ریختگی فرو –

  نمود. کنترل را ها آن نتوان اى شده شناخته روش
  دارد؛ وجود آن در زیر شرح به نیز اي ویژه استثنائات خطرات شدن برده نام بر عالوه
 پوشـش  توانـد  مـی  حفـارى  پیمانکـار  مـواردى  چنـین  (براى حفارى تجهیزات و لوازم به وارد خسارت یا اتالف –

  نماید) اخذ اى جداگانه اى مهبی
  سازي پاك عملیات  نوع هر  انجام   هاي هزینه –
 تزریـق  قبیـل  (از مطلـوب  طرایشـ   به  چاه برگرداندن منظور به عملیات نوع هر انجام و چاه پوشاندن هاى هزینه –

  غیره). و  شکاف ایجاد اسید،

 گـذار  بیمـه  اختیـار  در یا و امانت در یا مراقبت تحت یا به متعلق اموال یا موجود اموال( 119 کلوز -5-2-20
  2)مجاور) (اموال

 سـایر  و مشـاوران  پیمانکـاران،  کارفرما، جمله از انگذار بیمه هب متعلق اموال پیمانکاران، خطر تمام بیمه کلی حالت در
 ،نامـه  بیمـه  بـه  کلـوز  ایـن  شـدن  اضـافه  صورت در .دهد مین پوشش را دارند دخالت پروژه اجراي در نحوي به که عواملی

                                                   
1- Drilling Work for Water Wells 
2- Existing Property or Property Belonging to or Held in Care, Custody or Control by the Insured 
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 قـرار  پوشـش  تحت نیز مجاور) (اموال گذار بیمه اختیار در یا و امانت در یا مراقبت تحت یا متعلق تاسیسات و ها ساختمان
  .گردد می درج نامه بیمه در ها آن مبلغ و مجاور اموال نام .گیرند می

 شـود.  اشـتباه  ثالـث  شـخص  امـوال  بـا  است ممکن زیرا است اهمیت با بسیار »مجاور اموال« اصطالح ضروري: توضیح
 عوامـل  از یکـی  به متعلق و داشته قرار بیمه مورد محل مجاورت در که است اموالی مهندسی هاي نامه بیمه در مجاور اموال

 باشـد  داشـته  قصد (الف) شرکت که صورتی در مثال عنوان به باشد. مشاور پیمانکار، کارفرما، مانند پروژه اجراي در دخیل
 (ب) شـرکت  سـاختمان  مجـاورت  در رستوران زمین که نماید احداث رستورانی خود اداري موجود يها ساختمان کنار در

 سـاختمان  ولـی  شـوند  مـی  محسـوب  مجـاور  امـوال  رسـتوران  احداث نامه بیمه در (الف) شرکت يها ساختمان کلیه باشد،
 شـخص  قبـال  در مسـوولیت ( نامـه  بیمه دوم بخش طریق از بایست می و شود می محسوب ثالث شخص اموال (ب) شرکت
  .قرارداد بیمه پوشش تحت را ها آن ثالث)

  119 کلوز با 105 کلوز فرق - 5-2-20-1

 مالـک  به توجه بدون پروژه مجاور يها ساختمان تنها 105 کلوز در شد، گفته کلوز دو این توضیحات در که گونه همان
 سـاختمان،  ماننـد  امـوال  کلیـه  119 کلـوز  در ولـی  گیرد می قرار پوشش تحت ثالث) شخص پیمانکار، کارفرما، از (اعم آن

  .شود می شامل را باشند پروژه در دخیل عوامل از یکی یا پیمانکار یا کارفرما ها آن مالک که یتاسیسات

  1استحکامات) کردن سست یا برداشتن ارتعاش،( 120 کلوز -5-2-21

 ثالـث)  شـخص  مسـوولیت ( نامـه  بیمـه  دو بخـش  ویژه استثنائات )3( بند از بخشی و است اي بیمه پوشش افزاینده کلوز این
 گـاه  تکیـه  سستی یا جداشدگی ارتعاش، از ناشی جزیی یا کلی خسارات دوم، بخش پوشش شدن گسترده ضمن و شود می حذف

 .بـود  خواهـد  پرداخـت  قابـل  باشند، سالم کامال اجرایی عملیات شروع از پیش که این شرط به شود می وارد ثالث اشخاص به که
 سـاختمان  یـا  زمـین  یـا  اموال طرایش از گزارشی ،خود هزینه به و ساختمانی عملیات شروع از قبل باید لزوم صورت در گذار بیمه

  :کرد نخواهند پرداخت غرامت گذار بیمه به زیر يها مسوولیت قبال در انگر بیمه ضمنا کند. آماده را خطر معرض در
  است. بینی پیش قابل کار راياج روش یا ساختمانی کار ماهیت به توجه با که خسارتی یا اتالف –
 را آن از کنندگان استفاده نه و نموده وارد اي لطمه ساختمان یا زمین اموال، استحکام به نه که سطحی خسارت –

  .دهد می قرار خطر معرض در
 .کند می پیدا ضرورت بیمه دوره ولط در آن کاهش براي الزم اقدامات یا خسارت از جلوگیري براي که ییها هزینه –

                                                   
1- Vibration, Removal or Weakening of Support 
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  1)حائل دیوارهاي نگهداري و فونداسیون کوبی شمع به مربوط ویژه طرایش( 121 کلوز - 5-2-22

 یـا  و فونداسـیون  ياجـزا  یـا  هـا  سـتون  به وارد خسارات شود می سبب است، گذارنده شرط کلوزهاي جزء که کلوز این
  گردند؛ خارج گر بیمه تعهدات از و مستثنی زیر در شده تعیین دالیل به حائل دیوارهاي

  که: لیدیوارحا ياجزا يها شمع اصالح یا جایگزینی رايب - 1
  اند. شده اجرا ضعیف یا و کج یا اصولی غیر صورت به ها شمع کارگذاري، زمان در -الف
  اند. شده خسارت دچار کشش یا اجرا طی در یا شده معیوب یا مفقود -ب
  باشند. دیده خسارت آن هاي پایه يها پوشش یا تجهیزات یا شده ضایع شدن، فشرده خاطر به -ج

   اند. شده اجرا ضعیف یا و اصولی غیر نصب هنگام در که آهنی سپرهاي اصالح رايب - 2
  نوع. هر از مواد نفوذ یا نشتی هر اصالح رايب - 3
  شده. کم  بنتونیت یا و  خالی فضاهاي کردن پر  رايب - 4
 بـه  دیگـر  عبـارت  بـه  یـا  انـد  شـده  شناخته مردود برشی بار عبور آزمایش در که پی یا شمع هر اجزاء از استفاده - 5

  اند. نرسیده شان طراحی برشی بار ظرفیت
  .شده بازسازي هاي قاب یا ها فیلپرو رايب - 6

 یـا  اتالف گونه این ایجاد مسوولیت .رود نمی کار به طبیعی حوادث وسیله به شده ایجاد خسارت یا اتالف رايب کلوز این
 .باشد می گذار بیمه عهده هب خسارت

  2)موج ارتفاع به مربوط پوشش تضمین( 122 کلوز -5-2-23

 امـواج  از ناشی خسارات پرداخت در گر بیمه تعهدات  شود می موجب است، اي بیمه پوشش کننده محدود که کلوز این
 دیگـر  عبـارت  بـه  شـود.  محـدود  اسـت،  گذشـته  سـال  4 در شده ایجاد موج باالترین از بیش ها آن ارتفاع که هایی موج به

  .شود مین پرداخت تر کم ارتفاع با امواج از ناشی خسارات

  3)شکن موج به مربوط پوشش تضمین( 123 کلوز - 5-2-24

 در قسـمت  هر طول که شود انجام صورتی در گر بیمه توسط خسارت پرداخت ؛شود می موجب گذارنده شرط کلوز این
 باشد. متر )20( بیست از تر کم بعدي محافظ سازه یا الیه از شکن موج ساخت حال

                                                   
1- Special Conditions Concerning Piling Foundation & Retaining Wall Works 
2- Warranty Concerning Wave Height 
3- Warranty Concerning Breakwater 
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  1نصب خطر تمام بیمه کلوزهاي -5-3

 يتـر  بـیش  نسبت از آن نصبی تجهیزات و مصالح ارزش که ییها پروژه براي نامه بیمه نوع این شد، گفته که گونه همان
 کـد  کـه  هسـتند  زیـر  شـرح  بـه  نصـب  خطـر  تمام بیمه کلوزها .شود می استفاده برخوردارند، پروژه اجزاي سایر به نسبت

  .شوند می شروع دو شماره با آن کلوزهاي

  ).E.A.R( نصب خطر تمام بیمه کلوزهاي فهرست -3- 5 جدول
  )شوند می شروع دو عدد (با کلوز عنوان کلوز شماره

  سازنده کارخانه خطر پوشش  200

  تضمین دوره پوشش  201

  نصب و ساختمانى آالت ماشین پوشش  202

  مستعمل آالت ماشین به مربوط استثناء  203

  هیدروکربن پردازش صنایع براي 1 شماره مخصوص شرط  204

  هیدورکربن پردازش صنایع کاتالیزورهاي پوشش رايب 2 شماره مخصوص شرط  205

  حریق اطفاي تجهیزات به مربوط ویژه شرایط  206

  انبارها و ها کمپ به مربوط تضمین  207

  زیرزمینی يها لوله و ها کابل به مربوط تضمین  208

  مزروعات و ها جنگل محصوالت، به وارد خسارت یا اتالف استثناء  209

  اي هسته سوخت عناصر پوشش  211

  آلودگی رفع يها هزینه پوشش  212

 آن داخلی اجزاي با رآکتور فشار تحت مخزن پوشش  213

  زمین نشست علت به خسارت یا اتالف استثناء  214

  گذاري کابل و مجراگذاري ،گذاري لوله عملیات درطی روباز يها کانال براي ویژه شرایط  217

  گذاري لوله هنگام یابی نشت يها هزینه پوشش  218

  غیره و ها خیابان آهن، راه خاکریزهاي ها، رودخانه زیر در لوله خط مسیرهاي افقی دار جهت حفاري شرایط  219

  داخلی نقل و حمل  220

  آب طغیان و سیل بارش، مقابل در ایمنی اقدامات به مربوط مخصوص طرایش  221

  افقی دار جهت حفاري از ناشی مسوولیت یا خسارت اتالف، استثناء  222

  نسوز يها پوشش استثناء  223
  
 از برخـی  ،»پیمانکـاران  خطر تمام بیمه« و »نصب خطر تمام نامه بیمه« با مرتبط عملیات و شرایط نزدیکی به توجه با

    شوند. گرفتهکار به نامه بیمه دو هر در ندتوان می کلوزها

                                                   
1- E.A.R.-Erection All Risks 
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  »نصب خطر تمام« و »پیمانکاران خطر تمام« بیمه دو در مشترك کلوزهاي -5-3-1

  »نصب خطر تمام« و »پیمانکاران خطر تمام« بیمه دو در مشترك کلوزهاي فهرست - 4- 5 جدول
 نامه بیمه دو هر رايب مشترك استفاده کلوز ارهشم

 مجاور تاسیسات و موجود يها ساختمان به مربوط پوشش 105

 داخلی نقل و حمل 113

 هم سر پشت خسارات 114

 طراح ریسک پوشش 115

 .است گرفته قرار برداري بهره مورد یا شده داده تحویل که بیمه مورد قراردادي کارهاي از قسمت آن پوشش 116

  )مجاور اموال( گذار بیمه اختیار در یا و امانت در یا مراقبت تحت یا متعلق اموال یا واقع اموال  119
  آالت ماشین پوشش  202
  زمین نشست از ناشی خسارت یا زیان استثناء  214

  »نصب خطر تمام« و »پیمانکاران خطر تمام« بیمه دو در مشابه کلوزهاي -5-3-2

  »نصب خطر تمام« و »پیمانکاران خطر تمام« بیمه دو در مشابه کلوزهاي فهرست - 5- 5 جدول
 .E.A.R_نصب خطر تمام مشابه شماره .C.A.R_پیمانکاران خطر تمام کلوز شماره

102 208 
103 209 
107 207 
110 221 
112 206 
115  200  
117 217 

  1)سازنده کارخانه خطر پوشش( 200 کلوز - 5-3-3

 بنـد  که طوري به شود حذف نامه بیمه عمومی شرایط استثنائات از بخشی گردد می موجب پوشش ي افزاینده کلوز این
   شود: می نامه بیمه »یک بخش ویژه استثنائات« از »پ« بند جایگزین زیر

 مـواد  غلط، طراحی علت به مستقیم طور به که اقالم یا/و قطعات جایگزینی یاو/ تعمیر به مربوط هاي هزینه کلیه )پ«(
 نصـب،  در اولیه خطاى این اصالح براى گذار بیمه که هائى هزینه جز به ،باشد کار نادرست راياج یا و معیوب گري ریخته یا

  ».شد می متحمل خسارت وقوع از قبل آن کشف درصورت

  رود. نمی کار به ساختمان مهندسی يها بخش اقالم و قطعات مورد در کلوز این صورت هر در

                                                   
1- Cover of Manufacturer’s Risk 
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  1)تضمین دوره پوشش( 201 کلوز -5-3-4

 اي بیمـه  پوشـش  کـه  است آن مهم نکته گیرد. می قرار اي بیمه پوشش تحت نیز نصب قرارداد تضمین دوره کلوز این با
 نصـب،  در خطـاي  نتیجـه  در بیمـه  مـورد  اقـالم  بـه  وارد خسـارت  یا اتالف پوشش براي صرفا و نبوده خطر تمام کلوز این

 بـراى  گـذار  بیمه که ىیها هزینه ولى ،شود می داده توسعه کار نادرست اجراي و/یا معیوب گري ریخته یا مواد غلط، طراحی
  .باشد می مستثنی شد، می متحمل خسارت وقوع از قبل آن کشف درصورت نصب، در اولیه خطاى این اصالح

 بـا  ارتبـاط  در یـا  از ناشـی  غیرمسـتقیم  یـا  مسـتقیم  طـور  بـه  کـه  خساراتى یا ها اتالف شامل تضمین دوره هاى تامین
  بود. خواهدن ،باشد آمده وجود به ثالث اشخاص لقبا در مسوولیت نیز و طبیعى خطرات نوع هر و/یا انفجار سوزى، آتش

  2)نصب و ساختمانى آالت ماشین پوشش( 202 کلوز -5-3-5

 کـه  نصـب  و ساختمانى آالت ماشین به وارد خسارت یا اتالف به ،نامه بیمه یک بخش پوشش ،گردد می موجب کلوز این
  داشت: نخواهد تعهدى زیر موارد در گر بیمه وجود این با یابد، تعمیم اند شده درج آالت ماشین یوستپ لیست در

 کننـده  خنک انجماد اختالل، یا شکستگی گسیختگی، مکانیکی، یا الکتریکی شکست علت به خسارت یا اتالف –
 شکسـتگی  گونه این نتیجه در اگر اما ،کننده خنک یا روغن فقدان یا کاري روغن سیستم در عیب دیگر، سیال یا
 گـردد،  )آالت ماشـین  ياجـزا  سـایر  بـه  (خسـارت  بیرونـی  خسـارت  به منجر که افتد اتفاق اي حادثه اختالل یا

   بود، خواهد جبران قابل تبعی خسارات گونه این
  یما.پهوا یا آبى نقلیه وسایل یا عمومى هاى جاده در مرور و عبور براى مجاز نقلیه یلوسا به وارد خسارت یا اتالف –
 و نـوع  همـان  از نـو  ماشـینی  بـا  ها آن زینىگجای روز ارزش معادل باید نصب و ساختمانى آالت نماشی شده بیمه مبالغ
  .باشد ظرفیت

  3)مستعمل آالت ماشین به مربوط يناثاست( 203 کلوز -5-3-6

 مـوارد  در را مسـتعمل  شـده  بیمـه  اقالم به وارد خسارت یا اتالف گر بیمه شود می سبب پوشش محدودکننده کلوز این
  :ننماید رانبج زیر

  باشد. قبلی کارکرد دوره به استناد قابل که خسارتی یا زیان –
 پیـاده  عملیـات  کـه  (درصـورتی  باشـد  ها ماشین اجزاى کردن پیاده عملیات به استناد قابل که یخسارت یا زیان –

  .)باشد خارج پوشش شمول از کردن
  رفلزي.غی اجزاء به وارد خسارت یا زیان –

                                                   
1- Guarantee Cover 
2- Cover of Construction/Erection Machinery 
3- Exclusion Concerning Used Machinery 
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  1)هیدروکربن پردازش صنایع براي 1 شماره مخصوص شرط( 204 کلوز -5-3-7

 نامـه  بیمـه  به هیدروکربن مواد با ارتباط در را زیر مقررات و استثنائات و است گذارنده شرط کلوزهاي دسته از کلوز این
  ؛نماید می اضافه
  :ها دستگاه داخل به روکربندیه وعهرن ورود ابتداي از«

 نیـز  انفجـار  و سوزي آتش خسارت که گردد می مقرر نامه بیمه این یک بخش فرانشیز عنوان به ...................... مبلغ - 1
  ،بود خواهد فرانشیز این مشمول

  داشت: نخواهد تعهدي خسارت یا اتالف براي زیر موارد در گر بیمه - 2
  2،باشد گرفته قرار وششپ تحت الحاقیه طریق از که این مگر کاتالیزورها به وارد خسارت -الف
  الستیکی، لوله  هرنوع خوردگی ترك یا حد از بیش حرارت علت به کننده تبدیل واحدهاى به وارد خسارت -ب
  زا. گرما يها واکنش درپی خوردگی ترك یا حد از بیش حرارت علت به شده بیمه يها دستگاه به وارد خسارت -ج
 حـذف  علـت  بـه  یـا  مقـرر  يهـا  تکنیـک  عمدي نگرفتنکار به علت به شده بیمه يها دستگاه به وارد خسارت -د

  ایمنی، وسایل
  ».فوق موارد از ناشی مسوولیت هرگونه همچنین

  3)هیدورکربن پردازش صنایع کاتالیزورهاي پوشش رايب 2 شماره مخصوص (شرط 205 کلوز -5-3-8

  ؛دهد می افزایش مذکور کلوز به نسبت زیر توضیحات مطابق را اي بیمه پوشش و بوده 204 کلوز مکمل که کلوز این
 بـا  )204 شـماره  کلـوز  در (منـدرج  هیـدروکربن  پـردازش  صنایع براي 1 شماره مخصوص شرط »2« ماده از )الف بند
 یـا  اتـالف  یـک  دراثر خود خسارت یا اتالف گونه این که این مگر کاتالیزورها به وارد خسارت« :شود می جایگزین زیر عبارت

  »،باشد آمده وجود به شده بیمه لوازم یاو/ ها دستگاه به جبران قابل خسارت

  4)حریق اطفاي تجهیزات به مربوط ویژه (شرایط 206 کلوز -5-3-9

 یـا  مسـتقیم  خسـارت  یـا  اتـالف  انگـر  بیمـه  آن؛ موجـب  بـه  و گـذارد  می خسارت جبران براي اضافی شرایط کلوز این
  کرد: خواهند پرداخت وي به گذار بیمه سوي زیراز طرایش رعایت اب تنها را انفجار یا/و سوزي آتش از ناشی غیرمستقیم

  باشد. دسترس در همواره  فوري  استفادهمنظور به کافی و  مناسب  ادوات با  همراه  بایستی می نشانی آتش  تجهیزات - 1
 فـوري  دخالـت  رايب کافی تعداد به بایستی می مذکور تجهیزات از استفاده براي دیده آموزش نشان آتش ینمامور - 2

  باشند. دسترس در ضرورت، زمان در
                                                   

1- Special Condition 1 for Hydrocarbon Processing Industries 
 مراجعه شود. 205به توضیحات کلوز  -2

3- Special Condition 2 for Hydrocarbon Processing Industries Cover of Catalysts 
4- Special Conditions Concerning Fire Fighting Facilities 
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 در بایـد  هـا  آن نگهـداري  ،باشـد  ضـروري  قـرارداد  به مربوط کارهاي نصب یا ساخت رايب مصالح کردن انبار اگر - 3
  نگردد. متجاوز ................... از انبار واحد هر در ها آن ارزش که يطور به یردپذ صورت تر کوچک انبارهاي

 از هـا  آن فاصـله  یـا  و باشـند  شـده  مجزا یکدیگر از آتش مقابل در مقاوم دیوارهاي وسیله به یا بایستی می انبارها
  باشد. متر 50 حداقل یکدیگر
 و پسـماند  نباشـند،  کاري سیمان عملیات مناسب که يکار بهقال يها بندي تخته (نظیر اشتعال قابل مواد هرگونه

 نصب یا ساختمانی عملیات محل از دور کامال محلی در باید اشتعال قابل گازهاي و مایعات تمام ویژه به و )غیره
  .دنباش داشته قرار گرمازا مواد با کار هرنوع و

 کـه  مجازاسـت  صـورتی  در فقـط  احتـراق  قابـل  مواد نزدیکی در روباز شعله از استفاده ای کاري لحیم ،جوشکاري - 4
  باشد. حاضر محل در حریق اطفاء وسایل با همراه نشانی آتش مجهز و ورزیده مامور یک اقلحد

  قابـل  و  شـده   نصـب   ،کارخانه در  گیريکار به رايب  شده طراحی نشانی آتش  وسایل تمامی باید  آزمایش  شروع در - 5
  باشند.  استفاده

  1)انبارها و ها کمپ به مربوط (تضمین 207 زوکل -5-3-10

 آب طغیـان  یا سیل سوزي، آتش دراثر انبارها و ها کمپ به وارد خسارت گر بیمه آن؛ بنابر و است گذارنده شرط کلوز این
 محلـی  در انبارهـا  و هـا  کمپ که کرد خواهد جبران درصورتی تنها را ها آن از ناشی مستقیمغیر یا مستقیم مسوولیت نیز و

 50 حـداقل  انبارهـا  و بوده گذشته سال 20 در کارگاه درسراسر شده ثبت آب سطح حداکثر از باالتر که باشند گرفته قرار
  باشند. شده جدا هم از آتش ضد دیوارهاي وسیله به یا داشته فاصله یکدیگر از رمت

  :باشد  زیر شرح به حادثه هر در گر بیمه تعهد حداکثر که گردد می موافقت همچنین
  ................. ها: کمپ رايب

  .......... اختصاصی: انبار واحد هر براي

  2)زیرزمینی هاي لوله و ها کابل به مربوط تضمین( 208 کلوز -5-3-11

 سـایر  یـا  هـا  لولـه  و/یـا  هـا  کابـل  به وارد خسارت یا اتالف با رابطه در انگر بیمه ؛شود می موجب گذارنده شرط کلوز این
 مربـوط  مقامـات  از گـذار  بیمـه  ،کـار  شـروع  از قبل که نمایند پرداخت غرامت صورتی در تنها موجود، زیرزمینی تاسیسات

  باشد. کرده کسب اطالع زیرزمینی تاسیسات سایر یا ها لوله ،ها کابل دقیق محل درباره
 ،بـود  خواهد زیرزمینی تاسیسات سایر یا ها لوله ،ها کابل گونه این تعمیر هاي هزینه به محدود مورد هر در غرامت جبران

  .باشد می یستثنم مستقیمغیر خسارت هرگونه

                                                   
1- Warranty Concerning Camps and Stores 
2- Warranty Concerning Underground Cables and Pipes 
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  1)مزروعات و ها جنگل محصوالت، به وارد خسارت یا اتالف ي(استثنا 209 لوزک -5-3-12

 یـا  مسـتقیم  مسـوولیت  یا خسارت اتالف، قبال در انگر بیمه آن؛ مطابق و بوده اي بیمه پوشش کننده محدود کلوز این
 غرامتـی  ،قـرارداد  مـورد  عملیات راياج طی در مزروعات هرگونه /یاو ها جنگل ،محصوالت به نسبت گذار بیمه مستقیمغیر

  کرد. دنخواهن پرداخت

  2)اي هسته سوخت عناصر پوشش( 211 لوزک -5-3-13

 زیـر  شـده  مطـرح  شـرایط  بـا  مطـابق  اي هسـته  سـوخت  عناصر پوشش به را نامه بیمه پوشش و بوده افزاینده کلوز این
  ؛دهد می افزایش
    :شود می زیر موارد شامل سوختی عنصر یک :تعریف - 1

 ؛آلیاژي) ماده و ترکیب قابل شدن، غنی قابل تجزیه، (قابل سوختی ماده    
 ؛سوخت حافظم پوشش   

 محافظ سازه. 

   پوشش مدت -2
 زمـان  از پـس  آن آغـاز  دبای و باشد داشته وجود بایستی است اعتبار داراي نامه بیمه زمانی که تا تنها پوشش این

 فشـار  تحـت  مخـزن  در خـود  محل در سوختی عنصر قرارگیري از پس آن انتهاي و نصب محل کارگاه در تخلیه
   باشد. رآکتور

   نماید. تمدید درخواست گر بیمه از باید گذار بیمه نماید، تجاوز ماه ........ از پوشش این مدت میانگین اگر
   خسارت پرداخت -3

   شود. پرداخت باید فرانشیز اعمال از پس مواد خسارت یا اتالف تعمیر يها هزینه همه خسارت یا اتالف هنگام در
    :شود می شامل را زیر موارد مثال عنوان به ها هزینه این
    ؛آن انبار و بازدید و دیده خسارت سوختی عناصر از سوخت استخراج يها هزینه -الف
    ؛سوخت محافظ سازه و پوشش جایگزینی یا تعمیر يها هزینه -ب
  ؛دیده خسارت سوختی ماده مجدد شفرآور يها هزینه -ج
   ؛دیده خسارت یا شده تلف سوختی ماده جایگزینی يها هزینه -د
  ؛سوختی عناصر تشکیل جهت محافظ سازه و سوخت محافظ پوشش سوختی، ماده مونتاژ يها هزینه - ه
  .نقل و حمل و ورود براي الزم مجوزهاي اخذ يها هزینه شامل بیمه و نقل و حمل يها هزینه -و

                                                   
1- Exclusion of Loss of or damage to Crops, Forests and Cultures 
2- Cover of Nuclear Fuel Elements 
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 شـده  بیمـه  مبلـغ  از تـر  بـیش  نبایـد  دیـده  خسـارت  سوختی عناصر از هریک براي خسارت پرداخت حال هر در
  باشد. عنصري چنین براي متناسب

  .............. خسارت هر در فرانشیز -4
 شـده  بیمه سوختی عناصر واقعی ارزش به نسبت سالیانه صورت به هزار در ....... باید اضافی پوشش نای بیمه حق - 5

   شود. اعمال
  ................. :سوختی عنصر واقعی ارزش
  ............................ :تاریخ
  ........................ :(تن) سوخت وزن

  ........................... :واقعی ارزش

  1)آلودگی رفع يها هزینه پوشش( 212 وزکل -5-3-14

 در انـد شده رادیواکتیو که اقالمی آلودگی رفع براي اضافی هزینه پوشش آن؛ مطابق و است اي بیمه پوشش افزاینده کلوز این

  یافت. خواهد تعمیم ،انددیده آسیب نامه بیمه در پرداخت قابل خسارت یک علت به که اقالمی و عادي عملیات دوره

  :شود می شامل را زیر موارد نمونه عنوان به آلودگی رفع هزینه این

 مثـال  بـراي  باشـد،  پـذیر  امکـان  مناسب طور به دیده خسارت اقالم تعمیر اینکه از قبل تا شده صرف يها هزینه  -الف

  عادي؛ عملیات هدور در شده یونیزه اشعه درمعرض قالما آلودگی رفع هزینه

 جـایگزینی  و برداشـت  بـراي  مـثال  دیـده،  خسارت اقالم ساختن دسترسی قابل منظور به شده صرف يها هزینه  -ب

  محافظ؛ و سپر دیوارهاي
 یـا  کـار  در وقفـه  محـافظ،  لبـاس  بـراي  مـثال  خسـارت،  تعمیـر  پرسـنل  از محافظت منظور به شده صرف هزینه  -ج

  غیره؛ و اشعه درمعرض قرارگیري محدودسازي

 در کـه  آلـودگی  دلیـل  به باید و شوند تعمیر ندتوان مین که ايدیده خسارت اقالم براي شده صرف اضافی هزینه  -د

  شوند؛ تعویض ،اندنموده پیدا عادي عملیات دوره

 الزامـی  دیـده  زیـان  قطعـات  تعمیـر  از پـس  آن انجام که يتایید يها بازرسی و ها کنترل ،ها تست گونه آن هزینه  - ه
  ؛باشد می

  رادیواکتیو؛ ضایعات دفع و برداشت هزینه  -و
  کرد. نخواهد تجاوز حادثه هر در ....................... مبلغ از کلوز این تحت پرداخت قابل مبلغ کل جمع وجود، این با

                                                   
1- Cover of Cost for Decontamination 
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 یـک  بخش در پوشش تحت دیده، خسارت اقالم عادي تعمیرات هزینه مورد در فوق شده تعیین حد حال هر در
  رفت. نخواهد کار به نامه بیمه

  1)آن داخلی اجزاي با رآکتور فشار تحت مخزن پوشش( 213 وزکل -5-3-15

 سـوخت  استثناي (به آن داخلی اجزاي و توررآک فشار تحت مخزن پوشش به نامه بیمه پوشش و بوده افزاینده کلوز این
 وجـود  آلـودگی  رفـع  هزینـه  و عادي تعمیرات هزینه بین تفاوتی مورد این در یافت. خواهد تعمیم 2کننده) جذب عناصر و

 خـارجی  حـدود  کـرد.  نخواهـد  تجـاوز  حادثـه  هر براي ................... مبلغ از کلوز این تحت پرداخت قابل غرامت کل ندارد.
  شوند. مشخص نامه بیمه به منضم هاي نقشه در بایست می رآکتور فشار تحت مخزن

  3)زمین نشست علت به خسارت یا اتالف ياستثنا( 214 کلوز -5-3-16

 اصـالح  یـا  ناکـافی  (کوبیـدن)  سـازي  متراکم علت به زمین اگر شود می سبب است، پوشش کننده محدود که کلوز این
 گـر  بیمه شود، خسارت به منجر و نماید نشست ناکافی، یا صحیح غیر کوبی شمع نتیجه در یا و زمین بستر خاك نامناسب
  باشد. نداشته خسارت جبران براي تعهدي

 و مجراگـذاري  ،گـذاري  لولـه  عملیـات  درطـی  روبـاز  يهـا  کانـال  بـراي  ویژه (شرایط 217 کلوز - 5-3-17
  4)گذاري کابل

 زیرزمینـی  هـاي  کابـل  اجـراي  و گـذاري  لوله يها پروژه در خسارت جبران براي را شرایطی 117 کلوز همانند کلوز این
 قبیـل  از آب طغیـان  ،سـیل  ،باران ،وفانت علت به خسارت یا اتالف نوع هر درقبال گر بیمه کلوز؛ این مطابق .کند می تعیین

 هـا  کابـل  یـا  مجراهـا  ،هـا  لولـه  شدن شناور و ریزش فرسایش، الي، و گل رسوب، نشینی ته ماسه، تجمیع از کانال شدن پر
 تـا  حداکثر باشد، شده قرارداده آن داخل در که اقالمی و/یا شده حفارى جزئی یا کامل طور به که کانالی بودن باز درنتیجه

  کرد. خواهد پرداخت خسارت حادثه هر در روباز کانال کیلومتر .........
 مواقع براي لوله انتهاي دو نزدیکی در ها لوله نمودن مسدود جهت الزم تجهیزات بودن دردسترس از بایستی گذار بیمه

 در کـار  توقـف  هرگونه از قبل سیل، معرض در هاي لوله انتهاي دو بودن مسدود درمورد و کرده حاصل اطمینان اضطراري
  نماید. حاصل اطمینان تعطیالت و شبها مثل کار اجراي عدم زمان

  گیرند. می نظر در باشد) تر کم کدام (هر پروژه کل طول %10 یا کیلومتر 3 را روباز کانال مجاز طول حداکثر معموال

                                                   
1- Cover of Reactor Pressure Vessel with Internals 

ه، عناصر سوخت؛ ماده سوختی (شکافتپذیر، قابل غنی شدن، ماده ترکیبی و آلیاژي)، پوشش سوخت بعالوه سازههاي محافظ وابسته. عناصر جذب کننـد  -2
  عالوه ماده سازهاي وابسته.ه هاي فاصله پرکن ب هاي کنترل و میله هاي مسدود کننده، میله میله

 
3- Exclusion of Loss or Damage due to Subsidence 
4- Special Conditions for Open Trenches during Laying of Pipelines, Ducts and Cables 
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  1)گذاري لوله هنگام یابی نشت يها هزینه (پوشش 218 کلوز - 5-3-18

 گـذار  بیمـه  بـه  نامه بیمه این در زیر اقالم براي گر بیمه آن؛ مطابق و داده افزایش را اي بیمه پوشش ي محدوده کلوز این
  کرد: خواهد پرداخت خسارت
 حمـل  و گیريکار به هزینه ویژه، يها دستگاه اجاره هزینه (شامل هیدرواستاتیک تست بابت یابینشت يها هزینه  -الف

  )؛ها دستگاه گونه این نقل و
 کشف براي جستجو در خاکی عملیات گونه این (اما) است، ندیده خسارتی خودش که کانالی روي خاکی عملیات  -ب

  مجدد؛ پرکردن لوله، خط روي از خاك برداشتن حفاري، مثال براي ،باشد می ضروري ها نشتی مرمت و
  که: یشرط به

  و شود، مربوط سایت در (کار) غلط اجراي به یا آمده وجود به پرداخت قابل حادثه یک دراثر نشت –
 بـه  طریـق  ایـن  از شـده  کشف عیب هرگونه و باشند گرفته قرار X-ray آزمایش تحت جوش درزهاي از % ...... –

  باشد. شده برطرف مناسب طور
  شد، خواهد محدود زیر مبالغ به درمجموع پرداخت قابل خسارت

  تست: بخش هر براي
  :نامه بیمه دوره یک درطی
  بود. خواهد مستثنی اي بیمه پوشش از جوش درزهاي نادرست تعمیر از ناشی يها هزینه

 آهن، راه خاکریزهاي ها، رودخانه زیر در لوله خط مسیرهاي افقی دار جهت حفاري شرایط( 219 کلوز -5-3-19
  2)هغیر و ها بانیاخ

 خـاك،  هـاي  (نمونـه  خـاکی  تحلیـل  و تجزیـه  یـک  کـه  درصـورتی  تنها گر بیمه ؛شود می موجب گذارنده شرط کلوز این
 از پـیش  فنـی،  اسـتانداردهاي  آخرین با مطابق صحیح حفاري عملیات براي نیاز مورد غیره) و بندي دانه تحلیل ،زنی گمانه
 زیـر  در شـده  تعیین غرامت حد یا بیمه مورد مبلغ سقف تا باشد، آشنا حفاري فن با پیمانکار و باشد شده انجام کار شروع
 گـذار  بیمـه  به غیره و ها راهآزاد ،آهن راه خاکریزهاي ،ها رودخانه زیر در افقی دار جهت حفاري عملیات طی در خسارت براي

   نمود. خواهد پرداخت خسارت

  :کرد نخواهد پرداخت خسارت گذار بیمه به زیر موارد از ناشی یا اثر در يها خسارت یا اتالف براي گر بیمه همچنین

  شده؛ ریزي برنامه مسیر از انحراف حفاري، هدف نقطه کردن گم –
  بنتونیت)؛ مثال (براي حفاري گل در (کیفیت) تغییر یا اتالف –

                                                   
1- Cover of Leak Search Costs when Laying Pipelines 
2- Conditions for Horizontal Directional Drilling of Pipeline Routes below Rivers, Railway Embankments, Streets, etc 
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  افقی. دار جهت حفاري حوزه در لوله خط بیرونی عایق به خسارت –
 ارزش + شـود  کشـیده  زمـین  زیـر  در اسـت  قـرار  کـه  اي لوله خط مادي ارزش + حفاري يها هزینه( 1شده بیمه مبلغ
  ............... حفاري): تجهیزات

  ................ حفاري: هر در خسارت پرداخت حد
  حادثه هر در ........................ حداقل خسارت، هر %20 فرانشیز:

  2)داخلی نقل و حمل( 220 کلوز -5-3-20

 بـه  وارد خسـارت  یـا  اتالف هاي هزینه نامه بیمه یک بخش که؛ اي گونه به دهد می افزایش را نامه بیمه پوشش کلوز این
    نمود: خواهد جبران زیر طرایش تحت گردند می تامین (کشور) داخل در که را شده بیمه اموال

 حمل یا آبی يها راه طریق از جز به ،شود می حمل قرارداد راياج سایت به محموله که زمانی مدت در خسارت –
  )کشور( داخلی محدوده در هوایی

 شکسـت  با سرقت زمین، نشست سنگ، یا خاك ریزش آب، طغیان زلزله، سیل، ضربه، تصادم، از ناشی خسارت –
   باشد، سوزي آتش یا حرز

 فضـاي  کـه  يطـور  بـه  باشـند  حمل آماده یا و شده بندي بسته مناسب طور به شده بیمه اموال آنکه بر مشروط –
  ،باشد موجود حمل هنگام در محموله چیدمان رايب کافی

  نماید.ن تجاوز نقلیه وسیله هر در .................. از کلوز این تحت پرداخت قابل مبلغ حداکثر برآنکه مشروط و –
 نامه بیمه به باید نیز 207 و 206 کلوزهاي باشد، داشته ضرورت قرارداد اجراي سایت از خارج انبارداري، چنانچه ضمنا

  .گردد اضافه
  .............. :(کشور) داخل در شده جا جابه اموال کل ارزش

  ................... فرانشیز:

  3)آب طغیان و سیل بارش، مقابل در ایمنی اقدامات به مربوط مخصوص طرایش( 221 کلوز -5-3-21

 رعایـت  بـه  مشـروط  گـر  بیمـه  خسـارت  جبـران  تعهد شود می سبب است گذارنده شرط کلوزهاي جمله از که کلوز این
 یـا  مسـتقیم  مسـوولیت  یـا  خسـارت  ،اتـالف  درصـورتی  تنها گر بیمه صورت این در گردد. کلوز این در شده تعیین شرایط

 مناسـب  ایمنی اقدامات پروژه راياج و طراحی در که کرد خواهد جبران را آب طغیان یا سیل ،شبار از ناشی غیرمستقیم
  باشد. آمده عمل به

                                                   
 در هر حادثه، مبلغ بیمه شده باید بمیزان خسارت پرداخت شده کاهش یابد و تجدید پوشش مبلغ بیمه شده ممکن است ضروري باشد. -1

2- Inland Transit 
3- Special Conditions Concerning Safety Measures with Respect to Precipitation, Flood and Inundation 
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 اتادار توسـط  شـده  تهیـه  آمـاري  اطالعات گرفتن درنظر با که است هایی بینی پیش مناسب، ایمنی اقدامات از منظور
 احتمـال  و بیمه مورد محل در ساله 20 بازگشت دوره یک در آب طغیان و سیل وقوع ،شبار میزان درخصوص هواشناسی

   گیرد. صورت نامه بیمه مدت تمام در خطرات این وقوع
 در آب مجـاري  راه سـد  از )درختان ،ماسه و شن (مانند موانع فوري برداشت عدم از ناشی مسوولیت یا خسارت ،اتالف

 تعهـد  در باشـد،  نداشـته  یـا  داشـته  جریـان  یآب ،مجاري این در که این از اعم آب جریان رهاسازي منظور به پروژه، محل
  نیست. گر بیمه

  1)افقی دار جهت حفاري از ناشی مسوولیت یا خسارت اتالف، ي(استثنا 222 کلوز - 5-4

 زیر موارد اثر در مسوولیت یا خسارت اتالف، براي گر بیمه آن؛ اساس بر و است اي بیمه پوشش کننده محدود کلوز این
  کرد: نخواهد پرداخت خسارت گذار بیمه به

  افقی؛ دار جهت حفاري درنتیجه غیرمستقیم یا مستقیم (خسارت) –
  افقی. دار جهت حفاري وسیله به شده ایجاد مسیرهاي حوزه در لوله خطوط خود به (خسارت) –

  2)نسوز يها پوشش ياستثنا( 223 کلوز - 5-4-1

 اولـین  زمـان  از نسـوز  يها پوشش به وارد خسارت یا اتالف براي گر بیمه ؛شود می سبب و بوده کننده محدود کلوز این
  ننماید. پرداخت خسارتی دهی حرارت

                                                   
1- Exclusion of Losses, Damage or liabilities Arising from Horizontal Directional Drilling 
2- Refractory Linings Exclusion 
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  .M.B - آالت ماشین شکست بیمه کلوزهاي - 5-5

   ).M.B( آالت ماشین شکست کلوزهاي فهرست -6- 5 جدول
  )شوند می شروع سه عدد با ( کلوز عنوان کلوز شماره

  ثالث اشخاص مسوولیت و مجاور اموال  302
  نقل و حمل ياستثنا هب – بدنه خطر پوشش  311
  نقل و حمل با - بدنه خطر پوشش  312
  ترانسفورماتورها) ژنراتورها، موتورها، (مانند الکتریکی آالت ماشین مجدد پیچی سیم رايب استهالك تعدیل  331
  برقی موتورهاي کلی تعمیرات  343
  توربوژنراتورها و آبی گازي، ،بخاري هاي توربین کلی تعمیرات  344
  بویلرها کلی تعمیرات و بازرسی  345

  1ثالث اشخاص مسوولیت و مجاور اموال - 302 کلوز -5-5-1

 برآنکـه  مشـروط  و آن ضـمایم  یـا  نامـه  بیمه در مندرج مقررات و استثنائات شرایط، رعایت ضمن و کلوز این موجب به
 .... شـماره  ردیـف  در منـدرج  اقـالم  خصـوص  در کلـوز  ایـن  باشد، کرده پرداخت را توافق مورد اضافی بیمه حق گذار بیمه

 اقـالم  به جز( را گذار بیمه اموال به وارد بینی پیش غیرقابل و ناگهانی فیزیکی خسارت یا اتالف ،نامه بیمه مشخصات جدول
 کـه  را هـایی  زیـان  نیـز  و )گـذار  بیمـه  بـه  متعلـق  ادوات و آالت ماشـین  نظیرتجهیزات، نامه بیمه این تحت شدن بیمه قابل
  دهد: می قرار پوشش تحت باشد، آمده به وجود ذیل عوامل اثر بر و بوده آن مسوول قانونا گذار بیمه

 چهـارچوب  در گـذار  بیمـه  اعمـال  اثـر  بر ثالث اشخاص بیماري یا و مرگبار) غیر یا و (مرگبار بدنی صدمات ایجاد  -الف
  ،نامه بیمه شرایط و مقررات

 هـم  از یـا  و پـارگی  ریـزش،  انفجـار،  نتیجـه  در یا و اثر بر مستقیما ثالث اشخاص اموال به وارد خسارت یا اتالف  -ب
 فوق. شماره ردیف در مندرج بیمه مورد توسط آمده به وجود مرکز از گریز نیروي از ناشی پاشیدگی

  باشند: می پوشش تحت نیز ذیل موارد کلوز این در مندرج شرایط طبق پرداخت قابل خسارات بر عالوه
 باشد. گردیده پرداخت مدعی به گذار بیمه توسط که دعاوي به رسیدگی روند از ناشی مخارج و ها هزینه تمام  -الف

 باشد. کرده اعالم آن پرداخت با را خود موافقت کتبی به صورت گر بیمه که مخارجی و ها هزینه تمام  -ب

  رفت. نخواهد فراتر کلوز این ذیل در شده ذکر ازحداکثرمبالغ انگر بیمه تعهدات صورت هر در
  :ویژه شرایط

  بود: دننخواه ذیل موارد از ناشی خسارت پرداخت به متعهد انگر بیمه - 1
 یـا  شـته دا قـرار  نامـه  بیمـه  این پوشش تحت که اقالمی ویضتع یا و تعمیر سازي، بهینه از ناشی يها هزینه -الف
 گیرد. قرار پوشش تحت توانسته می

                                                   
1- Surrounding Property and Third Party Liability 
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  ذیل: موارد از ناشی يها مسوولیت -ب
 اعمـال  اثر بر گذار بیمه ادهخانو اعضاي و کارکنان کارمندان، غیرمرگبار) و (مرگبار بیماري و بدنی صدمات -

  ؛گذار بیمه
 تـوافقی  هرگونـه  اظهار بدونمسوولیت  این که زمانی مگر خسارت یهسوت جهت در گذار بیمه توافق هرگونه -

  باشد. محقق
 طـرف  از یـا  و توسـط  )ثالـث  صاشـخ ا بـه  وارد( خسـارت  جبران جهت در تعهدي یا و پیشنهاد پذیرش، هرگونه - 2

به  یا و طرف از یا گذار بیمه جانشینی حق انگر بیمه .باشد می اعتبار فاقد انگر بیمه کتبی رضایت بدون گذار بیمه
 در دادن قرار قضایی تعقیب تحت یا و خسارت یا زیان هرنوع تسویه دفاع، سازش، هرگونه جهت در گذار بیمه نام

 بـا  خصـوص  این در گر بیمه د،ندار می محفوظ خود براي خویش مصالح حفظ جهت در را دعوي نوع هر خصوص
 در بایسـت  مـی  نیـز  گـذار  بیمه و داده انجام را دعوي هرنوع مصالحه یا و اقدامات هرگونه تواند می تمام صالحدید

  دهد. یاري خصوص این در را وي کامل همکاري و اطالعات تمام گذاشتن اختیار در با گر بیمه درخواست صورت
 شـده  تعیـین  حدود تا پوشش تحت حوادث به مربوط و ادعا مورد خسارات یا خسارت تسویه به نسبت انگر بیمه - 3

 ایـن  در القـب  که مبالغی یا مبلغ (اما نمایند می اقدام گذار بیمه وجه در باشد تر کم که کدام هر شده ادعا مبالغ یا
 قبـال  در يتر بیشمسوولیت  عنوان هیچ تحت آن از پس و )گردد می کسر مبلغ این از گردیده پرداخت خصوص

  .داشت دخواهنن ادثوح گونه این

  1نقل و حمل باستثناء - بدنه خطر پوشش - 311 کلوز -5-5-2

ـ  نامـه  بیمه مشخصات جدول در مندرج آالت ماشین به وارد خسارت یا اتالف قبال در گر بیمه ،الحاقیه این به موجب  رب
 متعهـد  گـذار  بیمه به سوزي آتش یا حرز شکست با سرقت زمین، نشست سنگ، یا زمین شانر آب، طغیان زلزله، سیل، اثر

 هـاي  محل یا ها ساختمان در شده بیمه تجهیزات یا آالت ماشین که بود خواهد اعمال قابل زمانی تا پوشش این بود. خواهد
 شکسـت  بـا  سـرقت  از ناشـی  خسارت یا اتالف وقوع صورت در بایست می گذار بیمه باشند. شده واقع نامه بیمه در ذکرشده

  دهد. اطالع انتظامی مقامات به را مراتب ،حرز

  2نقل و حمل با - بدنه خطر پوشش - 312 کلوز -5-5-3

 محـدوده  در« عبـارت  کلـوز  ایـن  در دهـد.  مـی  پوشـش  نیز را نقل و حمل زمان در و است 311 کلوز همانند کلوز این
 شـده  جـایگزین  »نامه بیمه در ذکرشده هاي محل« عبارت جايه ب» باشند جایی جابه حال در یا شده واقع ....... جغرافیایی

  است.

                                                   
1- Cover for Hull Risk - Transport Excluded 
2- Cover for Hull Risk - Transport Included 
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 (موتورهـا،  نظیـر  سـري،  پیچـی  سـیم  ،الکتریکـی  آالت ماشین براي استهالك تعدیل - 331 کلوز -5-5-4
  1)ترانسفورماتورها ژنراتورها،

   شد: خواهد اعمال نامه بیمه در ذیل موارد الـحاقیه، این به موجب
 صورت برقی هاي پیچی سیم درخصوص الزم تعمیرات اگر الکتریکی آالت ماشین از جزئی خسارت وقوع درزمان –

   بود. خواهد جبران قابل نامه بیمه تحت آبکاري و پیچی سیم روي بر شده انجام تعمیرات هزینه تنها گیرد،
 نـو  التآ ماشـین  براسـاس  و خسـارت  وقـوع  زمـان  در ساالنه استهالك نرخ به مشروط استهالك محاسبه نحوه –

  بود. نخواهد مجموع در درصد 60 از بیش نیز و درصد 5 از کمتر سالیانه نرخ این بود. خواهد کهنه بجاي

 2توربوژنراتورها و گازي ،آبی ،بخاري يها توربین کلی تعمیرات - 344 کلوز -5-5-5

 نامـه،  بیمـه  در آن بـودن  پیوسـت  صـورت  در و اسـت  خسـارت  پرداخـت  بـراي  گذار شرط کلوزهاي جمله از کلوز این
 در شـده  درج شـرایط  سـایر  و کنترلی تجهیزات و اي دوره بازدیدهاي به نسبت آن شرایط مطابق داردمسوولیت  گذار بیمه
  نماید. اقدام کلوز

 در زیـر  مـوارد  ،آن ضـمایم  یـا  نامـه  بیمـه  در منـدرج  اسـتثنائات  و مقررات ،شرایط به توجه با و الحاقیه این به موجب
   :شد خواهد اعمال نامه بیمه

 بازدیـدهاي  بـه شـرح   را تـوربین  يهـا  دسـتگاه  از قسـمتی  یا و تمام کلی تعمیرات خود هزینه به بایست می گذار بیمه
 هزینه با گر بیمه یندگاننما تا نماید اعالم گر بیمه به کلی تعمیرات انجام از قبل هفته دو حداقل و داده انجام ذیل اي دوره
   یابند: حضور گذار بیمه کار محل در کلی تعمیرات مدت طول در ،گر بیمه

 اي مجموعـه  به مجهز باید باشند می برق تولید حال در مداوم به طور غالبا که بخاري توربوژنراتورهاي و ها توربین  -الف
 حـداقل  را هـا  آن عملیـاتی  کامـل  کنتـرل  امکان که باشند مدرن فنی استانداردهاي با مطابق کنترل تجهیزات از

  کند. می فراهم بار یک سال چهار
   باشند. می موجود نامه بیمه مشخصات جدول در که است هایی توربین مشخصات شماره به مربوط این  

 سـه  هر حداقل بایست می ،نگیرند قرار  باال شده اشاره بندي طبقه در که بخاري توربوژنراتورهاي و ها توربین براي  -ب
   شود. انجام ها آن روي بر کلی تعمیرات یک بار سال

   باشند. می موجود نامه بیمه مشخصات جدول در که است هایی توربین مشخصات شماره به مربوط این  
 بـر  کلـی  تعمیـرات  ،سـازنده  شـرکت  يها توصیه گرفتن درنظر با بایست می آبی توربوژنراتورهاي و ها توربین براي  -ج

   گیرند. قرار کلی تعمیرات تحت یک بار سال دو هر حداقل صورت هر هب و شده انجام ها آن روي

                                                   
1- Depreciation Adjustment for the Rewinding of Electric Machines (egMotors,Generators,Transformers) 
2- Overhaul of Steam , Water & Gas Turbines & Turbo- Generator Sets 
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 بـر  کلـی  تعمیـرات  ،سازنده شرکت يها توصیه گرفتن درنظر با بایست می گازي توربوژنراتورهاي و ها توربین براي  -د
   شود. انجام ها آن روي

 تـوربین  کلی تعمیرات آخرین یا اندازي راه عملیات اولین زمان از اي، بیمه پوشش این شروع به توجه بدون ها مدت این
   شود. می آغاز ها، آن از قسمتی یا و ژنراتور توربو یا

 اعـالم  گـران  بیمـه  به ،نمود مشاهده توربوژنراتورها کارکرد نحوه در که را مهمی تغییرات هرگونه است موظف گذار بیمه
  .باشند داشته مشارکت خصوص دراین گیري تصمیم هرگونه در بایست می گر) بیمه و گذار (بیمه طرف دو هر و نماید

 اطمینـان  حصـول  صـورت  در امـر  این بنماید. کلی تعمیرات بین زمانی فاصله تمدید به مبادرت است ممکن گذار بیمه
   بود. خواهد پذیر امکان ،هد نمی افزایش را خطر میزان تمدیدي چنین اینکه از گران بیمه

 وارد هـا  ماشـین  از هریـک  درخصـوص  »د« تا »الف« بندهاي در شده اشاره يها زمان از بعد جبرانی قابل خسارت اگر
 مونتـاژ  دوبـاره  بـازکردن،  هاي هزینه نمود. خواهند جبران را ماشین تعمیر به مربوط اضافی هاي هزینه تنها گران بیمه آید،

 بود. خواهند مستثنی نامه بیمه این شمول از مرحله این در نیاز مورد کلی تعمیرات بدلیل مشابه هاي هزینه دیگر و نمودن
 هـاي  هزینه درچهارچوب بایست می کلی تعمیرات در معمول يها فعالیت سایر و نمودن مونتاژ دوباره کردن، باز هاي هزینه

  شوند. گرفته نظر در کلی تعمیرات
 از جبـران  بـه  نسـبت  تعهـدي  گونه هیچ گران بیمه ،نماید کوتاهی کلوز این در شده اشاره الزامات انجام از گذار بیمه اگر

 شـود،  آشـکار  کلـی  تعمیـرات  یـک  انجـام  از پـس  توانـد  مـی  که خسارتی هرگونه بعدي عواقب نیز و خسارت یا رفتن بین
   داشت. نخواهند

  1بویلرها کلی تعمیرات و بازرسی - 345 کلوز -5-5-6

   شد: خواهد اعمال مشخصات جدول در مندرج اقالم شماره مورد در نامه بیمه در زیر موارد الحاقیه، این به موجب
 توصـیه  او بـه  قـانون  مطابق که فواصلی در یا سالیانه به طور را بویلرها از بازرسی عملیات خود هزینه به باید گذار بیمه

 یـا  ذیصالح مقامات توسط نیاز مورد کلی تعمیرات هر برنامه خود هزینه به باید همچنین گذار بیمه دهد. انجام ،است شده
 جلـوتر  هفتـه  2 حـداقل  را کلی تعمیرات یا بازرسی اینگونه انجام باید گذار بیمه سازد. برقرار نیاز مورد فواصل به را سازنده

 کلـی  تعمیرات یا بازرسی عملیات طی در بتوانند گران بیمه هزینه با گران بیمه نمایندگان اینکه تا دهد اطالع گران بیمه به
   یابند. حضور گذار بیمه کار محل در

    شود. گذاشته اجرا به خود زمان در اي بیمه پوشش شروع تاریخ به توجه بدون باید شرایط این
به  تمدیدها گونه این بنماید. کلی تعمیرات یا / و بازرسی زمان دو بین را نامه بیمه تمدید تقاضاي است ممکن گذار بیمه

   بود. خواهد پذیر نجاما باشد، نگردیده تشدید خطر گران بیمه نظر از که صورتیدر و ذیصالح مقامات یا بازرسان تموافق شرط

                                                   
1- Inspection & Overhaul of Boilers 
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 از جبـران  بـه  نسـبت  تعهـدي  گونه هیچ گران بیمه ،نماید کوتاهی کلوز این در شده اشاره الزامات انجام از گذار بیمه اگر
 آشکار کلی تعمیرات یا / و بازرسی یک انجام از پس تواند می که خسارتی هرگونه بعدي عواقب نیز و خسارت یا رفتن بین

  داشت. نخواهند شود،

  .C.P.M پیمانکار آالت ماشین بیمه کلوزهاي -5-6

   ).C.P.M( پیمانکار آالت ماشین بیمه کلوزهاي از برخی فهرست -7- 5 جدول
  شوند) می شروع چهار عدد (با کلوز عنوان کلوز شماره

  زیرزمینی تجهیزات و آالت ماشین پوشش  400
  داخلی نقل و حمل پوشش  401
  بیمه حق و بیمه مورد مبلغ تعدیل  410
  حرارتی زمین و/یا گاز نفت، حفاري تجهیزات و دکل پوشش  420
  آب چاه حفاري تجهیزات و دکل پوشش  421

  1زیرزمینی تجهیزات و آالت ماشین پوشش -  400 کلوز -1- 5-6

 منـدرج  شـده  بیمـه  اقالم به وارد خسارت یا اتالف گر بیمه که طوري به دهد می افزایش را بیمه مورد پوشش کلوز این
 ،زمـین  نشسـت  صـخره،  یا زمین رانش ب،آ طغیان سیل، به علت را نامه بیمه مشخصات جدول ...... شماره ردیف(هاي) در
  دهد. می قرار پوشش تحت حادثه هر در ................. مبلغ تا حداکثر آن نظایر و ها تونل ،ها گالري ،ها ورودي ریختگیوفر

  .بود خواهد مستثنی ايبیمه پوشش از اقالم این مالکیت ترك به علت خسارت یا اتالف حال، هر در

  2داخلی نقل و حمل پوشش - 401 کلوز - 2- 5-6

 که اي منطقه در نقل و حمل درطی شده بیمه اقالم به وارد خسارت یا اتالف به ايبیمه پوشش ،الحاقیه این به موجب

  یابد. می گسترش ،شود می تعیین کلوز این در

  3بیمه حق و بیمه مورد مبلغ تعدیل - 410 کلوز -3- 5-6

 (مبلـغ  پیمانکـاري  آالت ماشـین  خطـر  تمام نامه بیمه عمومی شرایط مقررات 1 شرط در زیر ریتغی ،کلوز این ببه موج
  شد: خواهد اعمال شده)، بیمه

                                                   
1- Cover for Underground Machinery and Equipment 
2- Cover for Inland Transit 
3- Adjustment of Sum Insured and Premium 
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 در بیمـه  مـورد  مبلـغ  برآنکـه  مشروط ،بیمه) قانون 10 (ماده کرد خواهند صرفنظر گی هبیم کم اعمال حق از گران بیمه
 بـا  سـالیانه)  بـه طـور  ( تمدیـد  تـاریخ  هـر  در بیمـه  مـورد  مبالغ همچنین بیمه حق و شده تعیین بدرستی نامه بیمه عشرو

  شود. تعدیل کاري هاي هزینه و آالت ماشین تولید ارزش در تغییرات
  باشد: زیر فرمول با مطابق باید ها تعدیل گونه این

O
O

o
o o

ES S E
E LP P (0.3 0.7 )

E L



 
  

= S جاري سال در بیمه مورد مبلغ  
= SO نامه بیمه شروع در بیمه مورد مبلغ  

E = جاري سال در آالت ماشین تولید قیمت شاخص  
EO = نامه بیمه شروع در آالت ماشین تولید قیمت شاخص  
P = جاري سال در بیمه حق  

PO = نامه بیمه شروع در بیمه حق  
L = جاري سال در کاري هاي هزینه شاخص  

LO = نامه بیمه شروع در کاري هاي هزینه شاخص  

  1حرارتی زمین و/یا گاز نفت، حفاري تجهیزات و دکل پوشش - 420 کلوز - 4- 5-6

  یابد؛ گسترش زیر بموارد نامه بیمه پوشش ،شود می سبب است، بیمه پوشش دهنده افزایش که کلوز این
 همچنـین  گـاز،  و نفـت  چـاه  سـرویس  تجهیزات و حفاري تجهیزات شده، فهرست مشخصات جدول در که آنچه طبق - 1

 در شـده  بـرده  به کـار  و آن روي اتفاقی گوناگون متعلقات و ابزار حفاري، هاي لوله بویلرها، حفاري، دکل یدکی، قطعات
  باشد؛ آن مسوول است ممکن گذار بیمه آنکه براي یا گذار بیمه به وسیله شده گرفته به کار یا آن با ارتباط
 مـواد  حفـاري،  ياجـزا  گـل،  سـیمان،  دار، ریـل  هـاي  گردونـه  شـده،  فهرسـت  مشخصات جدول در که آنچه طبق

 هـا،  نقشـه  مشخصـات  اوزالیـد،  هـاي  چـاپ  زمینی، يها گودال خاکی، يها راه رو، سواره يها راه ها، بدنه ،شیمیایی
 مـورد  صـراحتا  کـه  درصـورتی  تنها شوند می نگهداري روباز انبار یا مخازن از هریک در انبار در که اقالمی ،ها ثبت

  باشند؛ گرفته قرار توافق
 و داشـته  قـرار  جـدول  در شـده  ذکـر  محدوده در زمانی که مدت درطی مشخصات جدول در شده فهرست اقالم - 2

 ایـن  کـه  وضعیتی در گردد می موافقت وسیله بدین اما باشند؛ نشده نصب یا واقع حفاري هاي بارج یا مخازن روي
 اعـالم  به شرط باشد داشته ادامه آنها براي نامه بیمه پوشش شوند، می جابجا دیگر محدوده به اي محدوده از اقالم

                                                   
1- Cover for Oil, Gas and/or Geothermal Drilling Rigs and Equipment 
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   بیمه؛ حق تجدید و روز 10 مدت ظرف قبلی
  :به علت نشده بینی پیش و ناگهانی فیزیکی خسارت یا اتالف هر خصوصا - 3

  دهانه، ایجاد ترکیدگی، –
  حفاري، تیرك یا دکل پایه آوردن پایینآوردن/ باال –
  حفاري، تیرك یا دکل شدن متوقف گسیختگی، هم از –
    )،شود می حذف نامه بیمه عمومی شرایط »ح« ي(استثنا نقل و حمل –

 زیـرزمین،  در کـار  حـال  در آن بـه  متعلق قطعات یا آالت ماشین تجهیزات، حفاري، ابزار به وارد خسارت یا اتالف - 4
  باشد. انفجار و سوزي آتش دهانه، ایجاد ترکیدگی، دراثر که درصورتی تنها

 آب یـا  گـاز  نفت، کنترل غیرقابل سیالن به دنبال آب) (گل، حفاري سیال ناگهانی خروج یک به عنوان باید »ترکیدگی« واژه
بـه   شـده  اعمـال  فشـار  از سطح، از تر پایین درعمقی چاه به کرده نفوذ آب یا گاز نفت، فشار که هنگامی در که شود تعریف چاه از

  گردد. می کنترل از خارج کاملبه طور چاه نتیجه در و فتدا می اتفاق باشد، تر بیش چاه در حفاري سیال ستون وسیله
 کـه  شـود  تعریـف  چاه یک اطراف در زمین سطح در شدن باز درحال حوزه شبه یک به عنوان باید »دهانه ایجاد« واژه

  یابد. می جریان محدودیت بدون آب و/یا نفت و/یا گاز فوران عمل و فرسایش دراثر
 اطفـاي  درطـی  کـه  دیگري مواد همه همچنین حریق اطفاي مواد سایر یا کف محلولهاي به خسارت یا اتالف کلوز این
 هزینـه  هـر  همچنـین  .دهـد  نمـی  پوشش را باشد رفته بین از یا شده مصرف شده، مفقود دهانه، ایجاد یا ترکیدگی حریق،

  بود. نخواهد پوشش تحت دهانه ایجاد یا ترکیدگی کنترل در کوشش یا کنترل حریق، اطفاي براي شده مصروف دیگر
  که: گیرد می قرار موافقت مورد همچنین

 و شـده  نصب یکسان به طور شده، کارگذاشته بدنه سطح روي باید ترکیدگی از استاندارد هاي کننده جلوگیري –
 نگهـداري  و حفـظ  باید متعلقه يها ثبت کلیه شوند، آزمایش نفتی میدان صحیح الگوي با مطابق منظم به طور
  )،شود مین برده به کار ها دکل کابل ابزار براي تضمین (این گردند

 گیريبـه کـار   استثناء این اما شود؛ برده به کار حفاري سیال یک به عنوان نباید هواخورده گل یا هوا یا و/ نفت –
 از شستشـوي « براي روغن گیريبه کار یا »داخلی حفاري« براي روغن گیريبه کار یا (برعکس) نفتی پایه گل
  ،شود مین شامل را »پشتیبانی« مقاصد سایر یا »باال

 تمـام  در و عملیـات  هـدایت  گیريبـه کـار   در توجه مستلزم باال، از کار واحدهاي و/یا دوار حفاري اینکه به نظر –
 دولـت،  توسـط  شـده  مقـرر  بـاالي  از کـار  عملیـات  و حکـومتی  حفـاري  مقـررات  و قـوانین  کلیـه  رعایت مدت

 ایـن  گیريبـه کـار   قـانونی  اختیـار  و مجـوز  باشـد،  مـی  کشورها تنظیمی هاي توافقنامه یا ها استان ،ها کمسیون
  باشند، داشته را تجهیزات

 توسـط  قـبال  مگراینکـه  شـوند،  گرفتـه  به کـار  گذار بیمه پرسنل یا گذار بیمه به وسیله تنها باید شده بیمه اقالم –
  باشد. شده دیگري توافق الحاقی
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 قـرارداد  کـه  اي دهنده اجاره مالکان و/یا دهنده خدمات سازمان برابر در جانشینی حق اسقاط به وسیله نباید بیمه این
   گردد. نقض میکند، سلب ها آن از را مسوولیت شان اجاره

 1آب چاه حفاري تجهیزات و دکل پوشش - 421 کلوز -5- 5-6

  دهد؛ می تعمیم زیر موارد به را نامه بیمه پوشش است، بیمه حق افزایش با همراه که کلوز این

 کـار  بـراي  یـا  حرارتی زمین و/یا گاز نفت، حفاري براي تجهیزات گونه این که ايشده تضمین حفاري تجهیزات و دکل

  .شود مین برده به کار موجود حرارتی زمین و/یا گاز نفت، هاي چاه برروي
  :شود می داده تغییر زیر عبارت به نامه بیمه عمومی شرایط در مندرج 1 ساستثنا همچنین،

 بـردار،  نمونـه  هـاي  لولـه  ،ها کننده تثبیت برقوها، ،ايصخره هاي سرمته ها، بست حفاري، هاي لوله به خسارت یا اتالف«
  .پایین زمین سطح و/یا پایین دوار میز انواع همه ابزار و بدنه ارتباطی، تجهیزات

 آب، طغیـان  سـیل،  گردبـاد،  طوفـان،  سـونامی،  آتشفشـان،  زلزلـه،  دراثـر  خسـارت  یـا  اتالف اگر باال اقالم وجود این با
  »بود. خواهد بیمه پوشش تحت باشد، آرتزین چاه و انفجار ،سوزي آتش

  .E.E الکترونیکی تجهیزات بیمه کلوزهاي -5-7

   ).E.E( الکترونیکی تجهیزات بیمه کلوزهاي از برخی فهرست -8- 5 جدول
  )شوند می شروع پنج عدد (با کلوز عنوان کلوز شماره

  مطبوع تهویه دستگاه خصوص در نامه ضمانت  534
  نردبان و داربست هزینه استثنائات  535
  کاري سنگ هاي فعالیت هزینه استثنائات  536
  ولتاژ افزایش و صاعقه برابر در حفاظت وسایل از استفاده به تعهد  538
  جانشینی حق اسقاط به مربوط ویژه شرط  562
  تعمیرات انجام در تاخیر درخصوص ویژه طرایش  564
  اي بیمه پوشش و نگهداري خدمات قرارداد بین تفاوت  592

  2ولتاژ افزایش و صاعقه برابر در حفاظت وسایل از استفاده به تعهد - 538 کلوز -5-7-1

  نماید. می زیر شرایط رعایت به منوط را خسارت پرداخت و است گذارنده شرط دسته از کلوز این
 هـاي  واسـطه  یـا  الکترونیکـی  تجهیـزات  به وارد خسارت یا اتالف موارد در صورتی در تنها گر بیمه کلوز، این به موجب

 تجهیـزات  کـه  کـرد  خواهـد  پرداخـت  خسـارت  ولتـاژ،  افـزایش  یـا  صاعقه از ناشی کاري هاي هزینه افزایش یا و اطالعاتی

                                                   
1- Cover for Water Well Drilling Rigs and Equipment 
2- Warranty for Lightning and Overvoltage Protection Devices 
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 ایـن  تعمیـر  و نصـب  و بـوده  خطر اعالم سیستم و ولتاژ افزایش و صاعقه از حفاظت وسایل به مجهز شده بیمه الکترونیکی
   باشد. ولتاژ افزایش و صاعقه برابر در حفاظت وسایل و الکترونیکی تجهیزات سازندگان يها توصیه با مطابق وسایل
   بایستی: می خطر اعالم سیستم و ولتاژ افزایش و صاعقه برابر در حفاظت وسایل که است معنی بدان این

  شوند، سرویس کننده تهیه یا سازنده کارخانه متخصص پرسنل توسط منظم به طور
 شوند، نگهداري دیده آموزش پرسنل نظارت تحت

 و الکترونیکـی  تجهیزات درخصوص اجباري استانداردهاي آخرین با مطابق برق جریان اتوماتیک قطع سیستم به مجهز
  باشد. وسایل قبیل این سازندگان يها توصیه

  1جانشینی حق اسقاط به مربوط ویژه شرط - 562 کلوز -5-7-2

 نسـبت  گـر  بیمـه  ،باشد کرده پرداخت را توافق مورد اضافی بیمه حق گذار بیمه نکهآبر مشروط و الحاقیه این موجب به
 قابـل  خسـارت  یـا  اتـالف  از ناشی جانشینی حقوق همه کنند، می استفاده بیمه موارد از گذار بیمه رضایت با که افرادي به

  کند. می اسقاط خود از را نامه بیمه این تحت جبران
 گـذار  بیمـه  بـراي  هنگـامی  و نمایـد  می منتفی حادثه مسوول از خسارت دریافت در را گر بیمه جانشینی اصل کلوز این

 معمـوال  دد.گر بیمه موضوع به احتمالی خسارت بروز موجب وي به وابستگان از یکی شود داده احتمال که بود خواهد مفید
  بود. خواهند کلوز این پذیرش به حاضر موجه دالیل وجود صورت در تنها گران بیمه

  2تعمیرات انجام در تاخیر درخصوص ویژه شرایط - 564 کلوز  -5-7-3

 انجـام  در تـاخیر  از ناشی هاي هزینه مسوول غرامت، پرداخت شده توافق دوران طی در گر بیمه ،الـحاقی این به موجب
 انجـام  در تـاخیر  سـازنده،  کارخانـه  یـا  تعمیـرات  انجـام  محـل  دوري بـدلیل  خارج ساخت الکترونیکی تجهیزات تعمیرات
 ارسـال  خـارجی،  متخصصـین  بکارگیري  کشور، از خارج در واقع یدکی آالت ماشین یا یدکی قطعات تهیه بدلیل تعمیرات
  باشد. می هفته 4 مدت تا حداکثر عوامل، اینچنین نظیر و آن بازگشت و خارج به دیده آسیب تجهیزات

  3اي بیمه پوشش و نگهداري خدمات قرارداد بین تفاوت - 592 کلوز -5-7-4

   گردند: می تعریف ذیل قرار به نامه بیمه مدت خالل در نگهداري خدمات ،الحاقی این به موجب
   ایمنی هاي کنترل –
  پیشگیرانه هاي سرویس –

                                                   
1- Special Condition Concerning Waiver of Subrogation 
2- Special Condition Concerning Delay  in Repair 
3- Distinction between Maintenance Contract Services and Insurance Cover 
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 تعـویض  تعمیـر،  مسـتلزم  کـه  فرسودگی از ناشی یا بوده دستگاه طبیعی عملکرد از ناشی خسارت یا عیب رفع –
   باشد. است، لوازم یا و )مقوایی یا پالستیکی صفحات روي الکترونیکی (مدارات ها مدول یا قطعات

 تعهـدات  شـمول  از نگهـداري  و تعمیر خدمات قبیل این تامین براي شده انجام هاي هزینه کلیه کلوز این شرایط طبق
 باشد. نمی پرداخت قابل و خارج نامه بیمه

  .D.O.S سردخانه در کاال فساد بیمه کلوزهاي -5-8

  ).D.O.S( سردخانه در کاال فساد بیمه کلوزهاي فهرست - 9- 5 جدول
  )شوند می شروع نه عدد (با کلوز عنوان کلوز شماره

  شده کنترل اتمسفر طرایش تحت سردخانه در کاال فساد بیمه  902
  شهري برق قطع  903
  شهري غیر برق قطع  904

  CECR ساختمانی شده تکمیل يها ریسک بیمه کلوزهاي - 5-9

  ).C.E.C.R( ساختمانی شده تکمیل يها ریسک بیمه کلوزهاي فهرست - 10- 5 جدول
  کلوز عنوان کلوز شماره

1000  Cover for loss of profits following loss or damage covered under C.E.C.R. 

 کارکنان قبال در کارفرما مسوولیت بیمه کلوزهاي -5-10

 آشنایی العاده فوق اهمیت دلیل به ولی باشد مین مهندسی يها بیمه جمله از کارکنان قبال در کارفرما مسوولیت بیمه
 در دارنـد،  انسـانی  ينیـرو  از استفاده به نیاز که تاسیساتی و ها طرح از برداري بهره نیز و عمرانی يها پروژه اندرکاران دست

 پوشـش  تحت را پزشکی يها هزینه و عضو نقص و فوت غرامت کلی صورت به بیمه این .است شده اشاره آن به راهنما این
 مطابق است. گردیده ابالغ 80 شماره نامه آیین تحت و بیمه عالی شوراي توسط نامه بیمه این عمومی شرایط .دهد می قرار

  :عبارتنداز نامه بیمه اصلی يها پوشش نامه، آیین این 14 ماده

 بیمـه  موضـوع  حادثـه  هـر  در نفـر  هـر  بـراي  جزئـی  و کلی از اعم دائم عضو نقص و جسمی صدمه فوت، غرامت - 1
  نامه. بیمه خصوصی شرایط در مندرج میزان به حداکثر

 منـدرج  میزان به حداکثر و معتمد پزشک تایید از پس بیمه موضوع حادثه هر در نفر هر براي پزشکی هاي هزینه - 2
  نامه. بیمه خصوصی شرایط در

 در گـذار  بیمـه  مسـوولیت  درصـد  مبنـاي  بر یا گذار بیمه و گر بیمه توافق با عضو نقص یا جسمی صدمه فوت، غرامت - تبصره
 حـداکثر  صـورت  هـر  در شود. می محاسبه روز رایج دیه ترین ارزان ریالی معادل روي بر آن اعمال و شود می تعیین قضایی مراجع
    بود. نخواهد تر بیش نامه بیمه خصوصی شرایط در مندرج مبلغ از نفر هر براي بیمه موضوع حادثه هر در پرداخت قابل مبلغ

http://h-ahmadian.persianblog.ir/post/64/
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 به نیز دیگري يها پوشش توان می اضافی بیمه حق پرداخت با و گر بیمه موافقت و گذار بیمه خواست در با 15 ماده مطابق
   است. شده اشاره ها آن به زیر در که آید می وجود به آن در تغییراتی ،نامه بیمه نای ویژه کلوزهاي افزودن با .نمود اضافه آن

 هـاي  شـرکت  بـین  یکسـان  صورت به مهندسی يها بیمه خالف بر نامه بیمه این کلوزهاي شماره دارد، مـی  نشان خاطر
  گردد. بررسی شرایط یا کلوز شرح و عنوان موارد کلیه در است الزم و شود مین استفاده گر بیمه مختلف

   کارکنان مقابل در کارفرما مسوولیت بیمه )کلوزها( اضافی يها پوشش -11- 5 جدول
 شرح ردیف

 دیه) یک از بیش (خسارت دیات تعدد پوشش 1

 کارگاه از خارج يها ماموریت قرارگرفتن پوشش تحت 2

 )... و ورزشی سالن و حمام رستوران مانند( کارگاه به وابسته اماکن گرفتن قرار پوشش تحت 3

 پروژه ذیصالح مجري پوشش 4

 موتوري نقلیه وسایل حوادث از ناشی يها خسارت گرفتن قرار پوشش تحت 5

 فرعی پیمانکاران مسوولیت قرارگرفتن پوشش تحت 6

 مشاور و ناظر مهندسین مسوولیت قرارگرفتن پوشش تحت 7

 دادگاه راي بدون خسارت پرداخت 8

 دولتی هاي تعرفه گرفتن نظر در بدون و صورتحساب طبق پزشکی يها هزینه پرداخت 9

 ریال ........... سقف تا اجتماعی) تامین قانون 66 (ماده کارفرما از اجتماعی تامین سازمان مطالبات گرفتن قرار پوشش تحت 10

 پیمانکار یا کارفرما شخص حوادث قرارگرفتن پوشش تحت 11

 ثالث اشخاص به وارد جانی خسارات برابر در کارفرما مسوولیت گرفتن قرار پوشش تحت 12

 نامه بیمه شروع از پس سال سه تا یک حداکثر روز ارزش به دیه پرداخت 13

 ساده کارگران براي ریال ................. سقف روز 90 حداکثر و بعد به چهارم روز از دیده حادثه کارگران به روزانه غرامت پرداخت 14

 است ارتباط بی کارگر اصلی فعالیت با اما شود می کارگران بدنی خسارت به منجر که حوادثی قرارگرفتن پوشش تحت 15

  نامه بیمه این موضوع به مربوط حوادث بروز اثر در یکدیگر به نسبت کارکنان غیرعمدي اهمال - کارکنان متقابل مسوولیت  16
 20 سـقف  تا (حداکثر نامه بیمه در مندرج تعداد به نسبت کارکنان تعداد احتمالی افزایش نشدن اعالم صورت در نسبی قاعده اعمال عدم  17

  )افزایش درصد

  دیه) یک از بیش (خسارت اتدی تعدد پوشش کلوز -5-10-1

 زمـان  هـم  به طـور  که حوادثی در لذا .دارد مشخصی و معین دیه بدن يها اندام از یک هر اسالمی مجازات قانون طبق
 نابینـا  مثال عنوان به .شود تر بیش انسان یک فوت دیه از است ممکن ها آن دیه مجموع ببیند آسیب اندام یا عضو چندین

 کـه  ست حالی در این دیه) یک کدام (هر دارد کامل دیه دو همزمان به طور گوش دو هر شدن ناشنوا یا چشم دو هر شدن
 تبـع  بـه  و گـردد  وارد آسیب نفر یک عضو چندین به ادثهح وقوع اثر بر است ممکن بنابراین دارد دیه یک فرد همان فوت

 تعهـدات  پوشـش  تحـت  اسـت  معروف دیات تعدد به که موارد گونه این .شود تر بیش انسان کامل دیه یک از دیه مبلغ آن
 کلـوز  ایـن  موجـب  بـه  گـردد.  اضـافه  نامـه  بیمه به کلوز این بایست می و ندارد قرار کارفرما مدنیمسوولیت  نامه بیمه اصلی

 عضـو  نقـص  و فـوت  ریـالی  تعهـد  با برابر ،اضافی دیه هر ازاء به دیه) یک از (بیش دیات تعدد از ناشی گذار بیمهمسوولیت 

https://www.bimehsara.com/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C


  111  06/07/98  یمهندس مهیب يکلوزها - پنجم فصل

 

 حـق  درصـد  پـنج  حدود کلوز این بیمه حق .گیرد می قرار پوشش تحت دیه یک براي نامه بیمه خصوصی درشرایط مندرج
 .است پایه بیمه

 کارگاه از خارج کلوزماموریت -5-10-2

 تحـت  پرسـنل  اگـر  کـه  ست حالی در این بیفتد اتفاق بیمه مورد محل در که است حوادثی به مربوط نامه بیمه تعهدات
 لذا .بود خواهد خسارت جبران مسوول کارفرما شوند حادثه دچار بیمه مورد محل از خارج و ماموریت حین در کارفرما امر

 ایـن  خریـد  با بایست می ،نمایند اعزام کارگاه از بیرون به را خود پرسنل کند می ایجاب ها آن شغلی شرایط که کارفرمایانی
 نامـه  بیمـه  تعهدات است) نامه بیمه پوشش تحت کار نیروي تعداد %20 حداکثر معموال (که افراد این اسامی ارایه و کلوز
  .دهند افزایش را خود

 اقامـت  محل در کارکنان جسمانی صدمات براي گذار بیمه مسوولیت نامه، بیمه شرایط رعایت با و الحاقی این موجب به
 باشـد  کرده پرداخت را متعلقه اضافی بیمه حق گذار بیمه براینکه مشروط کارگاه از خارج يها ماموریت و کارگاه به وابسته

 کارگـاه  از خـارج  يهـا  ماموریـت  به روز طول در را خود کارکنان تواند می گذار بیمه کلوز این در .باشد می گر بیمه تعهد در
 در کـه  باشـند  مـی  پوشـش  تحت ییها خسارت که است این داشت توجه آن به بایستی کلوز این در که آنچه نماید. اعزام

 ماموریـت  راسـتاي  در غیرمـرتبط  کارهـاي  انجام به ماموریت حین در کارگري اگر مثال ،باشد بوده سازمان اهداف راستاي
 از یکـی  )الـف ( آقـاي  اي پـروژه  در اگـر  مثـال  بـراي  .داشـت  نخواهد تعهدي خسارت پرداخت به نسبت گران بیمه بپردازد

 اش محولـه  وظـایف  از خارج نامبرده و شود اعزام کارگاه از بیرون به ایی قطعه خرید براي خود کارفرماي دستور به کارگران
 خسـارت  ایـن  ،شود آسیب دچار خوردن زمین اثر بر آنجا در و رفته خود کار محل نزدیک ورزشی مجموعه به تفریح براي
  .بود نخواهد گر بیمه پوشش تحت

 ایـن  گرفتن قرار پوشش تحت براي و است استثنا موتوري نقلیه وسایل از ناشی کارکنان جسمانی صدمات حال هر در
 تـا  پـنج  بـین  مامور افراد تعداد به توجه با کلوز این بیمه حق شد. خواهد معرفی بخش این در که است کلوز به نیاز موارد
 .است پایه بیمه حق درصد پنج و سی

  کارگاه به وابسته کلوزاماکن -5-10-3

 از و باشـد  افتـاده  اتفـاق  بیمه مورد محل در صرفا که است پوشش تحت حوادثی کارفرما، مدنیمسوولیت  نامه بیمه در
 بیمـه  مورد محل از خارج در را ... و حمام ،رستوران ،ورزشی سالن همچون اماکنی کارفرمایان از بعضی اوقات گاهی طرفی

 ایـن  در ندارد، قرار اي بیمه پوشش محدوده در که کنند می فراهم خود پرسنل براي  تفریح یا آموزش یا استراحت هدف با
 .نمایند فراهم حوادث براي را الزم پوشش اماکن قبیل این نشانی هئارا و کلوز این خرید با تواند می گذار بیمه مواقع گونه

 امـاکن  در کارکنـان  جسـمانی  صـدمات  بـراي  گـذار  بیمـه  مسوولیت نامه بیمه شرایط رعایت با و الحاقی این موجب به
 پرداخـت  را متعلقـه  اضـافی  بیمه حق گذار بیمه اینکه بر مشروط ... و ورزشی سالن حمام،،رستوران دمانن کارگاه به وابسته
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 غیـر  برودتـی  و تـی رحرا لوسـای  از استفاده از ناشی حوادث اینکه توجه قابل نکته گیرد. می قرار پوشش تحت ،باشد کرده
 از اسـتفاده  اثـر  بر اگر مثال طور به .باشد مین پوشش تحت استراحت محل در و زمان در غیراستاندارد نصب یا و استاندارد

 ببینـد  آسیب کارگر و دهد رخ انفجار ستراحتا محل در ساختمانی کارگر توسط استاندارد غیر نیکی) (پیک مسافرتی گاز
 بیمه حق .زند سرباز خسارت پرداخت از تواند می گر بیمه ایمنی استانداردهاي و مقررات رعایت عدم دلیل به کند، فوت یا

 .است پایه بیمه حق درصد پنج حدود کلوز این

   پروژه ذیصالح  مجري  پوشش کلوز -5-10-4

 امـا  است پوشش تحت کارفرمامسوولیت  ساختمانی يها پروژه کارکنان مقابل در کارفرما مدنیمسوولیت  نامه بیمه در
 ذیصـالح  مجـري  عهـده  به ها آن اجراي که ییها پروژه در ضروریست لذا .نیست گر بیمه تعهد در ذیصالح مجريمسوولیت 

 تهیـه  امکـان  البتـه  .گیـرد  قـرار  پوشـش  تحـت  احتمـالی  حوادث در ذیصالح مجريمسوولیت  کلوز این خرید با باشد می
 دارد. وجود پروژه مجري يها مسوولیت گرفتن قرار پوشش تحت براي مستقل اي نامه بیمه

  موتوري نقلیه یلوسا از ناشی کلوزحوادث -5-10-5

 قـرار  پوشـش  تحـت  ،شـد با افتـاده  اتفاق کارگاه داخل در و موتوري نقلیه وسایط از ناشی که را حوادثی تنها کلوز این
 2 بنـد  خـالف  بر )متعلقه اضافی بیمه حق پرداخت به (مشروط نامه بیمه شرایط رعایت با و الحاقی این موجب به دهد. می

 از ناشـی  کارکنـان  جسـمانی  صـدمات  براي گذار بیمه )80 شماره نامه (آیین مسوولیت نامه بیمه عمومی شرایط 21 ماده زا
 متعلقـه  اضـافی  بیمـه  حق گذار بیمه اینکه بر مشروط وارده خسارت گردد. می تلقی یعقط و مفروض موتوري نقلیه حوادث

  شد: خواهد جبران زیر موارد رعایت با باشد کرده پرداخت را
  باشد. مشخص بایست می نامه بیمه مدت طول در گر بیمه تعهد حداکثر - 1
 باشـد،  ثالث شخص نامه بیمه داراي و بوده گذار بیمه اختیار در یا و متعلق حادثه عامل نقلیه وسیله که صورتی در - 2

 ثالـث،  شـخص  نامـه  بیمه وجود عدم صورت در باشد می مذکور نامه بیمه تعهدات مازاد به محدود گر بیمه تعهدات
  است. گر بیمه تعهد در خسارت کل

 خسـارت  پرداخـت  از پـس  نباشـد  وي اختیـار  در یـا  گـذار  بیمه به متعلق حادثه عامل نقلیه وسیله که صورتی در - 3
 گـذار  بیمـه  گـردد.  مـی  منتقـل  گـر  بیمه به حادثه مقصر قبال در دیده زیان و گذار بیمه حقوق کلیه گر بیمه توسط
  کند. خودداري مینماید اشکال دچار خسارت مسوول علیه را گر بیمه دعوي که عملی هر از است موظف

 وسـیله  آیا که گردد می بررسی ابتدا حالتی چنین در بیفتد اتفاق کارگاه از خارج در حادثه است ممکن رگدی حالتی در
 بیمـه  از خسـارت  باشـد،  ثالـث  شـخص  نامـه  بیمـه  داراي نقلیه وسیله اگر خیر؟ یا است ثالث شخص نامه بیمه داراي نقلیه

 آیـا  کـه  نمـود  بررسی باید بود ثالث شخص نامه بیمه فاقد نقلیه وسیله اگر ولی شود می پرداخت حادثه مقصر ثالث شخص
 چنـین  اسـت  مثبت جواب اگر خیر؟ یا باشد می موتوري نقلیه وسایط کلوز و کارگاه از خارج ماموریت کلوز داراي نامه بیمه
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 کـه  را حـوادثی  فقـط  موتوري نقلیه وسایط کلوز که گرفت نتیجه چنین توان می بنابراین .باشد می پرداخت قابل خسارتی
 کارگـاه  از خـارج  يها خسارت و دهد می قرار پوشش تحت دهد رخ کارگاه داخل در و باشد موتوري نقلیه وسایط از ناشی
 و وابسـته  یکـدیگر  بـه  موتـوري  نقلیـه  وسـایط  کلـوز  و کارگاه از خارج ماموریت کلوزهاي بنابراین باشد. نمی پوشش تحت

 کلـوز  ایـن  نمایـد  می یادآوري نماید. خریداري تنهایی به را کلوزها از هریک تواند می گذار بیمه چند هر ،باشند می پیوسته
 اثـر  در ثالـث  اشـخاص  بـه  شـده  وارد خسـارت  اجبـاري  بیمه قانون موضوع اجباري ثالث شخص نامه بیمه جایگزین هرگز

 آن پوشـش  و نیسـت  بـدنی  يهـا  خسـارت  تـامین  صـندوق  تعهدات و )20/2/1395 (مصوب نقلیه وسایل از ناشی حوادث
 محـل  از و بـوده  گـذار  بیمـه  عهـده  بـر  حادثه مسوولیت ثالث، شخص نامه بیمه وجود رغم علی که است مواردي به محدود

  .نباشد پرداخت قابل بدنی يها خسارت تامین صندوق یا الذکر فوق اجباري نامه بیمه
 .تاس پایه بیمه حق درصد چهار و بیست ،معموال کلوز این بیمه حق

  فرعی پیمانکارانمسوولیت کلوز -5-10-6

 مسـوولیت  نامـه  بیمـه  یـک  خـود  براي بایست می دارد عهده به را پروژه یک از بخشی که حقوقی یا حقیقی شخص هر
 پوشـش  تحت پروژه در شاغل پیمانکاران کلیه مسوولیت کلوز این خرید با ساختمان بخش در صرفا اما ،کند تهیه مستقل

 ماتوربنـد رآ کارگر مثال عنوان به پیمانکاران از یکی کارگر حادثه یک در اگر دیگر عبارت به .گیرند می قرار مسوولیت بیمه
 اي نامـه  بیمه ،شوند شناخته مسوول کارگر %10 و پیمانکار %60 و کارفرما %30 کار اداره بازرس نظر اساس بر و نماید فوت

 کـه  میزانی (به کرد دخواه پرداخت را خسارت %90 پیمانکار و کارفرما دادن قرار پوشش تحت با ،باشد کلوز این داراي که
 یـا  کارفرمـا  سـهم  فقط باشد کلوز این بدون نامه بیمه اگر .شد) نخواهد وي به پرداختی شود، اعالم خسارت مسوول کارگر
 .شود می پرداخت ار %30 همان

 ایـن  بـراي  را کلـوز  ایـن  تـوان  نمـی  گـردد  صـادر  نام با نامه بیمه اگر .است اجباري ساختمانی هاي فعالیت در کلوز این
 گرنـه  و شود صادر نام با نامه بیمه باید ،نماید بیمه را اصلی پیمانکار کارگر فقط بخواهد گذار بیمه اگر کرد انتخاب نامه بیمه
 .است پایه بیمه حق درصد ده ،معموال کلوز بیمه حق شود. خریداري بایستی کلوز این

  مشاور و ناظر مهندسینمسوولیت  کلوز - 5-10-7

 ایـن  .دارد قـرار  پوشش تحت پیمانکارانمسوولیت  باال کلوز خرید با و کارفرمامسوولیت  صرفا ساختمانی يها پروژه در
 ایـن  لـذا  .گیـرد  قـرار  مشـاور  یا ناظر مهندس عهده به تقصیر از درصدي که دهد رخ حوادثی است ممکن که حالیست در

 کلـوز  اینکـه  یا و کنند پرداخت خود اي حرفهمسوولیت  نامه بیمه محل از را شده تعیین خسارت درصد بایست می یا افراد
 کـارگر  فـوت  صـورت  در مثـال  عنوان با .باشد شده خریداري ایشان براي کارفرما توسط مشاور و ناظر مهندسانمسوولیت 

 - %40 کارفرمـا  :باشـد  زیـر  شرح به تقصیر میزان مورد در کار اداره بازرس نظر است ممکن ساختمانی پروژه کی جوشکار
 %20 ناظر مهندس - %40 پیمانکار
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 %20 و پیمانکـار  را دیگر %40 و کارفرما بایست می را %40 کارگر فوت دیه مبلغ از که است معنی بدین درصدهاي این
 نـاظر  مهنـدس  عهـده  بـه  که اي دیه %20 سهم باشد شده خریداري کلوز این اگر حال .کنند پرداخت ناظر مهندس را آن

 حـق  درصـد  پـنج  حدود کلوز این بیمه حق .شد خواهد پرداخت بیمه شرکت توسط پیمانکار و کارفرما سهم بر عالوه بود،
  .است پایه بیمه

  دادگاه راي بدون کلوز - 5-10-8

 نیـاز  بـدون  گذار بیمهمسوولیت  احراز از پس را عضو نقص یا و فوت دیه گردد می متعهد بیمه شرکت کلوز این خرید با
 معـادل  یـا  و نامـه  بیمه خصوصی شرایط در مندرج سرمایه براساس فوت غرامت حالت این در .کند پرداخت دادگاه راي به

 معتمـد  پزشـک  توسـط  مصـدوم  عضو نقص دیه و گردد می محاسبه ،باشد تر کم که دامک هر رایج دیه نوع ترین ارزان ریالی
 معمـوال،  کلوز این بیمه حق. گردد می محقق کار اداره بازرس گزارش بواسطه معموالمسوولیت  احراز و تعیین بیمه شرکت
 .است پایه بیمه حق درصد پانزده

  دولتی هاي تعرفه اعمال بدون پزشکی هاي هزینه کلوز -5-10-9

 تحت پزشکی هاي هزینه متعلقه) اضافی بیمه حق پرداخت به (مشروط نامه بیمه شرایط رعایت با و الحاقی این موجب به
 کلیـه  تعرفه کشور پزشکی آموزش و درمان و بهداشت وزارت ساله هر گردد. می جبران تعرفه اعمال بدون نامه بیمه پوشش
 خریـداري  را کلـوزي  چنین گذاري بیمه اگر بنابراین .نماید می اعالم را دولتی و خصوصی بخش دو به را درمانی هاي هزینه
 را پزشکی هاي هزینه بخش در شده خریداري تعهدات سقف تا را دیدگان زیان درمانی هاي هزینه کلیه گران بیمه باشد نموده

 درمـانی  يهـا  هزینـه  باشـد  نخریـده  را کلـوز  ایـن  گذاري بیمه که صورتی در بنابراین نمود. خواهند پرداخت کمال طور به
 حادثه هر در نفر هر براي گر بیمه تعهدات سقف از اینکه بر مشروط ،شد خواهد پرداخت دولتی تعرفه اساس بر بیمارستانی

 بهتري هاي بیمارستان انتخاب قدرت حادثه وقوع از پس دشوار شرایط در گذار بیمه کلوز این داشتن با واقع در نباشد. فراتر

  .است پایه بیمه حق درصد پانزده ،معموال کلوز این بیمه حق .داشت خواهد دیده حادثه درمان براي را

   درمانی خدمات و اجتماعی تامین مطالبات تامین کلوز -5-10-10

 سـازمان  مطالبـات  ) متعلقـه  اضـافی  بیمـه  حق پرداخت به (مشروط نامه بیمه شرایط رعایت با و الحاقی این موجب به
 تعیـین  ... و مسـتمري  غرامت، ،معالجه به مربوط يها هزینه بابت گذار بیمه از درمانی خدمات سازمان یا و اجتماعی تامین
 تبصـره  جملـه  از اجتماعی تامین قانون مفاد براساس را کارکنان بیماري، و جراحت بروز عضو، نقص ،فوت لحاظ به و شده
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 مـذکور  هـاي  هزینـه  پرداخـت  جهت گر بیمه تعهد حداکثر گردد. می جبران بیمه شرکت توسط 1) مذکور قانون 66 ماده 1
  کرد. نخواهد تجاوز ریال ................. مبلغ از نفر هر براي

 حقـوق  حداقل اجتماعی تامین بیمه لیست در دیده حادثه حقوق اگر مستمري سال ده مبلغ تعیین براي مثال طور به
 تومـان  میلیـون  180 حدود مبلغ این ماه، در تومان میلیون 1.5 حقوق احتساب با ،باشد پایین بیمه سابقه داراي کارگر یا

 میلیـون  180 مبلـغ  بایسـت  مـی  وي وراث بـه  کامـل  دیـه  پرداخت بر عالوه کارفرما کارگر فوت درصورت عبارتی به .است
  .بپردازد اجتماعی تامین سازمان به نیز تومان

   پیمانکار یا کارفرما شخص براي اي بیمه پوشش کلوز -5-10-11

 وارد جسمانی صدمات متعلقه) اضافی بیمه حق پرداخت به (مشروط نامه بیمه شرایط رعایت با و الحاقی این موجب به

 (بیمـه  ذیصالح مجري و مشاور مهندس طراح، مهندس ناظر، مهندس ،پیمانکار شخص کارفرما، شخص گذار، بیمه به
 محـل  در تنهـا  کلـوز  ایـن  گردد. می جبران نامه بیمه در مندرج داتتعه سقف رعایت با بیمه مورد خطرات اثر در )حوادث

 خریـداري  را کارگاه از خارج ماموریت کلوز آنکه مگر بود، نخواهد پوشش تحت اماکن سایر و است پوشش تحت بیمه مورد
 این با بتوان تا نمود محسوب کارگران نفرات تعداد جزء را پیمانکار همچنین و کارفرما شخص باید کلوز دراین باشد. کرده
 و باشـد  شده اعالم نفر 20 کارگران تعداد کارگاهی یک در که صورتی در ؛ مثال به طور .داد قرار پوشش تحت را آنان کلوز

 بـه  را پیمانکـار  و کارفرمـا  شـخص  بایسـت  مـی  آوریم، در نامه بیمه پوشش تحت نیز را پیمانکار و کارفرما شخص بخواهیم
 کلـوز  ایـن  در بـود.  خواهـد  نفـر  22 شـده  اعالم نفرات تعداد یعنی نمود. اضافه شده اعالم کارگران مجموع به نفر 2 تعداد

 خـارج  ماموریت کلوز که آن جزء به بود خواهند پوشش تحت بیمه مورد محل در فقط پیمانکار و کارفرما شخص همچنین
 پـنج  ،معمـوال  کلـوز  ایـن  بیمـه  حـق  باشد. شده اعالم گر بیمه به ماموران لیست در آنان نام و باشد نموده اخذ را کارگاه از

 .است پایه بیمه حق درصد

   ثالث اشخاص هید جانی خسارات اي بیمه پوشش کلوز - 5-10-12

 حـوادث  برابـر  در گـذار  بیمـه مسـوولیت   صـرفا  کارکنان، مقابل در کارفرما مدنیمسوولیت  نامه بیمه اصلی تعهدات در
 دنـدار  کارفرمـا  بـا  استخدامی رابطه نوع هیچ که شخصی است ممکن اما .است گرفته قرار پوشش تحت کارکنان احتمالی

 در کـه  گـردد  حادثـه  دچـار  بیمـه  مـورد  محـل  در ... و دیگـر  کارخانـه  یـا  شرکت یک کارگر کننده، بازدید ،مهمان مانند

                                                   
تبصره می باشد .سازمان مذکور حق دارد در صورتی کـه   40ماده و  118که مشتمل بر  1354تیرماه از قانون تامین اجتماعی مصوب  66به استناد ماده  -1

  وصول نماید. هاي پرداختی به کارگر ویا بابت کارگر را از کارفرما مطالبه و تمام هزینه ثابت شود وقوع حادثه ناشی از تقصیر کارفرما است،
 بروز بیماري ناشی از عدم رعایـت مقـررات بهداشـتی و    ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و مستقیما وقوع حادثه که ثابت شود در صورتی - 66ماده 

 ، مسـتمري و غرامـات  به معالجه، مربوطهاي  هزینه سازمان تامین اجتماعی وسازمان خدمات درمانی، بوده ، احتیاط الزم از طرف کارفرمایان یا نمایندگان او
  این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود. 50ماده طبق  غیره را پرداخته و

 .شود الذمه بري بابت این از به سازمان ماده این موضوع مستمرى سال ده معادل پرداخت با تواند مى مقصر ): 1( تبصره
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 در نیسـت  کارفرمـا  کارکنـان  جـزو  مـذکور  شـخص  چـون  اما .بود خواهد وارده خسارت جبران مسوول کارفرما صورت این
 گـذار  بیمه که صورتی رد .باشد شده خریداري کلوز این که است پرداخت قابل ها نامه بیمه نوع این محل از خسارت صورتی

 زمـان  هـم  طور به ساختمانی عملیات اجراي از ناشی مسوولیت نامه بیمه خرید صورت در باشد نموده خریداري را کلوز این
 بخواهـد  گـذار  بیمـه  کـه  آن مگـر  نیست. ساختمانی عملیات اجراي از ناشی نامه بیمه در جانی پوشش خرید به نیازي دیگر
 .است پایه بیمه حق درصد ده ،معموال کلوز این بیمه حق نماید. خریداري را باالتر تعهد کلوز این تعهد بر مازاد

  روز دیه کلوز -5-10-13

 کـه  روزي نه ،گردد می محاسبه شود می پرداخت دیه که روزي قیمت به یعنی االدا یوم به صورت دیه مبلغ قانون طبق
 بیمـه  شـرکت  که درحالیست این و ابدی می افزایش تورم به توجه با دیه مبلغ ساله همه طرفی از .است افتاده اتفاق حادثه
 وقـوع  بـین  زیـادي  زمـانی  فاصله موارد اغلب در دیگر سوي از .است گرفته نظر در نامه بیمه در را ثابت مبلغ یک دیه براي

 دیـه  بـین  را مبلغـی  اخـتالف  کـه  دارد وجود دیه پرداخت زمان و کارفرما محکومیت بر مبنی دگاهدا حکم صدور و حادثه
 و کنـد  نمـی  تقبـل  بیمـه  شرکت را اختالف این عادي حالت در که آورد می به وجود آن پرداخت زمان و حادثه وقوع زمان

 کرد. خواهد پرداخت نیز را قیمت تفاوت این گر بیمه کلوز این نمودن اضافه با بپردازد. را آن بایست می کارفرما

 بـه  گـر  بیمـه  تعهدات ) متعلقه اضافی بیمه حق پرداخت به (مشروط نامه بیمه شرایط رعایت با و الحاقی این موجب به
 از سـال)  حـروف  (به ) سال عدد (به دیه ریالی ارزش به افزایش این .یابد می افزایش خسارت پرداخت زمان دیه روز ارزش
 ،یکسـال  بـراي  نامـه  بیمه شروع زمان از آتی هاي سال دیه التفاوت مابه کلوز این در .گردد می محدود نامه بیمه شروع تاریخ

 عهـده  بـر  آن انتخـاب   و یابـد  مـی  افـزایش  بیمـه  حـق  آن با متناسب که گیرد می قرار پوشش تحت سال سه یا و دوسال
 .است پایه بیمه حق %40 بار سه براي و %35 بار دو براي %25 یکبار براي معموال کلوز این بیمه حق است. گذار بیمه

  روزانه غرامت کلوز - 5-10-14

 فـوت  غرامـت  پرداخت و پزشکی يها هزینه جبران کارکنان مقابل در کارفرما مسوولیت نامه بیمه در بیمه شرکت تعهد
 اصـلی  تعهـدات  در نباشـد،  فعالیـت  به قادر مصدوم که ایامی براي روزانه دستمزد غرامت پرداخت و باشد می عضو نقص و

 حقـوق  روز نـود  حـداکثر  تـا  چهـارم  روز از اضـافی  بیمه حق پرداخت با توان می تمایل صورت در لذا .نیست پوشش تحت
  .کرد خریداري و تعیین دیده حادثه کارکنان براي را مشخصی روزانه
 مـورد  حوادث از ناشی روزانه غرامت با ارتباط در گذار بیمهمسوولیت  نامه بیمه شرایط رعایت با و الحاقی این موجب به
 کارکنـان  کلـوز  ایـن  اخـذ  بـا  یعنـی  .گیـرد  می قرار نامه بیمه این پوشش تحت زیر شرح به فنی و ساده کارگران براي بیمه
 غرامـت  روزانـه  گر بیمه از توانند می باشد می استراحت مشغول پزشک دستور با و شده کارگرمصدوم که زمانی در گذار بیمه

  نمایند. دریافت
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  :گر بیمه تعهد میزان
  ریال ........... روز هر يازا به ساده کارگران براي روزانه غرامت –
  ریال ........... روز هر يازا به فنی کارگران براي روزانه غرامت –
  .است گر بیمه تعهد در حادثه وقوع چهارم روز از روزانه غرامت –
  کرد. نخواهد تجاوز روز 90 از فنی و ساده کارگران از نفر هر روزانه غرامت براي گر بیمه تعهد حداکثر –
  .کرد نخواهد تجاوز نامه بیمه مدت طول در گر بیمه تعهد حداکثر درصد پنجاه از کلوز این محل از گر بیمه تعهد –

  شده بیمه فعالیت به نامرتبط حوادث براثر کارکنان جسمانی صدمات اي بیمه پوشش کلوز - 5-10-15

 عـالی  شـوراي  80 شـماره  نامـه  (آیـین  کارکنـان  مقابل در کارفرمامسوولیت  نامه بیمه عمومی شرایط تعاریف اساس بر
  .باشد کارفرما فعالیت موضوع با مرتبط و کار انجام مناسبت به که بود خواهد بیمه پوشش تحت حوادثی بیمه)

 غرامـت   و پزشـکی  هـاي  هزینـه  پرداخـت  قبـال  در گذار بیمه اي حرفه مدنیمسوولیت  از است عبارت :بيمه موضوع«

 .بیمه موضوع حادثه از ناشی گذار بیمه کارکنان فوت و عضو نقص جسمی، صدمه

 .هستند آن انجام به موظف کارکنان کارفرما، ارجاع حسب بر که شغلی وظیفه نوع هر :بیمه موضوع کار

 اتفـاق  نامـه  بیمـه  اعتبـار  مدت در و بیمه موضوع کار انجام مناسبت به و ینح که است رویدادي بیمه: موضوع حادثه
 یـا  خسـارت  جبـران  مسـوول  گـذار  بیمـه  و گـردد  کارکنان فوت یا ازکارافتادگی عضو، نقص جسمی، صدمه به منجر و افتد

 شود. شناخته آن از ناشی غرامت پرداخت

 در آن امثـال  و نظافـت  و غـذاخوري  و اسـتراحت  محـل  در و جاري و روزمره امور جریان در که حوادثی کلیه -تبصره
  »گردد. می تلقی بیمه موضوع حادثه افتد، می اتفاق کارکنان براي بیمه موضوع مکانی محدوده
 یـا  و فـوت  یـا  جراحـت  بـه  منجر که حوادثی گرفتن قرار پوشش تحت و نامه بیمه این پوشش دامنه گسترش براي لذا
 از منظـور  .شـود  مـی  اسـتفاده  کلـوز  این از ندارد ارتباطی گونه هیچ بیمه مورد محل فعالیت با لیکن شده کارگر عضو نقص

 .باشد می بیمه مورد کار شرح فرآیند از خارج که است کلی یا جزئی از اعم امور کلیه ،غیرمرتبط فعالیت

 از ناشـی  کارکنـان  جسـمانی  صـدمات  بـه  منجـر  گـذار  بیمهمسوولیت  نامه بیمه شرایط رعایت با الحاقی این موجب به
 تحـت  بیمـه  مـورد  محـل  محدوده در و نامه بیمه این شرایط رعایت با ندارد شده بیمه فعالیت نوع به ارتباط که حوادثی
  .است پایه بیمه حق درصد ده ،معموال کلوز بیمه حق گیرد. می قرار نامه بیمه پوشش

  یکدیگر به نسبت کارکنان غیرعمدي اهمال - کارکنان متقابلمسوولیت  کلوز -5-10-16

 قـرار  پوشـش  تحـت  را کارفرمـا  يهـا  مسـوولیت  تنهـا  گر بیمه ،کارکنان مقابل در کارفرما مدنی مسوولیت نامه بیمه در
 صـورت  در امـا  .نـدارد  تعهـدي  ،باشـند  وي کارکنـان  جملـه  از دیگـر  افـرادي  آن مسوول که خساراتی قبال در و دهد می

 اهمـال  یـا  و اشـتباه  و قصور دلیل به که کار حین حوادث از ناشی جانی غرامت اضافی پوشش به مربوط پوشش خریداري
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 گـر  بیمـه  توسـط  پرداخت قابل خسارات این آید، می به وجود پوشش تحت درمحدوده گذار بیمه کارکنان توسط غیرعمدي
 نامـه  بیمـه  موضـوع  به مربوط حوادث بروز اثر در یکدیگر به نسبت کارکنان غیرعمدي اهمال کلوز این خرید با بود. خواهد

ه بـ  و نـدارد  وجـود  کلـوز  این بیمه، هاي شرکت برخی در گیرد. می قرار کارفرما مدنیمسوولیت  نامه بیمه پوشش تحت نیز
 دارد مـی  نشـان  خـاطر  اسـت.  شـده  داده قـرار  پوشـش  تحـت  یکدیگر به نسبت کارکنان اهمال نامه بیمه متن در آن جاي

  باشند. می خارج کلوز این شمول از کند وارد خود به اهمال سبب به کارگر که را خساراتی

    کارکنان تعداد احتمالی افزایش صورت در نسبی قاعده اعمال عدم کلوز -5-10-17

 تعـداد  به نسبت کارکنان تعداد احتمالی افزایش نشدن اعالم صورت در بیمه) قانون 10 (ماده نسبی قاعده اعمال عدم
  گیرد. می قرار پوشش تحت کلوز این در کارکنان افزایش درصد 20 سقف تا حداکثر معموال ،نامه بیمه در مندرج

  کارکنان برابر در کارفرما مدنی یتمسوول بیمه در مهم نکات -5-10-18

  .باشد تواند می سال یک از تر کم یا سال یک نامه بیمه این زمان مدت - 1
 حـدود ( تخفیفـی  گـردد  اعالم شدگان بیمه اسامی که چنانچه .باشند نام بی یا و نام با ندتوان می شده بیمه افراد - 2

  .شود می گرفته نظر در )%20
 خسـارت  بـر  مـازاد  جهـت  گـر  بیمـه  تعهـدات  و باشـند  اجتماعی تامین بیمه پوشش تحت شدگان بیمه چنانچه - 3

  شود. می گرفته نظر در )% 20 حدود( تخفیفی باشد اجتماعی تامین سازمان سوي از شده پرداخت
 نـام  باشـند  نفر چند که یصورت در که باشد نفر چند یا نفر یک یا و حقوقی یا حقیقی شخص تواند می گذار بیمه - 4

 .شود می ثبت )نامه بیمه( مشخصات جدول در انگذار بیمه سایر عنوان با بقیه و اصلی گذار بیمه عنوان به یکی

 خسـارت،  پرداخـت  زمان در تا شود می موجب واقعی میزان از تر کم کارکنان تعداد اعالم نامه بیمه خرید زمان در - 5
 نسـبی  قاعده (اعمال .گردد پرداخت مشدد خطر با متناسب بیمه حق به شده تعیین بیمه حق نسبت به خسارت
  )بیمه قانون 13 ماده موضوع

 باشـند،  مـی  خـاص  شـرایط  و باالتر بیمه حق نرخ داراي هستند برخوردار باالئی ریسک از که ها فعالیت از برخی - 6
 هستند. مشغول فاضالب و آب هاي چاه حفر به که کارکنانی یا و ناریه مواد با کار مانند

 قطعی از پس روز پانزده یا قطعی رأي ابالغ تاریخ از روز 15 ظرف آنها قانونی مقام قائم یا ذینفع یا دیده زیان اگر - 7
 ضـمنا  بـود.  نخواهـد  گـر  بیمه تعهدات زایشفا موجب نکنند، مراجعه گر بیمه به الزم مدارك با ابالغی يار شدن
 تـاریخ  از مـدارك)  بـودن  کامل شرط (به روز سی مدت ظرف حداکثر را شده قطعی خسارت است مکلف گر بیمه

 )80 نامه آیین 16 (ماده نماید. پرداخت تقاضا دریافت

 ادعـاي  و دهد رخ نامه بیمه اعتبار مدت در که است حوادثی براي گذار بیمه مسوولیت به منحصر گر بیمه تعهدات - 8
 )80 نامه آیین 25 (ماده شود. اعالم گر بیمه به نامه بیمه انقضاي از پس سال دو ظرف حداکثر خسارت
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  از؛ عبارتند نامه بیمه این استثنائات موارد در ینتر مهم جمله از - 9
 مراجـع  تشخیص با بیمه موضوع حادثه ایجاد در وي کارکنان و گذار بیمه تقلب و عمد از ناشی يها خسارت -الف

  .نامه بیمه اعتبار مدت طول در ذیصالح
  نزاع. و درگیري از ناشی حوادث -ب
  کارکنان. توسط گردان روان یا موادمخدر مسکرات، مصرف از ناشی حوادث -ج
  خرید. قابل يها مجازات و دولت نفع به نقدي جزاي به محکومیت -د
  باشد. تمام سال پانزده از تر کم ها آن سن که کارکنانی به وارده خسارت و غرامت - ه
 کارکنـان  بـه  مربوط خسارت صالح. ذي مراجع از کار معتبر مجوز فاقد خارجی اتباع به وارد خسارت و غرامت -و
 کـار  پروانـه  و بوده مشخص کار حق با اقامت داراي که باشد می پرداخت قابل صورتی در تنها غیرایرانی تابعیت با

  باشند. نموده دریافت
  شود. اعالم گر بیمه به نامه بیمه انقضاي از پس سال 2 مدت حداکثرتا باید می خسارت -ز





 

  6 فصل6

  مهندسی بیمه تهیه
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هیه - ششم فصل هندسی بیمه ت   م

 در دقتی بی لذا .باشد می حادثه وقوع صورت در احتمالی خسارت تامین ،نامه بیمه تهیه از هدف شد، گفته که گونه همان
 وظایف بایست می طرح اندرکاران دست لذا آورد. وجود به خسارت دریافت هنگام را فراوانی مشکالت تواند می نامه بیمه تهیه

 کامل آگاهی با ها آن به مربوط کلوزهاي و ها نامه بیمه انواع يها ویژگی به توجه با و شناخته خوبی به را خود يها مسوولیت و
  .گردد می اشاره نامه بیمه خرید براي الزم نکات ینتر مهم از برخی به اینجا در نمایند. اقدام نامه بیمه تهیه به نسبت

  عمرانی قراردادهاي نامه بیمه تهیه متعهدین درباره ضروري توضیح -

 در ضـمنا  اسـت.  متفـاوت  نامـه  بیمـه  تهیـه  بـراي  پیمانکـار)  ،(کارفرمـا  طـرفین  تعهدات قراردادها انواع از کدام هر در
 عهـده  بـر  کارفرما را نامه بیمه تهیه تعهدات از بخشی پیمان مدارك مطابق است ممکن EPC و ساخت و طرح قراردادهاي

 تعیـین  و بررسـی  هنگام و دارد راهنمایی جنبه و داشته بیان را قراردادها طرفین تعهدات کلی صورت به بخش این گیرد،
    شود. رجوع قرارداد متن به بایست می نامه بیمه تهیه متعهدین

  کارفرما تعهد در يها بیمه - 6-1

 در کارفرمـا  تعهـدات  بـه  نمایـد،  بیمه را قرارداد موضوع بایست می کارفرما عاملی سه يها پیمان عمومی شرایط مطابق
 اشـاره  راهنمـا  ایـن  »زیربنـایی  و عمرانی يها طرح در بیمه جایگاه« بخش در قرادادها انواع سایر در پروژه نامه بیمه تامین
 توجـه  هـا  آن به قرارداد نامه بیمه تهیه در کارفرما بایست می که است مواردي جمله از زیر موارد خالصه طور به است. شده

 مطـابق  آن يها هزینه پرداخت نحوي و ها نامه بیمه تامین براي پروژه عوامل سایر و کارفرما تعهدات گردد می یادآور نماید.
 و پـروژه  شـرایط  بـه  بسـته  و داشـته  عمـومی  جنبـه  راهنمـا  این در شده ارائه توضیحات و باشد می پیمان مدارك و اسناد

 تـامین  بـه  نسـبت  پیمان در خود تعهدات به توجه با بایست می پروژه عوامل از کدام هر لذا باشد، متفاوت تواند می قرارداد
  نمایند. اقدام نیاز مورد يها نامه بیمه

   ):خصوصی شرایط و عمومی شرایط توضیحات مطابق( پیمان موضوع بیمه –

 پیمان اولیه مبلغ 

 بینی پیش( تعدیل مبلغ( 

 پیمان مجاز دوره در نامه بیمه تمدید 

 است) شده گذارده پیمانکار ریااخت در (که کارفرما ابزار و آالت ماشین 

 وجود) (درصورت کارفرما توسط شده تهیه اقالم یا مصالح –

  قرارداد) مبلغ درصد 10 تا 2 بین (معموال ضایعات برداشت –

 پروژه) مجاورت در کارفرما به متعلق (اموال 1مجاور اموال 

                                                   
 مراجعه شود. 119به توضیحات کلوز  -1
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 قرارداد) اسناد و پروژه شرایط به توجه (با مالی) و جانی( ثالث اشخاص درقبال مسوولیت 

 پیمان اسناد مطابق ها نامه بیمه سایر 

  پیمانکار تعهد در يها بیمه -6-2

 قراردادهـا  انواع از برخی در است. ثالث اشخاص مقابل در خود يها مسوولیت و اموال نمودن بیمه به ملزم نیز پیمانکار
 مـتن  بـه  مـورد  هـر  در بایسـت  مـی  کـه  باشد نیز دیگري يها بخش نمودن بیمه به ملزم پیمانکار است ممکن EPC مانند

  از؛ عبارتند نامه بیمه تامین در پیمانکار تعهدات ینتر مهم از برخی خالصه طور به نمود. مراجعه قرارداد
 کارگاه تجهیز بیمه –

 خود کارکنان برابر در مدنی مسوولیت بیمه –

 پیمانکار آالت ماشین بیمه –

   )پیمانکاران کار (ابزار ساختمانی تجهیزات و لوازم –

 مالی) و جانی( ثالث اشخاص درقبال مسوولیت –

 مجاز غیر تمدید دوره در پیمان موضوع بیمه –

 پیمان اسناد مطابق ها نامه بیمه سایر –

  طرفین) قراردادي تعهدات به توجه (با پروژه بیمه اطالعات ارائه صالحیت يادار افراد -6-3

 اصلی) پیمانکار یا (کارفرما عامل مدیر - 1

 کارفرما) (نماینده پروژه مدیر - طرح مجري - 2

 اصلی) پیمانکار یا (کارفرما مالی امور مدیر - 3

 اصلی) پیمانکار یا (کارفرما اي بیمه امور مشاور - 4

 )نامه معرفی ارائه با اصلی پیمانکار (نماینده کارگاه رییس - 5

 فرعـی  پیمانکـاران  کلیـه  و اصـلی  پیمانکـاران  کارفرمـا،  نصـب،  خطـر  تمام و پیمانکاران خطر تمام يها بیمه در توجه:
 کارفرمـا  را بیمـه  حـق  ولـی  دارد را آن تهیه وظیفه پیمانکار که ییها نامه بیمه صورت هر در .گردند می محسوب گذار بیمه

 نماید. استعالم کارفرما از را الزم يها پوشش و بیمه شرایط نامه بیمه تهیه از پیش از موظف پیمانکار ،نماید می اختدپر

 عمرانی يها پروژه يها نامه بیمه تهیه هنگام در مهم موارد   -6-4

   شود. درج ذینفع عنوان به کارفرما نام باید ،پیمانکار آالت ماشین و کارکنان مورد در جز به ،ها نامه بیمه در  -الف

 باشد. کارفرما قبلی اطالع با باید ها، نامه بیمه اعتبار پایان زمان یا و محتوا در تغییر نوع هر  -ب
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 باشد. شده بیان وضوح به باید آن، ذینفع طرف و بیمه موضوع ،گذار بیمه ،ها نامه بیمه ي ههم در  -پ

 کند. برآورده را خصوصی شرایط در وجود) صورت (در شده تعیین هاي خواسته باید ،ها نامه بیمه مفاد  -ت

 دیگـر  و کارگاه به کاال ورود زمان تا حمل، ي نامه بیمه باشد، نشده بیان دیگري ي گونه به خصوصی شرایط در اگر  -ث
 باشد. داشته اعتبار باید موقت، تحویل گواهی صدور زمان تا ها نامه بیمه

 مـادة  (ب) بنـد  اساس بر کارها ي ههم تحویل از پیش کارها، از هایی قسمت تحویل احتمال ،ها نامه بیمه متن در  -ج
 شود. تصریح باید ،کارها] از قسمتی تحویل شرایط در ها نامه بیمه[ پیمان عمومی شرایط 39

 خرابـی  یا خسارت جبران براي که باشد میزانی همان به باید خرابی یا خسارت برابر در ها پرداخت ،ها نامه بیمه در  -چ
   است. الزم

 نامه بیمه شرایط و نرخ ارائه براي الزم مدارك -6-5

   موافقتنامه یا قرارداد کپی - 1

 پروژه اجراي بندي زمان جدول - 2

 پروژه مسیر یا محل نقشه - 3

 گذار بیمه امضاي و مهر با شده تکمیل نامه پرسش - 4

 اختیـار  در کـه  را تجهیزاتی و آالت ماشین بخواهد کارفرما که (درصورتی تجهیزات و آالت ماشین قیمت و فهرست - 5
 نماید.) تهیه خود براي مستقل اي نامه بیمه بخواهد پیمانکار یا نماید بیمه خود است داده قرار پیمانکار

  نامه بیمه نامه پرسش -

 ارائـه  گـذار  بیمـه  به آن يها ریسک میزان و پروژه شرایط شناسایی براي را ییها نامه پرسش معموال گر بیمه يها شرکت
 هـا  نامـه  پرسـش  این دقیق و درست تکمیل به نسبت نیت، حسن اعالي حد اصل مطابق است موظف گذار بیمه .نمایند می

 توصیه لذا نماید، خالی شانه احتمالی يها خسارت جبران از تواند می گر بیمه نادرست اطالعات ارائه صورت در نماید. اقدام
 بـا  افـراد  توسـط  نماینـد  می درخواست نامه بیمه مبلغ برآورد براي انگر بیمه که اطالعاتی سایر و نامه پرسش گردد می اکید

 است. شده ارائه پیمانکاران خطر تمام بیمه نامه پرسش راهنما این پیوست در گردد. ارائه و تکمیل دقت با و کافی دانش

  مهندسی نامه بیمه اجزاي -6-6

  است. شده تشکیل بخش چهار از معموال مهندسی يها نامه بیمه
 نامه بیمه مشخصات جدول  -الف

 نامه بیمه عمومی شرایط  -ب

 نامه بیمه يکلوزها  -پ
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   نامه بیمه شرایط سایر  -ت

 نامه بیمه مشخصات جدول - 6-1- 6

 جـدول  در زیـر  موضـوعات  .دهـد  مـی  نشـان  را نامـه  بیمـه  شرایط و مشخصات از اي خالصه بیمه مشخصات جدول در
  دارد. وجود )CAR( پیمانکاران خطر تمام نامه بیمه مشخصات
 پیمانکار و کارفرما نشانی و نام –

 بیمه موضوع –

 گردد) ذکر نیز پروژه اصلی سایت از خارج ییها کارگاه یا و خطی يها پروژه در کارگاه (محل پروژه نشانی –

 یک): (بخش نامه بیمه پوشش تحت مادي خسارت –

 پیمان مبلغ 

 تعدیل 

 وجود) (درصورت کارفرما توسط شده تهیه اقالم یا مصالح 

 ساختمانی تجهیزات و لوازم 

 ساختمانی آالت ماشین 

 1ضایعات برداشت 

 2کارفرما مجاور اموال 

 اضافی) (کارهاي پیمان مبلغ افزایش 

 پیمان متمم 

 دو): (بخش ثالث اشخاص قبال در گذار بیمه مدنی مسوولیت –

 جسمانی صدمات عضو، نقص فوت، (غرامت اشخاص بدنی خسارات( 

 مالی خسارات 

 نامه بیمه پایان و شروع تاریخ –

 فرانشیزها –

 غرامت حدود –

 کلوزها فهرست –

 اختصاصی شرایط –

                                                   
 مراجعه شود. 020به توضیحات کلوز  -1
 مراجعه شود. 119به توضیحات کلوز  -2
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 بیمه حق مبلغ –

 است. شده ارائه زیر در CAR نامه بیمه مشخصات جدول از اي نمونه
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 نامه بیمه عمومی شرایط -6-2- 6

 و هـا  نامـه  بیمـه  عمـومی  شـرایط  از آگـاهی  لذا هستند. دارا را خود ویژه عمومی شرایط مهندسی يها بیمه از کدام هر
 پیمانکـاران  خطـر  تمـام  بیمـه « بـودن  پرکـاربرد  بـه  توجه با و راهنما این در .باشد می مهم بسیار ها آن استثنائات دانستن

)C.A.R.(«، شـرایط « اسـت.  گردیـده  بررسی تفصیل به آن معرفی بخش در مهندسی يها بیمه از نوع این عمومی شرایط 
  .گردد می معرفی تر بیش آشنایی براي نیز »).E.A.R( نصب خطر تمام بیمه عمومی

 نامه بیمه يکلوزها -6-3- 6

 تهیـه  هنگـام  کـه  گردنـد  مـی  ها نامه بیمه شرایط در تغییراتی موجب کلوزها شد، گفته تعاریف بخش در که گونه همان
 پیوسـته  وقـوع  بـه  خسـارات  پرداخـت  در توانـد  مـی  کلـوز  وجود عدم یا وجود زیرا نمود توجه ها آن به بایست می نامه بیمه

   شد. خواهند بررسی مهم کلوزهاي از برخی ،نامه بیمه در کلوزها اهمیت به توجه با باشد. ساز سرنوشت

  نامه بیمه شرایط سایر -6-4- 6

 را هـا  آن باشد، الزم نامه بیمه پیشین يها بخش در که آنچه جز به دیگري شرایط یا موارد توضیح به نیاز که صورتی در
  .نمایند می درج نامه بیمه شرایط سایر در

 .باشد می نامه بیمه عمومی شرایط آن از پس و خصوصی شرایط با ترتیب به اسناد اولویت نامه بیمه در مهم: نکته

  پروژه نامه بیمه تهیه -6-7

 بـه  نسـبت  کافی آگاهی و شناخت بایست می پروژه يها ریسک و خطرات پوشش براي مناسب نامه بیمه تهیه منظور به
 بـه  توجـه  با زیربنایی و عمرانی يها طرح و ها پروژه يها ریسک باشد. داشته وجود مهندسی يها نامه بیمه نیز و کار شرایط
 نـوع  ها آن بین تفاوت به توجه با است ضروري و هستند متفاوت بسیار اجرا مدت و زمان اجرا، محل قیمت، ،پروژه موضوع

 ابتـدا  پیمانکـار  و مشـاور  کارفرما، اساس نرایب .گردد انتخاب و بررسی پروژه هر براي مناسب اي بیمه يها پوشش میزان و
 از کـدام  هـر  شـرایط  نیز و پروژه نیاز به توجه با را مناسب اي بیمه يها پوشش پروژه، يها ریسک به توجه ضمن بایست می

 بـر  آنـان  احتمالی آثار و خطرات تعیین براي روش بهترین ریسک مدیریت يها تکنیک از استفاده نمایند. تهیه ها نامه بیمه
 و خطـرات  تعیـین  بـه  کمـک  بـراي  (الـف)  فرم .باشد می پروژه بیمه پوشش و نوع انتخاب براي گیري تصمیم و پروژه روي

 اسـت.  شده طراحی نیاز مورد نامه بیمه پوشش و نوع با ارتباط در گیري تصمیم براي راهنمایی و پروژه محتمل يها ریسک
 يهـا  بیمـه  بـا  مـرتبط  مـوارد  از برخـی  بـا  آشـنایی  و نمونه عنوان به تنها راهنما این هاي فرم سایر و فرم این است بدیهی

 و خطـر  مـوارد  تعیـین  به نسبت کار شرایط از دقیق شناخت با بایست می انگر بیمه و انگذار بیمه و اند شده ارائه مهندسی
  نمایند. اقدام نامه بیمه تهیه
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  پروژه محتمل يها ریسک و خطرات لیست -1-6 فرم

 موضوع

 پروژه محتمل هاي ریسک و خطرات

ش
آت

 
سوزي،
 

انفجار
، 

صاعقه
 

طراحی
 

غلط
 

سیل،
 

طغیان
 

آب
 

نفوذ
 

آب
 

زیر
 

زمینی
 

نفوذ
 

 آب
هاي
 

سطحی
 

ت
نش

 یا 
نفوذ
 

آب
 

خسارات
 

ت
پش

 
سرهم

 
ش

ران
 

زمین
، 

ت
نشس

 
زمین
  - 

ش
لغز

 
زمین
  - 

ش
ریز

 
کوه
 یا 

صخره
 

گ
تگر

، 
یخ
 

زدگی
، 

یخ
 

شناور
 

دزدي
 

زلزله
،  

آتشفشان
 

تصادم
  - 

سقوط
 

اشیا.
.. 

اتصال
 

کوتاه
 - 

نوسان
 

برق
  - 

قطع
 

برق،
 

آب،
 

گاز
 یا 

 هر
ت

سوخ
 

دیگر
 

ت
غفل

، 
سهل
 

انگاري،
 

خطاي
 

غیر
 

عمد
  

ش
بار

 
(باران،
 

برف،
 

گ،
تگر

 
بخمنی،...)

 
حمل
 

سریع
 

حمل
 

دریاي،
 

هوایی
 

ش،
ارتعا

 
برداشتن
 یا 

ت
سس

 
گردن
 

استحکامات
  

ک
خش

 
شدن،
 

ش
کاه

 
دبی،
 

ش
ریز

 
دیواره
 

چاه،
 

قنات،...
  

تغییرات
 

برنامه
 

زمان
 

بندي
  

  
سایر
 

موارد
 با 

ذکر
 

نام
 

                        پروژه موضوع
                       تجهیزات نصب

                       پروژه ساختگاه
                        انبارها

 مشاور، (کارفرما، مجاور اموال
  پیمانکار)

                      

                        پایکار مصالح
  ثالث اشخاث
  مالی) (خسارات

                      

                        جانی) (خسارات ثالث اشخاث
 مشاور، (کارفرما، کارکنان

  پیمانکار)
                      

                        کارکنان تکمیلی
                        قنوات ها، چشمه ها، چاه
 کار شب، در کار کاري، اضافه

  تعطیالت در
                      

                        زیرزمینی تاسیسات
                        نقل و حمل
                        ضایعات برداشت

                        نگهداري دوره
                        کارفرما توسط شده تهیه مصالح

 تهیه تجهیزات و آالت ماشین
  کارفرما توسط شده

                      

                        زیرزمینی تاسیسات
                        آتشنشانی تجهیزات

                        حایل دیوارهاي
                        ها تونل
                        کوبی شمع
                        شکن موج

                        ساختمانی آالت ماشین
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  پروژه محتمل يها ریسک و خطرات لیست - 1- 6 فرم ادامه

 موضوع

 پروژه محتمل هاي ریسک و خطرات

ش
آت

 
سوزي،
 

انفجار
، 

صاعقه
 

طراحی
 

غلط
 

سیل،
 

طغیان
 

آب
 

نفوذ
 

آب
 

زیر
 

زمینی
 

نفوذ
 

 آب
هاي
 

سطحی
 

ت
نش

 یا 
نفوذ
 

آب
 

خسارات
 

ت
پش

 
سرهم

 
ش

ران
 

زمین
، 

ت
نشس

 
زمین
  - 

ش
لغز

 
زمین
  - 

ش
ریز

 
کوه
 یا 

صخره
 

گ
تگر

، 
یخ
 

زدگی
، 

یخ
 

شناور
 

دزدي
 

زلزله
،  

آتشفشان
 

تصادم
  - 

سقوط
 

اشیا.
.. 

اتصال
 

کوتاه
 - 

نوسان
 

برق
  - 

قطع
 

برق،
 

آب،
 

گاز
 یا 

 هر
ت

سوخ
 

دیگر
 

ت
غفل

، 
سهل
 

انگاري،
 

خطاي
 

غیر
 

عمد
  

ش
بار

 
(باران،
 

برف،
 

گ،
تگر

 
بخمنی،...)

 
حمل
 

سریع
 

حمل
 

دریاي،
 

هوایی
 

ش،
ارتعا

 
برداشتن
 یا 

ت
سس

 
گردن
 

استحکامات
  

ک
خش

 
شدن،
 

ش
کاه

 
دبی،
 

ش
ریز

 
دیواره
 

چاه،
 

قنات،...
  

تغییرات
 

برنامه
 

زمان
 

بندي
  

  
سایر
 

موارد
 با 

ذکر
 

نام
 

 مزارع، ،ها جنگل محصوالت،
  ... مراتع،

                      

                        ... پرندگان، ،زیانآب
                        مجاور يها ساختمان

                        
                        
                        
                        

  
 الزم کلوزهـاي  و مناسـب  نامه بیمه نوع بایست می ،اي بیمه نیازهاي تعیین و پروژه محتمل خطرات شدن نهایی از پس
 محدوده و موضوعات و شود می انتخاب مهندسی يها نامه بیمه از کدام هر توضیحات کمک با نامه بیمه نوع گردد. مشخص
 مـوارد  ایـن  شـدن  مشـخص  با .گردد می تعیین قرارداد طرفین تعهدات اساس بر کدام هر تامین مسوول و اي بیمه پوشش

  .گردد می تکمیل »پروژه اي بیمه پوشش و نوع« )2-6( فرم
 و ینپیشـ  تیـا تجرب از گیـري  بهره و )2-6( و )1-6( يها فرم کمک با بایست می نامه بیمه نیاز مورد کلوزهاي و شرایط

  گردد. تکمیل (پ) فرم و تهیه اي بیمه و فنی مسایل به آگاه کارشناسان با مشورت امکان صورت در
 نامـه  بیمه از بخش هر براي خود نظر مورد مبالغ بایست می گذار بیمه شد، گفته ها نامه بیمه توضیحات در که گونه همان

 مـوارد  برخـی  در و مبلـغ  نیـاز،  مـورد  کلوزهاي براي مواردي در و ها بخش از کدام هر براي بایست می لذا نماید، تعیین را
  است. گردیده طراحی منظور بدین (ت) فرم گردد. درج بیمه موضوع
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  پروژه نیاز مورد اي بیمه پوشش و نوع - 2-6 فرم

  بیمه نوع
  

  تامین مسوول
 بیمه پوشش 

 اي بیمه يها پوشش
 سایر آالت ماشین کارگاه تجهیز مجاور اموال مدنی مسوولیت قرارداد موضوع

بیمه
 

تمام
 

خطر
 

پیمانکاران
 

بیمه
 

تمام
 

خطر
 

ب
نص

 

طراحی
 

اموال
 

ث
ثال

 

بدنی
 

ث
ثال

 

کارکنان
 

اموال
 

کارفرما
 

اموال
 

پیمانکار
 

سایر
 

اموال
 

مجاور
 

اموال
 و 

تجهیزات
در 

 
ت

سای
 

اموال
 و 

تجهیزات
 

خارج
 از 

ت
سای

 

سایر
کارفرما 

پیمانکار 
 

سایر
 

نیاز
به 

 
بیمه
ها 

 ي
تکمیلی

 

                 کارفرما
                 پیمانکار

                 مشاور مهندس
  شود. تکمیل قرارداد اسناد مطابق طرفین از کدام هر يها مسوولیت و قرارداد شرایط به توجه با فرم این *

   نامه بیمه خصوصی شرایط و 1بیمه کلوزهاي -3-6 فرم

        بیمه نوع 
  
  

  کلوز شماره    
 پروژه خاص     شرایط یا نیاز مورد

 اي بیمه يها پوشش
 سایر آالت ماشین کارگاه تجهیز مجاور اموال مدنی مسوولیت قرارداد موضوع

بیمه
 

تمام
 

خطر
 

پیمانکاران
 

بیمه
 

تمام
 

خطر
 

ب
نص

 

طراحی
 

اموال
 

ث
ثال

 

بدنی
 

ث
ثال

 

کارکنان
 

اموال
 

کارفرما
 

اموال
 

پیمانکار
 

سایر
 

اموال
 

مجاور
 

اموال
 و 

تجهیزات
در 

 
ت

سای
 

اموال
 و 

تجهیزات
 

خارج
 از 

ت
سای

 

سایر
کارفرما 

پیمانکار 
 

سایر
 

بیمه
ها 

 ي
تکمیلی

 

                 
                 
                 

  گردد. تکمیل راهنما این توضیحات سایر و )2-6( و )1-6( هاي فرم به توجه با فرم این *

                                                   
 هاي ساخت در فصل ششم مراجعه شود. به منظور راهنمایی به بخش کلوزهاي توصیه شده پروژه -1
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  مادي يها خسارت بیمه مبلغ تعیین - 4-6 فرم

خسارت
ها 

 ي
مادي

 

  بیمه مبلغ  بیمه موارد
    1نصب/...) ساختمانی/ کارهاي (ارزش قرارداد مبلغ

    کارفرما توسط شده تهیه اقالم یا مصالح

    2مبلغ) (افزایش تعدیل

    آالت ماشین
    تجهیزات

    3مجاور اموال

    4ضایعات برداشت

  ثالث شخص مسوولیت بیمه مبلغ تعیین -5-6 فرم

ت
مسوولی

 
ص

شخ
 

ث
ثال

  بیمه مبلغ  بیمه موارد  
    5شخص هر براي بدنی غرامت

    6اشخاص کل براي بدنی غرامت

    حادثه هر در مالی غرامت
    پروژه مدت طول در مالی غرامت

  کارفرما مدنی مسوولیت بیمه مبلغ تعیین -6-6 فرم

ت
مسوولی

 
مدنی

  

ت
مسوولی

 
مدنی
 

کارفرما
 

 در
مقابل
 

کارکنان
  مقدار  بیمه موارد  

    فنی کارکنان تعداد
    اداري کارکنان تعداد
    نگهبانی کارکنان تعداد

    پرسنل کار زمان
    حادثه هر در نفر هر پزشکی هزینه تعهدات

    بیمه مدت طول در پزشکی يها هزینه جبران براي گر بیمه تعهدات حداکثر
    عادي هاي  ما در هرحادثه در هرنفر عضو نقص و فوت غرامت جبران براي گر بیمه تعهد

    حرام هاي ماه در هرحادثه در هرنفر فوت غرامت جبران براي گر بیمه تعهد
    بیمه مدت طول در عضو نقص و فوت يها غرامت جبران براي گر بیمه تعهد حداکثر

    حادثه هر در نفر هر براي اول دیه بر مازاد غرامت به منجر حوادث جبران براي گر بیمه تعهد حداکثر

  

                                                   
 شود. گی) می قانون بیمه (کم بیمه 10بایست مطابق مبلغ پیمان باشد و گرنه مشمول ماده  مبلغ قرارداد می -1
 شود. نرخ تغییرات قیمت برآورد میمبلغ تعدیل با توجه به شرایط پروژه از جمله طول مدت اجرا و  -2
 مراجعه شود. 119به توضیحات کلوز  -3
 مراجعه شود. 020به توضیحات کلوز  -4
 گردد. هاي عادي و حرام تعیین می غرامت بدنی براي هر شخص با توجه به شرایط پروژه و نیز مبلغ دیه در ماه -5
ستردگی پروژه و احتمال بروز حادثه براي تعداد افراد ثالثی که ممکن است تحت تاثیر پروژه قرار غرامت کل بدنی اشخاص ثالث با توجه به خطرات و نیز گ -6

 شود. قرار گیرند، تعیین می
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  کارفرما مدنی مسوولیت بیمه مبلغ تعیین - 6- 6 فرم ادامه

ت مدنی
مسوولی

  

ش
پوش

ها 
 ي

الحاقی
 

ت
مسوولی

 
کارفرما
در 

 
قبال
 

کارکنان
  

  مقدار  بیمه موارد
    کارگاه محیط در زمینی موتوري نقلیه وسایل حوادث

 هرنفر براي گر بیمه تعهد حداکثر درمانی خدمات وسازمان اجتماعی تامین سازمان قبال در مدنی مسوولیت اي بیمه پوشش
  ریال ........ نامه بیمه مدت طول ودر ریال ....... حادثه هر در

  

    دادگاه رآي بدون خسارت پرداخت اي بیمه پوشش
    نفر ....... کارگاه از خارج هاي ماموریت اي بیمه پوشش

    مرتبط غیر يها فعالیت اي بیمه پوشش
    سال ...... براي سال طول در دیه افزایش اي بیمه پوشش

    تعرفه اعمال بدون پزشکی هاي هزینه پرداخت اي بیمه پوشش

 نامه بیمه استعالم -6-8

 بهتـرین  انتخـاب  جهت تواند می گذار بیمه مهندسی، بیمه در بیمه يها شرکت از توجهی قابل تعداد فعالیت به توجه با
 مشـورت  بـا  گـذار  بیمـه  اسـت  بهتـر  نمایـد.  اقـدام  نامه بیمه استعالم یا مناقصه برگزاري به نسبت خود نیاز مورد نامه بیمه

 نیاز مورد شرایط سایر و کلوزها با همراه نامه بیمه پیشنهاد فرم تکمیل و تهیه به نسبت بیمه، امر متخصصان و کارشناسان
 دارد مـی  نشـان  خـاطر  گیـرد.  قرار ذیصالح گر بیمه يها شرکت اختیار در یکسان صورت به نامه بیمه استعالم و نماید اقدام
 نامـه  بیمـه  پوشـش  تحـت  يها خسارت تامین و تعهدات انجام نحوي و مالی وضعیت بررسی به نسبت بایست می گذار بیمه

 و تعهـد « قـرارداد  بیمـه  اینکـه  بـه  توجـه  بـا  آورد. عمل به را الزم دقت مناقصه، به شده دعوت گر بیمه يها شرکت توسط
 نامـه  بیمـه  مطـابق  احتمـالی  يهـا  خسـارت  تـامین  و تعهـدات  اداي بـراي  الزم توانایی از بایست می گر بیمه است، »تامین

 بـه  خـود  سـایت  در را آنـان  فهرست و اقدام اي بیمه موسسات مالی توانگري تعیین به نسبت مرکزي بیمه باشد. برخوردار
 بیمـه  شـرکتهاي  وضـعیت  از گیـري  تصـمیم  و بررسـی  منظـور  بـه  گذاران بیمه لذا دهد، می قرار www.centisur.ir نشانی

   باشند. داشته دسترسی اطالعات این به توانند می

  بیمه حق -6-9

 پرداخـت  ازاي در کند می تعهد طرف یک آن موجب به که است عقدي بیمه« 1316 سال بیمه قانون یک ماده مطابق
 ».... بپـردازد  معینـی  وجه یا نموده جبران را او بر وارده خسارت حادثه بروز یا وقوع صورت در دیگر طرف از وجهی یا وجه

 بیمـه  حـق  پرداخـت  بـه  موکول بیمه عقد اعتبار و باشد می بیمه حق پرداخت گذار بیمه تعهدات ینتر مهم از یکی بنابراین
 حـق  کـه  مـواردي  در نماید. نظر صرف قرارداد اي بیمه آثار شروع از پیش بیمه حق دریافت از تواند می گر بیمه البته است.
 حـق  قسـط  اولین پرداخت با صورت این در شود. توافق اقساطی صورت به بیمه حق پرداخت است ممکن است، زیاد بیمه
 اقسـاط  کلیـه  پرداخت از پیش گاه هر ؛شود می شرط نامه بیمه عمومی شرایط در معموال .یابد می اعتبار بیمه قرارداد بیمه،

http://www.centisur.ir/
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 بایسـت  مـی  گـر  بیمـه  کـه  خسـارتی  میـزان  از و شـده  حال بیمه حق باقیمانده اقساط کلیه نماید، بروز خسارتی بیمه حق
  .شود می کسر کند پرداخت

  ساخت يها پروژه شده توصیه کلوزهاي - 6-10

 ،آالت ماشـین  ،هـا  سـاختمان  و پروژه هر شرایط بایست می مناسب نامه بیمه تهیه براي شد گفته نیز قبال که گونه همان
 بـه  توجه با و بررسی اي بیمه و فنی متخصصان توسط محتمل يها ریسک و بیمه مورد مشخصات سایر و کاالها ،تاسیسات

 امکـان  بنـابراین  نمـود.  اقـدام  ها آن نمودن بیمه جمله از و مناسب واکنش انجام به نسبت کدام هر ریسک مدیریت نحوي
 کمـک  منظـور  بـه  وجود این با ندارد. وجود تاسیسات و سازه و ها پروژه کلیه نمودن بیمه براي یکسان و کلی فرمولی ارائه

 پوشـش  افـزایش  موجـب  ساخت يها پروژه در ها آن وجود که کلوزهاي از برخی نامه بیمه بهتر انتخاب براي انگذار بیمه به
 پوشـش  کـاهش  دلیـل  بـه  کلوزهـایی  کنار در آورد می فراهم را حادثه بروز هنگام در تر بیش خسارت جبران امکان و بیمه
    .شوند می معرفی آورند، وجود به پروژه براي را مخاطراتی اي بیمه

 افـراد  توسـط  بایسـت  مـی  نامـه  بیمـه  خصوصـی  شـرایط  و کلوزهـا  بیمه، نوع انتخاب شود می تاکید مجددا مهم: تذکر
 بابـت  اضـافی  هزینـه  دیگر طرف از و گردید مند بهره بیمه مزایاي از بتوان خسارت بروز صورت در تا شود انجام متخصص

  نشود. تحمیل پروژه به مورد بی يها پوشش
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  ساخت يها پروژه در مهم کلوزهاي -1-6 جدول

 بـا  مـرتبط  کلوزهـاي  به ها، کارخانه و ها نیروگاه نیز و فاضالب و آب هاي خانه تصفیه ساختمانی بخش براي :توضیح *

  .شود مراجعه ساختمانی) يها پروژه( دوم ردیف و مشترك) (موارد اول ردیف

 پروژه موضوع  ردیف
 بیمه پوشش دهنده افزایش

 شدن اضافه براي شده توصیه (کلوزهاي
 پروژه) جوانب سایر رعایت با نامه بیمه به

 یا محدودیت یا کاهش موجب که هاییکلوز
  شوند می اي بیمه پوشش براي شرط

 احتیاط با نامه بیمه تهیه هنگام کلوزها گونه این(
 شوند) بررسی تر بیش

 مشترك موارد  1
004 -006-013– 016- 020- 105- 

115 - 119 
005 - 008- 009- 010- 012- 022 - 029-107- 

108 - 109- 110- 112-214 -221 
 121 -118 -111 - 102 120 ساختمانی  2
 121 -111 - 106 -103 - 102 120 آهن راه و راه  3

 120 -  100 - 024 فاضالب و آب گذاري لوله  4
027 -037- 102- 103- 104 - 106- 111 - 117- 

208 - 217- 218- 219- 222 
 111 -104 - 103 -102 -101 -037- 027 120 تونل  5

 200-120- 100 سازي سد  6
027 -029-037-101- 102- 103- 104-  106-

111 - 121- 122  

 مخزن و کانال ساخت  7
 آب

120 
027 -037-102- 104 -  111 -117- 118- 121-

217 -222 

 هاي خانه تصفیه تجهیزات  8
 * فاضالب و آب

024 -100-200-201-202-220 023 -025-206-207-208 

 208-207-206-203-025- 023 220-202-201-200-100- 024 نیروگاه* نصب  9
 121 -111 -106-103 -102- 027 120 سازي پل  10
 121 -118 -111  -103 -102 - 101 120- 100 معدن  11
 123 -122 - 027-026 120 ییدریا هاي سازه  12
 208-207-206-118-025- 023 220-202-201-200-100- 024 کارخانه* نصب  13
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ي بیمه خسارت دریافت - هفتم فصل   ا

 خسـارت  دریافـت  بنـابراین  اسـت،  حـوادث  وقوع صورت در احتمالی خسارات جبران ،نامه بیمه تهیه از گذار بیمه هدف
 اسـت.  بیمـه  قـرارداد  در گر بیمه تعهد ینتر مهم خسارت پرداخت و بیمه قرارداد انعقاد از گذار بیمه هدف ینتر مهم اي بیمه
  :بایست می خسارت دریافت براي گذار بیمه

 در تنهـا  زیـرا  .است آمده وارد خسارت بیمه مورد به آن اثر بر و است افتاده اتفاق شده بیمه خطر که کند ثابت –
 .بود اهدخو گذار بیمه قبال در خود تعهد ایفا به ملزم گر بیمه که است بیمه موضوع حادثه وقوع صورت

 تنهـایی  بـه  بیمـه  صـدور  زیرا نماید. اثبات حادثه بروز لحظه در را بیمه مورد ارزش و موجودیت باید گذار بیمه –
 هنگـام  در گر بیمه چنانچه حتی نیست. بیمه موضوع حادثه تحقق زمان در بیمه مورد شی ارزش یا وجود دلیل
 ممکـن  زیرا شود مین ساقطگذار بیمه از تکلیف این ،باشد کرده تایید را بیمه مورد زشار و وجود نامه بیمه صدور
  باشد. شده حاصل تغییري بیمه مورد وجود یا ارزش در گر بیمه تایید از بعد است

 خسـارت،  یعنی ،دارد وجود علیت رابطه وارده خسارت و حادثه وقوع بین نماید ثابت نزدیک، علت اصل مطابق –
 بلکـه  ،کنـد  مین جبران را گذار بیمه به وارده خسارت هرگونه گر بیمه زیرا است. بوده بیمه موضوع حادثه معلول

 .باشد آمده وارد بیمه موضوع حادثه وقوع نتیجه در امستقیم که کرد خواهد جبران را خسارتی تنها

  از؛ عبارتند خالصه طور به که دارند را تعهداتی بیمه، مورد نیز و یکدیگر به نسبت نامه بیمه طرفین

  حادثه بروز از پیش و نامه بیمه تهیه هنگام گذار بیمه تعهدات -7-1

 دهد. پاسخ درستی به بیمه پیشنهاد و نامه پرسش در شده مطرح سواالت به - 1

 دهد. انجام را دارد عهده بر که را وظایفی کلیه و کرده رعایت را نامه بیمه مقررات - 2

   گر بیمه به بیمه مورد خطر کیفیت دقیق اعالم -3

   بیمه حق موقع به پرداخت -4

 خطر مقابل در بیمه مورد از حفاظت - 5

 کلیـه  خود هزینه به ثالث اشخاص به وارد زیان یا و شده بیمه اموال دیدگی آسیب یا زیان از جلوگیري منظور به - 6
 کارخانـه  يهـا  توصیه و قانونی مقررات و دهد انجام را گر بیمه معقول يها توصیه و آورد عمل به را الزم يها اقدام

 کند. رعایت را سازنده

 بـه  و برسـاند  گر بیمه آگاهی به بالفاصله را خطر ماهیت در تغییر هرگونه است ملزم گذار بیمه خطر؛ تشدید اعالم - 7
 و اوضـاع  بـه  توجـه  بـا  شـده  بیمـه  اقالم کار صحت از اطمینان رايب را الزم احتیاطی يها اقدام کلیه خود هزینه
 تجدیـد  بیمـه  حـق  یا تامین حدود به نسبت تغییرات این تبع به است ممکن لزوم صورت در دارد. معمول احوال

  آید. عمل به نظر
 شود خطر تشدید به منجر که بدهد را آن انجام اجازه یا و کند ایجاد را تغییراتی بیمه موضوع در نباید گذار بیمه - 8

  باشد. کرده کسب را گر بیمه کتبی موافقت آنکه مگر
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 ضـروري  اطالعـات  کلیـه  ارائـه  و بیمـه  موضوع از گر بیمه نمایندگان ارزیابی و بازرسی براي شرایط نمودن فراهم - 9
 آنان. به خطر ارزیابی رايب

  دیگر شخص به بیمه مورد قهري یا ارادي انتقال اعالم -10

  حادثه بروز از پس گذار بیمه تعهدات -7-2

   خسارت توسعه از جلوگیري - 1
  قانونی مراجع به حادثه فوري اعالم - 2

  گر بیمه به ،)است شده تعیین نامه بیمه در که دیگري مدت یا( روز 5 ظرف حادثه اعالم - 3

  .آورد عمل به دارد امکان وي رايب که را ییها اقدام کلیه،دیدگی آسیب یا زیان دامنه گسترش از جلوگیري منظور به - 4
 کارشـناس  یـا  نماینـده  اختیـار  در رسـیدگی  منظـور  بـه  و کند حفظ حال همان به را دیده خسارت يها قسمت - 5

  دهد. قرار گر بیمه
 دهد. قرار گر بیمه کارشناس یا نماینده اختیار در و تهیه را گر بیمه درخواست مورد مدارك و اطالعات کلیه - 6

 سازد. مطلع را انتظامی يها مقام باشد حرز شکست با دزدي یا ساده سرقت معلول خسارت که موردي در - 7

   حادثه مسوول با مصالحه و اقرار از خودداري - 8

 را وي خسـارت  گـر  بیمـه  کـه  حـدي  در گـر  بیمـه  به حادثه مسوول از خسارت جبران براي خود حقوق واگذاري - 9
 است. نموده جبران

 توسـط  آن حـدود  کـه  جزئـی  يهـا  خسـارت  مورد در رساند، گر بیمه اطالع به را خسارت وقوع گذار بیمه که آن از پس
 فرصت گر بیمه نماینده به باید موارد سایر در .کند اقدام تعویض یا تعمیر به نسبت تواند می ،شود می ابالغ و تعیین گر بیمه
 معقول مدت ظرف گر بیمه نماینده هرگاه دهد. قرار رسیدگی مورد را خسارت تغییر، یا تعمیر هرگونه از قبل که شود داده
 يهـا  قسـمت  تعـویض  یـا  تعمیـر  بـه  نسـبت  دارد حـق  گذار بیمه ندهد، قرار رسیدگی مورد را خسارت حادثه وقوع از پس

 تعهـدي  آن بـه  نسبت گر بیمه نشود تعمیر مناسب نحو به و موقع به دیده خسارت اقالم چنانچه کند. اقدام دیده خسارت
  داشت. نخواهد

 خسارت پرداخت در گذار بیمه و گر بیمه يها مسوولیت -7-3

 اشـخاص  از پرداختـی  غرامـت  دریافت و خود حقوق حفظ منظور به که را ییها اقدام گر بیمه هزینه به است متعهد گذار بیمه
 کـه  غرامـاتی  بدهـد.  را آن انجام دستور و اجازه یا دارد معمول داند می الزم اند) شده بیمه ،نامه بیمه تحت که کسانی جز به( ثالث

 طبـق  کـه  غرامـاتی  یا است پرداخته مسقیما گر بیمه که ییها خسارت از؛ است اعم گیرد قرار گر بیمه خواست در مورد آن جبران
   دارد. را آن مطالبه حق است پرداخته نامه بیمه این موجب به که ییها خسارت نتیجه در مقامی قائم اصل
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  اي بیمه خسارت تعیین مبانی -7-4

 تحـت  خسـارات  پرداخـت  نحـوي  و میـزان  کننده تعیین ،اي بیمه قراردادهاي بر حاکم اصول شرایط، و حاالت همه در
 تمـام  بیمـه  بـر  تاکیـد  با مهندسی يها نامه بیمه در خسارت تعیین اصول و مبانی بخش این در .باشد می نامه بیمه پوشش

  .گردد می بیان پیمانکاران خطر

  مادي يها خسارت -7-4-1

 از قبـل  بالفاصله که وضعی به دیده خسارت اقالم اینکه رايب الزم تعمیرات هزینه تعمیر؛ قابل خسارت مورد در  -الف
 .شود می کسر باشد داشته وجود اگر بازیافتی مبلغ آن از که شود، برگردانده داشته حادثه

 محـدود  تعهد این بازیافتی. کسر از پس حادثه از قبل بالفاصله بیمه مورد واقعی ارزش کلی؛ خسارت صورت در  -ب
  باشد. شده بیمه مبالغ جزء که است حدودي تا و شده گذار بیمه متوجه که است خسارتی مقدار آن به

  .کرد خواهد پرداخت خسارت باشد تعویض یا تعمیر مؤید که دیگري اسناد یا فاکتور ارائه صورت در تنها گر بیمه

 حادثـه  از قبـل  بالفاصـله  امـوال  واقعـی  ارزش از تعمیـر  هزینه اگر لکن شود، تعمیر باید تعمیر قابل يها خسارت کلیه
  .گرفت خواهد صورت باال (ب) بند اساس بر خسارت جبران کند، تجاوز

 قطعـی  تعمیـرات  از جزئـی  تعمیراتی چنین اینکه بر مشروط بود خواهد دار عهده نیز را موقت تعمیرات هزینه گر بیمه
 .نشود تعمیرات هزینه کل افزایش موجب و بوده

  .نیست نامه بیمه مشمول بهسازي یا و اضافات ،تغییرات به مربوط هزینه مهم: تذکر

  مسوولیت از ناشی يها خسارت -7-4-2

 و نامـه  بیمه در شده تعیین مبلغ تا حداکثر را باشد می آن مسوول قانون موجب به گذار بیمه که را ییها خسارت گر بیمه
  ؛نماید می جبران زیر شرایط با

  .)نشود یا شود منجر مرگ به که این از (اعم حادثه از ناشی ثالث اشخاص بیماري یا جسمانی صدمات  -الف
 نصـب  یـا  سـاختمانی  عملیات با مستقیم رابطه در اي حادثه معلول که ثالث اشخاص اموال به وارد آسیب یا زیان  -ب

   باشد. آن مجاور یا طرح راياج محل در و نامه بیمه اعتبار مدت در شده بیمه اقالم
 بـه  نیـز  را زیـر  مبالغ گر بیمه کند، پیدا مورد مدنی مسوولیت عنوان تحت خسارتی پرداخت باال مقررات طبق بر هرگاه

  کرد: خواهد پرداخت گذار بیمه
  .است پرداخته خواهان به گذار بیمه که دادرسی مخارج و ها هزینه کلیه  –
  است. گرفته عهده به گر بیمه کتبی رضایت با گذار بیمه که مخارجی و ها هزینه کلیه –

 در مشخصـات  جدول در که غرامتی حد یا و مبالغ میزان از نامه بیمه بخش این تحت گر بیمه تعهدات اینکه بر مشروط
  .نکند تجاوز ،است شده درج مورد هر
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  اي بیمه خسارت دریافت و ارزیابی -7-5

 ارزیـاب  بایسـت  مـی  خسـارت،  جبران براي گر بیمه تعهدات تعیین و بیمه مورد به شده وارد خسارت ارزیابی ظورمن به
 پروانـه  داراي کـه  اسـت  مسـتقلی  حقـوقی  یـا  حقیقی شخص اي  بیمه خسارت ارزیاب نماید. اقدام و تعیین 1بیمه خسارت
 خسـارت،  تحقـق  و حادثـه  بـروز  علـت  مـورد  در تحقیـق  و بررسی به مجاز و بوده مرکزي بیمه از اي بیمه خسارت ارزیابی
 خسـارت  تسـویه  و تعـدیل  بـراي  مذاکره نیز و نامه بیمه شرایط طبق گر بیمه تعهد میزان تشخیص و خسارت مقدار تعیین
 نامـه  بیمـه  مطابق را انگذار بیمه شده اعالم يها خسارت که است فردي خسارت ارزیاب دیگر عبارت به 2باشد. می اي بیمه

 یـک  هر که نحوي به نماید ایجاد اعتماد حس گر بیمه و گذار بیمه در باید اي بیمه خسارت ارزیابان .کند می ارزیابی بررسی
    است. حصحی خسارت تعیین در ها آن کارشناسی نظر که باشند مطمئن ها آن از

 در باشـد.  می گذار بیمه یا و بیمه موسسه با کتبی قرارداد انعقاد به موظف خسارت ارزیابی براي اي بیمه خسارت ارزیاب
 الزحمـه،  حـق  مبلـغ  گـذار،  بیمـه  و بیمـه  موسسه مشخصات آن، اعتبار مدت قرارداد، تنظیم تاریخ باید حداقل قرارداد این

 مشـخص  ارزیـابی  قـرارداد  فسـخ  شرایط و اي بیمه خسارت ارزیاب اختیارات حدود ارزیابی، گزارش  ارایه نحوه و زمانبندي
 نماینـد.  تعیـین  را وي اختیارات حدود و الطرفین مرضی اي بیمه خسارت ارزیاب توانند می گذار بیمه و بیمه موسسه شود.

 نمایـد.  درج نامـه  بیمـه  شـرایط  در را وي اختیـارات  حدود و منتخب ارزیاب مشخصات است موظف گر بیمه صورت این در
 انجام گذار بیمه درخواست به خسارت ارزیابی که مواردي در اما است گر بیمه عهده بر خسارت ارزیاب الزحمه حق پرداخت

   بود. خواهد وي عهده بر الزحمه حق پرداخت گیرد می

  عبارتنداز؛ اي بیمه خسارت ارزیابان وظایف کلی طور به
 گذار بیمه و گر بیمه جانب از شده ارائه مدارك و نامه بیمه بررسی –

 خسارت موضوع و محل از بازدید انجام –

 عینی شاهدان و ینشان آتش پلیس، از مدارك بررسی و دریافت –

 ذیربط مراجع و عینی ناظران از شواهد و مدارك دریافت –

 مدارك آوري جمع و برداري فیلم / برداري عکس –

 متخصص کارشناس از تخصصی اظهارنظر دریافت –

 خسارت از قبل شده بیمه موضوع به مربوط مدارك بررسی و دریافت –

 شده بیمه ارزش و قیمت شواهد و مدارك بررسی و دریافت –

 خسارت توسعه پیشگیري از اطمینان حصول –

  دیده خسارت مورد با بیمه مورد اتمشخص تطبیق –

                                                   
1- Loss Adjuster 

 شوراي عالی بیمه 85نامه شماره  ماده یک آیین -2
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 خسارت مقدار و علت ماهیت، بررسی –

 خسارت مبلغ و میزان تعیین –

 پرداخت قابل خسارت مبلغ و گر بیمه مسوولیت محدوده تعیین –

 خسارت ارزیابی گزارش تهیه –

  خسارت برآورد ترتیب و مراحل  -7-5-1

  گیرد: انجام ترتیب به زیر مراحل بایست می گردد، پرداخت گر بیمه طرف از نامه بیمه موضوع به شده وارد خسارت آنکه براي
  گذار بیمه طرف از خسارت ادعاي طرح  -الف
 قـرارداد،  اسـاس  بر ضرایب و قیمت اعمال احجام، اندازگیري فنی، برآورد خسارت؛ ارزیاب توسط خسارت برآورد  -ب

 سـایر  و کلوزهـا  مفـاد  اعمال پیمانکار، قرارداد شرایط سایر تاثیر بودن)، پوشش تحت صورت (در تعدیل محاسبه
  بیمه). قانون 13 (ماده بیمه حق نسبی قاعده بیمه)، قانون 10 (ماده سرمایه نسبی قاعده مانند نامه بیمه شرایط

  خسارت برآورد از فرانشیز کسر  -ج
  گر بیمه تعهدات سقف یا غرامت حد اعمال  -د

 حد سپس و گردد کسر خسارت برآورد از فرانشیز ابتدا بایست می گر بیمه تعهدات سقف محاسبه هنگام در مهم: تذکر
 تـر  بیش گر بیمه غرامت حد از فرانشیز کسر از پس شده محاسبه خسارت میزان که صورتی در بنابراین شود کنترل غرامت
 گردد. کسر فرانشیز آن از نباید و شود می پرداخت نامه بیمه تعهدات سقف باشد،

 اي بیمه خسارت ارزیاب اقدامات -7-5-2

 درگیر نحوي به حادثه زمان در که (افرادي عینی ناظران از شواهد و مدارك دریافت به نسبت اي بیمه خسارت ارزیاب
 صـورت  تنظـیم  و میـدانی  بازدیـد  به نسبت بایست می کارشناس .نماید می اقدام ذیربط مراجع و اند) داشته حضور یا بوده

   نماید. اقدام جلسه

   خسارت پرداخت و بررسی جهت الزم مدارك -7-5-3

  نامه بیمه در مقرر موعد در خسارت کتبی اعالم - 1
  آن میزان و دیده خسارت مواضع تعیین با خسارت صورتجلسه تنظیم - 2
  آن ضمایم همراه به گذار بیمه دست در نامه بیمه اصل - 3
  وجود) (درصورت آن ضمایم و پیمان بهاي فهرست ،پیمان يها متمم ،پیمان اصل - 4
    خسارت از قبل ماهانه يها وضعیت صورت و مجالس صورت - 5
  نیست. ها نقشه در که کارهایی اجراي براي آن انجام مجلس صورت و پیمانکار به مشاور دستورکار اصل - 6
 مجالس صورت در و نرسیده اتمام هب هنوز که کارهایی انجام براي نظارت دستگاه کتبی تایید با صورتجلسه اصل - 7
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  است. دیده خسارت و نشده درج ها وضعیت صورت و
  فوت یا سرقت درمورد انتظامی مقامات گزارش - 8
  سیل یا طوفان مورد در هواشناسی ایستگاه ینتر نزدیک گزارش - 9

  میدانی بازدید صورتجلسه -7-5-4

 تهیـه  بـه  اقـدام  و نمـوده  بازدیـد  بیمـه  مـورد  از فرصـت  اولـین  در کارشناسان ،گذار بیمه توسط خسارت اعالم از پس
  :گردد می قید زیر موارد شده تهیه صورتجلسه در .نمایند می خسارت صورتجلسه

  خسارت. چگونگی و مکان زمان، - 1
  است. شده رویت آنچه مطابق دیده خسارت احجام و مواضع - 2
 اظهـار  بـه  بنـا « عبارت ذکر با ست ها آن به خسارت مدعی گذار بیمه ولی نبوده رویت قابل که احجامی و مواضع - 3

  .»گذار بیمه
  خسارت. بررسی جهت درخواست مورد مدارك کلیه - 4
  خسارت. اولیه برآورد میزان - 5

 ماننـد  آن مفـاد  از و ننموده رجوع نامه بیمه مستندات به کارشناس هنوز که آنجا از خسارت صورتجلسه تنظیم از پس
 این خسارت صورتجلسه انتهاي در ،باشد می خبر بی ... و صادره يها الحاقی فرانشیزها، غرامت، حدود ،استثنائات ،ها پوشش
  :شود می درج عبارت
  »دارد. کارشناسی جنبه صرفا و دیدهگر تنظیم نامه بیمه مفاد از اطالع بدون صورتجلسه این«
 خسـارت،  صورتجلسـه  در گـذار  بیمـه  از درخواسـتی  مـدارك  بررسـی  و نامه بیمه مستندات کنترل از پس است یدیهب

  .نماید می اعالم را پرداخت قابل خسارت میزان خسارت، کارشناسی گزارش تهیه با خسارت کارشناس

  خسارت ارزیابی گزارش - 7-5-5

  .نماید می اقدام زیر موارد تعیین به نسبت خود گزارش در کارشناس

 ... طبیعی، بالیاي گرفتگی، آب افتادن، کار از خرابی، شکستگی، سرقت، ،سوزي آتش :1خطر ماهیت –

 کارکنـان  و افـراد  و عوامـل  اشـتباه  / کوتـاهی  ،گـذار  بیمه کوتاهی ،گذار بیمه استفاده سوء عمدي، :2خطر علت –

 تعمیـر  دستکاري، بد، نقل و حمل طراحی، اشکال / فنی اشکال ثالث، افراد و عوامل اشتباه / کوتاهی ،گذار بیمه
 ... ماهیتی، اشکاالت و مسایل نامناسب، نگهداري و

                                                   
1- Nature of Damage 
2- Cause of Damage 
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 خسـارت  مقـدار  تعیـین  خسـارت،  مقدار تخمین احتمالی، يها علت برحسب خسارات تفکیک :1خسارت مقدار –

 خسارت انتشار و تشدید از جلوگیري اصالحی، اقدامات و بازیافت )،محاسبه ،توزین ،گیري اندازه(

 ،نامـه  بیمـه  کلوزهـاي  و شـرایط  بـه  توجـه  بـا  گـر  بیمـه  تعهـدات  تعیین و بررسی پرداخت: قابل خسارت مبلغ –
 بـا  خسـارت  هـر  در پرداخـت  قابـل  مبلـغ  محاسـبه  و ... زمان، مرور اطالع، و ادعا زمان ها، اصالحیه ،استثنائات
  دیده. خسارت مورد 3اسقاطی ارزش یا 2بازیافت امکان احتساب

    خسارت پرداخت و حادثه بروز هنگام در مهم نکات -7-6

 خطـر  تمـام  بیمه در و روز 5 مدت این بیمه قانون در است. نامه بیمه شرایط مطابق خسارت اعالم مهلت حداکثر - 1
  .باشد می روز 14 پیمانکاران

 نگـردد،  پرداخـت  مقـرر  سررسـید  در بیمـه  حق اقساط و باشد اقساط صورت به بیمه حق پرداخت که درصورتی - 2
 ،گردیـد  مـی  دریافـت  بایسـتی  خسـارت  وقـوع  زمـان  تـا  که اي بیمه حق به یدریافت بیمه حق نسبت به خسارت
  شد. خواهد پرداخت

 کلیـه  خـود  هزینـه  بـه  بایـد  ولـی  نماید دیده آسیب مواضع ترمیم به اقدام گر بیمه بازدید از قبل نباید گذار بیمه - 3
  دهد. انجام را گر بیمه معقول هاي توصیه و آورد عمل به را خسارت گسترش از جلوگیري جهت الزم اقدامات

  .نماید می پرداخت (کارفرما) کار بهصاح وجه در فقط را خسارت گر بیمه - 4
 کارکردهـاي)  (صـورت  هـا  وضـعیت  صـورت  و مجـالس  صورت قرارداد، به منضم بهاي فهرست اساس بر خسارت - 5

    .شود می محاسبه حادثه از قبل اجرایی
  نماید. رعایت را ایمنی نکات است موظف گذار بیمه - 6
   .باشد می مستثنی اي بیمه پوشش شمول از نامه بیمه صدور تاریخ از قبل وارده خسارات - 7
 بـر  زیـر  شـرایط  از یکی باشد، شده بیمه آن واقعی میزان از تر کم بیمه مورد سرمایه که صورتی در :4گی بیمه کم - 8

  بود. خواهد حاکم نامه بیمه
  بیمه حق تعیین (ضریب) نرخ در تخفیف خسارت: پرداخت در غرامت حد تعیین با واقعی بیمه ردمو سرمایه  -الف
 هنگـام  در )بیمه قانون 10 ماده( نسبی قاعده اعمال :)گذار بیمه کذب (اظهارات واقعی مقدار از تر کم بیمه مورد سرمایه  - ب

  بیمه مورد واقعی ارزش و شده بیمه سرمایه نسبت به پرداختی خسارت کاهش و پرداخت قابل خسارت تعیین

                                                   
1- Amount of Damage 
2- Recovery 
3- Residual Value 
4- Under Insurance 
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 خسارت مبلغ در اختالف -7-7

 )گـر  بیمـه  طـرف  از مسـوولیت  قبـول  بـافرض ( شود پرداخت نامه بیمه موجب به باید که مبلغی درباره اختالف هرگونه
  .شد خواهد ارجاع ،شود می برگزیده طرفین توافق با کتبا که کارشناسی به موضوع

 مـدت  ظـرف  طـرفین،  توسط که کارشناس دو به اختالف موضوع نرسند توافق به واحد کارشناس به نسبت طرفین اگر
  .گردید خواهد ارجاع شود می انتخاب دیگر طرف کتبی درخواست تاریخ از ماه یک

 سـومی  کارشـناس  کارشناسان، اختالف، موضوع ماهوي بررسی از قبل نرسند توافق به مزبور کارشناسان که صورتی در
 مراجـع  در گـر  بیمـه  علیه دعوایی هیچ کارشناسان نظر اعالم از پیش کرد. خواهند انتخاب کتبا کارشناس سر عنوان به را

  .باشد مین طرح قابل قضایی

 خسارت در تقلب -7-8

 نامـه  بیمـه  از ناشی حقوق کلیه نگیرد، صورت گذار بیمه سوي از ماه سه مدت ظرف دعوي اقامه چنانچه زیر شرایط در
  شد: خواهد منتفی

 است. حقیقت از عاري ادعا، مورد خسارت نماید اعالم گر بیمه –

 است. شده استفاده آمیز تقلب مدارك و اسناد از یا بوده تقلب قصد با ادعا، مورد خسارت نماید اعالم گر بیمه –

 نماید. مسوولیت سلب خسارت، مورد در گر بیمه –

  گذاران بیمه کننده حمایت مقررات -7-9

 و گـذاران  بیمـه  از حمایـت  و ایـران  در بیمه امر هدایت و تعمیم و تنظیم منظور به و کشور در بیمه اهمیت به توجه با
 بیمـه  نـام  بـه  اي موسسـه  هـا  فعالیـت  ایـن  بـر  دولت نظارت اعمال منظور به همچنین ها آن حقوق صاحبان و شدگان بیمه

 و ایـران  مرکزي بیمه تاسیس قانون مطابق 1است. شده تاسیس سهامی شرکت صورت به قانون مقررات طبق ایران مرکزي
 بـراي  الزم هـاي  نامـه  آیـین  تصـویب « آن وظـایف  از یکی که گردیده تشکیل »بیمه عالی شوراي« به نام نهادي ،گري بیمه

 اي بیمـه  امـور  بـا  ارتبـاط  در نامـه  آیین 100 حدود تاکنون شورا این .باشد می 2»بیمه موسسات فعالیت و بیمه امر هدایت
 عنـوان  بـا  71 شـماره  نامـه  آیـین  خـاص  طـور  بـه  آنـان  از حمایت در و گذاران بیمه حقوق تبیین براي است. نموده صادر

 نامـه  آیـین « عنـوان  با 85 شماره نامه آیین و »ها آن حقوق صاحبان و شدگان بیمه گذاران، بیمه حقوق از حمایت نامه آیین«
 انـدازي  راه بـه  نسـبت  ایـران  مرکـزي  بیمه ها نامه آیین این کنار در است. شده تدوین »اي بیمه خسارت ارزیابی امور تنظیم

                                                   
 30/3/1350مصوب  گري تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمهماده یک قانون  -1
 گري قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه 17ماده  5بند  -2
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 هـا  آن بـه  گـران  بیمـه  سوي از که هایی نامه بیمه صحت کنترل ضمن بتوانند گذاران بیمه تا نموده اقدام 1برخط هاي سامانه
  نمایند. گیري پی و ثبت آنها در را خود هاي شکایت اختالف بروز صورت در ،شود می داده

  ها آن حقوق صاحبان و شدگان بیمه گذاران، بیمه حقوق از حمایت -71 شماره نامه آیین -7-9-1

 عرضـه  شـیوه  و اي بیمـه  خـدمات  از عمومی آگاهی افزایش و بیمه صنعت به عمومی اعتماد تقویت منظور به شورا این
 گـران  بیمـه  الزام ،گذاران بیمه به نامه بیمه صدور از بعد و قبل موقع به و درست کامل، اطالعات ارایه به گران بیمه الزام ،آن
 نامـه  آیـین « 23/3/1391 مـورخ  جلسـه  در ،اي بیمـه  شـکایات  بـه  رسیدگی و خسارت پرداخت و بررسی فرایند تسهیل به

 بـه  که تبصره چهار و ماده سه و سی فصل، هفت در را »ها آن حقوق صاحبان و شدگان بیمه گذاران، بیمه حقوق از حمایت
 از حمایـت  بـراي  مصـوبه  ایـن  پیداست، نامه آیین این نام از که گونه همان .نمود تصویب است، مشهور 71 شماره نامه آیین
  .شود می پرداخته آن مهم موارد از برخی به مجموعه این در و است شده تدوین گذاران بیمه

  تعاریف اول فصل

  است. شده داده توضیح نامه بیمه عمومی شرایط به خصوصی شرایط بودن مقدم 1 ماده 12 بند در

  اي بیمه خدمات تبلیغ و رسانی اطالع نحوي دوم فصل

 تبلیغـی  کننـده  گمـراه  تبلیـغ  از منظـور  نمایند. خودداري کننده گمراه تبلیغات از باید بیمه کنندگان عرضه -3 ماده
  که: است

  شود. اي بیمه محصوالت تشخیص در ابهام موجب -١

  دهد. ارایه گر بیمه عملکرد از فراتر یا نامه بیمه در مقرر يها پوشش از خارج هایی وعده -٢

  نباشد. منطبق نامه بیمه شرایط با -٣

  نباشد. منطبق بیمه عرف و اي بیمه مقررات و قوانین با - 4

  نامه بیمه صدور و پیشنهاد فروش، سوم: فصل

 گـر  بیمـه  تعهدات و وظایف ، بیمه يها پوشش مورد در ضروري اطالعات کلیه است موظف  بیمه کننده  عرضه - 8 ماده
 و نامـه  بیمـه  انقضـاي  و شروع تاریخ نامه، بیمه هاي محدودیت و استثنائات آن، پرداخت نحوه و بیمه حق میزان گذار، بیمه و

 مکتـوب،  (نظیـر  مناسـب  صـورتی  بـه  بیمـه  خـدمات  متقاضـی  بـه  را الزم توضـیحات  سـایر  و اي بیمه خدمات ارایه نحوه
 مدت قیمت، نظر از را اي بیمه خدمات مقایسه که شود ارایه اي گونه به باید اطالعات این نماید. اعالم غیره) و الکترونیکی

   سازد. پذیر امکان بیمه خدمات متقاضی براي شرایط و

                                                   
1- On Line 
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 مکلـف  بیمه شرکت ،نامه بیمه اجباري فروش اثبات صورت در است. ممنوع طریقی هر به  بیمه اجباري فروش -9 ماده
  نماید. مسترد عینا را دریافتی هاي بیمه حق باطل، را صادره هاي نامه بیمه گذار بیمه درخواست صورت در است

 انجـام  بـراي  مربوط مقررات و قوانین طبق که اطالعاتی بر مازاد اطالعاتی گونه هیچ نباید بیمه کننده عرضه -12 ماده
  نماید. درخواست بیمه خدمات متقاضی از دارد ضرورت گري بیمه عملیات
 عمـوم  بـراي  درك قابـل  عبـارات  و خوانـا،  حـروف  بـا  را آن شـرایط  و نامـه  بیمـه  است موظف بیمه موسسه -14 ماده

 یـا  ابهـام  اجمـال،  مـوارد  و اسـت  گـر  بیمـه  عهـده  بر نامه بیمه در اطالعات صحیح درج یتمسوول نماید. تهیه گذاران بیمه
  شود. می تفسیر ذینفع یا گذار بیمه نفع به مستندات سایر یا نامه بیمه مندرجات در اختالف

 گـذار  بیمـه  بـه  شـرایط  سـایر  و عمومی شرایط بر مشتمل را صادره نامه بیمه است موظف بیمه کننده عرضه -16 ماده
   نماید. تسلیم

  خسارت به رسیدگی چهارم: فصل

 در خسـارت  پرداخـت  و ارزیـابی  گـذار،  بیمـه  توسـط  خسـارت  اعالم براي الزم تمهیدات است موظف بیمه موسسه - 19 ماده
 نمایـد.  رسـانی  اطـالع  گـذاران  بیمـه  بـه  خصـوص  ایـن  در و فراهم را دارد قرار نامه بیمه پوشش تحت که جغرافیایی نقاط تمامی

 و خسـارات  به رسیدگی نحوه خصوص در خود پورتال یا رسانی اطالع پایگاه و خسارت پرداخت و صدور مراکز تمام در همچنین
 خسـارت  به رسیدگی فرآیند و نحوه اعالم خصوص در همچنین دهد. انجام را مناسب رسانی اطالع خسارت، به رسیدگی فرآیند

  آورد. عمل به را الزم اقدامات خود، پورتال یا رسانی اطالع پایگاه و خسارت پرداخت صدور، مراکز تمام در
 ارتبـاط  در یکـدیگر  بـا  آن خسـارت  پرداخـت  مراکـز  کلیه که نماید اتخاذ ترتیبی است موظف بیمه موسسه -20 ماده

  باشد. پذیر امکان شرکت آن خسارت پرداخت مراکز کلیه از خسارت دریافت که نحوي به باشند
 بـراي  گـذار  بیمـه  یـا  دیـده  زیان غیرحضوري) یا (حضوري مراجعه اولین در است موظف بیمه کننده عرضه -21 ماده
 رسـیدگی،  زمـان  مـدت  و فراینـد  خسـارت،  بـه  رسـیدگی  و بررسـی  جهـت  الزم مـدارك  کامل فهرست خسارت، دریافت

   نماید. ارایه یا اعالم را گذار بیمه یا دیده زیان به را شکایات فصل و حل داخلی هاي رویه و خسارت جبران هاي روش
 را مـدارك  ،روز 30 مـدت  ظـرف  حـداکثر  خسـارت  به مربوط مدارك کلیه دریافت از بعد باید بیمه موسسه -22 ماده
 طـور  بـه  دالیـل  ذکـر  بـا  همـراه  را مراتب خسارت دریافت استحقاق عدم احراز صورت در و نماید اعالم را نتیجه و بررسی

 مـدت  ظرف حداکثر است موظف بیمه موسسه خسارت، قبول صورت در و نماید اعالم دیده زیان یا گذار بیمه به مکتوب
 از مثبتـه  مـدارك  تکمیل از پس خسارت پرداخت که مواردي در نماید. پرداخت را آن خسارت قبول از پس روز 15

  .شود می عمل مدنی دادرسی آیین 522 ماده حکم طبق افتد، می تاخیر به گر، بیمه سوي
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  اي بیمه شکایات به رسیدگی فرایند پنجم: فصل

 حقـوق  صـاحبان  یـا  شـدگان  بیمه گذاران، بیمه بیمه، شرکت در اي بیمه شکایات به رسیدگی عدم صورت در -27ماده
 تقاضـاي  و اعـالم  مرکـزي  بیمـه  بـه  الزم دالیل و مدارك همراه و کتبی صورت به را اختالف مورد موضوع توانند می ها آن

 بیمـه  شـرکت  به الزم توضیحات ارایه براي آن مستندات با همراه را موضوع لزوم صورت در مرکزي بیمه نمایند. رسیدگی
 خـود  پاسـخ  فوق، مدارك دریافت از پس هفته دو مدت ظرف حداکثر است موظف بیمه شرکت نمود. خواهد اعالم ذیربط

  نماید. اعالم مرکزي بیمه به ستندم و مستدل صورت به را

  اجرا بر نظارت ششم: فصل

  ... نماید می نظارت نامه آیین این مفاد اجراي حسن بر مرکزي بیمه -30ماده

  مقررات سایر هفتم: فصل

  موظفند: بیمه کنندگان عرضه کلیه -۳۲ ماده
  برسانند. خود گذاران بیمه اطالع به هفته یک طی حداکثر و وقت اسرع در را خود آدرس تغییر گونه هر - 1
 را نامـه  بیمـه  شـرایط  در تغییر یا اي بیمه پوشش در تغییر گونه هر قانونی، الزام یا گذار بیمه درخواست صورت در - 2

  رسانند. انجام به هفته یک طی کثرحدا و وقت اسرع در الحاقیه صدور با قانونی مراحل طی از پس
 بـه  نسـبت  هفتـه  یـک  طی حداکثر و وقت اسرع در المثنی، نامه بیمه صدور براي گذار بیمه درخواست صورت در - 3

  نمایند. اقدام گذار بیمه سوابق ظلحا با المثنی نامه بیمه صدور

  اي بیمه خسارت ارزیابی امور تنظیم نامه آیین -85 شماره نامه آیین -7-9-2

 و مـاده  20 بـر  مشـتمل  را اي بیمه خسارت ارزیابی امور تنظیم نامه آیین 26/9/1392 مورخ جلسه در بیمه عالی شوراي
  نمود. تصویب تبصره 14

 از اي بیمـه  خسـارت  ارزیـابی  پروانه داراي که است مستقلی حقوقی یا حقیقی شخص اي  بیمه خسارت ارزیاب -1ماده
 تشخیص و خسارت مقدار تعیین خسارت، تحقق و حادثه بروز علت مورد در تحقیق و بررسی به مجاز و بوده مرکزي بیمه

   باشد. می اي بیمه خسارت تسویه و تعدیل براي مذاکره نیز و نامه بیمه شرایط طبق گر بیمه تعهد میزان

 اینترنتی پایگاه طریق از را آنها مشخصات و فعالیت پروانه داراي اي بیمه خسارت ارزیابان لیست مرکزي بیمه -6 ماده
     کند. می روز به را مزبور لیست ماه هر و اعالم خود

 www.centinsur.ir نشـانی  به مرکزي بیمه سایت به مراجعه با توان می خسارت ارزیابان نشانی و نام به دستیابی براي
 https://www.centinsur.ir/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=257 سـایت  بـه  مسـتقیم  مراجعـه  یا

  نمود. اقدام معتبر پروانه داراي ارزیابان دریافت به نسبت

http://www.centinsur.ir/
https://www.centinsur.ir/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=257
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 گـذار  بیمـه  یـا  و بیمـه  موسسه با کتبی قرارداد انعقاد به موظف خسارت ارزیابی براي اي بیمه خسارت ارزیاب -9 ماده
 مبلـغ  گـذار،  بیمـه  و بیمـه  موسسـه  مشخصـات  آن، اعتبار مدت قرارداد، تنظیم تاریخ باید حداقل قرارداد این در باشد. می
 ارزیـابی  قرارداد فسخ شرایط و اي بیمه خسارت ارزیاب اختیارات حدود ارزیابی، گزارش  ارایه نحوه و زمانبندي الزحمه، حق

  شود. مشخص
 نماینـد.  تعیین را وي اختیارات حدود و الطرفین مرضی اي بیمه خسارت ارزیاب توانند می گذار بیمه و بیمه موسسه - 1 تبصره

  نماید. درج نامه بیمه شرایط در را وي اختیارات حدود و منتخب ارزیاب مشخصات است موظف گر بیمه صورت این در

 بـه  خسـارت  ارزیـابی  کـه  مـواردي  در بـود.  خواهـد  گـر  بیمه عهده بر خسارت ارزیاب الزحمه حق پرداخت -2 تبصره
   بود. خواهد وي عهده بر الزحمه حق پرداخت گیرد می انجام گذار بیمه درخواست
 باشـد  گـذار  بیمـه  و بیمـه  موسسه ارزیاب همزمان خسارت پرونده یک در تواند نمی اي بیمه خسارت ارزیاب -3 تبصره

  نمایند. توافق الطرفین مرضی ارزیاب مورد در طرفین اینکه مگر
 اطـالع  مقتضـی  نحـو  به را گذار بیمه توسط اي بیمه خسارت ارزیاب انتخاب امکان است موظف مرکزي بیمه -12 ماده

  نماید. رسانی
 در نفعـان  ذي سـایر  و گذار  بیمه یا بیمه، موسسه با اي بیمه خسارت ارزیاب بین اختالفات به رسیدگی مرجع -13 ماده
 و ایـران  گـران  بیمـه  سندیکاي نماینده مرکزي، بیمه نماینده از مرکب هیاتی نامه آیین این مفاد و ارزیابی قرارداد خصوص
 و تصـمیم  اتخـاذ  اختالفات، به رسیدگی جلسات، تشکیل نحوه بود. خواهد اي بیمه خسارت ارزیابان صنفی انجمن نماینده

 انجمـن  و ایـران  گـران  بیمـه  سـندیکاي  همکـاري  با که بود خواهد دستورالعملی چارچوب در هیأت این اجرایی امور سایر
  شد. خواهد ابالغ و تهیه مرکزي بیمه توسط خسارت ارزیابان صنفی

 جـایگزین  گـذار  بیمـه  نماینـده  ذینفعـان،  سـایر  و گذار بیمه با خسارت ارزیاب بین اختالفات به رسیدگی در -تبصره
  .شود می ماده این موضوع هیأت در سندیکا نماینده
 خـود  کارکنـان  از غیـر  بـه  اشخاصـی  از خـود،  خسارت پرونده به رسیدگی در بخواهد بیمه موسسه که صورتی در - 15 ماده
    نماید. استفاده ج.ا.ایران مرکزي بیمه از فعالیت پروانه داراي اي بیمه خسارت ارزیابان از صرفا است موظف نماید استفاده

 نماینـدگی  امـور  (تنظـیم  75 شماره نامه آیین یک ماده یک تبصره استناد به که بیمه نمایندگان از دسته آن -تبصره
 هـاي  رشـته  در خسـارت  پرداخـت  در مربـوط  بیمـه  شـرکت  وظایف و اختیارات از بخشی بیمه عالی شوراي مصوب بیمه)

 ایـن  موضـوع  اي بیمـه  خسـارت  ارزیابـان  خـدمات  از خسـارت  ارزیابی در موظفند است شده تفویض آنان به بیمه مختلف
  کنند. استفاده نامه آیین

  مرکزي بیمه کنترلی و نظارتی هاي سامانه -7-9-3

 از حمایـت  و بیمـه  امـور  هـدایت  و تنظـیم  و نظارت براي خود قانونی يها مسوولیت و وظایف راستاي در مرکزي بیمه
 بـه  بخـش  ایـن  در کـه  است نموده اقدام اینترنتی و الکترونیکی هاي سامانه اندازي راه به نسبت شدگان بیمه و گذاران بیمه
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 نحـوي  بـا  خـود  هـاي  نامـه  بیمـه  کنتـرل  ضمن ها سامانه این به مراجعه با گذاران بیمه شود می توصیه .شود می اشاره ها آن
  شوند. آشنا ها آن عملکرد

  )سنهاب( نامه بیمه استعالم سامانه -3-1- 9- 7

 سـامانه  اسـت.  نمـوده  انـدازي  راه 1390 سـال  از را »سـنهاب « اختصـار  به نامه بیمه استعالم سامانه ایران مرکزي بیمه
 و بیمـه  هـاي  شـرکت  هـدایت  و نظـارت  امکـان  آوردن فـراهم  و اطالعات تجمیع هدف با و نگرانه جامع رویکرد با سنهاب
 بـراي  تـدریج  بـه  کـه  گرفت شکل اجباري بیمه عملیات کنترل براي ابتدا در سامانه این .است گردیده ایجاد بیمه صنعت
 خریـداري،  مراحل تمامی شد. گرفته به کار قرارداد بیمه صنعت فروش شبکه و بیمه هاي شرکت عملکرد بر آنالین نظارت

 اطالعـات  آخـرین  سامانه این طریق از توانند می انگذار بیمه و شود می انجام الکترونیکی طریق از ها نامه بیمه تمدید و ثبت
 .کننـد  گیـري  تصمیم خود بیمه تکمیل و قرارداد فسخ تمدید، خصوص در و نموده رصد به را خود هاي نامه بیمه به مربوط

 مـی  خـود  ملی کد و نامه بیمه کننده صادر شرکت ،نامه بیمه شماره کردن وارد با مرکزي بیمه پورتال طریق از انگذار بیمه
 در نامـه  بیمـه  صـدور  از پـس  بیمـه  هـاي  شرکت از هریک کنند. اقدام خود هاي نامه بیمه صحت استعالم به نسبت توانند
 خـود  هاي نامه بیمه صحت توانند می طریق این از گذاران بیمه و کنند ثبت سامانه این در آنرا اطالعات باید ها، رشته تمامی

  .کنند کنترل را
 مراجعـه  یـا  و https://www.centinsur.ir نشـانی  بـه  ایـران  مرکـزي  بیمه سایت طریق از سنهاب سامانه به دسترسی

 ارسـال  بـا  تـوان  مـی  ضـمنا  اسـت  پـذیر  امکان https://www.centinsur.ir/index.aspx?pageid=306  نشانی به مستقیم
  نمود. استعالم را نامه بیمه وضعیت نیز زیر روش دو از یکی به 30002621 شماره به پیامک

  
  یا و

  

  گذاران بیمه شکایات به رسیدگی یکپارچه سامانه -3-2- 9- 7

 تواننـد  مـی  کـه  دارد قـرار  مردم عموم اختیار در که است اي مکانیزه زیرسیستم سنهاب، سامانه يها سیستمزیر از یکی
 بـه  رسـیدگی  واحـد  اختیار در مکانیزه صورت به و کارتابل داخل در ها شکایت این .نمایند ثبت آن در را خود هاي شکایت
 نشـانی  بـه  ایـران  مرکـزي  بیمـه  سـایت  بـه  مراجعـه  با سامانه این به دسترسی جهت .گیرد می قرار مرکزي بیمه شکایات

https://www.centinsur.ir نشانی به مستقیم مراجعه یا و   
https://nezarat.centinsur.ir/index.aspx?siteid=5&fkeyid=&siteid=5&pageid=699  

https://www.centinsur.ir/
https://www.centinsur.ir/index.aspx?pageid=306/
https://www.centinsur.ir/
https://nezarat.centinsur.ir/index.aspx?siteid=5&fkeyid=&siteid=5&pageid=699
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  کرد. گیري پی را آن به رسیدگی مراحل و نمود ثبت سامانه در را گران یمهب از شکایت توان می

 نامه بیمه در خصوصی شروط درج -3-3- 9- 7

 بعضـا  کـه  عمـومی  شـرایط  رعایت به ملزم را گران بیمه 12/9/1392 مورخ 205/17243 شماره نامه طی مرکزي بیمه
   است؛ زیر شرح به نامه متن است. نموده باشند، می آمره موارد یا قانونی مقررات آنها مواد از برخی

 و قـوانین  ضمنی یا صریح مخالف فیمابین شروط که مادامی و است طرفین اراده تابع بیمه قرارداد اینکه به عنایت با«
 انگـذار  بیمـه  حقـوق  از حمایـت  نامه آیین 1 ماده 12 بند تفسیر در این بنابر است االتباع الزم طرفین براي نباشد مقررات
 مقررات که دانست عمومی شرایط بر حاکم مواردي در صرفا را نامه بیمه خصوصی شرایط و گردیده تفصیل به قائل بایستی
 ها نامه بیمه عمومی شرایط در مندرج مقررات از برخی که مالحظه این با باشد نداشته تکلیفی و آمره جنبه عمومی شرایط

 ایـن  در. نمود توافق ها آن خالف بر توان نمی و است )جامعه عمومی مصالح و منافع( عمومی نظم بر مبتنی یا و قانون عین
  ».شوند مشخص آن تکمیلی و آمره موارد و گردیده تجزیه نامه بیمه عمومی شرایط مقررات است الزم خصوص

  نموده یادآوري نامه بیمه عمومی شرایط بر خصوصی شرایط بودن مقدم نحوي توضیح در مرکزي بیمه نامه این با واقع در
 شرایط بودن ارجح بهانه به و اند گرفته نشات آمره مقررات یا قوانین از ها نامه بیمه از بعضی عمومی شرایط مواد برخی است

 عمل نتیجه در خطر تشدید اگر بیمه قانون 16 ماده مطابق مثال عنوان به شوند. مخدوش مقررات گونه این نباید خصوصی
 امـا  نمـود  کـم  را مهلـت  این توان نمی قانون همان 35 ماده مطابق و است روز 10 گر بیمه به اطالع مهلت نباشد گذار بیمه

  بود. نخواهد استناد قابل باشد، شده درج تر کم مهلت این نامه بیمه خصوصی شرایط در اگر و است بالمانع آن افزایش
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  مهندسی بیمه يها الحاقیه
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لحاقیه - هشتم فصل هندسی بیمه يها ا   م

 شـرایط  از بخشـی  یـا  مـدت  تغییر به نیاز گوناگون دالیل به بنا است ممکن آن پایان از پس یا نامه بیمه مدت طول در
 تـوان  مـی  ،شـوند  مـی  صـادر  طـرفین  توافـق  بـا  کـه  نامه بیمه به ییها الحاقیه صدور با هنگام این در آید. وجود به نامه بیمه
  .گردد می بررسی مهندسی يها بیمه يها الحاقیه کاربردترین پر از نمونه چند زیر در داد. تغییر را نامه بیمه

 1تعلیق یا توقف الحاقی -8-1

 پروژه اجرایی عملیات ... شهرداري، قانونی، مراجع زمین، معارضین جلوگیري مانند مختلف دالیل به مواقع بسیاري در
 خودکـار  طور به پروژه اي بیمه پوشش ،شود می محسوب نامه بیمه استثنائات جزء »کار توقف« که آنجا از ،گردد می متوقف
 خطـرات  )Silent Risks( توقـف  زمـان  در اي بیمـه  پوشـش  به گذار بیمه تمایل صورت در حالت دراین .شد خواهد متوقف

 بیمـه  حـق  پرداخـت  و »توقـف  الحـاقی « صـدور  بـا  ،گردد می تعیین گذار بیمه خود توسط که )Named Perils( نظر مورد
 مجـدد  شـروع  و زمـان  شـدن  سـپري  از پـس  و بود خواهد توقف زمان اي بیمه پوشش تحت معینی مدت تا پروژه اضافی،
 در کـه  اسـت  یدیهبـ  شـد.  خواهـد  برقرار خطر تمام اي بیمه پوشش ادامه مجددا دیگري الحاقی صدور با اجرایی عملیات
   گردد. جا جابه پروژه توقف زمان میزان به نگهداري دوره مدت و احداث دوره پوشش انقضاي يها تاریخ باید دوم الحاقی

 گـرفتن  بـدون  و تعلیـق  الحـاقی  صدور با ننماید مطالبه پروژه توقف زمان در را پوششی هیچ گذار بیمه اگر مهم: توجه
  میاید. در تعلیق حالت به الحاقی در مندرج مدت تا نامه بیمه صرفا اضافی بیمه حق

 2تمدید الحاقی -8-2

 تـاخیر  سـرمایه،  اتمـام  ،مـدیریتی  هـاي جایی جابـه  پـروژه،  در تغییرات برخی ایجاد مانند؛ مختلفی يها علت به ها پروژه
 نداشـته  پیشـرفت  اولیـه  بندي زمان جدول طبق ها آن اجراي ... و هوایی و آب شدید تغییرات عملیات، اجراي در پیمانکار

 گـر  بیمـه  .دهد می ارائه گر بیمه به خود نظر مورد تاریخ تا را نامه بیمه تمدید کتبی درخواست گذار بیمه حالت دراین ،باشد
 را نامـه  بیمـه  الحاقی صدور با سپس و نماید می دریافت گذار بیمه از را زیر اطالعات ابتدا گذار بیمه تقاضاي دریافت از پس

  :نماید می تمدید
 شود. تمدید باید اجرایی عملیات که مدتی - 1

  شده. انجام کارهاي مبلغ و مقدار نوع، - 2
  شود. انجام آینده در باید که کارهایی مبلغ و مقدار نوع، - 3
  .است شده داده تحویل کارفرما به شده انجام کارهاي از قسمتی یا تمام که مواردي - 4
  .مقرر موعد در کار نیافتن پایان لعل یا علت - 5

                                                   
1- Cessation or Suspension Endorsement 
2- Extension Endorsement 
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  خسارت میزان و چگونگی تاریخ، باشد؛ آمده وارد خساراتی یا خسارت بیمه مورد هب که درصورتی - 6
  پروژه. سرمایه افزایش یا شده داده تغییرات شرح - 7

  :مهندسی يها بیمه در تمدید فرمول -

  r = اولیه نرخ

   er = تمدید نرخ

  p = اولیه مدت

   ep = تمدید مدت

   ec = تمدید ضریب

e
e e

pr r c
p

   

pe ce  
 1/1 ماه 3 حداکثر تا
  25/1  ماه 6 حداکثر تا
  35/1  ماه 9 حداکثر تا

  5/1  باالتر و ماه 12 حداکثر تا
  pro rata(  1( روزشمار صورت به

 1ابطال یا فسخ الحاقی -8-3

 صـورت  ایـن  در گردد. ابطال دالیلی به یا و یابد (فسخ) خاتمه گذار بیمه یا گر بیمه توسط تواند می نامه بیمه مواردي در
  .شود می داده پایان نامه بیمه زیر شرایط با الحاقی صدور با

 )بیمه حق از قسمتی عودت (با نامه بیمه فسخ -8-3-1

  گذار بیمه طرف از -8-3-1-1

  بیمه مورد موضوع در گذار بیمه ذینفعی رفتن بین از –
 خطر رفتن بین از یا کاهش –

 صادره نامه بیمه از گذار بیمه انصراف –

                                                   
1- Cancellation Endorsement 
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  گر بیمه طرف از -8-3-1-2

  بیمه حق موقع به پرداخت عدم –
 ریسک ماهیت در تغییرات درصورت مطالب اظهار از خودداري –

 اضافی بیمه حق پرداخت به گذار بیمه موافقت عدم و خطر تشدید –

 حـق  براساس بوده معتبر نامه بیمه که را مدتی به مربوط بیمه حق باید گر بیمه ،باال شرایط در نامه بیمه فسخ درصورت
 کارشناسـی  و اولیـه  بازدیـد  متعارف هزینه برآن عالوه و کرده محاسبه شده سپري مدت نمودن منظور با مدت کوتاه بیمه
   .بازگرداند گذار بیمه به فسخ الحاقی صدور با را مابقی و نموده کسر باشد) شده اي هزینه که صورتی (در را خود

 )بیمه حق عودت (بدون نامه بیمه ابطال -8-3-2

 عمد) (به بیمه مورد موضوع درباره گذار بیمه واقع خالف اظهارات یا حقیقت کتمان - 1

  ذینفعان یا گذار بیمه توسط عمدي خسارات ایجاد - 2
  ذینفعان یا گذار بیمه توسط جعلی خسارات ایجاد - 3

 حـق  ذینفعـان  یـا  گذار بیمه و نشده داده عودت گذار بیمه به اي بیمه حق ،نامه بیمه براي ابطال الحاقی صدور درصورت
  داشت. نخواهند نیز را بیمه حق استرداد

  )بیمه حق کل عودت (با نامه بیمه حذف -8-3-3

  نامه بیمه صدور روز همان در نامه بیمه از گذار بیمه انصراف - 1
  بیمه مورد موضوع یک براي (تکراري) مضاعف نامه بیمه صدور -2

  خاص يها نامه بیمه -8-4

  )First Loss(خطر نخستین صورت به بیمه -8-4-1

 نیـز  سوزي آتش اولین بیمه به دلیل همین به و( گرفت قرار استفاده مورد سوزي آتش بیمه براي بار اولین که بیمه این
 خواهـد  آسـیب  او اموال از قسمتی فقط حادثه بروز صورت در است مطمئن گذار بیمه آن در که است حالتی است) معروف

 اسـتفاده  نیـز  ویـژه  تخفیـف  از (و را آن همه نه و کند یم بیمه را خود اموال از درصدي فقط گر بیمه هماهنگی با لذا دید،
 نسـبی  قاعـده  اعمـال  بـدون  را شـده)  بیمـه  مبلغ سقف (تا وارده خسارت تمامی گر بیمه حادثه، بروز صورت در و )کند می

  .کند می پرداخت سرمایه
 کامـل  ارزش محاسـبه  امکـان  یا مشکل دقیق طور به بیمه مورد ارزش کل محاسبه که مواقعی در الس فرست نامه بیمه

 خطر قبال در را خود اموال کل ندارد نیازي که کند می احساس گذار بیمه که مواقعی یعنی، .شود می صادر ندارد وجود آن
 یا سرقت)، مانند( ندارد امکان کامل و کلی خسارت ورود امکان که کند می بینی پیش گذار بیمه دیگر، عبارت به کند. بیمه
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 براي را پوشش نوع این نیز، گر بیمه دهد.  پوشش را خود اموال از بخشی تنها که دهد ترجیح است ممکن گذار بیمه که این
 در و اسـت  بیمـه  مورد ارزش از تر کم رقمی ها نامه بیمه نوع این در گر بیمه تعهد حداکثر .کند می صادر خاص موارد همین
 رقـم  از وارده خسـارت  حالـت،  بـدترین  در کـه  کنند می تعیین نحوي به کارشناسان را حداکثر این .شود می قید نامه بیمه

 کـاهش  گـر  بیمـه  تعهـد  کـه  جا آن از .شود می دریافت و محاسبه کل ارزش اساس بر بیمه حق ولی نرود. فراتر شده تعیین
 واقعی ارزش از تر کم به بیمه الس، فرست يها نامه بیمه در .شود می منظور گذار بیمه براي بیمه حق در تخفیف لذا یابد، می

 کـل  مـورد  در اینکـه  جـاي  بـه  گر بیمه 1الس فرست يها نامه بیمه در .)نیست اعمال قابل سرمایه نسبی (قاعده ندارد معنا
 که صورت بدین کند می توافق گذار بیمه با دارد قرار واقعی خطر معرض در که اي سرمایه میزان روي بر کند تعهد ریسک

 ریـال  میلیـارد  2 بـه  دارد امکـان  خطـر،  میـزان  محاسـبه  از پس گر بیمه تعهد ریالی میلیاردي 10 سرمایه یک جهت مثال
  .گردد می برخوردار الس فرست تخفیف به نام تخفیفی از نیز گذار بیمه دیگر سوي از و کند پیدا کاهش

 2موقت نامه بیمه -8-4-2

 هـا  آن تهیه زمان تا و نبوده آماده گذار بیمه از گر بیمه درخواستی مدارك که آن بدلیل مهندسی يها پروژه از برخی در
 و نرخ اتکایی انگر بیمه طریق از بایستی گر بیمه اینکه یا افتاد، خواهد تاخیر به نیز کارشناسی کار و است الزم زیادي مدت

 تا دارند، اطالعات و مدارك یکسري به نیاز و ندارند ریسک از کافی شناخت نیز اتکایی انگر بیمه و کند استعالم را طرایش
 رضایت درصورت لذا ماند. خواهد باقی اي بیمه پوشش بدون و بوده خطر معرض در پروژه مدارك، و اطالعات گرفتن زمان
 شده تعیین مدت براساس و قرارداد اي بیمه پوشش حداقل تحت را پروژه توان می موقت نامه بیمه صدور طریق از گذار بیمه

  .گردد می محاسبه نهایی بیمه حق اصلی نامه بیمه صدور از پس و شود می دریافت بیمه حق موقت، نامه بیمه در
  

                                                   
1- First Loss 
2- Cover Note 
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  نامه بیمه تهیه فلوچارت
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وست وچارت -1 پی هیه فل   نامه بیمه ت

  1 نامه بیمه تهیه فلوچارت

  
  

                                                   
 مراجعه شود. )تر به فصل ششم (تهیه بیمه مهندسی براي مطالعه بیش -1

 شروع

 هاي پروژهتعیین ریسک
 ))1-6(فرم (

ول واي پروژه و مستعیین نوع و پوشش مورد نیاز بیمه
 تامین پوشش بیمه

 ))2-6(فرم (

 تعیین شرایط و کلوزهاي مورد نیاز
 ))3-6(فرم (

ولیت وتعیین مبلغ بیمه مس
 ))5-6شخص ثالث (فرم (

تعیین مبلغ بیمه 
 هاي مادي خسارت

 ))4-6(فرم (

ولیت تعیین مبلغ بیمه مسو
 مدنی کارفرما

 ))6-6(فرم (

و  گران ذیصالحاستعالم بیمه نامه از بیمه
 نامه بیمهتکمیل پرسش

انعقاد و  گرانارزیابی بیمه
گر قرارداد بیمه با بیمه

 منتخب و پرداخت حق بیمه

 پایان





 

 2 پیوست10

  خسارت دریافت فلوچارت
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وست وچارت -2 پی   خسارت دریافت فل

  1 خسارت دریافت فلوچارت

  
  

                                                   
 اي مراجعه شود. ) ارزیابی و دریافت خسارت بیمه5-7تر به بخش ( براي مطالعه بیش -1

 بروز حادثه و خسارت

انجام اقدامات الزم براي مهار خطر و جلوگیري از توسعه 
 خسارت مطابق بیمه نامه

 گر در مهلت مقررخسارت به بیمهاعالم 
 نامهمطابق بیمه 

هاي وارده، ارائه اسناد و مدارك مرتبط با وقوع حادثه، میزان خسارت
 دار (پلیس، آتشنشانی، ...)هاي صالحیتهاي مقامبیمه نامه و گزارش

ارائه گزارش ارزیابی خسارت توسط کارشناس و تعیین میزان 
 یمه نامهخسارت قابل جبران مطابق ب

 تعیین ارزیاب خسارت بیمه 

 گردریافت خسارت تعیین شده از بیمه
 71نامه نامه و آیینمطابق بیمه

گزارش مورد 
 قبول است؟

 حل اختالف مطابق قرارداد بیمه
 (مذاکره، داوري، مراجع قضایی)

 خیر بله

 پایان





 

 3 پیوست11

 پیمانکاران خطر تمام بیمه نامه پرسش
)C.A.R.(  
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وست رسش -3 پی م بیمه نامه پ ر تما ان خط نکار .CAR( پیما . .(  

  )C.A.R( پیمانکاران خطر تمام بیمه نامه پرسش
  ):فرمایید مشخص گیرد می قرار بیمه پوشش تحت که را ییها بخش یا بخش است، بخش چند شامل طرح (چنانچه قرارداد موضوع - 1
  
  
 ):کار بهکارفرما(صاح نام - 2

   فکس:                   تلفن:                                                                                                             نشانی:
  :پیمانکار نام - 3

  فکس:                   تلفن:                                                                                                             نشانی:
  فکس:                  تلفن:                                                                             کامل): کار(آدرس محل نشانی - 4

  مشاور: مهندسان نام - 5
  فکس:                   تلفن:                                                                                                              نشانی:

 دهید): شرح تفصیل به را فنی اطالعات (لطفا قرارداد مورد کار شرح -6
  
  طبقات): تعداد ،دهانه ،ارتفاع عرض، ،(طول ابعاد -
  خاکبرداري): عمق حداکثر کنی، پی پی(روش -
  ساخت: راییاج يها روش -
  ساختمانی: مصالح نوع -
  
  خیر     بلی     دارد؟ تجربه ساخت ییاجرا يها روش یا کار نوع این در پیمانکار آیا - 7

  :فرمایید اشاره است شده انجام مجري پیمانکار وسیله به قبال که مشابهی يها طرح به است خواهشمند
  
  
 دهید): پاسخ کامل و دقیق طور به (لطفا نامه بیمه مدت - 8

  انبارداري): پیش دوره احتساب (با کار شروع تاریخ
            روز           عملیات: دوره مدت
  هفته          آزمایش: دوره مدت
   ستردهگ   ساده درخواست: مورد نگهداري پوشش نوع ماه،       موقت): نگهداري(تحویل دوره مدت

  ؟شود می انجام فرعی پیمانکاران توسط کارهایی چه - 9
  

  :فرمایید مشخص را ویژه خطرهاي لطفا -10
   ، زمـین  رانـش  ، دریـایی  زلزلـه  ، آتشفشـان  ، سـنگ)  (ترکانـدن  انفجار ، گردباد و طوفان ، آب طغیان ، سیل ، انفجار ، سوزي آتش
  ببرید): (نام  خطرها سایر ، زلزله

  کنید): ذکر را آن شدت مثبت، پاسخ (درصورت  خیر  بلی دارد؟ وجود منطقه در زلزله سابقه آیا
 از بـاالتر  طـرح  اسـتاندارد  آیا  خیر  بلی   ؟باشد می زلزله برابر در سازي مقاوم به مربوط هاي نامه آیین و مقررات براساس بیمه مورد هاي سازه طراحی آیا

   خیر   بلی است؟ شده تعیین ضوابط و مقررات
  پروژه: اجراي محل در زیرزمینی يها آب سطح -11
  غیره: و دریا دریاچه، رودخانه، ترین نزدیک نام -12

  کار: محل تا آن فاصله
  وجودرودخانه): صورت (در آن آب دبی                                      وجودرودخانه): صورت (در آن عرض

  شده: ثبت آب عمق حد باالترین                   متوسط: حد                   آن: آب عمق پایین حد
  کار: محل سطح در آن آب میانگین
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  جوي: طرایش -13
  تا                      از بارندگی فصل

  سال در          ماه در          روز در          ساعت در          متر میلی حسب بر بارندگی میزان حداکثر
   زیاد                  متوسط                کم طوفان: خطر
  ؟)فرمایید مشخص( گیرد قرار پوشش تحت زیر اضافی هاي هزینه خسارت، بروز صورت در مایلید آیا -14

   هوایی حمل هزینه ، رسمی تعطیالت ایام در کار ، شب در کار ، کاري اضافه ، سریع حمل هزینه
   خیر   بلی است؟ نیاز مورد ثالث اشخاص مقابل در مدنی مسوولیت بیمه آیا -15

  :فرمایید تکمیل را زیر موارد لطفا است مثبت پاسخ که درصورتی
  نفر          کار: محیط در ثالث انسانی نیروي تراکم متوسط

   اي صخره    مخلوط یا دج   لجنی    اي ماسه و شن    کشاورزي یا رسی پروژه: محل خاك نوع
      است رسیده اتمام به    است انجام حال در یا نشده شروع    ندارد   گودبرداري: وضعیت
                 متر          گودبرداري: یا خاکبرداري عمق متوسط
  متر          ساخت: حال در زمین عرض متوسط

   اسکلت تمام    اسکلت نیمه    آجري    گل و خشت   پروژه: مجاور  سازه نوع ضعیفترین
   شهر خارج    شهر داخل   پروژه: اجراي محل

   ندارد   زیاد خیلی   زیاد   متوسط   کم پروژه: محل در االرضی تحت تاسیسات استقرار وضعیت
   متر          تونل: قطر یا راه کانال، عرض متوسط تونل یا راه کانالکنی، صورت در

   متر          کانال: عمق متوسط
   متر          تونل: یا راه کانال، طول حداکثر
  متر          مرحله: هر در روباز کانال طول حداکثر

 پیمـان  تحـت  و باشـد  می کار بهصاح به متعلق که آن مجاور یا کار محل در موجود تاسیسات یا ها ساختمان یعنی مجاور اموال رايب اي بیمه پوشش آیا -16
    خیر    بلی   ؟باشد می نیاز مورد قرارداد موضوع ازعملیات ناشی خسارت یا زیان درمقابل ،باشد مین بیمه مورد پروژه

  )فرمایید ضمیمه ها آن تفکیکی ارزش همراه به را ها آن لیست لطفا مثبت پاسخ صورت (در
    خیر    بلی ؟باشد می درخواست مورد )...و وسایل ابزار، موقت، هاي اطاقک (داربست، نصب یا ساختمانی تجهیزات رايب اي بیمه پوشش آیا -17
  )فرمایید ضمیمه را ها آن لیست لطفا مثبت پاسخ صورت (در
   خیر      بلی     ؟باشد می درخواست مورد )... و ها جرثقیل حفاري، آالت (ماشین نصب یا ساختمانی آالت ماشین رايب پوشش آیا -18

  )فرمایید تکمیل نیز را پیمانکاران آالت ماشین بیمه نامه پرسش لطفا مثبت پاسخ (درصورت
  ؟باشد می درخواست مورد دیگري اضافی يها پوشش چه -19
  

  :فرمایید مشخص زیر جداول در نامه بیمه دو و یک بخش طرایش  به توجه با را غرامت حد لزوم درصورت و بیمه مورد مبالغ است خواهشمند -20

ش
بخ

 
ک

یـ
 

(خسارت
 

ماد
ي)

  

         )    پول: (واحد شده بیمه مبلغ  تفکیک به شده بیمه ردامو
    1نصب): و ساختمانی کارهاي (ارزش قرارداد مبلغ - 1
    :کار بهصاح توسط شده تهیه اقالم یا مصالح - 2
    مبلغ): افزایش (برآورد تعدیل - 3
    ):نامه پرسش17 (بند نصب یا ساختمانی تجهیزات - 4
    ضایعات: برداشت - 5
    ):نامه پرسش 16 (بند مجاور اموال -6
    سایر: - 7

    :کی بخش در شده بیمه مبالغ جمع
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  )     پول: (واحد 2غرامت حد  غرامت حد براي درخواست مورد ویژه خطرهاي
    
    

ش
بخ

دو 
 )

مسوولیت
   

 در
قبال
 

ص
اشخا

 
ث)

ثال
  )   پول: (واحد 2غرامت حد  )نامه پرسش 15 (بند تفکیک به شده بیمه موارد  

    شخص: هر رايب بدنی غرامت
    شخص: چند رايب بدنی غرامت

    مالی: غرامت
    دو: بخش در غرامت کل جمع

  شد. خواهد بیمه قانون ده ماده مشمول صورت درغیراین باشد پیمان مبلغ مطابق باید قرارداد مبلغ )1(
  .باشد می نامه بیمه مدت طول در و حادثه هر در گر بیمه تعهد حداکثر غرامت حد از منظور )2(

   :)فرمایید ذکر دانید می الزم که را اضافی توضیح هر (لطفا مالحظات
  

 که دارد موافقت همچنین و باشد می گذار بیمه اطالعات آخرین با منطبق و صحت به مقرون نامه پرسش این در مندرج اظهارات کلیه دارد می اعالم وسیله بدین
 تعهـدي  آن از خـارج  و اسـت  مسوول نامه بیمه مقررات و طرایش چارچوب در فقط گر بیمهگیرد. قرار آن الینفک جزء و نامه بیمه صدور اساس نامه پرسش این

  نماید. تلقی محرمانه را فوق اطالعات کلیه است متعهد گر بیمه ندارد.
  

  :گذار بیمه امضاي و مهر و نام                                           تاریخ:
  
  

  
  





 

 4 پیوست12

 خطر تمام بیمه عمومی شرایط
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وست ایط -4 پی ر ومی ش م بیمه عم ر تما ان خط نکار .CAR(  پیما . .(  

 پـس  ایـن  از کـه  ........ بیمـه  شـرکت  به که (پیشنهادي مشخصات جدول در مذکور گذار بیمه کتبی پیشنهاد اساس بر
 و گـذار  بیمـه  طـرف  از شده تکمیل نامه پرسش در مندرج هاي پاسخ استناد به نیز و گردیده) تسلیم شود می نامیده گر بیمه
 مقـرر  زمان در را بیمه حق گذار بیمه که صورتی در ،گیرد می صورت نامه بیمه در جدر منظور به که او کتبی اظهارات سایر

 هـاي  الحـاقی  در یـا  و آن در منـدرج  طرایشـ  و مقررات ،استثنائات رعایت با و نامه بیمه این موجب به باشد، کرده پرداخت
  .نماید می جبران زیر شرح به را گذار بیمه خسارت گر بیمه مربوط،

  عمومی استثنائات

 عوامـل  نتیجـه  در یـا  علت به ،غیرمستقیم یا و مستقیم طور به هک را مدنی مسوولیت یا و وارده آسیب یا زیان گر بیمه
  کرد: نخواهد جبران گردد تشدید آن سبب به یا و ایجاد زیر

 داخلـی،  جنـگ  باشـد)،  نشـده  یـا  شـده  اعالم جنگ (خواه خصمانه عملیات خارجی، دشمن عمل هجوم، جنگ،  -الف
 اعتصـاب  با مقابله در کارفرما طرف از کارخانه تعطیل یا کارگران اعتصاب شورش، قیام، یا انقالب بلوا، گري، یاغی

 از یـا  غیرقـانونی  طریـق  از یـا  نظـامی  قواي وسیله به قدرت گرفتن دست در جمعی، دسته هاي جنبش کارگران،
 و ضبط توقیف، توطئه، گیرد. انجام سیاسی تشکیالت هرگونه با ارتباط با یا نام به که نیت سوء با اشخاصی طرف

 هـر  یا(DE JURE OR DE FACTO)  قانونی یا عملی دولت دستور به بنا اموال به وارد زیان یا تخریب مصادره،
  عمومی. دار صالحیت مقام

  رادیواکتیو هاي آلودگی یا اتمی تشعشعات اي، هسته يها واکنش  -ب
  وي. نمایندگان یا گذار بیمه عمدي انگاري سهل یا عمل  -ج
  جزئی. یا کلی طور به کار توقف  -د

 اعـالم  »الف بند« استثنائات استناد به گر بیمه ،دیگر دادرسی گونههر یا قضایی دعواي تعقیب یا طرح جریان در هرگاه
 مشـمول  مـواردي  چنین که این اثبات .نیست بیمه این مشمول مسوولیتی یا ،دیدگی آسیب ویرانی، رفتن، بین از که دارد
  است. گذار بیمه عهده به باشد می بیمه

  »بیمه مدت«

 آن از پـس  یـا  کار شروع از پس ،باشد شده قید مشخصات جدول در گريدی مقدم تاریخ که این ولو گر بیمه مسوولیت
 تیننخسـ  انجـام  یـا  کـار  تحویـل  محـض  به و شود می آغاز شد تخلیه نصب محل در مشخصات جدول در مذکور اقالم که

 هـا  آزمـایش  شـروع  از بعـد  هفته چهار حداکثر و شود می انجام زودتر کدامیک که این بر بنا ،بار با آزمایش یا سرد آزمایش
  باشد. شده دیگري توافق کتبی طور به قبال که آن مگر پذیرد، می پایان
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 گیـرد،  انجـام  ماشین چند یا یک به نسبت یا تاسیسات از بخشی به نسبت تنها تحویل یا برداري بهره یا و آزمایش اگر
 هبـ  نسـبت  و پـذیرد  مـی  خاتمه ها ماشین یا ماشین و تاسیسات از بخش این به مربوط يها مسوولیت کلیه و گر بیمه تامین

   .یابد می ادامه دیگر يها ماشین یا تاسیسات دیگر يها قسمت
  یابد. می خاتمه آزمایش شروع لحظه در گر بیمه تعهد ،نصب مورد دوم دست اشیاء به نسبت
 موافقـت  بـا  تنهـا  نآ مـدت  تمدید و شود می منقضی دهش قید مشخصات جدول در که تاریخی در حداکثر بیمه اعتبار

  .باشد می ممکن گر بیمه کتبی و قبلی

  »عمومی طرایش«

 مقـررات  گـذار  بیمـه  کـه  اسـت  ایـن  بـر  مشروط نامه بیمه این موجب به پرداختی هرگونه رايب گر بیمه مسوولیت - 1
 وظـایفی  کلیه و داده پاسخ درستی به پیشنهاد و نامه پرسش در شده مطرح سواالت به و کرده رعایت را نامه بیمه

  باشد. داده انجام ،دارد عهده بر که را
 ایـن « اصـطالح  و شـود  مـی  محسـوب  نامه بیمه جزءالینفک نامه بیمه این يها بخش یا بخش و مشخصات جدول - 2

 خواهـد  نیـز  هـا  بخـش  یا و بخش و مشخصات جدول آن از منظور رود کار به قرارداد این در که بار هر »نامه بیمه
 بـه  آن يهـا  بخـش  یـا  بخش در یا مشخصات جدول یا نامه بیمه از قسمت یک در که اصطالحی یا و واژه هر بود.

  بود. خواهد معنی همان رايدا نامه بیمه جاي همه شود، برده کار به خاص معنی
 بـه  ثالـث  اشـخاص  بـه  وارد زیان یا و شده بیمه اموال دیدگی آسیب یا زیان از جلوگیري منظور به باید گذار بیمه - 3

 و قـانونی  مقـررات  و دهـد  انجـام  را گـر  بیمه معقول يها توصیه و آورد عمل به را الزم يها اقدام کلیه خود هزینه
  کند. رعایت را سازنده کارخانه يها توصیه

 و دهنـد  قـرار  ارزیـابی  مـورد  و بازرسـی  را بیمـه  موضـوع  مناسب زمان هر در توانند می گر بیمه نمایندگان -الف - 4
  بگذارد. گر بیمه نمایندگان اختیار در خطر ارزیابی رايب را ضروري اطالعات کلیه است موظف گذار بیمه

 گـر  بیمـه  آگـاهی  بـه  نامـه  یا تلگرام وسیله به بالفاصله را خطر ماهیت در تغییر هرگونه است ملزم گذار بیمه -ب
 بـه  توجـه  با شده بیمه اقالم کار صحت از اطمینان رايب را الزم احتیاطی يها اقدام کلیه خود هزینه به و برساند
 بیمـه  حـق  یا تامین حدود به نسبت تغییرات این تبع به است ممکن لزوم صورت در دارد. معمول احوال و اوضاع
  آید. عمل به نظر تجدید

 شود خطر تشدید به منجر که بدهد را آن انجام اجازه یا و کند ایجاد را تغییراتی بیمه موضوع در نباید گذار بیمه
  باشد. کرده کسب را گر بیمه کتبی موافقت آنکه مگر

 شـود  خسـارت  ادعـاي  طـرح  موجـب  اسـت  ممکـن  نامـه  بیمه این طبق بر که اي حادثه هرگونه وقوع صورت در - 5
  :باید گذار بیمه
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 نیـز  کتبا و برساند گر بیمه آگاهی به خسارت حدود و نوع ذکر با را مراتب تلگرام یا تلفن وسیله به بالفاصله -الف
  دهد. قرار تایید رامورد آن
 بـه  دارد امکـان  وي رايبـ  که را ییها اقدام کلیه ،دیدگی آسیب یا زیان دامنه گسترش از جلوگیري منظور به -ب

  آورد. عمل
 کارشـناس  یـا  نماینـده  اختیار در رسیدگی منظور به و کند حفظ حال همان به را دیده خسارت يها قسمت -پ

  دهد. قرار گر بیمه
 دهد. قرار گر بیمه کارشناس یا نماینده اختیار در و تهیه را گر بیمه درخواست مورد مدارك و اطالعات کلیه -ت

  سازد. مطلع را انتظامی يها مقام باشد حرز شکست با دزدي یا ساده سرقت معلول خسارت که موردي در -ث

 وي بـه  حادثـه  وقوع از پس روز 14 ظرف که مسوولیتی یا دیدگی آسیب یا زیان قبال در موردي هیچ در گر بیمه
  داشت. نخواهد تعهدي باشد، نشده داده اطالع
 جزئـی  يهـا  خسارت مورد در رساند، گر بیمه اطالع به را خسارت وقوع باال طرایش برطبق گذار بیمه که آن از پس
 مـوارد  سایر در کند. اقدام تعویض یا تعمیر به نسبت تواند می ،شود می ابالغ و تعیین گر بیمه توسط آن حدود که

 و دهد قرار رسیدگی مورد را خسارت تغییر، یا تعمیر هرگونه از قبل که شود داده فرصت گر بیمه نماینده به باید
 حق گذار بیمه ندهد، قرار رسیدگی مورد را خسارت حادثه وقوع از پس معقول مدت ظرف گر بیمه نماینده هرگاه
 بـه  و موقـع  بـه  دیده خسارت اقالم چنانچه کند. اقدام دیده خسارت يها قسمت تعویض یا تعمیر به نسبت دارد
  داشت. نخواهد تعهدي آن به نسبت گر بیمه نشود تعمیر مناسب نحو

 پرداختـی  غرامـت  تدریاف و خود حقوق حفظ منظور به که را ییها اقدام گر بیمه هزینه به است متعهد گذار بیمه - 6
 دسـتور  و اجازه یا دارد معمول داند می الزم )اند شده بیمه نامه بیمه این تحت که کسانی جز به( ثالث اشخاص از

 از اسـت  اعـم  گیـرد  قـرار  گـر  بیمـه  خواسـت  در مـورد  آن جبـران  اسـت  ممکـن  کـه  غراماتی بدهد. را آن انجام
 کـه  ییهـا  خسارت نتیجه در مقامی قائم اصل طبق که غراماتی یا است پرداخته مسقیما گر بیمه که ییها خسارت

 از قبـل  اسـت  ممکـن  بند این در مذکور يها اقدام دارد. را آن مطالبه حق ،است پرداخته نامه بیمه این موجب به
    .گیرد قرار درخواست مورد یا شود داده تشخیص الزم آن از بعد یا گذار بیمه به خسارت پرداخت

 طـرف  از مسـوولیت  قبـول  فـرض  (با شود پرداخت نامه بیمه این موجب به باید که مبلغی درباره اختالف هرگونه - 7
  شد. خواهد ارجاع ،شود می برگزیده طرفین توافق با کتبا که کارشناسی به موضوع )گر بیمه
 ظـرف  طـرفین،  توسـط  که کارشناس دو به اختالف موضوع نرسند توافق به واحد کارشناس به نسبت طرفین اگر

  .گردید خواهد ارجاع ،شود می انتخاب دیگر طرف کتبی درخواست تاریخ از ماه یک مدت
 کارشـناس  کارشناسـان،  اخـتالف،  موضـوع  ماهوي بررسی از قبل نرسند توافق به مزبور انکارشناس که صورتی در

 تشـکیل  سرکارشـناس  ریاست تحت کارشناسی جلسه کرد. خواهند انتخاب کتبا کارشناسسر عنوان به را سومی
   .باشد مین طرح قابل قضایی مراجع در گر بیمه علیه دعوایی هیچ کارشناسان نظر اعالم از قبل شد. خواهد
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 در اظهـاراتی  یـا  شـود  داده تشـخیص  تقلب قصد با توام یا حقیقت از عاري که گیرد قرار ادعا مورد خسارتی اگر - 8
 شـخص  هـر  یا گذار بیمه طرف از نامه بیمه این از استفاده منظور به یا و گردد عنوان قبیل این از ادعاهایی جهت

 هرگـاه  یـا  شود برده کار به آمیز تقلب و نادرست ابیرتد و وسایل و مدارك و اسناد گذار بیمه نمایندگی به دیگري
 صورت در یا و ماه سه مدت ظرف دعوي اقامه چنانچه کند، مسوولیت سلب خود از خسارتی خصوص در گر بیمه

 قـانونی  اقدام سرکارشناس یا کارشناس طرف از راي اعالم از پس ماه سه مدت ظرف کارشناس به موضوع ارجاع
     شد. خواهد منتفی نامه بیمه این از ناشی حقوق کلیه نگیرد، صورت گذار بیمه سوي از

 نامـه  بیمـه  ثالـث،  اشـخاص  دعـاوي  یـا  خسـارت  جبـران  براي ،نامه بیمه این مشمول خسارت ادعاي زمان در اگر - 9
  بود. خواهد خسارت جبران مسوول خود سهم به نسبت فقط گر بیمه باشد، داشته وجود نیز دیگري

  مالی خسارت – یک بخش

 جـدول  در منـدرج  امـوال  از قسمتی یا تمام نامه بیمه اعتبار مدت طول در هرگاه که کند می توافق گذار بیمه با گر بیمه
 بـه  شـود،  بینـی  پـیش  قابـل  غیر فیزیکی خسارت دچار ناگهانی طور به شده مستثنی صریحا آنچه جز عللی به مشخصات

 جـدول  در آن رايبـ  کـه  میزانـی  تا حداکثر حادثه هر در را خسارت دیده، آسیب مورد تعویض یا تعمیر مستلزم که طوري
  کرد. خواهد جبران مزبور جدول در مندرج بیمه مبلغ تا مجموع در و شده بینی پیش مشخصات

 گـذار  بیمـه  بـه  باشـد  مـی  نامه بیمه این پوشش تحت هک را حوادثی به مربوط ضایعات برداشت هزینه همچنین گر بیمه
  باشد. شده گرفته نظر در منظور این رايب جدول در اي جداگانه مبلغ که این بر مشروط کرد، خواهد پرداخت

  یک بخش ویژه استثنائات

  :ندارد تعهدي زیر موارد به نسبت گر بیمه
  است. گذار بیمه عهده به مشخصات جدول در مذکور فرانشیز حادثه، هر در  -الف
 در تـاخیر  از ناشـی  يهـا  خسـارت  قراردادي، مرایج جمله از صورت هر به و قبیل هر از غیرمستقیم يها خسارت  -ب

  آن. دادن دست از و قرارداد راياج عدم ،کار انجام
   غلط طراحی معلول دیدگی آسیب یا رفتن بین از  -پ
 انجـام  یـا  معیـوب  مصالح به محدود استثنا این ساختمانی، مصالح یا کار نواقص رفع یا تعمیر تعویض، يها هزینه  -ت

 حـوادث  نتیجـه  در و شـده  اجـرا  صـحیح  طور به هک مواردي به زیان یا آسیب شامل و بود خواهد غیراصولی کار
  شد. نخواهد باشد، اصولی غیر کار یا معیوب مصالح چنین از ناشی

 طرایشـ  و اسـتعمال  عـدم  معلـول  خرابی همچنین و زدگی زنگ شیمیایی، مواد اثر در فساد خوردگی، فرسودگی،  -ث
   جوي. عادي

  کارگاه. تجهیزات و آالت ماشین و تاسیسات کار در اختالل همچنین و الکتریکی یا مکانیکی شکستگی  -ج
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  هوایی. یا آبی موتوري وسایل یا عمومی هاي جاده در مرور و عبور رايب مجاز نقلیه وسایل به وارد آسیب یا زیان  -چ
 و بـرات  اسناد، تمبرها، ج،رای يها پول فاکتورها، ،ها حساب صورت ،ها نقشه ،ها پرونده به وارد آسیب یا رفتن بین از  -ح

  .ها چک بهادار، اوراق اسکناس، سفته،
 شود. می کشف موجودي برداري صورت هنگام در که ییها خسارت  -ج

  شود می اعمال یک بخش به نسبت که مقرراتی

  :شده بیمه مبالغ – 1 شرط

  باشد: زیر مبالغ از تر کم نباید مشخصات جدول در مذکور مبالغ نامه بیمه این موجب به
 هـاي  هزینـه  دسـتمزدها،  مصـالح،  بـر  مشتمل کار خاتمه هنگام در ساختمانی عملیات کامل ارزش – یک بند مورد در
  است. شده تهیه کار بهصاح طرف از که مواردي یا مصالح همچنین و گمرکی عوارض و حقوق ونقل، حمل

 تعـویض  هزینه منظور (به ساختمانی. آالت ماشین لوازم و تجهیزات و مصالح تعویض ارزش -سه و دو بندهاي مورد در
  )باشد می ظرفیت همان و نوع همان از جدید اقالم

 کنـد.  اقدام شده بیمه مبالغ کاهش یا افزایش رايب ها، قیمت و دستمزد تغییر هرگونه صورت در است متعهد گذار بیمه
  .شود ملحوظ نامه بیمه در گر بیمه توسط که بود خواهد نافذ زمانی از تغییرات این لکن

 قابـل  مبلـغ  شـود،  بیمـه  بایسـت  مـی  کـه  است مبالغی از تر کم شده بیمه مبالغ که شود معلوم حادثه وقوع هنگام اگر
 ایـن  .یابد می کاهش شود، بیمه بایست می که مبلغی با شده بیمه مبلغ تناسب به نامه بیمه این تحت گذار بیمه به پرداخت

    )1316 مصوب بیمه قانون 10 (ماده .شود می اعمال جداگانه طور به  ها هزینه و اقالم از یک هر به نسبت شرط
 بـه  خسـارت  ،نامـه  بیمه این مشمول حادثه وقوع صورت در فوق )1( شرط رعایت با خسارت: پرداخت اساس -2 شرط

  :شود می جبران زیر ترتیب
 از قبـل  بالفاصله که وضعی به دیده خسارت اقالم که این رايب الزم تعمیرات هزینه تعمیر، قابل خسارت مورد در  -الف

      .شود می کسر باشد داشته وجود اگر هم بازیافتی مبلغ، این از که شود برگردانده داشته حادثه
 محـدود  تعهـد  این بازیافتی. کسر از پس حادثه از قبل بالفاصله بیمه مورد واقعی ارزش کلی، خسارت صورت در  -ب

 مشـروط  باشـد،  شـده  بیمه مبالغ جزء که است حدودي تا و شده گذار بیمه متوجه که است خسارتی مقدار آن به
  گردد. رعایت مربوط مقررات و طرایش اینکه بر

 کلیـه  کرد. خواهد پرداخت خسارت باشد تعویض یا تعمیر موید که دیگري اسناد یا فاکتور ائهار صورت در تنها گر بیمه
 کنـد،  تجـاوز  حادثـه  از قبل بالفاصله اموال واقعی ارزش از تعمیر هزینه اگر لکن شود، تعمیر باید تعمیر قابل يها خسارت
    گرفت. خواهد صورت باال (ب) بند اساس بر خسارت جبران

 و بـوده  قطعـی  تعمیرات از جزئی تعمیراتی چنین که این بر مشروط بود خواهد دار عهده نیز را موقت تعمیرات هزینه گر بیمه
    نیست. نامه بیمه این مشمول بهسازي یا و اضافات تغییرات، به مربوط هزینه نشود. تعمیرات هزینه کل افزایش موجب
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 نقـل  و حمـل  و رسـمی  تعطـیالت  هنگـام  در کار شب، در کار کاري، اضافه رايب اضافی يها هزینه پوشش: گستره - 3 شرط
  )006 (کلوز باشد. گرفته قرار طرفین قبلی کتبی موافقت مورد صریحا که بود خواهد بیمه مشمول صورتی در تنها سریع

  مسوولیت – دو بخش

 جـدول  دو بخش در مندرج مبلغ تا حداکثر ،باشد می آن مسوول قانون موجب به گذار بیمه که را ییها خسارت گر بیمه
  کرد: خواهد جبران زیر شرح به مشخصات

  نشود). یا شود منجر مرگ به که این از (اعم حادثه از ناشی ثالث اشخاص بیماري یا جسمانی صدمات  -الف
 نصـب  یـا  سـاختمانی  عملیات با مستقیم رابطه در اي حادثه معلول که ثالث اشخاص اموال به وارد آسیب یا زیان  -ب

   باشد. آن مجاور یا طرح راياج محل در و نامه بیمه اعتبار مدت در یک بخش در شده بیمه اقالم
 بـه  نیـز  را زیـر  مبالغ گر بیمه کند، پیدا مورد مدنی مسوولیت عنوان تحت خسارتی پرداخت باال مقررات طبق بر هرگاه

  کرد: خواهد پرداخت گذار بیمه
  .است پرداخته خواهان به گذار بیمه که دادرسی مخارج و ها هزینه کلیه  -الف
  است. گرفته عهده به گر بیمه کتبی رضایت با گذار بیمه که مخارجی و ها هزینه کلیه  -ب

 در مشخصـات  جدول در که غرامتی حد یا و مبالغ میزان از نامه بیمه بخش این تحت گر بیمه تعهدات اینکه بر مشروط
  نکند. تجاوز است شده درج مورد هر

  دو بخش ویژه استثنائات

   ندارد: تعهد زیر موارد به نسبت گر بیمه
  است. گذار بیمه عهده به مشخصات درجدول مذکور فرانشیز حادثه هر در - 1
 قابـل  یـا  شـده  بیمه یک بخش در که آنچه هر تعویض یا تعمیر یا جبران یا تجدید یا انجام به مربوط يها هزینه - 2

  است. بوده شدن بیمه
 و گـاه  تکیـه  تضـعیف  یـا  کـردن  جـا  جابـه  یـا  خـوردن  تکان نتیجه در ساختمان یا زمین یا اموال به وارد خسارت - 3

 ایـن  از یـک  هـر  نتیجـه  در یـا  وسیله به که اشخاص به جسمانی صدمات یا اموال به وارد يها خسارت همچنین
  )120 (کلوز باشد) آمده عمل به خاصی توافق الحاقی طریق از که این (مگر باشد. آمده وارد حوادث

  :از ناشی يها مسوولیت - 4
 موسسـه  هـر  یـا  کـار  بهصـاح  یـا  پیمانکـاران  یـا  پیمانکار کارگران یا کارمندان بیماري یا جسمانی صدمات -الف

  آنان. خانواده اعضاي همچنین و دارد دخالت یک بخش در شده بیمه طرح از بخشی یا تمام انجام در که دیگري
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 کـار  بهصـاح  یا پیمانکاران یا پیمانکار مراقبت در یا امانت یا اختیار در یا متعلق اموال به وارد آسیب یا زیان -ب
 یـک  هـر  یا شده، بیمه نامه بیمه یک بخش در آن از قسمتی یا تمام که طرح راياج با مرتبط دیگر موسسه هر یا
  مزبور. اشخاص و موسسات کارگران و کارمندان از
  هوایی. یا آبی موتوري وسایل یا عمومی هاي جاده در مرور و عبور به مجاز نقلیه وسایل از ناشی حوادث -پ
 بـدون  کـه  آن مگـر  دیگر عنوان هر به یا غرامت عنوان به مبلغی هر پرداخت رايب گذار بیمه موافقت هرگونه -ت

  باشد. محرز آن میزان و مسوولیت نیز موافقتی چنین

  :شود می اعمال دو بخش به نسبت که اي ویژه طرایش

 گر بیمه کتبی موافقت بدون او نام با یا گذار بیمه طرف از غرامتی جبران یا پرداخت وعده، پیشنهاد، اقرار، هرگونه - 1
 خـود  نفـع  به و او نام به و بگیرد عهده به را گذار بیمه از دفاع تواند می بخواهد چنانچه گر بیمه بود. نخواهد معتبر

 بـه  کـه  دارد تـام  اختیـار  و نمایـد  دعـوي  اقامه گذار بیمه نام به غرامت جبران رايب یا تسویه را خسارتی هرگونه
 تعقیـب  بـه  که دارد تام اختیار و نماید دعوي اقامه گذار بیمه نام به غرامت جبران رايب یا تسویه و دعوي تعقیب
 اطالعـات  کلیـه  است ملزم گذار بیمه و کند اقدام بداند مصلحت که صورت هر به خسارت هرگونه تسویه و دعوي

  .بگذارد او اراختی در را الزم يها کمک و
 نظـر  در حادثـه  هـر  غرامـت  حـد  رايب که میزانی تا تواند می گر بیمه بخش، این به مربوط حادثه وقوع صورت در - 2

 تـري  نـازل  مبلغ هر یا و است) شده پرداخت عنوان این به قبال که مبالغی یا مبلغ کسر از (پس است شده گرفته
 پرداختـی  چنـین  متعاقب و بپردازد نمود، جبران حادثه وقوع از ناشی ادعاهاي یا ادعا آن پرداخت با بتوان که را

  داشت. نخواهد بخش این تحت مذکور حادثه مورد در دیگري مسوولیت هیچ گر بیمه
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وست ایط -5 پی ر ومی ش م بیمه عم ر تما .EAR( نصب خط . .(  

 ایـن  از کـه  ................... بیمـه  شرکت به که (پیشنهادي مشخصات جدول در مذکور گذار بیمه کتبی پیشنهاد اساس بر
 طـرف  از شـده  تکمیـل  نامـه  پرسـش  در منـدرج  هـاي  پاسـخ  اسـتناد  به نیز و گردیده) تسلیم شود می نامیده گر بیمه پس
 در ار بیمـه  حق گذار بیمه که صورتی در گیرد، می صورت نامه بیمه در درج منظور به که او کتبی اظهارات سایر و گذار بیمه
 در یـا  و آن در منـدرج  طرایشـ  و مقـررات  ،اسـتثنائات  رعایـت  با و نامه بیمه این موجب به ،باشد کرده پرداخت مقرر زمان

  .نماید می جبران زیر شرح به را گذار بیمه خسارت گر بیمه مربوط، هاي الحاقی

  عمومی تاستثنائا

 عوامـل  نتیجـه  در یـا  علت به ،غیرمستقیم یا و مستقیم طور به که را مدنی مسوولیت یا و وارده آسیب یا زیان گر بیمه
  کرد: نخواهد جبران گردد تشدید آن سبب به یا و ایجاد زیر

 داخلـی،  جنـگ  باشـد)،  نشـده  یـا  شـده  اعالم جنگ (خواه خصمانه عملیات ،خارجی دشمن عمل هجوم، جنگ،  -الف
 اعتصـاب  با مقابله در کارفرما طرف از کارخانه تعطیل یا کارگران اعتصاب شورش، قیام، یا انقالب بلوا، ،گري یاغی

 از یـا  قـانونی  غیـر  طریـق  از یا نظامی قواي وسیله به قدرت گرفتن دست در جمعی، دسته هاي جنبش کارگران،
 و ضبط توقیف، توطئه، گیرد. انجام سیاسی تشکیالت هرگونه با ارتباط با یا نام به که نیت سوء با اشخاصی طرف

 هر یا(DE JURE OR DE FACTO)  قانونی یا عملی دولت دستور به بنا اموال، به وارد زیان یا تخریب مصادره،
  عمومی. دار صالحیت مقام

  .اکتیو رادیو يها آلودگی یا  اتمی تشعشعات اي، هسته يها واکنش  -ب
  وي. نمایندگان یا گذار بیمه عمدي انگاري سهل یا عمل  -پ
  جزئی. یا کلی طور به کار توقف  -ت

 اعـالم  »الـف  بند«استثنائات استناد به گر بیمه دیگر، دادرسی هرگونه یا قضایی دعواي تعقیب یا طرح جریان در هرگاه
 مشـمول  مـواردي  چنین که این اثبات نیست. بیمه این مشمول مسوولیتی یا ،دیدگی آسیب ویرانی، ،رفتن بین از که دارد
  است. گذار بیمه عهده به باشد می بیمه

  »بیمه مدت«

 آن از پـس  یـا  کار شروع از پس ،باشد شده قید مشخصات جدول در گريدی مقدم تاریخ که این ولو گر بیمه مسوولیت
 نخسـتین  انجـام  یـا  کـار  تحویـل  محض به و شود می آغاز ،شد تخلیه نصب محل در مشخصات جدول در مذکور اقالم که

 هـا  آزمـایش  شـروع  از بعـد  هفته چهار حداکثر و شود می انجام زودتر کدامیک هک این بر بنا ،بار با آزمایش یا سرد آزمایش
  باشد. شده دیگري توافق کتبی طور به قبال که آن مگر پذیرد، می پایان
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 گیـرد،  انجـام  ماشین چند یا یک به نسبت یا تاسیسات از بخشی به نسبت تنها تحویل یا برداري بهره یا و آزمایش اگر
 بـه  نسـبت  و پـذیرد  مـی  خاتمه ها ماشین یا ماشین و تاسیسات از بخش این به مربوط يها مسوولیت کلیه و گر بیمه تامین

   .یابد می ادامه دیگر يها ماشین یا تاسیسات دیگر يها قسمت
  .یابد می خاتمه آزمایش شروع لحظه در گر بیمه تعهد نصب مورد دوم دست اشیاء به نسبت
 موافقـت  بـا  تنهـا  نآ مـدت  تمدید و شود می منقضی شده قید مشخصات جدول در که تاریخی در حداکثر بیمه اعتبار

  .باشد می ممکن گر بیمه کتبی و قبلی

  »عمومی طرایش«

 مقـررات  گـذار  بیمـه  کـه  اسـت  ایـن  بـر  مشروط نامه بیمه این موجب به پرداختی هرگونه رايب گر بیمه مسوولیت - 1
 وظـایفی  کلیه و داده پاسخ درستی به پیشنهاد و نامه پرسش در شده مطرح سواالت به و کرده رعایت را نامه بیمه

  باشد. داده انجام ،دارد عهده بر که را
 ایـن « اصـطالح  و شـود  مـی  محسـوب  نامه بیمه جزءالینفک نامه بیمه این يها بخش یا بخش و مشخصات جدول - 2

 خواهـد  نیـز  هـا  بخـش  یا و بخش و مشخصات جدول آن از منظور رود کار به قرارداد این در که بار هر »نامه بیمه
 بـه  آن يهـا  بخـش  یـا  بخش در یا مشخصات جدول یا نامه بیمه از قسمت یک در که اصطالحی یا و واژه هر بود.

  بود. خواهد معنی همان رايدا نامه بیمه جاي همه شود، برده کار به خاص معنی
 بـه  ثالـث  اشـخاص  بـه  وارد زیان یا و شده بیمه اموال دیدگی آسیب یا زیان از جلوگیري منظور به باید گذار بیمه - 3

 و قـانونی  مقـررات  و دهـد  انجـام  را گـر  بیمه معقول يها توصیه و آورد عمل به را الزم يها اقدام کلیه خود هزینه
  کند. رعایت را سازنده کارخانه يها توصیه

 و دهنـد  قـرار  ارزیـابی  مـورد  و بازرسـی  را بیمـه  موضـوع  مناسب زمان هر در ندتوان می گر بیمه نمایندگان -الف - 4
  بگذارد. گر بیمه نمایندگان اختیار در خطر ارزیابی رايب را ضروري اطالعات کلیه است موظف گذار بیمه

 گـر  بیمـه  آگـاهی  بـه  نامـه  یا تلگرام وسیله به بالفاصله را خطر ماهیت در تغییر هرگونه است ملزم گذار بیمه -ب
 بـه  توجـه  با شده بیمه اقالم کار صحت از اطمینان رايب را الزم احتیاطی يها اقدام کلیه خود هزینه به و برساند
 بیمـه  حـق  یا تامین حدود به نسبت تغییرات این تبع به است ممکن لزوم صورت در دارد. معمول احوال و اوضاع
  آید. عمل به نظر تجدید

 شود خطر تشدید به منجر که بدهد را آن انجام اجازه یا و کند ایجاد را تغییراتی بیمه موضوع در نباید گذار بیمه
  باشد. کرده کسب را گر بیمه کتبی موافقت آنکه مگر

 شـود  خسـارت  ادعـاي  طـرح  موجـب  اسـت  ممکـن  نامـه  بیمه این طبق بر که اي حادثه هرگونه وقوع صورت در - 5
  :باید گذار بیمه
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 نیـز  کتبا و برساند گر بیمه آگاهی به خسارت حدود و نوع ذکر با را مراتب تلگرام یا تلفن وسیله به بالفاصله -الف
  دهد. قرار تایید رامورد آن
 بـه  دارد امکـان  وي رايبـ  که را ییها اقدام کلیه ،دیدگی آسیب یا زیان دامنه گسترش از جلوگیري منظور به -ب

  آورد. عمل
 کارشـناس  یـا  نماینـده  اختیار در رسیدگی منظور به و کند حفظ حال همان به را دیده خسارت يها قسمت -پ

  دهد. قرار گر بیمه
 دهد. قرار گر بیمه کارشناس یا نماینده اختیار در و تهیه را گر بیمه درخواست مورد مدارك و اطالعات کلیه -ت

   سازد. مطلع را انتظامی يها مقام باشد حرز شکست با دزدي یا ساده سرقت معلول خسارت که موردي در -ث
 وي بـه  حادثـه  وقوع از پس روز 14 ظرف که مسوولیتی یا دیدگی آسیب یا زیان قبال در موردي هیچ در گر بیمه

  داشت. نخواهد تعهدي باشد، نشده داده اطالع
 جزئـی  يهـا  خسارت مورد در رساند، گر بیمه اطالع به را خسارت وقوع باال طرایش برطبق گذار بیمه که آن از پس
 مـوارد  سایر در کند. اقدام تعویض یا تعمیر به نسبت تواند می ،شود می ابالغ و تعیین گر بیمه توسط آن حدود که

 و دهد قرار رسیدگی مورد را خسارت تغییر، یا تعمیر هرگونه از قبل که شود داده فرصت گر بیمه نماینده به باید
 حق گذار بیمه ندهد، قرار رسیدگی مورد را خسارت حادثه وقوع از پس معقول مدت ظرف گر بیمه نماینده هرگاه
 بـه  و موقـع  بـه  دیده خسارت اقالم چنانچه کند. اقدام دیده خسارت يها قسمت تعویض یا تعمیر به نسبت دارد
  داشت. نخواهد تعهدي آن به نسبت گر بیمه نشود، تعمیر مناسب نحو

 پرداختـی  غرامـت  دریافت و خود حقوق حفظ منظور به که را ییها اقدام گر بیمه هزینه به است متعهد گذار بیمه - 6
 دسـتور  و اجـازه  یا دارد معمول داند می الزم اند) شده بیمه نامه بیمه این تحت که کسانی جز به( ثالث اشخاص از

   .بدهد را آن انجام
 گـر  بیمـه  کـه  ییهـا  خسـارت  از اسـت  اعم گیرد قرار گر بیمه خواست در مورد آن جبران است ممکن که غراماتی
 نامـه  بیمـه  ایـن  موجب به که ییها خسارت نتیجه در مقامی قائم اصل طبق که غراماتی یا است پرداخته مسقیما
 بـه  خسـارت  پرداخـت  از قبـل  اسـت  ممکـن  بنـد  این در مذکور يها اقدام دارد. را آن مطالبه حق است پرداخته

  .گیرد قرار درخواست مورد یا شود داده تشخیص الزم آن از بعد یا گذار بیمه
 طـرف  از مسـوولیت  قبـول  بـافرض ( شـود  پرداخت نامه بیمه این موجب به باید که مبلغی درباره اختالف هرگونه - 7

  شد. خواهد ارجاع ،شود می برگزیده طرفین توافق با کتبا که کارشناسی به موضوع )گر بیمه
 ظـرف  طـرفین،  توسـط  که کارشناس دو به اختالف موضوع نرسند توافق به واحد کارشناس به نسبت طرفین اگر

  گردید. خواهد ارجاع ،شود می انتخاب دیگر طرف کتبی درخواست تاریخ از ماه یک مدت
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 کارشـناس  کارشناسـان،  اخـتالف،  موضـوع  ماهوي بررسی از قبل نرسند توافق به مزبور کارشناس که صورتی در
 تشـکیل  سرکارشـناس  ریاست تحت کارشناسی جلسه کرد. خواهند انتخاب کتبا سرکارشناس عنوان به را سومی
   .باشد مین طرح قابل قضایی مراجع در گر بیمه علیه دعوایی هیچ کارشناسان نظر اعالم از قبل شد. خواهد

 در اظهـاراتی  یـا  شـود  داده تشـخیص  تقلب قصد با توام یا حقیقت از عاري که گیرد قرار ادعا مورد خسارتی اگر - 8
 شـخص  هـر  یا گذار بیمه طرف از نامه بیمه این از استفاده منظور به یا و گردد عنوان قبیل این از ادعاهایی جهت

 هرگـاه  یـا  شود برده کار به آمیز تقلب و نادرست تدابیر و وسایل و مدارك و اسناد گذار بیمه نمایندگی به دیگري
 صورت در یا و ماه سه مدت ظرف دعوي اقامه چنانچه کند، مسوولیت سلب خود از خسارتی خصوص در گر بیمه

 قـانونی  اقدام سرکارشناس یا کارشناس طرف از راي اعالم از پس ماه سه مدت ظرف کارشناس به موضوع ارجاع
     شد. خواهد منتفی نامه بیمه این از ناشی حقوق کلیه نگیرد، صورت گذار بیمه سوي از

 نامـه  بیمـه  ثالـث،  اشـخاص  دعـاوي  یـا  خسـارت  جبـران  براي ،نامه بیمه این مشمول خسارت ادعاي زمان در اگر - 9
  .بود خواهد خسارت جبران مسوول خود سهم به نسبت فقط گر بیمه باشد، داشته وجود نیز دیگري

  مالی خسارت – یک بخش

 جـدول  در منـدرج  امـوال  از قسمتی یا تمام نامه بیمه اعتبار مدت طول در هرگاه که کند می توافق گذار بیمه با گر بیمه
 بـه  شـود،  بینـی  پـیش  قابـل  غیر فیزیکی خسارت دچار ناگهانی طور به شده مستثنی صریحا آنچه جز عللی به مشخصات

 جـدول  در آن رايبـ  کـه  میزانـی  تا حداکثر حادثه هر در را خسارت دیده، آسیب مورد تعویض یا تعمیر مستلزم که طوري
  کرد. خواهد جبران مزبور جدول در مندرج بیمه مبلغ تا مجموع در و شده بینی پیش مشخصات

 گـذار  بیمـه  بـه  باشـد  مـی  نامه بیمه این پوشش تحت که را حوادثی به مربوط ضایعات برداشت هزینه همچنین گر بیمه
  باشد. شده گرفته نظر در منظور این رايب جدول در اي جداگانه مبلغ که این بر مشروط کرد، خواهد پرداخت

  یک بخش ویژه استثنائات

   :ندارد تعهدي زیر موارد به نسبت گر بیمه
  است. گذار بیمه عهده به مشخصات جدول در مذکور فرانشیز ،حادثه هر در  -الف
 در تـاخیر  از ناشـی  يهـا  خسـارت  قراردادي، مرایج جمله از صورت هر به و قبیل هر از غیرمستقیم يها خسارت  -ب

  .آن دادن دست از و قرارداد راياج عدم ،کار انجام
 جـز  بـه  ،کـار  صـحیح  غیـر  راياجـ  ،معیـوب  قطعـات  یـا  مـواد  غلط، طراحی معلول دیدگی آسیب یا رفتن بین از  -پ

  گیرد. صورت نصب هنگام در که خطاهایی
  .قشرگرفتگی و زدگی زنگ ،خوردگی،فرسودگی از ناشی يها خسارت  -ت
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 و بـرات  ،اسناد ،تمبرها ،جرای يها پول ،فاکتورها ،ها حساب صورت ،ها نقشه ،ها پرونده به وارد آسیب یا رفتن بین از  -ث
  .کارتن و جعبه،صندوق مانند بندي بسته لوازم ،ها چک ،بهادار اوراق ،اسکناس ،سفته

  .شود می کشف موجودي برداري صورت هنگام در که ییها خسارت  -ج

  شود: می اعمال یک بخش به نسبت که مقرراتی

 از تـر  کـم  نبایـد  )دو و یـک  (بند مشخصات جدول در مذکور مبالغ نامه بیمه این موجب به :شده بیمه مبالغ - 1 شرط
 عـوارض  و حقـوق  ،حمل يها هزینه داشتن منظور با نصب عملیات پایان هنگام در بیمه مورد اقالم از یک هر کامل ارزش

  باشد. نصب يها هزینه و گمرکی
 کنـد.  اقدام شده بیمه مبالغ کاهش یا افزایش رايب ،ها قیمت و دستمزد تغییر هرگونه صورت در است متعهد گذار بیمه

  شود. ملحوظ نامه بیمه در گر بیمه توسط که بود خواهد نافذ زمانی از تغییرات این لکن
 قابـل  مبلـغ  شـود،  بیمـه  تبایسـ  مـی  کـه  است مبالغی از تر کم شده بیمه مبالغ که شود معلوم حادثه وقوع هنگام اگر

 ایـن  یابد. می کاهش شود، بیمه بایست می که مبلغی با شده بیمه مبلغ تناسب به نامه بیمه این تحت گذار بیمه به پرداخت
    )1316 مصوب بیمه قانون 10 (ماده .شود می اعمال جداگانه طور به ها هزینه و اقالم از یک هر به نسبت شرط

 بـه  خسـارت  ،نامـه  بیمه این مشمول حادثه وقوع صورت در فوق )1( شرط رعایت با :خسارت پرداخت اساس -2 شرط
    :شود می جبران زیر ترتیب

 از قبـل  بالفاصله که وضعی به دیده خسارت اقالم که این رايب الزم تعمیرات هزینه تعمیر، قابل خسارت مورد در  -الف
  شود. می کسر باشد داشته وجود اگر هم بازیافتی مبلغ، این از که شود برگردانده داشته حادثه

 محـدود  تعهـد  این بازیافتی. کسر از پس حادثه از قبل بالفاصله بیمه مورد واقعی ارزش کلی، خسارت صورت در  -ب
 مشـروط  ،باشـد  شـده  بیمه مبالغ جزء که است حدودي تا و شده گذار بیمه متوجه که است خسارتی مقدار آن به
  گردد. رعایت مربوط ومقررات طرایش اینکه بر

  کرد. خواهد پرداخت خسارت باشد تعویض یا تعمیر موئید که دیگري اسناد یا فاکتور ارائه صورت در تنها گر بیمه
 حادثـه  از قبـل  بالفاصـله  امـوال  واقعـی  ارزش از تعمیـر  هزینه اگر لکن شود، تعمیر باید تعمیر قابل يها خسارت کلیه

  گرفت. خواهد صورت باال (ب) بند اساس بر خسارت جبران ،کند تجاوز
 قطعـی  تعمیـرات  از جزئـی  تعمیراتی چنین اینکه بر مشروط بود خواهد دار عهده نیز را موقت تعمیرات هزینه گر بیمه

   .نشود تعمیرات هزینه کل افزایش موجب و بوده
  نیست. نامه بیمه این مشمول بهسازي یا و اضافات تغییرات، به مربوط هزینه

 نقـل  و حمـل  و رسـمی  تعطـیالت  هنگـام  در کـار  شب، در کار کاري، اضافه رايب اضافی يها هزینه :پوشش گستره - 3 شرط
  )006 (کلوز باشد. گرفته قرار طرفین قبلی کتبی موافقت مورد صریحا که بود خواهد بیمه مشمول صورتی در تنها سریع
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 یـا  کـار  بهصـاح  بـه  متعلـق  آن مجـاورت  در یا کار محل در موجود اموال به وارد آسیب یا زیان :مجاور اموال -4 شرط
 بـا  مسـتقیم  ارتبـاط  در کـه  اسـت  تامین مورد صورتی در تنها آنان مراقبت و اختیار تحت اموال یا و پیمانکاران یا پیمانکار

 روي نامـه  بیمـه  اعتبار مدت در خسارت اینکه بر مشروط باشد، یک بخش در شده بیمه اقالم آزمایش یا ساختمان یا نصب
 يهـا  ماشین شامل تامین این باشد. گرفته نظر در مشخصات جدول یک بخش )4( بند در اي جداگانه مبلغ آن رايب و دهد

  بود. نخواهد کارگاهی وسایل و وتجهیزات نصب ساختمانی،

  مسوولیت – دو بخش

 جـدول  دو بخـش  در مندرج مبلغ تا حداکثر،باشد می آن مسوول قانون موجب به گذار بیمه که را ییها خسارت گر بیمه
  کرد: خواهد جبران زیر شرح به مشخصات

 آزمایش یا .)نشود یا شود منجر مرگ به که این از (اعم حادثه از ناشی ثالث اشخاص بیماري یا جسمانی صدمات  -الف
  .باشد آن مجاور یا طرح راياج محل در نامه بیمه اعتبار مدت در یک بخش در شده بیمه اقالم

 بـه  نیـز  را زیـر  مبالغ گر بیمه،کند پیدا مورد مدنی مسوولیت عنوان تحت خسارتی پرداخت باال مقررات طبق بر هرگاه
  کرد: خواهد پرداخت گذار بیمه

  .است پرداخته خواهان به گذار بیمه که دادرسی مخارج و ها هزینه کلیه  -الف
  است. گرفته عهده به گر بیمه کتبی رضایت با گذار بیمه که مخارجی و ها هزینه کلیه  -ب

 در مشخصـات  جدول در که غرامتی حد یا و مبالغ میزان از نامه بیمه بخش این تحت گر بیمه تعهدات اینکه بر مشروط
  نکند. تجاوز است شده درج مورد هر

  دو بخش ویژه استثنائات

   ندارد: تعهد زیر موارد به نسبت گر بیمه
  است. گذار بیمه عهده به مشخصات درجدول مذکور فرانشیز حادثه هر در - 1
 قابـل  یـا  شـده  بیمه یک بخش در که آنچه هر تعویض یا تعمیر یا جبران یا تجدید یا انجام به مربوط يها هزینه - 2

  است. بوده شدن بیمه
  :از ناشی يها مسوولیت - 3

 موسسـه  هـر  یـا  کـار  بهصـاح  یـا  پیمانکـاران  یـا  پیمانکار کارگران یا کارمندان بیماري یا جسمانی صدمات -الف
  .آنان خانواده اعضاي همچنین و دارد دخالت یک بخش در شده بیمه طرح از بخشی یا تمام انجام در که دیگري

 کـار  بهصـاح  یا پیمانکاران یا پیمانکار مراقبت در یا امانت یا اختیار در یا متعلق اموال به وارد آسیب یا زیان -ب
 از یک هر یا،شده بیمه نامه بیمه یک بخش در آن از قسمتی یا تمام که طرح راياج با مرتبط دیگر موسسه هر یا

  .مزبور اشخاص و موسسات کارگران و کارمندان
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  هوایی. یا آبی موتوري وسایل یا عمومی يها جاده در مرور و عبور به مجاز نقلیه وسایل از ناشی حوادث -پ
 بـدون  کـه  آن مگـر  دیگر عنوان هر به یا غرامت عنوان به مبلغی هر پرداخت رايب گذار بیمه موافقت هرگونه -ت

  باشد. محرز آن میزان و مسوولیت نیز موافقتی چنین

  شود می اعمال دو بخش به نسبت که اي ویژه طرایش

 گر بیمه کتبی موافقت بدون او نام با یا گذار بیمه طرف از غرامتی جبران یا پرداخت ،وعده پیشنهاد، اقرار، هرگونه - 1
 خـود  نفـع  به و او نام به و بگیرد عهده به را گذار بیمه از دفاع تواند می بخواهد چنانچه گر بیمه بود. نخواهد معتبر

 بـه  کـه  دارد تـام  اختیـار  و نمایـد  دعـوي  اقامه گذار بیمه نام به غرامت جبران رايب یا تسویه را خسارتی هرگونه
 تعقیـب  بـه  که دارد تام اختیار و نماید دعوي اقامه گذار بیمه نام به غرامت جبران رايب یا تسویه و دعوي تعقیب
 اطالعـات  کلیـه  است ملزم گذار بیمه و کند اقدام بداند مصلحت که صورت هر به خسارت هرگونه تسویه و دعوي

  .بگذارد او اختیار در را الزم يها کمک و
 نظـر  در حادثـه  هـر  غرامـت  حـد  رايب که میزانی تا تواند می گر بیمه ،بخش این به مربوط حادثه وقوع صورت در - 2

 تـري  نـازل  مبلغ هر یا است)و شده پرداخت عنوان این به قبال که مبالغی یا مبلغ کسر از (پس است شده گرفته
 پرداختـی  چنـین  متعاقـب  و نمود،بپردازد جبران حادثه وقوع از ناشی ادعاهاي یا ادعا آن پرداخت با بتوان که را

  داشت. نخواهد بخش این تحت مذکور حادثه مورد در دیگري مسوولیت هیچ گر بیمه
  





 

 6 پیوست14

 مدنی مسوولیت بیمه عمومی شرایط
  کارکنان مقابل در کارفرما اي حرفه





  195  06/07/98    کارکنان مقابل در کارفرما يا حرفه یمدن مسوولیت مهیب یعموم طیشرا -6 پیوست

 

وسـت    کارکنان مقابل در کارفرما اي حرفه مدنی مسوولیت بیمه عمومی شرایط -6 پی

  80 شماره نامه آیین

 کارکنان مقابل در کارفرما اي حرفه مدنی مسوولیت بیمه عمومی شرایط

 3/11/1391 مـورخ  جلسـه  در ي،گـر  بیمـه  و ایـران  مرکزي بیمه تاسیسات قانون 17 ماده راياج در بیمه عالی رايشو
 ذیـل  شـرح  به تبصره 4 و ماده 27 بر مشتمل را »کارکنان قبال در کارفرما اي حرفه مدنی مسوولیت بیمه عمومی طرایش«

  نمود: تصویب

 کلیات -اول فصل

 و قـوانین  سـایر  و 1316 سـال  مـاه،  اردیبهشـت  مصـوب  بیمـه  قـانون  اساس بر نامه بیمه این :نامه بیمه اساس -1 ماده
 طـرفین  توافـق  مـورد  و گردیده تنظیم )باشد می نامه بیمه این الینفک جزء (که گذار بیمه کتبی پیشنهاد و مرتبط مقررات

 بـه  کتبـا  آن از قبـل  یا نامه بیمه صدور با زمان هم و نبوده گر بیمه قبول مورد که گذار بیمه پیشنهاد از قسمت آن .باشد می
  شود. نمی محسوب گر بیمه تعهدات جزء است، گردیده اعالم گذار بیمه

  است: رفته کار به آن مقابل تعریف با عمومی طرایش این در زیر اصطالحات اصطالحات: و تعاریف -2 ماده
 بـه  مجـاز  و بـوده  ایـران  اسالمی جمهوري مرکزي بیمه از فعالیت پروانه داراي که است  ي ا بیمه موسسه :گر بیمه - 1

   است. رشته این در بیمه عملیات انجام
 بـروز  یـا  وقـوع  از ناشـی  خسارت جبران رايب گر بیمه تعهد و پوشش اخذ برابر در گذار بیمه که وجهی بیمه: حق - 2

    .پردازد می نامه بیمه پوشش تحت حادثه
 حـق  پرداخـت  بـه  متعهـد  و کند می منعقد گر بیمه با را بیمه قرارداد که حقوقی یا حقیقی شخص هر :گذار بیمه - 3

  .باشد می بیمه
 یـا  و سـود  سـهم  مزد، و حقوق از اعم العمل حق گذار بیمه از بیمه موضوع کار انجام ازاي در که افرادي کارکنان: - 4

    است. شده درج نامه بیمه خصوصی طرایش در ها آن مشخصات یا و نمایند می دریافت مزایا سایر
 جـزء  تواننـد  مـی  نیـز  شـرکت  مـدیرعامل  و مـدیره  هیات اعضاي باشد، حقوقی شخص گذار بیمه صورتیکه در -تبصره

   باشند.  نامه بیمه پوشش تحت کارکنان
 فـوت  یـا  و جزئـی)  یـا  (کلـی  عضـو  نقـص  جسـمی،  صـدمه  دچار حادثه وقوع اثر در که کارکنانی زیاندیده/گان: -5

   . اند گردیده

  هستند. آن انجام به موظف کارکنان کارفرما، ارجاع حسب بر که شغلی وظیفه نوع هر بیمه: موضوع کار - 6
 نامـه  بیمـه  اعتبـار  مـدت  در و بیمـه  موضوع کار انجام مناسبت به و حین که است رویدادي بیمه: موضوع حادثه - 7

 جبـران  مسـوول  گذار بیمه و گردد ارکنانک فوت یا ازکارافتادگی عضو، نقص جسمی، صدمه به منجر و افتد اتفاق
  شود. شناخته آن از ناشی غرامت پرداخت یا خسارت
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 در آن امثـال  و نظافـت  و غـذاخوري  و اسـتراحت  محـل  در و جاري و روزمره امور جریان در که حوادثی کلیه -تبصره
  گردد. می تلقی بیمه موضوع حادثه افتد، می اتفاق کارکنان رايب بیمه موضوع مکانی محدوده

 کـار  آنجـا  در او نماینده یا کارفرما درخواست حسب کارکنان که است اي محدوده بیمه: موضوع مکانی محدوده - 8
  گردد. می مشخص نامه بیمه خصوصی طرایش در آن حدود تعیین یا نشانی درج طریق از و و کنند می

 حادثـه  از ناشـی  کـه  بـدن  اعضـاي  از عضـوي  کار انجام توانایی دادن دست از یا و شکل تغییر قطع، عضو: نقص - 9
  باشد. داشته قطعی و دائم وضعیت و بوده بیمه موضوع

 فـوت  یـا  جسـمی  صـدمات  بـروز  صـورت  در گردد می متعهد گر بیمه که است وجهی عضو: نقص و فوت غرامت -10
  ردازد.بپ ذینفع یا دیده زیان به نامه بیمه این طرایش طبق بیمه مشمول حادثه وقوع از ناشی کارکنان

 غرامـت   و پزشـکی  هـاي  هزینه پرداخت قبال در گذار بیمه اي حرفه مدنی یتمسوول از است عبارت بیمه: موضوع -11
    بیمه. موضوع حادثه از ناشی گذار بیمه کارکنان فوت و عضو نقص جسمی، صدمه

 نامـه  بیمـه  خصوصـی  طرایشـ  در کـه  بـود  خواهـد  ترتیبـی  به نامه بیمه مدت انقضاي و شروع :نامه بیمه مدت -3 ماده
  گردد. می مشخص

   گذار بیمه تعهدات و وظایف -دوم فصل

 موضوع به راجع اطالعات همه گر بیمه هاي پرسش به پاسخ در صداقت و دقت رعایت با است مکلف گذار بیمه -4 ماده
 یا و نماید خودداري مطلبی اظهار از عمد به گر بیمه هاي پرسش به پاسخ در گذار بیمه اگر دهد. قرار وي اختیار در را بیمه

 شـده  اظهـار  واقـع  خالف بر یا شده کتمان که مطلبی ولو بود خواهد باطل نامه بیمه بنماید اظهاري واقع خالف بر عمد به
 شـد  نخواهـد  مسترد وي به گذار بیمه پرداختی وجوه فقط نه عالوه به باشد. نداشته حادثه وقوع در يتاثیر گونه هیچ است
  نماید. مطالبه گذار بیمه از نیز است افتاده عقب تاریخ آن تا که را بیمه حق اقساط تواند می گر بیمه بلکه

 تشـدید  موجـب  کـه  آیـد  وجود به بیمه موضوع کار وضعیت و کیفیت در تغییراتی بیمه مدت طول در هرگاه -5 ماده
 نشـود  خطـر  تشـدید  بـه  منجـر  آنکه ولو آید وجود به کارکنان یا و بیمه موضوع مکانی محدوده در تغییري یا و شود خطر
 در بیمـه  موضـوع  وضـعیت  تغییـر  یـا  خطـر  تشدید اگر برساند. گر بیمه اطالع به را موضوع بالفاصله است موظف گذار بیمه

 در کنـد.  اعـالم  گـر  بیمـه  بـه  رسـما  خود اطالع تاریخ از روز 10 ظرف را مراتب باید مشارالیه نباشد گذار بیمه عمل نتیجه
 باقیمانـده  مـدت  رايبـ  خطـر  بـا  متناسـب  را اضـافی  بیمه حق تواند می گر بیمه خسارت، وقوع از قبل خطر تشدید صورت
 کـه  شـود  معلـوم  حادثـه  وقـوع  از بعد هرگاه نماید. فسخ را نامه بیمه گذار بیمه توسط آن پرداخت عدم صورت در و مطالبه

 متناسـب  بیمـه  حق به شده تعیین بیمه حق نسبت به را خسارت تواند می گر بیمه است بوده خطر تشدید از ناشی خسارت
  نماید. پرداخت مشدد، خطر با

 الزم اقـدامات  و نمایـد  رعایت را فنی حفاظت عالی شوراي مصوب مقررات مورد حسب است موظف گذار بیمه -6 ماده
  آورد. عمل به خسارت توسعه و حوادث وقوع از جلوگیري براي را متعارف و
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 نـوع  هـر  دریافـت  همچنین و نامه بیمه این موضوع حادثه هرگونه وقوع از خود اطالع تاریخ از است موظف گذار بیمه - 7 ماده
  دهد: انجام را زیر اقدامات شفاهی) یا کتبی از (اعم شود می مربوط نامه بیمه این به که خود علیه کارکنان مطالبه یا و ادعا

 یـا  و حادثـه  وقـوع  خسـارت،  اعالم فرم تکمیل با و مراجعه گر بیمه شعب از یکی به کاري روز پنج ظرف حداکثر -1
   برساند. گر بیمه اطالع به سفارشی پست طریق از مذکور مدت ظرف را مراتب یا و نماید اعالم را مطروحه ادعاي

 یـا  و خسارت مطالبه آن موجب به که عنوانی و دعوا کننده اقامه یا و خواهان نشانی و نام دعوا، موضوع یا خواسته -2
 اطالعـات،  هرگونـه  و ادعـا  مـورد  مبلـغ  احتمـالی،  شهود نشانی و نام ،دیده زیان مشخصات است، شده دعوا اقامه

 در بـاره  این در که را مدارکی و اسناد نوع هر و دارد وقوف آن بر که را موضوع به مربوط دیگر نکات و مشخصات
   نماید. کمک دفاع و رسیدگی و تحقیقات در را گر بیمه و تسلیم گر بیمه به دارد اختیار

  آورد. عمل به گر بیمه با را الزم همکاري کارشناسی امور انجام و حادثه محل از بازدید رايب -3

 کـه  شـود  مـی  محسوب نامه بیمه این به مربوط دعاوي در غیر، به واگذاري حق با گذار بیمه مقام قائم گر بیمه -8 ماده
 جریـان  مـدت  طـول  در گـذار  بیمه نماید. تعقیب نامه بیمه این تعهد میزان تا قضایی مراجع در را مربوط هاي پرونده بتواند
 ایـن  تعهـدات  مـازاد  به نسبت ولی آورد وارد لطمه دعوي تعقیب در گر بیمه حقوق به که آورد عمل به اقدامی نباید دعوي
  داشت. خواهد اقدامی هرگونه حق گذار بیمه نامه بیمه

 باعـث  و ندهـد  انجـام  را نامـه  بیمـه  این در مندرج وظایف سهوا ذیصالح مراجع تشخیص به گذار بیمه چنانچه -9 ماده
 از گـذار  بیمـه  قصـور  تـاثیر  نسـبت  به تواند می گر بیمه شود حادثه ماهیت یا علت تشخیص مانع یا و گر بیمه تعهد افزایش
  بود. نخواهد دیده زیان حقوق نافی ماده این حکم بکاهد. پرداخت قابل خسارت میزان

 گردد معلوم حادثه وقوع از بعد چنانچه نماید. اعالم گر بیمه به را کارکنان واقعی تعداد است موظف گذار بیمه -10 ماده
 واقعـی  تعـداد  به هاظهارشد تعداد نسبت به گر بیمه تعهدات است واقعی تعداد از تر کم کارکنان اظهارشده تعداد آخرین که

  بود. خواهد گذار بیمه برعهده خسارت التفاوت مابه پرداخت اینصورت در یابد. می کاهش
 تعهـدات  راياجـ  و اي بیمـه  پوشـش  شـروع  ولـی  شود می صادر گر بیمه قبول و گذار بیمه تقاضاي با نامه بیمه -11 ماده

 بـه  بیمـه  حـق  پرداخت چنانچه است. شده بینی پیش نامه بیمه در که است ترتیبی به بیمه حق پرداخت به منوط گر بیمه
 بـا  را نامـه  بیمه تواند می گر بیمه نکند پرداخت دلیل هر به را موعدرسیده اقساط از یک هر گذار بیمه و باشد قسطی صورت
 بـه  خسارت حادثه، وقوع صورت در باشد نکرده فسخ را نامه بیمه گر بیمه چنانچه نماید. فسخ نامه آیین این 23 ماده رعایت
 آنکـه  مگـر  شـد  خواهد پرداخت شد می پرداخت باید حادثه وقوع زمان تا که اي بیمه حق به شده پرداخت بیمه حق نسبت

  باشد. شده درج دیگري ضوابط نامه بیمه خصوصی طرایش در
 اسـت.  گردیـده  درج نامه بیمه این متن و بیمه پیشنهاد در که است همان گذار بیمه قانونی اقامتگاه و نشانی -12 ماده

 صـورت  ایـن  غیر در برساند. گر بیمه اطالع به کتبی صورت به را خود قانونی اقامتگاه و نشانی تغییر است موظف گذار بیمه
  شود. می شناخته معتبر گذار بیمه قبلی اقامتگاه و نشانی
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 باشد نداشته مطابقت است آمده عمل  به طرفین بین که هایی موافقت با الحاقی اوراق و نامه بیمه مفاد هرگاه -13 ماده
 اوراق وگرنـه  نمایـد  اصـالح  تقاضاي کتبی طور به الحاقیه یا نامه بیمه دریافت تاریخ از روز 15 ظرف است موظف گذار بیمه

  شد. خواهد تلقی قطعی مذکور

  گر بیمه تعهدات و وظایف -سوم فصل

  بود: خواهد گر بیمه تعهد در نامه بیمه صدور با زیر موارد اصلی: يها پوشش -14 ماده
 بیمـه  موضـوع  حادثـه  هـر  در نفـر  هـر  رايبـ  جزئـی  و کلی از اعم دائم عضو نقص و جسمی صدمه فوت، غرامت - 1

  .نامه بیمه خصوصی طرایش در مندرج میزان به حداکثر
 منـدرج  میزان به حداکثر و معتمد پزشک تایید از پس بیمه موضوع حادثه هر در نفر هر رايب پزشکی هاي هزینه - 2

  .نامه بیمه خصوصی طرایش در
 گـذار  بیمه مسوولیت درصد مبناي بر یا گذار بیمه و گر بیمه توافق با عضو نقص یا جسمی صدمه فوت، غرامت -تبصره

 صـورت  هر در شود. می محاسبه روز جرای دیه ینتر ارزان ریالی معادل روي بر آن اعمال و شود می تعیین قضایی مراجع در
 تـر  بـیش  نامـه  بیمـه  خصوصی طرایش در مندرج مبلغ از نفر هر رايب بیمه موضوع حادثه هر در پرداخت قابل مبلغ حداکثر
   بود. نخواهد

 بـر  اضـافی  بیمه حق اخذ با گر بیمه موافقت و گذار بیمه درخواست با اضافی يها پوشش اضافی: يها پوشش -15 ماده
  گیرد. قرار پوشش تحت تواند می نامه بیمه اختصاصی طرایش اساس

 حسـب  است، شده دادگاه راي ارائه به موکول و نشده انجام توافقی صورت به خسارت پرداخت که درمواردي -16 ماده
 روز پـانزده  ظـرف  یـا  قطعـی  راي ابالغ تاریخ از روز پانزده ظرف مکلفند ها آن قانونی مقام قائم یا ذینفع یا دیده زیان مورد
 نمایند. تسلیم را خود درخواست و مراجعه گر بیمه به خسارت دریافت رايب الزم مدارك با ابالغی راي شدن قطعی از پس
 متقاضـی،  نـام  بـر  مشـتمل  متقاضی به رسیدي تحویل ضمن و ثبت را آن درخواست، وصول محض به است مکلف گر بیمه
 تقاضـا  زمـان  در مدارك چنانچه کند. بررسی متقاضی درحضور را مدارك بودن کامل یا نقصان ثبت، شماره و تسلیم تاریخ
 چنانچـه  و نمایـد  پرداخـت  را متعلقه خسارت تقاضا، تاریخ از روز )30( سی ظرف حداکثر است موظف گر بیمه باشد کامل

 ظـرف  حـداکثر  نقـص  رفـع  به نسبت تا اعالم متقاضی به کتبی صورت به و حضورا را مراتب باشد، ناقص تسلیمی مدارك
  کند. اقدام هفته یک

 گـر  بیمـه  تعهـدات  افزایش موجب مدارك تکمیل در تاخیر ویا مقرر مهلت ظرف مذکور اشخاص مراجعه عدم -تبصره
  بود. نخواهد

 خواهـد  پرداخـت  نامـه  بیمه ذینفع یا دیده زیان به گذار بیمه اطالع با را نامه بیمه این موضوع خسارت گر بیمه -17 ماده
 هـاي  هزینه سایر .گردد می الذمه بري دیده زیان اشخاص یا شخص و گذار بیمه مقابل در خسارت، پرداخت محض به و کرد
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 در گـر  بیمـه  الزم، مـدارك  تکمیل از پس چنانچه شد. خواهد پرداخت دیده زیان یا گذار بیمه به مورد حسب پوشش، تحت
  بود. خواهد گر بیمه عهده بر دیه مبلغ احتمالی افزایش از ناشی خسارت افزایش کند تاخیر خسارت پرداخت
 مبنـاي  بر است موظف گر بیمه باشد انگر بیمه سایر پوشش تحت زمان هم گذار بیمه مسوولیت که صورتی در -18 ماده

  نماید. مراجعه ها آن به انگر بیمه سایر سهم بازیافت رايب تواند می سپس و نماید ایفا را خود تعهدات نامه بیمه این
 توانـد  مـی  باشد محرز گر بیمه نظر از شده ارائه مدارك و اسناد به توجه با گذار بیمه مسوولیت که مواردي در -19 ماده

 یـا  و خسـارت  مـدعیان،  یا مدعی از رضایت اخذ و گذار بیمه با توافق صورت در صالح، ذي قانونی مراجع راي صدور از قبل
  داشت. نخواهد تعهدي بعدي ادعاي هرگونه برابر در گر بیمه صورت این در کند. پرداخت را مربوط غرامت

 سـقف  تـا  خسـارت  پرداخـت  به مکلف بیمه موسسه کارفرما، مسوولیت بر مبنی قطعی راي صدور صورت در -20 ماده
  بود. خواهد صادره راي مفاد اساس بر نامه بیمه تعهدات

  گر بیمه تعهد از خارج يها خسارت -چهارم فصل

 نامه بیمه در آنکه مگر نیست نامه بیمه این پوشش زیرتحت يها خسارت :گر بیمه تعهد از خارج يها خسارت -21 ماده
   باشد: شده توافق دیگري نحو به آن الحاقیه یا

 بـه  بنـا  که مواردي مگردر باشد گردیده دچار آن به زمان مرور به و عادي فعالیت اثر در شخص که امراضی کلیه - 1
  باشد. شده شناخته مسوول گذار بیمه ذیصالح مراجع راي

  موتوري. نقلیه وسایل حوادث از ناشی يها خسارت  - 2
    رادیواکتیو. تشعشعات از ناشی غیرمستقیم یا و مستقیم يها خسارت  - 3
  کار. تعطیلی و بلوا اغتشاش، شورش، اعتصاب، جنگ، از ناشی حوادث - 4

  بود: نخواهد گر بیمه تعهد در خسارت جبران زیر موارد در جبران: غیرقابل يها خسارت -22 ماده
 مراجـع  تشـخیص  بـا  بیمـه  موضـوع  حادثـه  ایجاد در وي کارکنان و گذار بیمه تقلب و عمد از ناشی يها خسارت - 1

  .نامه بیمه اعتبار مدت طول در ذیصالح
  نزاع. و درگیري از ناشی حوادث  - 2
  کارکنان. توسط گردان روان یا موادمخدر مسکرات، مصرف از ناشی حوادث  - 3
  خرید. قابل يها مجازات و دولت نفع به نقدي جزاي به محکومیت - 4
  باشد. تمام سال پانزده از تر کم ها آن سن که کارکنانی به وارده خسارت و غرامت - 5
  صالح. ذي مراجع از کار معتبر مجوز فاقد خارجی اتباع به وارد خسارت و غرامت - 6
  اي. هسته انفجار از ناشی غیرمستقیم و مستقیم يها خسارت - 7
 .شود مین شناخته آن مسوول گذار بیمه ذیصالح مراجع نظر طبق که حوادثی کلیه - 8
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  موارد سایر -پنجم فصل

 را نامـه  بیمـه  روزه 20 کتبی اخطار با تواند می نامه بیمه طرفین از یک هر زیر موارد در :نامه بیمه فسخ نحوه -23 ماده
   نماید: فسخ

  :گر بیمه سوي از فسخ موارد - 1
 صادره. بدهکار هاي اعالمیه در مندرج سررسیدهاي در بیمه حق پرداخت عدم  

 مربوط. اضافی بیمه حق پرداخت به گذار بیمه موافقت عدم و خطر تشدید  

 الیه. منتقل یا ورثه توسط گذار بیمه وظایف انجام عدم و گذار بیمه فوت  

  :گذار بیمه سوي از فسخ موارد - 2
 نشود. راضی بیمه حق تخفیف به گر بیمه و یابد کاهش یا شده برطرف خطر، که درصورتی  
 دلیل. هر به گر بیمه فعالیت شدن متوقف  
 پوشش. ادامه به گذار بیمه تمایل عدم  

 بـه  و محاسـبه  روزشمار صورت به است مانده باقی که مدتی بیمه حق باید ،گر بیمه طرف از فسخ صورت در -24 ماده
 مـدت  کوتـاه  تعرفه اساس بر بیمه مدت بیمه حق گذار بیمه طرف از نامه بیمه فسخ صورت در شود. داده برگشت گذار بیمه

  شد: خواهد مسترد آن بقیه و حاسبهم ذیل شرح به
 یکساله بیمه حق مبناي بر بیمه حق اعتبار مدت
 ساالنه بیمه حق درصد 5 روز 5 تا

 ساالنه بیمه حق درصد 10 روز 15 تا روز 6 از
 ساالنه بیمه حق درصد 20 روز 30 تا روز 16 از
 ساالنه بیمه حق درصد 30 روز 60 تا روز 31 از
 ساالنه بیمه حق درصد 40 روز 90 تا روز 61 از
 ساالنه بیمه حق درصد 50 روز 120 تا روز 91 از
 ساالنه بیمه حق درصد 60 روز 150 تا روز 121 از
 ساالنه بیمه حق درصد 70 روز 180 تا روز 151 از
 ساالنه بیمه حق درصد 85 روز 270 تا روز 181 از

 ساالنه بیمه حق درصد 100 باال به روز 270 از
  

 نامـه  بیمه اعتبار مدت در که است حوادثی رايب گذار بیمه مسوولیت به منحصر گر بیمه تعهدات زمان: مرور -25 ماده
 یـا  گـذار  بیمه اقدام هرگونه شود. اعالم گر بیمه به نامه بیمه انقضاي از پس سال دو ظرف حداکثر خسارت ادعاي و دهد رخ

  بود. خواهد زمان مرور قاطع خسارت مطالبه منظور به وي کارکنان
  طریـق  از  که  صورتی در ،نامه بیمه  این  راياج یا و تفسیر از  ناشی  اختالف  هرگونه اختالف: فصل و حل نحوه -26 ماده
 . اسـت   االتباع الزم  طرفین  رايب و  قطعی مزبور  داور  راي و شد خواهد  ارجاع  الطرفین مرضی داور  به نشود  وفصل  حل  مذاکره

 زیـر  ترتیـب  به و ارجاع داوري هیأت  به  موضوع نرسند  توافق  به الطرفین مرضی  داور  انتخاب مورد در  طرفین  که  صورتی در
  شد: خواهد عمل
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  نماید. می  معرفی دیگر  طرف  به و  تعیین  اختصاصی  داور نفر  یک  طرفین از  یک هر - 1
  انتخـاب  سـرداور   عنـوان   بـه  را  دیگـري   داور  اتفاق،  به  اختالف مورد  موضوع درباره  بحث از  قبل  اختصاصی داوران - 2

  نمود. خواهند
  بود. خواهد  االتباع الزم  طرفین  رايب و معتبر آرا،  اکثریت با  داوري هیات  راي - 3
 را خـود   اختصاصـی   داور ، مقابـل   طـرف   داور  معرفـی  و  انتخـاب  از بعد روز 30 تا  طرفین از  یک هر  که  صورتی در - 4

 تواننـد  می طرفین از  یک هر نرسند  توافق  به  سرداور  تعیین مورد در روز 30 تا  اختصاصی داوران یا و نکند  تعیین
  ید.بنما  سرداور یا داور  تعیین  درخواست  صالح ذي  دادگاه از مورد  حسب

 و بیمـه  عـرف   بیمه، قانون اساس بر  است نشده ذکر نامه بیمه این در که مواردي در نشده: بینی پیش موارد -27 ماده
  شد. خواهد عمل ایران اسالمی جمهوري کشور جاري قوانین سایر
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وست ون -7 پی ن   بیمه قا

 )7/2/1316 (مصوب

 بیمه معامالت

 در دیگـر  طـرف  از وجـوهی  یا وجه پرداخت ازاء در کند می تعهد طرف یک آن موجب به که است عقدي بیمه -1 ماده
 را تعهـد  طـرف  گـر  بیمـه  را متعهـد  بپـردازد.  معینی وجه یا نموده جبران را او بر وارده خسارت حادثه بروز یا وقوع صورت

   .نامند بیمه موضوع شود می بیمه که را آنچه و بیمه حق پردازد می گر بیمه به گذار بیمه که را وجهی گذار بیمه
  بود. خواهد نامه بیمه به موسوم مزبور سند و باشد کتبی سند موجب به باید آن طرایش و بیمه عقد -2 ماده

  شود. قید صریح طور به ذیل امور باید نامه بیمه در -3 ماده

  .قرارداد انعقاد تاریخ - 1

  .گذار بیمه و گر بیمه اسم - 2

  .بیمه موضوع - 3

  است. آمده عمل به آن مناسبت به بیمه عقد که خطري یا حادثه - 4

  .بیمه انتهاي و ابتدا - 5

  بیمه حق - 6

   حادثه وقوع درصورت گر بیمه تعهد میزان - 7

 حقـوقی  مسـوولیت  نـوع  هـر  یـا  مـالی  حـق  هـر  یا منفعت یا عین از اعم باشد مال است ممکن بیمه موضوع -4 ماده
ـ  بیمه است ممکن همچنین و باشد نفع ذي دهد می بیمه آنچه يبقا به نسبت گذار بیمه اینکه بر مشروط  یـا  حادثـه  رايب
  .گردد می متضرر گذار بیمه آن وقوع از که باشد خطري

 را ذینفـع  شـخص  یـا  مـال  صـاحب  نماینـدگی  قانونی عناوین از یکی به یا باشد اصیل است ممکن گذار بیمه -5 ماده
  باشد. داشته مال صاحب طرف از را آن حفظ مسوولیت یا داشته

 بـه  مربـوط  کـه  باشـد  شـده  تصـریح  نامـه  بیمه در آنکه مگر اوست خود به متعلق بیمه دهد می بیمه هرکس -6 ماده
  شود. تنظیم  )حامل به نام ( اسم ذکر بدون نامه بیمه است ممکن نقل و حمل بیمه در لیکن است دیگري

 بـه  نسبت اي حادثه هرگاه صورت نراید دهد بیمه است رهن یا وثیقه او نزد در که را مالی تواند می کار بهطل -7 ماده
 کـار  بـه لط حادثـه  موقـوع  تاریخ در گذار بیمه که را آنچه میزان تا بپردازد باید گر بیمه که خساراتی از دهد رخ مزوبور مال

   گرفت. خواهد تعلق مال صاحب به بقیه و او شخص به است

 و شـخص  همان نفع به را مال همان توان مین باقیست بیمه که مدتی در باشد شده بیمه مالی که صورتی در -8 ماده
  نمود. بیمه مجددا خطر همان از

ـ آ تـوان  می قیمت بقیه به نسبت باشد شده بیمه قیمت از تر کم به مالی که صورتی در -9 ماده  نرایـ د نمـود  بیمـه  ران
  بود. خواهد مسوول است کرده بیمه که مال از مبلغی نسبت به انگر بیمه از هریک صورت



 و مسوولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان ي مهندسیها بیمه کاربرد راهنماي   06/07/98  206

 

 کـرده  بیمـه  کـه  مبلغـی  تناسـب  به فقط گر بیمه باشد شده بیمه واقعی قیمت از تر کم به مالی که درصورتی -10 ماده
   بود. خواهد خسارت مسوول مال واقعی قیمت با است

 بطالن و فسخ

 داده بیمـه  قـرارداد  عقـد  موقـع  در عادله برقیمت اضافه را مالی تقلب قصد با او نماینده یا گذار بیمه چنانچه -11 ماده
  .نیست استرداد قابل دریافتی بیمه حق و باطل بیمه عقد باشد

 یـا  نشده اظهار مطالب و بنماید کاذبه اظهارات عمدا ای کند خودداري مطالبی اظهار از عمدا گذار بیمه هرگاه -12 ماده
 بود خواهد باطل بیمه عقد بکاهد گر بیمه نظر در آن اهمیت از یا داده تغییر را خطر موضوع که باشد طوري کاذبه اظهارات

 قابل است داختهپر گذار بیمه که وجوهی فقط نه صورت نراید باشد. نداشته حادثه وقوع در يتاثیر مذکوره مراتب اگر حتی
  کند. مطالبه گذار بیمه از نیز است افتاده عقب تاریخ آن تا که را بیمه اقساط دارد حق گر بیمه بلکه نیست استرداد

 نرایـ د – شود مین باطل بیمه عقد نباشد عمد روي از واقع خالف اظهارات یا مطالبی اظهار از خودداري اگر -13 ماده
 بیمـه  حـق  اضافه یا دارد حق گر بیمه شود معلوم حادثه وقوع از قبل واقع خالف اظهار یا دهنش اظهار مطالب هرگاه صورت

 فسـخ  درصـورت  – کنـد  فسـخ  را بیمـه  قـرارداد  یا و کند  ابقاء را قرارداد داشته دریافت او رضایت درصورت گذار بیمه از را
 ابـالغ  از پـس  روز ده فسـخ  اثر دهد اطالعگذار بیمه به قبضه دو سفارشی نامه یا نامه اظهار موجب به را مراتب باید گر بیمه

  دارد. مسترد گذار بیمه به را فسخ تاریخ تا دریافتی بیمه حق اضافه باید گر بیمه و شود می شروع گذار بیمه به مراتب

 بیمـه  وجـه  نسـبت  بـه  خسـارت  شـود  معلوم حادثه وقوع از بعد واقع خالف اظهار یا نشده اظهار مطالب که درصورتی
 یافت. خواهد تقلیل باشد شده پرداخته واقع و کامل طور به خطر اظهار درصورت بایستی که وجهی و پرداختی

  بود. نخواهد او نمایندگان یا گذار بیمه تقصیر از ناشیه خسارات مسوول گر بیمه -14 ماده

 موضـوع  به نسبت نماید می خود مال از هرکس عادتا که را مراقبتی خسارت از جلوگیري رايب باید گذار بیمه -15 ماده
 خسـارت  توسـعه  و ترایسـ  از جلـوگیري  رايب که را اقداماتی آن وقوع یا حادثه شدن نزدیک صورت در و بنماید نیز بیمه
 مطلـع  را گـر  بیمه حادثه وقوع از خود اطالع تاریخ از روز پنج ظرف در منتهی و امکان زمان اولین .آورد عمل به است الزم
 اسـت  بـوده  او اختیـار  از خـارج  که حوادثی بواسطه که کند ثابت گذار بیمه آنکه مگر بود نخواهد مسوول گر بیمه واال سازد
  .است نبوده مقدور او رايب مقرر مدت در گر بیمه به اطالع

 گـر  بیمـه  بعهـده  نشـود  نتیجـه  به منتج که فرض بر نماید می خسارت توسعه از جلوگیري رايب گذار بیمه که مخارجی
 حـل  شـود  ایجـاد  اختالفی بیمه موضوع با آن تناسب یا مزبوره مخارج لزوم موضوع در طرفین بین گاه هر ولی بود خواهد

   .شود می رجوع محکمه یا حکم به اختالف

 یکی یا کند تشدید است شده منعقد بیمه آن مناسبت به که را خطري خود عمل نتیجه در گذار بیمه هرگاه -16 ماده
 اگر که دهد تغییر يطور به را بیمه موضوع وضعیت یا کیفیات از یکی یا کند تشدید است شده منعقد بیمه آن کیفیات از

 بایـد  گشـت  نمـی  قـرارداد  در مذکوره طرایش با قرارداد انعقاد رايب حاضر گر بیمه بود موجود قرارداد از قبل مزبور وضعیت
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 نباشـد  گذار بیمه عمل نتیجه در بیمه موضوع وضعیت تغییر یا خطر تشدید اگر – کند مستحضر آن از بالفاصله را گر بیمه
  .کند اعالم گر بیمه به رسما خود اطالع تاریخ از روز ده ظرف در را مراتب باید مشارالیه

 صورتی در و کند پیشنهاد گذار بیمه به نموده معین را بیمه حق اضافه دارد حق گر بیمه فوق در مذکور مورد دو هر در
 گـذار  بیمه خود عمل نتیجه در خطر تشدید اگر و کند فسخ را قرارداد نشود آن پرداخت و قبولی رايب حاضر گذار بیمه که

 بـه  خطر تشدید اطالع از پس گر بیمه که درصورتی و کند مطالبه او از عمومی محاکم رايمج از نیز را وارده باشدخسارات
 گـذار  بیمـه  از مراتب از اطالع از پس را بیمه وجه از اقساطی آنکه مثل باشد داده قراداد عقد بقاء به رضایت انحاء از نحوي
 اقساط وصول – کند استناد مذکوره مراتب به تواند مین دیگر باشد پرداخته او به حادثه وقوع از بعد خسارت یا کرده قبول
  بقـاء  بـه  گـر  بیمـه  رضایت بر دلیل آن نحو و حادثه وقوع از پس خسارت پرداخت یا خطر تشدید از اطالع از بعد بیمه حق

  .باشد می قرارداد

 موجـب  که را تعهداتی کلیه الیه منتقل یا ورثه اگر دیگري به بیمه موضوع انتقال یا گذار بیمه فوت درصورت -17 ماده
 مـی  باقی خود اعتبار به الیه منتقل یا ورثه نفع به بیمه عقد کند اجرا گر بیمه مقابل در است بوده گذار بیمه بعهده قرارداد

  داشت. خواهند نیز را آن فسخ حق الیه منتقل یا ورثه یا گر بیمه از هریک معهذا ماند

 خـود  نام به را نامه بیمه تبدیل تقاضاي بیمه موضوع قطعی الیه منتقل که تاریخی از ماه سه ظرف در دارد حق گر بیمه
  کند. فسخ را بیمه عقد نماید می

 بـود  خواهـد  گر بیمه مقابل در بیمه وجه افتاده عقب اقساط کلیه مسوول ناقل دیگري به بیمه موضوع انتقال درصورت
 از کـه  اقسـاطی  بـه  نسـبت  دهـد  مـی  اطالع نامه اظهار یا سفارشی نامه موجب به گر بیمه به را انتقال که تاریخی از لیکن
  بود. نخواهد مسوول شود پرداخته باید بعد به اطالع تاریخ

  بود. خواهد مسوول گر بیمه مقابل در یمهب وجه تمام به نسبت ها آن از هریک باشند متعدد الیه منتقل یا ورثه اگر

 قـرارداد  اسـت  بـوده  شده واقع قرارداد عقد از قبل آمده عمل به بیمه آن رايب که خطري شود معلوم هرگاه -18 ماده
 عنـوان  بـه  را مزبـور  مبلـغ  از عشر باشد گرفته گذار بیمه از وجهی گر بیمه اگر صورت نراید بود خواهد اثر بی و باطل بیمه

  دارد. مسترد گذار بیمه به باید را بقیه و کسر مخارج

 گر بیمه مسولیت

 بـاقی  قیمـت  بـا  حادثـه  ازوقـوع  قبل بالفاصله شده بیمه مال قیمت تفاوت از است عبارت گر بیمه مسوولیت -19 ماده
 رايبـ  عـوض  یـا  و تعمیـر  حـق  اینکه مگر شد خواهد پرداخته نقد پول به حاصله خسارت حادثه از بعد بالفاصله آن مانده
 آن از تـر  کـم  عرفا که مدتی در را بیمه موضوع است ملزم گر بیمه صورت نراید باشد شده بینی پیش بیمه سند در گر بیمه

  نماید. تحویل و تهیه را عوض یا کرده تعمیر شود مین

  کرد. نخواهد تجاوز شده بیمه مبلغ از گر بیمه مسوولیت حداکثر صورت هر در

   باشد. شده خالفی شرط نامه بیمه در آنکه مگر نیست شود می ایجاد مال ذاتی عیب که خساراتی مسوول گر بیمه - 20 ماده
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  :از است عبارت است آن مسوول گر بیمه که حریق از وارده خسارات -21 ماده

  باشد. شده واقع آن نزدیکی در حریق چه اگر حریق از بیمه موضوع به وارده خسارت - 1

 بـرده  کـار  بـه  آتـش  کـردن  خاموش رايب که دیگري وسیله هر یا آب از اموال به وارده قیمت تنزل یا هرخسارت - 2
   است. شده

   .حریق از آن دادن نجات موقع در مال شدن معیوب یا شدن تلف - 3

 توسـعه  یـا  ترایسـ  از جلوگیري رايب بناء جزئی یا کلی کردن خراب نتیجه در شده بیمه اموال به وارده خسارت - 4
   حریق.

  :شود می حساب طریق این به خسارت ذیل يها بیمه در -22 ماده

   مقصد. در مال قیمت نقل و حمل بیمه در - 1

  شد. می گذار بیمه عاید امر پیشرفت صورت در که منافعی است امري بر متوقف که منافعی بیمه در - 2

 خسـارت  واقعـی  میـزان  تعیـین  رايب .محصول برداشت موقع و خرمن سر در آن قیمت زراعتی محصول بیمه در - 3
 در و شـد  خواهـد  کسـر  قیمت اصل از گرفت می تعلق مال به حادثه وقوع عدم درصورت که الزحمه حق و مخارج

   کرد. نخواهد تجاوز نامه بیمه در معینه قیمت از خسارت میزان صورت هر

 بـه  بایـد  عضـو  نقصـان  یا مرگ از بعد پرداختی مبلغ بدن اعضاء از عضوي شکستن یا نقص یا عمر بیمه در -23 ماده
   شود. معین طرفین بین بیمه عقد موقع در قطع طور

 باشـد  نداده کتبا را خود رضایت قبال شخص آن که درصورتی دیگري شخص عضو شکستن یا نقصان بیمه یا عمر بیمه
  است. باطل

  است. شرط او قیم یا ولی رضایت باشد نداشته قانونی اهلیت گذار بیمه هرگاه

 خواهد مبلغی از عبارت خسارت میزان باشد کلی طور به جماعتی بدن عضو شکستن یا نقص یا عمر به راجع بیمه اگر
   .شود می معین طرفین بین قبال تعرفه مطابق که بود

 موقـع  در اینکه مگر شود می پرداخته متوفی قانونی ورثه به شود پرداخته فوت از بعد باید که عمر بیمه وجه -24 ماده
 در کـه  بـود  خواهد کسی به متعلق بیمه وجه صورت نراید که باشد شده دیگري قید بیمه سند در آن از بعد یا بیمه عقد
  است. شده برده اسم بیمه سند

 و داده انتقـال  دیگـري  بـه  را آن نکهآ مگر دهد تغییر را خود عمر بیمه سند در نفع ذي دارد حق گذار بیمه -25 ماده
  باشد. کرده تسلیم الیه منتقل به هم را نامه بیمه

 نماید منتقل دیگري به را نامه بیمه در معینه وجه دارد حق گذار بیمه عمر بیمه قرارداد اعتبار مدت تمام در -26 ماده
  برسد. گر بیمه و دهنده انتقال امضاء به باید مزبور انتقال

 آن بابـت  از گـذار  بیمـه  اگـر  ولـی  شود می شروع شده بیمه فوت تاریخ از عمر بیمه جهو انتقال قانونی اثرات -27 ماده
  بود. خواهد اعتبار کمال در باشد نموده معامله گر بیمه با آن به نسبت یا کرده دریافت وجهی
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  باشد. شده شرط نامه بیمه در آن خالف آنکه مگر بود نخواهد شورش و جنگ از ناشیه خسارات مسوول گر بیمه - 28 ماده

 مسـوولیت  هرگونه از گر بیمه گذار بیمه به خسارت پرداخت و حادثه وقوع درصورت منقول مال بیمه درمورد -29 ماده
   .شود می بري ثالث مقابل در

 وقـوع  مسـوول  کـه  اشخاصـی  مقابـل  در کنـد  مـی  پرداخت یا قبول را وارده خسارات که حدودي در گر بیمه -30 ماده
 مقابـل  در باشد مزبور عقد با منافی که کند میاقدا گذار بیمه اگر و بود خواهد گذار بیمه مقام قائم هستند خسارت یا حادثه
   .شود می شناخته مسوول گر بیمه

  داشت. خواهد را قرارداد فسخ حق گذار بیمه ،گر بیمه افالس یا توقف درصورت -31 ماده

 معـامالت  بـین  و دارنـد  تقـدم  حـق  انکـار  بـه طل سایر به نسبت انگذار بیمه گر بیمه ورشکستگی درصورت -32 ماده
    است. عمر بیمه معامالت با تقدم حق اول درجه در بیمه مختلف

 طلـب  اگـر  حتـی  دارد تقدم حق شده بیمه مال بر يکار بهطل هرگونه مقابل در بیمه حق به نسبت گر بیمه -33 ماده
    .باشد میرس سند موجب به سایرین

 نسـبت  گـذار  بیمه طرف از تقلب اثبات درصورت باشد شده بیمه مختلفه موضوعات بیمه قرارداد یک در گرا -34 ماده
  بود. خواهد باطل قرارداد تمام کرده ترایس نیز موضوعات سایر به نسبت بطالن موضوعات آن از یکی به

   است. محسوب قرارداد یک حکم در شود می ذکر نامه بیمه دریک که مختلفه موضوعات
 را 16 مـاده  در مـذکوره  موعـد  لـیکن  بنماینـد  دیگـري  شـرط  هـر  بیمـه  قراردادهـاي  در ندتوان می طرفین -35 ماده

   کنند. تمدید یکدیگر رضایت به را موعد است ممکن ولی دهند تقلیل ندتوان مین
   بود. خواهد نیز بیمه گذشته قراردادهاي شامل قانون این

 لکن بود خواهد دعوي منشا حادثه وقوع تاریخ از آن ابتداي و است سال دو بیمه از ناشی دعاوي زمان مرور -36 ماده
   بود. نخواهد ماده این مشمول باشد شده طرح محاکم در قانون این راياج از قبل که دعاوي
 بتصـوی  بـه  شـانزده  و سیصـدو  یکهزارو ماه اردیبهشت هفتم جلسه در است ماده شش و سی بر مشتمل که قانون این
 رسید. ملی رايشو مجلس
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  گرامی خواننده

 و تحقیقـاتی  فعالیـت  سـال  چهـل  از بـیش  گذشـت  بـا  کشـور،  بودجـه  و برنامه سازمان راییاج و فنی نظام امور
 دسـتورالعمل،  معیـار،  ضـابطه،  نامـه،  آیـین  قالـب  در فنـی،  - تخصصی نشریه عنوان هفتصد بر افزون خود، مطالعاتی

 یـاد  موارد راستاي در حاضر نشریه است. کرده ابالغ و تهیه ترجمه، و تالیف صورت به مقاله، و عمومی فنی مشخصات
 شـود.  بـرده  کـار  بـه  عمرانـی  يهـا  فعالیت بهبود و کشور در علوم گسترش و توسعه به نیل راه در تا شده، تهیه شده

  .باشد می دستیابی قابل nezamfanni.ir اینترنتی سایت در اخیر يها سال در شده منتشر نشریات فهرست
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Abstract: 

Construction and exploitation of infrastructure projects requires investment and spending very much 
financial, social, political, and environmental costs.  Projects Encounter lots of risks during their lifetime, 
and special measures have to be taken to deal with them. One of the most important issues in project 
management is how to deal with the risks of the project from the beginning to the end of the construction 
period and the operating period that known as "risk management". Risk management is a smart deal with 
the risks and uncertainties ahead, which, by adopting various methods, causes the losses and possible 
problems to be best managed and answered. One of the most important measures to deal with risks is the 
transfer of possible damages outside of your portfolio, which is one of the best ways is insurance the 
project. 

Projects and their products, including buildings, dam, tunnels, roads, water and power lines, power 
plants, factories, machinery, manufactured goods and equipment and so on require a variety of insurance 
coverings. In the meantime, the duration of the project is considered to be the most risky period in the 
lifetime of a project. According to the source of the damage that may result from the operation of the 
subject of the agreement or natural disaster, theft, fire, special risks, etc., the operation of the subject of 
the contract, machinery, work materials, used goods, facilities and property adjacent The workshop 
(owned by the owner) insured third parties and their property, etc. In case of damage, the project manager 
has the ability to repair or pay damages and there is no problem in construction of project or exploitation 
of the project product.  

Unfortunately, despite the many advances made in the country's construction industry and the ability 
to build complex structures and projects, insuring the proper insurance and proper use of the insurance 
policy to compensate for the possible losses has not been sufficiently considered. Despite the managers of 
the construction industry and the operators are generally familiar with the insurance, due to lack of 
training and lack of attention to the necessity of providing proper insurance coverage, we see significant 
damages to the country's infrastructure projects, due to the lack of insurance cover for damages caused to 
They will not be adequately compensation and may delay the implementation of the project, and may 
even result in the elimination of economic and even technical and social justifications for completing the 
project without using the investments made. 

For these reasons, this guide tries to familiarize managers, experts and stakeholders with the status and 
concepts of insurance, providing a suitable method for obtaining insurances for projects under 
construction and in operation. The most prominent feature of this guide is to provide helpful explanations 
about important engineering insurance clauses and to prepare forms and tables to identify the risks of 
each project and help decision makers to choose the required coverage of cover with the help of its 
unique charts and flowcharts. It should be noted that, along with the description of the insurance, the 
insurer should read the full text of the cluases and decide on the circumstances. In this guide, in order to 
avoid prolonging the content, tried to avoid unnecessary explanations. 
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  نشریه این

ــه ــور ب ــترش منظ ــاهی گس ــاربران آگ  و ک
 و عمرانـی  يهـا  پـروژه  و ها طرح اندرکاران دست

 يهـا  ویژگـی  و شـرایط  بـه  توجـه  بـا  و زیربنایی
 بـه  کمـک  و مهندسـی  يهـا  بیمـه  انـواع  خاص
 شـده  تهیه يها نامه بیمه از تر مناسب گیري بهره

 يهـا  خسـارت  جبـران  و حوادث بروز صورت در
 ایـن  ویژگـی  بارزترین است. شده تهیه احتمالی

 کلوزهاي درباره کاربردي توضیحات ارائه راهنما
ــرم تهیــه و مهندســی يهــا بیمــه مهــم  و هــا ف

 و پـروژه  هر خطرات شناسایی براي ییها جدول
ــه کمــک ــدگان تصــمیم ب ــراي گیرن  انتخــاب ب
 ها جدول کمک به نیاز مورد اي بیمه يها پوشش

 .باشـد  مـی  آن فـرد  بـه  منحصـر  يها فلوچارت و
 راهنمــا ایــن از بهینــه اســتفاده بــراي کــاربران

 کلوزهاي و ها نامه بیمه شرایط متن به بایست می
  نمایند. مراجعه مربوطه
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