
به نام خداوند بخشنده مهربان
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مروری بر بیمه های مسئولیت مدنی و
تمام خطر مهندسی در پروژه های عمرانی
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:معرفی 3

اسماعیلیمحمد

CARمهندسیخطرتمامهایبیمهخسارتارزیاب

1401آبان

09191972997



درهایخسارتازدرصد20حدودتنهاگردیدمشخصگرفتهصورتتحقیقاتطی
خسارتپرداختبهمنجرمهندسیهایبیمهگذارانبیمهسویازشدهخواست
.استشده

:موضوعدالیلمهمتریناز

نامهبیمهدرایپایهاشکاالتوجود✓

نامهبیمهخصوصیشرایطوهاکلوزبهتوجهعدم✓

خودحقوقازگذاربیمهودیدهزیاناطالععدم✓
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مروری بر برخی قوانین مرتبط
 مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان 1-4-1-12بند

ساختمانيكارگراناجباريبیمههمچنینوكارگاهثالثشخصومدنيمسئولیتبیمه:ث
.گرددبرقرار

برانجمسئولهستندکارقانونمشمولکهکارفرمایانی:مدنیمسئولیتقانون12ماده
یاکارانجامحیندرآنانکارگرانیاواداریکارکنانطرفازکهباشندمیخساراتی

یهقضاحوالواوضاعکههائیاحتیاطتمامشودمحرزاینکهمگراستشدهواردآنمناسبتبه
همبازآوردندمیعملبهرامزبورهایاحتیاطاگرکهاینیاآوردهعملبهنمودهمیایجاب

کهصورتیدرخسارتواردکنندهبهتواندمیکارفرمابود،نمیمقدورزیانورودازجلوگیری
.نمایدمراجعهشودشناختهمسئولقانونمطابق

وکارگرانتماممکلفند۱۲مادهمشمولکارفرمایان:مدنیمسئولیتقانون13ماده
.نمایندبیمهثالثاشخاصبهآنانناحیهازواردهخساراتمقابلدرراخوداداریکارکنان
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تعاریف

پروژهبامرتبطنفرات:
ارانپیمانکاصلی،پیمانکارکارکنان،وکارگرانکارفرما،یامالکمشاور،محاسب،ناظر،

ثالثافرادمجری،فرعی،

پروژهدرخسارتانواع:
(...ثالث،مالیخسارتکارگاه،تجهیزپروژه،خودبهخسارتازاعم)مالیخسارت-1

(پروژهدردخیلافرادکلیهبهدیهوپزشکیغرامت)جانیخسارت-2
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تعاریف
مهندسیخطرتمامنامهبیمهCAR
ثالثافرادبهفقطجانیغرامتوپروژهدرمالیخسارتبامرتبطامورکلیه

پروژهمدنیمسئولیتنامهبیمه
پروژهدردیهوپزشکیهایهزینهجانی،غرامتبامرتبطامورکلیه
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تعاریف
گربیمه:

ايراناسالميجمهوريمركزيبیمهازفعالیتپروانهدارايكهاستايبیمهمؤسسه
.استرشتهايندربیمهعملیاتانجامبهمجازوبوده

گذاربیمه:

هبمتعهدوكندميمنعقدگربیمهبارابیمهقراردادكهحقوقيياحقیقيشخصهر
.باشدميبیمهحقپرداخت

نامهبیمه:

مقرراتوضوابط،قوانینرعایتباگربیمهوگذاربیمهبینکهاستبیمهقراردادهمان
ردیدگمعرفیبیمهارکانعنوانبهکهعواملیتمامنامهبیمهدر.گرددمیمبادلهمربوط

گرددمیدرجوضوحبه

بیمهحق:

زاناشيخسارتجبرانبرايگربیمهتعهدوپوششاخذبرابردرگذاربیمهكهايوجه
.پردازدمينامهبیمهپوششتحتحادثهبروزياوقوع
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تعاریف
(گربیمهتعهدات):عضونقصوفوتغرامت

كاركنانفوتياجسميصدماتبروزصورتدرگرددميمتعهدگربیمهكهاستوجهي
.دازدبپرذينفعياديدهزيانبهنامهبیمهاينشرايططبقبیمهمشمولحادثهازناشي

بیمهمدت:

اتمامتاقراردادشروعمعموالعمرانیهایطرحدر.استنامهبیمهانقضاتاشروعتاریخ

.باشدمیعمرانیعملیات

فرانشیز:

ازجلوگیريوايبیمهنفعاصلرعایتمنظوربهکهاستخسارتهرازمبلغییادرصد

گذاریمهبعهدهبرپیشگیرانه،اقداماتانجاموایمنینکاترعایتدرگذاربیمهمباالتیبی
.شودمیتعیینگربیمهوگذاربیمهتوافقاساسبرآنمیزانواست
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تعاریف

حقبیمهیواقعیموردبیمه

حقبیمهیپرداختیبیمهگذار
میزانکلخسارتبرآوردشده= میزانخسارتپرداختیبهبیمهگذار

غمبلتناسببهبیمهگرباشد،نشدهبیمهخودواقعیقیمتاندازهیبهمالیچنانچه-10ماده
.کردخواهدپرداخترامیشودواردمالبهکهخساراتیبیمهشده
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تعاریف

ب؟خونامهبیمه(شرایط)مفادیامشهورایبیمهبرند

!!!مساله این است
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کلوز بیمه ای، خوب یا بد؟
کلوز:

بیمهشرایطوهايویژگیآنموجببهکهاستشرایطینامه،بیمهدرکلوزازمنظور

وردهعملکنامهبیمهخصوصیشرایطهمانندکلوزها.یابدمیتغییرشروطآنمطابقنامه
.یابندتغییرنامهبیمههايویژگیبرخیشوندمیسبب

.داردراخودبهمخصوصکلوزمهندسی،بیمههايرشتهازکدامهر✓

سهکدهايصورتبهمعموال(پیمانکاریخطرتمام)مهندسیبیمهکلوزهایشماره✓

.باشندمیاختصاريعالئمصورتبهیاورقمی

یاافزایشبیمهحقکلوزهاازبرخینمودناضافهیاحذفدرخواستصورتدر✓
.یابدمیکاهش
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کلوز بیمه ای، خوب یا بد؟

استایبیمهپوششافزایندهکلوزهاکلیهمدنیمسئولیتنامهبیمهدر.

ترمطلوبنامهبیمه،بیشترکلوزتعدادهرچه:نتیجه
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کلوز بیمه ای، خوب یا بد؟

مهندسیخطرتمامبیمهکلوزهایانواع

افزایندهکلوزهای1.

کاهندهکلوزهای2.

گذارشرطهایکلوز3.

کنندهاستثناءکلوزهای4.
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انواع کلوزهای بیمه تمام خطر مهندسی

:پوششدهندهافزایشکلوزهاي-1

نیزارهاآنشده،استثناءخطراتبهنسبتايبیمهپوششسطحافزایشباکلوزهاگونهاین

بامهنابیمهپوششسطحنمودنگستردهدلیلبهکلوزهانوعاین.دهندمیقرارپوششتحت
هزینه)006کلوزکلوز(گروهیکاريخرابه)001کلوزمانند؛هستندهمراهبیمهحقافزایش
...و(سریعحملورسمیتعطیالتدرکارشب،درکارکاري،اضافه
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انواع کلوزهای بیمه تمام خطر مهندسی

:پوششدهندهکاهشکلوزهاي-2

شدهمشخصهاآندرکهخطراتازبرخیپوششسطحکاهشباکههستندکلوزهایی
حقکلوزهاگونهاین.گرددمیخارجنامهبیمهپوششازهاآندرشدهتعیینخطراتاست،
درشدهبردهنامخطراتازناشیخسارتبروزصورتدرعوضدرودهندمیکاهشرابیمه
دستهاینترینمعروفازبرخی.داشتنخواهدخسارتجبرانبرايتعهديگربیمهکلوز،
012کلوز(آبطغیانوسیلاستثناء)010کلوز(زلزلهاستثناء)009کلوزعبارتنداز؛کلوزها

...و(بادوطوفاناستثناء)
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انواع کلوزهای بیمه تمام خطر مهندسی

:پوششمحدودکنندهکلوزهاي-3

بیمهکهايگونهبهکنندمیاعمالراهاییمحدودیتخسارتجبرانبرايکلوزهاازدستهاین
وداردتعهداستشدهمشخصکلوزدرکهايمحدودهمیزانبهتنهاخسارتجبرانبرايگر

109کلوز(بنديزمانجدولحد)005کلوزمانند؛باشدمیگذاربیمهعهدهبرمازادخسارت
...و(روبازکانالحد)217کلوز(پایکارمصالحدپويحد)
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انواع کلوزهای بیمه تمام خطر مهندسی

:پوششبرايگذارندهشرطکلوزهاي-4

کلوزدرشدهاعالمشروطرعایتصورتدرتنهاگربیمهکهشوندمیموجبکلوزهاازطبقهاین
تواندمیصورتیدرتنهاگذاربیمهدیگرعبارتبهباشد،متعهدخسارتجبرانبهنسب

ازهدستایندرشدهتعیینشروطکندثابتکهنمایددریافتگربیمهازراشدهواردخسارات
شوندمیبیمهحقکاهشموجبکلوزهاایناست،نمودهرعایتحادثهوقوعازپیشراکلوزها
بهمربوطویژهشرایط)102کلوز،(زلزلهبرابردرسازيمقاومنامهآیینرعایت)008کلوزمانند؛
وهاکمپبهمربوطشرایط)107کلوز،(زیرزمیندرشدهنصبوسایلسایروهالولهها،کابل
...و(حریقاطفايتجهیزاتبهمربوطشرایط)206کلوز،(انبارها
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کلوزهای بیمه  مسئولیتبررسی و معرفی 
عمرانی/مدنی در پروژه های ساختمانی
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کلوز های بیمه نامه مسئولیت
ثالثاشخاصدیهجانیخساراتايبیمهپوششکلوز

گذارمهبیمسوولیتصرفاکارکنان،مقابلدرکارفرمامدنیمسوولیتنامهبیمهاصلیتعهداتدر✓
.استگرفتهقرارپوششتحتکارکناناحتمالیحوادثبرابردر

کننده،بازدیدمهمان،مانندنداردکارفرمابااستخدامیرابطهنوعهیچکهشخصیاستممکن✓
اکارفرمصورتدراینکهگرددحادثهدچاربیمهموردمحلدر...ودیگرکارخانهیاشرکتیککارگر

.بودخواهدواردهخسارتجبرانمسوول

لقابهانامهبیمهنوعاینمحلازخسارتصورتیدرنیستکارفرماکارکنانجزومذکورشخصچون✓
.باشدشدهخریداريکلوزاینکهاستپرداخت

اشینمسوولیتنامهبیمهخریدصورتدرباشدنمودهخریداريراکلوزاینگذاربیمهکهصورتیدر✓
یناشنامهبیمهدرجانیپوششخریدبهنیازيدیگرزمانهمطوربهساختمانیعملیاتاجراياز
.نیستساختمانیعملیاتاجراياز

.استپایهبیمهحقدرصددهمعموال،کلوزاینبیمهحق✓
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کلوز های بیمه نامه مسئولیت
(دیهیکازبیشخسارت)دیاتتعددپوششکلوز

داردمشخصیومعیندیهبدنهاياندامازیکهراسالمیمجازاتقانونطبق✓

ممکنهاآندیهمجموعببیندآسیباندامیاعضوچندینزمانهمطوربهکهحوادثیدر✓
شودتربیشانسانیکفوتدیهازاست

دیهدوهمزمانطوربهگوشدوهرشدنناشنوایاچشمدوهرشدننابینامثالعنوانبه✓
دارددیهیکفردهمانفوتکهستحالیدراین(دیهیککدامهر)داردکامل

آنتبعبهوگرددواردآسیبنفریکعضوچندینبهحادثهوقوعاثربراستممکنبنابراین✓
شودتربیشانسانکاملدیهیکازدیهمبلغ

.استپایهبیمهحقدرصدپنجحدودکلوزاینبیمهحق✓
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کلوز های بیمه نامه مسئولیت
27(دیهیکازبیشخسارت)دیاتتعددپوششکلوز



کلوز های بیمه نامه مسئولیت
کلوز ماموریت خارج از کارگاه

خریداببایستمینمایند،اعزامکارگاهازبیرونبهراخودپرسنلکندمیایجابهاآنشغلیشرایطکهکارفرمایانی✓

(استنامهبیمهپوششتحتکارنیرويتعداد%20حداکثرمعموالکه)افرادایناسامیارایهوکلوزاین

.دهندافزایشراخودنامهبیمهتعهدات

ماموریتوکارگاهبهوابستهاقامتمحلدرکارکنانجسمانیصدماتبرايگذاربیمهمسوولیتالحاقیاینموجببه✓

میگربیمهتعهددرباشدکردهپرداخترامتعلقهاضافیبیمهحقگذاربیمهبراینکهمشروطکارگاهازخارجهاي

.باشد

بهماموریتحیندرکارگرياگرمثالباشد،بودهسازماناهدافراستايدرکهباشندمیپوششتحتهاییخسارت✓

براي.داشتنخواهدتعهديخسارتپرداختبهنسبتگرانبیمهبپردازدماموریتراستايدرغیرمرتبطکارهايانجام

اعزامکارگاهازبیرونبهاییقطعهخریدبرايخودکارفرمايدستوربهکارگرانازیکی(الف)آقايايپروژهدراگرمثال

اثربرآنجادرورفتهخودکارمحلنزدیکورزشیمجموعهبهتفریحبراياشمحولهوظایفازخارجنامبردهوشود

.بودنخواهدگربیمهپوششتحتخسارتاینشود،آسیبدچارخوردنزمین

نایندرهرحالصدماتجسمانیکارکنانناشیازوسایلنقلیهموتورياستثنااستوبرايتحتپوششقرارگرفت✓

.  مواردنیازبهکلوزاستکهدراینبخشمعرفیخواهدشد

.حقبیمهپایهاستسی و پنج درصد پنج تاحقبیمهاینکلوزباتوجهبهتعدادافرادماموربین✓
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کلوز های بیمه نامه مسئولیت
کارگاهبهوابستهکلوزاماکن

بیمهموردمحلدرصرفاکهاستپوششتحتحوادثیکارفرما،مدنیمسوولیتنامهبیمهدر✓
باشدافتادهاتفاق

دررا...وحمامرستوران،ورزشی،سالنهمچوناماکنیکارفرمایانازبعضیاوقاتگاهیطرفیاز✓
درکهکنندمیفراهمخودپرسنلبرايتفریحیاآموزشیااستراحتهدفبابیمهموردمحلازخارج

ارائهوکلوزاینخریدباتواندمیگذاربیمهمواقعگونهایندرندارد،قرارايبیمهپوششمحدوده

.نمایندفراهمحوادثبرايراالزمپوششاماکنقبیلایننشانی

کارگاهبهوابستهاماکندرکارکنانجسمانیصدماتبرايگذاربیمهمسوولیتالحاقیاینموجببه✓

رامتعلقهاضافیبیمهحقگذاربیمهاینکهبرمشروط...وورزشیسالنرستوران،حمام،مانند
.گیردمیقرارپوششتحتباشد،کردهپرداخت

یاواستانداردغیربرودتیوحرارتیوسایلازاستفادهازناشیحوادثاینکهتوجهقابلنکته✓
.باشدنمیپوششتحتاستراحتمحلدروزماندرغیراستانداردنصب

.استپایهبیمهحقدرصدپنجحدودکلوزاینبیمهحق✓
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30کلوز های بیمه نامه مسئولیت



کلوز های بیمه نامه مسئولیت
موتورينقلیهوسایلازناشیکلوزحوادث

تحت،باشدافتادهاتفاقکارگاهداخلدروموتورينقلیهوسایطازناشیکهراحوادثیتنهاکلوزاین✓
بیمهحقپرداختبهمشروط)نامهبیمهشرایطرعایتباوالحاقیاینموجببه.دهدمیقرارپوشش
پرداخترامتعلقهاضافیبیمهحقگذاربیمهاینکهبرمشروطواردهخسارتیکلیه(متعلقهاضافی
:شدخواهدجبرانزیرمواردرعایتباباشدکرده

.باشدمشخصبایستمینامهبیمهمدتطولدرگربیمهتعهدحداکثر✓

ختپرداازپسنباشدوياختیاردریاگذاربیمهبهمتعلقحادثهعاملنقلیهوسیلهکهصورتیدر✓
میقلمنتگربیمهبهحادثهمقصرقبالدردیدهزیانوگذاربیمهحقوقکلیهگربیمهتوسطخسارت
اشکالدچارخسارتمسوولعلیهراگربیمهدعويکهعملیهرازاستموظفگذاربیمه.گردد

.کندخودداريمینماید

رخکارگاهداخلدروباشدموتورينقلیهوسایطازناشیکهراحوادثیفقطموتورينقلیهوسایطکلوز✓
.باشدنمیپوششتحتکارگاهازخارجهايخسارتودهدمیقرارپوششتحتدهد

.استپایهبیمهحقدرصدچهاروبیستمعموال،کلوزاینبیمهحق✓
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32کلوز های بیمه نامه مسئولیت



33کلوز های بیمه نامه مسئولیت



کلوز های بیمه نامه مسئولیت

درمانیخدماتواجتماعیتامینمطالباتتامینکلوز

بیمهازدرمانیخدماتسازمانیاواجتماعیتامینسازمانمطالباتالحاقیاینموجببه✓
فوت،لحاظبهوشدهتعیین...ومستمريغرامت،معالجه،بهمربوطهايهزینهبابتگذار
جملهازاجتماعیتامینقانونمفادبراساسراکارکنانبیماري،وجراحتبروزعضو،نقص
.گرددمیجبرانبیمهشرکتتوسط(مذکورقانون66ماده1تبصره

ریال.................مبلغازنفرهربرايمذکورهايهزینهپرداختجهتگربیمهتعهدحداکثر✓
.کردنخواهدتجاوز

مینتابیمهلیستدردیدهحادثهحقوقاگرمستمريسالدهمبلغتعیینبرايمثالطوربه✓
میلیون6حقوقاحتسابباباشد،پایینبیمهسابقهدارايکارگریاحقوقحداقلاجتماعی

کارفرماکارگرفوتدرصورتعبارتیبه.استتومانمیلیون720حدودمبلغاینماه،درتومان
سازمانبهنیزتومانمیلیون720مبلغبایستمیويوراثبهکاملدیهپرداختبرعالوه
.بپردازداجتماعیتامین

.استپایهبیمهحقدرصدبیستوصدتابیستحدودکلوزاینبیمهحق✓
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کلوز های بیمه نامه مسئولیت

درمانیخدماتواجتماعیتامینمطالباتتامینکلوز
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کلوز های بیمه نامه مسئولیت
کلوز پوشش مجري ذیصالح پروژه

تمسوولیساختمانیهايپروژهکارکنانمقابلدرکارفرمامدنیمسوولیتنامهبیمهدر✓
.نیستگربیمهتعهددرذیصالحمجريمسوولیتامااستپوششتحتکارفرما

کلوزاینخریدباباشدمیذیصالحمجريعهدهبههاآناجرايکههاییپروژهدر✓
بیمهتهیهامکانالبتهگیردقرارپوششتحتاحتمالیحوادثدرذیصالحمجريمسوولیت

.داردوجودپروژهمجريهايمسوولیتگرفتنقرارپوششتحتبرايمستقلاينامه

.استپایهبیمهحقدرصددهحدودکلوزاینبیمهحق✓
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کلوز های بیمه نامه مسئولیت
کلوز پوشش مجري ذیصالح پروژه
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کلوز های بیمه نامه مسئولیت
پیمانکاریاکارفرماشخصبرايايبیمهپوششکلوز

پیمانکار،شخصکارفرما،شخصگذار،بیمهبهواردجسمانیصدماتالحاقیاینموجببه✓
موردخطراتاثردر(حوادثبیمه)ذیصالحمجريومشاورمهندسطراح،مهندسناظر،مهندس
.گرددمیجبراننامهبیمهدرمندرجتعهداتسقفرعایتبابیمه

ودبخواهندپوششتحتبیمهموردمحلدرفقطپیمانکاروکارفرماشخصهمچنینکلوزایندر✓
بهمامورانلیستدرآنانناموباشدنمودهاخذراکارگاهازخارجماموریتکلوزکهآنجزءبه

.باشدشدهاعالمگربیمه

.استپایهبیمهحقدرصدپنج،معموالکلوزاینبیمهحق✓
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کلوز های بیمه نامه مسئولیت
پیمانکاریاکارفرماشخصبرايايبیمهپوششکلوز
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کلوز های بیمه نامه مسئولیت
روزدیهکلوز

میهمحاسبشودمیپرداختدیهکهروزيقیمتبهیعنیاالدایومصورتبهدیهمبلغقانونطبق✓
.استافتادهاتفاقحادثهکهروزينهگردد،

مهبیشرکتکهدرحالیستاینویابدمیافزایشتورمبهتوجهبادیهمبلغسالههمهطرفیاز✓
.استگرفتهنظردرنامهبیمهدرراثابتمبلغیکدیهبراي

برمبنیدادگاهحکمصدوروحادثهوقوعبینزیاديزمانیفاصلهموارداغلبدردیگرسوياز✓
انزموحادثهوقوعزماندیهبینرامبلغیاختالفکهداردوجوددیهپرداختزمانوکارفرمامحکومیت
ماکارفروکندنمیتقبلبیمهشرکترااختالفاینعاديحالتدرکهآوردمیوجودبهآنپرداخت

.بپردازدراآنبایستمی

.کردخواهدپرداختنیزراقیمتتفاوتاینگربیمهکلوزایننمودناضافهبا✓

این.یابدمیافزایشخسارتپرداختزماندیهروزارزشبهگربیمهتعهداتالحاقیاینموجببه✓
.دگردمیمحدودنامهبیمهشروعازتاریخ(سالحروفبه)(سالعددبه)دیهریالیارزشبهافزایش

ایودوسال،یکسالبراينامهبیمهشروعزمانازآتیهايسالدیهالتفاوتمابهکلوزایندر✓
ربآنانتخابویابدمیافزایشبیمهحقآنبامتناسبکهگیردمیقرارپوششتحتسالسه
.استگذاربیمهعهده

بیمهحق%40بارسهبرايو%35باردوبراي%25یکباربرايمعموالکلوزاینبیمهحق✓
.استپایه
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کلوز های بیمه نامه مسئولیت
روزدیهکلوز
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کلوز های بیمه نامه مسئولیت
روزانهغرامتکلوز

یاصلتعهداتدرنباشد،فعالیتبهقادرمصدومکهایامیبرايروزانهدستمزدغرامتپرداخت✓
.نیستپوششتحت

حقوقروزنودحداکثرتاچهارمروزازاضافیبیمهحقپرداختباتوانمیتمایلصورتدر✓
.کردخریداريوتعییندیدهحادثهکارکنانبرايرامشخصیروزانه

پزشکدستورباوشدهکارگرمصدومکهزمانیدرگذاربیمهکارکنانکلوزایناخذبایعنی✓
.نماینددریافتغرامتروزانهگربیمهازتوانندمیباشدمیاستراحتمشغول

:گربیمهتعهدمیزان✓

ریال...........روزهرازايبهسادهکارگرانبرايروزانهغرامت–

ریال...........روزهرازايبهفنیکارگرانبرايروزانهغرامت–

.استگربیمهتعهددرحادثهوقوعچهارمروزازروزانهغرامت–

نخواهدتجاوزروز90ازفنیوسادهکارگرانازنفرهرروزانهغرامتبرايگربیمهتعهدحداکثر–
.کرد
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کلوز های بیمه نامه مسئولیت
روزانهغرامتکلوز
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کلوز های بیمه نامه مسئولیت
هشدبیمهفعالیتبهنامرتبطحوادثبراثرکارکنانجسمانیصدماتايبیمهپوششکلوز

عالیشوراي80شمارهنامهآیین)کارکنانمقابلدرکارفرمامسوولیتنامهبیمهعمومیشرایطتعاریفاساسبر✓
.باشدکارفرمافعالیتموضوعبامرتبطوکارانجاممناسبتبهکهبودخواهدبیمهپوششتحتحوادثی(بیمه

«غرامتوپزشکیهايهزینهپرداختقبالدرگذاربیمهايحرفهمدنیمسوولیتازاستعبارت:بیمهموضوع✓

.بیمهموضوعحادثهازناشیگذاربیمهکارکنانفوتوعضونقصجسمی،صدمه✓

.هستندآنانجامبهموظفکارکنانکارفرما،ارجاعحسببرکهشغلیوظیفهنوعهر:بیمهموضوعکار✓

هنامبیمهاعتبارمدتدروبیمهموضوعکارانجاممناسبتبهوحینکهاسترویدادي:بیمهموضوعحادثه✓
سارتخجبرانمسوولگذاربیمهوگرددکارکنانفوتیاازکارافتادگیعضو،نقصجسمی،صدمهبهمنجروافتداتفاق

.شودشناختهآنازناشیغرامتپرداختیا

محدوده.»درآنامثالونظافتوغذاخوريواستراحتمحلدروجاريوروزمرهامورجریاندرکهحوادثیکلیه✓
پوششدامنهگسترشبرايلذاگرددمیتلقیبیمهموضوعحادثهافتد،میاتفاقکارکنانبرايبیمهموضوعمکانی
فعالیتابلیکنشدهکارگرعضونقصیاوفوتیاجراحتبهمنجرکهحوادثیگرفتنقرارپوششتحتونامهبیمهاین
.شودمیاستفادهکلوزاینازنداردارتباطیگونههیچبیمهموردمحل

به.دباشمیبیمهموردکارشرحفرآیندازخارجکهاستکلییاجزئیازاعمامورکلیهغیرمرتبط،فعالیتازمنظور✓
ازناشیکارکنانجسمانیصدماتبهمنجرگذاربیمهمسوولیتنامهبیمهشرایطرعایتباالحاقیاینموجب
تحتبیمهموردمحلمحدودهدرونامهبیمهاینشرایطرعایتبانداردشدهبیمهفعالیتنوعبهارتباطکهحوادثی
.گیردمیقرارنامهبیمهپوشش

.استپایهبیمهحقدرصددهمعموال،کلوزبیمهحق✓
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کلوز های بیمه نامه مسئولیت
یکدیگربهنسبتکارکنانغیرعمدياهمال-کارکنانمتقابلمسوولیتکلوز

رااکارفرمهايمسوولیتتنهاگربیمهکارکنان،مقابلدرکارفرمامدنیمسوولیتنامهبیمهدر✓
انکارکنجملهازدیگرافراديآنمسئولکهخساراتیقبالدرودهدمیقرارپوششتحت
.نداردتعهديباشند،وي

کهکارحینحوادثازناشیجانیغرامتاضافیپوششبهمربوطپوششخریداريصورتدراما✓
بهپوششتحتمحدودهدرگذاربیمهکارکنانتوسطغیرعمدياهمالیاواشتباهوقصوردلیلبه

.بودخواهدگربیمهتوسطپرداختقابلخساراتاینآید،میوجود

بیمهوعموضبهمربوطحوادثبروزاثردریکدیگربهنسبتکارکنانغیرعمدياهمالکلوزاینخریدبا✓
هايشرکتبرخیدر.گیردمیقرارکارفرمامدنیمسوولیتنامهبیمهپوششتحتنیزنامه
حتتیکدیگربهنسبتکارکناناهمالنامهبیمهمتندرآنجايبهونداردوجودکلوزاینبیمه،

خودبهاهمالسبببهکارگرکهراخساراتیداردمینشانخاطر.استشدهدادهقرارپوشش
.باشندمیخارجکلوزاینشمولازکندوارد
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کلوز های بیمه نامه مسئولیت
یکدیگربهنسبتکارکنانغیرعمدياهمال-کارکنانمتقابلمسوولیتکلوز
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کلوز های بیمه نامه مسئولیت
کارکنانتعداداحتمالیافزایشصورتدرنسبیقاعدهاعمالعدمکلوز

تعداداحتمالیافزایشنشدناعالمصورتدر(بیمهقانون10ماده)نسبیقاعدهاعمالعدم✓
درکارکنانافزایشدرصد20سقفتاحداکثرمعموالنامه،بیمهدرمندرجتعدادبهنسبتکارکنان

.گیردمیقرارپوششتحتکلوزاین
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کلوز های بیمه نامه مسئولیت
کارکنانتعداداحتمالیافزایشصورتدرنسبیقاعدهاعمالعدمکلوز
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کلوز های بیمه نامه مسئولیت
دادگاهرايبدونکلوز

تمسوولیاحرازازپسراعضونقصیاوفوتدیهگرددمیمتعهدبیمهشرکتکلوزاینخریدبا✓
.کندپرداختدادگاهرايبهنیازبدونگذاربیمه

ریالیمعادلیاونامهبیمهخصوصیشرایطدرمندرجسرمایهبراساسفوتغرامتحالتایندر✓
وسطتمصدومعضونقصدیهوگرددمیمحاسبهباشد،ترکمکهکدامهررایجدیهنوعترینارزان

ققمحکارادارهبازرسگزارشبواسطهمعموالمسوولیتاحرازوتعیینبیمهشرکتمعتمدپزشک
.گرددمی
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کلوز های بیمه نامه مسئولیت
کلوز هزینه هاي پزشکی بدون اعمال تعرفه هاي دولتی

اضافیبیمهحقپرداختبهمشروط)نامهبیمهشرایطرعایتباوالحاقیاینموجببه✓
.گرددمیجبرانتعرفهاعمالبدوننامهبیمهپوششتحتپزشکیهايهزینه(متعلقه

بهرادرمانیهايهزینهکلیهتعرفهکشورپزشکیآموزشودرمانوبهداشتوزارتسالههر✓
داريخریراکلوزيچنینگذاريبیمهاگربنابراین.نمایدمیاعالمرادولتیوخصوصیبخشدو

دهشخریداريتعهداتسقفتارادیدگانزیاندرمانیهايهزینهکلیهگرانبیمهباشدنموده
.نمودخواهندپرداختکاملطوربهراپزشکیهايهزینهبخشدر

برانیبیمارستدرمانیيهاهزینهباشدنخریدهراکلوزاینگذاريبیمهکهصورتیدربنابراین✓
شدخواهدپرداختدولتیتعرفهاساس

هايبیمارستانانتخابقدرتحادثهوقوعازپسدشوارشرایطدرگذاربیمهکلوزاینداشتنبا✓
.داشتخواهددیدهحادثهدرمانبرايرابهتري

استپایهبیمهحقدرصدپانزدهمعموال،کلوزاینبیمهحق✓
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51....و اما کلوزهای حذف شده



بیمه نامه مسئولیتحذف شده کلوز های 
مشاوروناظرمهندسینمسوولیتکلوز

ادافراین.گیردقرارمشاوریاناظرمهندسعهدهبهتقصیرازدرصديکهدهدرخحوادثیاستممکن
ودکننپرداختخودايحرفهمسوولیتنامهبیمهمحلازراشدهتعیینخسارتدرصدبایستمییا
.باشدشدهخریداريایشانبرايکارفرماتوسطمشاوروناظرمهندسانمسوولیتکلوزاینکهیا

ردکارادارهبازرسنظراستممکنساختمانیپروژهیکجوشکارکارگرفوتصورتدرمثالعنوانبه
اینناظرمهندس%20-%40پیمانکار%40کارفرما:باشدزیرشرحبهتقصیرمیزانمورد

رادیگر%40وکارفرمابایستمیرا%40کارگرفوتدیهمبلغازکهاستمعنیبدیندرصدهاي
.کنندپرداختناظرمهندسراآن20وپیمانکار

برعالوهبود،ناظرمهندسعهدهبهکهايدیه%20سهمباشدشدهخریداريکلوزایناگرحال
ددرصپنجحدودکلوزاینبیمهحق.شدخواهدپرداختبیمهشرکتتوسطپیمانکاروکارفرماسهم
.استپایهبیمهحق
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بیمه نامه مسئولیتحذف شده کلوز های 
فرعیپیمانکارانکلوزمسوولیت

یکخودبرايبایستمیداردعهدهبهراپروژهیکازبخشیکهحقوقییاحقیقیشخصهر✓
.کندتهیهمستقلمسوولیتنامهبیمه

یمهبپوششتحتپروژهدرشاغلپیمانکارانکلیهمسوولیتکلوزاینخریدباساختمانبخشدر✓
مثالنعنوابهپیمانکارانازیکیکارگرحادثهیکدراگردیگرعبارتبه.گیرندمیقرارمسوولیت

%10وپیمانکار%60وکارفرما%30کارادارهبازرسنظراساسبرونمایدفوتآرماتوربندکارگر
دادنقرارپوششتحتباباشد،کلوزایندارايکهاينامهبیمهشوند،شناختهمسوولکارگر

اعالمخسارتمسوولکارگرکهمیزانیبه)کردخواهدپرداختراخسارت%90پیمانکاروکارفرما
.(شدنخواهدويبهپرداختیشود،

کلوزاین.شودمیپرداخترا%30همانیاکارفرماسهمفقطباشدکلوزاینبدوننامهبیمهاگر✓
.استاجباريساختمانیهايفعالیتدر

53



شرایط خصوصی
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شروط استثناء کننده رایج در شرایط خصوصی پیمان

طشرایالحاقیه،باابتدااولویتنامهبیمهدرالحاقیهوعمومیشرایطوخصوصیشرایطبین
.باشدمینامهبیمهعمومیشرایطوخصوصی

محیطوبهداشتایمنیهاینامهبخشکلیهوسمم12مبحثمواردکلیهاستملزمگذاربیمه
.باشدمیایمنیمواردرعایتبهمشروطخسارتپرداختاستبدیهی.نمایدرعایترازیست

نمایدمیخسارتپرداختایمنی،مواردرعایتدراهمالتناسببهبیمه.

داردرانامهبیمهفسخحقگربیمهنامه،بیمهمورددرتغییرصورتدر.

دباشنمیبیمهپوششتحتغیراستانداردبرودتیوحرارتیوسایلاستفادهازناشیخسارت.

مجریمشاور،ناظر،عنوانبهپروژهدردخیلافرادازیکهرتقصیریاوقصورکهصورتیدر،
بایستمیخودشاننامهبیمهمحلازابتداباشد،مقصروشدهاحرازسایروفرعیپیمانکار
خسارتکلیهشود،پرداختخسارتنامهبیمهاینمحلازصورتیکهدر.شودپرداختخسارت
.شودمیریکاوری

کارکنانیاگذاربیمهنوادگانوفرزندهمسر،بهواردخسارت
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شروط استثناء کننده رایج در شرایط خصوصی پیمان

باشدمینامهبیمهپوششتحتغیراستانداردباالبریاوآسانسورازغیراصولیاستفاده.

دردهدقرارافرادکلیهاختیاردرراایمنیوحفاظتیتجهیزاتکلیهاستموظفگذاربیمه
.نداردخسارتجبرانقبالدرتعهدیبیمهغیراینصورت

معالنصبمصالحجزئیدپویصورتدرونگرددانجامپروژهاطرافومعابردرآرماتورومصالحدپوی
پروژهپایانتاپروژهاطرافحصاروروشنزنچشمکچراغوزردرنگخطرنوارودهندههشدار
.استالزامی

چنینهم.باشدمیخودفعالیتنوعبامرتبطکارگاه،حفاظتینامهآیینرعایتبهملزمگذاربیمه
ازجلوگیریراستایدرقانوناوعرفاکسهرکهراالزمیاقداماتکلیهاستمکلفپیمانکار
رگبیمهاینصورتغیردراستبدیهی.آوردعملبهرانامهبیمهموضوعخطرتشدیدیاوخسارت

.نکندپرداختراخسارتازبخشییاتمامداردحق

ایوقابلیتکارگاهدرشاغلفردگردداثباتاجتماعیتامینقانون90بامادهمطابقکهصورتیدر
پرداختقبالدرتعهدیگونههیچگربیمهباشدنداشتهراکاربامتناسبجسمیاستعداد
.نداردخسارت
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57!اتباعبیگانه؟

خسارتواردهبهاتباعفقطدرصورتارایهیمجوزکارواقامتقابلپرداختمیباشد.



خسارت های خارج از تعهد بیمه گر

نامهبیمهاينپوششتحتزيرهايخسارت:گربیمهتعهدازخارجخسارتهاي-21ماده
:باشدشدهتوافقديگرينحوبهآنالحاقیهيانامهبیمهآنكهمگرنیست

مگرباشدگرديدهدچارآنبهزمانمروربهوعاديامراضبرابردرشخصكهامراضيكلیه-1
.باشدشناختهمسئولگربیمهذيصالحمراجعرايبنابهكهموارديدر

.موتورينقلیهوسايلحوادثازناشيخسارتهاي-2

.راديواكتیوتشعشعاتازناشيغیرمستقیمياومستقیمخسارتهاي-3

.كارتعطیليوبلوااغتشاش،شورش،اعتصاب،جنگ،ازناشيحوادث-4
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خسارت های خارج از تعهد بیمه گر

:بودنخواهدگربیمهتعهددرخسارتجبرانزيرموارددر:جبرانغیرقابلهايخسارت-22ماده

یصتشخبابیمهموضوعحادثهايجاددرويوكاركنانگذاربیمهتقلبوعمدازناشيخسارتهاي-1
.نامهبیمهاعتبارمدتطولدرذيصالحمراجع

.نزاعودرگیريازناشيحوادث-2

.كاركنانتوسطگردانروانيامخدرموادمسكرات،مصرفازناشيحوادث-3

.خريدقابلهايمجازاتودولتنفعبهنقديجزايبهمحكومیت-4

.باشدتمامسالپانزدهازكمترآنهاسنكهكاركنانيبهواردهخساراتوغرامت-5

.ايهستهانفجارازناشيمستقیمغیرياومستقیمخسارتهاي-6

.شودنميشناختهآنمسئولگذاربیمهذيصالحمراجعنظرطبقكهحوادثيكلیه-7
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!...و اما قیمت بیمه نامه 
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CARمروری بر بیمه نامه تمام خطر پیمانکاری 
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مروری بر بیمه نامه تمام خطر مقاطعه کاری
پیمانکاریخطرتمامنامهبیمهپوششتحتاولیهخطرات✓

آتشسوزي-انفجار-صاعقه✓

آتشفشان-زلزلهدریایی-زلزله✓

ریزشکوهیاصخره-لغزشزمین-نشستزمین-رانشزمین✓

یخشناور-یخزدگی-تگرگ✓

امواجدریایاآب-آبگرفتگی-سیل✓

تندباد-گردباد-طوفان✓

اجراباکیفیتنازل-عدممهارت✓

خطايغیرعمد-سهلانگاري–غفلت✓
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مروری بر بیمه نامه تمام خطر مقاطعه کاری
خسارتهايهنگامتمیزکردنیاتعمیرکردن✓

اموالمجاور✓

برداشتضایعات✓

خسارتهايواردبهابزار،لوازموتجهیزات✓

خسارتهايجانییامالیواردبهاشخاصثالث✓

مسوولیتبیمهگذارطیدورهنگهداري✓

خسارتهايواردبهسازهساختهشدهیااقالمنصبشده✓

خسارتهايواردبهمصالحیااقالمدپوشدهیاانبارشدهدرمحدودهکارگاهپروژه✓

خسارتهايهنگامبازدیدکردنیابازوبستهکردن✓

نشتیانفوذآب-بهمن-برف-باران✓

واژگونی-سقوطاشیا-تصادم✓
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مروری بر بیمه نامه تمام خطر مقاطعه کاری
خسارتهايهنگامتمیزکردنیاتعمیرکردن✓

اموالمجاور✓

برداشتضایعات✓

خسارتهايواردبهابزار،لوازموتجهیزات✓

خسارتهايجانییامالیواردبهاشخاصثالث✓

مسوولیتبیمهگذارطیدورهنگهداري✓

خسارتهايواردبهسازهساختهشدهیااقالمنصبشده✓

خسارتهايواردبهمصالحیااقالمدپوشدهیاانبارشدهدرمحدودهکارگاهپروژه✓

خسارتهايهنگامبازدیدکردنیابازوبستهکردن✓

نشتیانفوذآب-بهمن-برف-باران✓

واژگونی-سقوطاشیا-تصادم✓
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مروری بر بیمه نامه تمام خطر مقاطعه کاری
حریقاطفايجهتاقداماتسایریاآبکاربردازناشیهايخسارت✓

گروهیغیرکاريخرابه✓

دیگرسوختهریاگازآب،برق،قطع-برقنوسان-کوتاهاتصال✓

.استشدهمستثنینامهبیمهدرصراحتاآنچهجزبهحوادثسایر✓
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متشکرم
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