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 فصل اول: کلیات

 : اساس بیمه نامه: 1ماده 
و ساير قوانين و مقررات مرتبط و پيشنهاد كتبي بيمه گذار )كه جزء غير قابل تفكيك  1316اين بيمه نامه براساس قانون بيمه مصوب ارديبهشت سال 

بيمه نامه است( تنظيم گرديده و مورد توافق طرفين است. آن قسمت از پيشنهاد كتبي بيمه گذار كه مورد قبول بيمه گر نبوده و همزمان با صدور  هيمب

 نامه يا قبل از آن بطور كتبي به بيمه گذار اعالم گرديده، جزو تعهدات بيمه گر محسوب نمي شود.

 : تعاریف و اصطالحات:2ماده 
 زير صرف نظر از معني و مفهوم ديگري كه ممكن است داشته باشد در اين شرايط عمومي يا تعريف مقابل آن بكار رفته است:اصطالحات 

 در اين رشته است.عمليات بيمه بيمه اي است كه پروانه فعاليت از بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران گرفته و مجاز به انجام  موسسه بيمه گر: -1

كه بيمه گذار در برابر اخذ پوشش و تعهد بيمه گر براي جبران خسارت ناشي از وقوع يا بروز حادثه تحت پوشش بيمه وجهي است  حق بيمه: -2

 نامه مي پردازد.

 و ساكنين كاركنان شاغل در پروژه ها، مالكينثالث،  اشخاص در قبالعبارت است از بيمه مسئوليت مدني حرفه اي بيمه گذار  موضوع بيمه نامه:

عدم مهارت، عدم آگاهي و خطا، اشتباه، غفلت و يا قصور، بي احتياطي، بي مباالتي، تقصير، و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي كه به علت  ساختمان ها

مان كه تأييد استحكام بناي ساختمان از لحاظ ايستايي و مقررات ملي ساختوي در ، ساختمانملي  عدم رعايت نظامات اداري و مباحث مقرراتاطالع، 

خسارت هاي مالي مستقيم و يا دچار صدمات جسماني، فوت و  همراه با فرم درخواست بيمه نامه، توسط بيمه گذار به شركت بيمه تحويل شده است؛

اكثر تا گر پس از احراز مسئوليت بيمه گذار در صورت تشخيص مراجع قضايي يا بيمه گر طبق شرايط و مفاد بيمه نامه، حد غير مستقيم شوند؛ بيمه

 .سقف تعهدات مندرج در بيمه نامه نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود

و ، قرارداد را با بيمه گر منعقد مي كند كه مشخصات وي در بيمه نامه يا قرارداد بيمه ذكر گرديدهحقيقي يا حقوقي شخصي است  بيمه گذار: -3

 متعهد به پرداخت حق بيمه است.

اثر خطا، اشتباه، غفلت، بي احتياطي و يا قصور بيمه گذار دچار صدمات جسماني، فوت و يا خسارت هاي مالي  شخصي است كه بر زيان ديده: -4

 شده است.

بروز صدمات جسماني يا فوت وجهي است كه بيمه گر طبق شرايط اين بيمه نامه متعهد مي گردد، در صورت  و نقص عضو: غرامت فوت -5

 ث قانوني وي بپردازد.ااحراز مسئوليت بيمه گذار به زيان ديده يا وربيمه نامه و زيانديدگان ناشي از وقوع حادثه مشمول 

هزينه هايي است كه در صورت تحقق خطرات موضوع بيمه نامه، بيمه گذار در برابر دريافت خدمات درماني متحمل مي  هزينه هاي پزشكي: -6

 يا وراث قانوني وي بپردازد.گردد و بيمه گر مكلف است تا سقف تعهدات بيمه نامه به زيان ديده 

و احراز  حادثه صورت بروز خسارت مالي ناشي ازوجهي است كه بيمه گر طبق شرايط اين بيمه نامه متعهد مي گردد، در  خسارت مالي: -7

 مسئوليت بيمه گذار به زيان ديده بپردازد.

 بخشي از هر خسارت است كه مستقيماً به عهده بيمه شده بوده و ميزان آن در بيمه نامه مشخص مي گردد. فرانشيز: -8

 حادثه عبارت است از هرگونه رويداد غيز قابل پيش بيني و ناگهاني كه دليل مستقيم آن اقدام بيمه گذار باشد. حادثه : -9

 مدت اعتبار بیمه نامه: – 3ماده 

دوره »از تاريخ صدور مي باشد. بديهي است مدت يك سال « دوره پوشش بيمه نامه»و پانزده سال « دوره اعتبار بيمه نامه» مدت اعتبار شامل يك سال

 مي باشد.« دوره پوشش بيمه نامه»نيز جزء مدت « اعتبار بيمه نامه
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 فصل دوم: وظایف و تعهدات بیمه گذار

بيمه گر همه اطالعات راجع به موضوع بيمه را با دقت و صداقت اعالم نمايد. اگر بيمه گذار در بيمه گذار مكلف است در پاسخ به پرسش هاي  :4ماده 

 حاكم بر طرفين مي باشد. 1316قانون يسمه مصوب  13و  12؛ مواد پاسخ به پرسش هاي بيمه گر عمداً از اظهار مطلبي خودداري نمايد

ر صادر مي شود ولي شروع پوشش بيمه اي و اجراي تعهدات بيمه گر منوط به پرداخت حق بيمه بيمه نامه با تقاضاي بيمه گذار و قبول بيمه گ :5ماده 

هر دليل  به ترتيبي است كه در بيمه نامه پيش بيني شده است. چنانچه حق بيمه بصورت اقساطي باشد و بيمه گذار هر يك از اقساط موعد سررسيد را به

بيمه نامه را فسخ نمايد. چنانچه بيمه گر بيمه نامه را فسخ نكرده باشد، در صورت وقوع حادثه خسارت  23ده ماپرداخت نكند بيمه گر مي تواند با رعايت 

بيمه  را به نسبت حق بيمه پرداخت شده به حق بيمه اي كه تا زمان وقوع حادثه بايد پرداخت مي شد، پرداخت خواهد كرد مگر آنكه در شرايط خصوصي

 اشد.نامه ضوابط ديگري درج شده ب

 گر در اختيار وي قرار دهد.بيمهرا در صورت درخواست  مورد تأييد استحكام بناساختمان هاي گذار موظف است اسناد و مدارك مربوط به بيمه -۶ماده 

به عهده گيرد و يا نامه است، تعهدي در قبال مدعي هايي كه تحت پوشش اين بيمهگر در مورد مسئوليتگذار نبايد بدون موافقت بيمهبيمه -۷ماده 

 گر قرار گرفته باشد.وجهي به وي بپردازد مگر اينكه انجام اين اقدام مورد موافقت بيمه

 كندنمي قبول هرگونه مسئوليت و سازش در مورد خسارت هاي جاني و مالي از طرف بيمه گذار بدون موافقت كتبي بيمه گر تعهدي براي بيمه گر ايجاد

داخت مگر اينكه عمل او موجب جلوگيري از تشديد خطر و به مصلحت بيمه گر )به تشخيص مرجع مرضي الطرفين( باشد. در غير اينصورت بيمه گر از پر

 خسارت خودداري نموده و يا مي تواند خسارت پرداختي را از بيمه گذار مطالبه نمايد.

نامه بر عهده هاي موضوع اين بيمهگذار را به مناسبت مسئوليتبه هزينه خود دفاع از بيمهي بايست مگر بيمهدر صورت اعالم كتبي بيمه گذار،  -۸ماده 

در صورتي كه بيمه گر اقدامي نكند بيمه گذار مي تواند  گر تفويض نمايد.گذار موظف است اختيار تعيين وكيل را رسماً به بيمهصورت بيمهگيرد. در اين

دفاع از مسئوليت خود بنمايد كه در اينصورت مي بايست بيمه گر هزينه هاي مربوطه را برابر تعرفه كانون وكالي دادگستري  اقدام به بكارگيري وكيل در

 به بيمه گذار يا وكيل مربوطه پرداخت نمايد.

هرنوع ادعا و يا مطالبه اشخاص ثالث  بيمه گذار موظف است از تاريخ اطالع خود از وقوع هرگونه حادثه موضوع اين بيمه نامه و همچنين دريافت -9ماده 

 عليه خود كه به اين بيمه نامه مربوط مي شود )اعم از كتبي يا شفاهي( اقدامات زير را انجام دهد:

حداكثر ظرف مدت بيست روز كاري )به جز ايام تعطيالت رسمي( با تكميل فرم اعالن خسارت وقوع حادثه و يا ادعاي مطروحه را به بيمه گر  -1

 مايد.اعالن ن

شركت بيمه موظف است امكاناتي را فراهم آورد تا در صورت بروز خسارت، اعضاي سازمان بتوانند بدون مراجعه حضوري به شركت  تبصره:

 بيمه با تكميل فرم اعالن خسارت در سايت شركت بيمه يا نماينده ايشان امكان اعالن رسمي خسارت را داشته باشند.

شخصات خواسته يا موضوع دعوا، نام و نشاني خواهان و يا اقامه كننده دعوا و عنواني كه به موجب آن مطالبه خسارت و يا اقامه دعوا شده است، م -2

و هر زيانديده، نام و نشاني شهود احتمالي، مبلغ مورد ادعا و هرگونه اطالعات، مشخصات و نكات ديگر مربوط به موضوع را كه بر آن وقوف دارد 

حل نوع اسناد و مداركي را كه در اختيار دارد به بيمه گر تسليم و بيمه گر را در تحقيقات و رسيدگي و دفاع كمك نمايد و براي بازديد از م

 حادثه و انجام امور كارشناسي همكاري الزم را با بيمه گر به عمل آورد.

روز به بيمه گر تحويل نمايد. بديهي است در صورت تأخير در ارائه  20ر ظرف مدت هر گونه اوراق قضائي اعم از رأي دادگاه ابالغ شده را حداكث -3

التفاوت ديات نخواهد بود. در هر حال بيمه گذار مسئول تأخير مدعي يا رأي بيمه گر مسئول پيامدهاي ناشي از تأخير مانند پرداخت مابه

 نخواهد بود.زيانديده در خصوص تكميل پرونده خسارت تشكيل شده موضوع ابالغ 

 اصل جانشینی: -10ماده 

 در مراجع قضائيبيمه گر قائم مقام بيمه گذار با حق واگذاري به غير در دعاوي مربوط به اين بيمه نامه محسوب مي شود كه بتواند پرونده هاي مربوطه را 

دعوي لطمه  تا ميزان تعهد اين بيمه نامه تعقيب نمايد. بيمه گذار در طول مدت جريان دعوي نبايد اقدامي به عمل آورد كه به حقوق بيمه گر در تعقيب

 وارد آورد ولي نسبت به مازاد تعهدات اين بيمه نامه بيمه گذار حق هرگونه اقدامي خواهد داشت.
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 گروظایف و تعهدات بیمه -فصل سوم

سارت -11ماده  سوي بيمه گر هاي قابل تأمينخ ضواز  شي از نقص ع شامل ديه نا سم ،هزينه درمان، فوت ،،  سارت هاي ماليي انصدمات ج كه  و نيز خ

به واسطه اقدام يا دستور بر  گذاركه بيمهبه شخص يا اشخاص زيانديده است جبران آن شناخته شود بيمه گذار به طور مستقيم يا غير مستقيم مسئول 

 باشد.مي گر متعهد به پرداخت آنها نامه، بيمهصالح مسئول جبران آنها شناخته شود و بر اساس شرايط اين بيمهاساس رأي مراجع ذي

س -21ماده  صدور رأي ن ست با  ست كه بيمه گر مي باي صالح ا سئوليت بيمه گذار رأي يا نظر مراجع قانوني ذي  شخيص م بت به ايفاي تعهدات مالك ت

سناد و مدارك ارايه خود عمل نمايد.  سئوليت بيمهدر مواردي كه با توجه به ا شد بيمهگذار از نظر بيمهشده، م صدور رأي گر ميگر محرز با تواند قبل از 

براساس نظر كارشناس معتمد خود برآورد و خسارت را ، خسارت را و اخذ رضايتنامه گذار و مدعي يا مدعيانصالح با جلب موافقت بيمهمراجع قانوني ذي

 .و در اين صورت در برابر هرگونه ادعاي بعدي تعهدي نخواهد داشت تسويه كند

سئوليت بيمهتعهدات بيمه -31ماده  صر به م ست كه گر منح شد كه گذار ا شي از حادثه اي با شش بيمه نامه» طول در نا شروط به « دوره پو رخ دهد م

سارت اينكه ادعا شد.به بيمه ،گذاربيمهكتبي  اطالعاز اولين روز  20پس از حداكثر ي خ شده با در هر حال مهلت اقامه دعوي از محل بيمه نامه  گر اعالم 

 مي باشد.« دوره پوشش بيمه نامه» تا پنج سال پس از اتمام اعتبار 

سماني گذار به پرداخت ديه اگر بيمه -41ماده  صدمات ج ضو يا  شود حداكثر تعهد بيمهنقص ع معادل ريالي بر مبناي ديده، گر در قبال هر زيانمحكوم 

و با حداكثر تا مبلغ مندرج در شالالرايط خصالالوصالالي بيمه نامه و  از انواع مذكور در قانون مجازات اسالالالميروز پرداخت در وجه زيانديده ترين نوع ديه ارزان

 خواهد بود. رعايت كلوزهاي احتمالي بيمه نامه در افزايش ديات

نامه تعهدات خود را ايفا گر موظف است بر مبناي اين بيمهگران باشد بيمهگذار همزمان تحت پوشش ساير بيمهدر صورتي كه مسئوليت بيمه -51ماده 

 گران به آنها مراجعه نمايد.تواند براي بازيافت سهم ساير بيمهنمايد و سپس مي

صدور رأ -۶1ماده  صورتي كه قبل از  صدمات در  ساب  شكي يا علي الح صالح بيمه گر مبلغي بابت هزينه پز سط مراجع قانوني ذي  ي يا اعالم نظر تو

سر و مابي  سط مراجع مذكور ك سماني تو صدمات ج شكي يا غرامت  شده تعهدات پز شد، مبلغ پرداختي از كل مبلغ تعيين  سماني پرداخت نموده با ج

 مه پرداخت مي گردد.التفاوت آن تا سقف تعهدات مندرج در بيمه نا

اين مبلغ بصورت مجزا در وجه بيمه گذار  باشد،مشروط به ارائه اسناد مثبتهدر صورتي كه هزينه هاي پزشكي توسط بيمه گذار پرداخت شده  -۷1ماده 

 پرداخت در غير اينصورت در وجه زيانديده پرداخت خواهد شد.

 ماده 1۸- جدول تعهدات بیمه نامه:

 به ترتيب ذيل مي باشد. 1400پوشش هاي مندرج در جدول تعهدات بيمه نامه براي سال 

"4001تعهدات پایه بیمه نامه برای سال  "جدول شماره یك   

 سقف تعهد بیمه گر نوع تعهد بیمه گر

 ریال 4.۸00.000.000 غرامت فوت و نقص عضو براي هر نفر در ماه هاي عادي

 ریال ۶.400.000.000 ماه هاي حرام غرامت فوت براي هر نفر در

 ریال 32.000.000.000 غرامت فوت و نقص عضو در طول مدت اعتبار بيمه نامه

 ریال   4۸0.000.000 هزينه پزشكي براي هر نفر در هر حادثه

 ریال 2.400.000.000 هزينه پزشكي در طول مدت بيمه نامه

 ریال  3.000.000.000 خسارت مالي در هر حادثه

 ریال 5.000.000.000 خسارت مالي در طول مدت بيمه نامه

 ریال  2.000.000.000 هر نفر در هر حادثه 66مطالبات سازمان تأمين اجتماعي موضوع تبصره يك ماده 

 ریال  ۶.000.000.000 هر نفر در طول مدت بيمه نامه 66مطالبات سازمان تأمين اجتماعي موضوع تبصره يك ماده 

 تا سقف تعهدات بیمه نامه ي مازاد بر يك ديه )ديه دوم و بيشتر( هر نفر در هر حادثهپوشش بيمه ا

 ریال 10،000،000حداقل  %10فرانشيز خسارت هاي مالي 
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در شرايط خصوصي هر بيمه نامه مي  استحكام بنا كارشناسان رسمي دادگستري يهتأييدشروطي كه به عنوان پوشش بيمه نامه  -19ماده 

 بايست از سوي بيمه گر درج گردد به شرح ذيل مي باشد:

ايستايي  كه داراي صالحيت مهندسي عمران مي باشند( كارشناسان رسمي دادگستريتوسط  بيمه گذار )كه كليه ساختمان هايي  .1

همراه با فرم درخواست بيمه نامه،  به هر ساختمان مربوط استحكام بناي تأييده شده گواهيو مقررات ملي ساختمان در آنها تأييد شده و 

سال )دوره  15 از تاريخ صدور بيمه نامه به مدت  كل هر ساختمان تبر اساس مساح توسط بيمه گذار به شركت بيمه تحويل شده است

 .پوشش( تحت پوشش تعهدات بيمه نامه با شرايط ذيل مي باشد

هزينه هاي پزشكي، ديه اعم از غرامت فوت، نقص عضو و صدمات جسماني )ديه و ارش( بر اساس ميزان مسئوليت بيمه  جبران -1-1

 گذار و بر مبناي تعهدات مندرج در جدول تعهدات )جدول شماره يك(.

ه گذار و مطابق ديات سال جبران غرامت فوت و نقض عضو و صدمات جسماني )ديه و ارش( براي هر نفر بر مبناي ميزان تقصيربيم -1-2

 برابر تعهد ديه هر نفر در سال وقوع حادثه. 5وقوع حادثه و حداكثر تعهدات در طول مدت بيمه نامه نيز تا سقف 

)هفت و نيم درصد( ديه سال وقوع حادثه براي هر نفر و  % 5/7جبران هزينه هاي پزشكي در طول مدت پوشش بيمه نامه معادل  -3 -1

 برابر تعهد هر نفر. 5حداكثر تا سقف 

 :باشدمي پوشش هاي تكميلي )كلوزهاي( ذيل جزء شرايط بيمه نامه  .2

سال بعد از وقوع حادثه موضوع بيمه نامه بر اساس ديه  5محاسبه و پرداخت غرامت ديه به علت طوالني شدن روند رسيدگي قضايي تا  -2-1

 پوشش بيمه نامه(. يا دوره ره يك ساله بيمه نامه وسال پرداخت از سوي بيمه گر )در دو

 .2-1جبران غرامت بيش از يك ديه براي صدمات جسماني عالوه بر ديه ماه هاي حرام در سال وقوع حادثه با رعايت كلوز بند  -2-2

جبران خسارت هاي مالي در طول مدت يك سال بيمه نامه تا سقف مندرج در جدول تعهدات و در دوره پوشش بيمه با افزايش  .3

 در طول مدت بيمه نامه. تعهداتسال نسبت به سال قبل بر مبناي جدول هر  20%

جبران هزينه هاي برداشت ضايعات ناشي از خسارت، جلوگيري از توسعه خسارت و هزينه هاي امور حرفه اي در دوره ساخت بعد  .4

 .ريال 2.000.000.000ريال در هر حادثه و در طول مدت بيمه نامه  1.000.000.000از خسارت تا ميزان 

ريال و در طول مدت  2.000.000.000سازمان تأمين اجتماعي براي هر نفر معادل  66مسئوليت بيمه گذار در قبال كليه مفاد ماده  .5

 %20ريال در طول مدت يكسال بيمه نامه و در طول مدت پوشش بيمه با افزايش به ميزان هر سال   ۶.000.000.000بيمه نامه تا 

 تا سقف جدول تعهدات در طول مدت بيمه نامه. قبلسال نسبت به 

 در صورت محكوميت بيمه گذار.پرداخت نيم عشر دولتي در بيمه نامه  .6
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 گرهای خارج از تعهد بیمهخسارت -فصل چهارم

 گر خارج است:هاي ناشي از موارد زير از شمول تعهدات بيمهجبران خسارت -20ماده 

 از جنگ، اعتصاب، شورش، انفجار هسته اي، تشعشعات راديواكتيو و عمليات تروريستي. خسارات ناشي -1

 خسارت هاي ناشي از بالياي طبيعي. -2

صره: اين ماده چنانچه خسالالارات رخ داده به تشالالخيص مراجع ذي صالالالح )از جمله سالالازمان نظام مهندسالالي سالالاختمان و يا  2و  1در خصالالوص بند  تب

ستري سمي دادگ سان ر شنا شد، در اين  كار شده با صور احتمالي بيمه گذار محقق  شتباهات و ق ضائي( بدليل ا منتخب در پرونده مربوطه و رأي مراجع ق

 صورت تعهدات بيمه گر تا ميزان قصور بيمه گذار و براساس تعهدات بيمه نامه تحت پوشش مي باشد.

شوراي ا قراردادي ،جزاي نقديجرايم  -3 شهرداري،  سي و نهادهاي عموميبه نفع دولت، مطالبات  و مجازات هاي قابل خريد  نتظامي نظام مهند

 بيمه گذار.

 خسارت هاي ناشي از مسئوليت هر شخص ديگري به غير از بيمه گذار. -4

 اقتصادي يا از دست دادن درآمد بيمه گذار و يا شخص زيانديده. هايزيان  -5

سان ماده  3عمد بيمه گذار )به تشخيص هيأت  -6 سان مذكور يا كارشناسان  سازمان 27نفره كارشنا ساختمان از انجمن كارشنا نظام مهندسي 

 .رسمي دادگستري( پذيرش يا اعتراض بيمه گذار به نظريه كارشناسان بر اساس روال جاري در سيستم قضائي خواهد بود
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 فصل پنجم- سایر موارد

 محدوده جغرافیایی:  -21ماده 
منوط گذار در خارج از محدوده مذكور اي بيمهدر خصوص مسئوليت حرفه جمهوري اسالمي ايران معتبر است ونامه فقط در محدوده جغرافيايي اين بيمه

 . به توافق كتبي بيمه گر و بيمه گذار و پذيرش شرايط آن مي باشد

 نامه:نحوه فسخ بیمه -22ماده

 نامه را فسخ نمايد:روزه بيمه 20 قاضاييا ارسال ت تواند با اخطار كتبينامه ميدر موارد زير هر يك از طرفين بيمه

 گر:موارد فسخ از سوي بيمه -1
بديهي است تعهد بيمه گر به نسبت پرداخت حق بيمه به  .و با اخطار هاي بدهكار صادرهبيمه در سررسيدهاي مندرج در اعالميهعدم پرداخت حق -

 قوت خود باقي است.

 گذار:موارد فسخ از سوي بيمه -2

 گر به هر دليل.فعاليت بيمهمتوقف شدن  -

گذار بيمه مدتي كه باقي مانده است به صورت روزشمار محاسبه و به بيمه، بايد حقدر بيمه نامه هاي ساالنه گردر صورت فسخ از طرف بيمه -23ماده 

مدت به شرح براساس تعرفه كوتاهبيمه نامه سپري شده از شروع مدت متناسب با  گذار حق بيمهنامه از طرف بيمهبرگشت داده شود. در صورت فسخ بيمه

 مسترد خواهد شد:به بيمه گذار ذيل محاسبه و بقيه آن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نحوه حل و فصل اختالف:  -24ماده 
سير و يا اجراي اين بيمه نامه بعد از  به جايگاهباتوجه  شي از تعبير، تف صورت هرگونه اختالف نا ستان، در  ستري در هر ا سمي دادگ سان ر شنا كانون كار

ش ضوع به كانون كار شود، مو صل ن صورتي كه از طريق مذاكره بين بيمه گر و بيمه گذار حل و ف ضايي، در  سئوليت بيمه گذار در مراجع ق سان احراز م نا

سمي د شد و مراتب با رعايت آئر ستان ارجاع خواهد  ستري ا ست كه در قانون ادگ سي مدني به داوري ارجاع خواهد گرديد. قواعد داوري همان ا ين دادر

 آئين دادرسي مدني پيش بيني شده است.

 

 
 

 

 بیمه ساالنهدرصد حق نامهمدت بیمه بیمه ساالنهدرصد حق نامهمدت بیمه

 50 روز 120روز تا  91از  5 روز 5تا 

 60 روز 150روز تا  121از  10 روز 15روز تا  6از 

 70 روز 180روز تا  151از  20 روز 30تا روز  16از 

 85 روز 270روز تا  181از  30 روز 60روز تا  31از 

 100 روز 365روز تا  271از  40 روز 90روز تا  61از 


