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 نامه:موضوع بیمه 

گذار در حین انجام کار و در محل کار مشروط بر آنکه مسئولیت موضوع بیمه نامه عبارت است از صدمات بدنی وارد به کارکنان شاغل بیمه

 گر محرز باشد.گذار برای بیمهبیمه

 نامه:اعتبار بیمه مدت 

 مدت اعتبار این بیمه نامه یکسال می باشد.

 الماسکنان ساختمانی حامی طرح کارولیت کارفرما در قبال ئجدول تعهدات بیمه مس

 سقف تعهد بیمه گر نوع تعهد بیمه گر

 ریال 300.000.000 هزینه پزشکی برای هر نفر در هر حادثه    

 ریال 4.800.000.000 در ماه های عادی غرامت فوت و نقص عضو برای هر نفر

 ریال 6.400.000.000 غرامت فوت برای هر نفر در ماه های حرام

 ریال 19.200.000.000 دیه دوم و بیشتر برای هر نفر در هر حادثه

 به متراژ پروژه بستگی دارد. حداکثر هزینه پزشکی در طول مدت بیمه نامه

 به متراژ پروژه بستگی دارد. طول مدت بیمه نامهحداکثر غرامت فوت و نقص عضو در 

 

 )الماس( طرح بیمه نامه حامی پوشش های

 شود:پوشش های این طرح شامل موارد ذیل می

 میلیون تومان 30تا سقف  پوشش جبران هزینه های پزشکی .1

ریال در طول 6.000.0000.000ریال در هر حادثه و 2.500.000.000تا سقف  یاجتماع نیقانون تام 66ماده  1پوشش تبصره  .2

 مدت بیمه نامه.

 در قبال اشخاص ثالث گذارمهیب تیپوشش مسئول .3

 در سال های آتی )تا سه سال(  هید یالیر شیپوشش افزا .4

 )تا سقف سه دیه( یمسر ریغ اتیو د اتیپوشش تعدد د .5

 یموتور هینقل لیاز وسا یپوشش حوادث ناش .6

 پوشش نوسان نیروی کار .7

 پوشش ماموریت خارج از کارگاه کارکنان .8

 )ویژه( صالحیذ یمجر تیمسئول پوشش .9

 یدر پروژه ساختمان لی)طراح، محاسب و ناظر( دخ نیمهندس پوشش .10
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 یپزشک یها نهیپوشش جبران هز -1

 ینامه نباشد و مطابق را نییآ 2ماده  6بند  فیمشمول تعر کهینامه در صورت مهیب نیموضوع ا یپزشک یها نهیپوشش، هز نیموجب ا به

 .باشدیمعتبر ارائه شده، تحت پوشش م یمحکوم به پرداخت آن نشده باشد، بر اساس صورتحساب ها گذارمهیب ییمراجع قضا

در  گرمهیاز حداکثر تعهد ب یحوادث احتمال هیو کل دهیاندیکارکنان ز هیدر خصوص کل یپزشک یها نهیهز یگر برا مهیتعهد ب -تبصره

 خصوص تجاوز نخواهد کرد. طیطول مدت قرارداد، مندرج در شرا

 یاجتماع نیقانون تام 66ماده  1پوشش تبصره  -2

از  ایاز حادثه منجر به فوت و  یکه ناش یاجتماع نیقانون تام 66ماده  1موضوع تبصره  یپوشش، صرفا پرداخت مستمر نیموجب ا به

 .باشدیمطالبات وفق تبصره مذکور، تحت پوشش م یکجایکارکنان باشد، با پرداخت  یادگتکاراف

افراد از مبلغ  هیکل ینامه برا مهیو در طول مدت اعتبار ب در هر حادثه الیر 000,000,500,2هر نفر از مبلغ  یبرا گرمهیتعهد ب حداکثر

 تجاوز نخواهد کرد. الیر 000,000,000,6

 در قبال اشخاص ثالث گذارمهیب تیپوشش مسئول -3

( تحت پوشش تینامه وارد به اشخاص ثالث در محل کارگاه )مکان فعال نییآ 2ماده  6موضوع بند  یپوشش، خسارت ها نیموجب ا به

 .باشدیم

 ییو شخص عوامل اجرا یو ییو عوامل اجرا گذارمهیکه جزء کارکنان ب شودیاطالق م یپوشش به افراد نیاشخاص ثالث در ا -1 تبصره

 نباشد.

 تجاوز نخواهد کرد.مبلغ دو دیه ماه حرام  گر در طول مدت قرارداد از مهیحداکثر تعهد ب -2 تبصره

 هید یالیر شیپوشش افزا -4

زمان پرداخت  هیگر به ارزش روز د مهیتعهدات ب ،یاضاف مهینامه مشروط به پرداخت حق ب مهیب طیشرا تیبا رعا هیالحاق نیموجب ا به

 شیافزا نیو در هر حال ا گرددینامه محدود م مهیانقضاء ب خی( سال از تار3) سه هید یالیبه ارزش ر شیافزا نی. اابدییم شیخسارت افزا

 نامه تجاوز نخواهد کرد. مهیب یانقضا خیرسال از تا سه

روز را  هینامه، د مهیو اعتبار ب هیدر زمان ته گذارمهیکه ب باشدیقابل ارائه م یروز( در صورت هی)د 13شرط شماره  یپوشش اضاف مهم: تذکر

 .دینما یداریخر

 .باشدیم اتید شیمابه التفاوت افزا یداریملزم به خر گذارمهینامه، ب مهیدر طول مدت اعتبار ب اتید شیدر صورت افزا -
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 یمسر ریغ اتیو د اتیپوشش تعدد د -5

 اتید ایو  هید کیاز  شیبه پرداخت ب گذارمهیب ییمراجع قضا یحادثه تحت پوشش، طبق را کیدر  کهیپوشش، در صورت نیموجب ا به

 یخصوص طیشده در شرا رفتهیمکلف به پرداخت خسارت حداکثر تا سقف تعهدات پذ گرمهیازکارکنان محکوم گردد، ب کیبه هر  یمسر ریغ

 .باشدینامه م مهیب

مندرج در  گرمهیدر طول مدت قرارداد از حداکثر تعهد ب یحوادث احتمال هیو کل دهیاندیکارکنان ز هیدر خصوص کل گرمهیتعهد ب -1 تبصره

 تجاوز نخواهد کرد. یخصوص طیشرا

 شیافزا زانیبه همان م یمسر ریغ اتیو د اتیتعهدات پوشش تعدد د ه،ید یالیر شیافزا یامهیپوشش ب یداریدر صورت خر -2 تبصره

 .افتیخواهد 

 یموتور هینقل لیاز وسا یحوادث ناشپوشش  -6

 صالحیمراجع ذ یکه بر اساس را ینیزم یموتور هینقل لیاز حوادث وسا یوارده به کارکنان ناش یپوشش، جبران خسارت ها نیموجب ا به

 نیو صندوق تام هینقل لیاز وسا یخسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناش یاجبار مهیدر شمول تعهدات موضوع قانون ب

 باشد. یتحت پوشش م ،یو تیگذار در بروز حادثه محرز شده است، متناسب با درصد مسئول مهیب تیسئولنباشد و م یبدن یخسارت ها

گذار، پوشش  مهیب تیباشد که عالوه بر احراز مسئول یقابل پرداخت م یخسارت وارده به کارکنان در خارج از کارگاه در صورت -1تبصره

  .شده باشد یداریگذار خر مهی( قبل از بروز حادثه توسط بتیخارج از کارگاه )مکان فعال تیمامور

گر در طول مدت قرارداد مندرج  مهیاز حداکثر تعهد ب یحوادث احتمال هیو کل دهیاندیکارکنان ز هیگر در خصوص کل مهیتعهد ب -2تبصره

  تجاوز نخواهد کرد. یخصوص طیدر شرا

 نامه مهیدرصد زمان صدور ب 20کارکنان تا پوشش نوسان تعداد  -7

درصد نسبت به تعداد کارکنان  20تحت پوشش حداکثر تا  تیگذار در مکان فعال مهیتعداد کارکنان ب یپوشش، نوسان احتمال نیموجب ا به

  .باشد یگذار تحت پوشش م مهینامه توسط ب مهیکار در زمان صدور ب یروین یگذار مشروط به اظهار واقع مهیاظهار شده توسط ب

 ستیبایگذار م مهیکلوز، ب نیا یا مهینامه فراتر از پوشش ب مهیگذار در مدت اعتبار ب مهیتعداد کارکنان ب شیدر صورت افزا -1تبصره

و در صورت بروز حادثه، خسارت وارده نسبت به مازاد،  نصورتیا ری. در غدیگر اقدام نما مهیکارکنان به ب شیافزا ینسبت به اعالم کتب

 . خواهد بود مهیحق ب ینسبمشمول قاعده 

گر در طول مدت قرارداد در  مهیاز حداکثر تعهد ب یحوادث احتمال هیو کل دهیاندیکارکنان ز هیگر در خصوص کل مهیتعهد ب -2تبصره

 تجاوز نخواهد کرد. یخصوص طیشرا
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 از کارگاه کارکنان پوشش ماموریت خارج -8

راد توسط به موجب این پوشش، صدمات بدنی وارد به کارکنان، حین انجام ماموریت های خارج از کارگاه )مکان فعالیت( ، براساس اعالم کتبی اسامی اف

ناء می باشد، مگر آنکه پوشش در هر حال خسارت بدنی وارده به کارکنان ناشی از حوادث وسیله نقلیه موتوری استث .بیمه گذار تحت پوشش می باشد

  .مربوط، خریداری شده باشد

تعهد بیمه گر در خصوص کلیه کارکنان زیاندیده و کلیه حوادث احتمالی از حداکثر تعهد بیمه گر در طول مدت قرارداد در شرایط خصوصی  -تبصره

 .تجاوز نخواهد کرد

 

 

  



 (اسمالطرح ) یحام یکارفرما در قبال کارکنان ساختمان تیمسئول مهیبشرایط                        
 

5 

 

 پوشش مسئولیت مجری ذیصالح -9

به  نامهمهیصدور ب خیرا از تار یمهندس مجر تیو مسئول شودی( صادر معیمترمر یساختمان )به ازا یپروانه نوساز تیبا محور نامهمهیب نیا

 .دهدی( تحت پوشش قرار میسال )دوره ساخت و بهره بردار 15مدت 

 موضوع بیمه نامه

گذار جهت جبران خسارات ناشی از مسئولیت مدنی بیمه گذار در قبال اشخاص ثالث، کارکنان  مهیب یمدن تیمسئول مهیعبارت است از ب 

شاغل در پروژه ها، مالکین و ساکنین ساختمان ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که به علت تقصیر، خطا، اشتباه، غفلت و یا قصور، بی 

ی و مباحث مقررات ملی  ساختمان و عدم آگاهی و اطالع وی در انجام امور عدم مهارت، عدم رعایت نظامات ادار تی،احتیاطی، بی مباال

ساختمان ها و پروژه های مورد قرارداد با صاحبکار )کارفرما( دچار صدمات جسمانی، فوت و یا خسارت های مالی مستقیم یا غیر  یاجرای

نامه  مهیو مفاد ب طیراجع قضایی یا بیمه گر طبق شراگذار در صورت تشخیص م مهیب تیمسئول ازگر پس از احر مهیمستقیم شوند که ب

 .نامه نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود مهیحداکثر تا سقف تعهدات مندرج در ب

 نامه مهیاعتبار ب مدت

جزء  نامهمهیسال دوره اعتبار ب کی. مدت باشدیصدور م خیاز تار نامهمهیسال دوره پوشش ب 15و  نامهمهیسال دوره اعتبار ب کی شامل

 13حداکثر به مدت  یسال و بهره بردار 2ساخت به مدت  اتیعمل یشامل اجرا نامهمهیاست که دوره پوشش ب نامهمهیمدت دوره پوشش ب

 .باشدیتحت پوشش م یکار، بهره بردار انیپا ورصد خیسال از تار

  )ویژه( جدول تعهدات بیمه مسئولیت مجری ذیصالح

 سقف تعهد بیمه گر تعهد بیمه گر نوع

 ریال 4.800.000.000 غرامت فوت و نقص عضو برای هر نفر در ماه های عادی

 ریال 6.400.000.000 غرامت فوت برای هر نفر در ماه های حرام

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

 ریال  480.000.000 حادثه هزینه پزشکی برای هر نفر در هر

 ریال 2.400.000.000 هزینه پزشکی در طول مدت بیمه نامه

 ریال 10.000.000.000 خسارت مالی در هر حادثه

 ریال 15.000.000.000 نامه خسارت مالی در طول مدت بیمه

 ریال  2.000.000.000 هر نفر در هر حادثه 66مطالبات سازمان تأمین اجتماعی موضوع تبصره یک ماده 

 ریال  6.000.000.000 هر نفر در طول مدت بیمه نامه 66مطالبات سازمان تأمین اجتماعی موضوع تبصره یک ماده 

 تا سقف تعهدات بیمه نامه پوشش بیمه ای مازاد بر یک دیه )دیه دوم و بیشتر( هر نفر در هر حادثه

 ریال 10،000،000حداقل  %10فرانشیز خسارت های مالی 
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 پوشش های بیمه مسئولیت مجری ذیصالح 

گر ارائه شده باشد  مهیآن به ب ریگذار با صاحبکار )کارفرما( که تصو مهیهر قرارداد ب یگر برا مهیشروع تعهدات ب خینامه و تار مهیمدت ب -1

نامه چه در مرحله ساخت و چه  مهیصدور ب خیسال پس از تار 15صدور پروانه هرکدام که موخر باشد تا  خیتار اینامه  مهیصدور ب خیاز تار

 :باشد یبهره برداری، تحت پوشش تعهدات بیمه نامه با شرایط ذیل م مرحلهدر 

میزان مسئولیت بیمه گذار و جبران هزینه های پزشکی، دیه اعم از غرامت فوت، نقص عضو و صدمات جسمانی )دیه و ارش( بر اساس  -1-1

 .بر مبنای تعهدات مندرج در جدول تعهدات

جبران غرامت فوت و نقض عضو و صدمات جسمانی )دیه و ارش( برای هر نفر بر مبنای میزان تقصیر بیمه گذار و مطابق دیات سال  -2-1

 .نامهمهیعهدات بوقوع حادثه و حداکثر تعهدات در طول مدت بیمه نامه نیز تا سقف مندرج در جدول ت

% )هفت و نیم درصد( دیه سال وقوع حادثه برای هر نفر و  5/7جبران هزینه های پزشکی در طول مدت پوشش بیمه نامه معادل  -3 -1

 .برابر تعهد هر نفر 5حداکثر تا سقف 

 :باشد یهای تکمیلی )کلوزهای( ذیل جزء شرایط بیمه نامه م پوشش -2

سال بعد از وقوع حادثه موضوع بیمه نامه بر اساس  3دیه به علت طوالنی شدن روند رسیدگی قضایی تا  محاسبه و پرداخت غرامت -1-2

 .دیه سال پرداخت از سوی بیمه گر )در دوره یک ساله بیمه نامه و یا دوره پوشش بیمه نامه(

 .2-1ل وقوع حادثه با رعایت کلوز بند جبران غرامت بیش از یک دیه برای صدمات جسمانی عالوه بر دیه ماه های حرام در سا -2-2

هر  %20جبران خسارت های مالی در طول مدت یک سال بیمه نامه تا سقف مندرج در جدول تعهدات و در دوره پوشش بیمه با افزایش  -3

 .نامه مهیسال نسبت به سال قبل بر مبنای جدول تعهدات در طول مدت ب

ریال و در طول مدت بیمه  2.000.000.000سازمان تأمین اجتماعی برای هر نفر معادل  66گذار در قبال کلیه مفاد ماده مسئولیت بیمه -4

نسبت به  %20ریال در طول مدت یکسال بیمه نامه و در طول مدت پوشش بیمه با افزایش به میزان هر سال   6.000.000.000نامه تا 

 .سقف جدول تعهدات بمه نامه تحت پوشش خواهد بود تاسال قبل و حداکثر 

 بیمه گذار به پرداخت نیم عشر دولتی در بیمه نامه مورد قبول می باشد. محکومیت -5

 

 

 

 

 

 



 (اسمالطرح ) یحام یکارفرما در قبال کارکنان ساختمان تیمسئول مهیبشرایط                        
 

7 

 

 پوشش مهندسین )طراح، محاسب و ناظر( دخیل در پروژه ساختمانی -10

 کی ،یطرح حام دیبا خر یساختمان CGL مهیطراح، محاسب و ناظر در ب نیدر خصوص حذف کلوز مهندس یمرکز مهیبا توجه به مصوبه ب

نامه  مهیب نیکه ا گرددیپروژه صادر م کیدر  لیدخ نیمهندس عیطرح تجم (طراح، محاسب و ناظر) نیمهندس یاحرفه تیمسئول نامهمهیب

 .دهدیتحت پوشش قرار م ندهیسال آ 15تا  را دخیل در پروژه نیمهندس تیمسئول

 موضوع بیمه نامه

در پروژه در قبال اشخاص ثالث، کارکنان شاغل در پروژه ها، مالکین و ساکنین  لیدخ نیعبارت است از بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای مهندس

ساختمان ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که به علت تقصیر، خطا، اشتباه، غفلت و یا قصور، بی احتیاطی، بی مباالتی، عدم مهارت، عدم 

مان، وی در انجام امور طراحی، محاسبه و نظارت ساختمان ها و پروژه عدم رعایت نظامات اداری و مباحث مقررات ملی ساخت طالع،آگاهی و ا

های مورد نظارت، محاسبه و طراحی و هر گونه خدمات مهندسی جاری دچار صدمات جسمانی، فوت و یا خسارت های مالی مستقیم و غیر 

رت تشخیص مراجع قضایی یا بیمه گر طبق درپروژه در صو لیدخ نیاز مهندس کیمستقیم شوند که بیمه گر پس از احراز مسئولیت هر 

 شرایط و مفاد بیمه نامه حداکثر تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود.

 مدت اعتبار بیمه نامه

دوره »سال  کیاست مدت  یهیباشد. بد یصدور م خیاز تار« نامه مهیدوره پوشش ب»و پانزده سال « نامه مهیدوره اعتبار ب»سال  کیشامل 

 باشد. یم« نامه مهیدوره پوشش ب»جزء مدت  زین« نامه مهیاعتبار ب

 ای مهندسین طراح، محاسب و ناظرجدول تعهدات بیمه مسئولیت حرفه

 سقف تعهد بیمه گر نوع تعهد بیمه گر

 ریال 4.800.000.000 غرامت فوت و نقص عضو برای هر نفر در ماه های عادی

 ریال 6.400.000.000 برای هر نفر در ماه های حرام غرامت فوت

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

 ریال  480،000،000 هزینه پزشکی برای هر نفر در هر حادثه

 ریال 2.400.000.000 هزینه پزشکی در طول مدت بیمه نامه

 ریال 3.000.000.000 خسارت مالی در هر حادثه

 ریال 5.000.000.000 خسارت مالی در طول مدت بیمه نامه

 ریال  2.000.000.000 هر نفر در هر حادثه 66مطالبات سازمان تأمین اجتماعی موضوع تبصره یک ماده 

 ریال  6.000.000.000 هر نفر در طول مدت بیمه نامه 66مطالبات سازمان تأمین اجتماعی موضوع تبصره یک ماده 

 تا سقف تعهدات بیمه نامه پوشش بیمه ای مازاد بر یک دیه )دیه دوم و بیشتر( هر نفر در هر حادثه

 ( هزینه های پزشکی، فوت و نقص عضومهندسین دخیل در پروژهپوشش خسارت بدنی) 

 (اجرای پروژهمحل صرفا در )
 ریال 4.800.000.000

 ریال 10،000،000حداقل  %10فرانشیز خسارت های مالی 
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 پوشش ها

 چنانچه بیمه نامه برای پروانه ساختمان با متراژ مشخص به نام کارفرما صادر شود، عالوه بر دارا بودن تمام شرایط بیمه نامه طرح تجمیع -1

ساختمان با متراژ و آدرس مهندسین دخیل در پروژه )مسئولیت مدنی حرفه ای کلیه مهندسین )محاسب، طراح و ناظر( دخیل در پروانه 

مشخص شده در بیمه نامه از تاریخ شروع نظارت و طراحی )شروع نظارت یا طراحی همان تاریخ کسر ظرفیت مهندسین یا صدور پروانه 

تاریخ  هرکدام که موخر است، می باشد که تاریخ شروع وظایف و تعهدات ایشان نسبت به ساختمان مربوطه خواهد بود( تا پانزده سال بعد از

صدور بیمه نامه چه در مرحله ساخت و چه در مرحله بهره برداری یا در دورانی که اجرای کار متوقف شده است ) به صورت نیمه کاره( 

سال پوشش بیمه نامه مهندس یا مهندسین )طراح ، ناظر و محاسب (  15تحت پوشش تعهدات بیمه نامه می باشد. و چنانچه در طول 

تغییر کنند، عالوه بر پوشش بیمه ای مسئولیت هریک از مهندسین سابق، مسئولیت مدنی حرفه ای مهندسین  دخیل در پروژه فوق

  .جایگزین نیز تا پایان دوره پوشش بیمه نامه تحت پوشش تعهدات بیمه نامه می باشد

بر اساس میزان مسئولیت مهندسین جبران هزینه های پزشکی، دیه اعم از غرامت فوت، نقص عضو و صدمات جسمانی )دیه و ارش(  -1-1

 .دخیل در پروژه و بر مبنای تعهدات مندرج در جدول تعهدات )جدول شماره یک(

جبران غرامت فوت و نقض عضو و صدمات جسمانی )دیه و ارش( برای هر نفر بر مبنای میزان تقصیر بیمه گذار و مطابق دیات سال  -1-2

 .برابر تعهد دیه هر نفر تا سقف مندرج در جدول تعهدات بیمه نامه 5بیمه نامه نیز تا وقوع حادثه و حداکثر تعهدات در طول مدت 

)هفت و نیم درصد( دیه سال وقوع حادثه برای هر نفر و  %7.5جبران هزینه های پزشکی در طول مدت پوشش بیمه نامه معادل  -1-3

 .برابر تعهد هر نفر 5حداکثر تا سقف 

 :( ذیل جزء شرایط بیمه نامه می باشدپوشش های تکمیلی )کلوزهای -2

سال بعد از وقوع حادثه موضوع بیمه نامه بر اساس  5محاسبه و پرداخت غرامت دیه به علت طوالنی شدن روند رسیدگی قضایی تا  -2-1

 .دیه سال پرداخت از سوی بیمه گر )در دوره یک ساله بیمه نامه و یا دوره پوشش بیمه نامه(

هر نفر برای صدمات جسمانی عالوه بر دیه ماه های حرام در سال وقوع حادثه با رعایت کلوز بند  یبیش از یک دیه براجبران غرامت  -2-2

2-1. 

جبران خسارت های مالی در طول مدت یک سال بیمه نامه تا سقف مندرج در جدول تعهدات و در دوره پوشش بیمه خسارت مالی در  -3

 .نسبت به سال قبل تا سقف جدول تعهدات در طول مدت بیمه نامههر سال  %20هر حادثه با افزایش 

جبران هزینه های برداشت ضایعات ناشی از خسارت، جلوگیری از توسعه خسارت و هزینه های امور حرفه ای در دوره ساخت بعد از  -4

 .ریال 2.000.000.000ریال در هر حادثه و در طول مدت بیمه نامه  1.000.000.000خسارت تا میزان 

سازمان تأمین اجتماعی برای هر نفر و حداکثر معادل  66مسئولیت مهندسین دخیل در پروژه در قبال کلیه مفاد ماده  -5

ریال در طول مدت یکسال بیمه نامه و در طول مدت پوشش بیمه با   6.000.000.000ریال و در طول مدت بیمه نامه تا  2.000.000.000

 .نسبت به سال قبل و حداکثر تا سقف جدول تعهدات در طول مدت بیمه نامه %20افزایش به میزان هر سال 
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در پروژه در قبال کلیه حوادث منجر به فوت و نقض عضو )جزئی و کلی( و  لیدخ نیاز مهندس کیپوشش بیمه حوادث انفرادی هر -6

 نهیهز یتحت نظارت برا یبیمه در محل پروژه ها شورایعالی 84هزینه های پزشکی ناشی از حوادث مشمول بیمه حوادث مطابق آئین نامه 

 4،800،000،000مبلغ  مهیدر پروژه در طول دوره پوشش ب لیدخ نیاز مهندس کیعضو و فوت هر ،نقصیپزشک

 .گرمی باشد مهیمحکومیت هریک از مهندسین دخیل در پروژه به پرداخت نیم عشر دولتی در بیمه نامه مورد قبول ب -7

که انتخاب کارگران، کارکنان و پیمانکاران و به کارگیری آنان در اختیار مالک و کارفرما و سازنده بوده و مهندسین طراح و با توجه به این -8

ناظر هیچگونه اختیاری در انتخاب کارگران ندارند و از آنجا که بیمه نامه کلیه مسئولیت های حرفه ای مدنی مهندسین دخیل در پروژه را 

محکوم گردد تحت پوشش دارد، لذا چنانچه کارگران اتباع خارجی فاقد پروانه کار و کارگران عدم مشمول سنی قانون در محاکم قضایی  هک

کار، در کارگاه به کار گرفته شده و منجر به خسارت بدنی و یا فوت گردد و مهندسین دخیل در پروژه به میزان درصدی در محاکم قضایی 

 یست تحت پوشش بیمه نامه باشد.گردد، می با خسارتمحکوم به جبران 

 


