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 1397ماه  شهریور الف -451نشریه شماره 

 



 

 بسمه تعالی 
 

 پیشگفتار 

هـا در   کـارگیري مناسـب و مسـتمر آن    امروزه نقش و اهمیت ضوابط، معیارها و استانداردها و آثار اقتصادي ناشی ازبـه 

ناپذیر ساخته است. نظر به وسعت دامنه علوم و فنـون در جهـان    ها را ضروري و اجتناب پیشرفت جوامع، تهیه و کاربرد آن

 یارها و استانداردها در هر زمینه به مجامع فنی تخصصی واگذار شده است.امروز، تهیه ضوابط، مع

با در نظر گرفتن مراتب فوق و با توجه به شرایط اقلیمی و محدودیت منابع آب در ایران، تهیـه اسـتاندارد در بخـش آب و    

آب کشور وزارت نیـرو بـا همکـاري     اي برخوردار بوده و از این رو طرح تهیه ضوابط ومعیارهاي فنی صنعت آبفا از اهمیت ویژه

 و بودجه کشور به منظور تامین اهداف زیر اقدام به تهیه استانداردهاي صنعت آب و آبفا نموده است:    سازمان برنامه

 ها برداري و ارزشیابی طرح ایجاد هماهنگی در مراحل تهیه، اجرا، بهره −

 شور  ها و اتالف منابع مالی و غیرمالی ک کاري پرهیز از دوباره −

 گیرد:   تدوین استانداردهاي صنعت آب و آبفا با در نظر داشتن موارد زیر صورت می

 ها و تجارب کارشناسان و صاحبه نظران شاغل در بخش عمومی و خصوصی   استفاده از تخصص −

 استفاده از منابع و ماخذ معتبر و استانداردهاي بین المللی   −

ها، نهادها، واحدهاي صـنعتی، واحـدهاي مطالعـه، طراحـی و      مانهاي اجرایی، ساز گیري از تجارب دستگاه بهره −

 ساخت  

 توجه به اصول و موازین مورد عمل سازمان ملی استاندارد ایران و سایر موسسات معتبر تهیه کننده استاندارد   −

کننـده و   تهیـه نویس براي نظرخواهی منتشر شده و نظرات دریافتی پس از بررسی تیم  استانداردها ابتدا به صورت پیش

 گروه نظارت در نسخه نهایی منظور خواهد شد.

باشد، با توجهی کـه   ها با این رشته از صنعت آب و آبفا مرتبط می امید است کارشناسان و صاحب نظرانی که فعالیت آن

خـود بـه دفتـر     هـاي ارزنـده   نویس را مورد بررسی دقیق قرارداده و با ارائه نظرات و راهنمایی فرمایند این پیش مبذول می

 طرح، این دفتر را در تنظیم و تدوین متن نهایی یاري و راهنمایی فرمایند.
 





 

(تهیه، ارزیابی، دریافت  ي زیربناییها پروژهو  ي عمرانیها طرح هاي مهندسی بیمهراهنماي « تهیه و کنترل

 ]الف 451شماره  نویس پیش[ »خسارت)

 اي تهران شرکت آب منطقه مجري:

 تهران يا شرکت آب منطقه مدیریت ساخت-دکتري مهندسی عمران سیامک نیلچیان مولف اصلی:

 :کننده تهیهاعضاي گروه 
  اي زنجان شرکت آب منطقه  سعید بیات
  اي فارس شرکت آب منطقه  نوذر جاللی

  اي مازندران شرکت آب منطقه  سید جمال موسوي
مــدیریت -دکتــري مهندســی عمــران نیلچیانسیامک 

 ساخت

  تهران يا شرکت آب منطقه

 :)تهیه ضوابط و معیارهاي فنی صنعت آب کشورطرح  راییفنی اجکمیته تخصصی (کننده  تاییداعضاي گروه 

 شرکت تابلیه دکتري مهندسی عمران امیرمحمد امیرابراهیمی

 برنامه و بودجه کشورسازمان  فوق لیسانس مهندسی عمران علیرضا توتونچی

 شرکت آوندطرح لیسانس مهندسی راه و ساختمان سیدجوادي محسن حاج

 وزارت نیرو فوق لیسانس مهندسی عمران جواد حاجیانی بوشهریان

 شرکت آبران لیسانس مهندسی راه و ساختمان علی ربوبی خبوشانی

 شرکت مهندسی فرایندکاو لیسانس مهندسی عمران محمدشفیع رضاخانی

 خبره صنعت سازه-فوق لیسانس مهندسی عمران اصغر شهابی علی

 شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور لیسانس مهندسی مکانیک سیدحمیدرضا کشفی

 ایران شرکت مدیریت منابع آب فوق لیسانس مهندسی عمران اکبر شفیعی علی

  أ 



 

 فهرست مطالب
 صفحه عنوان

 1 مقدمه
 3   سکیر تیریو مد مهیب -فصل اول 

 5 فرآیند مدیریت ریسک -1-1

 6 هاي مقابله با ریسک تکنیک -1-2

 6 مفاهیم ریسک و خطر -1-3

 6 خطر یا علت اصلی خسارت -1-3-1

 6 مخاطره یا شرایط خطرزا -1-3-2

 7 ریسک -1-3-3

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

 7 خطر به معناي حادثه -1-4-1

 7 خطر به معناي موضوع بیمه -1-4-2

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

 8 بندي خطر تقسیم -1-5

 8 خطر یا ریسک خالص یا ایستا -1-5-1

 8 ریسک سوداگرانه یا پویا -1-5-2

 8 ریسک خاص -1-5-3

 8 ریسک عام -1-5-4

 9 ویژگی خطر -1-6

 9 کیفیت وقوع خطر -1-7

 9 تشدید خطر -1-8

 10 تغییر خطر -1-9

 10 مدیریت ریسک و بیمه -1-10

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

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

 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  -2-2-1

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

  ب 



 

 فهرست مطالب
 صفحه عنوان

 15 22/12/1380مورخ  5490) نشریه EPCقراردادهاي طرح و ساخت صنعتی ( -2-3

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

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

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

 19   یمهندس مهیب میو مفاه فیتعار -فصل سوم 

 21 گر بیمه -3-1

 21 گذار بیمه -3-2

 21 هموضوع بیم -3-3

 22 مورد بیمه -3-4

 22 مدت بیمه  -3-5

 22 مبلغ بیمه -3-6

 22 ارزش اموال بیمه شده -3-7

 23 حق بیمه -3-8

 23 فرانشیز -3-9

 23 نامه بیمه -3-10

 24 انواع خطر یا حادثه -3-11

 24 خطرات طبیعی -3-11-1

 24 سایر خطرات -3-11-2

 24 تمام خطر -3-12

 24 نامه کلوزهاي بیمه -3-13

 27   یمهندس يها مهیب -چهارم فصل 

 29 انواع بیمه -4-1

 29 هاي اجتماعی بیمه -4-1-1

 29 هاي بازرگانی بیمه -4-1-2

 30 هاي بازرگانی اصول بیمه -4-2

 30 نیت یا حد اعلی  اصل حسن -4-2-1

 31 اصل علت نزدیک -4-2-2

  ت 



 

 فهرست مطالب
 صفحه عنوان

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

 32 اصل غرامت -4-2-4

 33 اي نفع بیمهاصل  -4-2-5

 34 اصل جانشینی یا قائم -4-2-6

 34 اصل اتکایی -4-2-7

 34 داوري اصل -4-2-8

 35 تاریخچه بیمه مهندسی -4-3

 35 هاي مهندسی هاي بیمه ویژگی -4-4

 36 هاي مهندسی انواع بیمه -4-5

 37 هاي دوره احداث بیمه -4-5-1

 Operation( 37برداري ( هاي دوره بهره بیمه -4-5-2

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

 CAR 38مدارك الزم براي ارائه نرخ و شرایط در بیمه  -4-6-1

 CAR 38سرمایه مورد بیمه در بیمه  -4-6-2

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

 CAR 42_ نکات مهم در بیمه تمام خطر پیمانکاران -4-6-4

 CAR 43_ فرانشیز بیمه تمام خطر پیمانکاران -4-6-5

 43 بیمه تمام خطر نصب -4-7

 44 آالت بیمه شکست ماشین -4-8

 45 آالت پیمانکاران بیمه تجهیزات و ماشین -4-9

 CPM 45استثنائات بیمه  -4-9-1

 46 مبلغ بیمه شده -4-9-2

 46 اساس پرداخت خسارت -4-9-3

 CPM 47نکات مهم در بیمه  -4-9-4

 47 هاي تکمیل شده ساختمانی بیمه ریسک -4-10

 48 بیمه تجهیزات الکترونیک -4-11

 49 بیمه فساد کاال در سردخانه -4-12

  ث 



 

 فهرست مطالب
 صفحه عنوان

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

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

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

 57   یمهندس مهیب يکلوزها -فصل پنجم 

 60 هاي مهندسی کلوزهاي مشترك بیمه -5-1

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

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

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

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

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

کاري، کار در شـب، کـار در تعطـیالت عمـومی و      هاي اضافی مربوط به اضافه (پوشش هزینه 006کلوز  -5-1-6

 63 حمل سریع)

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

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

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

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

 65 طغیان آب)

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

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

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

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

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

 67 (افزایش سرمایه) 016کلوز  -5-1-16

 67 ساعت) 72(شرط  017کلوز  -5-1-17

 68 (سایبر کلوز) 018کلوز  -5-1-18

 68 (تجدید پوشش) 019کلوز  -5-1-19

 68 (برداشت ضایعات) 020کلوز  -5-1-20

  ج 



 

 فهرست مطالب
 صفحه عنوان

 70 (سلب اختیار) 021کلوز  -5-1-21

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

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

 71 )50/50(خسارات پنهان  024کلوز  -5-1-24

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

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

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

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

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

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

 74 (تخلیه آب) 037کلوز  -5-1-31

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

 75 کلوزهاي بیمه تمام خطر پیمانکاران -5-2

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

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

 76 زیرزمینی)

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

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

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

 78 هاى موجود و اموال مجاور) (پوشش مربوط به ساختمان 105کلوز  -5-2-6

هـا یـا کارهـاي     هـا، آبروهـا، کانـال    بنـدي  ها، پله ها (خاکریزها، برش (تضمین مربوط به بخش 106کلوز  -5-2-7

 79 اي) جاده

 79 ها و انبارها) (تضمین مربوط به کمپ 107کلوز  -5-2-8

 79 آالت ساختمانى)ها، تجهیزات و ماشین (تضمین مربوط به دستگاه 108کلوز  -5-2-9

 80 (تضمین مربوط به مصالح ساختمانی) 109کلوز  -5-2-10

 80 (شرایط ویژه مربوط به اقدامات ایمنی درخصوص بارش، سیل و طغیان آب) 110کلوز  -5-2-11

 80 ویژه مربوط به برداشت ضایعات ناشى از ریزش خاك و سنگ)(شرایط  111کلوز  -5-2-12

  ح 



 

 فهرست مطالب
 صفحه عنوان

هـاي   شانى و اقدامات ایمنی در برابر آتش در کارگاهن (شرایط ویژه مربوط به تجهیزات آتش 112کلوز  -5-2-13

 81 ساختمانی)

 82 (حمل و نقل داخلی) 113کلوز  -5-2-14

 82 (خسارات پشت سرهم) 114کلوز  -5-2-15

 82 (پوشش ریسک طراح) 115کلوز  -5-2-16

بردارى  بهره هایی از کارهاى قرارداد مورد بیمه که تحویل داده شده یا مورد (پوشش قسمت 116کلوز  -5-2-17

 83 قرار گرفت)

 83 هاى آبرسانى و فاضالب) (شرایط ویژه نصب لوله 117کلوز  -5-2-18

 84 هاى آب)(عملیات حفارى چاه 118کلوز  -5-2-19

گـذار   (اموال موجود یا اموال متعلق به یا تحت مراقبت یـا در امانـت و یـا در اختیـار بیمـه      119کلوز  -5-2-20

 85 (اموال مجاور))

 85 (ارتعاش، برداشتن یا سست کردن استحکامات) 120کلوز  -5-2-21

 86 سیون و نگهداري دیوارهاي حائل)کوبی فوندا (شرایط ویژه مربوط به شمع 121کلوز  -5-2-22

 86 (تضمین پوشش مربوط به ارتفاع موج) 122کلوز  -5-2-23

 87 شکن)(تضمین پوشش مربوط به موج 123کلوز  -5-2-24

 87 کلوزهاي بیمه تمام خطر نصب -5-3

 88 »تمام خطر نصب«و » تمام خطر پیمانکاران«کلوزهاي مشترك در دو بیمه  -5-3-1

 88 »تمام خطر نصب«و » تمام خطر پیمانکاران«کلوزهاي مشابه در دو بیمه  -5-3-2

 88 (پوشش خطر کارخانه سازنده) 200کلوز  -5-3-3

 89 (پوشش دوره تضمین) 201کلوز  -5-3-4

 89 آالت ساختمانى و نصب) (پوشش ماشین 202کلوز  -5-3-5

 90 آالت مستعمل) (استثناي مربوط به ماشین 203کلوز  -5-3-6

 90 براي صنایع پردازش هیدروکربن) 1(شرط مخصوص شماره  204کلوز  -5-3-7

 90 ع پردازش هیدورکربن)براي پوشش کاتالیزورهاي صنای 2(شرط مخصوص شماره  205کلوز  -5-3-8

 91 (شرایط ویژه مربوط به تجهیزات اطفاي حریق) 206کلوز  -5-3-9

 91 ها و انبارها) (تضمین مربوط به کمپ 207کلوز  -5-3-10
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 1 13/06/97 مقدمه

 مقدمه

 مقدمه

ي هـا  هزینـه و صـرف وقـت و    گـذاري  سرمایهمهندسی و زیربنایی نیازمند ي ها طرحو  ها پروژه از برداري بهرهساخت و 

 بـرداري  بهـره است. مدیریت صحیح در تمام طول دوره سـاخت و نیـز دوره    محیطی زیستبسیار مالی، اجتماعی، سیاسی، 

ي بسـیار روبـرو   هـا  ریسـک بـا خطـرات و    خـود در دوره عمر  ها پروژهنقش مهمی در به ثمر نشاندن این گونه کارها دارد. 

ین مباحـث در مـدیریت پـروژه    تـر  مهـم اندیشیده شود. یکـی از   اي هویژبراي مقابله با آنان اقدامات  بایست میهستند که 

است کـه   برداري بهرهدر دوران مختلف پروژه از آغاز تا پایان دوره ساخت و نیز دوره  ها ریسکچگونگی رفتار و واکنش به 

پـیش رو   يهـا  اطمینـان مدیریت ریسک برخورد هوشمندانه با مخاطرات و عـدم  . شود میشناخته  »مدیریت ریسک«به 

خسارات و مشکالت احتمالی به بهتـرین روش مـدیریت و پاسـخ داده     گردد میي گوناگون سبب ها شیوهاست که با اتخاذ 

ین اقدامات براي مقابله با خطرات انتقال خسارات احتمالی به خارج از مجموعه است که بیمـه نمـودن   تر مهمشود. یکی از 

 راه حل آن است. ترین شده شناخته ،پروژه

اعم از ساختمان، سد، تونل، راه، خطوط انتقال آب و نیرو، نیروگاه، کارخانه، خطوط تولیـد،   ها آنو محصوالت  ها پروژه

ي دوره اجـرا در ایـن بـین   . دارنـد  اي بیمـه ي ها پوششبه انواع  نیاز ...، کاالهاي تولید و انبار شده، تجهیزات وآالت ماشین

 تواند میبروز خسارت که  منشااین اساس برحسب  بر. گردد میعمر یک پروژه تلقی  در طول ین دورهتر پرمخاطره ها پروژه

 عملیـات  تـوان  می، مخاطرات ویژه و نظایر آن باشد، سوزي آتشحوادث طبیعی، سرقت،  یاموضوع پیمان  تناشی از عملیا

ور کارگاه (متعلق به صاحب کـار)،  و امالك مجا تاسیسات، رفته، مصالح پاي کار، اجناس به کار آالت ماشینموضوع پیمان، 

تا در صورت بروز خسارت مدیریت توان بازسازي و یا پرداخت خسـارات را  غیره را بیمه کرد  وها  اشخاص ثالث و اموال آن

 نیاید.   به وجوداز محصول پروژه خللی  برداري بهرهداشته باشد و در فعالیت آن یا 

ي پیچیـده متاسـفانه بیمـه    ها پروژهو  ها سازهور و توانایی در ساخت ي بسیار در صنعت ساخت کشها پیشرفتبا وجود 

مورد توجه قرار نگرفتـه   ي احتمالی به اندازه کافیها خسارتبه منظور جبران  نامه بیمهنمودن صحیح و استفاده مناسب از 

با بیمه، به دلیل عدم آموزش و نیز عدم توجه بـه   برداران بهرهصنعت ساخت و  اندرکاران دسترغم آشنایی کلی  است. علی

ي زیربنایی و مهم کشـور هسـتیم کـه بـه     ها پروژهي بسیار به ها خسارتمناسب شاهد ورود  اي بیمهضرورت تهیه پوشش 

و به این خاطر تاخیر و اخـتالل در   شوند میي وارده به طور مناسب جبران نها آسیب اي بیمهدلیل نقص در تامین پوشش 

که ممکن است موجب از بین رفتن توجیه اقتصـادي و حتـی فنـی و اجتمـاعی بـراي تکمیـل        آید می به وجوداي کار اجر

تنهـا حـدود    گذشـته، ي هـا  سـال  با استناد به تحقیقـات ي انجام شده گردد. ها گذاري سرمایهپروژه و بدون استفاده ماندن 

ي مهندسـی منجـر بـه پرداخـت خسـارت توسـط       ها مهبیان گذار بیمهي درخواست شده توسط ها خسارتبیست درصد از 

و عـدم توجـه بـه کلوزهـا و شـرایط خصوصـی        ها نامه بیمهاي در تهیه  که نشان دهنده وجود اشکاالت پایهان شده گر بیمه

 ان تهیه شده است.گذار بیمهیی است که توسط ها نامه بیمه
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هـا در   در تحت پوشش قرار دادن پروژه یمهندس مهیب تیبا توجه به دامنه وسیع و اهمگفته و  با توجه به مطالب پیش

و حتی انجام عملیات در زمان آزمایش و یا دوره تضمین (نگهـداري) کـه مطـابق پیمـان بـه عهـده        ییدوره عملیات اجرا

(تهیـه،   ییربنایز يها و پروژه یانعمر هاي طرح مهندسی هاي باشد و تنوع مسائل مترتب بر آن، راهنماي بیمه پیمانکار می

 .دیارزیابی، دریافت خسارت) تهیه و تدوین گرد

 

 هدف -
 هایی جدول و ها هاي مهندسی و تهیه فرم راهنما ارائه توضیحات کاربردي در باره کلوزهاي مهم بیمه نیا هیهدف از ته

 اي بیمـه  هـاي  پوشـش  انتخاب براي گیرندگان تصمیم به راهنمایی و پروژه هر خطرات و ها ریسک شناسایی به کمک براي

بایست متن کامل کلوزها را مطالعه و بـا   گذار می در کنار توضیحات ارائه شده درباره کلوزهاي بیمه، بیمه .باشد می مناسب

 گیري نماید. توجه به شرایط، تصمیم

 

 دامنه کاربرد -
ایگاه و مفاهیم بیمـه،  نفعان با ج و ذي اندرکاران دستاین راهنما کوشش دارد ضمن آشنا نمودن مدیران، کارشناسان و 

   زیربنایی و عمرانی ارائه نماید. يها پروژهي مورد نیاز ها نامه بیمهروشی کاربردي براي تهیه 

هاي مهندسی، بیمه مسؤولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان نیز به تفصـیل توضـیح    نامه این راهنما عالوه بر بیمه در

 سـاخت  دوره در آن بسیار اهمیت دلیل به باشد، می مهندسی هاي حدوده بیمهداده شده است. این نوع بیمه که خارج از م

 قـرار  اسـتفاده  مورد مهندسی هاي و تاسیسات ساخته شده در کنار سایر بیمه اه پروژه از برداري بهره دوره در نیز و ها طرح

 .گیرد می
 
 

 



 

  1 فصل1

 بیمه و مدیریت ریسک





کیر تیریمد و مهیب - اول فصل  5 13/06/97 س

 بیمه و مدیریت ریسک -فصل اول 

دي است کـه هـدف آن کـاهش آثـار     مدیریت ریسک فرآین. باشد میهاي مدیریت پروژه  مدیریت ریسک یکی از حوزه

. در باشـد  مـی  از آن دوريبـراي   ریزي برنامهحوادث ناخواسته و  بینی پیشبار یک فعالیت از طریق اقدام آگاهانه براي  زیان

ي هـا  ریسک، منابع و تا با مدیریت صحیح دهد میسازمان و پروژه فرصت و اتخاذ تدابیر الزم به مدیران  نگري آیندهواقع با 

و چـه بایـد کـرد؟ بـه دنبـال پاسـخ و        ؟با دو سوال چه خواهد شد مدیریت ریسک .دهی نمایندرا سامانمرتبط با سازمان 

در شکل زیر جایگاه مدیریت ریسک در اجرا و تکمیل پروژه براسـاس اسـتاندارد مـدیریت پـروژه      .دباش می راهکار مناسب

PMBOK .نشان داده شده است 

 
 PMBOKجایگاه مدیریت ریسک در مدیریت پروژه براساس  -1-1شکل 

 فرآیند مدیریت ریسک  -1-1

 فرآیند مدیریت ریسک به طور خالصه عبارتند از:

  تشخیص و شناسایی ریسک -1

 یه و تحلیل و ارزشیابی ریسک  تجز -2

   ریسکي مختلف مقابله با ها روشبررسی  -3

  با حادثه) زمان هم یاي کنترل ریسک (قبل ها روش -الف

  (پس از حادثه)مالی ریسک  تامیني ها روش -ب

  ها روشترین روش یا  انتخاب مناسب -4

  ي انتخاب شدهها روش راياج -5

 جرا و اصالح برنامه مدیریت ریسکنظارت بر ا -6
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 ي مقابله با ریسکها تکنیک  -1-2

 :شوند می بندي دستهي زیر ها روشي مقابله با ریسک به ها تکنیک

قبل از ( رسد می و یا حوادث و خسارات به حداقل شود می حذف االمکان حتی ریسک ي کنترل ریسک:ها روش -الف

 .)وقوع حادثه حادثه یا هنگام

 حذف ریسک (مثل واکسیناسیون) -1

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

 مقررات راهنمایی) رايکاهش تواتر ریسک (مثل فیوز برق یا اج -3

  مثل آمبوالنس کارخانه)کاهش میزان خسارت ( -4

  (تامین مالی) ي جبران خسارت:ها روش -ب

 خسارتپذیرش  -1

 يگر بیمهخود  -2

 ي بیمه وابستهها شرکت تاسیسات -3

  انتقال خسارت -4

 مفاهیم ریسک و خطر -1-3

 1تیا علت اصلی خسارخطر  -1-3-1

 اي حادثـه موجب خسارت شود. در صنعت بیمه خطر بـه   تواند میکه  اي واقعهعبارت است از احتمال به وقوع پیوستن 

(لکن در عمل بـه نـوعی بـین طـرفین      که اتفاقی و غیر منتظره بوده و به اراده طرفین بستگی نداشته باشد. شود میگفته 

ا یک فعالیت و به عبـارت دیگـر عامـل    یخاصیت ذاتی یک ماده یا یک وضعیت . خطر شده است) بینی پیش آن بیمه وقوع

 .ارگونومیکی و یا روانی ظاهر گردد ،مکانیکی ،ژیکیبیولو ،شیمیایی ،صورت فیزیکیبه  تواند میکه  استصدمه و آسیب 

 2ط خطرزاراییا ش مخاطره -1-3-2

زمینه و احتمال وقوع حادثه و بـروز خسـارت را در آینـده    ند توان میاما  شوند نمیعواملی هستند که خود حادثه تلقی 

 .باشـند  می ،پتانسیل صدمه رساندنو  رسانی آسیبظرفیت نهایی  رايطی هستند که دارایفراهم نمایند. به عبارت دیگر ش

1- Peril 

2- Hazard 
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قـوع  مخاطره و احتمـال بـه و   ،سرعت و یا یخ زدگی جاده ،خطر و یا علت اصلی خسارت ،تصادف ،مثال در جریان رانندگی

 .گویند میپیوستن آن را ریسک 

 یی براي روشن شدن اختالف بین خطر و مخاطره ارائه شده است.ها مثالدر جدول زیر 

 مقایسه خطر و مخاطرات -1-1جدول 
 )Hazardمخاطرات ( )Perilخطر (

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

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

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

 1ریسک -1-3-3

نتیجـه مـورد انتظـار بـه دسـت      ه پیدا کند که موجب شـود  هبا یک یا چند مخاطره مواج ممکن است هر نوع فعالیتی

ریسـک عبـارت    ،به بیـان دیگـر  . شود میریسک نامیده  ،هر عاملی که بتواند راه حصول نتیجه مورد نظر را سد کند ؛نیاید

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

عبارت است از ریسک یا مجموعه خطر بـه اضـافه    گیرد میهاي مختلف قرار  بیمه در حوزهراین آنچه تحت پوشش بناب

اتومبیل خسارات ناشـی از   نامه بیمه در به عنوان مثال .احتمال و زمینه بروز حادثه را فراهم نماید) تواند می مخاطرات (که

چنانچـه عـواملی ماننـد سـرعت موجـب بـروز       حادثه تصادفی که تحت شرایط عادي اتفاق افتاده باشد قابل جبران است، 

 قابل تامین است. گر بیمهخسارات حاصله از نظر  نیز تصادف گردد

 انگر بیمهمعنا و مفهوم ریسک از نظر  -1-4

 خطر به معناي حادثه   -۱-٤-۱

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

 معناي موضوع بیمه خطر به  -1-4-2

سـاختمان مسـکونی    سوزي آتشدر بیمه  گویند میمثل آنکه  نامند میخطر  کنند میان آنچه را که بیمه گر بیمهگاهی 

 ریسک خوبی است یا آنکه کارخانه تولید مواد شیمیایی ریسک بدي است.

1- Risk 
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   به معناي تحقق امري در زمان معینخطر  -۳-٤-۱

در  گـردد  میمتعهد  گر بیمهکه ممکن است یک واقعه مطلوب و خوشایند باشد مثل آنکه در بیمه عمر به شرط حیات 

ریسـک مطلـوب و    تـوان  مـی حیات بیمه شده مبلغ مورد تعهد را پرداخت نماید کـه ایـن خطـر را     به شرطپایان مدت و 

 خوشایند نامید.

 خطر بندي تقسیم -1-5

 1خطر یا ریسک خالص یا ایستا -1-5-1

سـاختمان، یـا    سـوزي  آتـش مثـل آنکـه در    ؛باشـد  مـی خطراتی هستند که نتیجه آن فقط دو حالت زیان و عدم زیان 

و یـا آن کـه در اثـر عـدم وقـوع       گـردد  میو وضعیت مالک آن بدتر از سابق  بیند میساختمان دچار حریق شده و آسیب 

 .باشند می پذیر بیمهي ها ریسکزء ي خالص جخطرها. آید مین به وجودتغییري در وضعیت مالک  سوزي آتش

 2ریسک سوداگرانه یا پویا -1-5-2

ناشـی از  » عدم سـود و زیـان   ،سود« حالت 3در این ریسک  .در این ریسک شخص انتظار سود از عملیات خود را دارد

ایـن   .بفروشـد و امیدوار است آن را بـا سـود   خرد  میمثل امور بازرگانی که فرد کاالیی را  .باشد میعملیات فروش متصور 

 .باشد مین اي بیمهریسک مطلوب  ،خطر

 3ریسک خاص -1-5-3

ي خـاص خطراتـی هسـتند    ها ریسک. گذارد می تاثیریی هستند که در صورت وقوع بر روي فرد یا گروه کوچکی از مردم خطرها

 .گیرد میر مثل اکثر خطراتی که تحت پوشش بیمه قرا .در توان صنعت بیمه قرار گیرد تواند میها  که جبران خسارت آن

 4ریسک عام -1-5-4

مثل ریسک جنگ و زلزلـه ایـن خطـر جـزء      .گذارد میاثر نامطلوب بر روي گروه کثیري از مردم  ،که در صورت تحقق

 نیست. اي بیمهي مطلوب ها ریسک

1- PURE Risk 

2- Dynamic Risk 
3- Particular Risk 

4- Fundamental Risk 
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 1ویژگی خطر -1-6

که وقوع آن مسلم نباشد زیرا در این صورت از نظر بیمه خطر به  شود میخطر نامیده  اي واقعه مسلم نبودن وقوع آن:

 و قابل بیمه کردن نیست. آید میحساب ن

و یا آنقدر احتمال وقوع آن کم باشد که در حکـم   آید میزیرا در آن صورت نیز خطر به حساب ن غیرممکن نیز نباشد:

 ي آسمانی.ها سنگمثل خطر سقوط  ،امري غیر قابل وقوع تلقی گردد

لکن این احتمال وقوع  .به منزله تحقق امري در زمان معین خطر باید احتمال وقوع داشته باشد محتمل الوقوع بودن:

مثل آنکـه خطـر فـوت بـراي انسـان امـري مسـلم         .باشد میمشخص نبراي ما ممکن است مربوط به زمان معین باشد که 

امري نامسلم به حسـاب آمـده و قابلیـت بیمـه      گر بیمهولی چون زمان آن نامعلوم است بنابراین از نظر  گردد میمحسوب 

 .کند میپیدا  کردن

در  گـذار  بیمـه نفـع و یـا    ذي ،که اراده شخص بیمه شده دهد میخطري را تحت پوشش قرار  گر بیمه غیر ارادي بودن:

 نداشته باشد. تاثیروقوع آن 

به عبارت دیگر جبران خسارت بایـد از طریـق    .خطر در بیمه باید امري باشد که خسارت مادي ایجاد کند زیان مادي:

 .شود میمیسر باشد. مثال اگر حادثه فقط ایجاد ترس و وحشت کند خطر محسوب ن گر بیمهپرداخت وجه یا پول توسط 

 کیفیت وقوع خطر -1-7

 :عبارت است از خطر عوامل پیدایش

 ...طوفان و ،زلزله ،مثل خطرات سیل شود میکه به آن بالیا و یا حوادث طیبعی نیز گفته  عامل طبیعی؛ -الف

بـر اثـر    مثل آنکه حـوادث راننـدگی اکثـرا    باشد میکه در آن انسان عامل اصلی پدید آمدن حادثه  عامل انسانی؛ -ب

 .آید می به وجوددخالت انسانی 

مثل آنکه در پدیده خودسوزي ماهیت جسم به اضافه  باشد میکه عامل ذاتی در بروز حادثه دخیل  زا؛ عامل درون -ج

 خودي تفاله چغندره . مانند آتش گرفتن خود بگردد میآمدن حادثه  به وجودشرایط خاص محیطی موجب 

 تشدید خطر -1-8

 سـوزي  آتشعادي در معرض خطر  مثل آنکه یک منزل مسکونی به طور(در اکثر موارد خطر حالت عادي خود را دارد 

 :که احتمال وقوع خطر افزایش یابد که این عوامل عبارت است از شود میگاهی اوقات عواملی موجب  )هست

. باشـد  میین عامل ایجاد خطر تر بزرگي روزانه انسانی ها فعالیتسهل انگاري و خطرات ناشی از  :فعالیت انسانی -1

1- Risk 
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 .باشد میدر این اماکن  سوزي آتشآوردن  به وجودي جنگلی عامل ها گردشگاهي انسانی در ها فعالیتمثل آنکه 

مثـل آنکـه سـاختمانی کـه سـازه       گـردد  میاین عامل به سازه و شرایط داخلی واحد مورد بحث بر :عامل داخلی -2

 .باشند میدر معرض خطر  تر بیشو یا کارخانه تولید مواد شیمیایی  باشد میاصلی آن چوب و مصالح خطرناك 

مثل آنکه یک واحد مسکونی که در مجـاورت یـک    گردد میاین عامل به یک امر خارج از بیمه بر عامل خارجی: -3

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

 تغییر خطر -1-9

کاربرد مورد بیمه را تغییر دهد و یا دخـل و تصـرف در    ،پس از مدتی از شروع بیمه گذار بیمهکه  افتد میموقعی اتفاق 

پـس از تغییـر    درنگ بیقانون بیمه باید  16گونه موارد حسب ماده  در این .آن به عمل آورد که منجر به تشدید خطر شود

 را مطلع سازد. گر بیمه ،خطر

 مدیریت ریسک و بیمه -1-10

از خطر و خسارت ناشی از حوادث از جملـه موضـوعات    ی به منظور کاهش و یا جلوگیريیتالش براي یافتن راهکارها

در  توانـد  مـی است کـه   هایی روشین صنایع و یا کارآمدتربیمه یکی از  .نسان در طول تاریخ بوده استبسیار دغدغه آمیز ا

بیمـه   حرفـه . بیمه است آمدن به وجودخطر دلیل  گفت توان می . بنابرایننماید میبار خطر به آنان کمک  کاهش آثار زیان

و یا صنعت بیمه با پذیرش خطر و آثار احتمالی از وقوع آن با رعایت مالحظات و بر مبناي علم ریاضی و آمـار و همچنـین   

 .کند میبیمه معنا پیدا  ،بیمه و خطر الزم و ملزوم یکدیگرند و با بودن خطر شود میگفته  الت استوار است.ادانش احتم

بـا بیمـه نمـودن مـورد بیمـه       گـذار  بیمه. گیرد میدر مدیریت ریسک، بیمه نمودن پروژه در دسته انتقال خسارت قرار 

دارد خسـارات وارده جبـران گـردد. در     گـر  بیمـه که با  اي بیمهانتظار دارد در صورت بروز حادثه و خسارت مطابق قرارداد 

ي انجام شـده و منـافع موجـود در انتقـال     ها گذاري سرمایهي زیربنایی با توجه به حجم عظیم ها پروژهي عمرانی و ها طرح

(مـدیریت و  کشـور  موضوعی است که همواره به آن تاکید شده و سازمان برنامـه و بودجـه    ها پروژهخسارت، بیمه نمودن 

 ه است.در شرایط عمومی پیمان این موضوع را مورد توجه قرارداد ،پیشین) ریزي برنامه

 

 



 

  2فصل 2

ي عمرانی و ها طرحجایگاه بیمه در 

 زیربنایی





 13 13/06/97 ییربنایز و یعمران يها طرح در مهیب گاهیجا - دوم فصل

 ي عمرانی و زیربناییها طرحجایگاه بیمه در  -فصل دوم 

ي عمرانی و کارهاي اجرایی، خسـارات ناشـی از حـوادث و بیمـه نمـودن      ها طرحبا توجه به اهمیت جبران خسارت در 

ي هـا  دسـتگاه نامه الـزام   آیین«موضوع قرارداد در شرایط عمومی پیمان مورد توجه قرار گرفته است. از سوي دیگر مطابق 

یـه امـوال منقـول و    ي اجرایی موظف به بیمه نمودن کلها دستگاههیات وزیران،  »الزم اي بیمهي ها پوششاجرایی به اخذ 

جبران  هي طرفین قرارداد و نحوها مسوولیت. در اینجا به طور مختصر به برخی از موارد مهم مرتبط با باشند میغیرمنقول 

 :گردد میخسارت اشاره 

 الزم اي بیمهي ها پوششي اجرایی به اخذ ها دستگاهالزام  نامه آیین -2-1

ي اجرایـی بـه   هـا  دستگاهنامه الزام  آیین« 23/05/1390رخ مو  ه40484/ت105600شماره طی مصوبه هیئت وزیران 

 عبارتنداز؛ نامه آیین. سه ماده اول این را تصویب نمود» اي الزم ي بیمهها پوششاخذ 

) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایـران ـ مصـوب    222اجرایی موضوع ماده ( يها دستگاهـ 1ماده

و اعتبـارات الزم   بنـدي  زمـان برنامه  1390ـ موظفند با همکاري بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران تا پایان سال 1389

جمهـور ارایـه    و نظارت راهبردي رییس ریزي امهبرنبراي بیمه نمودن اموال منقول و غیرمنقول خود را تنظیم و به معاونت 

اي که تا پایان برنامه پنج ساله پنجم جمهـوري اسـالمی ایـران امـوال منقـول و غیرمنقـولی کـه از محـل          نمایند، به گونه

ي دولتی تملـک،  ها شرکتاي مندرج در بودجه  هاي عمرانی) و مصارف سرمایه اي (طرح هاي سرمایه اعتبارات تملک دارایی

ي هـا  شـرکت و حوادث طبیعی از قبیل سیل و زلزله نـزد   سوزي آتشرا در برابر خطرات  شود مییداري و ایجاد شده یا خر

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

س مـاده  گـذاري در حـال سـاخت براسـا     ي سـرمایه هـا  پروژههاي عمرانی و  براي طرح اي بیمهي ها پوششـ اخذ 2ماده

 .ـ الزامی است1389) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران ـ مصوب 168(

 عمـومی  شرایطبراساس  پیمانکاراننامه ترتیبی اتخاذ نمایند که  ) این آیین1ي اجرایی موضوع ماده (ها دستگاهـ 3ماده

 تاسیسـات ، هـا  سـاختمان قراردادها موظف شوند تمام ـ در 1351قانون برنامه و بودجه ـ مصوب   )23موضوع ماده ( پیمان

 .نمایند بیمهر را به هزینه خود یادر اخت یامتعلق به خود و  کارگاهساخت و ابزار و وسایل 

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

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

آالت و  حفـظ و نگهـداري مصـالح، تجهیـزات، ماشـین      مسوولروز تحویل کارگاه تا روز تحویل موقت از  پیمانکار -الف

 .  باشد می مانند آن ، حریق وسرقت کارهاي موضوع پیمان در مقابل عوامل جوي،
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ن مـورد هـیچ   اسـت و کارفرمـا در ایـ    ي وارد شده به شخص ثالث در محوطه کارگـاه ها خسارت مسوولپیمانکار  -ب

 مجـاور وارد آیـد، پیمانکـار    تاسیسـات  انگاري پیمانکار خسـارتی بـه امـالك و    سهل اگر دراثر... .ی ندارد.مسوولیت

 .  باشد میجبران  مسوول

پیمانکار باید پیش از شروع کار، کارهایی را که در اسناد پیمان تعیین شده درمقابل حـوادثی کـه در اسـناد یـاد      -ج

کـه تکلیـف بیمـه     درصورتی. اي مورد قبول کارفرما، بیمه نماید موسسهنفع کارفرما نزد  شده مشخص گردیده به

و کارفرما  نماید می پیش از شروع کار چگونگی آن را از کارفرما استعالم در اسناد پیمان مشخص نباشد، پیمانکار

  .نماید میروز کارها و حوادث مشمول بیمه را به پیمانکار ابالغ  10در مدت 

داشته و درصورت به تعویق افتـادن تـاریخ تحویـل موقـت، تمدیـد       تا تاریخ تحویل موقت اعتبار بایست می ها نامه هبیم

 تـاخیر بـه مـدت    مربـوط آن قسـمت از هزینـه بیمـه کـه      .نماید میپرداخت را  بیمهبه  مربوط هاي هزینه کارفرما. گردند

باید به نحوي کار را بیمه نماید کـه خسـارت دریـافتی     کارفرما .گردد میپیمانکار است به حساب بدهی او منظور  غیرمجاز

 اعاده کارها به حالت اولیه کافی باشد.   رايب

 .  باشد میبه عهده او  ها خسارتکار را بیمه نکند، جبران  اگر کارفرما

 موظف است:   درصورت بروز حادثه، پیمانکار

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

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

آورد. کارفرما مبلـغ   درمی مشاور و کارفرما به اجرا تاییدگفته را تهیه و پس از  پیمانکار برنامه زمانی انجام کارهاي پیش

تا اعاده کار بـه حالـت اولیـه بـه پیمانکـار       به تدریج (مستقیم یا باالسري) را طبق هزینه تمام شده گر بیمهوصول شده از 

 .  نماید میپرداخت 

و ابزار و وسایل کارگاه را کـه متعلـق بـه     آالت ماشین موقت، تاسیساتو  ها ساختمانموظف است تمام  پیمانکار  -د

   نماید. سلیمترا به کارفرما  ها نامه بیمه رونوشت و نموده بیمه خود هزینه بهاوست و یا در اختیار اوست 

 .  نماید میگذارد، کارفرما بیمه  پیمانکار می اختیار در کارفرماو ابزاري را که  آالت ماشین

هرگاه پیمانکار موارد درج شده در این ماده را به انجام نرساند کارفرما آن تعهـدات را انجـام داده و هزینـه آن را      -ح

   .نماید می% به حساب بدهی پیمانکار منظور 15به اضافه 

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

سـیل و   ،زلزلـه  ،واگیـردار ي هـا  بیمـاري شـیوع   ،ي عمـومی هـا  اعتصـاب و  هـا  انقالب ،اعم از اعالم شده یا نشده ،جنگ

که  طوفان و حوادث مشابه خارج از کنترل دو طرف پیمان ،و مهار نشدنی دار دامنهي ها سوزي آتش ، ي غیر عاديها طغیان

و در صـورت   آید میحوادث قهري به شمار پیمانکار ناممکن سازد جزء  رايکار وقوع یابد و ادامه کار را ب رايدر منطقه اج
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ي وارده بـه طـرف   هـا  خسارت مسوولدر بروز حوادث قهري، هیچ یک از دو طرف  شود. میبه ترتیب زیر عمل  ،ها آنبروز 

 دیگر در اثر این حوادث نیست. 

حفاظت از کارهاي اجرا شده که در وضـعیت قهـري رهـا     رايموظف است؛ که حداکثر کوشش خود را ب پیمانکار -الف

هاي مطمئن و ایمن، به کار  مصالح و تجهیزات پاي کار به محل و انتقال شود میمنجر به زیان جدي  ها آنکردن 

ـ  ،کاندر حد ام ،نیز باید تمام امکانات موجود خود را در محل کارفرما برد. تسـریع در ایـن امـر، در اختیـار      رايب

 دهد. پیمانکار قرار 

 ؛  شود میي وارد شده به شرح زیر عمل ها خسارتدر مورد  -ب

جبـران   رايباشد ب 21کارهاي موضوع پیمان مشمول بیمه موضوع بند (ج) ماده ي وارد شده به ها خسارتهرگاه  -1

   شود. میآن، طبق همان ماده اقدام 

نیسـت یـا میـزان     21کارهاي موضوع پیمان، مشمول بیمه موضوع بنـد (ج) مـاده   ي وارد شده به ها خسارتاگر  -2

  .است جبران خسارت به عهده کارفرما کافی نباشد ها خسارتجبران  رايب ها آن

و ابزار و وسایل پیمانکار، با توجه به  آالت ماشینموقت،  تاسیساتو  ها ساختماني وارد شده به ها خسارتجبران  -3

  .است به عهده پیمانکار ،21بند (د) ماده 

 22/12/1380مورخ  5490نشریه ) EPC(قراردادهاي طرح و ساخت صنعتی  -2-3

 )ها آنیت تهیه مسوول، ها نامه بیمهانواع صنعتی ( EPCعمومی  شرایط 15ماده  -2-3-1

پوشش موارد تعهدات عمومی خود در رابطه با پیمان با کارفرمـا،   رايب ،الزمي ها نامه بیمهپیمانکار، موظف به تهیه  -15-1

تمدیـدهاي پـس از آن    ،و نیـز  هـا  آندر مدت اعتبار  ها نامه بیمههمچنین وي موظف به حفظ  .است 6و بر اساس پیوست 

 اي بیمـه ي هـا  پوشـش  نتـامی ي خود و کارفرما، نسبت به ها مسوولیتپیمانکار بدون ایجاد محدودیت در تعهدات و  .است

 :از جمله مواردي به شرح زیر است ،نامه بیمه. پوشش این کند میاقدام 

 تا انبارهاي کارگاه. ،بیمه حمل مصالح و تجهیزات پروژه، از محلهاي تولید یا فروش -15-1-1

رگـاه و یـا   اپوشش هر نوع خسارت بـه مصـالح و تجهیـزات مسـتقر در انبارهـاي ک      رايبیمه تمام خطر نصب ب -15-1-2

 دوران عملیات ساختمان و نصب تا تاریخ تحویل موقت. رايهاي ساختمان و نصب ب محل

کارفرمـا و   ،و یـا مـرگ کارکنـان پیمانکـار     دیدگی آسیبپوشش هر نوع خسارت منجر به  رايب ،یتمسوولبیمه  -15-1-3

باط با کارهاي موضوع پیمان، دچار حادثـه یـا   و سایر کارکنانی که به نحوي در ارت نان پیمانکاران دست دوم پیمانکارکارک

ز صدمات جانی یا فوت یا زیان و خسارت وارده یت ناشی امسوولپوشش  رايسانحه شوند و همچنین بیمه اشخاص ثالث ب

 پیمان. رايبه اموال در اثر اج
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سـاختمان و نصـب و    کارهـاي  راياجـ  رايب ،مورد نیاز تاسیساتسایر تسهیالت و آالت ساختمانی  ماشینبیمه  -15-1-4

 بیمه وسایل نقلیه متعلق به پیمانکار و پیمانکاران دست دوم وي، مربوط به کارهاي موضوع پیمان. ،همچنین

ي وارده است و پیمانکار را به هیچ وجـه از  ها خسارت تامینبیمه کردن مصالح و تجهیزات و کارها، تنها به منظور  -15-2

 .کند نمیتعهدات خود مبري 

ط رایبه عهده پیمانکار است. مگر اینکـه در شـ   از جمله پرداخت حق بیمه و فرانشیز  نامه بیمهینه تهیه و حفظ هز -15-3

 شده باشد. بینی پیشخصوصی نحوه دیگري 

ي هـا  نامـه  بیمـه ي یاد شده را در موعد مقرر تهیه ننماید و یـا  ها نامه بیمهدر صورتی که پیمانکار تمام یا بخشی از  -15-4

از  ،ي مربـوط را ها هزینهکرده، و  ها نامه بیمهرأسا اقدام به تهیه و یا تمدید  تواند میکارفرما  ،به موقع تمدید نکند موجود را

بـدهی  ، بـه حسـاب   هـا  نامه بیمهبه حساب بدهکار پیمانکار منظور دارد. هرگاه، هزینه تهیه  ،جمله هرگونه هزینه باالسري

یـاد شـده قـرار نگرفتـه      اي بیمـه قصور پیمانکار، کار خسارت دیده تحت پوشـش   . هرگاه به علتشود میپیمانکار گذاشته 

 .است 74باشد، پیمانکار موظف به جبران خسارت وارده تا میزان تعین شده در ماده 

 )ها آنیت تهیه مسوول، ها نامه بیمهانواع صنعتی ( EPCعمومی  شرایط 17ماده  -2-3-2

طبـق   هـا  آن، در تعهد کارفرما باشد. کارفرما نسبت به دریافت 6پیوست 2-6طبق بند  ها نامه بیمههر گاه اخذ برخی از 

 .کند میشده در این پیوست، اقدام  بینی پیشضوابط 

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

 . بیمه18فصل 

 ها بیمه عمومی هاي الزام. 18-1

 براي پوشش الزم، يها نامه بیمه تهیۀ به موظف ،پیمانکار باشد، نشده تعیین دیگري ي گونه به خصوصی شرایط در اگر

 تعهدها در محدودیتایجاد  بدون ،کارپیمان است. تحویل گواهی صدور تا ،ها آن نگهداشتن برقرار و زیر در شده تعیین موارد

 :کند می اقدام زیر، اي بیمه يها پوشش تامین به نسبت ،کارفرما و خود هاي یتمسوول و

 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 خسـارت  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 پیمانو  اسـت  وارده يها خسارت جبران ي هزینه تامین منظور به تنها ،کارها و تجهیزات و مصالح کردن بیمه

 و تهیـه  ي هزینـه  نشده باشد، 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

 طبق ،ها آندریافت  به نسبت باید کارفرما باشد، کارفرما تعهد در ،خصوصی شرایط طبق ها نامه بیمه از برخی اخذ هرگاه

 .کند اقدام ،شده تعیین شرایط

 

 





 

  3فصل 3

 تعاریف و مفاهیم بیمه مهندسی





 21 13/06/97 یمهندس مهیب میمفاه و فیتعار - سوم فصل

 تعاریف و مفاهیم بیمه مهندسی -فصل سوم 

ي مهندسـی توضـیح   هـا  بیمـه ي مهندسی برخی از مفاهیم و تعاریف مهم در ارتباط با ها بیمهپیش از ورود به مباحث 

 .شود میداده 

 1گر بیمه -3-1

 و 1350بیمه مرکـزي مصـوب سـال     تاسیسات قانون و 1316ي مصوب سال گر بیمه انونبیمه که طبق ق يها شرکت

ي بیمـه خصوصـی اعـم از    ها شرکتیی که در آینده به صورت ها شرکتتحت نظارت بیمه مرکزي ایران فعالیت دارند و یا 

 .شوند میداخلی یا خارجی ایجاد 

 2گذار بیمه -3-2

نمایـد. در   خریداريپردازد تا پوششی را  می گر بیمهشخص حقیقی یا حقوقی است که وجهی را به  گذار بیمه از منظور

  :ان عبارتند ازگذار بیمهمعموال  ي عمرانیها طرح

   کارفرما –

   مشاور –

 اصلی و فرعی   پیمانکار –

   پیمانکارتخصصی –

 تدارك کننده مصالح و تجهیزات   شرکت –

 حمل و نقل  شرکت –

 3بیمه موضوع -3-3

پوشـش قـرار    تحـت  نامـه  بیمـه متعارف موضوع بیمه احتمال وقوع خطرهایی است که در طول اعتبار مدت  صورت به

ایـن خطـرات    ).تئااسـتثنا به جز ( تمال وقوع داردي عمرانی موضوع بیمه کلیه خطرهایی است که احها طرحدر . گیرد می

 ،نصـب  ،حـوادث در حـین اجـرا    ،سـوزي  آتـش ، سـرقت آن و حوادث طبیعی و یـا   نظایرشامل حوادث ناشی از عملیات و 

 دائم است.  برداري بهرهموقت و  برداري بهره ،اندازي راه

1- Insurer 

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

عمرانـی معمـوال مـورد بیمـه      يها طرح. در گیرد میقرار  بیمه یا هر نفعی است که تحت پوشش مسوولیتاموال، کاال، 

حقوق و عوارض گمرکی  ،، کارکنان، حمل و نقلمربوط تجهیزاتو کلیه  )کارهاي موقت و دائم(شامل عملیات ساختمانی 

، گرفتـه امانـت در اختیـار پیمانکـار قـرار      به طورمجاور که  تاسیساتضایعات و همچنین  برداشتقطعات وارداتی، هزینه 

 آالت ماشـین تجهیزات پاي کـار و نیـز    وو مصالح  شود میمصالحی که توسط کارفرما تهیه  . همچنین تجهیزات یاباشد می

   .گیرد می ساختمانی را دربر

 1بیمه مدت  -3-5

تعیـین   گـذار  بیمهدرخواست  موردي ها پوششعبارت است از تاریخ شروع بیمه تا تاریخ انقضاي بیمه که برحسب نوع 

 هـا  پوشـش آغاز شده و با پایان و تکمیل کارهـا و برحسـب نـوع     قراردادي عمرانی مدت بیمه از شروع ها طرح. در شود می

بـه گونـه    مگـر اینکـه  منطبق با برنامه زمـانی پـروژه اسـت     گر بیمه مسوولیتتاریخ شروع و خاتمه  معموال .یابد میخاتمه 

  .دیگري توافق شود

در قالـب بیمـه اصـلی یـا      موردنیـاز ي ها پوششمعموال  ،ارفرما و پیمانکار در دوره تضمینک مسوولیتبه ادامه  توجه با

موقت در مرحله نخسـت متوجـه بیمـه سـاخت و      برداري بهرهو  آزمایشی اندازي راه. اگرچه یابد میي تکمیلی ادامه ها بیمه

   .یابد مینگهداري گسترده، ادامه  ي مذکور برحسب مورد تحت عناوین نگهداري ساده وها پوششنصب است با این حال 

 2مبلغ بیمه -3-6

 .بپردازد گذار بیمهر ممکن است به در صورت تحقق خط گر بیمهحداکثر مبلغی است که 

 3بیمه شده اموال ارزش -3-7

ارزش اموال بیمه شده  شود. میاطالق  اي بیمهارزشی است که این اموال در لحظه شروع قرارداد دارند که به آن ارزش 

 در .اموال بیمـه شـده باشـد    اي بیمهمبلغ بیمه باید برابر با ارزش  شود. می نامیدهدر لحظه وقوع خسارت ارزش جایگزینی 

...  مصـالح و  ،آالت ماشـین  ،سـاختمانی هر جزء از مورد بیمه نظیر کارهاي  رايي عمرانی معموال ارزش مورد بیمه بها طرح

1- Duration of Insurance 

2- Sum Insured 
3- Value of the Insured Property 
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 معمـوال  درخواسـت  بیمه به صورت حداکثر غرامت مورد ، مبلغمسوولیت يها بیمهدر مورد . شود میمشخص  نامه بیمهدر 

   .گردد میدر صد مبلغ بیمه تعیین  10حداکثر تا  ضایعاتدرصد مبلغ بیمه و ارزش برداشت  50حداکثر برابر است با 

 1حق بیمه -3-8

. میزان حق بیمـه بـه   کند مییا اقساط پرداخت  جایک به صورت  اي بیمهخرید پوشش  رايب گذار بیمهمبلغی است که 

ان گـر  بیمهاگرچه  .بستگی دارد نامه بیمهارتباط با پوشش  دراز عوامل ریسک  گر بیمهحدود و پوشش و مدت آن و ارزیابی 

 مـورد یـک   یکسـانی در  بیمـه  حـق  گـر  بیمهولی لزوما دو  نمایند میي مشابهی استفاده ها روشمحاسبه حق بیمه از  رايب

   .دهند میخاص ارائه ن

البته تغییرات غیرمعمـول در طـی    .گردد میدر مبلغ بیمه حاصل  )بیمهنرخ (ضرب ضریب احتمال خطر  بیمه از حاصل حق

و مـدت بیمـه    گیـرد  مـی قرارداد انجام  رايارزش اموال مورد بیمه و همچنین نوع کارهایی که در پیوند با اج ومدت بیمه در نوع 

 صـورت و در صـورتی کـه بـه     شـود  مـی معموال به صورت مقطوع یا درهزار از مبلغ بیمـه ارائـه    بیمه حق .نیز حائز اهمیت است

 .گیرد میقرار  گذار بیمهي بیمه اعالم شده و مورد توافق ها شرکتطی است که توسط رایتابع شاقساطی پرداخت شود 

 2فرانشیز -3-9

در  گـذار  بیمـه  مبـاالتی  بـی و جلـوگیري از   اي بیمـه مبلغی از هر خسارت است که به منظور رعایت اصل نفع  یا درصد

 گـر  بیمـه و  گـذار  بیمـه است و میزان آن بر اساس توافق  گذار بیمهعهده  بر ،رعایت نکات ایمنی و انجام اقدامات پیشگیرانه

 .شود میتعیین 

 3نامه بیمه -3-10

مبادلـه   مربـوط  مقـررات ضـوابط و   ،بـا رعایـت قـوانین    گـر  بیمهو  گذار بیمهه است که بین همان قرارداد بیم نامه بیمه

بـا   نامـه  بیمـه  معمـوال  .گـردد  میبه وضوح درج  گردیدارکان بیمه معرفی  به عنوانتمام عواملی که  نامه بیمهدر  .گردد می

سـندي اسـت کـه بـه      نامـه  بیمـه متعـارف   روالبه  .یابد میاعتبار  )یا اقساطی یک جابه صورت (پرداخت اولین حق بیمه 

 گـذار  بیمـه اي که از طـرف   نامه پرسشي مندرج در ها پاسخبه استناد  نیزو  گذار بیمهموجب آن و بر اساس پیشنهاد کتبی 

بـه مـورد    واردهخسـارت   گـر  بیمـه  ،گیرد میصورت  نامه بیمهاظهارات کتبی وي که به منظور درج در  سایرتکمیل شده و 

1- Premium 

2- Franchise 
3- Policy 
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ط رایو شـ  اسـتثنائات کرده باشـد بـا رعایـت     پرداخترا در صورتی که حق بیمه را در زمان مقرر  گذار بیمهمتوجه بیمه و 

 .شده جبران خواهد کرد بینی پیشتا میزان  مربوطي ها الحاقیهمندرج در آن یا مندرج در 

 1حادثه یاانواع خطر  -3-11

 2طبیعیخطرات  -3-11-1

آب، بـاران، بـرف،    طغیـان ، زلزلـه، طوفـان،   سـیل آمدن آن نقشـی نـدارد ماننـد     به وجودخطراتی است که انسان در 

 ... آتشفشان و

 3سایر خطرات -3-11-2

ي، سقوط، تصادم، کار ب، سرقت، خراسوزي آتشاست مانند انفجار،  موثرآمدن آن  به وجودخطراتی است که انسان در 

 .. . ریزش و

 4تمام خطر -3-12

 .باشد میمستثنی شده تحت پوشش  نامه بیمهآنچه صراحتا در  به جزیعنی تمام خطرات 

و پنهان  اساسی عیوب بیمه) و CECR( ساختمانیشده  تکمیلي ها ریسک بیمه به جز مهندسیهاي  بیمهتذکر: همه 

 .باشند می) تمام خطر LDBساختمان (

 5نامه بیمه يکلوزها -3-13

تغییـر   شـروط  مطـابق آن  نامـه  بیمـه  یطشـرا و  هـا  ویژگیی است که به موجب آن شرایط، نامه بیمهمنظور از کلوز در 

د. هـر  نبیاتغییر  نامه بیمهي ها ویژگیبرخی  شوند کرده و سبب می عمل نامه بیمهها همانند شرایط خصوصی بد. کلوزیا می

 یـا رقمـی و   سـه معموال به صورت کدهاي مهندسی، کلوز مخصوص به خود را دارد. شماره کلوزها  بیمه هاي رشتهکدام از 

در صـورت   ممکـن اسـت ترکیبـی از کلوزهـا وجـود داشـته باشـد.        نامـه  بیمهدر یک  .باشند می به صورت عالئم اختصاري

حـاکم بـر پـروژه،     شـرایط با توجه بـه   .یابد میکاهش  یااضافه  بیمهحق  اضافه نمودن برخی از کلوزها یادرخواست حذف 

ي مهندسـی بـه طـور کامـل     هـا  بیمهم این راهنما کلوزهاي در فصل پنج .نباشندممکن است بعضی از کلوزها قابل حذف 

از اهمیـت فراوانـی    نامـه  بیمـه ضیح داده شده است. تعیین کلوزهـاي مناسـب در   تو ها آنمعرفی و برخی از پرکاربردترین 

1- Peril / Event / Occurrence 

2- Natural Perils / Acts Of God 
3- Other Perils / Human Errors 

4- All Risks 
5- Clauses / Endorsements 
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پرداخت خسارت بیمـه را دچـار مشـکالت     تواند می ها آناست و در صورت عدم توجه به انتخاب دقیق و مناسب  برخوردار

و تنظیم شرایط و کلوزهاي آن ضمن توجه به شرایط پـروژه   نامه بیمههنگام تهیه  شود میبسیاري نماید. از این رو توصیه 

 از افراد متخصص و خبره نیز مشورت گرفته شود.

 





 

  4فصل 4

 هاي مهندسی بیمه
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 هاي مهندسی بیمه -فصل چهارم 

آشنا شـویم. بیمـه انـواع گونـاگونی      ها آنو ویژگی  ها بیمهي مهندسی نیاز است با انواع ها بیمهپیش از ورود به مبحث 

 . شوند میي بازرگانی تقسیم ها بیمهي اجتماعی و ها بیمهدارد که به طور کلی به دو دسته 

 بیمهانواع  -4-1

   ي اجتماعیها بیمه -4-1-1

جوامع انسانی پس از سیر مراحل تـاریخی   .شود میاز قانون نیز گفته  ناشی بیمه یااجباري  بیمه ،ها بیمهبه این نوع از 

از حقـوق   اجتمـاعی هاي انسانی داراي نظم در مقابل تکالیف و تعهدات  ت دائمی در یک محل و تشکیل جمعیتو با سکون

و بیکـاري   ،ز به حمایت در مقابل خطرات احتمالی از جمله بیمـاري یایکی از این حقوق ن گردیدند، نیز برخوردار اجتماعی

وظیفـه دولـت    .ز به حمایـت دارنـد  یان ،گردند میاقشار کم درآمد وکارگران که نیروي مولد جامعه محسوب  باشد میه غیر

زندگی حـال و آینـده اشـخاص در     تامینبا هدف تسهیل امکانات و  اجتماعیي ها بیمهحمایت از این اقشار بوده و هست. 

تجـارت و صـنعت    ،ی جامعـه ییـا سالمت و اطمینان اقشار کم درآمد و کـارگران و کارکنـان موجـب پو    .اجتماع موثر است

بق قـانون  و کلیـه افـراد جامعـه مطـا     گیرند میبه صورت قهري از سوي قوانین کشور مورد اجرا قرار  ها بیمهاین  .گردد می

 .باشند میموظف به رعایت مقررات آن 

  ي بازرگانیها بیمه -4-1-2

وجود نـدارد هـر چنـد ممکـن اسـت در       ها آني اختیاري بودن آن است و اجباري براي تهیه ها بیمهین مشخصه بارز ا

ي هـا  بیمـه  وجـود داشـته باشـد.    هـا  آني دولتی یا شرایط عمومی پیمان الزام بـه تهیـه   ها دستورالعملبرخی موارد مانند 

 ؛شوند می بندي دستهزیر بخش کلی  چهاربه بازرگانی 

 بیمه اشخاص -1

 ):اشیابیمه اموال ( -2

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

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

 بیمه محصوالت کشاورزي -ج

 بیمه هواپیما -د

 بیمه مهندسی - ه

 بیمه کشتی -و

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

 بیمه کامپیوتر -ح
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 ي فضاییها سفینهبیمه  -ط

 ... -ي

 مدنی) مسوولیت( مسوولیتبیمه  -3

 گـذار  بیمـه بـه دلیـل عـدم ایفـاي تعهـد       گـر  بیمـه موضوع بیمه میزان معینی از پول است کـه   بیمه زیان پولی: -4

   .ه تضمین، بیمه عدم النفع، بیمه صداقت و امانت)(بیمه اعتبار، بیم پردازد می

ي عمرانی و نیز کارهاي ساخت و ساز کاربرد دارد) زیر ها طرحبیمه مهندسی (که در  نمایید میکه مالحظه  گونه همان

 .شود میمجموعه بیمه اموال محسوب 

 1ي بازرگانیها بیمهاصول  -4-2

و  گـر  بیمـه منظور امکـان اسـتقرار و تـداوم بیمـه و نفـع طـرفین آن (      ي بازرگانی به ها بیمهبا توجه به اختیاري بودن 

را  هـا  آن توانـد  مـی ي بازرگانی حاکم است که هیچ یک از طرفین قراردادهـاي بیمـه ن  ها بیمهزیر بر انواع   اصول) گذار بیمه

  آنکه در ادامه بـه   شود می ینقض نماید. در صورتی که یکی از این اصول نقض گردد، قرارداد بیمه مشمول مقررات خاص

 .گردد میاشاره 

 2نیت یا حد اعلی  اصل حسن -4-2-1

طرفین قرارداد بیمه بایـد   داشته باشند. نیت باید در گفتار و اعمالشان صداقت و حسن  گذار بیمهو  گر بیمههردو طرف 

 گذار بیمهو هم از سوي  گر بیمههم باید از سوي  اصل حسن نیت .بند باشند در نهایت پاکی و صداقت به تعهدات خود پاي

 رعایت شود.

هرگونه اطالعـاتی   نین در زمان اجراي آن،چو هم قراردادموظف است هنگام انعقاد  گذار بیمه :گذار بیمهدر مورد  -الف

ایـن اطالعـات را در فـرم     گر بیمهخواه  برساند، گر بیمهرا که در خصوص ارزیابی ریسک بیمه نیاز است به اطالع 

 خواسته باشد و یا نخواسته باشد. امهن بیمهپیشنهاد 

موظف است در سند بیمه کلیه تعهدات خود را به طور واضـح و مشـخص بیـان کنـد و      گر بیمه :گر بیمهدر مورد  -ب

 برساند. گذار بیمهمواردي را که در پرداخت خسارت موثر است به اطالع 

 بیمه را باطل اعالم کند. تواند میمقابل  طرف ،ندر صورت عدم رعایت این اصل از سوي هر یک از طرفی توجه:

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

 اي حادثهآن را بپردازد. یعنی خسارت در نتیجه وقوع  گر بیمهشده باشد تا بیمه  علت نزدیک خسارت وارده باید حادثه

باید نشان دهد که بین وقوع حادثـه   و است گر بیمهدریافت خسارت از  در اندیشه گذار بیمهوارد آمده باشد.  ،شده بیمهکه 

شده ایجـاد   بیمها از حادثه مستقیمیعنی خسارت رابطه علت و معلولی نزدیک و مستقیم وجود دارد.  و خسارت وارد شده

عواملی بین حادثه و خسارت وجود داشته باشـد لـیکن چنانچـه بـین خسـارت و       یاهر چند ممکن است دلیل  .شده است

از حادثه بداند خطر مـورد   ناشیاست چنانچه عرف و عقل خسارت را  مسوول گر بیمهه معقول باشد رابط بیمهحادثه مورد 

 .محقق شده است بیمه

هر یک در پی دیگري و از نتیجه آن ناشـی   ي به هم پیوسته باشد کهها علتخسارت وارده ممکن است ناشی از مجموعه 

گفته، از هم جدا نماید. مثال؛ مورد بیمـه، در مقابـل    ارتباط با دالیل پیش بی شود. امکان دارد این پیوستگی را علتی مستقل و

شود که بقایـاي آن   می سوزي واقع بیند و در پی آن، آتش سوزي بیمه شده که بر اثر جاري شدن سیل خسارت می آتش خطر

مورد تعهـد   نامه بیمهسیل در این  چون خطر پردازد میرا  سوزي سوزي تنها خسارت آتش آتش گر بیمهسازد.  را نیز منهدم می

اگـر   دیگري خطر سیل را بیمه کرده باشد که خسارت سیل جزء تعهد او خواهد بود. ولی گر بیمه نیست. ممکن است گر بیمه

سـوزي تغییـري در میـزان     حادثـه آتـش   در نتیجه حادثه سیل به کلی ویران شده باشد و سوزي آتشمورد بیمه قبل از وقوع 

اینکه کـل خسـارت وارده ناشـی از     رايمورد جبران خسارت ندارد. ب سوزي تعهدي در آتش گر بیمهباشد طبعا خسارت نداده 

 سوزي بـه مفهـوم قـرارداد    است یا فرض کنید اگر خسارت از دودي ناشی شود که نتیجه یک آتش سیل است که بیمه نشده

در خصـوص جبـران آن    گـر  بیمه ی از لوله بخاري باشدشود ولی اگر این دودزدگ محسوب می گر بیمهبیمه باشد جزء تعهدات 

به محض وقوع حریق براي خاموش کردن آن با ریخـتن آب سـعی در اطفـاي     گذار بیمهتعهدي ندارد. در مثال دیگر؛ چنانچه 

 به علت ریختن آب و یا پرتاب به بیرون خسارت بیند این خسارت تحت پوشش بیمـه  اشیاحریق داشته باشد و از این طریق 

اي جز خراب کردن ساختمان بیمه شده یا ایجـاد انفجـار    است. براي مهار حریق و جلوگیري از گسترش آن چاره سوزي آتش

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

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

 وجود داشته باشد: تواند میي سه رابطه تعاونی و مشارکت گر بیمه عملیاتدر 

 جهت کاهش احتمال وقوع خسارت یا کاهش قلمرو خسارت ایجاد شده. گر بیمهبه خود و  گذار بیمهکمک  –

 (قانون اعداد بزرگ). کند میاي تعاونی جهت پرداخت خسارت برقرار  ان رابطهگذار بیمهبین گروه  گر بیمه –

 نگین.به یکدیگر جهت پرداخت خسارات س گر بیمهکمک چند  –

1- Proximate Cause 
2- Cooperation & Partnership 
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تعـدد بیمـه لزومـا     بیمه مجزا وجود داشته باشد. قراردادتعدد بیمه به این معنا است که براي یک شی بیمه شده چند 

تعدد بیمه خالف اصل غرامت  ،ا وجود داشته باشدتواماگر سه شرط زیر  با این وجود .شود میبیمه ن قراردادموجب بطالن 

 باطل است. قرارداد هاي بیمه به غیر از اولینقراردادبوده و 

 جمع مبالغ بیمه شده از ارزش واقعی مورد بیمه تجاوز کند. -1

 یک شخص باشد. ها نامه بیمهبرد) از تمام  که نفع می ی(کس منتفع -2

 یکسان باشد. ها بیمهخطرهاي بیمه شده در تمام  -3

را خالف اصـل غرامـت    نآ توان مییک از سه شرط باال نقض شود تعدد بیمه از بین خواهد رفت و ن در صورتی که هر

ي هـا  نامـه  بیمـه  به عنوان مثال ممکن است شرط اول به این صورت نقض شود که شخصی براي جبران فرانشـیز،  دانست.

در ایـن حالـت    برابر ارزش واقعی بیمه شده باشـد.  ها نامه بیمهاما ارزش مبلغ بیمه شده در کل این  متعددي را تهیه کند،

ممکن است شرط دوم به این  معتبر هستند. ها نامه بیمهلذا کلیه  ما چون شرط اول نقض شده،ا وجود دارند، 3 و 2شروط 

در اینجا ممکـن اسـت ارزش    کاال را بیمه کنند. ،هر دو فرستنده و گیرنده، صورت نقض شود که در مورد ارسال یک کاال،

نقض شـده بـاز هـم     2اما چون شرط  ق شود.شود و شرط سوم نیز محق تر بیشمبالغ بیمه شده عمال از ارزش واقعی کاال 

ان گـر  بیمـه کاالي خود را در مقابل چند خطر نـزد   گذار بیمهمعتبر است. در مورد شرط سوم ممکن است  نامه بیمهدو  هر

اما چون شرط سوم نقض شـده  ، در این حالت اگر چه ممکن است دو شرط اول و دوم وجود داشته باشد متعدد بیمه کند.

 معتبر است. ها نامه بیمهلذا کلیه  است،

 1اصل غرامت -4-2-4

 هدف نهایی از بیمه،از آن.  تر کمیا  تر بیشقبل از وقوع خسارت برساند و نه  به حالترا  گذار بیمهپرداخت غرامت باید 

ه منبـع  بیمه نباید ب به موجب این اصل، است. گر بیمهي ناشی از حوادث و دریافت غرامت ناشی از آن از ها خسارتجبران 

   د.تی بهتر از قبل از حادثه قرار دهتبدیل شود و جبران خسارت نباید او را در وضعی گذار بیمهدرآمد و سود 

 .کند میي عمر و حوادث اشخاص صدق نها بیمهاصل غرامت در مورد  تذکر:

ي گونـاگون در ایـن   هـا  حالـت . دارد (غرامـت)  زیادي در پرداخت خسـارت  تاثیرمبلغ بیمه شده) ( تعیین سرمایه بیمه

 :باشند میارتباط به شرح زیر 

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

   با قصد تقلب: )1-الف

1- Principle of Indemnity 
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ه از خسارت وارده به او اموال خـود را بیمـ   تر بیشبا قصد تقلب و به نیت دریافت غرامت  گذار بیمهدر صورتی که 

 ي دریافتی نیـز مسـترد نخواهـد شـد    ها بیمهو حق  شود میکند عقد بیمه باطل است و خسارت وارده پرداخت ن

 .قانون بیمه) 11(ماده 

 قصد تقلب: نوبد )2-الف

فقـط   گـر  بیمـه از قیمت واقعـی آن بیمـه کنـد     تر بیشسهوا و در اثر خطا اموال خود را  گذار بیمهدر صورتی که 

 .گردد میپرداخت نسرمایه بیمه شده مبلغ  تر بیشبا وجود پرداخت حق بیمه  و پردازد میخسارت واقعی را 

 گـذار  بیمـه در صـورت بـروز حادثـه    در این حالت با توجه اینکه  تر بودن سرمایه بیمه از قیمت واقعی آن: پایین -ب

از این امر بـه دو صـورت    آگاهیز پس ا گر بیمه .یابد میمورد ن نامه بیمهنمود، ابطال ي دریافت خواهد تر کممبلغ 

 :نمایدممکن است برخود 

متوجـه شـود کـه     گـر  بیمههنگام بروز حادثه و در زمان پرداخت خسارت اگر  اعمال قاعده نسبی سرمایه: )1-ب

قـانون بیمـه را    10مـاده   توانـد  مـی  اسـت از قیمت واقعی آن بیمه کرده  تر کماموال خود را به قیمتی  گذار بیمه

فقط بـه تناسـب    گر بیمهاز قیمت واقعی بیمه شده باشد  تر کممال به  هدر صورتی ک« طبق این ماده کند. لاعما

 »خسارت خواهد بود. مسوولمبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال 

امـا   در مواقع کم بیمه کردن اصل بر اعمـال قاعـده نسـبی سـرمایه اسـت،      عدول از قاعده نسبی سرمایه: )2-ب

 یکـی از ایـن مـوارد،    حاصل شود و این قاعده اعمال نشـود،  گذار بیمهو  گر بیمهن است توافقات خاصی بین ممک

 1است.) First Loss(یا نخستین خسارت   بیمه به صورت نخستین خطر

 2اي بیمهاصل نفع  -4-2-5

 نفع باشد. ذي ،دهد می بیمهباید نسبت به بقاي آنچه حق  گذار بیمه

و یا استفاده کننده از بیمه مایل است خطـر بیمـه شـده بـه وقـوع       گذار بیمهبر این است که  فرض بر اساس این اصل،

 بـراي مثـال،   از این اتفاق دچار زیـان مـالی شـود.    باید کسی باشد که در صورت ورود خسارت، گذار بیمهشخص  نپیوندد.

از نظـر   ین اموال به تصرف غیر در آمده باشـد، ي اموال بیمه شده خود را فروخته باشد یا به علل قانونی اگذار بیمهچنانچه 

تنهـا بـه    اي بیمـه شایان ذکر است کـه نفـع    در زمینه مورد بیمه قطع شده است. گذار بیمه اي بیمهبیمه در این مورد نفع 

مالکیـت محـدود راهـن و     مالـک، باشـند ماننـد؛    اي بیمهنفع ند داراي توان می نیز دیگريمالکان منحصر نیست و اشخاص 

 کارفرما و زن و شوهر.،به کارطل ،امین و وصی و قیم ،یت قانونیمسوول ،مستاجرموجر و  ،هنمرت

 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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 1جانشینی یا قائم اصل -4-2-6

خسـارت از وي را بدسـت    دریافت، حق او براي مراجعه به مقصر حادثه و گذار بیمهپس از پرداخت خسارت به  گر بیمه

 Recovery) ،بیمهقانون  30ورد (ماده آ یم

(یا بیمه شده) و یا قـوه   گذار بیمهدر مواردي است که در اثر عمل  گذار بیمهدر مقابل  گر بیمهیت مسوول بیمه،اصوال در 

از نظـر   شـوند، اما اگر افراد دیگري باعث بـروز حادثـه و یـا ایجـاد خسـارت       ،خسارتی به مورد بیمه وارد شده باشدقهریه 

امـا بـراي راحتـی     هزینـه آن طلـب شـود.    ،از وارد کننده خسـارت پرداخت خسارت نیست و باید  مسوول گر بیمه قانونی،

و خود به عنوان جانشـین او خسـارت را    پردازند می گذار بیمهي بیمه خسارت وارده را به ها شرکتدر این مواقع  ،گذار بیمه

 .کنند میاز وارد کننده آن دریافت 

 2اتکاییاصل  -4-2-7

ناشناخته مواجه است جهت اجتناب از متحمل شدن بار مـالی خسـارات    یاي بزرگ ها ریسکبا  گر بیمهکه  در مواردي

توزیـع   .کنـد  میمنتقل  اتکاییان گر بیمهرا به  ریسکاز  قسمتیسنگین، بر اساس قوانین و مقررات موجود در کشور خود 

شده را تا حـد ممکـن   ه براي اینکه ریسک پذیرفت گر بیمهبر این مبنا  .دهد میپایه و اساس اصل اتکایی را تشکیل  ریسک،

کـه   یابـد  مـی امکـان آن را   گر بیمه. با این کار نماید میان دیگر توزیع نماید از بیمه اتکایی استفاده گر بیمهشکن و بین سر

 ان دیگر واگذار کند.  گر بیمهقبول و مازادش را به  آید مینگ را که به تنهایی از عهده آن بري خیلی بزرها ریسک

 3داوري اصل -4-2-8

 قبـل از طـرح آن در دادگـاه،    به ویـژه از نظـر فنـی،    بروز نماید، گذار بیمهو  گر بیمهاختالف و مشکلی که بین  هرگونه

ي را در پـی  فوایـد  گـذار  بیمـه و هم بـراي   گر بیمهاین کار هم براي  .شود میترجیحا از طریق سازش و توافق حل و فصل 

از جهـت   گـر  بیمـه ي مـداوم و بـراي   ها گیري پیو رها شدن از  در وقت جویی صرفهبه خاطر  گذار بیمهبراي  خواهد داشت:

پـس از   گـذار  بیمـه و  گـر  بیمـه ساز و کار اصل داوري به این صورت است که وقتی  دیگر. مسایللطمه به حیثیت کاري و 

رفین توافـق  اگـر طـ  بر سر موضوعی با هم به توافق نرسند،  )ایجاد خسارت و (و عموما در هنگام بروز حادثه قراردادانعقاد 

کنـد کـه    صورت هر یک از طرفین اختالف، یک داور انتخاب مـی  شود در غیر این می کنند موضوع به یک داور واحد ارجاع

داوران در مـورد نکتـه    به موضوع اختالف رسیدگی نماید. در این مرحله نیز اگر موضـوع اخـتالف حـل نشـود یـا      مشترکا

ـ  داوران هیات رايکند و  رسیدگی می شود که به موضوع می نداشته باشند سرداور انتخاب رایی خاصی هم  رايبه طرفین ب

 سـرداور، بالمناصـفه بـین    الزحمـه  حـق و  پردازد میداور خود را  الزحمه حقطرفین قرارداد  هر کدام از. شود اجرا ابالغ می

1- Subrogation 

2- Reinsurance 
3- Arbitration 
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را انتخاب و معرفـی نکنـد یـا     شده، داور خود هرگاه یکی از طرفین یا هر دو طرف، در مدت تعیین شود. طرفین تقسیم می

که مرجع صالحیت داري مثل اتاق بازرگانی یـا دادگـاه محـل     شود می بینی پیشاینکه در انتخاب سرداور به توافق نرسند 

 ت سه نفره براي طرفین الزم اجراسـت. این هیا گیري راي. نتیجه مذاکرات و سرداور تصمیم بگیرد در مورد انتخاب داور یا

آن را از طریـق مراجـع    توانـد  میاز طرفین به حکم صادره اعتراض داشته باشد  یاگر یک ی پس از داوري،اما در نهایت حت

 .نمایدالح و دادگاه پیگیري صذي 

 تاریخچه بیمه مهندسی -4-3

. اسـتفاده از  شـود  مـی فعالیت جدیـدي در صـنعت بیمـه محسـوب      اي بیمهي ها رشته ي مهندسی نسبت به سایرها بیمه

ي شدیدي به جـان و مـال افـراد    ها خسارتگردید که  انفجارهاییآمدن  به وجودنیمه اول قرن نوزدهم باعث  ماشین بخار در

اندیشـی   ی چارهیها خسارتبروز چنین  وارد کرد. از این رو استفاده کنندگان را واداشت تا درخصوص محافظت و جلوگیري از

هـاي   شهر منچستر به منظور جلوگیري از انفجـار دیـگ   در هاي بخار تعدادي از مصرف کنندگان دیگ 1854. درسال نمایند

 تاسـیس کردنـد و بـراي هریـک از اعضـا     را » منچستر سازمان مصرف کنندگان دیگ بخار«ي اقتصادي ها زیانبخار و کاهش 

تعدادي از اعضاي این سازمان اولین شرکت بیمـه مهندسـی بـه     1858سال  حق عضویت و حق کارشناسی تعیین کردند. در

به تـدریج کـه    .هاي بخار را تاسیس کردند این شرکت کار خود را فقط در رشته بیمه بویلرها شروع کرد شرکت بیمه دیگ نام

شـروع   1872نیز به آن اضافه شد. بیمه ماشین بخاردر سال  ي بخارها ماشیندامنه فعالیت شرکت گسترش یافت، بیمه انواع 

 .یمه مهندسی انواع کارخانجات متداول شدگردید. متعاقب آن بیمه تجهیزات الکتریکی و ب

آغاز بـه کـارکرد و در ایـران نیـز در      1900سال  پیمانکاران در آالت ماشینبیمه مهندسی با بیمه  سوییسآلمان و  در

شروع به فعالیت نمـود و اولـین   ي مهندسی ها بیمهآلمان  »مونیخ ري« اي بیمه. ش) با مساعدت شرکت  (ه 40اوایل دهه 

ي هـا  شـرکت توسـط کلیـه    ي مهندسـی هـا  بیمـه براي سد لتیان صادر گردید. اکنون انواع  1342بیمه مهندسی در سال 

 .دهند میرا تشکیل  ها شرکتفعال در صنعت بیمه کشور صادر و بخش قابل توجهی از پرتفوي این  اي بیمه

 ي مهندسیها بیمهي ها ویژگی -4-4

و موضـوع   هـا  پـروژه کـه   اي ویـژه ي مهندسی با توجه بـه ماهیـت خطـرات تحـت پوشـش و نیـز شـرایط        ها نامه بیمه

ي منحصر به فردي هستند که در اینجـا بـه   ها ویژگیداراي  اي بیمهي ها رشتهي مهندسی دارند نسبت به سایر ها نامه بیمه

 .شود میاشاره  ها آنبرخی از 

در قراردادهاي عمرانی و مقاطعه کاري، ارزش اموال بیمه شده در ابتـداي زمـان    زمان و ارزش اموال بیمه شده: -1

ارزش  گـردد  مـی . این ویژگـی سـبب   یابد میاجرا کم است و به تدریج سرمایه درگیر با خطرهاي اجرایی افزایش 

برسـد. از ایـن   اموال بیمه شده با پیشرفت کارهاي پیمان اضافه شده و در پایان مدت قرارداد به کل مبلغ پیمان 
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بسـیار   تـاثیر ي پروژه و احتمال وقوع خسـارت  ها ریسک تاثیراجراي پیمان در تعیین میزان  بندي زمانرو برنامه 

زیادي دارد. لذا ارزش اموال در معرض خطر نه تنها به مبلغ پیمان بلکه بـه جـدول زمـانی بسـتگی داشـته و در      

 .نماید مییر صورت تغییر در آن احتمال وقوع خطرات و خسارت تغی

منعقـده  بر اساس پیمان  ساختي مهندسی تمام خطر مربوط به دوران ها بیمهدر  نامه بیمهمدت  :نامه بیمهمدت  -2

حـق بیمـه نیـز بـر مبنـاي مـدت        .شود میرا شامل  باشد میبین کارفرما و پیمانکار که کل مدت اجراي قرارداد 

بـه طـور مثـال در    . گـردد  مـی ضریب سـال اعمـال ن   اي بیمهي ها رشتهمندرج در پیمان محاسبه و برخالف سایر 

سـال اعمـال    3ساله ابتدا حق بیمه یک ساله محاسبه و ضـریب   3 نامه بیمهحق بیمه براي  سوزي آتش نامه بیمه

ي مهندسی مربوط به دوران احداث حق بیمه بر اساس مدت پیمان محاسـبه و چنانچـه   ها بیمهولی در  گردد می

 شـود  میمحاسبه ن )ریال A*3( سال به صورت 3ریال باشد براي مدت  A راي مدت یک سالب اي بیمهفرضا حق 

ي مهندسـی ممکـن اسـت بـراي مـدت بسـیار       ها نامه بیمهاز سوي دیگر برخی  .گردد میاز آن تعیین  تر کمبلکه 

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

 تکمیـل شـده   يهـا  ریسـک بیمـه  « يي مهندسی بـه اسـتثنا  ها رشتهدر کلیه  اي بیمهپوشش  :نامه بیمهپوشش  -3

بـه   »)L.D.Bتضـمین کیفیـت سـاختمان (    _بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان «و  »)(C.E.C.R ساختمانی

پیمانکاران و تمام خطـر نصـب داراي دو   ي مهندسی تمام خطر ها بیمههمچنین  .شود میصورت تمام خطر ارائه 

جـانی و مـالی در برابـر اشـخاص      مسـوولیت و بخش دوم پوشش  گذار بیمهبخش اول پوشش اموال  ،بخش است

جانی و مـالی دربرابـر اشـخاص     مسوولیتبا الحاق کلوز مربوطه  توان میي مهندسی نیز ها بیمهثالث، براي سایر 

 .قراردادثالث را تحت پوشش 

که کارفرما به عنوان صـاحب کـار و    ساخت یا نصبي مهندسی تمام خطر مربوط به دوران اه بیمهدر  :رگذا بیمه -4

 اي بیمـه دهنـده قـرارداد    نیز پیمانکار به عنوان مجـري و پیشـنهاد   اینکه پرداخت حق بیمه در تعهد وي است و

، نامه بیمهالبته مطابق  .گردد میدرج  گذار بیمهدو به عنوان  هر نامه بیمهتلقی و در متن  گذار بیمها و مشترکا توام

 .گردد میخسارت در وجه کارفرما پرداخت 

که به صورت واحد براي تمام خطرات تحت پوشش مشـخص   اي بیمهي ها رشتهفرانشیز بر خالف سایر  فرانشیز: -5

که خطرات طبیعی نسبت به سایر خطـرات   به اینتوجه ي مهندسی براي خطرات طبیعی (با ها بیمهدر  شود می

و سایر  است) تر بیشلذا میزان حداقل آن  نماید میي سنگینی را به موضوع بیمه وارد ها خسارتدر صورت وقوع 

 .گردد می خطرات به صورت جداگانه و متفاوت تعیین

 ي مهندسیها بیمه انواع -4-5

ي خاص متفاوتی با یکـدیگر  ها ویژگی ها پروژهي مهندسی نیز داراي انواع گوناگونی است که با توجه به ماهیت ها بیمه

 ؛باشند میي مهندسی شامل موارد زیر ها بیمهدارند. 
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 1ي دوره احداثها بیمه  -4-5-1

 )CAR( پیمانکارانتمام خطر  بیمه –

 )EARتمام خطر نصب ( بیمه –

 )Onshore. (دهد میو استثناهاي آن را نیز پوشش  است CARمانندCPI بیمه جامع پروژه  –

ورژن دارد.  2010تـا   2001ي دریـایی اسـت و از سـال    هـا  پـروژه است و مخصوص  CPIمانند  WelCarبیمه  –

)Offshore( 

 )Operation( برداري بهرهي دوره ها بیمه -4-5-2

 )CPM( پیمانکاران آالت ماشینو  تجهیزات بیمه –

 ) {تمام خط نیست}CECRساختمانی (ي تکمیل شده ها ریسکبیمه  –

 )MB( آالت ماشینشکست  بیمه –

 )EE( الکترونیک تجهیزات بیمه –

 )DOSفساد کاال در سردخانه ( بیمه –

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

 )MLOP( آالت ماشیناز شکست  ناشیالنفع  عدم بیمه –

انتخاب نوع بیمه مورد نیاز براي هر طرح و پروژه بستگی به شرایط کار و ماهیت آنـان دارد. تشـخیص بیمـه مناسـب     

ي هـا  بیمه. پر کاربردترین نوع نمایند میین تصمیماتی است که مدیران در خصوص بیمه نمودن پروژه اتخاذ تر مهمیکی از 

. عالوه بر ایـن  باشد می )EARتمام خطر نصب ( ) و بیمهCARان (ي عمرانی بیمه تمام خطر پیمانکارها طرحمهندسی در 

کـاربرد زیـادي    )CECR( سـاختمانی شـده   تکمیـل ي هـا  ریسک و بیمه )CPM( پیمانکاران آالت ماشینو  تجهیزات بیمه

 .گردد میي مهندسی، شرایط انتخاب و کلوزهاي مهم آنان بررسی ها بیمهدارند. در ادامه ضمن توضیح درباره هر کدام از 

 2بیمه تمام خطر پیمانکاران (ساخت) -4-6

از ارزش اقـالم مـورد نصـب     هـا  آني درحال ساخت عمرانی و ساختمانی که ارزش مصالح در ها پروژهاست که  اي بیمه

ي آبیاري زهکشی و ماننـد آن را تحـت پوشـش    ها پروژهشکن،  از قبیل ساختمان، پل، سد، راه، تونل، موج باشد می تر بیش

 .  دهد میقرار 

  :تمام خطر پیمانکاران شامل دو بخش است نامه بیمه

1- Construction 
2- C.A.R Contractors' All Risks- 
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 .دهد میقرار  اي بیمهبخش یک خسارات مادي را تحت پوشش  –

 .نماید میرا نسبت به اشخاص ثالث بیمه  گذار بیمهي مدنی ها مسوولیتبخش دو  –

 .گردد میبررسی  ها آنو سایر نکات مهم  استثنائاتشرایط عمومی،  ها بیمهاین نوع  تر بیشدر ادامه ضمن معرفی 

 CAR بیمهدر  شرایطمدارك الزم براي ارائه نرخ و  -4-6-1

 موافقتنامه   یاکپی قرارداد  -1

   اجراي پروژه بندي زمانکپی جدول  -2

 مسیر پروژه یاکپی نقشه محل  -3

 گذار بیمهشده با مهر و امضاي  تکمیل نامه پرسش -4

 CAR بیمهدر  بیمهمورد  سرمایه -4-6-2

 (مطابق پیمان) مبلغ قرارداد -1

 )  نشده باشددر مبلغ پیمان منظور که یا اقالم تهیه شده توسط کارفرما (درصورت وجود  مصالح -2

ي در حال احداث با مدت زمان چند ساله، ارزش کاال و خدمات در سـنوات بعـدي   ها پروژهکه در  (از آنجا تعدیل -3

، بـراي اینکـه   باشـد  میثابت  نامه بیمهد بیمه در بوده ولی مبلغ مور تر بیشاجراي پروژه از ارزش آن در سال اول 

درصد مبلغ قـرارداد بـه    30تا 10مبلغی بین گذار بیمهخسارت وارده به ارزش روز پرداخت گردد درصورت تمایل 

 )  گیرد میقرار  نامه بیمهعنوان تعدیل تحت پوشش 

ي موقت، انواع موتور، پمپ، ژنراتور، ها اطاقک(ابزار کار پیمانکاران از قبیل داربست،  لوازم و تجهیزات ساختمانی -4

 )برند میبوده که با خود از یک پروژه به پروژه دیگري  )... دستگاه جوش، کمپرسور و

محـل کارگـاه پـروژه از ضـایعات ناشـی از خسـارت یـا تخریـب          سـازي  پاك(مبلغی که براي  1برداشت ضایعات -5

تـا   2که معموال بـین   شود میاضافه  بیمهبه سرمایه مورد  رگذا بیمهقابل استفاده درصورت تمایل غیري ها قسمت

 )باشد میدرصد مبلغ قرارداد  10

(اموال متعلق یا دراختیار کارفرما و یا سایر پیمانکاران که در مجاورت پروژه قـرار داشـته و تحـت     2اموال مجاور -6

هنگـام اجـراي    را در هـا  آنوارد بـه  کارفرما احتمال خسارت  آنجایی کهولی از  باشد میپیمان پروژه مورد بیمه ن

 را نیز تحت پوشش بیمه قرار دهد) ها آن تواند می، دهد میپروژه 

از  بـه غیـر  (میزان حد غرامت جانی و مالی قابل پرداخـت بـه اشـخاص ثالـث      در قبال اشخاص ثالث مسوولیت -7

 )شود میتعیین  گذار بیمهپرسنل کارفرما و پیمانکاران پروژه مورد بیمه که طبق نظر 

 مراجعه شود. 020به توضیحات کلوز  -1
 مراجعه شود. 119به توضیحات کلوز  -2
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 شرایط عمومی بیمه تمام خطر پیمانکاران -4-6-3

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

 در پیوست این راهنما موجود است)

 :CAR بیمهمدت  -4-6-3-1

دوره نگهداري (تحویل موقت) را نیز تحـت پوشـش قـرار     تواند می گذار بیمهقرارداد بوده و  مطابق مدت نامه بیمهمدت 

 )004و  003(کلوزهاي  .دهد

  شروع
 نامه بیمه

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

       
   باشد میخطر  تمام اي بیمه پوشش 

    

یا پس از آن کـه اقـالم مـذکور در جـدول مشخصـات در       شروع کاربا  زمان هم :گر بیمه مسوولیتشروع دوره  –

   تاریخ مقدم دیگري در جدول مشخصات قید شده باشد)(ولو این که تخلیه شود محل نصب 

هـر کـدام    هـا  آزمـایش چهار هفته بعد از شروع  به محض تحویل کار یا حداکثر :گر بیمه مسوولیتپایان دوره  –

  . مگر آن که قبال به طور کتبی توافق دیگري شده باشد.زودتر انجام شود

یا نسبت به یـک یـا چنـد ماشـین      تاسیسات نسبت به بخشی ازیا تحویل تنها  برداري بهرهاگر آزمایش و یا  •

 هـا  ماشـین ین یـا  و ماشـ  تاسیساتي مربوط به این بخش از ها مسوولیتو کلیه  گر بیمه تامینانجام گیرد، 

 .  یابد میي دیگر ادامه ها ماشینیا  تاسیساتي دیگر ها قسمتو نسبت به  پذیرد میخاتمه 

  .یابد میدر لحظه شروع آزمایش خاتمه  گر بیمهدست دوم مورد نصب تعهد  ينسبت به اشیا •

و تمدید مدت آن تنها بـا   شود میاعتبار بیمه حداکثر در تاریخی که در جدول مشخصات قید شده منقضی  •

  .باشد میممکن  گر بیمهموافقت قبلی و کتبی 

 تمام خطر پیمانکاران نامه بیمهپوشش  -4-6-3-2

دیگـر   بـه عبـارت  بـوده و   تمام خطري ها بیمهاز دسته  نامه بیمهنیز مشخص است، این  نامه بیمهکه در نام  گونه همان

 مسـتثنی شـده   نامـه  بیمهمواردي که مشخصا در  به جزشده را به هر علت  بیمهي وارده به اموال ها زیانکلیه خسارات و 

 عبارتنداز؛ نامه بیمهین خطرات تحت پوشش این تر مهمبه طور کلی برخی از  .نماید میجبران  باشد را

  سوزي آتش -انفجار  -صاعقه  -1

 آتشفشان -زلزله دریایی  -زلزله  -2

 کوه یا صخرهریزش  -لغزش زمین  -نشست زمین  -رانش زمین  -3
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 یخ شناور -یخ زدگی  -تگرگ  -4

 امواج دریا یا آب -آب گرفتگی  -سیل  -5

 تندباد -گردباد  -طوفان  -6

 اجرا با کیفیت نازل -عدم مهارت  -7

 خطاي غیر عمد - انگاري لسه –غفلت  -8

 ي هنگام تمیز کردن یا تعمیر کردن  ها خسارت -9

 2برداشت ضایعات - 1اموال مجاور -10

   تجهیزاتي وارد به ابزار، لوازم و ها خسارت -11

 ي جانی یا مالی وارد به اشخاص ثالثها خسارت -12

 طی دوره نگهداري گذار بیمه مسوولیت -13

 دزدي -14

 ي وارد به سازه ساخته شده یا اقالم نصب شدهها خسارت -15

   در محدوده کارگاه پروژه ي وارد به مصالح یا اقالم دپو شده یا انبار شدهها خسارت -16

 باز و بسته کردنبازدید کردن یا ام ي هنگها خسارت -17

 نشت یا نفوذ آب -بهمن  -برف  -باران  -18

 واژگونی -سقوط اشیا  -تصادم  -19

 اطفاي حریق جهتي ناشی از کاربرد آب یا سایر اقدامات ها خسارت -20

 ي غیر گروهیبه کارخرا -21

 قطع برق، آب، گاز یا هر سوخت دیگر   -نوسان برق  -اتصال کوتاه  -22

 است. مستثنی شده نامه بیمهنچه صراحتا در سایر حوادث به جز آ -23

 CAR بیمه استثنائات -4-6-3-3

آن محسـوب شـده و تحـت     اسـتثنائات امـا برخـی از خطـرات از     باشد میاز نوع تمام خطر  CARبا وجود اینکه بیمه 

جنـگ،   تـوان  مـی کـه از اهـم آن    باشـد  می CAR نامه بیمه. این خطرات مطابق موارد مندرج در شرایط باشند میپوشش ن

 خرابـی زدگی،  یا کارکنان وي، توقف کار، فرسودگی و پارگی، خوردگی، زنگ گذار بیمهاي، اعمال عمدي  ي هستهها واکنش

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

 مراجعه شود. 119به توضیحات کلوز  -1
 مراجعه شود. 020به توضیحات کلوز  -2
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 عمومی بیمه تمام خطر پیمانکاران استثنائات -4-6-3-3-1

شـورش،   ،انقـالب یـا قیـام    ،بلـوا  ،گري جنگ داخلی، یاغی خصمانه،عملیات  ،جنگ، هجوم، عمل دشمن خارجی -الف

ي دسته جمعـی، در  ها جنبشکارگران یا تعطیل کارخانه از طرف کارفرما در مقابله با اعتصاب کارگران،  اعتصاب

دست گرفتن قدرت به وسیله قواي نظامی یا از طریق غیر قانونی یا از طرف اشخاصی با سوء نیت که به نام یا بـا  

ضبط و مصادره، تخریب یا زیان وارد به اموال، بنا  توقیف، ،توطئهتشکیالت سیاسی انجام گیرد.  هرگونهارتباط با 

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

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

  ي رادیو اکتیوها آلودگییا تشعشعات اتمی  ،اي  ي هستهها واکنش -ب

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

 کار به طور کلی یا جزئی. توقف -د

بنـد  « اسـتثنائات به استناد  گر بیمهدادرسی دیگر،  هرگونههرگاه در جریان طرح یا تعقیب دعواي قضایی یا  تذکرمهم:

اثبـات ایـن کـه چنـین      .ی مشمول ایـن بیمـه نیسـت   مسوولیت، یا دیدگی آسیبویرانی،  ،اعالم دارد که از بین رفتن» الف

 است. گذار بیمهبه عهده  باشد میمواردي مشمول بیمه 

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

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

در  تـاخیر ي ناشـی از  هـا  خسـارت م قراردادي، رایاز هر قبیل و به هر صورت از جمله ج غیرمستقیمي ها خسارت -ب

  .قرارداد و از دست دادن آن رايعدم اج ،انجام کار

   معلول طراحی غلط دیدگی آسیباز بین رفتن یا  -ج

  .گیرد میي طراحی تحت پوشش قرار ها ریسک(حسب مورد)  200یا کلوز  115توجه: با کلوز 

انجام کـار  یا  محدود به مصالح معیوباین استثنا  ،رفع نواقص کار یا مصالح ساختمانیتعمیر یا  ،ي تعویضها هزینه -د

غیراصولی خواهد بود و شامل آسیب یا زیان به مواردي که به طور صحیح اجرا شده و در نتیجه حوادث ناشـی از  

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

ط رایعلول عـدم اسـتعمال و شـ   و همچنین خرابی م زدگی فرسودگی، خوردگی، فساد در اثر مواد شیمیایی، زنگ - ه

 عادي جوي. 

  .و تجهیزات کارگاه آالت ماشینو  تاسیساتشکستگی مکانیکی یا الکتریکی و همچنین اختالل در کار  -و

  .وسایل موتوري آبی یا هوایییا  ي عمومیها جادهعبور و مرور در  رايب زیان یا آسیب وارد به وسایل نقلیه مجاز -ز

بـرات و   ،اسناد ،ج، تمبرهارایي ها پول ،فاکتورها ،ها حساب صورت ،ها نقشه ،ها پروندهاز بین رفتن یا آسیب وارد به  -ح

  .ها چک ،اوراق بهادار ،اسکناس ،سفته
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 .شود میموجودي کشف  برداري صورتیی که در هنگام ها خسارت -ط

 پیمانکارانتمام خطر  بیمه )اشخاص ثالثکارفرما در قبال  مدنی مسوولیت(ویژه بخش دو  استثنائات -4-6-3-3-3

  است. گذار بیمهمذکور درجدول مشخصات به عهده  فرانشیزدر هر حادثه  -1

در بخش یک بیمه شـده یـا قابـل    ي مربوط به انجام یا تجدید یا جبران یا تعمیر یا تعویض هر آنچه که ها هزینه -2

  بیمه شدن بوده است.

و  گـاه  تکیـه تضـعیف  یـا   جابـه جـا کـردن   یـا   در نتیجه تکان خوردنان خسارت وارد به اموال یا زمین یا ساختم -3

ي وارد به اموال یا صدمات جسمانی به اشخاص که به وسیله یـا در نتیجـه هـر یـک از ایـن      ها خسارتهمچنین 

 حوادث وارد آمده باشد.

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

  :ي ناشی ازها مسوولیت -4

 موسسـه هـر  یـا   به کـار صـاح یـا پیمانکـاران یـا     پیمانکار صدمات جسمانی یا بیماري کارمندان یا کارگران -الف

  .دیگري که در انجام تمام یا بخشی از طرح بیمه شده در بخش یک دخالت دارد و همچنین اعضاي خانواده آنان

 به کـار صـاح یا پیمانکاران یـا   مراقبت پیمانکارزیان یا آسیب وارد به اموال متعلق یا در اختیار یا امانت یا در  -ب

یا هـر یـک    ،بیمه شده نامه بیمهطرح که تمام یا قسمتی از آن در بخش یک  رايدیگر مرتبط با اج موسسهیا هر 

  .و اشخاص مزبور موسساتاز کارمندان و کارگران 

  .گیرد میاموال مجاور تحت پوشش قرار  119توجه: با کلوز 

  .موتوري آبی یا هوایییا وسایل  ي عمومیها جادهبه عبور و مرور در  مجاز وسایل نقلیه حوادث ناشی از -ج
پرداخت هر مبلغی به عنوان غرامت یا به هر عنوان دیگـر مگـر آن کـه بـدون      رايب گذار بیمههرگونه موافقت  - ه

  و میزان آن محرز باشد. مسوولیتچنین موافقتی نیز 

 CAR_ پیمانکارانبیمه تمام خطر نکات مهم در  -4-6-4

و تعیـین   تاییـد که پیمانکار بخواهد بخشی از مبلغ یا بخشی از مدت پیمـان را بیمـه کنـد بایـد نامـه       درصورتی -1

 کارفرما را داشته باشد.

انبـارداري   مواقع مشخص نبودن زمان شروع پروژه، دوره پیش کارفرما در تاییددرصورت درخواست پیمانکار و با  -2

 ی بیمه نمود.یتنهاه ب توان مییا تجهیز کارگاه را 

ي دوره نگهـداري را نیـز تمـام    ها بیمهپوشش  توان میدرصورت درخواست پیمانکار و با گرفتن حق بیمه اضافی  -3

 خطر نمود.

موظف است نسبت بـه   گذار بیمه، گر بیمهتوسط مواضع خسارت دیده  تعیین قطعی میزان خسارت واقعیپس از  -4
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ـ     ایـن  غیـر  اقدام نماید، در تعیین شدهیزان مبلغ مه مواضع باین اخذ پوشش مجدد  ه صـورت خسـارت مجـدد ب

 مواضع آسیب دیده قابل پرداخت نخواهد بود.

 اي بیمـه پوشـش   باشد می نامه بیمه استثنائاتجزء  »توقف کار«که  اگر پروژه به هر دلیل متوقف گردد از آنجائی -5

خطرات مورد نظـر   اي بیمهبه پوشش  گذار بیمهیل خودکار متوقف خواهد شد، در این حالت درصورت تما به طور

) با صدور الحاقی توقف Named Perils( گردد میتعیین  گذار بیمه) که با نظر خود Silent Risksدر زمان توقف (

زمان توقف خواهد بود و پس از آن بـا صـدور    اي بیمهو اخذ حق بیمه اضافی، پروژه تا مدت معینی تحت پوشش 

تمام خطر برقرار خواهد شد. بدیهی اسـت کـه در الحـاقی دوم بایـد      اي بیمهالحاقی دیگري مجددا ادامه پوشش 

 گردد. جا جابهزمان توقف پروژه  به میزانانقضاي پوشش دوره احداث و مدت دوره نگهداري ي ها تاریخ

ي هـا  قسـمت از موضوع مورد بیمه (بـراي   برداري بهرهکار به کارفرما یا شروع تحویل  به محض گر بیمه مسوولیت -6

 رسیده) به اتمام خواهد رسید. برداري بهرهتحویل داده شده یا به 

 باشـد  مـی % مبلغ قرارداد قابـل بیمـه شـدن    25افزایش مقادیر کار، تغییرات در طرح و کارهاي جدید تا حداکثر  -7

 آن را به مبلغ قرارداد مندرج در بخش یک اضافه نماید.  مبلغ  گذار بیمهآنکه  مشروط بر

 CAR_ بیمه تمام خطر پیمانکارانفرانشیز  -4-6-5

 ......... ریال در هر حادثه. % هر خسارت حداقل10حوادث طبیعی  –

 ......... ریال در هر حادثه. % هر خسارت حداقل10سایر حوادث  –

 هر حادثه ......... ریال در. هر خسارت حداقل ٪20دوره آزمایش  –

 ......... ریال در هر حادثه. هر خسارت حداقل ٪10دوره نگهداري  –

  ل در هر حادثهیا......... ر. % هر خسارت حداقل15ثالث مالی  –

 1نصبتمام خطر  بیمه -4-7

اي کـه ارزش   ی و سـازه تاسیسـات ي درحال سـاخت  ها پروژهاین نوع بیمه مشابه بیمه تمام خطر پیمانکاران است و در 

باشند مانند کارخانه، نیروگاه، پاالیشگاه، خطوط انتقال نیرو، پتروشیمی،  تر بیشاز ارزش مصالح  ها آنرد نصب در اقالم مو

  :تمام خطر نصب نیز شامل دو بخش است نامه بیمه. شوند میگرفته  به کار.. .هاي نفتی و ي مخابراتی، اسکلهها سیستم

 .دهد میقرار  اي بیمهبخش یک خسارات مادي را تحت پوشش  –

 .نماید میرا نسبت به اشخاص ثالث بیمه  گذار بیمهي مدنی ها مسوولیتبخش دو  –

1- E.A.R - Ereaction All Risks 
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تمـام خطـر پیمانکـاران     نامـه  بیمـه بـا   نامـه  بیمـه ي ایـن  هـا  بخشبا توجه به نزدیکی و مشابه بودن مشخصات و سایر 

)C.A.R.توضیحات مربوط بـه کلوزهـاي ایـن    . در بخش کلوزهاي مهم بیمه مهندسی شود میداري د) از تکرار مطالب خو

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

 1آالت ماشین شکست بیمه -4-8

تمـام  ، به عبارت دیگـر  باشد میاز پروژه  برداري بهرهدر زمان  ».E.A.R- بیمه تمام خطر نصب«جایگزین  نامه بیمهاین 

نـد تحـت   توان مـی  بـرداري  بهـره در زمـان   باشند، EARپوشش بیمه  داراي تواند می ساختکه در زمان  اي بیمهموضوعات 

و شکسـت ابزارهـاي    آالت ماشـین خسـارات ناشـی از شکسـت    و  ه شـوند قـرارداد  MB آالت ماشـین شکست  پوشش بیمه

ي نجـات، ایـاب و ذهـاب بـه     هـا  هزینـه ه از طریق این بیمه جبـران گـردد. کلیـ    ها آنداخل یا خارج مکانیکی و الکتریکی 

. ایـن بیمـه از نـوع تمـام خطـر بـوده و کلیـه        باشد میتعمیرگاه، تعویض قطعات و اجرت تعمیرات تحت پوشش این بیمه 

. اشتباه در طراحی، خطاهـاي نصـب   دهد میبه صراحت مستثنا شده باشد را پوشش  نامه بیمهآنچه که در  به جزخسارات 

انـه،  بـه کار و مواد اولیه، نداشتن مهارت و سهل انگاري، تقصیر و خطا، حرکـات عمـدي خرا   گري ریختهماشین، معایب در 

 ي این بیمه است.ها پوششین تر مهمافتادن اشیاي خارجی به داخل ماشین، انفجار فیزیکی از جمله 

، ابزارهـاي قابـل   شیمیاییانفجار  زلزله، توفان،، سرقت، سوزي آتش ،سیلعبارتند از؛  نامه بیمهاین  استثنائاتین تر مهم

آن باشد، خسـاراتی کـه    مسوولخساراتی که سازنده، پیمانکار یا تعمیرکار براساس قانون یا قرارداد  ،ها قالبتعویض مانند 

اي،  ي هسـته هـا  واکـنش یـا کارکنـان وي، جنـگ،     گـذار  بیمـه وجود داشته است، اعمـال عمـدي    نامه بیمهدر زمان شروع 

خطـر   تـوان  مـی بـا پرداخـت حـق بیمـه اضـافی       .... و گرفتگـی  زدگی، جرم زنگ، خوردگی، ساییدگی، فرسودگی و پارگی

 .قراردادپوشش تحت را نیز  سرقت یا سوزي آتش

بیمه شده برابر باشد (ارزش نـو   آالت ماشینباید با ارزش جایگزینی نو  آالت ماشینسرمایه بیمه شده در بیمه شکست 

). در صـورت بـروز   انـدازي  راهي نصـب و  هـا  هزینـه ي حمل و نقل، ها هزینهحقوق و عوارض گمرکی،  به عالوهآالت  شینما

 حادثه تحت پوشش دو حالت وجود دارد؛

در این صورت هزینه قطعات نو جایگزین قطعات ماشین که معموال مسـتهلک   خسارت جزیی و نیاز به تعمیرات: -الف

ي، حقـوق و  ن، هزینه پیاده و سوار کردن ماشین، کرایه حمـل عـاد  و دستمزد تعمیرکارا شود مییا کهنه هستند 

. در ایـن حالـت اسـتهالك در    شـود  مـی نیـز پرداخـت    نامه بیمههاي مرتبط مطابق  هعوارض گمرکی و سایر هزین

 .شود میپرداخت خسارت جزیی در نظر گرفته ن

1- M.B. - Machinery Breakdown 
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خسارت واقعی بر اساس ارزش بازار شیء خسارت دیده در روز وقـوع حادثـه    خسارت کلی (از بین رفتن کامل): -ب

 .گردد می. در واقع استهالك ماشین در این حالت در محاسبه خسارت منظور شود میمحاسبه و پرداخت 

 است که قابلیت تمدید آن نیز وجود دارد. یک سالمعموال  نامه بیمهمدت این 

 1ارانپیمانک آالت ماشینو  تجهیزات بیمه -4-9

ساختمانی (معموال متحرك و سـنگین) از قبیـل لـودر، بولـدوزر، گریـدر، جرثقیـل،        آالت ماشیناین بیمه تجهیزات و 

 اي بیمـه هسـتند را پوشـش    هـا  پـروژه شکن، کارخانه تولید بتن، لیفتراك و مانند آن که ابزار کار براي اجـراي کـار    سنگ

ي فیزیکـی  هـا  خسـارت عبارتنـداز؛ جبـران    گر بیمهل است که در آن تعهدات مانند بیمه بدنه اتومبی نامه بیمه. این دهد می

وارده به بدنه خارجی ماشین ناشی از حوادث و سایر خطرهاي بیمه شده (به استثناي شکست ماشین). البته اگر خسـارت  

. این بیمـه مخـتص وسـایل    باشد می گر بیمهبه بدنه خارجی سبب شکست مکانیکی ماشین شود، خسارت آن نیز در تعهد 

و فاقد پالك شهربانی هستند ماننـد لـودر، گریـدر، بچینـگ پلنـت، بیـل        نمایند میاست که تنها در کارگاه تردد  اي نقلیه

ن بیمـه  ایـ  ویـژه از اسـتثناي   کننـد  مـی رفـت و آمـد    هـا  جادهاي که در  مکانیکی، بولدوزر، تراکتور، جرثقیل. وسایل نقلیه

یی کـه در کارهـاي زیرزمینـی فعالیـت     هـا  ماشینتحت بیمه وسایل نقلیه موتوري بیمه شوند. کلیه  بایست میو  باشند می

 .باشند مینیز از دیگر استثناهاي این نوع بیمه  نمایند می

بیرونی را که به هرعلت (جز موارد مسـتثنی شـده) در    منشابا توجه به تمام خطر بودن این بیمه، کلیه زیان یا خسارت با 

مـدت  وارد آید، تحـت پوشـش هسـتند.     آالت ماشین، هنگام تعطیلی کارگاه و یا زمان نگهداري به برداري بهرهاث یا زمان احد

(شـامل ارزش جـایگزینی    آالت ماشـین است که قابلیت تمدید آن وجود دارد. مبلغ بیمـه شـده ارزش    یک ساله نامه بیمهاین 

 .باشد مینوي مورد بیمه مشابه با احتساب حقوق و عوارض گمرکی، هزینه حمل و هزینه نصب درصورت وجود) 

 CPM بیمه استثنائات -4-9-1

مکـانیکی   یـا ازکارافتادگی وسایل برقی  به علتخسارت که اهم آن عبارتند از  CPM نامه بیمهمطابق موارد مندرج در 

، خسـارت وارد  کـاري  خنک یا کاري روغندر سیستم قطع  یا، نقص الت دیگریاس یاکننده  نجماد خنک، اآالت ماشینداخل 

، هـاي جـزر و مـددار    آبجزئـی در   یـا شدن کلـی   ور غوطها، ه پروانه تسمهو  ها المپمانند فیوزها،  قطعات قابل تعویضبه 

  ... زدگی و فرسودگی و پارگی، خوردگی، زنگ

1- C.P.M - Contractors' Plant & Machinery 
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 مبلغ بیمه شده -4-9-2

 ،از هزینه جایگزینی اقالم بیمه شده با اقالم جدید از همان نوع و بـا همـان ظرفیـت باشـد     تر کممبلغ بیمه شده نباید 

هـاي   حقوق و عوارض گمرکی متعلقه (اگر وجود داشته باشـد) و هزینـه   ،هرایهاي جایگزینی شامل ک بدین معنی که هزینه

واقعی آن باشد خسارت به تناسـب مبلـغ بیمـه شـده بـه مبلـغ واقعـی        از ارزش  تر کماگر مبلغ بیمه شده  .باشد مینصب 

به طـور   ها آناین شرط نسبت به هر یک از  ،پراخت خواهد شد. در صورتی که اقالم خسارت دیده بیش از یک مورد باشد

 قانون بیمه) 10شود. (ماده  جداگانه اعمال می

 اساس پرداخت خسارت -4-9-3

 :شود خسارت به ترتیب زیر جبران می ،نامه بیمهدر صورت وقوع حادثه مشمول این 

هاي ضروري انجام شده به  هزینه گر بیمه ،باشد تعمیردر صورتی که آسیب وارده به یکی از اقالم مورد بیمه قابل  -الف

هزینه پیاده کـردن و نصـب مجـدد آن بـا احتسـاب       به عالوهمنظور بازگرداندن اقالم آسیب دیده به حالت اولیه 

تا تعمیرگاه و بـالعکس و حقـوق و عـوارض گمرگـی متعلقـه را در صـورتی کـه چنـین          تاسیساتز محل ه ارایک

هایی در مبلغ بیمه شده منظور شده باشد جبران خواهـد کـرد. هـر گـاه تعمیـرات در کارگـاه متعلـق بـه          هزینه

هـاي باالسـري بـه     هزینه يراارزش لوازم و دستمزد تعمیر باضافه درصد معقولی ب گر بیمه ،انجام پذیرد گذار بیمه

ولـی ارزش   شـود  قطعات تعویض شده کسـر نمـی   استهالكاي بابت  هزینههیچ پرداخت خواهد نمود.  گذار بیمه

   گردد. بازیافتی در محاسبه منظور می

ي قابل تعمیر باید تعمیر شود ولی اگر هزینه تعمیرات فوق الـذکر معـادل و یـا متجـاوز از ارزش     ها خسارتکلیه 

 زیر خواهد بود. »ب«نحوه جبران مطابق بند  ،آن بالفاصله قبل از حادثه باشدواقعی 

ارزش واقعی قبل از حادثه آن را مشـتمل   گر بیمه ،در صورتی که یکی از اقالم مورد بیمه دچار خسارت کلی شود -ب

هزینه نصب و عوارض گمرکی متعلقه (اگر وجود داشته باشـد) مشـروط بـر ایـن کـه       ،هاي عادي حمل بر هزینه

 هایی در مبلغ بیمه شده منظور شده باشد جبران خواهد کرد. چنین هزینه

ضـمنا   ،هزینه استهالك مناسب از ارزش جایگزینی مورد خسـارت دیـده کسـر خواهـد شـد      ،در محاسبه ارزش واقعی

ـ  هرگونهگرفته شود.  ارزش بازیافتی بایستی در نظر کـار در تعطـیالت    ،کـار در شـب   ،کـاري  اضـافه  رايهزینه اضافی ب

 تنها در صورتی مشمول بیمه خواهد بود که توسط الحاقی مورد توافق قرار گرفته باشد. ،رسمی و حمل و نقل سریع

 هرگونـه . باشـد  مـی ن نامـه  بیمـه بهسازي یا تعمیرات ادواري تحت پوشـش ایـن    ،اضافات ،گونه تغییراتهزینه هر

هاي تعمیرات نهایی بوده و از  خواهد بود که جزء هزینه گر بیمههاي تعمیرات موقت در صورتی مورد قبول  هزینه

 هاي تعمیر تجاوز نکند. کل هزینه

 



 47 13/06/97 یمهندس يها مهیب - چهارم فصل

 CPM بیمهنکات مهم در  -4-9-4

 باید حداقل شامل نوع، مدل، سازنده، سال ساخت، ظرفیت و شماره سریال باشد. آالت ماشینمشخصات هریک از  -1

مورد بیمه را به ارزش واقعی آن (بـا احتسـاب عمـر کـارکرد) بیمـه نمایـد، درآن        آالت ماشین تواند می گذار بیمه -2

ابـت  صورت درصورت وقوع خسارت از قیمت نوي مورد خسارت دیده به نسبت قیمت بیمه شده بـه قیمـت نـو ب   

 پرداخت خواهد شد. گذار بیمهاستهالك کم شده و مابقی پس از کسر فرانشیز به 

اقالم مورد بیمه را به ارزش جایگزینی نو نیز بیمه نماید درصورت بروز خسارت کلی به دلیل اصـل   گذار بیمهاگر  -3

 هد شد.پرداخت خوا گذار بیمهغرامت از اصول بیمه، قیمت واقعی مورد بیمه (قیمت کارکرده) به 

 .باشد میي نجات، ایاب و ذهاب به تعمیرگاه، تعویض قطعات و اجرت تعمیرات تحت پوشش این بیمه ها هزینهکلیه  -4

از یـک کارگـاه بـه کارگـاه      جـایی  جابهخود در طی  آالت ماشیناي  تمایل به پوشش بیمه گذار بیمهدرصورتی که  -5

 بوطه این امکان میسر خواهد شد.دیگر را داشته باشد با افزایش حق بیمه و الحاق کلوز مر

سـنگین و نیمـه سـنگین بـراي بازاریـآبی فـروش خـود از         آالت ماشـین ي فـروش لیزینـگ   ها شرکتبسیاري از  -6

فروخته شـده دارنـد و یـا بـه دلیـل گسـتردگی        آالت ماشینبراي  اي بیمهي بیمه تقاضاي ارائه پوشش ها شرکت

. در ایـن حالـت از آنجـا کـه     نمایـد  مـی به طور مداوم تغییر  آالت ماشیني پیمانکار و محل کار برخی از ها کارگاه

 باید محل مورد بیمه را سراسر ایران در نظر بگیرد. گر بیمهمذکور مشخص نیست  آالت ماشینمحل فعالیت 

اي، در دو یا چند سایت مشخص فعالیت کرده یا مرتبـا   پوشش بیمه یک سالبیمه شده در طول  آالت ماشیناگر  -7

محل  به عنواني مذکور را ها سایتآدرس تمام  نامه بیمهدر ابتداي  تواند می گر بیمه، گردند می جا جابه ها آن بین

 مورد بیمه قید نماید.

 1ساختمانی شده تکمیل يها ریسک بیمه -4-10

 »CAR – بیمـه تمـام خطـر پیمانکـاران    «ند تحت پوشش توان می ساختکه در زمان  را یتمام موضوعات CECR بیمه

آن اسـت کـه    نامه بیمهه شوند. نکته مهم در این داد قرارند تحت پوشش این بیمه توان می برداري بهرهقرار گیرند در زمان 

پوشـش خسـارت    نامـه  بیمـه در آن تمام خطر نبوده و موضوع بیمه تنها در مقابل خطـرات تعیـین شـده     اي بیمهپوشش 

برده شده خسارت ببینـد را   نام نامه بیمهاثر عوامل و حوادثی که در  که در بینی پیشغیرقابل خسارات تنها  و دارد اي بیمه

ین تـر  مهـم برخـی از   گـردد.  تمدیـد  توانـد  مـی کـه  است  یک سالحداکثر  نامه بیمهمدت این  .دهد میتحت پوشش قرار 

 قرارگیرند عبارتند از؛   نامه بیمهند تحت پوشش این توان میخطراتی که 

 سوزي آتش – انفجار -صاعقه  -1

1- C.E.C.R. - Civil Engineering Completed Risks 
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 آتشفشان   - دریاییزلزله  -زلزله  -2

 صخره   یاریزش کوه  -لغزش زمین  -نشست زمین  -رانش زمین  -3

   بندانیخ -بهمن  -برف  - سرما -4

 یاامواج در -آب  طغیان - سیل -5

   تندباد - گردباد -طوفان  -6

   آبی یا هواییزمینی،  نقلیهه سیلاز هر و اشیاسقوط  یاتصادم با  -7

 اطفاي حریق به منظورسایر اقدامات  یاکاربرد آب از  ناشیي ها خسارت -8

 واژگونی -تصادم  -سقوط  -9

 گروهیغیري به کارخرا -10

 شامل دو بخش زیر است؛ CECR بیمهدر  بیمهسرمایه مورد 

شامل ارزش ساخت مجدد مورد بیمه مشابه با احتساب حقوق و عوارض گمرکـی و هزینـه حمـل     ارزش سازه: –

 ).مصالح و تجهیزات (درصورت وجود

یـا تخریـب   از ضـایعات ناشـی از خسـارت     مـورد بیمـه  محـل   سـازي  پـاك که براي  مبلغی :1برداشت ضایعات –

تـا   2معمـوال بـین   ( شود میاضافه  بیمهبه سرمایه مورد  گذار بیمهقابل استفاده درصورت تمایل غیري ها قسمت

 )ارزش سازهدرصد  10

 2الکترونیک تجهیزات بیمه -4-11

ماننـد   باشـد  تر بیشاز ارزش قطعات مکانیکی  ها آن الکترونیکیی که ارزش قطعات الکتریکی و یها دستگاهتجهیزات و 

تحـت  .. . گیـري، پزشـکی و   ، رادیو تلویزیونی، مخابراتی، آزمایشگاهی، تحقیقاتی، انـدازه برداري نقشه ،تجهیزات کامپیوتري

که قیمـت اجـزا یـا     گیرند میقرار  این بیمه تجهیزات الکترونیک در صورتی تحت پوشش .گیرند میقرار  بیمهپوشش این 

آالت یـا   بیمـه شکسـت ماشـین    مطابقاز وسایل مکانیکی آن دستگاه باشد، در غیر این صورت  تر بیشوسایل الکترونیکی 

 .گیرد هاي تکمیل شده تحت پوشش قرار می ریسک

 EEبیمـه   استثنائاتین تر مهمن حداکثر یک سال است و قابلیت تمدید دارد. مدت آ تمام خطر است. از نوعاین بیمه 

وجود داشته، قطع یا نوسـان   نامه بیمهزلزله، آتشفشان، زلزله دریایی، سرقت، معایبی که در زمان شروع  ،وفانت ؛ عبارتند از

 گـذار  بیمـه اي، اعمال عمدي  ي هستهها واکنشگاز، آب یا برق، خسارات وارد به قطعات قابل تعویض مانند فیوزها، جنگ، 

 مراجعه شود. 020به توضیحات کلوز  -1
2- E.E.- Electronic Equipment 
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فرسـودگی و  آن اسـت،   مسـوول قـانون یـا قـرارداد     به موجـب یا کارکنان وي، خساراتی که سازنده یا فروشنده تجهیزات 

 ... و زدگی، قشرگرفتگی ، زنگ، خوردگیساییدگیپارگی، 

ي هـا  ویـروس وسان برق و خسارت ناشی از ) تجهیزات الکترونیکی، غیرقابل بیمه شدن هستند. ضمنا نDataاطالعات (

 .باشد میاي تحت پوشش این بیمه ن رایانه

 1فساد کاال در سردخانه بیمه -4-12

بـروز  سردخانه  سیستم تبریدبروز اشکال در  به دلیلانبار شده در سردخانه را که  کاالهاي یا موادي وارد به ها خسارت

معادل ارزش کاالي انبار شده در روزي است که انتظـار   بیمه شده مبلغ. گیرند میقرار این بیمه  ، تحت پوششنمایند می

فـروش   بینـی  پیشکاال به فروش برسد. اگر خسارتی به کاال برسد، تعیین قطعی خسارت موکول به روزي است که  رود می

یمـت واقعـی (روز) را   تنهـا ق  گر بیمهاز سرمایه بیمه شده باشد،  تر کمکاال در آن روز بوده است. اگر قیمت کاال در آن روز 

 .گردد میباشد، خسارت با توجه به مبلغ بیمه شده پرداخت  تر بیشو اگر قیمت در آن روز  نماید میپرداخت 

که اهـم آن عبارتنـد   درج شده است  .D.O.S نامه بیمهآن در شرایط عمومی  استثنائاتاین بیمه نیز تمام خطر بوده و 

کـافی نبـودن   فساد یا گندیـدگی طبیعـی،   ، بندي بستهذاتی، انبار کردن نامناسب، خسارت به یا امراض انقباض، عیوب  ؛از

، شـیمیایی ، صـاعقه، انفجـار   سـوزي  آتشیا کارکنان وي،  گذار بیمهاي، اعمال عمدي  ي هستهها واکنشجریان هوا، جنگ، 

 ... سرقت، سیل، زلزله، نشست یا رانش زمین، طوفان، آتشفشان و

خسارت عبارت است از مدت زمانی بالفاصله بعد از پایان سردکنندگی که در خالل آن با پلمپ نمـودن  دوره عدم بروز 

 بـه نـوع  دوره عدم بروز خسارت از زمان توقف سیستم تبرید سردخانه که بسته  .افتد میاتاق سردخانه هیچ فسادي اتفاق ن

است که قابلیـت تمدیـد آن وجـود دارد. بـا توجـه بـه       حداکثر یک سال  نامه بیمهمدت  .باشد میکاالي انبار شده متفاوت 

 .شود میتعیین  تر بیشدرصد و گاهی  50تا  5آن بین  فرانشیزو عوامل موثر در این بیمه،  ها ریسک

را در هر  نامه بیمه این تواند می گذار بیمهي این نوع بیمه مطابق شرایط عمومی آن است که ها ویژگیین تر مهمیکی از 

 نامـه  بیمـه  را براساس نرخ کوتاه مدت براي مـدت اعتبـار   بیمه حق گر بیمه . در آن صورتنمایدباشد فسخ  زمان که مایل

موظـف   گـر  بیمه در آن صورت ،را فسخ نماید نامه بیمه اي این با اخطار یک هفته تواند مینیز  گر بیمه .کرد محاسبه خواهد

ي کارشناسـی و  هـا  هزینـه پـس از کسـر    باشد میت پوشش نتح بیمه مورد دریافتی را نسبت به مدتی که بیمه است حق

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

 قراردادهاي جایز تلقی نمود.

1- D.O.S. - Deterioration of Stock in Cold Storage 

 

                                                      



عمرانیها طرح هاي مهندسی بیمهراهنماي    13/06/97 50 ربنایی و پروژه ي   هاي زی

 

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

، توسعه امنیت سازندگان و سـرمایه گـذاران بخـش سـاختمان،     بیمه کمک به حفظ ثروت هاي ملیهدف از ارائه این 

ایـن   .ی و استاندارد ساختمان اسـت و رعایت اصول فن ها ساختمانکیفیت  ي، ارتقاحفظ و حمایت حقوق مصرف کنندگان

خـالف اسـتانداردها، قـوانین و    ( غلطجانبی ساختمان ناشی از طراحی هاي اصلی و  هرگونه خسارت وارد به سازه نامه بیمه

نادرسـت توسـط    یـا و اجراي نادرست کار (اجـراي ضـعیف    عیوبمصالح م یا..)، مواد . مقررات، انجام محاسبات نادرست و

و در  شـود  میاعالم  گر بیمهبه  نامه بیمهطی اعتبار  الکتریکال) که در یا، مکانیکال اي سازهي ها بخشمجري در  یا پیمانکار

   .گیرد می، آشکار نشده باشد در بر گر بیمهبازرس فنی  تاییدو ابالغ گزارش  ساختمانی عملیاتزمان اتمام 

سازه داخلی و خـارجی بـاربر کـه بـراي      يتمام اجزا مبلغ برآورد انجام کار): ٪35معموال ( ي اصلی ساختمانها سازه

 .ها ها، تیرها، بادبندها، تمام دیوارها و سقف ، کفها نستوها،  پایداري یا استحکام بنا ضروري هستند شامل پی

ي غیـر بـاربر سـاختمان ماننـد در و     کلیـه اجـزا   مبلغ برآورد انجـام کـار):   ٪65معموال ( ي جانبی ساختمانها سازه

الکتریکی و مکـانیکی ثابـت    تاسیساتهاي داخلی،  ها، فاضالب کاري ها، نازك پوش ها، کف کاري ، کاشیها کاري گچها،  پنجره

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

 را اختیار نمایند. نامه بیمهند این توان می کلیه سازندگان یا مالکین اولیه ساختمان

کیفیـت سـاختمان    اییـد تپس از اتمام عملیات ساختمانی و بالفاصله پس از اخذ پایان کار، به شرط  نامه بیمهپوشش 

از تاریخ صدور گواهی پایان کـار کلـی سـاختمان آغـاز و      نامه بیمه. پوشش این ، آغاز خواهد شدگر بیمهتوسط بازرس فنی 

 ي زیر پایان خواهد یافت (مگر اینکه توافق دیگري صورت گیرد).ها تاریخمطابق 

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

 .نماي ساختمان، پنج سال –

 .هاي رطوبتی ساختمان، پنج سال عایق –

 .برقی، آسانسورها، سه سال تاسیساتمکانیکی و  تاسیساتو  تجهیزات –

، سـرمایه  اي بیمـه با شروع فعالیت ساخت و ساز است ولـی تـاریخ شـروع پوشـش      زمان هم نامه بیمهصدور  تذکر مهم:

پـس از تکمیـل کـار یـا تحویـل       اي الحاقیـه و طی  گر بیمهو حق بیمه قطعی براساس گزارش بازرس فنی  نامه بیمهقطعی 

 .گردد میابالغ  گذار بیمهساختمان، به 

 نماید: می تامینخسارات مالی ناشی از عیوب پنهان را به شرح زیر  نامه بیمهاین 

 خسارت وارده به ساختمان.   یاویرانی کل ساختمان  -1

 گیرد. ت میکه به منظور جلوگیري از تخریب یا توسعه خسارت صور هایی هزینه -2

1- L.D.B.- Latent Defects of Building 

 

                                                      



 51 13/06/97 یمهندس يها مهیب - چهارم فصل

 محل و برداشت ضایعات. سازي پاك رايهاي الزم ب هزینه -3

 عبارتند از؛  نامه بیمهاین  استثنائاتین تر مهم، از باشد میاین بیمه از نوع تمام خطر ن

 .شود میوارد گزار یا ذینفع به موضوع بیمه  مهیی که عمدا یا سهوا توسط بیها خسارت -1

از  ناشـی  مسـتقیم انفجار به طـور   یا سوزي آتشانفجار به استثناي مواردي که  یا سوزي آتشاز  ناشیي ها آسیب -2

 باشد. نامه بیمهخسارت  تحت پوشش این 

 صورت گرفته باشد.، آتشفشان، طوفان، صاعقه و همچنین زلزله مگر اینکه توافق دیگري سیلاز  ناشیخسارت  -3

 پنهان باشد. عیوباز  ناشییی زمین و همچنین نشست مگر اینکه جا جابه یاخسارات ناشی از رانش  -4

 هاي زیرزمینی. هاي آب و فاضالب عمومی یا آب ي مجاور، نشت لولهها ساختمانخسارت ناشی از  -5

اجـزاي   یا، لوازم و اثاث  تجهیزاتي جانبی، ها سازهبه  مربوطمصالح  یااشتباه در طرح، اجرا  یانقص  ،هرگونه خطا -6

 خارجی ساختمان و نازك کاري.

 .سطحیظاهري و  خرابی یاهرگونه تغییر در رنگ، نما، لکه شدن  -7

تحت پوشش. مگر  تجهیزات یاي فاضالب، مخزن ها لولهساختمان، پشت بام،  کاري عایقهر نوع خسارت ناشی از  -8

 دیگري صورت گرفته باشد.اینکه توافق 

مقید به شـرطی شـده    تاییدابالغ نموده و یا در گواهی  گذار بیمهخسارات ناشی از هر موضوعی که بازرس فنی کتبا به  -9

 ناشی از آن نباشد. نیز قرار گرفته باشد یا مستقیما گر بیمه تاییداست، مگر اینکه متعاقبا اصالح شده و مورد 

 1آالت ماشینبیمه عدم النفع ناشی از شکست  -4-14

کارخانـه بـا توقـف     یـا  کارگـاه ، خط تولید یک آالت ماشینشکست  بیمهتحت پوشش در هرگاه بر اثر یکی از خطرات 

از دست رفته ناشی از وقفه در کار تحت پوشش این بیمه خواهـد بـود. منظـور از     سودصورت  ناخواسته مواجه شود درآن

ي ویـژه  ها هزینه(حقوق و دستمزد و  »ي ثابتها هزینه«و  »سود خالص«سود در این بیمه، سود ناخالص است که مجموع 

تعیـین و مبنـاي    گـذار  بیمـه . مبلغ بیمه شده ساالنه رقم ثابتی است کـه بـر اسـاس دفـاتر     باشد میناشی از توقف تولید) 

ي واحد تولیدي بیمه شوند بلکه تنهـا  ها ماشیننباید تمام  آالت ماشین. در بیمه عدم النفع گیرد میمحاسبه حق بیمه قرار 

شدن موجب توقف تولید شده و زیان سنگینی بـه  کست قرار دارند و در صورت شکسته یی که در معرض خطر شها ماشین

مهـم آن عبارتنـد از؛    اسـتثنائات تحت پوشش قرار گیرند. این بیمه از نوع تمـام خطـر بـوده ولـی      بایست می آورند میبار 

 .... ، زلزله، سیل، طغیان آب، نشست زمین، رانش زمین، آتشفشـان، سـرقت، جنـگ و   شیمیاییانفجار ، صاعقه، سوزي آتش

 .شود میتهیه  آالت ماشینمعموال این بیمه نام همراه با بیمه شکست 

1- M.L.O.P. - Machinery Loss of Profit 
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 نامـه  بیمـه در  دوره انتظـار ي جزیی و کوچـک،  ها خسارتبراي دریافت  گذار بیمهبه منظور جلوگیري از مراجعه زیاد 

روز  7از آن خسارتی پرداخت نخواهد شد. دوره انتظار که به طـور معمـول    تر کمکه در صورت توقف تولید  شود می تعیین

تعهدي در این مدت ندارد، با این وجـود مـدت    گر بیمهفرانشیز این نوع بیمه دانست که  توان می، را شود میدر نظر گرفته 

 .  گردد میپرداخت خسارت از زمانی که ماشین شکسته شود محاسبه 

 1کارفرما در قبال کارکنان مدنی مسوولیتبیمه  -4-15

در  بـه ویـژه  آن  العاده فوق، ولی به دلیل اهمیت شود میي مهندسی محسوب نها بیمهعلی رغم آنکه این بیمه از جمله 

 .گردد میعمرانی در این راهنما بدان اشاره ي ها پروژه

هر شخصی که در نتیجه فعالیت خود باعـث ایجـاد خسـارت بـه      مدنی و سایر قوانین کشور، مسوولیت براساس قانون

کارفرمایان نیز که انجام امور مورد نظر خود را به افرادي که  اشخاص دیگر شود موظف است خسارت وارده را جبران کند.

، در مقابل خساراتی که از ناحیه کارهاي واگـذار شـده بـه    نمایند میمستقیم واگذار ه استخدامی مستقیم یا غیراي رابطدار

 و زیـان اتفـاق افتـاده   مدنی تحقق پیدا کند باید زیـان و خسـارت    مسوولیتآنکه  رايب. باشند می مسوولوارد شود،  ها آن

همچنین رابطه علیت بین خسارت وارده و فعل عامل زیان وجود داشته باشد. در یـک تعریـف    .اي وجود داشته باشد دیده

که شخص نسبت به جبـران زیـان    مدنی عبارتست از تعهد و التزامی مسوولیت«مدنی چنین بیان گردیده است:  مسوولیت

خاص وابسته به او و یا ناشی از اشـیاء  یا اعمال اش مسوولوارد به دیگري دارد، اعم از آنکه زیان مذکور در اثر عمل شخص 

 .»و اموال تحت مالکیت یا تصرف وي محقق شده باشد

 نمود؛ بندي دستهبه انواع زیر  توان میرا  مدنی مسوولیت

خسارت جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث که در اثـر فعالیـت روزمـره فـرد یـا افـراد ایجـاد         عمومی: مسوولیت -الف

پیمانکـاران در قبـال اشـخاص ثالـث و      مسوولیت . مانند؛شوند ون عامل زیان شناخته میگردد و به موجب قان می

 انتقال نیرو و آبرسانی.  موسسات مسوولیت ها،  شهرداري مسوولیت

ها به موجب قانون در مقابل کسانی که در رابطه بـا   صاحبان حرفه رايی که بمسوولیتعبارتست از  اي: حرفه مسوولیت -ب

اي مهندسـین،   حرفـه  مسـوولیت اي پزشـکان،   حرفـه  مسـوولیت  آیـد.  مـی  به وجودگردند  حرفه آنان دچار خسارت می

 .باشند می ها مسوولیتاز جمله این دسته از داران  هتل مسوولیتاي، نمایندگان بیمه و  حرفه مسوولیت

عـدم  (ط منـدرج در قـرارداد   رایعبارت از آنست که یک طرف قرارداد به علت تخلـف از شـ   قراردادي: مسوولیت -ج

در قبـال   مسـتاجر  مسـوولیت  ؛باعث زیان طرف دیگر شود. مثل )ناقص به طورانجام تعهدات خود یا انجام تعهد 

1- Employer’s Liability Insurance 
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متصدي حمـل بـه   (تعهدات که  هواییدریایی و   نقل اعم از زمینی،  و  متصدیان حمل مسوولیتموجر و بالعکس، 

 .گیرد) موجب قرارداد حمل در مقابل صاحب کاال به عهده می

چنـد نیـروي انسـانی اداره     یـا حقوقی است که یک واحد اقتصادي را با استفاده از توان یک  یاکارفرما شخص حقیقی 

ند صدماتی بـه  توان میبیش خطرزا هستند و  یاوجود دارند که کم  و تجهیزاتی وسایل ي کاريها محیط. معموال در کند می

. بـه  باشـد  می ويآن هم منحصرا متوجه  مسوولیت روش کار بر عهده کارفرماست و و کارگاهکارکنان وارد کنند. مدیریت 

 مسـوولیت شـود، موجـب    کارگـاه بار آن متوجه نیروي انسانی شـاغل در   زیانکه رخ دهد وآثار  اي حادثهعبارت دیگر هر 

 مسـوولیت به اصطالح حقوقی یـک   کوتاهی کارفرما ندارد و یا زي به اثبات تقصیر ویان لیتمسوواین  کارفرما خواهد بود و

ه قـرارداد فقط با اثبات خالف آن مثال اثبات اینکه کارگري به عمد خود را در موقعیت خطرنـاك   قانونی است و یا فرضی و

  .ر مشکل استیابسمبرا ساخت که البته اثبات این امر  مسوولیتکارفرما را از  توان می ،است

یـا  ناشی از حوادثی کـه بـه موجـب قصـور     ي ها خسارتمدنی کارفرما در قبال کارکنان،  مسوولیتبیمه  اساس این رب

اي قـرار   جبران آن شناخته شود، تحـت پوشـش بیمـه    مسوولوارد آید و کارفرما  وي به کارکنان تحت امر کارفرما تقصیر

ناشی از حادثه موضـوع   گذار بیمهنقص عضو و فوت کارکنان  غرامت صدمه جسمی،هاي پزشکی و  جبران هزینهو  دهد می

   .گذارد می گر بیمهدر تعهد  را بیمه

هـایی کـه در امـور     کارخانجات و کارگـاه  ، ها سازمان، ها شرکترا کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله  نامه بیمهاین 

وسـازهاي بناهـاي مسـکونی و     ي عمرانـی و سـاخت  هـا  پروژهیان تولید، تعمیرات و خدمات فعال هستند و همچنین مجر

انگـاري و قصـور در نظـارت و اسـتفاده از وسـایل       خسارات بـدنی ناشـی از سـهل    رايتجاري که در مقابل کارکنان خود ب

مـه  ي بیهـا  گروهمهم ترین . توانند تهیه نمایند ، میهستند مسوولو ضعف اقدامات ایمنی حفاظ و معیوب در حین کار  بی

اي پزشکان، پیراپزشـکان، کارفرمـا در مقابـل کارکنـان سـاختمانی،       حرفه مسوولیتي ها بیمه مدنی عبارتند از؛ مسوولیت

در مقابل میهمانان و نگهداري آسانسورها و مالکین امـالك   ها هتلکارگران واحدهاي صنعتی، مدیران و ناجیان استخرها، 

 ین.مستاجردر مقابل 

کارفرمـا در مقابـل    مسـوولیت که ارتباط قراردادي کارفرما و کارگر (نوع اسـتخدام) رافـع یـا محدودکننـده      آنجاییاز 

کلیـه کارکنـان شـاغل را اعـم از      مدنی مسوولیت نامه بیمه، باشد میي ناشی از حوادث کار نها غرامتکارکنان در خصوص 

تحت پوشـش  ، ر محدوده مورد بیمه فعالیت دارندوقت د هوقت یا پار تمام به صورتروزمزد، قراردادي که  رسمی، پیمانی، 

ـ  متغیر باشـند الزامـی    گذار بیمهبا توجه به ماهیت فعالیت مورد بیمه، چنانچه کارکنان  نامه بیمهدر این  اي دارد. بیمه  رايب

از کارکنان ثابت  گذار بیمهر، مگر در مواردي که با توجه به نوع کا ،باشد مین گر بیمهکارکنان به  ارائه اسامی براي، گذار بیمه

مقدور باشد. در مجموع  گذار بیمه راينماید و ارائه اسامی پرسنل تحت امر و همچنین تغییرات احتمالی آنان ب استفاده می

کارکنـان و تعریـف    بـدون ذکـر اسـامی     مدنی در برابر کارکنان، مسوولیت نامه بیمهکه صدور  شود میگیري  نتیجه گونه این

 بـدون ذکـر اسـامی بیمـه     نامـه  بیمه، اساسا این باالبا توجه به موارد  انی و مکانی مورد بیمه میسر است.وده زمکامل محد

گـردد و   صادر مـی  نامه بیمههر پروژه خاص یک  رايفراهم شدن امکان کنترل موضوع، ب رايگردد و لذا ب شدگان صادر می
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اي  درج گـردد و پوشـش بیمـه    نامـه  بیمـه ط خصوصی رایش مشخصات موضوع کار و محدوده محل کار بایستی به دقت در

 .کار در محل مورد بیمه اتفاق افتاده باشد رايمنحصر به آن موارد از حوادثی است که ناشی از اج

عبارت است از تحت پوشش قراردادن کلیـه کارکنـان شـاغل در پـروژه علیـرغم       نامه بیمهیکی از نکات بسیار مهم این 

تمام امـور پـروژه را راسـا     به کارکارفرما یا صاح ها پروژه تر بیشنباشد. در  گذار بیمهارکنان تحت امر اینکه مستقیما جزء ک

نماید و پیمانکاران فرعی نیز در انجام پـروژه حضـور    دهد و کارفرما انجام کار را به پیمانکاران مختلف واگذار می انجام نمی

ي آنان در برابر کارکنان نیز مرتبط ها مسوولیترتباط با یکدیگر هستند و که فعالیتهاي این مجموعه در ا گونه هماندارند. 

هر یـک   راياست. به همین منوال حوادث ناگوار ب موثر کارعملکرد و مشکالت هر یک در کل  در نتیجهبا یکدیگر است و 

پوشش ، نامه بیمهفظ جامعیت و ح مسالهاین جاد خواهد نمود. لذا جهت حل ای بیمهپروژه مورد  رايبردگان معضلی ب از نام

کلیه  مسوولیته که عبارت است از اینکه قراردادکارکنان شاغل را مد نظر  تمامی رايکلیه خطرات احتمالی ب نامه بیمهاین 

عهـده   را در محـل مـورد بیمـه بـه     گـذار  بیمهاز کار مورد تعهد  هایی بخشبخشی یا  رايحقوقی که اج یااشخاص حقیقی 

 .شود میتلقی  گذار بیمه مسوولیتدارند، 

ي هـا  خسـارت خود را در مقابل  مسوولیتند توان میکارفرمایان و پیمانکاران ساختمانی ي عمرانی ها پروژهو  ها طرحدر 

با توجه بـه متغیـر بـودن فـرم کـاري       تواند میدر محل کار تحت پوشش قرار دهند.کارفرما  شاغل کارکنانجانی وارده به 

حداکثر تعهد قابل پـذیرش  مدنی قرار دهد. براساس قانون بیمه  مسوولیتنام تحت پوشش بیمه و  را بدون ها آنکارگران، 

هر کارگر در هر حادثه حداکثر معادل دیه یک مرد مسلمان خواهد بود، ضمن اینکه حداکثر تعهد  رايشرکت بیمه ب رايب

  .مرد مسلمان استدرصد مبلغ دیه کامل یک  10ي پزشکی ناشی از حادثه نیز تا ها هزینهدر 

 مسوولیتي ها نامه بیمهاز خرید  ،کارکنان راياجتماعی ب تامینبرخی بر این باورند که با داشتن بیمه نکته بسیار مهم: 

 تـامین . سـازمان  باشـند  مـی کامال متفـاوت   نامه بیمهي این دو ها پوششنیاز خواهند شد. نکته قابل توجه این است که  بی

آن کارفرما باشد، نداشته و یا اگر خسارات مذکور را جبران نمایـد   مسوولپرداخت خساراتی که اجتماعی تعهدي در قبال 

 مسـوولیت در بیمـه   در حـالی کـه  نمایـد،   اجتماعی، نسبت به بازیافت آن از کارفرما اقدام مـی  تامینقانون  66طبق ماده 

 تـامین بیمـه   ،ري دچار نقص عضو یا فوت گردد. به عبارت دیگر چنانچه کارگگیرد میقرار  کارفرما این مورد تحت پوشش

ضمنا آنکه مطابق تبصـره   اجتماعی صرفا مستمري پرداخت نموده و تعهدي در قبال دیه فوت یا نقص عضو نخواهد داشت

بیمـه   در حـالی کـه   قانون تامین اجتماعی مستمري پرداختی را نیز از کارفرمـاي مقصـر مطالبـه مـی نمـاي،      66ماده  1

 .باشد می ، دیه و حتی با اخذ کلوز مطالبات تامین اجتماعی از کارفرماها خسارتپرداخت  متعهد مسوولیت

 کارفرما در برابر کارکنان مدنییت مسوول بیمهنکات مهم در  -

 .باشد تواند میاز یک سال  تر کم یا یک سال نامه بیمهمدت زمان این  -1

معـادل  (شدگان اعالم گـردد تخفیفـی    بیمهچنانچه که اسامی  .بی نام باشند یا ند با نام وتوان میشده  بیمهافراد  -2

 .شود میدر نظر گرفته  )%20
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 جهـت مـازاد بـر خسـارت     گـر  بیمـه تعهـدات   باشـند و  اجتماعی تامین بیمهشدگان تحت پوشش  بیمهچنانچه  -3

 .شود میدر نظر گرفته  )% 20معادل (باشد تخفیفی  اجتماعی تامینپرداخت شده از سوي سازمان 

که چنـد نفـر باشـند نـام     ی چند نفر باشدکه در صورت یایک نفر  یاحقوقی و یاشخص حقیقی  تواند می گذار بیمه -4

 .شود می) ثبت نامه بیمهان در جدول مشخصات (گذار بیمهبقیه با عنوان سایر  اصلی و گذار بیمهیکی به عنوان 

تا در زمان پرداخـت خسـارت،    شود میموجب  از میزان واقعی تر کماعالم تعداد کارکنان  نامه بیمهدر زمان خرید  -5

 .گرددخسارت به نسبت حق بیمه تعیین شده به حق بیمه متناسب با خطر مشدد پرداخت 

، باشـند  مـی خـاص   شـرایط  و حق بیمه باالتر داراي نرخ هستندباالئی برخوردار  ریسککه از  ها فعالیتبرخی از  -6

 هاي آب و فاضالب مشغول هستند. فر چاهکارکنانی که به ح یا با مواد ناریه وکار مانند 

 عبارتند از؛ نامه بیمهاین  استثنائاتدر موارد ین تر مهماز جمله  -7

و کارکنان وي در ایجاد حادثه موضوع بیمه با تشخیص مراجع  گذار بیمهي ناشی از عمد و تقلب ها خسارت -الف

 .نامه بیمهذیصالح در طول مدت اعتبار 

 و نزاع.حوادث ناشی از درگیري  -ب

 گردان توسط کارکنان. حوادث ناشی از مصرف مسکرات، موادمخدر یا روان -ج

 ي قابل خرید.ها مجازاتمحکومیت به جزاي نقدي به نفع دولت و  -د

 از پانزده سال تمام باشد. تر کم ها آنغرامت و خسارت وارده به کارکنانی که سن  - ه

خسارت مربوط بـه کارکنـان    صالح. مجوز معتبر کار از مراجع ذيغرامت و خسارت وارد به اتباع خارجی فاقد  -و

اقامت با حق کار مشخص بوده و پروانـه کـار    رايکه دا باشد میرانی تنها در صورتی قابل پرداخت رایبا تابعیت غی

 دریافت نموده باشند.

 د.اعالم شو گر بیمهبه  نامه بیمهسال پس از انقضاي  2خسارت می باید حداکثرتا مدت  -ز
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 مهندسیبیمه کلوزهاي  -فصل پنجم 

. هـر  یابـد  مـی مطابق آن شروط تغییر  نامه بیمهي و شرایط ها ویژگی، شرایطی است که به موجب آن نامه بیمهکلوز در 

بوده و معموال به صورت کدهاي  المللی بینرشته بیمه مهندسی، کلوز مخصوص به خود را دارد. کلوزها در بیمه مهندسی، 

حق  در صورت درخواست حذف یا اضافه نمودن برخی از کلوزها شوند. برده می نام رقمی و یا به صورت عالئم اختصاري 3

در یـک   .با توجه به شرایط حاکم بر پروژه، ممکن است بعضی از کلوزها قابل حـذف نباشـند   .یابد میاضافه یا کاهش  بیمه

هاي مهندسـی   نامه بیمهممکن است ترکیبی از کلوزها وجود داشته باشد. چهار دسته کلوز براي تغییر در شرایط  نامه بیمه

 وجود دارد:

اي نسـبت بـه خطـرات اسـتثناء      ش سطح پوشش بیمـه گونه کلوزها با افزای این پوشش:افزایش دهنده  کلوزهاي -الف

بـا   نامـه  بیمهدهند. این نوع کلوزها به دلیل گسترده نمودن سطح پوشش  را نیز تحت پوشش قرار می ها آنشده، 

(دوره نگهداري سـاده   004یا  003کلوز  ي گروهی)به کار(خرا 001کلوز مانند؛  همراه هستند افزایش حق بیمه

 .. . وسریع)   و حمل رسمی    تعطیالت در شب، کار در کاري، کار اضافه  (هزینه 006کلوز  یا گسترده)

 هـا  آنکلوزهایی هستند که با کاهش سطح پوشـش برخـی از خطـرات کـه در      :کاهش دهنده پوشش کلوزهاي -ب

. این گونه کلوزها حق بیمـه  گردد میخارج  نامه بیمهاز پوشش  ها آنمشخص شده است، خطرات تعیین شده در 

تعهـدي   گـر  بیمـه شده در کلوز،  نام بردهدهند و در عوض در صورت بروز خسارت ناشی از خطرات  را کاهش می

 (استثناء زلزلـه)  009کلوز ترین این دسته کلوزها عبارتنداز؛  براي جبران خسارت نخواهد داشت. برخی از معروف

 ... و(استثناء طوفان و باد)  012لوز ک) (استثناء سیل و طغیان آب 010کلوز 

کننـد بـه    یی را اعمال میها محدودیتاین دسته از کلوزها براي جبران خسارت  :کلوزهاي محدودکننده پوشش -ج

اي که در کلوز مشخص شـده اسـت تعهـد دارد و     براي جبران خسارت تنها به میزان محدوده گر بیمهاي که  گونه

(حد دپوي مصـالح   109کلوز  )بندي زمان(حد جدول  005مانند؛ کلوز  باشد می ارگذ بیمهخسارت مازاد بر عهده 

 ... (حد کانال روباز) و 217) کلوز کارپای

تنهـا در صـورت رعایـت     گـر  بیمهشوند که  این طبقه از کلوزها موجب می :کلوزهاي شرط گذارنده براي پوشش -د

تنهـا در صـورتی    گـذار  بیمـه اشـد، بـه عبـارت دیگـر     شروط اعالم شده در کلوز نسب به جبران خسارت متعهد ب

دریافت نماید که ثابت کند شروط تعیین شده در این دسته از کلوزها را  گر بیمهخسارات وارد شده را از  تواند می

(رعایـت   008شوند مانند؛ کلـوز   پیش از وقوع حادثه رعایت نموده است، این کلوزها موجب کاهش حق بیمه می

ها و سایر وسایل نصب شـده   ، لولهها کابلط ویژه مربوط به رایش( 102سازي در برابر زلزله)، کلوز  مقاوم نامه آیین

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

 ...  حریق) و

توضـیح داده شـده    هـا  آنر کامل معرفی و برخـی از پرکـاربردترین   ي مهندسی به طوها بیمهدر این فصل از راهنما کلوزهاي 

از اهمیت فراوانی برخـورد دارد اسـت و در صـورت عـدم توجـه بـه انتخـاب دقیـق و          نامه بیمهاست. تعیین کلوزهاي مناسب در 
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و  نامـه  بیمـه نگام تهیـه  ه شود میپرداخت خسارت بیمه را دچار مشکالت بسیاري نماید. از این رو توصیه  تواند می ها آنمناسب 

 تنظیم شرایط و کلوزهاي آن ضمن توجه به شرایط پروژه از افراد متخصص و خبره نیز مشورت گرفته شود.

کلوزهـاي   هـا  آنکاربرد دارنـد کـه بـه     ها نامه بیمهي مهندسی به صورت مشترك بین کلیه ها بیمهبرخی از کلوزها در 

ي مهندسی معرفـی و برخـی از پـر کـاربردترین     ها نامه بیمه. در این بخش کلوزهاي گویند میي مهندسی ها بیمهمشترك 

 .شوند میتوضیح داده  ها آن

 ي مهندسیها بیمهکلوزهاي مشترك  -5-1

. شـوند  مـی شـروع   شماره صفري مهندسی قابل کاربرد هستند. کد کلوزهاي مشترك با ها نامه بیمهاین کلوزها در همه 

 به شرح زیر است؛ ها آنلیست 

 )Common Cluaseفهرست کلوزهاي مشترك ( -1-5جدول 

 )شوند می(با عدد صفر شروع  عنوان کلوز شماره کلوز

  پوشش زیان یا خسارت ناشی ازاعتصاب، شورش، اغتشاش 001

  متقابل مسوولیتپوشش  002

  پوشش دوره نگهداري ساده 003

  پوشش دوره نگهداري گسترده 004

  عملیات ساختمانی و/ یا نصب بندي زمانط مخصوص مربوط به جدول رایش 005

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

  هواییي اضافی مربوط به حمل ها هزینهپوشش  007

  خیز زلزلههاي واقع در مناطق  تضمین مربوط به سازه 008

  ناشی از زلزله مسوولیتاستثناء مربوط به زیان، خسارت یا  009

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

  خسارات پشت سرهم 011

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

  اموال در انبار خارج از سایت 013

  ناشی از تروریسم مسوولیتاستثناء زیان، خسارت یا  014

  شرط کنترل دعاوي 015

  افزایش سرمایه 016

  ساعت 72شرط  017

  سایبر کلوز 018

  تجدید پوشش 019

  برداشت ضایعات 020

  سلب اختیار 021

  نادرست راياز بین رفتن یا خسارت ناشی از اج ياستثنا 022
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 )Common Cluaseفهرست کلوزهاي مشترك ( -1-5جدول ادامه 

 شوند) (با عدد صفر شروع می عنوان کلوز شماره کلوز

  نشت، آلودگی و آالیش صنعتی 023

  50/50خسارات پنهان  024

  ي دو تاییها جرثقیلشرط  025

  هاي دریایی سازه رايشرط خاص ب 026

  هاي سطحی عملیات پمپاژ آب 027

  ي سمی و آزبست (پنبه نسوز)ها کپکاستثناء  028

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

  ها، مشاوران و کارشناسان طبق تعرفه آرشیتکت الزحمه حق 030

 تخلیه آب 037

  شرط ویژه مربوط به اسقاط حق جانشینی 0562
 

 گـذار  بیمـه . خاطر نشان مـی دارد  گردد میهاي مهندسی بررسی  کلوزهاي مشترك بیمه تر بیشدر ادامه براي آشنایی 

را مطالعه نماید.  توضـیحات ایـن راهنمـا تنهـا بـراي روشـن شـدن         نامه بیمهمتن کامل کلوزها و سایر شرایط  بایست می

بـا توجـه بـه     بایسـت  مـی عدم انتخاب هر کدام از کلوزهاي بیمـه  براي انتخاب یا  گیري تصمیمارائه شده است لذا  تر بیش

 صورت پذیرد. نامه بیمهشرایط پروژه و متن کلوز و شرایط 

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

اعتصاب، شورش و اغتشـاش از جملـه    نامه بیمه. در شرایط عمومی باشد میاین کلوز از انواع کلوزهاي افزاینده پوشش 

، از بـین رفـتن   بیمـه اضـافی   حـق  و با پرداختاین الحاقیه  با اضافه نمودن توان میذکر شده است اما  نامه بیمه استثنائات

تحـت   اعتصاب، شورش و اغتشـاش ناشـی شـده باشـد     از مستقیمادرصورتی که  ها آنموارد بیمه شده یا خسارات وارد به 

 اي قرار گیرد. که در کلوز آمده است، داراي پوشش بیمهاي  ط ویژهرایش

 2)متقابل مسوولیتپوشش ( 002کلوز  -5-1-2

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

پیمانکـاران فرعـی    اگـر  موجب این کلـوز ه ببه عبارت دیگر  .بود خواهند جداگانه به طور نامه بیمه دو بخش پوشش همان

جانی وارد نمایند نیز بـه میـزان تعهـدات     یانیست) به اشخاص ثالث خسارت مالی  نامه بیمهکه اسمشان در لیست (پروژه 

 .د بودنتحت پوشش خواه )ثالثشخص  مسوولیت( نامه بیمهخریداري شده در بخش دو 

1- Cover for Loss or Damage due to Strike, Riot and Civil Commotion 
2- Cover for Cross Liability 
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جـدول مشخصـات    ان مذکور درگذار بیمهنسبت به  نامه بیمه شخص ثالث مسوولیت، پوشش گردد میاین کلوز موجب 

بـا ایـن وجـود مجمـوع     . اي صادر شـده اسـت   جداگانه نامه بیمهیک از آنان  هر رايب گوییاعمال خواهد شد که  به نحوي

مـذکور   سقف تعهدات واحد باشند از منشا رايحادثه یا مجموع حوادثی که دا هر ان درگذار بیمهدر قبال  گر بیمهتعهدات 

 .دهد میاین کلوز حق بیمه را افزایش  خواهد کرد.جدول مشخصات تجاوز ن در

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

بیمـه اضـافی را پرداخـت کـرده      حق گذار بیمهمشروط برآنکه  آن و ضمایمیا  نامه بیمهو مقررات مندرج در  استثنائات

یابـد   ، صرفا جهت پوشش خساراتی تمدید میاین کلوزمندرج در  تضمین) (دوره دوره نگهداري رايب نامه بیمهباشد، مدت 

گیـرد، بـه کارهـاي     ط دوره نگهداري قرارداد صورت مـی رایش راياج به منظورکه پیمانکاران بیمه شده حین عملیاتی که 

یی کـه هنگـام عملیـات    ها خسارتاي تنها براي  منظور از این عبارات آن است که پوشش بیمه کنند. مورد قرارداد وارد می

ي ناشـی از  هـا  خسـارت است و بـدیهی اسـت سـایر     گر بیمهآید در تعهد  به وجودرفع نواقص احتمالی پروژه ممکن است 

 نامـه  بیمـه بایسـت   مـی  هـا  آنو براي  باشد می.. تحت پوشش ن. ، رانش زمین وسوزي آتشخطرات دیگر مانند سیل، زلزله، 

 تهیه شود. MBیا  CECRجداگانه و مناسب مانند 

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

آن به زمان اجراي پروژه  منشاخساراتی که  ،003ي مندرج در کلوز ها پوششدر کلوز دوره نگهداري گسترده عالوه بر 

، به عبارت دیگر موارد زیر بـه پوشـش   گیرد مینیز تحت پوشش قرار  نمایند میبروز ولی در دوره نگهداري  شود می مربوط

 .شود میاضافه  نامه بیمه

ط دوره نگهـداري قـرارداد، حـادث    رایش راياج به منظورکه در حین عملیات پیمانکاران بیمه شده  هایی خسارت -الف

 شود.   می

و/ یـا  چنـین خسـاراتی در دوره سـاخت     منشاشود مشروط برآنکه  که در دوره نگهداري حادث می هایی خسارت -ب

 بخش خسارت دیده باشد. رايصورتجلسه تحویل موقت ب ينصب در سایت و قبل از امضا

 004و  003تفاوت کلوزهاي دوره نگهداري  -

انجـام تعهـدات    به منظـور در دوره نگهداري  گذار بیمهاز عملکرد  ناشیفقط خسارات (دوره نگهداري ساده)  003کلوز 

عالوه بر مـوارد بـاال خسـاراتی    (دوره نگهداري گسترده)  004کلوز رفع نواقص کار، تحت پوشش است ولی در جهت خود 

 .گیرد میقرار آن به دوره احداث برگشته ولی در دوره نگهداري بروز کرده است نیز تحت پوشش  منشاکه 

1- Maintenance Visits Cover 
2- Extended Maintenance Cover 
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آمده یا در مراحـل   به وجوددر دوره ساخت ) تنها خطرات ناشی از موارد که 004و  003(ارد این کلوزها د خاطر نشان می

یرند، بـه طـور مثـال در صـورت     گ دهند و سایر خطرها تحت پوشش قرار نمی رفع نقص یا تعمیرات بروز نمایند را پوشش می

. بـراي تحـت پوشـش قـرار     شود میاز طریق این کلوز خسارتی پرداخت ن گذار بیمهبرداري، به  بروز سیل یا زلزله در دوره بهره

ي تکمیـل شـده   هـا  ریسـک  نامـه  بیمـه هـاي مناسـب ماننـد     نامـه  بیمهبایست سایر  برداري می گرفتن مورد بیمه در دوره بهره

 ) را براي تحت پوشش قرار گرفتن مورد بیمه، تهیه نماید.MB( آالت ماشین) یا بیمه شکست CECRساختمانی (

 1)یا نصب عملیات ساختمانی و/ بندي زمانل به جدو مربوطط مخصوص رایش( 005کلوز  -5-1-5

 تنها تـا  اجراي پروژه بندي زمان جدول از انحراف کلوز این با. باشد میاین کلوز از نوع کلوزهاي محدود کننده پوششی 

شرایط پوشـش   نامه بیمهمنظم به  بندي زمانو در صورت عدم رعایت برنامه  باشد می پوشش تحت کلوز در شده ذکر مدت

بایسـت بـه شـرایط اجرایـی پـروژه و       و اضافه نمودن این کلوز می نامه بیمه. بنابراین در هنگام تهیه یابد میخسارت تغییر 

 آن توجه ویژه نمود. بندي زمان تاکید بر رعایت برنامه

 اعمال خواهد شد: نامه بیمهبه  زیرموارد  به موجب این کلوز

انی و/ یا نصب و هرنوع اطالعـات کتبـی دیگـر از قبیـل اطالعـات فنـی کـه        عملیات ساختم بندي زمانجدول  –

 گردد. در اینجا لحاظ می ،ارائه نموده نامه بیمهبه منظور اخذ  گذار بیمه

عملیـات   بنـدي  زماني ناشی از انحراف از جدول ها خسارتجبران زیان یا خسارت یا تشدید  مسوولان گر بیمه –

 ي ذکر شده تحت این کلوز نخواهند بود مگر آنکه پیش از وقوع هرها هفتهساختمانی و/ یا نصب بیش از تعداد 

انحـراف از  مـدت مجـاز    تغییرات اعـالم کـرده باشـند.    گونه اینان موافقت کتبی خود را با گر بیمهنوع خسارت 

 .شود میتعیین  هفتهبا درج مدت به  جدول زمانی

کاري، کار در شب، کار در تعطـیالت عمـومی و    به اضافه مربوطهاي اضافی  پوشش هزینه( 006کلوز  -5-1-6

 2)حمل سریع

ي وارده و برگرداندن نحواحی خسارت دیـده  ها خسارت(براي جبران  کاري ي اضافهها هزینه نامه بیمهبا اخذ این کلوز، 

) را پوشـش  هـوایی یع (باسـتثناي حمـل   کار در شب، کار در تعطـیالت عمـومی و حمـل سـر     به وضعیت پیش از حادثه)

ی تنها درصورتی پرداخت خواهند شد که در ارتباط با خسـارت وارد بـه اقـالم بیمـه     یها هزینهدر هر حال چنین  دهد. می

از ارزشـی باشـد کـه     تـر  کـم که ارزش اقالم خسارت دیده  درصورتی .، صرف شده باشندنامه بیمهشده و قابل جبران تحت 

حـد  . هاي اضافی بـه نسـبت کـاهش خواهـد یافـت      در جبران این هزینه گر بیمهالزم است،  تعهد  ها آننمودن  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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و به این جهـت   باشد میاست. این کلوز افزایش دهنده پوشش هر خسارت ي اضافی در ها هزینه% 20این خسارات  غرامت

 .گردد میموجب افزایش حق بیمه نیز 

 1)هواییي اضافی مربوط به حمل ها هزینهش هاي اضافی پوش پوشش هزینه( 007کلوز  -5-1-7

درهرحـال چنـین   قرار گیرد.  نامه بیمهپوشش  نیز تحتهوایی  هاي اضافی ناشی از حمل هزینه شود میکلوز سبب این 

حداکثر مبلغ قابـل پرداخـت    اقالم بیمه شده باشد قابل جبران است.که در رابطه با زیان یا خسارت  در صورتی هایی هزینه

معمـوال   تجاوز نخواهـد کـرد.   نامه بیمهدر خالل مدت  آناز مبلغ مندرج در  در رابطه با هزینه حمل هوایی کلوزتحت این 

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

 .گردد میه نیز موجب افزایش حق بیمو به این جهت  باشد می

 2)خیز زلزلههاي واقع در مناطق  به سازه مربوطتضمین ( 008کلوز -5-1-8

 سـازي  مقـاوم  نامـه  آیین به رعایت موظف را گذار بیمه کلوز که از جمله کلوزهاي شرط گذارنده براي پوشش است، این

ناشـی از   مسـوولیت ان تنها در صورتی متعهد جبران خسارت یـا  گر بیمه، این کلوز به موجب .نماید می زلزله برابر در سازه

رسمی سـاخت   نامه آیینثابت نماید که در طراحی کار مورد اجرا، خطر زلزله براساس  گذار بیمهخطر زلزله خواهند بود که 

طـابق بـا ایـن    کار و ابعـاد مـورد محاسـبه م    راينظر گرفته و محاسبه شده است و کیفیت مواد، نحوه اج ه درمربوطو ساز 

مـرتبط   نامـه  آیین، بهتر است در شرایط خصوصی شماره و تاریخ نامه بیمه. در صورت وجود این کلوز در باشد می نامه آیین

همراه با مدارك مورد نیاز براي اثبات طراحی سازه در برابر زلزله درج گردد تا در زمان پرداخـت خسـارت اختالفـی بـین     

 رخ ندهد. گذار بیمهو  گر بیمه

 3)از زلزله ناشی مسوولیت یا، خسارت زیانبه  مربوطاستثناء ( 009کلوز  -5-1-9

هـاي مهندسـی تمـام     طور که گفته شد، بیمـه  اي است. همان ین کلوزهاي کاهنده پوشش بیمهتر مهماین کلوز یکی از 

تعهـدى نسـبت بـه     گـر  بیمـه  کلـوز، ایـن   بـه موجـب  شده باشند.  مگر آنکه استثنا دهند خطر، تمامی خطرات پوشش می

و بنـابراین   د داشـت نـ مستقیم یا غیرمسـتقیم ناشـى از زلزلـه نخواه    مسوولیتجبران زیان، خسارت یا در قبال  گذار بیمه

ي محتمل آن بررسـی  ها خسارتبایست خطرات ناشی از زلزله و میزان  و پیوست نمودن این کلوز می نامه بیمههنگام تهیه 

 .گردد میگیري شود. این کلوز موجب کاهش حق بیمه  نسبت به این کلوز تصمیم و با توجه به مدیریت ریسک پروژه

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 زیانبه  مربوطاستثناء ( 010کلوز  -5-1-10

 1)آب طغیان

تعهدى نسـبت   انگر بیمه ،یهاین الحاق به موجباي است.  این کلوز نیز یکی دیگر از کلوزهاي مهم کاهنده پوشش بیمه

د نـ مسـتقیم ناشـى از سـیل و طغیـان آب نخواه    غیرمسـتقیم یـا    مسوولیتیا  خسارت ،جبران زیاندر قبال  گذار بیمهبه 

احتمال وقوع سیل و طغیان آب وجود دارد، با اضافه نمودن این کلوز بخش بزرگی  ها آنیی که در ها پروژهبنابراین  داشت.

گیري در ارتباط با وجود یا عدم وجود ایـن   نمایند، لذا براي تصمیم خارج می گر بیمهات ي احتمالی را از تعهدها خسارتاز 

 .شود میي محتمل بررسی گردد. این کلوز نیز موجب کاهش حق بیمه ها ریسکبایست شرایط پروژه و نیز  کلوز می

 2)خسارات پشت سرهم(  011کلوز  -5-1-11

بـه   نامـه  بیمـه  رايشرط زیر بو  شود می گرفته نظر در صعودي فرانشیزهاي متوالی يها خسارت رايب کلوز این الحاق با

 :شود میبرده  کار

یا اجـراي   / و عیوبالحاقی تحت پوشش قرار گرفته باشد)، مواد م به وسیلهطراحی غلط (اگر  به علتاتالف یا خسارت 

زیـر   مقیـاس آالت یا همان نوع تجهیزات، مطابق با  و ماشین ها سازهاز  هایی بخش، هابه سازه از همان دلیل ناشینادرست 

 د:بوجبران خواهد قابل هر خسارت،  رايب نامه بیمهپس از اعمال فرانشیز 

 % دو خسارت اول 100 –

 % خسارت سوم  80 –

 % خسارت چهارم  60 –

 % خسارت پنجم  50 –

 د. بونخواهد  قابل جبران عديخسارات ب

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

در  گـذار  بیمـه تعهدى نسبت به  انگر بیمه، آن به موجب و باشد میاي  این کلوز از دسته کلوزهاي کاهنده پوشش بیمه

درجـه در   8بیش از با قدرتی وفان ت در نتیجه یا به علتمستقیم غیرمستقیم یا  مسوولیتیا  خسارت یااتالف  جبرانقبال 

 هـا  طوفـان مد این قبیـل  یاپکه در ارتباط یا  آبی) یا هر نوع خسارت Km/h 62سرعت باد بیش از  یعنیمقیاس بیوفورت (

 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) ارپوشش اموال خارج از انب( 013کلوز  -5-1-13

بخـش اول   گـردد  مـی با پرداخت حق بیمه اضافی سـبب   اي است، این کلوز که از انواع کلوزهاي افزاینده پوشش بیمه

حال فرآوري یا انبـار شـده    حال ساخت، در کاالهاي در(به جز شده یا خسارت به اموال بیمه  براي پوشش اتالف نامه بیمه

ز ایـن کلـو  مکـانی کـه در    يهـا  محـدودیت با سایت در انبار خارج از  )کننده کننده یا تهیه در محل کارخانه سازنده، پخش

 .یابدگسترش شده تعیین 

ز جلـوگیري ا  رايت، در اقدامات احتیاطی پذیرفته شده بفلران خسارت یا زیان ناشی از غتعهدي نسبت به جب گر بیمه

 :گهداري ندارد. این قبیل اقدامات احتیاطی به طور خاص عبارتند ازخسارت در انبارها یا واحدهاي ن

 بـه وسـیله  (باشـد  محصـور شـده   متناسب با نوع و موقعیـت کـاالي انبـار شـده،     انبار  محلکه  طمینان از اینا –

 در برابر آتش باشد.و محفوظ  باشدشده  نگهبانی)، با نردهساختمان یا حداقل 

 .جدا شده باشندمتري  50یک فاصله حداقل  بادیوارهاي ضد آتش یا  به وسیلهانبار  واحدهاي –

سـیل   به وسیلهیا  ناشی از بارانتجمع آب یا سیل  به علتاز خسارت ی و طراحی انبارها طوري باشد تا یماجان –

   .یري کندگجلو ،سال 20از  تر کمشت گبا دوره باز

 محدود کردن ارزش (کاالهاي انبار شده) در هر واحد انبار. –

 ................... ي مکانی:ها محدودیت •

  ................... حداکثر سرمایه در هرانبار •

 ................... ):هثحاد هر در( غرامت حد •

 هثدر هر حاد ...........حداقل هر خسارت، . %..... :فرانشیز •

 2)یت ناشی از تروریسممسوولخسارت یا  ،استثناء زیان( 014کلوز  -5-1-14

، خسـارت یـا   اتـالف جبـران  در قبـال   گـذار  بیمـه تعهدي نسبت بـه   انگر بیمه؛ شود میاین کلوز استثناء کننده سبب 

بـدون در نظـر گـرفتن    اقـدامات تروریسـتی   هـر نـوع    یا در ارتبـاط بـا   ناشی از، به علت غیرمستقیمیت مستقیم یا مسوول

 د داشت. ننخواهدیگر،  حادثهی یا پی آمد با هرعلت یا زمان هم

ـ      کلوزن راید اقدامات تروریستیز امنظور  ا اقداماتی است که شامل مواردي از قبیل اسـتفاده از قـدرت یـا خشـونت و ی

یـا از طـرف سـازمان یـا      تنهـایی چـه ایـن اقـدامات تروریسـتی بـه       .تهدید توسط هر شخص یا گروهی از اشخاص باشـد 

ن هـر حکومـت و یـا تهدیـد     قـرارداد  تـاثیر مذهبی، ایدئولوژیک یا نژادي یا به قصد تحت  اهداف سیاسی، با هایی حکومت

 دیگري از آن، انجام شود.  بخشجامعه یا هر 

1- Property in Off-Site Storage 
2- Exclusion of Loss, Damage or Liability due to Terrorism 
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 بـه منظـور  مستقیم یا غیرمسـتقیم ناشـی از هـر نـوع فعالیـت       به طوراي که  خسارت یا هرگونه هزینه ،زیان کلوزاین 

کنترل، جلوگیري، فرونشاندن اقدامات تروریستی باشد یا هزینه هر فعالیتی که مربوط به هرگونه اقدام تروریستی باشـد را  

 جبران نخواهد کرد.نیز 

 .گردد مینکه علت اصلی خسارت عمل دزدي یا سرقت باشد، اعمال  در جاییباال استثناهاي گفته شده علیرغم مطالب 

 )شرط کنترل دعاوي( 015کلوز  -5-1-15

بدون اینکه این شرط در تعـارض بـا   ان اتکایی است و بر اساس آن و گر بیمهاصلی و  گر بیمهاین کلوز مربوط به روابط 

مشروط بـه رعایـت ایـن     گر بیمهتمامی تعهدات آن باشد،  ضمایمیا  نامه بیمهط، مقررات و استثنائات مندرج در رایدیگر ش

دیگري براسـاس توافـق    اتکایی گر بیمهمستقیمی که خود نزد شرکت  گر بیمه(شرکت  اتکاییبیمه شده  که باشد میشرط 

ممکن است  نامه بیمهوقوع هرگونه خسارت یا خساراتی که بر طبق این اطالع از بایست بالفاصله پس از  ) میشود بیمه می

اعالم نماید و کلیه اطالعات و مدارك مربوط به خسارت یا  اتکاییان گر بیمهموجب طرح ادعاي خسارت شود، مراتب را به 

این حق را خواهند داشـت تـا کارشناسـان و ارزیابـان      اتکاییان گر بیمهان اتکایی قرار دهد و گر بیمهخسارات را در اختیار 

کنترل تمامی مذاکرات، تعدیالت، پرداخت و تسـویه در ارتبـاط بـا چنـین خسـارت یـا        خسارت منتخب خود را به منظور

 خساراتی اعزام نمایند.

 1)افزایش سرمایه( 016کلوز  -5-1-16

شـود،   تـر  بـیش اي، ارزش پروژه از میزان برآورد شـده در قـرارداد    اگر در طول مدت پوشش بیمه شود میاین کلوز سبب 

% مبلـغ اصـلی منـدرج در    15خودکار افزایش یابد اما این افزایش ارزش نباید از  به طور نامه بیمهمیزان سرمایه در بخش یک 

شود. این کلوز بـراي  اعالم  گر بیمهرسمی به  به طور تبایس میشود و ارزش واقعی قرارداد  تر بیش نامه بیمهجدول مشخصات 

 باشـد  میوجود دارد، بسیار مناسب  ها آناند یا احتمال افزایش در  با دقت زیادي تعیین نشده ها آنیی که برآورد اولیه ها پروژه

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

 2)ساعت 72شرط ( 017کلوز  -5-1-17

بـه  باشـند را   علت مشترك یک از ناشی و افتاده اتفاق ساعته 72 زمانی دوره یک در که حوادثی کلیه کلوز این براساس

ه سـاعت  72هر دوره  تعیین شروع .نماید میاعمال  آن رايب واحد فرانشیز یک فقط و نماید می تلقی واحد حادثه یک عنوان

بایست بین دو یا چنـد دوره   نمیصورت  گردد در این ساعت 72اما اگر مدت وقوع حادثه بیش از  است گذار بیمهبه اختیار 

 ه تالقی وجود داشته باشد.ساعت 72

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

قـرار نداشـته و    نامه بیمهي مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از عوامل زیر تحت پوشش این ها خسارتاین کلوز  به موجب

 مشخص استثناء شده اند: به طور

 وسایل و امکانات مشابه؛ ایسوء استفاده از اینترنت  یااستفاده  -الف

 ها و سایر اطالعات؛ الکترونیکی دادههرگونه انتقال  -ب

 هرگونه ویروس کامپیوتري و مشکالت مشابه؛ -ج

 وسایل و امکانات مشابه؛ یاسوء استفاده از هرگونه آدرس اینترنتی، وب سایت  یااستفاده  -د

 ها یا اطالعات عرضه شده بر روي وب سایت یا وسایل و امکانات مشابه؛ هرگونه داده - ه

(مگر اینکه تلـف یـا    افزارسخت  یاوارد به سیستم کامپیوتري شامل و نه محدود به نرم افزار  زیان یاهرگونه تلف  -و

، طوفـان، تگـرگ،   اشیازیان مذکور ناشی از حریق، صاعقه، انفجار، سقوط هواپیما یا برخورد وسایط نقلیه، سقوط 

(یخ زدگـی) و  (سونامی)، سیل، انجماد  دریایی(هاریکن)، زلزله، آتشفشان، زلزله  دریاییتورنادو، سایکلون، طوفان 

 یا سنگینی برف باشد)

 2)تجدید پوشش( 019کلوز  -5-1-19

 ،گـذار  بیمـه  از اضـافی  بیمـه  حق دریافت با گر بیمه طرف از خسارت تسویه از پس شده بیمه سرمایه کلوز این براساس

 حـق بیمـه   گـذار  بیمـه مشـروط برآنکـه   ، یابد نمی کاهش و رسیده اي بیمه پوشش مدت پایان تا خود اولیه مقدار به مجددا

را از تاریخ وقوع خسارت یا خسارات تا انقضـاي   نامه بیمهبراساس نرخ مندرج در  روزشمار واضافی محاسبه شده به صورت 

 پرداخت نماید.   گر بیمه، به نامه بیمهمدت 

وشـش مجـدد   پ رايان بگر بیمهبیمه اضافی درخواستی توسط  نسبت به پرداخت حق گذار بیمهصورت عدم موافقت   در

بـه مقـدار خسـارت پرداختـی کـاهش یافتـه و حـد اولـین          نامه بیمهکل سرمایه مورد بیمه، سرمایه بیمه شده مندرج در 

 کسرخواهد شد. نامه بیمهایه خسارت نسبت به خسارت یا خسارات بعدي از سرم

 3)برداشت ضایعات( 020کلوز  -5-1-20

نمـوده،   تعریـف  را ضـایعات  برداشـت  مفهـوم  ین کلوزهاي بیمه مهندسی است. در ابتداي کلوزتر مهمکلوز یکی از  این

 .  نماید میمشخص  نامه بیمهدر  آن را نبودن یا بودن پرداخت قابل موارد و دهد میتوضیح  آن را موارد و مصادیق

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

1- Cyber Clause 

2- Reinstatement 
3- Clearance of Debris 
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  نابود شده یاباقیمانده هرچیز شکسته  –

  ریز آشغال، خرده –

  ي شناور در آبها آشغالهر نوع ماده شامل  –

  ن آب حرکت داده شود.یانشین شده در مجاري آب که توسط جر گل و الي ته یارسوب معلق  –

 یک توده جمع شده –

هـاي ناشـی از فرسـایش، ماسـه و      موادي که حاصل تخریب و انهدام نباشند (نظیر شن، پاره آجر، خرده ریـزه  –

ب بـه  آمده باشند و یا از محیط همجوار توسـط آ  به وجودغیره) بدون در نظر گرفتن اینکه این مواد در کارگاه 

 .دمحل کارگاه آورده شده باشن

، ثانیـا ضـایعات مشـتمل بـر     باشـد  مـی اصل از یک بناي ویـران شـده   ن اوال ضایعات ترکیبی از اجزاء مختلف حرایبناب

دهـد   نشان می این تعریف از واژه ضایعات شروع مجدد ساخت، تخریب گردد. رايبایست ب ي سالمی است که میها قسمت

 »برداشـت ضـایعات  «طبـق بنـد    تنها کارگاه سازي پاكکه هرگونه هزینه برداشت مواد حاصل از تخریب یا انهدام بنا و یا 

ـ  ، که طراحـی شـده   نصب آنچنان خطر پیمانکاران/ و بیمه تمام باشد میتحت پوشش  ن قـرارداد تحـت پوشـش    رايفقـط ب

انجام کار حتی اگر مانع ادامه کـار  گرفتگی محیط  گل و الي، .استمه شده خسارت مادي وارد به کارهاي مورد قرارداد بی

خسارت مشهودي که نیازمند انجام عملیات تعمیراتـی باشـد وجـود     گونه هیچشود، زیرا  خسارت مادي محسوب نمی گردد

 .شود میبعد از وقوع خسارت مادي، بازسازي قلمداد ن سازي پاكندارد. به همین نحو عملیات 

، امـا ایـن قبیـل    باشـد  مـی محیط کارگاه قبل از شروع مجدد عملیات سـاخت ضـروري    سازي پاكیاري از موارد در بس

و برداشـت ضـایعات    سازي پاكي ها هزینه  )نامه بیمهط عمومی رایش( رود. نمی به شمار ها جزء جبران خسارت مادي هزینه

قید شده باشد. مبلـغ   نامه بیمهآن سقف مشخصی از تعهدات در جدول مشخصات  رايب ل پرداخت است کهتنها زمانی قاب

هـاي صـرف شـده     اي از موارد هزینه عات نبایستی خیلی کم در نظر گرفته شود، در پارههاي برداشت ضای هزینه رايمجاز ب

  دهد. رقم قابل توجهی را به خود اختصاص می

گـردد کـه مبلغـی جداگانـه بـا عنـوان        برداشت ضایعات پرداخـت مـی   هاي هزینه گذار بیمهخالصه هنگامی به  به طور

هاي جبران خسـارت مـادي    آن در جدول مشخصات ذکر گردیده و این مبلغ تحت پوشش هزینه رايب »برداشت ضایعات«

 هاي برداشت ضـایعات و جبـران خسـارت مـادي     نصب که بین هزینه خطر پیمانکاران/ نباشد. با توجه به ماهیت بیمه تمام

در زمـان ارائـه    بایسـتی  مـی  گـذار  بیمه .استبرداشت ضایعات ضروري  رايتفاوت قائل است ذکر حداکثر سقف پرداخت ب

ـ تعیـین شـده   . مبلـغ  داشـته باشـد  خطر پیمانکاران/نصب نسبت به این موارد آگـاهی   تمام نامه بیمه رايدرخواست ب  رايب

بـراي   هـاي صـرف شـده    اي از موارد هزینـه  در پاره زیراهاي برداشت ضایعات نبایستی خیلی کم در نظر گرفته شود  هزینه

بـه   نامـه  بیمهمیزان هزینه برداشت ضایعات در بخش یک  دهد. رقم قابل توجهی را به خود اختصاص می برداشت ضایعات

 یابد. ش میو به تناسب آن حق بیمه افزای شود میطور مجزا درج 
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 1)سلب اختیار( 021کلوز  -5-1-21

ـ  پوشـش بیمـه  گردد (تغییر یابـد)   اختیار سلب پروژه از قسمتی یا تمام به نسبت پروژه کارفرماي درصورتی که  راياي ب

، بـا  نامه بیمه. با اخذ این کلوز در یابد پایان می روز از تاریخ سلب اختیار 14خودکار بعد از  به طوربخش سلب اختیار شده 

 همـان  با جدید مالکین نمودن بیمه به نسبت ان موظفندگر بیمه اختیار، سلب تاریخ از روز 14اطالع دادن مراتب در مدت 

 .نمایند اقدام طرایش و نرخ

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

بر اثر اجراي نادرست کار (بدون عمد) خسـارتی بـروز    که درصورتیهاي پیمانکار و نصب،  با توجه به تمام خطر بودن بیمه

جـاي دارد،   اي بیمـه . این کلوز که در دسته کلوزهاي کاهش دهنده پوشـش  باشد میمتعهد به جبران خسارت  گر بیمهنماید، 

امـا  نداشته باشـند،   ی در قبال پرداخت هزینه تعویض، تعمیر و یا اصالح اجراهاي نادرستمسوولیتان گر بیمه گردد میموجب 

از بـین رفـتن یـا خسـارت وارد بـه      و شامل  اند این استثناء تنها محدود به اقالمی است که بالفاصله پس از اجرا خسارت دیده

 شود. نمی ،اند حادثه ناشی از اجراهاي معیوب خسارت دیده به علتو  اند شدهاقالمی که به شکل صحیح اجرا 

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

ناشی از مـوارد   مسوولیتنوع  هر نامه بیمه کلوز نیز از جمله کلوزهاي کاهش دهنده پوشش است که به موجب آن ینا

 :  نخواهد دادزیر را تحت پوشش قرار 

یا خسارت به اموال و یا زیان ناشی از استفاده از اموالی که این خسـارات   حیثیتی یا ازبین رفتن صدمات جانی یا -1

 مسـوولیت نشت، آلودگی یا آالیش ایجاد شده باشد، مگر در مـواردي کـه    به علت غیرمستقیمستقیم یا م به طور

ناشی از صدمات جانی و غیرجانی یا زیان ناشی از خسارت فیزیکی یا نابودي مشهود امـوال و یـا زیـان ناشـی از     

یـک واقعـه ناگهـانی،     بـه علـت  یـش  ، آلودگی یـا آال نشت اثر عدم استفاده از اموال خسارت دیده یا نابود شده بر

 پیوسته باشد.  به وقوع نامه بیمهبینی نشده در خالل مدت این  غیرعمدي و پیش

یـا  یشی، مگر آنکه ایـن نشـت، آلـودگی    مواد نشت کننده، آالینده یا آال سازي پاكیا  سازي خنثیهزینه زدودن،  -2

 به وقوع پیوسته باشد. نامه بیمهخالل مدت  بینی نشده در غیر عمدي و پیش ،آالیش به علت یک واقعه ناگهانی

 بدنی و یا تنبیهی. ،ي مالیها مجازاتیا  جرایمي ناشی از ها خسارت -3

نبوده است، تحت پوشش  گر بیمهصورت عدم درج این کلوز در تعهد  ی که درمسوولیتشود تا  این کلوز موجب آن نمی

  .قرار گیرد

1- Divestment 

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

 سایت به ورود از پس شده بندي بسته کاالهاي ها آنیی است که در ها پروژهدر ارتباط با  مهم کلوزهاي از یکی کلوز این

بنـدي خسـارتی کشـف     بسـته  بازگشـایی که بعـد از   صورتی در..). . ها، شیرآالت، (مانند پمپ شوند می خارج بندي بسته از

خسـارت  ، پیوسـته اسـت   به وقـوع قبل یا بعداز رسیدن کاال به محل کارگاه  که مشخص شود این خسارت درصورتیگردد، 

 آسـیب  ایـن  که داد تشخیص نتوان اما اگر .گیرد قرارداد (بیمه مهندسی) قرار می رايتحت پوشش بیمه باربري یا بیمه اج

 تسویه ،باشد می سایت داخل در کاالها جایی جابه به مربوط یا و پیوسته وقوع به حمل جریان در سایت به کاال ورود از قبل

عـالوه بـر آن در صـورت تسـویه هرگونـه       گـردد.  مـی  تقسیم مهندسی بیمه و باربري بیمه بین  50/50 به صورت خسارت

% خـود نسـبت بـه خسـارت تعیـین      50% فرانشیز از سـهم  50ان نسبت به کاهش گر بیمهط این کلوز، رایخسارت تحت ش

 نمایند.   میشده، اقدام 

روز از تاریخ ورود کاال بـه محوطـه کارگـاه جـزء      180بندي شده طی مدت حداکثر  و بازرسی کاالهاي بسته بازگشایی

 .باشد میشروط این کلوز 

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

هر نوع اتالف یا خسـارت   نامه بیمه. در صورت وجود آن در باشد میاین کلوز جزء کلوزهاي شرط گذارنده براي پوشش 

از دو جرثقیـل   زمـان  هـم اسـتفاده   به هنگام، نامه بیمهوارد به مورد بیمه مندرج در بخش یک  جایی جابهناشی از عملیات 

 فقط هنگامی قابل پرداخت خواهد بود که نسبت به موارد ذیل اطمینان حاصل گردد:

 یل باشند.دخ جایی جابهفقط کارکنان مجرب و آموزش دیده در عملیات  –

 در تمام مدت با یکدیگر در ارتباط باشند. جایی جابهافراد درگیر در عملیات  –

داشـته و بـا دیگـر افـراد      هـا  جرثقیـل توسط شخصی معین، از محلی که دید کامل بر  جایی جابهتمام عملیات  –

 دخیل در عملیات نیز در ارتباط باشد، نظارت گردد.

 3)دریاییي ها سازه رايشرط خاص ب( 026کلوز  -5-1-26

ي مربوط بـه برخـی   ها خسارتتعهدي به پرداخت  گر بیمههاي دریایی است و مطابق آن  این کلوز استثناء کننده سازه

 ي دریایی نخواهد داشت. این کلوز شامل دو بخش زیر است؛ها سازهاز 

یـا   نامه بیمهرات مندرج در مقر ط، استثنائات ورایگردد که با در نظرگرفتن کلیه ش می تاییدگواهی و  وسیله بدین -الف

 ان در موارد زیر متعهد پرداخت خسارت نخواهند بود:گر بیمهآن،  ضمایم

1- Concealed Damages 50/50 

2- Tandem Lift Clause 
3- Special Condition for Wet Risks 
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 به علـت ی از این قبیل یها هاي نفتی) و محل ها (اسکله ها، باراندازها، جتی از بین رفتن یا خسارت وارد به لنگرگاه -1

 .ها آنوري خود  نشست و یا غوطه

ی کـه اعمـال طبیعـی    یجزر و مد، جریان یا امواج دریـا  به علتناپذیر  یت اجتنابمسوولاز بین رفتن، خسارت یا  -2

 رود.   از آن انتظار وقوع آن می تر کمساله یا  20رفته و از لحاظ آماري در طی یک دوره  به شماردریا 

 یت غیر قابل اجتناب ناشی از فرسایش خاك.مسوولاز بین رفتن، خسارت یا  -3

 ئی که قبال الیروبی شده و یا در حال الیروبی است. ها سمتقهاي الیروبی مجدد  هزینه -4

 خسارت ناشی از خاکریزي (پر کردن).   -5

غلط و خسـارت وارده   جایی جابهو یا  جایی جابهکوبی، کوبیدن، استخراج،  عناشی از شم ها ستونسارت وارده به خ -6

 کوبی. ي رها شده در ارتباط با کارهاي شمعها ستونبه 

از ایـن قبیـل و    چیزهاییها و  هاي شناور، بارج هرگونه شناور و دیگر تجهیزات از قبیل محفظه(خسارت وارد به)  -7

 . ها آنیت ناشی از مسوول

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

 .دریاییساخت  تاسیسات

 ي کشنده، لنگرها، زنجیرها و اجسام شناور.ها کابلاز بین رفتن یا خسارت وارد به  -9

 هاي ناهموار و یا لغزش دورانی. وجود توده به علتخسارت یا هزینه وارد به مورد بیمه  -10

 از بین رفتن یا خسارت ناشی از برخورد کشتی.  -11

 (باربري). دریاییهاي  یت بیمهمسوول -12

ط، اسـتثنائات و مقـررات   راید که با در نظر گرفتن کلیـه شـ  گرد می تاییدگواهی و  وسیله بدین :گذار بیمه تعهدات -ب

 باید:  گذار بیمهآن  ضمایمیا  نامه بیمهمندرج در 

 الوقوع، در تماس مداوم با اداره هواشناسی باشند.   ساعت قبل از طوفان قریب 12پس از دریافت اخطار  -1

 کار انجام پذیرد. رايمتري محل اج 200حداقل در  دریاییترتیبی اتخاذ شود که رفت و آمد عمومی  -2

 1)سطحیهاي  پمپاژ آب عملیات( 027کلوز  -5-1-27

ی مسـوولیت  گـر  بیمه. مطابق این کلوز گردد میدر پرداخت خسارت  گر بیمهاین کلوز نیز موجب محدود شدن تعهدات 

 :نخواهد داشتدر قبال موارد زیر 

اینکه امکانات پمپاژ رزرو، معادل بـا حـداقل    مگر سطحیهاي  سیستم پمپاژ آب خرابیاز  ناشیخسارت  یااتالف  -الف

 .پمپاژ باشد عملیاتاز آغاز  پیشگیري فوري به کارظرفیت قابل قبول براي پمپاژ، نصب شده و آماده براي 

1- Ground Water Pumping Operations 
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 .سطحیي ها آبپمپاژ  عملیاتآمده در رابطه با  به وجودهر نوع هزینه  -ب

 1)ي سمی و آزبست (پنبه نسوز)ها کپکاستثناء ( 028کلوز  -5-1-28

هاي مسـتقیم   هزینه یت یامسوول ،زیان ،ادعا  درخصوص هرگونه را گذار بیمه اي است، کلوز که کاهنده پوشش بیمهاین 

بـه  در ایـن کلـوز کپـک     دهـد.  نمی  قرار  پوشش  تحت  ها کپکیا  آزبست و مرتبط با  شکلی از یا به هر  یا غیرمستقیم ناشی

آمـده از قـارچ یـا     بـه وجـود  هر نوع گیاه قارچی یا ترکیبات قارچی یا هر نوع محصوالت فرعی یا هر نوع موجودات  معنی

آورنده موجودات معلـق در   به وجودهاگها یا هر نوع  ،سموم قارچی ،زنگ گیاهی ،و تنها به کپک باشد میترکیبات قارچی 

 گردد. هوا محدود نمی

مبنـی بـر ادعـاي مـوارد      گذار بیمهاز طرف  قضایییا دیگر مراحل رسیدگی  و قضاییدعوي ادعا یا اقدام یا  مورد هر در

است. جهـت وضـوح    گذار بیمهبعهده  ،باشد مین نامه بیمهاثبات اینکه این موارد جزء بند استثنائات  ،نامه بیمهتحت پوشش 

ا هزینـه مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم ناشـی از      یت یـ مسـوول  ،زیـان  ،مورد هر ادعا این استثناء قابل ذکر است که این کلوز در

یا هـر   گذار بیمهشده فوق یا هر خطا یا کوتاهی در انجام وظایف از جانب  نام بردهاي حوادث  کوتاهی در عدم پوشش بیمه

ایـن   اسـتثنائات که معلوم گردد بخشی از  درصورتی رود. نمی به کار ،نماید عمل می گذار بیمهشخص یا شرکتی که از طرف 

 .باشد میاالجرا  ي آن معتبر و الزمها بخشمابقی  ،غیر معتبر یا غیر قابل اعمال است کلوز

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

 در موارد زیر نخواهند بود:  گذار بیمهجبران خسارت به ان متعهد گر بیمهاین کلوز کاهنده پوشش است و 

ریزش کوه، باد، سیل  به علتنشین شده  هاي ناشی از برداشت ضایعات خارجی، شن و ماسه، گل و الي ته هزینه -1

 و مواردي از این قبیل در محل کارگاه و یا کار.  

یا دیگر نواحی مندرج در باال یا پـایین سـطح آب درصـورت     دار شیبهاي ناشی از مرمت فرسایش سطوح  هزینه -2

ي پیشگیرانه کافی با درنظر گرفتن ماهیت کار، نوع خـاك،  ها سنجشاي و  نجام اقدامات دورهدر ا گذار بیمهقصور 

 شناسی و توپوگرافی کارگاه و محیط آن. زمین

پسماندهاي موجود در محل کارگاه یا انجـام   به وسیلهآمده  به وجوداز بین رفتن یا خسارت ناشی از ایجاد موانع  -3

سـازي   در انجام اقدامات کافی در ایمـن  گذار بیمهیین شد و یا در نتیجه قصور کار، آنچنان که در بند یک فوق تع

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

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

به طور معمول در صورت بروز خسارت ممکن است براي بازگرداندن وضعیت مورد بیمه به شرایط پیش از حادثه نیـاز  

هایی را انجام دهند که این امـر نیازمنـد پرداخـت دسـتمزد آنـان       باشد تا مهندس مشاور یا کارشناسان و معماران طراحی

 هـا  هزینـه به این نوع  نامه بیمهموجب افزایش پوشش  030کلوز . باشد مین گر بیمهاست که در شرایط عادي جزء تعهدات 

، هـا  آرشـیتکت بـه  که  شامل مبلغی است نامه بیمهبخش یک سرمایه) مندرج در مبلغ بیمه شده (و بر اساس آن  گردد می

بـه   بیمـه مورد  در اعاده، بیمهخسارت وارد به مورد  یا خرابیکه ضرورتا بعد از وقوع اتالف،  مهندسان مشاور و کارشناسان

 هـا  الزحمـه  حـق گونـه   . مبالغ قابل پرداخت براي اینشود می پرداخت الزحمه حق به عنوان ،خواهند بودحالت اولیه دخیل 

بابـت   حـد غرامـت  در ایـن کلـوز مبلـغ    نخواهـد بـود.    تـر  بـیش گاه از مبلغ مندرج در تعرفه مخصوص اشخاص فنـی   هیچ

 .شود میهاي پیش گفته تعیین  الزحمه حق

 2)تخلیه آب( 037کلوز  -5-1-31

 :نباشدمتعهد به جبران خسارت در موارد زیر  گر بیمه شود میاي سبب  این کلوز با کاهش پوشش بیمه

 ي اضافی تخلیه آب به علت افزایش سطح آب خارج از انتظار اولیه.ها هزینه -1

 زیرزمینی.هاي  ي اضافی براي نصب تجهیزات اضافی براي تخلیه و یا تخلیه فوران آبها هزینه -2

تجهیـزات مناسـب و    به وسیلهها  نقصان در سیستم تخلیه آب، چنانچه این چنین نقص به علتاتالف یا خسارت  -3

 بود. کافی رزرو قابل اجتناب می

هـا انجـام    هـا و گـودبرداري   ها و یا براي جلوگیري از نشت آب به داخـل حفـاري   یی که براي تعمیر تركها هزینه -4

 .شود می

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

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

 بیمـه  مـوارد  از گـذار  بیمـه  رضـایت  بـا  کـه  افرادي به نسبت گر بیمه کلوز و با پرداخت حق بیمه اضافی، این به موجب

 .کنـد  مـی  اسـقاط  خـود  از را نامـه  بیمـه  در جبـران  قابـل  خسارت یا اتالف از ناشی جانشینی حقوق هکنند، هم می استفاده

، نمایـد  مـی بـه میزانـی کـه خسـارت را جبـران       گر بیمه... توضیح داده شد مطابق اصل جانشینی، .طور که در بخش همان

و  شـود  میسلب  گر بیمهبراي دریافت خسارت از مقصر حادثه است. با اضافه شدن این کلوز، این حق از  گذار بیمهجانشین 

ان نسـبت بـه ایـن کلـوز حسـاس      گر بیمهرا از مقصر حادثه طلب نماید.  گذار بیمهي پرداختی خود به ها 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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با اضافه شدن این  گذار بیمهبین مقصر احتمالی حادثه و  و تنها در موارد خاص و اطمینان از عدم تبانی احتمالی باشند می

 نمایند. کلوز (البته با دریافت حق بیمه اضافی) موافقت می

 1کلوزهاي بیمه تمام خطر پیمانکاران -5-2

. شـوند  می با شماره یک شروع نامه بیمهاین کلوزها مختص بیمه تمام خطر پیمانکاران هستند. کد کلوزهاي این نوع از 

 به شرح زیر است؛ ها آنلیست 

 ) .C.A.R(فهرست کلوزهاي بیمه تمام خطر پیمانکاران  -2-5جدول 

 )شوند می(با عدد یک شروع  عنوان کلوز شماره کلوز

  تاسیساتآالت و  پوشش دوره آزمایش ماشین 100

  موقت یا دائم زیرزمینی تاسیسات، راهروها، ساختمان یا ها تونلط ویژه مربوط به ساختمان رایش 101

  ها و سایر وسایل نصب شده در زیرزمین ، لولهها کابلط ویژه مربوط به رایش 102

  و مزروعات ها جنگلاستثناء مربوط به از بین رفتن یا خسارت وارد به محصوالت،  103

  ط ویژه مربوط به احداث سد و مخازن آبرایش 104

 مجاور تاسیساتهاي موجود و  پوشش مربوط به ساختمان 105

  )یا کارهاي جادهاي ها کانال، آبروها، ها بندي پله، ها برش(خاکریزها،  ها بخشتضمین مربوط به  106

  ها وانبارها تضمین مربوط به کمپ 107

  آالت ساختمانى ماشین، تجهیزات و ها دستگاهتضمین مربوط به  108

  تضمین مربوط به مصالح ساختمانی 109

  شرایط ویژه مربوط به اقدامات ایمنی درخصوص بارش، سیل و طغیان آب 110

  ط ویژه مربوط به برداشت ضایعات ناشى از ریزش خاك و سنگرایش 111

  ي ساختمانیها کارگاهبرابر آتش در  نشانى و اقدامات ایمنی در آتش تجهیزاتط ویژه مربوط به رایش 112

  حمل و نقل داخلی 113

  خسارات پشت سرهم 114

  پوشش ریسک طراح 115

  بردارى قرار گرفته یی از کارهاى قرارداد مورد بیمه که تحویل داده شده یا مورد بهرهها قسمتپوشش  116

  هاى آبرسانى و فاضالب ط ویژه نصب لولهرایش 117

  هاى آب عملیات حفارى چاه 118

  (اموال مجاور) گذار بیمهاموال موجود یا اموال متعلق به یا تحت مراقبت یا در امانت و یا در اختیار  119

  ارتعاش، برداشتن یا سست کردن استحکامات 120

  کوبی فونداسیون و نگهداري دیوارهاي حائل ط ویژه مربوط به شمعرایش 121

  تضمین پوشش مربوط به ارتفاع موج 122

  پوشش مربوط به موج شکن تضمین 123

1- C.A.R.- Contractors' All Risks 
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 .  گردد میین کلوزهاي بیمه تمام خطر پیمانکاران بررسی تر کاربرديین و تر مهمبرخی از  تر بیشدر ادامه براي آشنایی 

توضـیحات   را مطالعه نماید. نامه بیمهمتن کامل کلوزها و سایر شرایط  بایست می گذار بیمهدارد  مجددا خاطر نشان می

گیـري بـراي انتخـاب یـا عـدم انتخـاب هـر کـدام از          ارائه شده است لذا تصمیم تر بیشاین راهنما تنها براي روشن شدن 

 انجام گردد. نامه بیمهبایست با توجه به شرایط پروژه و متن کلوز و شرایط  کلوزهاي بیمه می

 1)تاسیساتآالت و  ماشینپوشش دوره آزمایش ( 100 کلوز -5-2-1

یا آزمـایش بـا بـار، حـداکثر بـه       آزمایشی برداري هرهب دوره و با اضافه شدن آن، دهد میرا افزایش  نامه بیمهپوشش این کلوز 

و یـا تحویـل، در مـورد      بـرداري  اگر آزمایش یا بهره گیرد. قرار می نامه بیمهتحت پوشش آزمایش  هفته از زمان شروع چهار مدت

و نیـز   هـا  یـا ماشـین   تاسیسـات  بخـش از  آن بـه  نسبت نامه بیمهپوشش  ؛یا یک یا چند ماشین صورت گیرد تاسیساتبخشی از 

کلـوز بـا تغییـر در     ایـن  ضـمنا  یابـد.  ادامه می ها قسمتسایر  راياي ب پذیرد ولی پوشش بیمه خاتمه می  ها آن از یت ناشیمسوول

. نکتـه  دهـد  مـی را نیز تحت پوشـش قـرار    خطاى در نصب ،نامه بیمهشرایط عمومی بخش یک  استثنائاتاز بندهاي (ت) و (پ) 

 یابد.ی نسبت به اقالم دست دوم به محض شروع آزمایش خاتمه م گر بیمهتعهد  مهم در این کلوز آن است که

موقت یـا دائـم    تاسیسات، راهروها، ساختمان یا ها تونلبه ساختمان  مربوطط ویژه رایش( 101کلوز  -5-2-2

 2)زیرزمینی

تعهـدي  آمـده   بـه وجـود  هـاي   ینـه هز جبـران نسبت به  گر بیمهدر موارد زیر اي است و  لوز کاهنده پوشش بیمهاین ک

 :نخواهد داشت

 ،نی نشده زمینبی پیشها یا موانع  وضعیت به دلیلیا تغییرات  تغییرات در روش ساخت –

کـه   ود، مگر ایـن ش جلوگیري از ورود آب الزم می به منظوروضعیت زمین یا  بهبود یا تثبیتکه جهت  اقداماتی –

 .اشدضرورت داشته ب نامه بیمهخسارت تحت پوشش در  یابازسازي اتالف  به منظوراین اقدامات 

هـاي ناشـی از    د حفرهبرداشت مواد حفاري شده یا برداشت مازاد حفاري مقطع طراحی شده و یا پرکردن مجد –

 .عملیات فوق

ضرورت داشته  نامه بیمهبازسازي اتالف یا خسارت تحت پوشش در  به منظوراقدامات آب مگر اینکه این  تخلیه –

 .باشد

که این قبیل اتالف یا خسارت با استفاده از  در صورتی آب از کارافتادگی سیستم تخلیهخسارت معلول  یا اتالف –

 .ایل موجود قابل اجتناب بوده باشدوس

1- Cover for Testing of Machinery and Installations 

2- Special Conditions Concerning the Construction of Tunnels, Galleries, Temporary or Permanent Subsurface Structures or 
Installations 

 

                                                      



 77 13/06/97 یمهندس مهیب يکلوزها - پنجم فصل

 .تونلهاي حفاري  ماشینفت یاباز یاترك مالکیت  –

عامـل تثبیـت     بـه عنـوان  یـا    حفـاري  حفظ وضعیت  رايکه ب ، یا هر نوع مواديتاز بین رفتن گل حفاري، مال –

 .گرفته شده است به کارکننده زمین 

 1)نو سایر وسایل نصب شده در زیرزمی ها ، لولهها کابلبه  مربوط ویژهط رایش( 102کلوز  -5-2-3

زیرزمینـی ماننـد کابـل و لولـه زیـاد اسـت. اگـر         تاسیساتیی که نیاز به حفاري وجود دارد احتمال برخورد با ها پروژهدر 

ان معمـوال  گـذار  بیمـه خواهد بود.  تر بیشمحدوده پروژه در مناطق شهري یا مسکونی یا صنعتی قرار گرفته باشد این احتمال 

و محـل   نمایـد  میو مراجع ذیربط  ها سازمانرا از  تاسیساتگونه  پیش از شروع عملیات حفاري استعالم وضعیت و شرایط این

ي فـراوان  هـا  خسـارت و احتمال بروز  تاسیساتکنند. با توجه به ریسک باالي این گونه  را مشخص می ها آنو عمق قرارگیري 

اي  وطی را بـراي پوشـش بیمـه   ضمیمه نمایند. این کلوز شـر  ها پروژهاین نوع  نامه بیمهرا به  102ان تمایل دارند کلوز گر بیمه

ها یا سایر وسایل نصـب شـده    یا لوله و/ ها کابلدر مورد از بین رفتن یا خسارت وارد به  گر بیمهو به موجب آن  کند میتعیین 

را از مقامات ذیربط اسـتعالم   ها آنقبل از شروع به کار محل دقیق  گذار بیمهدر زیرزمین تنها درصورتی متعهد خواهد بود که 

 به عمل آورده باشد. ها آن  به  ده و کلیه اقدامات الزم را به منظور پیشگیري از ورود خسارتکر

زیرزمینی قرار گرفته باشد از بین رفتن یـا خسـارت وارد    جانماییهاي  که وسایل مذکور دقیقا براساس نقشه درصورتی

، هرکـدام کـه   کلـوز ایـن   »الف«درصد مبلغ خسارت یا حداقل مقرر در بند  20 به میزانپس از اعمال فرانشیزي  ها آنبه 

 باشد قابل جبران است. تر بیش

زیرزمینی غلط باشد، چنین  جانمایینقشه  معلول  هرگاه از بین رفتن یا خسارت وارد به وسایل نصب شده در زیرزمین 

حال پرداخت غرامت منحصر بـه   هر در داخت خواهد بود.قابل پراین کلوز  »ب«خسارتی پس ازکسر فرانشیز مقرر در بند 

از شـمول تعهـدات    جرایمسایر وسایل زیرزمینی خواهد بود و هرگونه خسارت تبعی و  یاها  ، لولهها کابلهاي تعمیر  هزینه

 است.  خارج گر بیمه

 2)اتو مزروع ها جنگلن یا خسارت وارد به محصوالت، به از بین رفت مربوط استثناء( 103کلوز  -5-2-4

 هـا  جنگـل را که به محصوالت،  گذار بیمهمستقیم غیر یامستقیم  مسوولیتاز بین رفتن، خسارت یا  گر بیمهبا این کلوز 

 نخواهد کرد. جبرانهرگونه مزروعات در حین اجراى عملیات مورد قرارداد وارد آید،  یا و/

1- Special Conditions Concerning Underground Cables, Pipes and Other Facilities 
2- Exclusion of Loss of or Damage to Crops, Forests and Cultures 
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 1)احداث سد و مخازن آب به مربوطیژه و طرایش( 104کلوز  -5-2-5

 :نخواهند داشت اي بیمه پوشش زیر موارداین کلوز از نوع کاهنده پوشش بوده و 

 یا انجام اقدامات ایمنی دیگر  رقیق) در سطوح سنگی سست و/ تدوغاب ریزي (ریختن مال –

 بینی شده اولیه باشد. هاي تخلیه آب حتی اگر میزان آب اساسا بیش از میزان پیش هزینه –

که از کار افتادگی مذکور بـا اسـتفاده    صورتی افتادگی سیستم تخلیه آب در کار از ناشیاز بین رفتن یا خسارت  –

 ي رزرو (موجود در محل) قابل اجتناب بوده باشد.ها سیستماز 

 یا زیرزمینی. هاي سطحی و/ کاري اضافی و وسایل اضافی تخلیه آب بندي و عایق از آب ناشیهاي  هزینه –

عملیـات بـه انـدازه کـافی کوبیـده یـا        رايکه محل اج زمین در صورتی از بین رفتن یا خسارت ناشی از نشست –

 فشرده نشده باشد.

 ترك و نشتی. –

 2)ى موجود و اموال مجاورها ساختمانپوشش مربوط به ( 105 کلوز -5-2-6

بـا در نظـر گـرفتن     ،اضـافی اسـت  این کلوز افزاینده پوشش است و با اضافه نمودن آن که مستلزم پرداخت حق بیمه 

در اثـر   کلـوز ایـن   مشخص شده دري ها ساختمانبه منتظره وارد  غیرط زیر، از بین رفتن یا خسارت مادي ناگهانی و رایش

هـا   شـمع  شده تحت بخش یـک ناشـی از ارتعـاش (لـرزه)، تضـعیف بنـا، برداشـت        نصب اقالم بیمه یا ساختمانیملیات ع

تقویـت عناصـر یـا خـاك      راين یا سایر عملیاتی که ببندي، نقب زد ي سطحی، پیها آبپایین آمدن  محافظ)، هاي (تیرك

 صـورتی  درتنهـا  کلـوز  ایـن   مشـمول  يهـا  سـاختمان از بین رفتن یا خسارت وارد به . بود واهدخ الزم باشد مشمول بیمه

ط مناسب قرار داشـته و یـا اقـدامات ایمنـی الزم در     رایپیش از شروع عملیات در ش ها ساختمان که داشت خواهد پوشش

بـه   قبـل از شـروع عملیـات    هـا  سـاختمان ط رایموظف است گزارشی حاکی از ش گذار بیمهعمل آمده باشد.  به ها آنمورد 

  ضمنا موارد زیر مشمول بیمه نخواهد بود. .تسلیم نماید گر بیمه

 از بین رفتن یا خسارت قابل اسناد به اشتباهات یا غفلت در طراحی کارها. -1

خطـر   کننـدگان بـه   وارد نیـاورد و امنیـت اسـتفاده    خللـی سـاختمان  به استحکام ی که یها ركزیان یا خسارت ت -2

 .ندازدین

ي مربوطـه بـه اقـدامات مزبـور     ها هزینهي الزم باشد تر بیشاگر در جریان عملیات ساختمانی اقدامات احتیاطی 

جمـع کـل غرامـت تحـت     و نیـز  حادثـه   هر در غرامت حددر این کلوز  قابل جبران نخواهد بود. نامه بیمهتحت این 

 .گردد میپوشش تعیین 

1- Special Conditions Concerning the Construction of Dams and Water Reservoirs 

 مراجعه شود. 119براي مقایسه این کلوز با کلوز اموال مجاور به توضیحات کلوز  -2
Warranty Concerning Existing Structures and/or Surrounding Property 
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کارهـاي   یـا  هـا  کانـال ، آبروها، ها بندي پله، ها برش(خاکریزها،  ها بخشبه  مربوطتضمین ( 106کلوز  -5-2-7

 1)اي جاده

تنهـا در صـورتی    گـر  بیمـه این الحاقیـه   به موجباست.  گر بیمهاین کلوز یکی از کلوزهاي مهم کاهش دهنده تعهدات 

از  هـا  آنطـول  کـه   نماید میرا جبران  اي یا کارهاي جاده ها کانال، آبروها، ها بندي پلهو  ها برشوارد به خاکریزها، خسارت 

بایسـت حـداکثر طـول     مـی  هـا  بخـش . به عبارت دیگر هنگام اجراي این طول کل ذکر شده در تحت این کلوز تجاوز نکند

ت پوشش بیمه قرار گیرد. صرفنظر از اعالم هزینـه کارهـاي توسـط    اجرایی مطابق طول درج شده در این کلوز باشد تا تح

 .شد خواهد ها بخشهر یک از به هزینه تعمیر  محدود هر خسارت، رايپرداخت غرامت ب ،گذار بیمه

 2)انبارها ها و به کمپ مربوطتضمین ( 107کلوز  -5-2-8

بایسـت بـا توجـه بـه      مـی  نامه بیمهاي است و هنگام تهیه  گذارنده پوشش بیمه هاي مهم شرط این کلوز یکی از الحاقیه

ها و انبارهاي کارگاه نسبت به جلوگیري از بروز خسارات احتمـالی تـدابیر الزم اندیشـیده     شرایط و چگونگی استقرار کمپ

 شـود  میگیري شود. این کلوز موجب  اضافه نمودن این کلوز تصمیمي محتمل در خصوص ها ریسکشود و بر اساس آنالیز 

و طغیان رودخانه تنها با رعایت شرایط درج شده در کلوز بر  سوزي آتشها ناشی از  اي انبارها و کمپ پوشش خسارت بیمه

 قرار بماند. این شرایط عبارتنداز؛

 20حداکثر سطح آب ثبت شده در سراسر کارگـاه در   از ها و انبارها در محلی استقرار یافته باشند که باالتر کمپ -1

 باشد.سال گذشته 

دیوارهاي مقاوم در برابر آتـش   به وسیلهمتر از یکدیگر فاصله داشته یا  50واحدهاي انبارهاي اختصاصی حداقل  -2

   از هم جدا شده باشند.

و  گـردد  مـی مشـخص   کمپ یا انبارهر  در براي هر حادثه (با رعایت شرایط پیش گفته) گر بیمهتعهدات حداکثر ضمنا 

 خسارت بیش از آن قابل پرداخت نخواهد بود.

 3)آالت ساختمانى ، تجهیزات و ماشینها دستگاهبه  مربوطتضمین ( 108 کلوز -5-2-9

 آالت ماشـین  تجهیـزات،  ،هـا  دستگاه گردد میبراي پرداخت خسارت شرایطی را در نظر گرفته است و موجب  کلوز این

 کـه  بگیرنـد  قـرار  آب طغیـان  و سـیل  از ناشی خسارت پوشش تحت صورتی در تنها ها آن از ناشی مسوولیت و ساختمانی

 رفته باشد.گدر معرض خطر سیل قرار ن گذشته سال 20 طول در که باشدهایی  محل در ها آن نگهداري

1- Warranty Concerning Sections 

2- Warranty Concerning Camps and Stores 
3- Warranty Concerning Construction Plant, Equipment and Machinery 
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 1)ساختمانیبه مصالح  مربوط تضمین( 109کلوز  -5-2-10

 سیل در اثر ساختمانی مصالح به وارد خسارت آن و بر اساس باشد میاین کلوز نیز یکی از کلوزهاي شرط گذارنده مهم 

 بود؛ خواهد قابل پرداخت آب تنها با رعایت دو شرط زیر طغیان و

 نباشد. تر بیش روز 3 مصرف ازمصالح ساختمانی  مقدار -1

 .گردد نگهداري نداشته، سیلی گذشته سال 20 در که محلی در روز 3مصالح مازاد بر مصرف  -2

 2آب) طغیانو  سیلدرخصوص بارش،  ایمنیبه اقدامات  مربوط ویژه شرایط( 110کلوز  -5-2-11

در طراحـی  « که در صورتیاین کلوز شرط گذارنده است و براي جبران خسارت ناشی از بارش، سیل و طغیان آب تنها 

با در نظر گرفتن اطالعـات آمـاري اداره هواشناسـی در خصـوص میـزان بـارش و        »و اجراي پروژه اقدامات ایمنی مناسب

سال گذشته، منظور شده باشد، متعهد خواهد بود. عالوه بر این شرایط، خسارات ناشی از عـدم   20احتمال وقوع سیل در 

 ،رهاسازي جریـان آب  وربه منظدر محل احداث، از سرراه مجاري آب  )درختان، ماسه واز قبیل شن (موانع برداشت سریع 

 نیست. گر بیمهدر تعهد 

ي ناشی از ها خسارتان به استناد آن گر بیمهترین کلوزهایی است که در بسیاري مواقع  این کلوز یکی از محدود کننده

ناد و کلیه اس بایست میان گذار بیمهوجود داشته باشد،  نامه بیمهکنند. لذا در صورتی که این کلوز در  سیل را پرداخت نمی

در طراحی و اجراي پروژه اقدامات احتیـاطی الزم مطـابق شـرایط توضـیح داده شـده در کلـوز        دهد میمدارکی که نشان 

 20رعایت شده (مانند طراحی کلیه آبروها، سیستم هاي انحراف آب، سرریزها براسـاس سـیل بـا دوره بازگشـت بـیش از      

سـتندات اقـدامات انجـام شـده بـراي      سال) را به طور مستند نگهداري کنند و در صورت بروز سیل نیز با ارائه مدارك و م

 برداشت سریع موانع از مسیر عبور جریان آب را ثابت نمایند.

 3)ناشى از ریزش خاك و سنگ ضایعاتبه برداشت  مربوطط ویژه رایش( 111 کلوز -5-2-12

 در موارد زیر تعهدي نخواهد داشت: گر بیمهاین کلوز محدود کننده پوشش بیمه است و 

هاي خاکبرداري اولیه از منطقـه وقـوع    هزینه ناشی از ریزش خاك و سنگ مازاد بر ضایعاتهاي برداشت  هزینه –

 ریزش.

اقـدامات الزم  در انجـام   گـذار  بیمـه کـه   صـورتی  ها یا مناطق با شیب منظم در هاي تعمیر فرسایش شیب هزینه –

 عمل نکرده باشد. به موقعقصور ورزیده و یا 

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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برابـر آتـش در    در ایمنـی و اقـدامات   نشـانى  به تجهیـزات آتـش   مربوطط ویژه رایش( 112 کلوز -5-2-13

 1)ساختمانیي ها کارگاه

 کـه  نمایـد  پرداخـت  صورتی در را انفجار و سوزي آتش از ناشی خسارات گر بیمه شود می موجباین کلوز شرط گذارنده 

 کلیه شرایط درج شده در این کلوز رعایت شده باشد. این شرایط عبارتنداز؛  

شـیرهاي   اطفاء آتش به حد کافی و متناسب با پیشرفت کار، آماده و در دسترس باشند. تجهیزات و لوازم مهار و -1

ي هـا  درپـوش تر از باالترین سطح انجام کار نصب و بـا   ماده استفاده باشند، یک درجه پائینآآب آتشنشانی کامال 

 ؛موقتی پلمپ شده باشند

آتشنشـانی در فواصـل مـنظم و حـداقل     هاي قابـل حمـل    حریق و کپسول يهاي اطفا هاي حاوي شیلنگ کابین -2

 ؛بار بازرسی شونددو اي هفته

 نصـب گردنـد.   هـا  قالـب برداشـت   بـه محـض  بایسـتی   یآتش مطابق قوانین محلی مـ  يایستگاههاي مهار و اطفا -3

بایسـتی در اسـرع    هاي خالی می ي سرویس رسان و فضاهها کانالمجاري و  ورودي چاهک آسانسورها، هاي دهانه

 ؛  موقتی و حداکثر تا پیش از شروع به تکمیل کار مسدود گردند صورتبه  حتی وقت،

پایـان هـرروز کـاري از روي سـطوح در حـال سـاخت        پسـماندهاي قابـل اشـتعال در    مرتب و به طور زایدمواد  -4

 ؛  گردند آوري جمع

شـکل   رهـ  به »گرم کار«براي تمام پیمانکاران فعال در بخش  تعبیه سیستمی براي صدور مجوز براي انجام کار، -5

 نگردد: زیرکه فقط محدود به موارد 

 کاري، برش و جوشکاري انجام عملیات سنگ –

 کاري و مشعل جوشکاري چراغ لحیمگیري به کار –

 .نوع عملیاتی که مستلزم تولید حرارت باشد یا هر گیري قیر داغ وبه کار –

حریـق مجهـز گردیـده انجـام      ياطفا وسایل به وسیلهبایستی در حضور کارگري آموزش دیده که  فقط می »کار گرم«

 .بایستی در ساعات پس از پایان ساعات کاري کنترل و یا بازرسی گردد می »کارگرم«محل مخصوص انجام  پذیرد.

و جزئی  تر کوچکي ها بخش به صورتبایستی  ذخیره نمودن مواد براي استفاده در عملیات ساخت و یا نصب می -6

هـر   يو بـه ازا  کلـوز این ستی از حدود مقرر مندرج در ذیل یبا نمی ها آناز یک  زش هرردر داخل انبار تقسیم و ا

فاصـله داشـته و یـا بـا دیوارهـاي ضـد آتـش از         هـم متر از  50 بایست می خاصانبار واحد هر  انبار تجاوز نماید.

 یکدیگر جدا شده باشند.

1- Special Conditions Concerning Fire-Fighting Facilities and Fire Safety on Construction Sites 
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بایستی با فاصله زیاد و کافی از محل انجام عملیـات   مواد مایع قابل اشتعال و گازها میا تمام مواد قابل اشتعال خصوص

 .انبار گردندو هر کار گرم ساخت یا نصب 

سیستم قابل اطمینان اعالم وقوع آتـش  یک  گردد. ایمنی منصوب مسایلهماهنگ کننده رعایت  به عنوانفردي  -7

طرحـی درخصـوص    دد.ین زمان ممکـن ایجـاد گـر   تر نزدیکین ایستگاه آتشنشانی در تر نزدیکنصب و ارتباط با 

پرسـنل   مرتـب بـه روز گـردد.    بـه صـورت  تهیـه و   کارگاهآن در  برابر آتش و انجام عملیات مقابله با حفاظت در

 هفتگی تحت آموزش قرار گیرنـد.  به صورت کار و استفاده از ابزار و ادوات این اطفاي حریقپیمانکاران در جهت 

 ؛آشنا و امکان دسترسی آنان در تمام اوقات فراهم گردد کارگاهین ایستگاه آتشنشانی با موقعیت تر نزدیک

 کنترل گردد.آن خروج به و محوطه انجام عملیات محصور و ورود  -8

 1)حمل و نقل داخلی( 113 کلوز -5-2-14

هاي از بین رفتن یـا   هزینه نامه بیمهبخش یک و طبق آن در  باشد میاي  این کلوز از دسته افزایش دهنده پوشش بیمه

 هـوایی ي آبی یا حمل ها راهاز طریق  به جزقرارداد  راياج کارگاهحمل و نقل به  مورد بیمه ناشی ازاموال خسارت وارد به 

مقدار تعیـین شـده در    مشروط برآنکه حداکثر مبلغ قابل پرداخت از گیرد، میدر محدوده داخلی کشور تحت پوشش قرار 

 در هر حمل تجاوز ننماید.این کلوز 

 2)سرهمخسارات پشت ( 114کلوز  -5-2-15

 بـه وسـیله  (اگـر   غلط طراحی از ناشی خسارات گیرد و طبق آن که در دسته کلوزهاي شرط گذارنده قرار می کلوز این

 در شـده  تعیـین  درصدهاي آن را با اعمال مانند و کار نادرست راياج معیوب، موادالحاقی تحت پوشش قرار گرفته باشد)، 

درصـدهاي کاهنـده    .بود نخواهد پرداخت قابل نیز خسارتی  به بعد ششم خسارت براي و نماید می پرداخت مختلف دفعات

 %50 -خسـارت چهـارم    %60 -% خسارت سوم 80 -دو خسارت اول  %100خسارت قابل پرداخت در این کلوز عبارتنداز؛ 

 خسارت پنجم  

 3)پوشش ریسک طراح( 115وز کل -5-2-16

. در دهـد  مـی را تغییـر   نامـه  بیمهشرایط عمومی  تثنائاتاسین تر مهماي یکی از  این کلوز با افزایش دامنه پوشش بیمه

 دیـدگی  آسـیب از بین رفتن یا «ویژه بخش یک بیمه تمام خطر پیمانکاران گفته شده است  استثنائاتبندهاي (پ) و (ت) 

جـزء   »انجـام کـار غیراصـولی   یـا   رفع نواقص کار یا مصـالح معیـوب  ي تعویض، تعمیر یا ها هزینه«و » معلول طراحی غلط

1- Inland Transit 

2- Serial Losses 
3- Cover for Designer’s Risk 
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غلـط (بنـد پ)    طراحی از ناشی خسارات ولی با اخذ این کلوز باشد میبوده و در حالت کلی تحت پوشش بیمه ن استثنائات

 یابد؛ به صورت زیر تغییر می دهد میرا توضیح  نامه بیمه استثنائاتکه  »ت« بند و حذف نامه بیمه استثنائاتاز 

یـا اجـراي    مـواد معیـوب و/   به علـت جایگزینی، تعمیر یا اصالح اتالف یا خسارت وارد به اقالم مورد بیمه   ت) هزینه«(

 لـی انـد و  یا طراحی غلط، اما این استثنا محدود به اقالمی است که مستقیما به این دالیـل خسـارت دیـده    نادرست کار و/

بردن مـواد معیـوب    به کار به علتاي  در اثر حادثهه اجرا در آمده ولی اتالف یا خسارت وارد به اقالمی که به نحو صحیح ب

 »نخواهد بود. ارت شده باشند، مشمول این استثناو/یا اجراي نادرست کار و/یا طراحی غلط دچار خس

ه یـا مـورد   کـه تحویـل داده شـد    بیمـه از کارهاى قرارداد مـورد   ییها قسمتپوشش ( 116کلوز  -5-2-17

 1)بردارى قرار گرفت بهره

که تحویل ا از کاره هایی قسمتوارد به خسارات  و بر اساس آن گردد میاي  کلوز موجب افزایش مدت پوشش بیمه این

ـ   خواهد بود، نامه بیمهنیز تحت پوشش این  اند بردارى قرار گرفته هشده یا مورد بهر نکـه اتـالف یـا خسـارت     ای رمشـروط ب

 اي به وقوع پیوسته باشد. بوده و درطول مدت پوشش بیمه نامه بیمهمذکور معلول ساخت اقالم بیمه شده تحت بخش یک 

و ماننـد   دهـد  مـی در دوره ساخت باشـد را تحـت پوشـش قـرار      ها آن منشااین کلوز تنها خطراتی که  گردد مییادآور 

ا زلزلـه  گیرند، به طور مثال در صورت بروز سیل ی ) سایر خطرهاي محتمل تحت پوشش قرار نمی004) و (003کلوزهاي (

خسارت دریافت نماید و براي تحت پوشش قرار گـرفتن مـورد    تواند میاز طریق این کلوز ن گذار بیمهبرداري،  در دوره بهره

) یـا بیمـه شکسـت    CECRي تکمیل شده ساختمانی (ها ریسک نامه بیمههاي مناسب مانند  نامه بیمهبایست سایر  بیمه می

 قرار گرفتن مورد بیمه، تهیه نماید.) را براي تحت پوشش MB( آالت ماشین

 2)هاى آبرسانى و فاضالب نصب لوله ویژهط رایش( 117کلوز  -5-2-18

. در هنگـام اجـراي   باشـد  مـی مشهور  »کلوز سطح مقطع«این کلوز که از جمله کلوزهاي مشهور شرط گذار است و به 

گـذاري را   ال اقدام نماید و بدون آنکه لولهگذاري ممکن است پیمانکار به دالیل مختلف نسبت به حفاري کان ي لولهها پروژه

درون کانال به تناسب اجرا و آن را به پوشاند، کانال را براي مدت طوالنی به همان صورت باقی گـذارد، ایـن کـار موجـب     

. بـراي کنتـرل ریسـک    شـود  مـی در مناطقی که مستعد سیل و طغیـان آب هسـتند،    به ویژهافزایش ریسک بروز خسارت 

هـا،   در لولـه  گـردد  مـی اضافه نماینـد. ایـن کلـوز سـبب      نامه بیمهرا به  117ان تمایل دارند کلوز گر بیمه، ها ژهپروگونه  این

براي جبران خسارت ناشی از سیل یا پر شدن گل و الي تنها با رعایت شرایط ویژه زیر متعهـد   گر بیمهیا محورها  ها کانال

 به جبران خسارت باشد؛

 این کلوز در هر حادثه تجاوز نکند. درحداکثر طول کانال روباز در حفاریهاي کلی یا جزئی از مقدار ذکر شده  -1

1- Cover for Insured Contract Works Taken over or Put into Service 
2- Special Conditions for Laying Water Supply and Sewer Pipes 

 

                                                      



عمرانیها طرح هاي مهندسی بیمهراهنماي    13/06/97 84 ربنایی و پروژه ي   هاي زی

 

 شوند. پرگذارى،  پس از عملیات لوله بالفاصله ها کانال -2

 شوند.گذارى، مسدود  ها بالفاصله پس از عملیات لوله دهانه لوله -3

 .پر شوندبالفاصله پس از تکمیل آزمایش  ،فشار قرار گرفته است هاى آن تحت آزمایش که لوله ییها بخشى ها کانال -4

بایست مقطع به مقطع کار را به اتمام رساند و سپس پیشروي نمایـد. معمـوال حـداکثر     بر اساس این کلوز پیمانکار می

 .دشو میباشد) در نظر گرفته  تر کمکیلومتر (هر کدام  3% طول کل پروژه یا 10طول مجاز روباز کانال را 

 1)هاى آب عملیات حفارى چاه( 118کلوز  -5-2-19

در عملیات حفر چـاه از حالـت    نامه بیمهخطرات تحت پوشش  گردد میموجب  محدود کننده پوشش است و کلوز این

 شده در این کلوز گردد. خطرات تحت پوشش این کلوز عبارتنداز؛ نام بردهتمام خطر خارج و محدود به خطرات 

 (سونامى) دریاییزلزله، آتشفشان، زلزله  –

 سنگوفان، گردباد، سیل، طغیان آب، ریزش خاك و ت –

 خروج ناگهانى گاز و/یا فرورفتگی –

 انفجار /سوزي آتش –

 فوران ناگهانى آب (آرتزین) –

 اى  نتوان آن را کنترل نمود. شده  روش شناخته هیچکه با الي  گل وناشى از  اتالف –

 هیچرسی که با  هاي سنگفشار غیر عادى یا طبله کردن  به علتحفره شامل ریزش دیواره حفره  ریختگیفرو  –

 را کنترل نمود. ها آناى نتوان  روش شناخته شده

 نیز به شرح زیر در آن وجود دارد؛ اي ویژه استثنائات شدن خطرات نام بردهعالوه بر 

پوشـش   انـد تو مـی اتالف یا خسارت وارد به لوازم و تجهیزات حفارى (براى چنـین مـواردى پیمانکـار حفـارى      –

 نماید) اخذاى  اى جداگانه مهبی

 سازي پاك عملیات نوع  هر انجام   هاي  هزینه –

ط مطلـوب (از قبیـل تزریـق    رایش به  برگرداندن چاه  به منظورنوع عملیات  هاى پوشاندن چاه و انجام هر هزینه –

 و غیره). اسید، ایجاد شکاف 

1- Drilling Work for Water Wells 
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 گـذار  بیمـه اختیـار   در مراقبت یا در امانت و یـا یا تحت به یا اموال متعلق  موجوداموال ( 119کلوز  -5-2-20

 1)(اموال مجاور)

ان از جمله کارفرما، پیمانکـاران، مشـاوران و سـایر    گذار بیمهه در حالت کلی بیمه تمام خطر پیمانکاران، اموال متعلق ب

، نامـه  بیمـه بـه   زکلـو  . در صورت اضـافه شـدن ایـن   دهد میعواملی که به نحوي در اجراي پروژه دخالت دارند را پوشش ن

تحت پوشـش قـرار    (اموال مجاور) نیز گذار بیمهمراقبت یا در امانت و یا در اختیار  یا تحت متعلق تاسیسات و ها ساختمان

 .گردد میدرج  نامه بیمهدر  ها آننام اموال مجاور و مبلغ . گیرند می

بسیار با اهمیت است زیرا ممکن است با امـوال شـخص ثالـث اشـتباه شـود.       »اموال مجاور«توضیح ضروري: اصطالح 

هاي مهندسی اموالی است که در مجاورت محل مورد بیمه قرار داشته و متعلق به یکی از عوامـل   نامه بیمهاموال مجاور در 

شرکت (الف) قصد داشـته باشـد   دخیل در اجراي پروژه مانند کارفرما، پیمانکار، مشاور باشد. به عنوان مثال در صورتی که 

ي موجود اداري خود رستورانی احداث نماید که زمین رستوران در مجـاورت سـاختمان شـرکت (ب)    ها ساختماندر کنار 

شـوند ولـی سـاختمان     احداث رستوران امـوال مجـاور محسـوب مـی     نامه بیمهي شرکت (الف) در ها ساختمانباشد، کلیه 

در قبـال شـخص    مسـوولیت ( نامـه  بیمهبایست از طریق بخش دوم  و می شود یمشرکت (ب) اموال شخص ثالث محسوب 

 .قراردادرا تحت پوشش بیمه  ها آنثالث) 

 119با کلوز  105فرق کلوز  -5-2-20-1

ي مجاور پروژه بدون توجه به مالـک  ها ساختمانتنها  105که در توضیحات این دو کلوز گفته شد، در کلوز  گونه همان

کلیـه امـوال ماننـد سـاختمان،      119گیرد ولـی در کلـوز    پیمانکار، شخص ثالث) تحت پوشش قرار میآن (اعم از کارفرما، 

 .شود میکارفرما یا پیمانکار یا یکی از عوامل دخیل در پروژه باشند را شامل  ها آنی که مالک تاسیسات

 2کردن استحکامات) یا سست برداشتن ارتعاش،( 120کلوز  -5-2-21

 شـخص ثالـث)   مسـوولیت ( نامـه  بیمـه ویژه بخـش دو   استثنائات) 3بخشی از بند ( اي است و بیمهاین کلوز افزاینده پوشش 

 گـاه  تکیـه  سستی یا جداشدگی ارتعاش، از ناشی جزیی یا کلی و ضمن گسترده شدن پوشش بخش دوم، خسارات شود میحذف 

 .بـود  خواهـد  قابـل پرداخـت   باشـند،  سالم کامال شروع عملیات اجرایی از پیش به شرط این که شود می وارد ثالث به اشخاص که

زمـین یـا سـاختمان     یـا ط اموال رایگزارشی از ش ،خود هزینهو به  عملیات ساختمانیباید قبل از شروع لزوم در صورت  گذار بیمه

 :غرامت پرداخت نخواهند کرد گذار بیمهي زیر به ها مسوولیتان در قبال گر بیمهضمنا  آماده کند.را در معرض خطر 

 بینی است. کار قابل پیش رايساختمانی یا روش اج کار ماهیتیا خسارتی که با توجه به  اتالف –

1- Existing Property or Property Belonging to or Held in Care, Custody or Control by the Insured 
2- Vibration, Removal or Weakening of Support 
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را کنندگان از آن  نه استفاده اي وارد نموده و ساختمان لطمهاموال، زمین یا به استحکام نه خسارت سطحی که  –

 .دهد میدر معرض خطر قرار 

ضـرورت پیـدا   دوره بیمـه   ولکـاهش آن در طـ   اقدامات الزم برايجلوگیري از خسارت یا که براي  ییها هزینه –

 .کند می

 1)کوبی فونداسیون و نگهداري دیوارهاي حائل به شمع مربوطط ویژه رایش( 121کلوز  -5-2-22

 یـا  و فونداسـیون  ياجـزا  یـا  هـا  سـتون  به وارد خسارات شود میکه جزء کلوزهاي شرط گذارنده است، سبب  کلوز این

 خارج گردند؛ گر بیمهو از تعهدات  مستثنیبه دالیل تعیین شده در زیر  حائل دیوارهاي

 ل که:یدیوارحاي ي اجزاها جایگزینی یا اصالح شمع رايب -1

 اند. غیر اصولی یا کج و یا ضعیف اجرا شده به صورتها  در زمان کارگذاري، شمع -الف

 اند. مفقود یا معیوب شده یا در طی اجرا یا کشش دچار خسارت شده -ب

 هاي آن خسارت دیده باشند. ي پایهها پوششفشرده شدن، ضایع شده یا تجهیزات یا  به خاطر -ج

 اند.  اصالح سپرهاي آهنی که در هنگام نصب غیر اصولی و یا ضعیف اجرا شده رايب -2

 نوع. اصالح هر نشتی یا نفوذ مواد از هر رايب -3

 کم شده.  و یا بنتونیت  خالی پر کردن فضاهاي  رايب -4

دیگـر بـه    بـه عبـارت  انـد یـا    آزمایش عبور بار برشی مردود شناخته شـده  که در استفاده از اجزاء هر شمع یا پی -5

 اند. شان نرسیده برشی طراحی ظرفیت بار

 .هاي بازسازي شده قاب ها یا فیلپرو رايب -6

اتالف یـا   گونه اینیت ایجاد مسوول. رود نمی به کارحوادث طبیعی  به وسیلهاتالف یا خسارت ایجاد شده  رايب کلوزاین 

 .باشد می گذار بیمهعهده ه خسارت ب

 2)به ارتفاع موج مربوطتضمین پوشش ( 122کلوز  -5-2-23

 امـواج  از ناشیدر پرداخت خسارات  گر بیمهتعهدات   شود میاي است، موجب  که محدود کننده پوشش بیمه کلوز این

سال گذشـته اسـت، محـدود شـود. بـه عبـارت دیگـر         4بیش از باالترین موج ایجاد شده در  ها آنهایی که ارتفاع  به موج

 .شود میپرداخت ن تر کمبا ارتفاع خسارات ناشی از امواج 

1- Special Conditions Concerning Piling Foundation & Retaining Wall Works 
2- Warranty Concerning Wave Height 
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 1)شکن به موج مربوطپوشش تضمین ( 123کلوز  -5-2-24

 در قسـمت  هر طولدر صورتی انجام شود که  گر بیمه ؛ پرداخت خسارت توسطشود می موجباین کلوز شرط گذارنده 

 باشد. متر )20( بیست از تر کم بعدي محافظ سازه یا الیه از شکن موج ساخت حال

 2کلوزهاي بیمه تمام خطر نصب -5-3

ي تـر  بیشیی که ارزش مصالح و تجهیزات نصبی آن از نسبت ها پروژهبراي  نامه بیمههمان گونه که گفته شد، این نوع 

. کلوزها بیمه تمام خطـر نصـب بـه شـرح زیـر هسـتند کـه کـد         شود مینسبت به سایر اجزاي پروژه برخوردارند، استفاده 

 .شوند میکلوزهاي آن با شماره دو شروع 

 ).E.A.R(فهرست کلوزهاي بیمه تمام خطر نصب  -3-5جدول 

 )شوند میشروع دو (با عدد  کلوز عنوان شماره کلوز

  پوشش خطر کارخانه سازنده  200

  پوشش دوره تضمین  201

  آالت ساختمانى و نصب پوشش ماشین  202

  آالت مستعمل استثناء مربوط به ماشین  203

  صنایع پردازش هیدروکربن براي 1شرط مخصوص شماره   204

  پوشش کاتالیزورهاي صنایع پردازش هیدورکربن رايب 2شرط مخصوص شماره   205

  شرایط ویژه مربوط به تجهیزات اطفاي حریق  206

  ها و انبارها تضمین مربوط به کمپ  207

  زیرزمینی يها لولهها و  تضمین مربوط به کابل  208

  و مزروعات ها جنگلاستثناء اتالف یا خسارت وارد به محصوالت،   209

  اي عناصر سوخت هستهپوشش   211

  رفع آلودگی يها هزینهپوشش   212

 پوشش مخزن تحت فشار رآکتور با اجزاي داخلی آن  213

  نشست زمین به علتاستثناء اتالف یا خسارت   214

  گذاري کابل، مجراگذاري و گذاري لولهي روباز درطی عملیات ها کانالشرایط ویژه براي   217

  گذاري هنگام لوله یابی نشت يها هزینهپوشش   218

  ها و غیره آهن، خیابان ها، خاکریزهاي راه افقی مسیرهاي خط لوله در زیر رودخانه دار شرایط حفاري جهت  219

  حمل و نقل داخلی  220

  به اقدامات ایمنی در مقابل بارش، سیل و طغیان آب ط مخصوص مربوطرایش  221

  افقی دار ناشی از حفاري جهت مسوولیتاستثناء اتالف، خسارت یا   222

1- Warranty Concerning Breakwater 
2- E.A.R.-Erection All Risks 
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  ي نسوزها پوششاستثناء   223
 

، برخـی از  »بیمه تمام خطر پیمانکـاران «و  »تمام خطر نصب نامه بیمه«با توجه به نزدیکی شرایط و عملیات مرتبط با 

 گرفته شوند. به کار نامه بیمهند در هر دو توان میکلوزها 

 »تمام خطر نصب«و  »تمام خطر پیمانکاران«در دو بیمه  مشتركکلوزهاي  -5-3-1

 »تمام خطر نصب«و  »تمام خطر پیمانکاران«فهرست کلوزهاي مشترك در دو بیمه  -4-5جدول 
 نامه بیمههر دو  راياستفاده مشترك ب اره کلوزشم

 مجاور تاسیساتي موجود و ها ساختمانپوشش مربوط به  105

 حمل و نقل داخلی 113

 هم خسارات پشت سر 114

 پوشش ریسک طراح 115

 .قرار گرفته است برداري بهرهپوشش آن قسمت از کارهاي قراردادي مورد بیمه که تحویل داده شده یا مورد  116

 )اموال مجاور( گذار بیمهاموال واقع یا اموال متعلق یا تحت مراقبت یا در امانت و یا در اختیار  119

 آالت پوشش ماشین 202

 زیان یا خسارت ناشی از نشست زمیناستثناء  214

 »تمام خطر نصب«و  »تمام خطر پیمانکاران«کلوزهاي مشابه در دو بیمه  -5-3-2

 »تمام خطر نصب«و  »تمام خطر پیمانکاران«فهرست کلوزهاي مشابه در دو بیمه  -5-5جدول 
 .E.A.R_شماره مشابه تمام خطر نصب .C.A.R_شماره کلوز تمام خطر پیمانکاران

102 208 
103 209 
107 207 
110 221 
112 206 
115 200 
117 217 

 1)پوشش خطر کارخانه سازنده( 200کلوز  -5-3-3

بنـد  حذف شود به طوري که  نامه بیمهشرایط عمومی  استثنائاتبخشی از  گردد میي پوشش موجب  کلوز افزایندهاین 

 شود:   می نامه بیمه »استثنائات ویژه بخش یک« از »پ«زیر جایگزین بند 

1- Cover of Manufacturer’s Risk 
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طراحی غلط، مـواد   به علتمستقیم  به طوریا اقالم که /یا جایگزینی قطعات وو/هاي مربوط به تعمیر  کلیه هزینه )پ«(

در نصب، براى اصالح این خطاى اولیه  گذار بیمههائى که  هزینه به جز ،نادرست کار باشد رايگري معیوب و یا اج یا ریخته

 ».شد رت متحمل میدرصورت کشف آن قبل از وقوع خسا

 رود. نمی به کاري مهندسی ساختمان ها بخشقطعات و اقالم  مورد دراین کلوز  در هر صورت

 1)دوره تضمینپوشش ( 201کلوز  -5-3-4

اي  گیرد. نکته مهم آن است که پوشـش بیمـه   اي قرار می کلوز دوره تضمین قرارداد نصب نیز تحت پوشش بیمهاین با 

صرفا براي پوشش اتالف یا خسارت وارد بـه اقـالم مـورد بیمـه در نتیجـه خطـاي در نصـب،        این کلوز تمام خطر نبوده و 

بـراى   گـذار  بیمهى که یها ولى هزینه، شود میگري معیوب و/یا اجراي نادرست کار توسعه داده  طراحی غلط، مواد یا ریخته

 .باشد میمستثنی  د،ش میمتحمل در نصب، درصورت کشف آن قبل از وقوع خسارت  اولیهخطاى این اصالح 

 یـا در ارتبـاط بـا    ازناشـی  مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم     بـه طـور  یا خساراتى کـه   ها اتالفهاى دوره تضمین شامل  تامین

 خواهد بود.ن ،آمده باشد به وجود ثالثل اشخاص قبایت در مسوولخطرات طبیعى و نیز و/یا هر نوع سوزى، انفجار  آتش

 2)ساختمانى و نصبآالت  پوشش ماشین( 202کلوز  -5-3-5

کـه  آالت ساختمانى و نصب  یا خسارت وارد به ماشین به اتالف، نامه بیمهبخش یک پوشش  ،گردد میکلوز موجب این 

 در موارد زیر تعهدى نخواهد داشت: گر بیمهدرج شده اند تعمیم یابد، با این وجود  آالت ماشینیوست پدر لیست 

شکست الکتریکی یا مکانیکی، گسیختگی، شکستگی یا اختالل، انجماد خنک کننـده   به علتیا خسارت  اتالف –

گونه شکسـتگی   ، اما اگر در نتیجه اینکننده کاري یا فقدان روغن یا خنک یا سیال دیگر، عیب در سیستم روغن

گـردد،  ) آالت ماشـین  ياتفاق افتد که منجر به خسـارت بیرونـی (خسـارت بـه سـایر اجـزا      اي  یا اختالل حادثه

   گونه خسارات تبعی قابل جبران خواهد بود، این

 یما.پهاى عمومى یا وسایل نقلیه آبى یا هوا جاده نقلیه مجاز براى عبور و مرور در یلیا خسارت وارد به وسااتالف  –

و  از همـان نـوع  با ماشـینی نـو    ها آنزینى گجایروز معادل ارزش باید نصب  آالت ساختمانى و نبیمه شده ماشی مبالغ

 .باشد ظرفیت

1- Guarantee Cover 
2- Cover of Construction/Erection Machinery 

 

                                                      



عمرانیها طرح هاي مهندسی بیمهراهنماي    13/06/97 90 ربنایی و پروژه ي   هاي زی

 

 1)آالت مستعمل مربوط به ماشین يناثاست( 203کلوز  -5-3-6

یا خسارت وارد به اقالم بیمه شـده مسـتعمل را در مـوارد     اتالف گر بیمه شود میاین کلوز محدودکننده پوشش سبب 

 :ننمایدران بزیر ج

 زیان یا خسارتی که قابل استناد به دوره کارکرد قبلی باشد. –

عملیـات پیـاده   کـه   (درصـورتی باشـد  ها  قابل استناد به عملیات پیاده کردن اجزاى ماشین ی کهزیان یا خسارت –

 .)از شمول پوشش خارج باشد کردن

 رفلزي.اجزاء غیوارد به خسارت  زیان یا –

 2)هیدروکربن پردازشصنایع  براي 1شرط مخصوص شماره ( 204کلوز  -5-3-7

 نامـه  بیمهرا در ارتباط با مواد هیدروکربن به و مقررات زیر  استثنائاتگذارنده است و  کلوز از دسته کلوزهاي شرطاین 

 ؛نماید میاضافه 

 :ها دستگاهروکربن به داخل دیه وعاز ابتداي ورود هرن«

سوزي و انفجـار نیـز    خسارت آتشکه گردد  مقرر می نامه بیمهاین فرانشیز بخش یک  به عنوان ...................... مبلغ -1

 ،هد بودمشمول این فرانشیز خوا

 تعهدي نخواهد داشت:براي اتالف یا خسارت موارد زیر  در گر بیمه -2

 3،وشش قرار گرفته باشدپکه از طریق الحاقیه تحت  این خسارت وارد به کاتالیزورها مگر -الف

 الستیکی، لوله هرنوع  خوردگی تركحد یا  حرارت بیش از به علتخسارت وارد به واحدهاى تبدیل کننده  -ب

 زا. گرماي ها واکنش درپی خوردگی تركحرارت بیش از حد یا  به علتي بیمه شده ها دستگاهوارد به خسارت  -ج

 حـذف  بـه علـت  ي مقـرر یـا   هـا  تکنیـک نگرفتن عمدي به کار به علتبیمه شده  يها دستگاهخسارت وارد به  -د

 ایمنی، وسایل

 ».موارد فوقیت ناشی از مسوولهمچنین هرگونه 

 4)پوشش کاتالیزورهاي صنایع پردازش هیدورکربن رايب 2مخصوص شماره (شرط  205کلوز  -5-3-8

 ؛دهد میاي را مطابق توضیحات زیر نسبت به کلوز مذکور افزایش  بوده و پوشش بیمه 204این کلوز که مکمل کلوز 

1- Exclusion Concerning Used Machinery 
2- Special Condition 1 for Hydrocarbon Processing Industries 

 مراجعه شود. 205به توضیحات کلوز  -3
4- Special Condition 2 for Hydrocarbon Processing Industries Cover of Catalysts 
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بـا  ) 204براي صنایع پردازش هیـدروکربن (منـدرج در کلـوز شـماره      1شماره شرط مخصوص  »2« ماده از )الف بند

دراثر یک اتـالف یـا   خسارت خود  یا گونه اتالف اینکه  این خسارت وارد به کاتالیزورها مگر« :شود میعبارت زیر جایگزین 

 »،باشد آمده به وجودبیمه شده یا لوازم و/ ها دستگاهخسارت قابل جبران به 

 1)(شرایط ویژه مربوط به تجهیزات اطفاي حریق 206کلوز  -5-3-9

یـا خسـارت مسـتقیم یـا      اتـالف  انگـر  بیمـه گذارد و بـه موجـب آن؛    این کلوز شرایط اضافی براي جبران خسارت می

 به وي پرداخت خواهند کرد: گذار بیمهط زیراز سوي رایرعایت شا ب تنهایا انفجار را /سوزي و غیرمستقیم ناشی از آتش

 باشد. همواره در دسترس  فوري  استفادهبه منظور کافی و  مناسب  با ادوات همراه   بایستی مینشانی  آتش  تجهیزات -1

دخالـت فـوري    رايبه تعداد کافی ب بایستی میاستفاده از تجهیزات مذکور  دیده برايآموزش  نشان آتشین مامور -2

 در زمان ضرورت، در دسترس باشند.

بایـد در   هـا  آننگهـداري   ،ساخت یا نصب کارهاي مربوط به قـرارداد ضـروري باشـد    راياگر انبار کردن مصالح ب -3

 متجاوز نگردد... ................. ازانبار در هر واحد  ها آنکه ارزش  يبه طوریرد صورت پذ تر کوچکانبارهاي 

از  هـا  آندیوارهاي مقاوم در مقابل آتش از یکدیگر مجزا شـده باشـند و یـا فاصـله      به وسیلهیا  بایستی میانبارها 

 متر باشد. 50یکدیگر حداقل 

نباشـند، پسـماند و    کـاري  سیماني که مناسب عملیات به کاري قالها بندي تختهمواد قابل اشتعال (نظیر رگونه ه

 نصـب یا  ساختمانیدور از محل عملیات  محلی کامالتمام مایعات و گازهاي قابل اشتعال باید در  به ویژه) و غیره

 .دنو هرنوع کار با مواد گرمازا قرار داشته باش

ا استفاده از شعله روباز در نزدیکی مواد قابـل احتـراق فقـط در صـورتی مجازاسـت کـه       یکاري  لحیم ،جوشکاري -4

 نشانی همراه با وسایل اطفاء حریق در محل حاضر باشد. ورزیده و مجهز آتش ماموراقل یک حد

  قابـل  و  شـده   نصـب   ،کارخانه در  گیريبه کار رايب  نشانی طراحی شده آتش  تمامی وسایل باید  آزمایش  شروع در -5

 باشند. استفاده 

 2)ها و انبارها (تضمین مربوط به کمپ 207ز وکل -5-3-10

سیل یا طغیان آب  سوزي، ها و انبارها دراثر آتش خسارت وارد به کمپ گر بیمهگذارنده است و بنابر آن؛  این کلوز شرط

محلـی   ها و انبارهـا در  خواهد کرد که کمپ جبرانرا تنها درصورتی  ها آنمستقیم ناشی از غیر یایت مستقیم مسوولو نیز 

 50انبارهـا حـداقل    بوده وگذشته سال  20در  کارگاهاز حداکثر سطح آب ثبت شده درسراسر  قرار گرفته باشند که باالتر

 آتش از هم جدا شده باشند. دیوارهاي ضد به وسیلهاز یکدیگر فاصله داشته یا  رمت

1- Special Conditions Concerning Fire Fighting Facilities 
2- Warranty Concerning Camps and Stores 
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 :باشد زیر  به شرححادثه  در هر گر بیمهد تعه گردد که حداکثر همچنین موافقت می

 ................. ها: کمپ رايب
 .......... براي هر واحد انبار اختصاصی:

 1)هاي زیرزمینی لولهها و  تضمین مربوط به کابل( 208کلوز  -5-3-11

سـایر   یـا هـا   لولـه و/یـا   هـا  کابلخسارت وارد به اتالف یا در رابطه با  انگر بیمه؛ شود میگذارنده موجب  این کلوز شرط

از مقامـات مربـوط    گـذار  بیمـه  ،که قبل از شـروع کـار   نماینددر صورتی غرامت پرداخت تنها زیرزمینی موجود،  تاسیسات

 کسب کرده باشد. اطالعزیرزمینی  تاسیساتسایر  یاها  ، لولهها کابلمحل دقیق درباره 

 ،زیرزمینی خواهد بود تاسیساتسایر  یاها  ، لولهها کابلگونه  اینهاي تعمیر  غرامت در هر مورد محدود به هزینه جبران

 .باشد می یستثنممستقیم غیرهرگونه خسارت 

 2)و مزروعات ها جنگلاتالف یا خسارت وارد به محصوالت،  ي(استثنا 209لوز ک -5-3-12

یـا  یت مسـتقیم  مسـوول خسارت یا  ان در قبال اتالف،گر بیمهاي بوده و مطابق آن؛  این کلوز محدود کننده پوشش بیمه

غرامتـی   ،عملیات مـورد قـرارداد   راياج طیهرگونه مزروعات در  /یاو ها جنگل ،به محصوالت نسبت گذار بیمهمستقیم غیر

 د کرد.نخواهن پرداخت

 3)اي پوشش عناصر سوخت هسته( 211لوز ک -5-3-13

اي مطـابق بـا شـرایط مطـرح شـده زیـر        به پوشش عناصر سوخت هسـته را  نامه بیمهپوشش این کلوز افزاینده بوده و 

 ؛دهد میافزایش 

 :  شود مییک عنصر سوختی شامل موارد زیر  :تعریف -1

   ؛ماده سوختی (قابل تجزیه، قابل غنی شدن، قابل ترکیب و ماده آلیاژي) −

  ؛سوخت حافظپوشش م −

 .سازه محافظ −

 مدت پوشش   -2

1- Warranty Concerning Underground Cables and Pipes 

2- Exclusion of Loss of or damage to Crops, Forests and Cultures 
3- Cover of Nuclear Fuel Elements 
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آغـاز آن پـس از زمـان     دوجود داشته باشد و بایـ  داراي اعتبار است بایستی نامه بیمهکه  این پوشش تنها تا زمانی

تخلیه در کارگاه محل نصب و انتهاي آن پس از قرارگیري عنصر سوختی در محل خـود در مخـزن تحـت فشـار     

 رآکتور باشد.  

 درخواست تمدید نماید.   گر بیمهباید از  گذار بیمه.. ماه تجاوز نماید، ...... اگر میانگین مدت این پوشش از

 خسارت پرداخت  -3

 ي تعمیر اتالف یا خسارت مواد پس از اعمال فرانشیز باید پرداخت شود. ها هزینهدر هنگام اتالف یا خسارت همه 

 : شود میمثال موارد زیر را شامل  به عنوان ها هزینهاین 

   ؛ي استخراج سوخت از عناصر سوختی خسارت دیده و بازدید و انبار آنها هزینه -الف

  ؛تعمیر یا جایگزینی پوشش و سازه محافظ سوختي ها هزینه -ب

 ؛ش مجدد ماده سوختی خسارت دیدهفرآوري ها هزینه -ج

   ؛ي جایگزینی ماده سوختی تلف شده یا خسارت دیدهها هزینه -د

 ؛ي مونتاژ ماده سوختی، پوشش محافظ سوخت و سازه محافظ جهت تشکیل عناصر سوختیها هزینه - ه

 .ي اخذ مجوزهاي الزم براي ورود و حمل و نقلها هزینهو بیمه شامل ي حمل و نقل ها هزینه -و

از مبلـغ بیمـه شـده     تـر  بـیش در هر حال پرداخت خسارت براي هریک از عناصر سوختی خسارت دیـده نبایـد   

 متناسب براي چنین عنصري باشد.

 .............. فرانشیز در هر خسارت -4

سالیانه نسبت به ارزش واقعی عناصر سوختی بیمه شـده   به صورت.. در هزار ..... ن پوشش اضافی بایدای بیمه حق -5

 اعمال شود. 

 ................. :ارزش واقعی عنصر سوختی

 ............................ :تاریخ

 ........................ :وزن سوخت (تن)

 ........................... :ارزش واقعی

 1)ي رفع آلودگیها هزینهپوشش ( 212وز کل -5-3-14

در انـد  که رادیواکتیو شده براي رفع آلودگی اقالمی هزینه اضافیپوشش اي است و مطابق آن؛  این کلوز افزاینده پوشش بیمه

 ، تعمیم خواهد یافت.انددیدهآسیب  نامه بیمهیک خسارت قابل پرداخت در  به علتکه  دوره عملیات عادي و اقالمی

 :شود مینمونه موارد زیر را شامل  به عنوان این هزینه رفع آلودگی

1- Cover of Cost for Decontamination 
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باشـد، بـراي مثـال     پـذیر  امکـان مناسب  به طورصرف شده تا قبل از اینکه تعمیر اقالم خسارت دیده ي ها هزینه -الف

 ه عملیات عادي؛دوردرمعرض اشعه یونیزه شده در  قالما هزینه رفع آلودگی

قابل دسترسی ساختن اقالم خسارت دیـده، مـثال بـراي برداشـت و جـایگزینی       به منظورصرف شده ي ها هزینه -ب

 دیوارهاي سپر و محافظ؛

محافظت از پرسـنل تعمیـر خسـارت، مـثال بـراي لبـاس محـافظ، وقفـه در کـار یـا            به منظورهزینه صرف شده  -ج

 محدودسازي قرارگیري درمعرض اشعه و غیره؛

آلـودگی کـه در    به دلیـل ند تعمیر شوند و باید توان میکه ناي ت دیدههزینه اضافی صرف شده براي اقالم خسار -د

 ، تعویض شوند؛انددوره عملیات عادي پیدا نموده

ي که انجام آن پـس از تعمیـر قطعـات زیـان دیـده الزامـی       تاییدي ها بازرسیو  ها کنترل، ها تست گونه آنهزینه  - ه

 ؛باشد می

 ؛هزینه برداشت و دفع ضایعات رادیواکتیو -و

 ...................... در هر حادثه تجاوز نخواهد کرد.. با این وجود، جمع کل مبلغ قابل پرداخت تحت این کلوز از مبلغ

مورد هزینه تعمیرات عادي اقالم خسارت دیده، تحت پوشش در بخش یـک   حال حد تعیین شده فوق در هر در

 نخواهد رفت. به کار نامه بیمه

 1)آن تحت فشار رآکتور با اجزاي داخلیمخزن پوشش ( 213وز کل -5-3-15

سوخت  تور و اجزاي داخلی آن (به استثنايمخزن تحت فشار رآکبه پوشش  نامه بیمهپوشش این کلوز افزاینده بوده و 

تعمیم خواهد یافت. در این مورد تفاوتی بین هزینه تعمیرات عادي و هزینـه رفـع آلـودگی وجـود      2و عناصر جذب کننده)

.................. براي هر حادثـه تجـاوز نخواهـد کـرد. حـدود خـارجی       . مت قابل پرداخت تحت این کلوز از مبلغندارد. کل غرا

 مشخص شوند. نامه بیمههاي منضم به  بایست در نقشه مخزن تحت فشار رآکتور می

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. عناصـر جـذب کننـد    -2
 بسته.عالوه ماده سازهاي واه هاي فاصله پرکن ب هاي کنترل و میله هاي مسدود کننده، میله میله

 

 

                                                      



 95 13/06/97 یمهندس مهیب يکلوزها - پنجم فصل

 1)نشست زمین به علتاتالف یا خسارت  ياستثنا( 214کلوز  -5-3-16

(کوبیـدن) ناکـافی یـا اصـالح      سـازي  متراکم به علتاگر زمین  شود میاین کلوز که محدود کننده پوشش است، سبب 

 گـر  بیمهکوبی غیر صحیح یا ناکافی، نشست نماید و منجر به خسارت شود،  نامناسب خاك بستر زمین و یا در نتیجه شمع

 تعهدي براي جبران خسارت نداشته باشد.

، مجراگـذاري و  گـذاري  لولـه ي روبـاز درطـی عملیـات    هـا  کانـال یژه بـراي  (شرایط و 217کلوز  -5-3-17

 2)گذاري کابل

هـاي زیرزمینـی    گذاري و اجـراي کابـل   ي لولهها پروژهشرایطی را براي جبران خسارت در  117این کلوز همانند کلوز 

از قبیـل   آب طغیـان ، سیل، باران، وفانت به علتدرقبال هر نوع اتالف یا خسارت  گر بیمه. مطابق این کلوز؛ کند میتعیین 

 هـا  کابـل ، مجراهـا یـا   هـا  شناور شدن لولـه رسوب، گل و الي، فرسایش، ریزش و  نشینی پر شدن کانال از تجمیع ماسه، ته

 حداکثر تـا که در داخل آن قرارداده شده باشد،  کامل یا جزئی حفارى شده و/یا اقالمی به طوردرنتیجه باز بودن کانالی که 

 در هر حادثه خسارت پرداخت خواهد کرد. . کیلومتر کانال روباز........

مواقع  برايانتهاي لوله دو در نزدیکی  ها بایستی از دردسترس بودن تجهیزات الزم جهت مسدود نمودن لوله گذار بیمه

توقـف کـار در   هاي در معرض سیل، قبل از هرگونه  کرده و درمورد مسدود بودن دو انتهاي لولهاضطراري اطمینان حاصل 

 زمان عدم اجراي کار مثل شبها و تعطیالت اطمینان حاصل نماید.

 گیرند. باشد) در نظر می تر کم% طول کل پروژه (هر کدام 10کیلومتر یا  3معموال حداکثر طول مجاز کانال روباز را 

 3)گذاري هنگام لوله یابی نشت يها هزینه(پوشش  218کلوز  -5-3-18

 گـذار  بیمـه به  نامه بیمهبراي اقالم زیر در این  گر بیمهاي را افزایش داده و مطابق آن؛  ي پوشش بیمه این کلوز محدوده

 خسارت پرداخت خواهد کرد:

گیري و حمـل  به کاري ویژه، هزینه ها دستگاهبابت تست هیدرواستاتیک (شامل هزینه اجاره  یابینشت يها هزینه -الف

 )؛ها گاهدستگونه  و نقل این

گونه عملیات خاکی در جستجو براي کشف  عملیات خاکی روي کانالی که خودش خسارتی ندیده است، (اما) این -ب

 ، براي مثال حفاري، برداشتن خاك از روي خط لوله، پرکردن مجدد؛باشد میها ضروري  و مرمت نشتی

 ی که:به شرط

 اجراي غلط (کار) در سایت مربوط شود، وآمده یا به  به وجودنشت دراثر یک حادثه قابل پرداخت  –

1- Exclusion of Loss or Damage due to Subsidence 

2- Special Conditions for Open Trenches during Laying of Pipelines, Ducts and Cables 
3- Cover of Leak Search Costs when Laying Pipelines 
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بـه  قرار گرفته باشند و هرگونه عیب کشف شـده از ایـن طریـق     X-ray..... % از درزهاي جوش تحت آزمایش . –

 مناسب برطرف شده باشد. طور

 خسارت قابل پرداخت درمجموع به مبالغ زیر محدود خواهد شد،

 براي هر بخش تست:

 :نامه بیمهدرطی یک دوره 

 مستثنی خواهد بود. اي ناشی از تعمیر نادرست درزهاي جوش از پوشش بیمه يها هزینه

آهن،  ها، خاکریزهاي راه خط لوله در زیر رودخانه مسیرهاي افقی دار حفاري جهت شرایط( 219کلوز  -5-3-19

 1)هغیرها و  بانیاخ

خـاك،   هـاي  یـک تجزیـه و تحلیـل خـاکی (نمونـه      کـه  درصورتیتنها  گر بیمه؛ شود میگذارنده موجب  این کلوز شرط

و غیره) مورد نیاز براي عملیات حفاري صحیح مطابق با آخرین اسـتانداردهاي فنـی، پـیش از     بندي ، تحلیل دانهزنی گمانه

شروع کار انجام شده باشد و پیمانکار با فن حفاري آشنا باشد، تا سقف مبلغ مورد بیمه یا حد غرامت تعیین شـده در زیـر   

 گـذار  بیمـه و غیره به  ها راه، آزادآهن ، خاکریزهاي راهها افقی در زیر رودخانه دار براي خسارت در طی عملیات حفاري جهت

 خسارت پرداخت خواهد نمود.  

 :پرداخت نخواهد کردخسارت  گذار بیمهاز موارد زیر به  اثر یا ناشی ي درها خسارتبراي اتالف یا  گر بیمه همچنین

 شده؛ ریزي برنامهگم کردن نقطه هدف حفاري، انحراف از مسیر  –

 اتالف یا تغییر (کیفیت) در گل حفاري (براي مثال بنتونیت)؛ –

 دار افقی. خسارت به عایق بیرونی خط لوله در حوزه حفاري جهت –

د + ارزش اي کـه قـرار اسـت در زیـر زمـین کشـیده شـو        ي حفاري + ارزش مادي خط لولهها هزینه( 2مبلغ بیمه شده

 ............... تجهیزات حفاري):

 ................ حد پرداخت خسارت در هر حفاري:

 هر حادثه در ........................ % هر خسارت، حداقل20فرانشیز: 

 3)حمل و نقل داخلی( 220کلوز  -5-3-20

یـا خسـارت وارد بـه     اتالفهاي  هزینه نامه بیمهبخش یک اي که؛  به گونه دهد میرا افزایش  نامه بیمهاین کلوز پوشش 

 ط زیر جبران خواهد نمود: رایتحت ش گردند می تامین در داخل (کشور)اموال بیمه شده را که 

1- Conditions for Horizontal Directional Drilling of Pipeline Routes below Rivers, Railway Embankments, Streets, etc 

 در هر حادثه، مبلغ بیمه شده باید بمیزان خسارت پرداخت شده کاهش یابد و تجدید پوشش مبلغ بیمه شده ممکن است ضروري باشد. -2
3- Inland Transit 
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حمل  ي آبی یاها راهاز طریق  به جز ،شود قرارداد حمل می رايخسارت در مدت زمانی که محموله به سایت اج –

 )کشور(در محدوده داخلی  هوایی

با شکسـت  نشست زمین، سرقت  زلزله، طغیان آب، ریزش خاك یا سنگ، سیل، تصادم، ضربه، خسارت ناشی از –

   باشد، سوزي یا آتشحرز 

کـه فضـاي    يبـه طـور  بندي شده و یا آماده حمل باشـند   مناسب بسته به طورمشروط بر آنکه اموال بیمه شده  –

 ،چیدمان محموله در هنگام حمل موجود باشد رايکافی ب

 نماید.نتجاوز  وسیله نقلیهدر هر . ................. ازحداکثر مبلغ قابل پرداخت تحت این کلوز  و مشروط برآنکه –

 نامه بیمهنیز باید به  207و  206ضمنا چنانچه انبارداري، خارج از سایت اجراي قرارداد ضرورت داشته باشد، کلوزهاي 

 .اضافه گردد

 .............. :در داخل (کشور)شده  جا جابهارزش کل اموال 

 ................... فرانشیز:

 1)به اقدامات ایمنی در مقابل بارش، سیل و طغیان آب ط مخصوص مربوطرایش( 221کلوز  -5-3-21

مشـروط بـه رعایـت     گـر  بیمـه تعهد جبران خسـارت   شود میگذارنده است سبب  این کلوز که از جمله کلوزهاي شرط

یت مسـتقیم یـا   مسـوول ، خسـارت یـا   اتـالف تنها درصـورتی   گر بیمهشرایط تعیین شده در این کلوز گردد. در این صورت 

پروژه اقدامات ایمنی مناسـب   رايطغیان آب را جبران خواهد کرد که در طراحی و اج یا، سیل شغیرمستقیم ناشی از بار

 به عمل آمده باشد.

 اتدرنظر گرفتن اطالعات آمـاري تهیـه شـده توسـط ادار     است که با هایی بینی پیشایمنی مناسب،  منظور از اقدامات

ساله در محل مورد بیمه و احتمـال   20، وقوع سیل و طغیان آب در یک دوره بازگشت شهواشناسی درخصوص میزان بار

 صورت گیرد.   نامه بیمهمدت تمام وقوع این خطرات در 

در از سـد راه مجـاري آب    )درختان ،ماسه وشن  (مانندموانع  فوريت ناشی از عدم برداشت یمسوول، خسارت یا اتالف

جریـان داشـته یـا نداشـته باشـد، در تعهـد        یآب ،مجارياین به منظور رهاسازي جریان آب اعم از این که در محل پروژه، 

 نیست. گر بیمه

1- Special Conditions Concerning Safety Measures with Respect to Precipitation, Flood and Inundation 
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 1)افقی دار ناشی از حفاري جهت مسوولیتاتالف، خسارت یا  ي(استثنا 222کلوز  -5-4

اثر موارد زیر  در مسوولیتبراي اتالف، خسارت یا  گر بیمهاي است و بر اساس آن؛  این کلوز محدود کننده پوشش بیمه

 خسارت پرداخت نخواهد کرد: گذار بیمهبه 

 دار افقی؛ (خسارت) مستقیم یا غیرمستقیم درنتیجه حفاري جهت –

 دار افقی. حفاري جهت به وسیله(خسارت) به خود خطوط لوله در حوزه مسیرهاي ایجاد شده  –

 2)ي نسوزها پوشش ياستثنا( 223کلوز  -5-4-1

از زمـان اولـین    ي نسـوز ها پوششبراي اتالف یا خسارت وارد به  گر بیمه؛ شود میاین کلوز محدود کننده بوده و سبب 

 دهی خسارتی پرداخت ننماید. حرارت

 .M.B آالت ماشینکلوزهاي بیمه شکست  -5-5

 ) .M.B( آالت ماشینفهرست کلوزهاي شکست  -6-5جدول 
 )شوند میشروع سه با عدد  ( عنوان کلوز شماره کلوز

 اشخاص ثالث مسوولیتاموال مجاور و  302

 حمل و نقل ياستثناه ب –پوشش خطر بدنه  311

 نقل با حمل و - پوشش خطر بدنه 312

 الکتریکی (مانند موتورها، ژنراتورها، ترانسفورماتورها) آالت ماشینسیم پیچی مجدد  راياستهالك بتعدیل  331

 تعمیرات کلی موتورهاي برقی 343

 آبی و توربوژنراتورهاگازي،  ،تعمیرات کلی توربین هاي بخاري 344

 بازرسی و تعمیرات کلی بویلرها 345

 .C.P.M پیمانکار آالت ماشینکلوزهاي بیمه  -5-6

 ) .C.P.M( پیمانکار آالت ماشینفهرست کلوزهاي  -7-5جدول 
 )شوند می(با عدد چهار شروع  عنوان کلوز شماره کلوز

 و تجهیزات زیرزمینی آالت ماشینپوشش  400
 پوشش حمل و نقل داخلی 401
 تعدیل مبلغ مورد بیمه و حق بیمه 410
 زمین حرارتیپوشش دکل و تجهیزات حفاري نفت، گاز و/یا  420
 پوشش دکل و تجهیزات حفاري چاه آب 421

1- Exclusion of Losses, Damage or liabilities Arising from Horizontal Directional Drilling 
2- Refractory Linings Exclusion 
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 .E.E کلوزهاي بیمه تجهیزات الکترونیکی -5-7

 ) .E.Eفهرست کلوزهاي بیمه تجهیزات الکترونیکی ( -8-5جدول 
 )شوند می(با عدد پنج شروع  عنوان کلوز شماره کلوز

 ضمانت نامه در خصوص دستگاه تهویه مطبوع 534

 هزینه داربست و نردبان استثنائات 535

 هزینه فعالیت هاي سنگ کاري استثنائات 536

 تعهد به استفاده از وسایل حفاظت در برابر صاعقه و افزایش ولتاژ 538

 شرط ویژه مربوط به اسقاط حق جانشینی 562

 در انجام تعمیرات تاخیرط ویژه درخصوص رایش 564

 اي پوشش بیمه تفاوت بین قرارداد خدمات نگهداري و 592

 .D.O.S کلوزهاي بیمه فساد کاال در سردخانه -5-8

 ).D.O.Sفهرست کلوزهاي بیمه فساد کاال در سردخانه ( -9-5جدول 
 )شوند می(با عدد نه شروع  عنوان کلوز شماره کلوز

 ط اتمسفر کنترل شدهرایبیمه فساد کاال در سردخانه تحت ش 902

 قطع برق شهري 903

 شهريقطع برق غیر  904

 CECR ي تکمیل شده ساختمانیها ریسککلوزهاي بیمه  -5-9

 ).C.E.C.Rي تکمیل شده ساختمانی (ها ریسکفهرست کلوزهاي بیمه  -10-5جدول 
 عنوان کلوز شماره کلوز

1000 Cover for loss of profits following loss or damage covered under C.E.C.R. 

 کارکنان کارفرما در قبال مسوولیتبیمه کلوزهاي  -5-10

 العـاده  فـوق ولی بـه دلیـل اهمیـت     باشد میي مهندسی نها بیمهکارفرما در قبال کارکنان (که از جمله  مسوولیتبیمه 

غرامت فوت و نقص عضـو  ي عمرانی در این راهنما به آن اشاره شده است) به صورت کلی ها پروژه اندرکاران دستآشنایی 

 آیـد  مـی  به وجود، تغییراتی در آن نامه بیمهن ای ویژه. با افزودن کلوزهاي دهد میرا تحت پوشش قرار  ي پزشکیها هزینهو 

 اشاره شده است. ها آنکه در زیر به 

  کارفرما در مقابل کارکنان مسوولیتبیمه هرست کلوزهاي ف -11-5جدول 
 وان کلوزعن ردیف

 % تعداد نیروي کار) 20اسامی و حداکثر  ي خارج از کارگاه (با ارائه لیستها ماموریتتحت پوشش قرارگرفتن  1

 .... قرار گرفتن اماکن وابسته به کارگاه مانند رستوران حمام و سالن ورزشی و تحت پوشش 2

 

http://h-ahmadian.persianblog.ir/post/64/
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 ي ناشی از حوادث رانندگیها خسارتگرفتن  تحت پوشش قرار 3

 فرعی پیمانکاران مسوولیتتحت پوشش قرارگرفتن  4

 مهندسین ناظر ومشاور مسوولیتقرارگرفتن  تحت پوشش 5

 خسارت بدون راي دادگاه پرداخت 6

 هاي دولتی ي پزشکی طبق صورتحساب و بدون در نظر گرفتن تعرفهها هزینه پرداخت 7

 ... ریال........ تا سقف )قانون تامین اجتماعی 66تامین اجتماعی از کارفرما (ماده  سازمانقرار گرفتن مطالبات  تحت پوشش 8

 پوشش قرارگرفتن حوادث شخص کارفرما یا پیمانکار تحت 9

 کارفرما در برابر خسارات جانی وارد به اشخاص ثالث مسوولیتپوشش قرار گرفتن  تحت 10

 نامه بیمهروز حداکثر یک تا سه سال پس از شروع  به ارزش پرداخت دیه 11

 ساده ریال براي کارگران................ . روز سقف 90غرامت روزانه به کارگران حادثه دیده از روزچهارم به بعد و حداکثر  پرداخت 12

 ارتباط است اما با فعالیت اصلی کارگر بی شود میبدنی کارگران  خسارتپوشش قرارگرفتن حوادثی که منجر به  تحت 13

 مجري ذیصالح پروژه پوشش 14

 )تعدد دیات (خسارت بیش از یک دیه پوشش 15

 کارگاهخارج از  یتمامور کلوز -5-10-1

کارکنان در محل اقامـت   جسمانیبراي صدمات  گذار بیمه مسوولیت ،نامه بیمه شرایطو با رعایت  الحاقیبه موجب این 

اضافی متعلقه را پرداخت کرده باشـد   بیمهحق  گذار بیمهمشروط براینکه  کارگاهي خارج از ها ماموریتو  کارگاهوابسته به 

 .باشد می گر بیمهدر تعهد 

اعزام نماید. آنچـه کـه در    کارگاهي خارج از ها ماموریتکارکنان خود را در طول روز به  تواند می گذار بیمهدر این کلوز 

که در راستاي اهداف سازمان بـوده   باشند مییی تحت پوشش ها خسارتآن توجه داشت این است که این کلوز بایستی به 

ان نسـبت بـه   گـر  بیمـه بپردازد  یتمامورمرتبط در راستاي  غیربه انجام کارهاي  یتماموراگر کارگري در حین  مثال باشد

کارفرمـا اقـدام نمـوده     مسوولیت نامه بیمهد اي که کارفرما نسبت به خری در پروژه .پرداخت خسارت تعهدي نخواهد داشت

 نام بـرده ، شود میاعزام  کارگاهایی به بیرون از  کارفرماي خود براي خرید قطعه بود آقاي (م) یکی از کارگران بنا به دستور

آنجـا  در  خارج از وظایف محوله اش براي شنا به مجموعه ورزشی نزدیک محل کار خود رفتـه و  بدون هماهنگی کارفرما و

 ، این حادثه تحت پوشش نخواهد بود.گردد میاستخر دچار ضایعه نخاعی  اثر زمین خوردن در داخل بر

 کارگاهاماکن وابسته به  کلوز -5-10-2

کارکنـان در امـاکن    جسـمانی بـراي صـدمات    گـذار  بیمـه  مسوولیت نامه بیمه شرایطو با رعایت  الحاقیبه موجب این 

اضـافی متعلقـه را پرداخـت     بیمهحق  گذار بیمهمشروط بر اینکه  ... ، سالن ورزشی وحمام،رستوران مانند کارگاهوابسته به 

 .باشد میتحت پوشش ، کرده باشد

اسـتاندارد در   غیـر نصب  یااستاندارد و  غیرتی و برودتی راز استفاده از وسایق حرا ناشینکته قابل توجه اینکه حوادث 

اسـتاندارد   غیـر  طور مثال براثر استفاده از گاز مسافرتی (پیک نیکی)به  .باشد میزمان و در محل استراحت تحت پوشش ن
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که در ایـن   گردد میاز بین رفتن کارگر  منجر به فوت و انفجار آن و در داخل چادر (محل اقامت) ساختمانیتوسط کارگر 

 .باشد میکه خسارت قابل پرداخت ن شود میخسارت پس از بررسی خسارت توسط کارشناسان تشخیص داده 

 موتوري نقلیه وسایطاز  ناشیکلوزحوادث  -5-10-3

شـد تحـت پوشـش قـرار     در داخل کارگاه اتفـاق افتـاده با   موتوري و نقلیه وسایطاز  ناشیاین کلوز تنها حوادثی را که 

 2) بر خـالف بنـد   به پرداخت حق بیمه اضافی متعلقه (مشروط نامه بیمه شرایطو با رعایت  الحاقی. به موجب این دهد می

موتـوري   نقلیـه از حـوادث   ناشـی کارکنـان   جسـمانی بـراي صـدمات    گذار بیمه مسوولیت نامه بیمه عمومی شرایطاز ماده 

 شد: خسارت وارده با رعایت موارد زیر جبران خواهد .گردد میمفروض و قعطی تلقی 

 مشخص باشد. بایست می نامه بیمهدر طول مدت  گر بیمهتعهد  حداکثر -1

 شخص ثالث باشد، نامه بیمهبوده و داراي  گذار بیمهر یادر اخت یاعامل حادثه متعلق و  نقلیهه سیلکه و صورتیدر  -2

 ،شـخص ثالـث   نامـه  بیمهدر صورت عدم وجود  باشد میمذکور  نامه بیمهمحدود به مازاد تعهدات  گر بیمهتعهدات 

 است. گر بیمهکل خسارت در تعهد 

ر وي نباشـد پـس از پرداخـت خسـارت     یـا در اخت یـا  گـذار  بیمهل حادثه متعلق به عام نقلیهه سیلو که در صورتی -3

 گـذار  بیمـه . گـردد  مـی منتقـل   گـر  بیمهدر قبال مقصر حادثه به  دیده زیانو  گذار بیمهکلیه حقوق  گر بیمهتوسط 

 خودداري کند. نماید میخسارت دچار اشکال  مسوولرا علیه  گر بیمهموظف است از هر عملی که دعوي 

ه سـیل و یاکه آ گردد میاتفاق بیفتد در چنین حالتی ابتدا بررسی  کارگاهر ممکن است حادثه در خارج از گدر حالتی دی

 بیمـه شـخص ثالـث باشـد، خسـارت از      نامـه  بیمهداراي  نقلیهه سیلخیر؟ اگر و یاشخص ثالث است  نامه بیمهداراي  نقلیه

 یـا شخص ثالث بود باید بررسی نمـود کـه آ   نامه بیمهفاقد  نقلیهه لسیولی اگر و شود میشخص ثالث مقصر حادثه پرداخت 

خیر؟ اگر جواب مثبت اسـت چنـین    یا باشد میموتوري  نقلیه وسایط کلوز و کارگاهخارج از  یتمامورداراي کلوز  نامه بیمه

فقـط حـوادثی را کـه     موتوري نقلیه وسایط چنین نتیجه گرفت که کلوز توان می. بنابراین باشد میخسارتی قابل پرداخت 

ي خـارج از کارگـاه   هـا  خسارتو  دهد میرخ دهد تحت پوشش قرار  کارگاهموتوري باشد و در داخل  نقلیه وسایطاز  ناشی

 نقلیـه موتـوري بـه یکـدیگر وابسـته و      وسایط یت خارج از کارگاه و وکلوزماموربنابراین کلوزهاي  .باشد میتحت پوشش ن

 .یک از کلوزها را به تنهایی خریداري نماید هر تواند می گذار بیمههرچند  ،باشند میپیوسته 

 فرعی پیمانکاران مسوولیتکلوز -5-10-4

 پیمانکـاران  مسوولیت اضافی متعلقه) بیمه(مشروط به پرداخت حق  نامه بیمه شرایطو با رعایت  الحاقیبه موجب این 

. ایـن کلـوز در   گردنـد  مـی  بیمـه کارکنـان   مانیجسـ برعهده دارند بـراي صـدمات    یی از پروژه راها بخشکه اجراي  فرعی

انتخـاب کـرد    نامه بیمهاین کلوز را براي این  توان میبا نام صادر گردد ن نامه بیمهاجباري است. اگر  ساختمانیي ها فعالیت
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را با نام صادر نمود و گرنه ایـن کلـوز بایسـتی     نامه بیمهنماید باید  بیمهاصلی را  پیمانکاربخواهد فقط کارگر  گذار بیمهاگر 

 .خریداري شود

 اومشاور ن ناظرمهندسی مسوولیتکلوز -5-10-5

 نمهندسـی  مسـوولیت اضـافی متعلقـه)    بیمه(مشروط به پرداخت حق  نامه بیمه شرایطبا رعایت  الحاقیبه موجب این 

خسـارت وارده را   گـر  بیمـه و  باشد میش تحت پوش بیمهکارکنان براي موضوع مورد  جسمانیناظر و مشاور براي صدمات 

 .نماید میجبران 

 کلوز بدون راي دادگاه -5-10-6

 گـذار  بیمـه  مسـوولیت اضافی متعلقه)  بیمه(مشروط به پرداخت حق  نامه بیمه شرایطو با رعایت  الحاقیبه موجب این 

 .گردد میوارد به کارکنان بدون راي دادگاه به شرح زیر جبران  جسمانیاز صدمات  ناشی

رایـج هـر    دیهین نوع تر ارزانلی یامعادل ر یاو  نامه بیمه خصوصی شرایطغرامت فوت براساس سرمایه مندرج در  -1

 .گردد میباشد محاسبه  تر کمکدام که 

 .گردد می تعیین گر بیمهدرصدهاي نقص عضو با نظر پزشک معتمد  -2

 بدون اعمال تعرفه کلوز -5-10-7

ي پزشـکی  هـا  هزینـه اضافی متعلقـه)   بیمه(مشروط به پرداخت حق  مهنا بیمه شرایطو با رعایت  الحاقیبه موجب این 

 .  گردد میبدون اعمال تعرفه جبران  نامه بیمهتحت پوشش 

خصوصـی و  ي درمـانی را بـه دو بخـش    ها هزینههر ساله وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی کشور تعرفه کلیه 

ي درمـانی  هـا  هزینـه ان کلیـه  گـر  بیمـه ي چنین کلوزي را خریـداري نمـوده باشـد    گذار بیمهاگر . نماید میدولتی را اعالم 

ي پزشکی را بـه طـور کمـال پرداخـت خواهنـد نمـود. در       ها هزینهتا سقف تعهدات خریداري شده در بخش  دیدگان زیان

پرداخـت خواهـد شـد     ي درمانی بیمارستانی بر اساس تعرفه دولتیها هزینه این کلوز را نخریده باشد گذار بیمهصورتی که 

 .نباشد براي هر نفر درهر حادثه فراتر گر بیمهمشروط بر اینکه از سقف تعهدات 

 وخدمات درمانی اجتماعی تامینمطالبات  تامین کلوز -5-10-8

) مطالبـات سـازمان   به پرداخت حق بیمـه اضـافی متعلقـه    (مشروط نامه بیمه شرایطو با رعایت  الحاقیبه موجب این 

 تعیـین  ... مسـتمري و  به معالجه، غرامت، مربوطي ها هزینهبابت  گذار بیمهسازمان خدمات درمانی از  یاو  اجتماعی تامین

از جملـه تبصـره    اجتماعی تامین شده و به لحاظ فوت، نقص عضو، بروز جراحت و بیماري، کارکنان را براساس مفاد قانون
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در ایـن  ي مـذکور بـراي هـر نفـر     ها هزینهجهت پرداخت  گر بیمه. حداکثر تعهد گردد میجبران  1)قانون مذکور 66ماده 1

 .گردد میکلوز تعیین 

 پیمانکاربراي شخص کارفرما،  اي بیمهپوشش  -5-10-9

وارد  جسمانیاضافی متعلقه) صدمات  بیمه(مشروط به پرداخت حق  نامه بیمه شرایطو با رعایت  الحاقیبه موجب این 

جبران  نامه بیمهبا رعایت سقف تعهدات مندرج در  بیمهدر اثر خطرات مورد  پیمانکار، شخص کارفرما، شخص گذار بیمهبه 

 تحت پوشش است و سایر اماکن تحت پوشش نخواهد بـود، مگـر آنکـه کلـوز     بیمه. این کلوز تنها در محل مورد گردد می

  شده باشد.. اعالم گر بیمهان به مامور لیستنام آنان در  و باشد شدهرا خریداري  کارگاهخارج از  یتمامور

را جزء تعداد نفرات کارگران محسوب نمود تا بتوان با ایـن کلـوز    پیمانکارهمچنین  شخص کارفرما و این کلوز باید در

نفر اعـالم شـده باشـد بایـد      20ی تعداد کارگران کارگاهکه در یک  در صورتی ؛مثال به طور .قراردادآنان را تحت پوشش 

 22یعنی تعداد نفرات اعـالم شـده    نفر به مجموع کارگران اعالم شده اضافه نمود. 2تعداد را به  پیمانکار شخص کارفرما و

  بود. نفر خواهد

 اشخاص ثالث دیه جانیخسارات  اي بیمهپوشش  کلوز -5-10-10

بـراي   گذار بیمه مسوولیت )(مشروط به پرداخت حق بیمه اضافی متعلقه نامه بیمهبا رعایت شرایط  به موجب این الحاقی و

(ویـژه کارخانجـات و    باشد می گر بیمهجبران صدمات جسمانی وارد بر اشخاص ثالث ناشی از اجراي پروژه مورد بیمه در تعهد 

 نامـه  بیمـه این کلـوز را خریـداري نمـوده باشـد در صـورت خریـد        گذار بیمهکه  در صورتی ي ساختمانی و عمرانی)ها فعالیت

ناشـی از اجـراي    نامه بیمهدیگر نیازي به خرید پوشش جانی در  زمان همانی به طور ناشی از اجراي عملیات ساختم مسوولیت

 بخواهد مازاد بر تعهد این کلوز تعهد باال تر را خریداري نماید. گذار بیمهعملیات ساختمانی نیست. مگر آنکه 

 روز دیهکلوز  -5-10-11

بـه   گـر  بیمـه تعهـدات   )اضافی متعلقه بیمه(مشروط به پرداخت حق  نامه بیمه شرایطو با رعایت  الحاقیبه موجب این 

 نامـه  بیمـه از تاریخ شـروع   سال ....به دیهلی یااین افزایش به ارزش ر .یابد میزمان پرداخت خسارت افزایش  دیهارزش روز 

شود وقـوع حادثـه ناشـی از تقصـیر کارفرمـا       سازمان مذکور حق دارد در صورتی که ثابت 1354از قانون تامین اجتماعی مصوب تیرماه  66به استناد ماده  -1
 وصول نماید. یا بابت کارگر را از کارفرما مطالبه و هاي پرداختی به کارگر و تمام هزینه است،
 ی وبروز بیماري ناشـی از عـدم رعایـت مقـررات بهداشـت      ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و اوقوع حادثه مستقیم که ثابت شود در صورتی - 66ماده 

 غرامـات، مسـتمري و   بـه معالجـه،   مربـوط هاي  هزینه سازمان خدمات درمانی، سازمان تامین اجتماعی و بوده، احتیاط الزم از طرف کارفرمایان یا نمایندگان او
 این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود. 50طبق ماده  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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سه سال  یاسال و  دو ،یک سالبراي  نامه بیمههاي آتی از زمان شروع  سال دیهدر این کلوز مابه التفاوت  .گردد میمحدود 

 .است گذار بیمهکه انتخاب آن بر عهده  گیرد میتحت پوشش قرار 

 غرامت روزانه کلوز -5-10-12

 گـذار  بیمـه  مسـوولیت  اضافی متعلقه) بیمه(مشروط به پرداخت حق  نامه بیمه شرایطو با رعایت  الحاقیبه موجب این 

 نامـه  بیمـه فنی به شرح زیر تحت پوشش ایـن   براي کارگران ساده و بیمهاز حوادث مورد  ناشیدر ارتباط با غرامت روزانه 

مصـدوم شـده و بـا دسـتور پزشـک مشـغول        در زمانی کـه کـارگر   گذار بیمه. یعنی با اخذ این کلوز کارکنان گیرد میقرار 

براي غرامت روزانـه هـر نفـر از     گر بیمهنمایند. حداکثر تعهد  دریافتروزانه غرامت  گر بیمهند از توان می باشد میاستراحت 

 روز تجاوز نخواهد کرد. 90کارگران از 

 شده بیمه فعالیتکارکنان براثر حوادث نامرتبط به  جسمانیصدمات  اي بیمهپوشش  کلوز -5-10-13

 گـذار  بیمـه  مسـوولیت اضـافی متعلقـه)    بیمه(مشروط به پرداخت حق  نامه بیمه شرایطبا رعایت  الحاقیبه موجب این 

ایـن   شـرایط شـده نـدارد بـا رعایـت      بیمـه  فعالیتاز حوادثی که ارتباط به نوع  ناشیکارکنان  جسمانیت منجر به صدما

 .گیرد میقرار  نامه بیمهتحت پوشش  بیمهو در محدوده محل مورد  نامه بیمه
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 تهیه بیمه مهندسی -فصل ششم 

در  دقتـی  بـی . لذا باشد می، تامین خسارت احتمالی در صورت وقوع حادثه نامه بیمهکه گفته شد، هدف از تهیه  گونه همان

وظـایف   بایسـت  میطرح  اندرکاران دستآورد. لذا  به وجودمشکالت فراوانی را هنگام دریافت خسارت  تواند می نامه بیمهتهیه 

با آگاهی کامـل   ها آنو کلوزهاي مربوط به  ها نامه بیمهي انواع ها ویژگیي خود را به خوبی شناخته و با توجه به ها مسوولیتو 

 .گردد میاشاره  نامه بیمهین نکات الزم براي خرید تر مهماقدام نمایند. در اینجا به برخی از  نامه بیمهنسبت به تهیه 

 قراردادهاي عمرانی نامه بیمهتوضیح ضروري درباره متعهدین تهیه  -

متفـاوت اسـت. ضـمنا در     نامـه  بیمـه پیمانکـار) بـراي تهیـه     ،در هر کدام از انواع قراردادها تعهدات طـرفین (کارفرمـا  

را کارفرما بـر عهـده    مهنا بیمهممکن است مطابق مدارك پیمان بخشی از تعهدات تهیه  EPCقراردادهاي طرح و ساخت و 

گیرد، این بخش به صورت کلی تعهدات طرفین قراردادها را بیان داشته و جنبه راهنمایی دارد و هنگام بررسـی و تعیـین   

 به متن قرارداد رجوع شود.  بایست می نامه بیمهمتعهدین تهیه 

 ي در تعهد کارفرماها بیمه -6-1

موضوع قرارداد را بیمه نمایـد، بـه تعهـدات کارفرمـا در      بایست میي سه عاملی کارفرما ها پیمانمطابق شرایط عمومی 

ایـن راهنمـا اشـاره     »ي عمرانی و زیربنـایی ها طرحجایگاه بیمه در «پروژه در سایر انواع قرادادها در بخش  نامه بیمهتامین 

توجـه   هـا  آنقرارداد به  امهن بیمهکارفرما در تهیه  بایست میشده است. به طور خالصه موارد زیر از جمله مواردي است که 

ي آن مطـابق  ها هزینهو نحوي پرداخت  ها نامه بیمهتعهدات کارفرما و سایر عوامل پروژه براي تامین  گردد مینماید. یادآور 

و توضیحات ارائه شده در این راهنما جنبـه عمـومی داشـته و بسـته بـه شـرایط پـروژه و         باشد میاسناد و مدارك پیمان 

با توجه به تعهدات خود در پیمان نسـبت بـه تـامین     بایست میمتفاوت باشد، لذا هر کدام از عوامل پروژه  ندتوا میقرارداد 

 ي مورد نیاز اقدام نمایند.ها نامه بیمه

   ):خصوصی شرایطو  عمومی شرایطمطابق توضیحات ( پیمانموضوع  بیمه –

 پیمانمبلغ اولیه  •

 )بینی پیش(مبلغ تعدیل  •

 پیماندر دوره مجاز  نامه بیمه تمدید •

 گذارده شده است) پیمانکارر یا(که در اختو ابزار کارفرما  آالت ماشین •

 (درصورت وجود)اقالم تهیه شده توسط کارفرما  یامصالح  –

 درصد مبلغ قرارداد)   10تا  2(معموال بین  ضایعاتبرداشت  –

 (اموال متعلق به کارفرما در مجاورت پروژه) 1اموال مجاور •

 مراجعه شود. 119به توضیحات کلوز  -1
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 (با توجه به شرایط پروژه و اسناد قرارداد) و مالی) جانی(بال اشخاص ثالث درق مسوولیت •

 اسناد پیمانمطابق  ها نامه بیمهسایر  •

 پیمانکاري در تعهد ها بیمه -6-2

ي خود در مقابل اشخاص ثالث است. در برخی از انواع قراردادهـا  ها مسوولیتپیمانکار نیز ملزم به بیمه نمودن اموال و 

در هـر مـورد بـه مـتن      بایسـت  مـی ي دیگري نیز باشد که ها بخشست پیمانکار ملزم به بیمه نمودن ممکن ا EPCمانند 

 عبارتند از؛ نامه بیمهین تعهدات پیمانکار در تامین تر مهمقرارداد مراجعه نمود. به طور خالصه برخی از 

 کارگاهتجهیز  بیمه –

 در برابر کارکنان خود مدنی مسوولیت بیمه –

 پیمانکار آالت ماشین بیمه –

 )  پیمانکاران(ابزار کار  ساختمانی تجهیزاتلوازم و  –

 و مالی) جانی(درقبال اشخاص ثالث  مسوولیت –

 مجاز غیر تمدیددر دوره  پیمانموضوع  بیمه –

 اسناد پیمانمطابق  ها نامه بیمهسایر  –

 (با توجه به تعهدات قراردادي طرفین) پروژه بیمهارائه اطالعات  ي صالحیتادارافراد  -6-3

 اصلی) پیمانکار یامدیر عامل (کارفرما  -1

 مدیر پروژه (نماینده کارفرما) -مجري طرح  -2

 اصلی) پیمانکار یامدیر امور مالی (کارفرما  -3

 اصلی) پیمانکار یا(کارفرما  اي بیمهمشاور امور  -4

 )با ارائه معرفی نامه اصلی پیمانکار(نماینده  کارگاه رییس -5

ان و تمام خطـر نصـب، کارفرمـا، پیمانکـاران اصـلی و کلیـه پیمانکـاران فرعـی         هاي تمام خطر پیمانکار توجه: در بیمه

را دارد ولـی حـق بیمـه را کارفرمـا      یی که پیمانکار وظیفه تهیه آنها نامه بیمهدر هر صورت  .گردند میمحسوب  گذار بیمه

 زم را از کارفرما استعالم نماید.ي الها پوشششرایط بیمه و  نامه بیمه، پیمانکار موظف از پیش از تهیه نماید میاخت دپر

 عمرانیي ها پروژهي ها نامه بیمه تهیهموارد مهم در هنگام   -6-4

 باید نام کارفرما به عنوان ذینفع درج شود.   ،پیمانکار آالت ماشیندر مورد کارکنان و  به جز، ها نامه بیمهدر  -الف

 باید با اطالع قبلی کارفرما باشد. ها، نامه بیمهدر محتوا و یا زمان پایان اعتبار  هر نوع تغییر -ب
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 موضوع بیمه و طرف ذینفع آن، باید به وضوح بیان شده باشد. ،گذار بیمه، ها نامه بیمه ي هدر هم -پ

 ، باید خواسته هاي تعیین شده (در صورت وجود) در شرایط خصوصی را برآورده کند.ها نامه بیمهمفاد  -ت

حمل، تا زمان ورود کاال به کارگاه و دیگر  ي نامه بیمهدیگري بیان نشده باشد،  ي گونهاگر در شرایط خصوصی به  -ث

 تا زمان صدور گواهی تحویل موقت، باید اعتبار داشته باشد. ها نامه بیمه

کارها بر اساس بنـد (ب) مـادة    ي ه، احتمال تحویل قسمت هایی از کارها، پیش از تحویل همها نامه بیمهدر متن  -ج

 باید تصریح شود. ،در شرایط تحویل قسمتی از کارها] ها نامه بیمه[مومی پیمان شرایط ع 39

 خرابیباید به همان میزانی باشد که براي جبران خسارت یا  خرابیدر برابر خسارت یا  ها پرداخت، ها نامه بیمهدر  -چ

  الزم است.

 نامه بیمهشرایط مدارك الزم براي ارائه نرخ و  -6-5

 موافقتنامه   یاکپی قرارداد  -1

 اجراي پروژه بندي زمانجدول  -2

 مسیر پروژه یانقشه محل  -3

 گذار بیمهشده با مهر و امضاي  تکمیل نامه پرسش -4

 نامه بیمه نامه پرسش -

ارائـه   گـذار  بیمـه ي آن به ها ریسکیی را براي شناسایی شرایط پروژه و میزان ها نامه پرسشمعموال  گر بیمهي ها شرکت

 هـا  نامـه  پرسـش موظف است مطابق اصل حد اعالي حسن نیت، نسبت به تکمیل درست و دقیق این  گذار بیمه. نمایند می

ي احتمالی شانه خالی نماید، لذا توصیه ها خسارتاز جبران  تواند می گر بیمهاقدام نماید. در صورت ارائه اطالعات نادرست 

توسـط افـراد بـا     نمایند میدرخواست  نامه بیمهد مبلغ ان براي برآورگر بیمهو سایر اطالعاتی که  نامه پرسش گردد میاکید 

 بیمه تمام خطر پیمانکاران ارائه شده است. نامه پرسشدانش کافی و با دقت تکمیل و ارائه گردد. در پیوست این راهنما 

 مهندسی نامه بیمهاجزاي  -6-6

 ي مهندسی معموال از چهار بخش تشکیل شده است.ها نامه بیمه

 نامه بیمهجدول مشخصات  -الف

 نامه بیمه عمومی شرایط -ب

 نامه بیمهي کلوزها -پ

  نامه بیمه شرایطسایر  -ت
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 نامه بیمهجدول مشخصات  -6-6-1

. موضـوعات زیـر در جـدول    دهـد  مـی را نشـان   نامـه  بیمهدر جدول مشخصات بیمه خالصه اي از مشخصات و شرایط 

 ) وجود دارد.CARتمام خطر پیمانکاران ( نامه بیمهمشخصات 

 پیمانکارنشانی کارفرما و نام و  –

 بیمهموضوع  –

 یی خارج از سایت اصلی پروژه نیز ذکر گردد)ها کارگاهي خطی و یا ها پروژهپروژه (محل کارگاه در  نشانی –

 (بخش یک): نامه بیمهخسارت مادي تحت پوشش  –

 پیمانمبلغ  •

 تعدیل •

 اقالم تهیه شده توسط کارفرما (درصورت وجود) یامصالح  •

 ساختمانی تجهیزاتلوازم و  •

 ساختمانی آالت ماشین •

 1ضایعاتبرداشت  •

 2اموال مجاور کارفرما •

 (کارهاي اضافی) پیمانافزایش مبلغ  •

 پیمانمتمم  •

 (بخش دو):در قبال اشخاص ثالث  گذار بیمهمدنی  مسوولیت –

 )جسمانیخسارات بدنی اشخاص (غرامت فوت، نقص عضو، صدمات  •

 خسارات مالی •

 نامه بیمهتاریخ شروع و پایان  –

 رانشیزهاف –

 حدود غرامت –

 فهرست کلوزها –

 اختصاصی شرایط –

 بیمهمبلغ حق  –

 در زیر ارائه شده است. CAR نامه بیمهاي از جدول مشخصات  نمونه

 مراجعه شود. 020به توضیحات کلوز  -1
 مراجعه شود. 119به توضیحات کلوز  -2
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 نامه بیمه عمومی شرایط -6-6-2

و  هـا  نامـه  بیمـه ي مهندسی شرایط عمومی ویژه خود را دارا هستند. لذا آگـاهی از شـرایط عمـومی    ها بیمههر کدام از 

بیمـه تمـام خطـر پیمانکـاران     «. در این راهنما و با توجه بـه پرکـاربرد بـودن    باشد میبسیار مهم  ها آن استثنائاتدانستن 

)C.A.R.(« شـرایط  «ي مهندسی در بخش معرفی آن به تفصیل بررسی گردیـده اسـت.   ها بیمه، شرایط عمومی این نوع از

 .گردد میمعرفی  تر بیشنیز براي آشنایی  »).E.A.Rعمومی بیمه تمام خطر نصب (

 نامه بیمهي کلوزها -6-6-3

کـه هنگـام تهیـه     گردنـد  مـی  ها نامه بیمهکه در بخش تعاریف گفته شد، کلوزها موجب تغییراتی در شرایط  گونه همان

پیوسـته   بـه وقـوع  در پرداخـت خسـارات    توانـد  مـی توجه نمود زیرا وجود یا عدم وجود کلوز  ها آنبه  بایست می نامه بیمه

 ، برخی از کلوزهاي مهم بررسی خواهند شد.  نامه بیمهسرنوشت ساز باشد. با توجه به اهمیت کلوزها در 

  نامه بیمه شرایطسایر  -6-6-4

را  هـا  آنالزم باشد،  نامه بیمهي پیشین ها بخشآنچه که در  به جزدر صورتی که نیاز به توضیح موارد یا شرایط دیگري 

 .نمایند میرج د نامه بیمهدر سایر شرایط 

 .باشد می نامه بیمهاولویت اسناد به ترتیب با شرایط خصوصی و پس از آن شرایط عمومی  نامه بیمهدر  نکته مهم:

 پروژه نامه بیمه تهیه -6-7

شناخت و آگاهی کافی نسبت بـه   بایست میي پروژه ها ریسکپوشش خطرات و مناسب براي  نامه بیمهبه منظور تهیه 

 با توجـه بـه   و زیربنایی ي عمرانیها طرحو  ها پروژهي ها ریسکي مهندسی وجود داشته باشد. ها نامه بیمهشرایط کار و نیز 

نـوع   ها آنبین  تفاوتبا توجه به است و ضروري  متفاوت هستندبسیار  اجرا زمان و مدتمحل اجرا،  قیمت، ،پروژه موضوع

ابتـدا   ن اساس کارفرما، مشـاور و پیمانکـار  رای. بنتخاب گرددمناسب براي هر پروژه بررسی و ا اي بیمهي ها پوششو میزان 

با توجه به نیاز پروژه و نیز شرایط هـر کـدام از    را مناسب اي بیمهي ها پوشش ي پروژه،ها ریسکضمن توجه به  بایست می

ي مدیریت ریسک بهترین روش براي تعیین خطرات و آثار احتمالی آنـان بـر   ها تکنیکتهیه نمایند. استفاده از  ها نامه بیمه

. فرم (الف) بـراي کمـک بـه تعیـین خطـرات و      باشد میبراي انتخاب نوع و پوشش بیمه پروژه  گیري تصمیمروي پروژه و 

از طراحی شده اسـت.  مورد نی نامه بیمهدر ارتباط با نوع و پوشش  گیري تصمیمي محتمل پروژه و راهنمایی براي ها ریسک

ي هـا  بیمـه هاي این راهنما تنها به عنوان نمونه و آشـنایی بـا برخـی از مـوارد مـرتبط بـا        بدیهی است این فرم و سایر فرم

با شناخت دقیق از شرایط کار نسبت به تعیـین مـوارد خطـر و     بایست میان گر بیمهان و گذار بیمهاند و  مهندسی ارائه شده

 نمایند.اقدام  نامه بیمهتهیه 
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 ي محتمل پروژهها ریسکخطرات و  لیست -1-6فرم 

 موضوع

 هاي محتمل پروژه خطرات و ریسک

ش
آت

 
سوزي، انفجار

، 
صاعقه

 
طراحی

 
ط

غل
ب 
سیل، طغیان آ

ی 
ب زیر زمین

نفوذ آ
 

ب
نفوذ آ

 
ی

هاي سطح
 

ب
ت یا نفوذ آ

ش
ن

ت سرهم 
ش

ت پ
سارا

خ
 

ش زمین
ران

 ،
ت زمین 

س
ش

ن
- 

ش 
لغز

زمین 
- 

ش کوه یا صخره
ریز

 
گ

تگر
 ،

یخ زدگی
، 

یخ شناور
 

دزدي
 

زلزله
شان

شف
،  آت

 
تصادم 

- 
سقوط اشیا.

.. 
اتصال کوتاه 

- 
نوسان برق 

- 
قطع برق، 

ت دیگر
ب، گاز یا هر سوخ

آ
 

ت
غفل

 ،
سهل
 

انگاري، 
خطاي غیر عمد

گ، بخمنی،...) 
ف، تگر

ش (باران، بر
بار

 
حمل سریع

 
ی

حمل دریاي، هوای
 

ت گردن 
س

ش، برداشتن یا س
ارتعا

ت
استحکاما

 
ش 

ش دبی، ریز
ک شدن، کاه

ش
خ

ت،...
دیواره چاه، قنا

 
ت برنامه زمان بندي

تغییرا
 

 
سایر موارد با ذکر نام

 

                       موضوع پروژه
                       تجهیزاتنصب 

                       ساختگاه پروژه
                       انبارها

اموال مجاور (کارفرما، مشاور، 
 پیمانکار)

                      

                       مصالح پایکار
 ثالث اشخاص

 (خسارات مالی)
                      

                       ثالث (خسارات جانی) اشخاص
کارکنان (کارفرما، مشاور، 

 پیمانکار)
                      

                       تکمیلی کارکنان
                       ها، قنوات ها، چشمه چاه

اضافه کاري، کار در شب، کار 
 در تعطیالت

                      

                       تاسیسات زیرزمینی
                       حمل و نقل

                       ضایعاتبرداشت 
                       دوره نگهداري

                       مصالح تهیه شده توسط کارفرما
تهیه  تجهیزاتو  آالت ماشین

 شده توسط کارفرما
                      

                       زیرزمینی تاسیسات
                       آتشنشانی تجهیزات

                       دیوارهاي حایل
                       ها تونل
                       کوبی شمع

                       موج شکن
                       ساختمانی آالت ماشین
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 ي محتمل پروژهها ریسکخطرات و  لیست -1-6فرم ادامه 

 موضوع

 هاي محتمل پروژه خطرات و ریسک

ش
آت

 
سوزي، انفجار

، 
صاعقه

 
طراحی

 
ط

غل
ب 
سیل، طغیان آ

ی 
ب زیر زمین

نفوذ آ
 

ب
نفوذ آ

 
ی

هاي سطح
 

ت 
ش

ن
ب

یا نفوذ آ
ت سرهم 

ش
ت پ

سارا
خ

 
ش زمین

ران
 ،

ت زمین 
س

ش
ن

- 
ش 

لغز
زمین 

- 
ش کوه یا صخره

ریز
 

گ
تگر

 ،
یخ زدگی

، 
یخ شناور

 
دزدي

 
زلزله

شان
شف

،  آت
 

تصادم 
- 

سقوط اشیا.
.. 

اتصال کوتاه 
- 

نوسان برق 
- 

قطع برق، 
ت دیگر

ب، گاز یا هر سوخ
آ

 
ت

غفل
 ،

سهل
 

انگاري، 
خطاي غیر عمد

 
ف، 

ش (باران، بر
بار

گ، بخمنی،...)
تگر

 
حمل سریع

 
ی

حمل دریاي، هوای
 

ت گردن 
س

ش، برداشتن یا س
ارتعا

ت
استحکاما

 
ش 

ش دبی، ریز
ک شدن، کاه

ش
خ

ت،...
دیواره چاه، قنا

 
ت برنامه زمان بندي

تغییرا
 

 
سایر موارد با ذکر نام

 

، مزارع، ها جنگلمحصوالت، 
 ... مراتع،

                      

                       ... ، پرندگان،زیانآب
                       ي مجاورها ساختمان

                       
                       
                       
                       

 
مناسـب و کلوزهـاي الزم    نامه بیمهنوع  بایست می، اي بیمهپس از نهایی شدن خطرات محتمل پروژه و تعیین نیازهاي 

و موضوعات و محدوده  شود میانتخاب ي مهندسی ها نامه بیمهبا کمک توضیحات هر کدام از  نامه بیمهمشخص گردد. نوع 

 . با مشـخص شـدن ایـن مـوارد    گردد میتامین هر کدام بر اساس تعهدات طرفین قرارداد تعیین  مسوولو  اي بیمهپوشش 

 .گردد می تکمیل »پروژه اي بیمهنوع و پوشش «) 2-6فرم (

ین و پیشـ ت یـا از تجرب گیـري  بهرهو ) 2-6) و (1-6ي (ها فرمبا کمک  بایست می نامه بیمهشرایط و کلوزهاي مورد نیاز 

 و فرم (پ) تکمیل گردد. تهیه اي بیمهدر صورت امکان مشورت با کارشناسان آگاه به مسایل فنی و 

 نامـه  بیمهمبالغ مورد نظر خود براي هر بخش از  بایست می گذار بیمهگفته شد،  ها نامه بیمهکه در توضیحات  گونه همان

و در مواردي براي کلوزهاي مـورد نیـاز، مبلـغ و در برخـی مـوارد       ها بخشبراي هر کدام از  بایست میرا تعیین نماید، لذا 

 موضوع بیمه درج گردد. فرم (ت) بدین منظور طراحی گردیده است.
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 مورد نیاز پروژه اي بیمهنوع و پوشش  -2-6فرم 

 نوع بیمه
 

 تامین مسوول
 پوشش بیمه 

 اي بیمهي ها پوشش
 سایر آالت ماشین تجهیز کارگاه اموال مجاور مدنی مسوولیت موضوع قرارداد

بیمه تمام خطر پیمانکاران
 

ب
بیمه تمام خطر نص

 

ی
طراح

ث 
اموال ثال

 

بدنی
 

ث
ثال

کارکنان 
اموال کارفرما 

اموال پیمانکار 
سایر اموال مجاور 

 

ت
ت در سای

اموال و تجهیزا
ت 
ت خارج از سای

اموال و تجهیزا
 

سایر
کارفرما 

پیمانکار 
 

سایر
 

نیاز
به 

 
بیمه
 

ها
ي تکمیلی

 

                 کارفرما
                 پیمانکار

                 مهندس مشاور

 هاي هر کدام از طرفین مطابق اسناد قرارداد تکمیل شود. * این فرم با توجه به شرایط قرارداد و مسوولیت

  نامه بیمهو شرایط خصوصی  1کلوزهاي بیمه -3-6فرم 

         نوع بیمه 
 
 

 شماره کلوز    
 شرایط     خاص پروژهمورد نیاز یا 

 اي بیمهي ها پوشش
 سایر آالت ماشین تجهیز کارگاه اموال مجاور مدنی مسوولیت موضوع قرارداد

بیمه تمام خطر پیمانکاران
 

ب
بیمه تمام خطر نص

 

ی
طراح

ث 
اموال ثال

 

بدنی
 

ث
ثال

کارکنان 
اموال کارفرما 

اموال پیمانکار 
سایر اموال مجاور 

 

ت
ت در سای

اموال و تجهیزا
ت 
ت خارج از سای

اموال و تجهیزا
 

سایر
کارفرما 

پیمانکار 
 

سایر
 

بیمه
 

ها
ي تکمیلی

 

                 
                 
                 

 ) و سایر توضیحات این راهنما تکمیل گردد.2-6) و (1-6هاي ( * این فرم با توجه به فرم

 شود. هاي ساخت در فصل ششم مراجعه به منظور راهنمایی به بخش کلوزهاي توصیه شده پروژه -1
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 ي ماديها خسارتتعیین مبلغ بیمه  -4-6فرم 

ت
سار

خ
 

ها
ي مادي

 

 مبلغ بیمه موارد بیمه

  1مبلغ قرارداد (ارزش کارهاي ساختمانی/ نصب/...)

  مصالح یا اقالم تهیه شده توسط کارفرما

  2تعدیل (افزایش مبلغ)

  آالت ماشین
  تجهیزات

  3اموال مجاور

  4برداشت ضایعات

 شخص ثالث مسوولیتتعیین مبلغ بیمه  -5-6فرم 

ت
سوولی

م
 

ث
ص ثال

شخ
 بیمهمبلغ  بیمهموارد  

  5غرامت بدنی براي هر شخص

  6غرامت بدنی براي کل اشخاص

  غرامت مالی در هر حادثه
  غرامت مالی در طول مدت پروژه

 مدنی کارفرما مسوولیتتعیین مبلغ بیمه  -6-6فرم 

ت
سوولی

م
 

مدنی
 

ت
سوولی

م
 

مدنی کارفرما در مقابل کارکنان
 مقدار موارد بیمه 

  تعداد کارکنان فنی
  تعداد کارکنان اداري

  تعداد کارکنان نگهبانی
  کار پرسنلزمان 

  تعهدات هزینه پزشکی هر نفر در هر حادثه
  ي پزشکی در طول مدت بیمهها هزینهبراي جبران  گر بیمهحداکثر تعهدات 

  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 و نقص فوت يها غرامت جبران براي گر بیمه حداکثر تعهد
  حادثه هر در هر نفر 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. مبلغ تعدیل با توجه به شرایط پروژه از جمله طول مدت اجرا و نرخ تغییرات قیمت برآورد می -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
ر پروژه قـرار  غرامت کل بدنی اشخاص ثالث با توجه به خطرات و نیز گستردگی پروژه و احتمال بروز حادثه براي تعداد افراد ثالثی که ممکن است تحت تاثی -6

 شود. یرند، تعیین میقرار گ
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 تعیین مبلغ بیمه مسوولیت مدنی کارفرما -6-6فرم ادامه 

 

ش
پوش

 
هاي

 
الحاقی

 
ت

سوولی
م

 
کارفرما
 

 در
قبال

 
کارکنان

 

 مقدار موارد بیمه
  کارگاه محیط در زمینی موتوري نقلیه وسایل حوادث

 گر بیمه تعهد درمانی حداکثر خدمات وسازمان اجتماعی تامین سازمان قبال در مدنی مسوولیت اي بیمه پوشش
 ....... ریال. نامه بیمه مدت طول ودر ریال ....... حادثه هر در هرنفر براي

 

  دادگاه رآي بدون خسارت پرداخت اي بیمه پوشش
  نفر ....... کارگاه از خارج هاي ماموریت اي بیمه پوشش

  مرتبط غیر هاي فعالیت اي بیمه پوشش
  ...... سال سال براي طول در دیه افزایش اي بیمه پوشش

  تعرفه اعمال بدون پزشکی هاي هزینه پرداخت اي بیمه پوشش

 نامه بیمهاستعالم  -6-8

جهت انتخـاب بهتـرین    تواند می گذار بیمهي بیمه در بیمه مهندسی، ها شرکتبا توجه به فعالیت تعداد قابل توجهی از 

 بـا مشـورت   گـذار  بیمـه اقـدام نمایـد. بهتـر اسـت      نامه بیمهمورد نیاز خود نسبت به برگزاري مناقصه یا استعالم  نامه بیمه

همراه با کلوزها و سایر شرایط مورد نیاز  نامه بیمهکارشناسان و متخصصان امر بیمه، نسبت به تهیه و تکمیل فرم پیشنهاد 

ذیصالح قرار گیرد. خـاطر نشـان مـی دارد     گر بیمهي ها شرکتبه صورت یکسان در اختیار  نامه بیمهاقدام نماید و استعالم 

 نامـه  بیمـه ي تحـت پوشـش   ها خسارتضعیت مالی و نحوي انجام تعهدات و تامین نسبت به بررسی و بایست می گذار بیمه

تعهـد و  «دعوت شده به مناقصه، دقت الزم را به عمل آورد. بـا توجـه بـه اینکـه بیمـه قـرارداد        گر بیمهي ها شرکتتوسط 

 نامـه  بیمـه ي احتمـالی مطـابق   هـا  خسـارت و تـامین   از توانایی الزم بـراي اداي تعهـدات   بایست می گر بیمهاست،  »تامین

 برخوردار باشد.

 حق بیمه -6-9

در ازاي پرداخـت   کند میبیمه عقدي است که به موجب آن یک طرف تعهد « 1316مطابق ماده یک قانون بیمه سال 

 ».... وجه یا وجهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپـردازد 

و اعتبار عقد بیمه موکول به پرداخـت حـق بیمـه     باشد میپرداخت حق بیمه  گذار بیمهین تعهدات تر مهمبنابراین یکی از 

قرارداد صرف نظر نماید. در مـواردي کـه حـق     اي بیمهاز دریافت حق بیمه پیش از شروع آثار  تواند می گر بیمهاست. البته 

به صورت اقساطی توافق شود. در این صورت با پرداخت اولین قسـط حـق    بیمه زیاد است، ممکن است پرداخت حق بیمه

؛ هر گاه پیش از پرداخت کلیـه اقسـاط   شود میشرط  نامه بیمه. معموال در شرایط عمومی یابد میبیمه، قرارداد بیمه اعتبار 

 بایسـت  مـی  گـر  بیمـه ه حق بیمه خسارتی بروز نماید، کلیه اقساط باقیمانده حق بیمه حال شده و از میـزان خسـارتی کـ   

 .شود میپرداخت کند کسر 

 



شم فصل  119 13/06/97 یمهندس مهیب هیته - ش

 ي ساختها پروژهکلوزهاي توصیه شده  -6-10

، آالت ماشـین ، هـا  ساختمانشرایط هر پروژه و  بایست میمناسب  نامه بیمههمان گونه که قبال نیز گفته شد براي تهیه 

بررسی و با توجه بـه   اي بیمهي محتمل توسط متخصصان فنی و ها ریسک، کاالها و سایر مشخصات مورد بیمه و تاسیسات

اقـدام نمـود. بنـابراین امکـان      ها آننحوي مدیریت ریسک هر کدام نسبت به انجام واکنش مناسب و از جمله بیمه نمودن 

ـ  تاسیساتو سازه و  ها پروژهارائه فرمولی کلی و یکسان براي بیمه نمودن کلیه  ه منظـور کمـک   وجود ندارد. با این وجود ب

ي ساخت موجب افـزایش پوشـش   ها پروژهدر  ها آنبرخی از کلوزهاي که وجود  نامه بیمهان براي انتخاب بهتر گذار بیمهبه 

در کنار کلوزهایی بـه دلیـل کـاهش پوشـش      آورد میدر هنگام بروز حادثه را فراهم  تر بیشبیمه و امکان جبران خسارت 

 . شوند میآورند، معرفی  وجود بهمخاطراتی را براي پروژه  اي بیمه

توسـط افـراد    بایسـت  مـی  نامـه  بیمـه انتخاب نوع بیمه، کلوزهـا و شـرایط خصوصـی     شود میمجددا تاکید  تذکر مهم:

متخصص انجام شود تا در صورت بروز خسارت بتوان از مزایاي بیمه بهره مند گردید و از طرف دیگر هزینـه اضـافی بابـت    

 تحمیل نشود. ي بی مورد به پروژهها پوشش

 ي ساختها پروژهکلوزهاي مهم در  -1-6جدول 

 پروژه موضوع
 افزایش دهنده پوشش بیمه

(کلوزهاي توصیه شده براي اضافه شدن 
 با رعایت سایر جوانب پروژه) نامه بیمهبه 

اي  هایی که موجب کاهش یا محدودیت یا شرط براي پوشش بیمهکلوز
 شوند می

 بررسی شوند) تر بیشبا احتیاط  نامه بیمهگونه کلوزها هنگام تهیه  (این

 ي ساختها پروژهاغلب 
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

 121 -111 -106-103 -102 120 راه آهن راه و

 120-100 -024 فاضالب گذاري آب و لوله
027-029-037- 102- 103- 104-106- 111- 117-208-217-

218-219-222 
 111 -104 -103 -102 -101 -037-029-027 120 سازي تونل

 122 -121 -111 -106 -104 -103 -102 -101-037-029-027 200-120-100 سدسازي
 مخزنساخت کانال و 

 آب
120 027-037-102- 104-  111-117- 118- 121-217-222 

هاي آب و  خانه تصفیه
 فاضالب*

024-100-200-201-202-220 023-025-206-207-208 

 208-207-206-203-025-023 220-202-201-200-100-024 نصب نیروگاه*
 121 -111 -106 -103 -102-027 120 سازي پل

 121 -118 -111  -103 -102 -101 120-100 معدن
 123 -122 -027-026 120 ییدریاهاي  سازه

 208-207-206-118 -025-023 220-202-201-200-100 -024 ه*کارخاننصب 
ي هـا  پـروژه ها، به کلوزهاي مرتبط با ردیف اول (اغلب  ها و کارخانه هاي آب و فاضالب و نیز نیروگاه خانه *توضیح: براي بخش ساختمانی تصفیه

 ساختمانی) مراجعه شود.ي ها پروژهساخت) و ردیف دوم (
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سارت افتیدر - هفتم فصل  123 13/06/97 اي بیمه خ

 اي بیمهدریافت خسارت  -فصل هفتم 

، جبران خسارات احتمالی در صورت وقوع حـوادث اسـت، بنـابراین دریافـت خسـارت      نامه بیمهاز تهیه  گذار بیمههدف 

در قرارداد بیمـه اسـت.    گر بیمهین تعهد تر مهماز انعقاد قرارداد بیمه و پرداخت خسارت  گذار بیمهین هدف تر مهم اي بیمه

 :بایست میخسارت  دریافتبراي  گذار بیمه

زیـرا تنهـا در    .و بر اثر آن به مورد بیمه خسارت وارد آمده است اتفاق افتاده است شده بیمه خطرثابت کند که  –

 .اهد بودخو گذار بیمهخود در قبال  تعهد ملزم به ایفا گر بیمهاست که  بیمهصورت وقوع حادثه موضوع 

بـه تنهـایی    یمـه بزیرا صـدور  نماید. حادثه اثبات بروز را در لحظه  بیمهباید موجودیت و ارزش مورد  گذار بیمه –

در هنگـام   گر بیمهحتی چنانچه  نیست. بیمهدر زمان تحقق حادثه موضوع  بیمهارزش شی مورد  یادلیل وجود 

زیرا ممکن  شود میساقط نگذار بیمهاین تکلیف از  ،کرده باشد تاییدزش مورد بیمه را وجود و ار نامه بیمهصدور 

 تغییري حاصل شده باشد. بیمه وجود مورد یادر ارزش  گر بیمه تاییداست بعد از 

 یعنی خسـارت،  ،داردبین وقوع حادثه و خسارت وارده رابطه علیت وجود مطابق اصل علت نزدیک، ثابت نماید  –

بلکـه   ،کنـد  میرا جبران ن گذار بیمههرگونه خسارت وارده به  گر بیمهزیرا  بوده است. بیمهمعلول حادثه موضوع 

 .وارد آمده باشد بیمهدر نتیجه وقوع حادثه موضوع  امستقیمتنها خسارتی را جبران خواهد کرد که 

 نسبت به یکدیگر و نیز مورد بیمه، تعهداتی را دارند که به طور خالصه عبارتند از؛ نامه بیمهطرفین 

 حادثه بروز از و پیش نامه بیمههنگام تهیه  گذار بیمهتعهدات  -7-1

 بیمه به درستی پاسخ دهد.و پیشنهاد  نامه پرسشطرح شده در م سواالتبه  -1

 را رعایت کرده و کلیه وظایفی را که بر عهده دارد را انجام دهد. نامه بیمهقررات م -2

   گر بیمهاعالم دقیق کیفیت خطر مورد بیمه به  -3

  بیمهخت به موقع حق پردا -4

 مقابل خطردر  بیمهحفاظت از مورد  -5

اموال بیمه شده و یا زیان وارد به اشخاص ثالث به هزینه خود کلیـه   دیدگی آسیببه منظور جلوگیري از زیان یا  -6

ي کارخانـه  هـا  توصیهرا انجام دهد و مقررات قانونی و  گر بیمهي معقول ها توصیهي الزم را به عمل آورد و ها اقدام

 سازنده را رعایت کند.

برساند و بـه   گر بیمهبه آگاهی تغییر در ماهیت خطر را بالفاصله  هرگونهملزم است  گذار بیمهاعالم تشدید خطر؛  -7

اطمینان از صحت کار اقالم بیمـه شـده بـا توجـه بـه اوضـاع و        رايب ي احتیاطی الزم راها اقدامهزینه خود کلیه 

یا حق بیمـه تجدیـد    تامیناحوال معمول دارد. در صورت لزوم ممکن است به تبع این تغییرات نسبت به حدود 

 نظر به عمل آید.

نباید در موضوع بیمه تغییراتی را ایجاد کند و یا اجازه انجام آن را بدهد که منجر به تشدید خطر شود  گذار بیمه -8

 را کسب کرده باشد. گر بیمهمگر آنکه موافقت کتبی 
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کلیـه اطالعـات ضـروري     ارائـه ه و موضوع بیمـ  از گر بیمهنمایندگان فراهم نمودن شرایط براي بازرسی و ارزیابی  -9

 به آنان.ارزیابی خطر  رايب

   شخص دیگربه  بیمهقهري مورد  یااعالم انتقال ارادي  -10

 حادثهبروز از  پس گذار بیمهتعهدات  -7-2

 جلوگیري از توسعه خسارت   -1

 اعالم فوري حادثه به مراجع قانونی   -2

   گر بیمهبه  ه است،تعیین شد نامه بیمهیا مدت دیگري که در  روز 5اعالم حادثه ظرف  -3

 .وي امکان دارد به عمل آورد رايیی را که بها اقدامکلیه ،دیدگی آسیببه منظور جلوگیري از گسترش دامنه زیان یا  -4

ي خسارت دیده را به همان حال حفظ کند و بـه منظـور رسـیدگی در اختیـار نماینـده یـا کارشـناس        ها قسمت -5

 قرار دهد. گر بیمه

 قرار دهد. گر بیمهرا تهیه و در اختیار نماینده یا کارشناس  گر بیمهکلیه اطالعات و مدارك مورد درخواست  -6

 ي انتظامی را مطلع سازد.ها مقامدر موردي که خسارت معلول سرقت ساده یا دزدي با شکست حرز باشد  -7

 حادثه   مسوولخودداري از اقرار و مصالحه با  -8

خسـارت وي را   گـر  بیمـه در حـدي کـه    گـر  بیمـه به  حادثه مسوولان خسارت از خود براي جبر واگذاري حقوق -9

 جبران نموده است.

ي جزئـی کـه حـدود آن توسـط     هـا  خسارترساند، در مورد  گر بیمهوقوع خسارت را به اطالع  گذار بیمهپس از آن که 

فرصت  گر بیمهدر سایر موارد باید به نماینده . نسبت به تعمیر یا تعویض اقدام کند تواند می ،شود میتعیین و ابالغ  گر بیمه

ظرف مدت معقول  گر بیمههرگاه نماینده  تعمیر یا تغییر، خسارت را مورد رسیدگی قرار دهد. هرگونهداده شود که قبل از 

ي هـا  قسـمت حـق دارد نسـبت بـه تعمیـر یـا تعـویض        گذار بیمهپس از وقوع حادثه خسارت را مورد رسیدگی قرار ندهد، 

نسبت بـه آن تعهـدي    گر بیمهدیده اقدام کند. چنانچه اقالم خسارت دیده به موقع و به نحو مناسب تعمیر نشود  خسارت

  نخواهد داشت.

 در پرداخت خسارت گذار بیمهو  گر بیمهي ها مسوولیت -7-3

اختـی از اشـخاص   یی را که به منظور حفظ حقوق خود و دریافت غرامـت پرد ها اقدام گر بیمهمتعهد است به هزینه  گذار بیمه

معمول دارد یا اجازه و دستور انجام آن را بدهـد. غرامـاتی کـه     داند میالزم اند)  ، بیمه شدهنامه بیمهکسانی که تحت  به جز(ثالث 

مسقیما پرداخته است یا غرامـاتی کـه طبـق     گر بیمهیی که ها خسارتقرار گیرد اعم است از؛  گر بیمهجبران آن مورد در خواست 

  پرداخته است حق مطالبه آن را دارد. نامه بیمهیی که به موجب این ها خسارتاصل قائم مقامی در نتیجه 

 



سارت افتیدر - هفتم فصل  125 13/06/97 اي بیمه خ

 اي بیمهخسارت مبانی تعیین  -7-4

 ، تعیین کننده میزان و نحـوي پرداخـت خسـارات تحـت    اي بیمهدر همه حاالت و شرایط، اصول حاکم بر قراردادهاي 

ي مهندسی با تاکیـد بـر بیمـه تمـام     ها نامه بیمه. در این بخش مبانی و اصول تعیین خسارت در باشد می نامه بیمهپوشش 

 .گردد میخطر پیمانکاران بیان 

 ي ماديها خسارت -7-4-1

اینکه اقالم خسارت دیده به وضعی که بالفاصله قبـل از   رايهزینه تعمیرات الزم ب در مورد خسارت قابل تعمیر؛ -الف

 .شود میکسر اگر وجود داشته باشد  حادثه داشته برگردانده شود، که از آن مبلغ بازیافتی

ارزش واقعی مورد بیمه بالفاصله قبل از حادثه پس از کسر بازیافتی. این تعهد محـدود   در صورت خسارت کلی؛ -ب

  شده و تا حدودي است که جزء مبالغ بیمه شده باشد. گذار بیمهکه متوجه به آن مقدار خسارتی است 

  .تنها در صورت ارائه فاکتور یا اسناد دیگري که مؤید تعمیر یا تعویض باشد خسارت پرداخت خواهد کرد گر بیمه

بالفاصـله قبـل از حادثـه    ي قابل تعمیر باید تعمیر شود، لکن اگر هزینه تعمیـر از ارزش واقعـی امـوال    ها خسارتکلیه 

 .  تجاوز کند، جبران خسارت بر اساس بند (ب) باال صورت خواهد گرفت

را نیز عهده دار خواهد بود مشروط بر اینکه چنین تعمیراتی جزئـی از تعمیـرات قطعـی     تعمیرات موقتهزینه  گر بیمه

 .بوده و موجب افزایش کل هزینه تعمیرات نشود

  .نیست نامه بیمهاضافات و یا بهسازي مشمول  ،ییراتهزینه مربوط به تغ تذکر مهم:

 مسوولیتي ناشی از ها خسارت -7-4-2

و  نامه بیمهتعیین شده در حداکثر تا مبلغ را  باشد میآن  مسوولبه موجب قانون  گذار بیمهیی را که ها خسارت گر بیمه

 ؛نماید میبا شرایط زیر جبران 

 .)از حادثه (اعم از این که به مرگ منجر شود یا نشود صدمات جسمانی یا بیماري اشخاص ثالث ناشی -الف

اي در رابطه مستقیم با عملیات سـاختمانی یـا نصـب     زیان یا آسیب وارد به اموال اشخاص ثالث که معلول حادثه -ب

 طرح یا مجاور آن باشد.   رايو در محل اج نامه بیمهاقالم بیمه شده در مدت اعتبار 

مبالغ زیر را نیـز بـه    گر بیمهمدنی مورد پیدا کند،  مسوولیتداخت خسارتی تحت عنوان هرگاه بر طبق مقررات باال پر

 پرداخت خواهد کرد: گذار بیمه

 .به خواهان پرداخته است گذار بیمهو مخارج دادرسی که  ها هزینهکلیه   –

 به عهده گرفته است. گر بیمهبا رضایت کتبی  گذار بیمهو مخارجی که  ها هزینهکلیه  –

از میزان مبالغ و یا حد غرامتی که در جدول مشخصـات در   نامه بیمهتحت این بخش  گر بیمهمشروط بر اینکه تعهدات 

 .تجاوز نکند ،هر مورد درج شده است

 



عمرانیها طرح هاي مهندسی بیمهراهنماي    13/06/97 126 ربنایی و پروژه ي   هاي زی

 

 اي بیمهارزیابی و دریافت خسارت  -7-5

ارزیـاب   بایسـت  مـی براي جبران خسـارت،   گر بیمهظور ارزیابی خسارت وارد شده به مورد بیمه و تعیین تعهدات به من

کـه بـه    افراد حقیقی یا موسسـات حقـوقی بیطرفـی هسـتند     ،اي بیمهتعیین و اقدام نماید. ارزیاب خسارت  1خسارت بیمه

 و تعهـدات  نامـه  بیمهو با توجه به شرایط  را بررسی انگذار بیمه ادعاهاي خسارات و تا یت دارندماموران گر بیمهدرخواست 

 انگـر  بیمـه و مجرب است که مستقل  فردي اي بیمهخسارت  ارزیاب .نمایند 2و تعدیل ارزیابیخسارات وارده را  انگر بیمه

و نیز ارزیابی میزان واقعی و تعیین ارزش هر در خصوص ادعاي خسارت  و تحقیق بررسی براي 3ازاي پرداخت دستمزد در

مطـابق  ان را گـذار  بیمـه اعالم شـده   يها خسارتدیگر ارزیاب خسارت فردي است که  به عبارت. گیرند می به کارخسارت 

حس اعتماد ایجاد نمایـد بـه نحـوي     گر بیمهو  گذار بیمهباید در  اي بیمهارزیابان خسارت  .کند میبررسی ارزیابی  نامه بیمه

خسـارت  وظـایف ارزیابـان    ح اسـت. در تعیین خسـارت صـحی   ها آن مطمئن باشند که نظر کارشناسی ها آنیک از  که هر

 عبارتند از؛ اي بیمه

 گذار بیمهو  گر بیمهو مدارك ارائه شده از جانب  نامه بیمهبررسی  –

 انجام بازدید از محل و موضوع خسارت –

 ی و شاهدان عینینشان آتشمدارك از پلیس،  دریافت و بررسی –

 دریافت مدارك و شواهد از ناظران عینی و مراجع ذیربط –

 مدارك آوري جمعو  برداري فیلم/  برداري عکس –

 ریافت اظهارنظر تخصصی از کارشناس متخصصد –

 شده قبل از خسارت به موضوع بیمه مربوطدریافت و بررسی مدارك  –

 مدارك و شواهد قیمت و ارزش بیمه شده دریافت و بررسی –

 حصول اطمینان از پیشگیري توسعه خسارت –

 ات مورد بیمه با مورد خسارت دیدهتطبیق مشخص –

 علت و مقدار خسارتماهیت، بررسی  –

 تعیین میزان و مبلغ خسارت –

 و مبلغ خسارت قابل پرداخت گر بیمه مسوولیتتعیین محدوده  –

 تهیه گزارش ارزیابی خسارت –

1- Loss Adjuster 

2- Assessment  & Adjustment 
3- Commission 
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 مراحل و ترتیب برآورد خسارت  -7-5-1

 مراحل زیر به ترتیب انجام گیرد: بایست میپرداخت گردد،  گر بیمهاز طرف  نامه بیمهبراي آنکه خسارت وارد شده به موضوع 

 گذار بیمهاي خسارت از طرف طرح ادع -الف

برآورد خسارت توسط ارزیاب خسارت؛ برآورد فنی، اندازگیري احجام، اعمال قیمت و ضرایب بر اسـاس قـرارداد،    -ب

سایر شرایط قرارداد پیمانکار، اعمال مفـاد کلوزهـا و سـایر     تاثیرمحاسبه تعدیل (در صورت تحت پوشش بودن)، 

 قانون بیمه). 13قانون بیمه)، قاعده نسبی حق بیمه (ماده  10سرمایه (ماده  مانند قاعده نسبی نامه بیمهشرایط 

 کسر فرانشیز از برآورد خسارت -ج

 گر بیمهاعمال حد غرامت یا سقف تعهدات  -د

ابتدا فرانشیز از برآورد خسارت کسر گردد و سپس حد  بایست می گر بیمهدر هنگام محاسبه سقف تعهدات  تذکر مهم:

 تـر  بیش گر بیمهغرامت کنترل شود بنابراین در صورتی که میزان خسارت محاسبه شده پس از کسر فرانشیز از حد غرامت 

 و نباید از آن فرانشیز کسر گردد. شود میپرداخت  نامه بیمهباشد، سقف تعهدات 

 اي بیمه اقدامات ارزیاب خسارت -7-5-2

 دریافت مدارك و شواهد از ناظران عینی (افرادي که در زمان حادثه به نحوي درگیـر نسبت به  اي بیمهارزیاب خسارت 

نسبت بـه بازدیـد میـدانی و تنظـیم صـورت       بایست می. کارشناس نماید میاند) و مراجع ذیربط اقدام  بوده یا حضور داشته

 جلسه اقدام نماید.  

 خت خسارت مدارك الزم جهت بررسی و پردا -7-5-3

 نامه بیمهاعالم کتبی خسارت در موعد مقرر در  -1

 مواضع خسارت دیده و میزان آن تعیینتنظیم صورتجلسه خسارت با  -2

 آن ضمایم به همراه گذار بیمهدست  در نامه بیمهاصل  -3

 آن (درصورت وجود) ضمایمو  پیمان، فهرست بهاي پیماني ها متمم، پیماناصل  -4

 ي ماهانه قبل از خسارت  ها وضعیتصورت مجالس و صورت  -5

 ها نیست. که در نقشه کارهاییانجام آن براي اجراي  مجلس صورتو  پیمانکاردستورکار مشاور به  اصل -6

در صورت مجالس  و اتمام نرسیدهه که هنوز ب کارهاییکتبی دستگاه نظارت براي انجام  تاییدبا  اصل صورتجلسه -7

 درج نشده و خسارت دیده است. ها وضعیتو صورت 

 فوت یاگزارش مقامات انتظامی درمورد سرقت  -8

 سیل یامورد طوفان  ین ایستگاه هواشناسی درتر نزدیکگزارش  -9
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 صورتجلسه بازدید میدانی -7-5-4

بازدیـد نمـوده و اقـدام بـه تهیـه       بیمـه ، کارشناسان در اولـین فرصـت از مـورد    گذار بیمهپس از اعالم خسارت توسط 

 :گردد میتهیه شده موارد زیر قید در صورتجلسه . نمایند میصورتجلسه خسارت 

 زمان، مکان و چگونگی خسارت. -1

 شده است. رویتمواضع و احجام خسارت دیده مطابق آنچه  -2

بنـا بـه اظهـار    «ست با ذکر عبارت  ها آنمدعی خسارت به  گذار بیمهنبوده ولی  رویتمواضع و احجامی که قابل  -3

 .»گذار بیمه

 خسارت.کلیه مدارك مورد درخواست جهت بررسی  -4

 میزان برآورد اولیه خسارت. -5

رجوع ننموده و از مفـاد آن ماننـد    نامه بیمهکه هنوز کارشناس به مستندات  پس از تنظیم صورتجلسه خسارت از آنجا

، در انتهاي صورتجلسه خسارت این باشد میخبر  .. بی. ي صادره وها الحاقی، حدود غرامت، فرانشیزها، استثنائات، ها پوشش

 :شود می درجعبارت 

 »دیده و صرفا جنبه کارشناسی دارد.تنظیم گر نامه بیمهاین صورتجلسه بدون اطالع از مفاد «

در صورتجلسـه خسـارت،    گـذار  بیمـه و بررسـی مـدارك درخواسـتی از     نامه بیمهی است پس از کنترل مستندات دیهب

 .نماید میاعالم  راکارشناس خسارت با تهیه گزارش کارشناسی خسارت، میزان خسارت قابل پرداخت 

 گزارش ارزیابی خسارت -7-5-5

 .نماید میکارشناس در گزارش خود نسبت به تعیین موارد زیر اقدام 

 ...، سرقت، شکستگی، خرابی، از کار افتادن، آب گرفتگی، بالیاي طبیعی،سوزي آتش :1ماهیت خطر –

اه عوامـل و افـراد و کارکنـان    ، کوتـاهی / اشـتب  گـذار  بیمه، کوتاهی گذار بیمهعمدي، سوء استفاده  :2علت خطر –

، کوتاهی / اشتباه عوامل و افراد ثالث، اشکال فنی / اشکال طراحی، حمل و نقل بد، دستکاري، تعمیـر  گذار بیمه

 ... و اشکاالت ماهیتی، مسایلو نگهداري نامناسب، 

خسـارت  ي احتمالی، تخمین مقدار خسارت، تعیـین مقـدار   ها علتتفکیک خسارات برحسب  :3مقدار خسارت –

 )، بازیافت و اقدامات اصالحی، جلوگیري از تشدید و انتشار خسارتمحاسبه، توزین، گیري اندازه(

1- Nature of Damage 

2- Cause of Damage 
3- Amount of Damage 
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، اسـتثنائات ، نامـه  بیمـه بـا توجـه بـه کلوزهـاي      گر بیمهبررسی و تعیین تعهدات  قابل پرداخت:مبلغ خسارت  –

احتسـاب امکـان    و محاسبه مبلغ قابل پرداخت در هر خسارت بـا  ...ها، زمان ادعا و اطالع، مرور زمان، اصالحیه

 مورد خسارت دیده. 2ارزش اسقاطی یا 1بازیافت

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

روز  14است. در بیمه تمـام خطـر پیمانکـاران ایـن مـدت       نامه بیمهحداکثر مهلت اعالم خسارت مطابق شرایط  -1

 .باشد می

در سررسـید مقـرر پرداخـت نگـردد،      بیمـه اقساط حق  پرداخت حق بیمه به صورت اقساط باشد و که درصورتی -2

 ،گردیـد  مـی  دریافـت که تـا زمـان وقـوع خسـارت بایسـتی       اي بیمهی به حق دریافت بیمهخسارت به نسبت حق 

 پرداخت خواهد شد.

نماید ولـی بایـد بـه هزینـه خـود کلیـه       اقدام به ترمیم مواضع آسیب دیده  گر بیمهنباید قبل از بازدید  گذار بیمه -3

 را انجام دهد. گر بیمههاي معقول  آورد و توصیه به عملاقدامات الزم جهت جلوگیري از گسترش خسارت را 

 .نماید می(کارفرما) پرداخت  به کارخسارت را فقط در وجه صاح گر بیمه -4

(صـورت کارکردهـاي)    هـا  یتوضـع خسارت بر اساس فهرست بهاي منضم به قرارداد، صورت مجـالس و صـورت    -5

 .  شود میاجرایی قبل از حادثه محاسبه 

 موظف است نکات ایمنی را رعایت نماید. گذار بیمه -6

 .  باشد میمستثنی  اي بیمهاز شمول پوشش  نامه بیمهخسارات وارده قبل از تاریخ صدور  -7

از میزان واقعی آن بیمه شده باشد، یکی از شـرایط زیـر بـر     تر کم: در صورتی که سرمایه مورد بیمه 3گی کم بیمه -8

 حاکم خواهد بود. نامه بیمه

 (ضریب) تعیین حق بیمه تخفیف در نرخدر پرداخت خسارت:  رد بیمه واقعی با تعیین حد غرامتسرمایه مو -الف

در  )بیمـه قـانون   10ماده سبی (قاعده ن اعمال: )گذار بیمه از مقدار واقعی (اظهارات کذب تر کم بیمهسرمایه مورد  -ب

هنگام تعیین خسارت قابل پرداخت و کاهش خسارت پرداختی به نسبت سرمایه بیمه شده و ارزش واقعی مـورد  

 بیمه

1- Recovery 

2- Residual Value 
3- Under Insurance 
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 اختالف در مبلغ خسارت -7-7

) گـر  بیمـه از طـرف   مسـوولیت بـافرض قبـول   (پرداخت شود  نامه بیمههرگونه اختالف درباره مبلغی که باید به موجب 

   .ارجاع خواهد شد ،شود میموضوع به کارشناسی که کتبا با توافق طرفین برگزیده 

که توسط طرفین، ظـرف مـدت   دو کارشناس اگر طرفین نسبت به کارشناس واحد به توافق نرسند موضوع اختالف به 

  .ارجاع خواهد گردید شود مییک ماه از تاریخ درخواست کتبی طرف دیگر انتخاب 

کارشناس سـومی  رشناسان مزبور به توافق نرسند قبل از بررسی ماهوي موضوع اختالف، کارشناسان، که کا در صورتی

در مراجـع   گـر  بیمـه از اعالم نظر کارشناسان هیچ دعوایی علیه  پیش کتبا انتخاب خواهند کرد.سر کارشناس را به عنوان 

 .  باشد میقضایی قابل طرح ن

 تقلب در خسارت -7-8

 نامـه  بیمـه صورت نگیرد، کلیه حقوق ناشی از  گذار بیمهاز سوي  مه دعوي ظرف مدت سه ماهدر شرایط زیر چنانچه اقا

   منتفی خواهد شد:

 اعالم نماید خسارت مورد ادعا، عاري از حقیقت است. گر بیمه –

 از اسناد و مدارك تقلب آمیز استفاده شده است. یااعالم نماید خسارت مورد ادعا، با قصد تقلب بوده  گر بیمه –

 نماید. مسوولیتدر مورد خسارت، سلب  گر مهبی –

 

 



 

  8فصل 8

 مهندسیبیمه ي ها الحاقیه





شتم فصل  133 13/06/97 یمهندس مهیب يها الحاقیه - ه

 ي بیمه مهندسیها الحاقیه -فصل هشتم 

یا پس از پایان آن ممکن است بنا به دالیل گوناگون نیاز به تغییر مـدت یـا بخشـی از شـرایط      نامه بیمهدر طول مدت 

 تـوان  مـی ، شـوند  مـی که بـا توافـق طـرفین صـادر      نامه بیمهیی به ها الحاقیهآید. در این هنگام با صدور  به وجود نامه بیمه

 .گردد میي مهندسی بررسی ها بیمهي ها الحاقیهرا تغییر داد. در زیر چند نمونه از پر کاربردترین  نامه بیمه

 1تعلیق یاتوقف  الحاقی -8-1

.. عملیات اجرایی پروژه . در بسیاري مواقع به دالیل مختلف مانند جلوگیري معارضین زمین، مراجع قانونی، شهرداري،

خودکـار   به طورپروژه  اي بیمهپوشش  ،شود میمحسوب  نامه بیمه استثنائاتجزء  »توقف کار«که  از آنجا، گردد میمتوقف 

خطـرات   )Silent Risks( زمـان توقـف  در  اي بیمـه به پوشـش   گذار بیمهصورت تمایل  حالت در دراین .متوقف خواهد شد

حـق بیمـه    پرداخـت و  »الحـاقی توقـف  «با صـدور   ،گردد میتعیین  گذار بیمهخود  توسط) که Named Perils( مورد نظر

سـپري شـدن زمـان و شـروع مجـدد      زمان توقف خواهد بود و پـس از   اي بیمهاضافی، پروژه تا مدت معینی تحت پوشش 

ـ    اي بیمهدیگري مجددا ادامه پوشش  با صدور الحاقی عملیات اجرایی ی اسـت کـه در   دیهتمام خطر برقرار خواهـد شـد. ب

   گردد. جا جابهزمان توقف پروژه  به میزانو مدت دوره نگهداري  انقضاي پوشش دوره احداث يها تاریخدوم باید  الحاقی

هیچ پوششی را در زمان توقف پروژه مطالبه ننماید با صدور الحـاقی تعلیـق و بـدون گـرفتن      گذار بیمهاگر  توجه مهم:

 تعلیق در میاید. به حالتتا مدت مندرج در الحاقی  نامه بیمهحق بیمه اضافی صرفا 

 2تمدید الحاقی -8-2

تـاخیر   اتمـام سـرمایه،   ،هـاي مـدیریتی  جایی جابـه ایجاد برخی تغییرات در پـروژه،   مانند؛مختلفی  يها علتبه  ها پروژه

اولیـه پیشـرفت نداشـته     بندي زمانطبق جدول  ها آن.. اجراي . و پیمانکار در اجراي عملیات، تغییرات شدید آب و هوایی

 گـر  بیمـه . دهد میارائه  گر بیمهرا تا تاریخ مورد نظر خود به  نامه بیمه تمدید کتبی درخواست گذار بیمهحالت  ، دراینباشد

را  نامـه  بیمـه  الحـاقی  با صدورو سپس  نماید میدریافت  گذار بیمهابتدا اطالعات زیر را از  گذار بیمهتقاضاي  دریافتپس از 

 :نماید می تمدید

 شود. تمدیدباید  اجرایی عملیاتمدتی که  -1

 بلغ کارهاي انجام شده.نوع، مقدار و م -2

 که باید در آینده انجام شود. کارهایینوع، مقدار و مبلغ  -3

 .از کارهاي انجام شده به کارفرما تحویل داده شده است قسمتی یاتمام  مواردي که -4

 .ل پایان نیافتن کار در موعد مقررعل یاعلت  -5

1- Cessation or Suspension Endorsement 
2- Extension Endorsement 

 

                                                      



عمرانیها طرح هاي مهندسی بیمهراهنماي    13/06/97 134 ربنایی و پروژه ي   هاي زی

 

 خسارتتاریخ، چگونگی و میزان  باشد؛ خساراتی وارد آمده یاخسارت  بیمهمورد ه که ب درصورتی -6

 پروژه. افزایش سرمایه یاتغییرات داده شده  شرح -7

 :مهندسیي ها بیمهدر  تمدیدفرمول  -

 rنرخ اولیه = 

  er=  تمدیدنرخ 
 pمدت اولیه = 

  ep=  تمدیدمدت 
   ec=  تمدیدضریب 

e
e e

pr r c
p

= × × 

pe ce 
 1/1 ماه 3تا حداکثر 
 25/1 ماه 6تا حداکثر 
 35/1 ماه 9تا حداکثر 

 5/1 ماه و باالتر 12تا حداکثر 
 pro rata( 1روزشمار ( به صورت

 1ابطال یافسخ  الحاقی -8-3

خاتمه (فسخ) یابد و یا به دالیلی ابطال گردد. در ایـن صـورت    گذار بیمهیا  گر بیمهتوسط  تواند می نامه بیمهدر مواردي 

 .شود میپایان داده  نامه بیمهبا صدور الحاقی با شرایط زیر 

 )بیمهاز حق  قسمتی(با عودت  نامه بیمهفسخ  -8-3-1

 گذار بیمهاز طرف  -8-3-1-1

 بیمهدر موضوع مورد  گذار بیمهاز بین رفتن ذینفعی  –

 از بین رفتن خطر یاکاهش  –

 صادره نامه بیمهاز  گذار بیمهانصراف  –

1- Cancellation Endorsement 

 

                                                      



شتم فصل  135 13/06/97 یمهندس مهیب يها الحاقیه - ه

 گر بیمهاز طرف  -8-3-1-2

 بیمهحق  به موقععدم پرداخت  –

 ریسکخودداري از اظهار مطالب درصورت تغییرات در ماهیت  –

 اضافی بیمهبه پرداخت حق  گذار بیمهتشدید خطر و عدم موافقت  –

معتبر بوده براساس حـق   نامه بیمه به مدتی را که مربوطباید حق بیمه  گر بیمه، در شرایط باال نامه بیمهدرصورت فسخ 

نمودن مدت سپري شده محاسبه کرده و عالوه برآن هزینه متعارف بازدیـد اولیـه و کارشناسـی     منظورمدت با بیمه کوتاه 

  .بازگرداند گذار بیمهاي شده باشد) کسر نموده و مابقی را با صدور الحاقی فسخ به  که هزینه خود را (در صورتی

 )بیمه(بدون عودت حق  نامه بیمهابطال  -8-3-2

 بیمه (به عمد)درباره موضوع مورد  گذار بیمهاظهارات خالف واقع  یاکتمان حقیقت  -1

 ذینفعان یا گذار بیمهایجاد خسارات عمدي توسط  -2

 ذینفعان یا گذار بیمهایجاد خسارات جعلی توسط  -3

ذینفعـان حـق    یـا  گذار بیمهعودت داده نشده و  گذار بیمهبه  اي بیمه، حق نامه بیمهابطال براي  الحاقیدرصورت صدور 

 را نیز نخواهند داشت. بیمهاسترداد حق 

 )بیمه(با عودت کل حق  نامه بیمهحذف  -8-3-3

 نامه بیمهدر همان روز صدور  نامه بیمهاز  گذار بیمهانصراف  -1

 بیمهمضاعف (تکراري) براي یک موضوع مورد  نامه بیمهصدور  -2

 ي خاصها نامه بیمه -8-4

 )First Loss(خطر نخستینبه صورت  بیمه -8-4-1

نیـز   سوزي آتشو به همین دلیل به بیمه اولین ( مورد استفاده قرار گرفت سوزي آتشاین بیمه که اولین بار براي بیمه 

مطمئن است در صورت بروز حادثه فقط قسمتی از اموال او آسیب خواهـد   گذار بیمهحالتی است که در آن  معروف است)

(و از تخفیـف ویـژه نیـز اسـتفاده      و نه همه آن را کند یمفقط درصدي از اموال خود را بیمه  گر بیمهلذا با هماهنگی  دید،

را بـدون اعمـال قاعـده نسـبی      (تا سقف مبلغ بیمه شـده)  تمامی خسارت وارده گر بیمه ) و در صورت بروز حادثه،کند می

 .کند میسرمایه پرداخت 

طور دقیق مشکل یا امکان محاسـبه ارزش کامـل    ل ارزش مورد بیمه بهفرست الس در مواقعی که محاسبه ک نامه بیمه

که نیازي ندارد کل اموال خود را در قبال خطر  کند میاحساس  گذار بیمه. یعنی، مواقعی که شود میآن وجود ندارد صادر 

مانند سرقت)، یا (ندارد  که امکان ورود خسارت کلی و کامل امکان کند می بینی پیش گذار بیمهبیمه کند. به عبارت دیگر، 
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نیز، این نوع پوشش را براي  گر بیمهدهد.   ممکن است ترجیح دهد که تنها بخشی از اموال خود را پوشش گذار بیمهکه  این

از ارزش مورد بیمـه اسـت و در    تر کمرقمی  ها نامه بیمهدر این نوع  گر بیمه. حداکثر تعهد کند میهمین موارد خاص صادر 

کنند کـه در بـدترین حالـت، خسـارت وارده از رقـم       نحوي تعیین می . این حداکثر را کارشناسان بهشود مید قی نامه بیمه

کـاهش   گـر  بیمـه جا که تعهـد   . از آنشود میتعیین شده فراتر نرود. ولی حق بیمه بر اساس ارزش کل محاسبه و دریافت 

از ارزش واقعی  تر کمالس، بیمه به  ي فرستها نامه بیمه. در شود میمنظور  گذار بیمهیابد، لذا تخفیف در حق بیمه براي  می

به جـاي اینکـه در مـورد کـل      گر بیمه 1ي فرست السها نامه بیمهدر  .)معنا ندارد (قاعده نسبی سرمایه قابل اعمال نیست

 بدین صورت که دکن میتوافق  گذار بیمهریسک تعهد کند بر روي میزان سرمایه اي که در معرض خطر واقعی قرار دارد با 

 ریـال  میلیـارد  2امکـان دارد بـه    میـزان خطـر،   پس از محاسـبه  گر بیمهتعهد  ریالی میلیاردي 10جهت یک سرمایه  مثال

 .گردد می بنام تخفیف فرست الس برخوردارنیز از تخفیفی  گذار بیمهکاهش پیدا کند و از سوي دیگر 

 2موقت نامه بیمه -8-4-2

 هـا  آنآماده نبوده و تـا زمـان تهیـه     گذار بیمهاز  گر بیمهي مهندسی بدلیل آن که مدارك درخواستی ها پروژهدر برخی از 

ان اتکـایی نـرخ و   گـر  بیمهبایستی از طریق  گر بیمهخواهد افتاد، یا اینکه  تاخیرمدت زیادي الزم است و کار کارشناسی نیز به 

افی از ریسک ندارند و نیاز به یکسري مـدارك و اطالعـات دارنـد، تـا     ان اتکایی نیز شناخت کگر بیمهط را استعالم کند و رایش

اي باقی خواهد ماند. لـذا درصـورت رضـایت     زمان گرفتن اطالعات و مدارك، پروژه در معرض خطر بوده و بدون پوشش بیمه

اساس مـدت تعیـین شـده    و بر قرارداد اي بیمهپروژه را تحت حداقل پوشش  توان میموقت  نامه بیمهاز طریق صدور  گذار بیمه

 .گردد میاصلی حق بیمه نهایی محاسبه  نامه بیمهو پس از صدور  شود میموقت، حق بیمه دریافت  نامه بیمهدر 

 

1- First Loss 
2- Cover Note 

 

                                                      



 

 1پیوست 9

 نامه بیمهفلوچارت تهیه 





 139 13/06/97 نامه بیمه هیته فلوچارت -1 پیوست

 نامه بیمهفلوچارت تهیه  -1پیوست 

 1 نامه بیمهفلوچارت تهیه 

 
 

 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 (

بیمه تعیین مبلغ 
 هاي مادي خسارت

 ))4-6(فرم (

ولیت تعیین مبلغ بیمه مسو
 مدنی کارفرما

 ))6-6(فرم (

گران ذیصالح و استعالم بیمه نامه از بیمه
 نامه بیمهتکمیل پرسش

انعقاد قرارداد بیمه با 
گر منتخب و پرداخت بیمه

 حق بیمه

 پایان

 

                                                      





 

 2پیوست 10

 دریافت خسارتفلوچارت 





سارت افتیدر فلوچارت -2 پیوست  143 13/06/97 خ

 دریافت خسارتفلوچارت  -2پیوست 

 1دریافت خسارت 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

 نامهگر در مهلت مقرر مطابق بیمه اعالم خسارت به بیمه
 روز) 14(در بیمه تمام خطر پیمانکاران 

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 
 نامهخسارت قابل جبران مطابق بیمه 

 تعیین ارزیاب خسارت بیمه 

دریافت خسارت تعیین 
 گرشده از بیمه

گزارش مورد 
 قبول است؟

 حل اختالف مطابق قرارداد بیمه
 (مذاکره، داوري، مراجع قضایی)

 خیر بله

 پایان

 

                                                      





 

 3پیوست 11

 بیمه تمام خطر پیمانکاران نامه پرسش

)C.A.R.( 





کارانیپ خطر تمام مهیب نامه پرسش -3 پیوست  13/06/97 147 (.C.A.R) مان

ــش -3پیوسـت   ــه پرس ــر  نام ــام خط ــه تم بیم  ).C.C.C( پیمانکاران
 )C.A.R( بیمه تمام خطر پیمانکاران نامه پرسش

 ):فرماییدگیرد مشخص  می یی را که تحت پوشش بیمه قرارها بخشبخش یا  (چنانچه طرح شامل چند بخش است، موضوع قرارداد -1
 
 
 ):به کارکارفرما(صاحنام  -2

 تلفن:                   فکس:                                                  نشانی:                                                            
 :پیمانکارنام  -3

 تلفن:                   فکس:                                                                                                             نشانی:
 تلفن:                  فکس:                                                                             نشانی محل کار(آدرس کامل): -4

 نام مهندسان مشاور: -5
 فکس:                   تلفن:                                                                                                          نشانی:    

 (لطفا اطالعات فنی را به تفصیل شرح دهید): شرح کار مورد قرارداد -6
 
 تعداد طبقات): ،دهانه ،ارتفاععرض،  ،(طول ابعاد -
 حداکثر عمق خاکبرداري): پی کنی، پی(روش -
 ساخت: راییي اجها روش -
 نوع مصالح ساختمانی: -
 
 خیر     ی ساخت تجربه دارد؟     بلییي اجراها روشآیا پیمانکار در این نوع کار یا  -7

 :فرماییدپیمانکار مجري انجام شده است اشاره  به وسیله هاي مشابهی که قبال خواهشمند است به طرح
 
 
 دقیق و کامل پاسخ دهید): به طور(لطفا  نامه بیمهمدت  -8

 (با احتساب دوره پیش انبارداري): تاریخ شروع کار
 روز           مدت دوره عملیات:          

 مدت دوره آزمایش:          هفته
  ستردهگ   ساده مدت دوره نگهداري(تحویل موقت):       ماه، نوع پوشش نگهداري مورد درخواست:

 ؟شود میتوسط پیمانکاران فرعی انجام  کارهاییچه  -9
 

 :فرماییدخطرهاي ویژه را مشخص  لطفا -10
 ،  ، رانـش زمـین   ، زلزلـه دریـایی   ، آتشفشـان  (ترکانـدن سـنگ)   ، انفجـار  ، طوفـان و گردبـاد   ، طغیان آب ، سیل ، انفجار سوزي آتش
 (نام ببرید):  ، سایر خطرها زلزله

 (درصورت پاسخ مثبت، شدت آن را ذکر کنید):  خیر  بلی آیا سابقه زلزله در منطقه وجود دارد؟
آیـا اسـتاندارد طـرح بـاالتر از       خیـر   ؟   بلیباشد میدر برابر زلزله  سازي مقاومهاي مربوط به  نامه آیینهاي مورد بیمه براساس مقررات و  آیا طراحی سازه

  خیر   بلیضوابط تعیین شده است؟ مقررات و 
 ي زیرزمینی در محل اجراي پروژه:ها آبسطح  -11
 ترین رودخانه، دریاچه، دریا و غیره: نام نزدیک -12

 فاصله آن تا محل کار:
 دبی آب آن (در صورت وجودرودخانه):                                     عرض آن (در صورت وجودرودخانه): 

 ین عمق آب آن:                   حد متوسط:                   باالترین حد عمق آب ثبت شده:حد پای
 میانگین آب آن در سطح محل کار:
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 ط جوي:رایش -13
 فصل بارندگی از                      تا

 در ماه          در سال     متر          در ساعت          در روز      حداکثر میزان بارندگی بر حسب میلی
  زیاد                  متوسط                خطر طوفان: کم

 ؟)فرماییدمشخص ( هاي اضافی زیر تحت پوشش قرار گیرد صورت بروز خسارت، هزینه آیا مایلید در -14
  هوایینه حمل ، هزی ، کار در ایام تعطیالت رسمی ، کار در شب کاري ، اضافه هزینه حمل سریع

  خیر   است؟ بلیمقابل اشخاص ثالث مورد نیاز  مدنی در مسوولیتبیمه آیا  -15
 :فرماییدپاسخ مثبت است لطفا موارد زیر را تکمیل  که درصورتی

 متوسط تراکم نیروي انسانی ثالث در محیط کار:          نفر
  اي صخره    دج یا مخلوط   لجنی    اي شن و ماسه    نوع خاك محل پروژه: رسی یا کشاورزي

     به اتمام رسیده است    شروع نشده یا در حال انجام است    وضعیت گودبرداري:   ندارد
 متوسط عمق خاکبرداري یا گودبرداري:          متر               

 متوسط عرض زمین در حال ساخت:          متر
  تمام اسکلت    نیمه اسکلت    آجري    ه:   خشت و گلمجاور پروژ  ضعیفترین نوع سازه

  خارج شهر    محل اجراي پروژه:   داخل شهر
  ندارد   خیلی زیاد   زیاد   متوسط   تحت االرضی در محل پروژه: کم تاسیساتوضعیت استقرار 

 صورت کانالکنی، راه یا تونل متوسط عرض کانال، راه یا قطر تونل:          متر  در
 متوسط عمق کانال:          متر 

 حداکثر طول کانال، راه یا تونل:          متر 
 حداکثر طول کانال روباز در هر مرحله:          متر

و تحـت پیمـان    باشـد  مـی  به کـار صـاح به متعلق که موجود در محل کار یا مجاور آن  تاسیسات ای ها ساختماناموال مجاور یعنی  راياي ب آیا پوشش بیمه -16
    خیر    ؟   بلیباشد میدرمقابل زیان یا خسارت ناشی ازعملیات موضوع قرارداد مورد نیاز ، باشد میپروژه مورد بیمه ن

 )فرماییدضمیمه  ها آنارزش تفکیکی  به همراهرا  ها آن(در صورت پاسخ مثبت لطفا لیست 
   خیر    ؟ بلیباشد می) مورد درخواست ...هاي موقت، ابزار، وسایل و تجهیزات ساختمانی یا نصب (داربست، اطاقک رايباي  بیمهآیا پوشش  -17

 )فرماییدرا ضمیمه  ها آنلیست  لطفا (در صورت پاسخ مثبت
  خیر      ؟     بلیباشد می) مورد درخواست ...ها و  آالت حفاري، جرثقیل ینآالت ساختمانی یا نصب (ماش ماشین رايآیا پوشش ب -18

 )فرماییدآالت پیمانکاران را نیز تکمیل  بیمه ماشین نامه پرسش(درصورت پاسخ مثبت لطفا 
 ؟باشد میي اضافی دیگري مورد درخواست ها پوششچه  -19

 

 :فرماییددر جداول زیر مشخص  نامه بیمهدو  ط بخش یک ورایش حد غرامت را با توجه به است مبالغ مورد بیمه و درصورت لزوم  خواهشمند -20

ت 
سار

ک (خ
ش یـ

بخ
ماد

 ي)

        )    (واحد پول: مبلغ بیمه شده تفکیکبه شده رد بیمه امو
  1(ارزش کارهاي ساختمانی و نصب): مبلغ قرارداد -1
  :به کارمصالح یا اقالم تهیه شده توسط صاح -2
  (برآورد افزایش مبلغ): تعدیل -3
  ):نامه پرسش17(بند  تجهیزات ساختمانی یا نصب -4
  برداشت ضایعات: -5
  ):نامه پرسش 16(بند  اموال مجاور -6
  سایر: -7

  :کجمع مبالغ بیمه شده در بخش ی
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 )(واحد پول:      2حد غرامت خطرهاي ویژه مورد درخواست براي حد غرامت
  
  

ش دو
بخ

 )
ت

مسوولی
ث)  

ص ثال
در قبال اشخا

 )(واحد پول:    2حد غرامت )نامه پرسش 15موارد بیمه شده به تفکیک (بند  
  هر شخص: رايغرامت بدنی ب
  چند شخص: رايغرامت بدنی ب

  غرامت مالی:
  جمع کل غرامت در بخش دو:

 صورت مشمول ماده ده قانون بیمه خواهد شد. درغیراین) مبلغ قرارداد باید مطابق مبلغ پیمان باشد 1(
 .باشد می نامه بیمهو در طول مدت  حادثهدر هر  گر بیمهحداکثر تعهد حد غرامت ) منظور از 2(

 : )فرماییددانید ذکر  (لطفا هر توضیح اضافی را که الزم می مالحظات
 

و همچنین موافقت دارد کـه   باشد می گذار بیمهمقرون به صحت و منطبق با آخرین اطالعات  نامه پرسشدارد کلیه اظهارات مندرج در این  اعالم می وسیله بدین
اسـت و خـارج از آن تعهـدي     مسـوول  نامـه  بیمهط و مقررات رایفقط در چارچوب ش گر بیمهو جزء الینفک آن قرار گیرد. نامه بیمهاساس صدور  نامه پرسشاین 

 اطالعات فوق را محرمانه تلقی نماید.متعهد است کلیه  گر بیمه ندارد.
 

 :گذار بیمهتاریخ:                                           نام و مهر و امضاي 
 
 

 

 

 





 

 4پیوست 12

شرایط عمومی بیمه تمام خطر 

 ).C.A.R(پیمانکاران 
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 ).C.C.C(شرایط عمومی بیمه تمام خطر پیمانکاران   -4پیوست 

کـه از ایـن پـس     ........ مذکور در جدول مشخصات (پیشنهادي که به شـرکت بیمـه   گذار بیمهبر اساس پیشنهاد کتبی 

و  گـذار  هبیمـ تکمیل شده از طرف  نامه پرسشهاي مندرج در  شود تسلیم گردیده) و نیز به استناد پاسخ نامیده می گر بیمه

حق بیمه را در زمان مقـرر   گذار بیمه، در صورتی که گیرد صورت می نامه بیمهج در سایر اظهارات کتبی او که به منظور در

هـاي   ط منـدرج در آن و یـا در الحـاقی   رای، مقررات و شـ استثنائاتو با رعایت  نامه بیمهپرداخت کرده باشد، به موجب این 

 .نماید میرا به شرح زیر جبران  گذار بیمهخسارت  گر بیمهمربوط، 

 عمومی استثنائات

به علت یـا در نتیجـه عوامـل     ،غیرمستقیمه به طور مستقیم و یا یت مدنی را کمسوولزیان یا آسیب وارده و یا  گر بیمه

 زیر ایجاد و یا به سبب آن تشدید گردد جبران نخواهد کرد:

صمانه (خواه جنگ اعالم شـده یـا نشـده باشـد)، جنـگ داخلـی،       جنگ، هجوم، عمل دشمن خارجی، عملیات خ -الف

گري، بلوا، انقالب یا قیام، شورش، اعتصاب کارگران یا تعطیل کارخانه از طرف کارفرما در مقابله با اعتصـاب   یاغی

هاي دسته جمعی، در دست گرفتن قدرت به وسیله قواي نظـامی یـا از طریـق غیرقـانونی یـا از       کارگران، جنبش

شخاصی با سوء نیت که به نام یا با ارتباط با هرگونه تشکیالت سیاسی انجام گیرد. توطئه، توقیف، ضبط و طرف ا

یا هـر  (DE JURE OR DE FACTO) مصادره، تخریب یا زیان وارد به اموال بنا به دستور دولت عملی یا قانونی 

 عمومی. دار صالحیتمقام 

 هاي رادیواکتیو ودگیاي، تشعشعات اتمی یا آل ي هستهها واکنش -ب

 یا نمایندگان وي. گذار بیمهعمل یا سهل انگاري عمدي  -ج

 توقف کار به طور کلی یا جزئی. -د

اعـالم  » بند الف« استثنائاتبه استناد  گر بیمه ،گونه دادرسی دیگرهرگاه در جریان طرح یا تعقیب دعواي قضایی یا هر

. اثبات این که چنین مـواردي مشـمول   یتی مشمول این بیمه نیستمسوولیا  ،دیدگی آسیب دارد که از بین رفتن، ویرانی،

 است. گذار بیمهبه عهده  باشد میبیمه 

 »مدت بیمه«

پس از شروع کار یـا پـس از آن    ،گري در جدول مشخصات قید شده باشدتاریخ مقدم دیولو این که  گر بیمهیت مسوول

تین شود و به محـض تحویـل کـار یـا انجـام نخسـ       د آغاز میکه اقالم مذکور در جدول مشخصات در محل نصب تخلیه ش

هـا   شود و حداکثر چهار هفته بعـد از شـروع آزمـایش    که کدامیک زودتر انجام می اینبنا بر  ،آزمایش سرد یا آزمایش با بار

 پذیرد، مگر آن که قبال به طور کتبی توافق دیگري شده باشد. پایان می
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یا نسبت به یک یا چند ماشین انجـام گیـرد،    تاسیساتبرداري یا تحویل تنها نسبت به بخشی از  اگر آزمایش و یا بهره

ـ   پـذیرد  میها خاتمه  و ماشین یا ماشین تاسیساتي مربوط به این بخش از ها مسوولیتو کلیه  گر بیمه تامین ه و نسـبت ب

 .  یابد میهاي دیگر ادامه  یا ماشین تاسیساتي دیگر ها قسمت

 یابد. خاتمه می در لحظه شروع آزمایش گر بیمهتعهد  ،یاء دست دوم مورد نصبنسبت به اش

ن تنهـا بـا موافقـت    شود و تمدید مـدت آ  ده منقضی میاعتبار بیمه حداکثر در تاریخی که در جدول مشخصات قید ش

 .باشد میممکن  گر بیمهقبلی و کتبی 

 »ط عمومیرایش«

مقـررات   گـذار  بیمـه مشروط بر ایـن اسـت کـه     نامه بیمههرگونه پرداختی به موجب این  رايب گر بیمهیت مسوول -1

و پیشنهاد به درستی پاسخ داده و کلیه وظـایفی   نامه پرسشمطرح شده در  سواالترا رعایت کرده و به  نامه بیمه

 انجام داده باشد. ،را که بر عهده دارد

ایـن  «و اصـطالح   شـود  مـی محسـوب   نامه بیمهجزءالینفک  نامه بیمهي این ها بخشجدول مشخصات و بخش یا  -2

نیـز خواهـد    هـا  بخشهر بار که در این قرارداد به کار رود منظور از آن جدول مشخصات و بخش و یا » نامه بیمه

ي آن بـه  هـا  بخـش یا جدول مشخصات یا در بخش یـا   نامه بیمهیک قسمت از  بود. هر واژه و یا اصطالحی که در

 همان معنی خواهد بود. رايدا نامه بیمهبرده شود، همه جاي  معنی خاص به کار

اموال بیمه شده و یا زیان وارد بـه اشـخاص ثالـث بـه      دیدگی آسیبباید به منظور جلوگیري از زیان یا  گذار بیمه -3

را انجـام دهـد و مقـررات قـانونی و      گر بیمهي معقول ها توصیهي الزم را به عمل آورد و ها اقدامهزینه خود کلیه 

 هاي کارخانه سازنده را رعایت کند. توصیه

توانند در هر زمان مناسب موضـوع بیمـه را بازرسـی و مـورد ارزیـابی قـرار دهنـد و         می گر بیمهنمایندگان  -الف -4

 بگذارد. گر بیمهارزیابی خطر در اختیار نمایندگان  رايموظف است کلیه اطالعات ضروري را ب گذار بیمه

 گـر  بیمـه ملزم است هرگونه تغییر در ماهیت خطر را بالفاصله به وسیله تلگرام یا نامه بـه آگـاهی    گذار بیمه -ب

اطمینان از صحت کار اقالم بیمه شده با توجـه بـه    رايي احتیاطی الزم را بها اقدامبرساند و به هزینه خود کلیه 

یا حق بیمـه   تامیناست به تبع این تغییرات نسبت به حدود  اوضاع و احوال معمول دارد. در صورت لزوم ممکن

 تجدید نظر به عمل آید.

نباید در موضوع بیمه تغییراتی را ایجاد کند و یا اجازه انجام آن را بدهد که منجر به تشدید خطر شود  گذار بیمه

 را کسب کرده باشد. گر بیمهمگر آنکه موافقت کتبی 

ممکـن اسـت موجـب طـرح ادعـاي خسـارت شـود         نامه بیمهکه بر طبق این  در صورت وقوع هرگونه حادثه اي -5

 :باید گذار بیمه
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برساند و کتبا نیـز   گر بیمهبالفاصله به وسیله تلفن یا تلگرام مراتب را با ذکر نوع و حدود خسارت به آگاهی  -الف

 قرار دهد. تاییدآن رامورد 

ـ ها اقدامکلیه  ،یدگید آسیببه منظور جلوگیري از گسترش دامنه زیان یا  -ب وي امکـان دارد بـه    رايیی را که ب

 عمل آورد.

ي خسارت دیده را به همان حال حفظ کند و به منظور رسیدگی در اختیار نماینـده یـا کارشـناس    ها قسمت -پ

 قرار دهد. گر بیمه

 قرار دهد. گر بیمهرا تهیه و در اختیار نماینده یا کارشناس  گر بیمهکلیه اطالعات و مدارك مورد درخواست  -ت

 ي انتظامی را مطلع سازد.  ها مقامدر موردي که خسارت معلول سرقت ساده یا دزدي با شکست حرز باشد  -ث

روز پس از وقوع حادثـه بـه وي    14یتی که ظرف مسوولیا  دیدگی آسیبدر هیچ موردي در قبال زیان یا  گر بیمه

 اطالع داده نشده باشد، تعهدي نخواهد داشت.

ي جزئـی  ها خسارتدر مورد  رساند، گر بیمهط باال وقوع خسارت را به اطالع رایبرطبق ش گذار بیمهآن که پس از 

نسبت به تعمیر یا تعویض اقدام کند. در سایر مـوارد   تواند می، شود میتعیین و ابالغ  گر بیمهکه حدود آن توسط 

خسارت را مورد رسیدگی قرار دهـد و   ر یا تغییر،تعمی هرگونهفرصت داده شود که قبل از  گر بیمهباید به نماینده 

حق  گذار بیمه ظرف مدت معقول پس از وقوع حادثه خسارت را مورد رسیدگی قرار ندهد، گر بیمههرگاه نماینده 

چنانچه اقالم خسارت دیده بـه موقـع و بـه     ي خسارت دیده اقدام کند.ها قسمتدارد نسبت به تعمیر یا تعویض 

 نسبت به آن تعهدي نخواهد داشت. گر بیمهود نحو مناسب تعمیر نش

ت غرامـت پرداختـی   یی را که به منظور حفظ حقوق خود و دریافها اقدام گر بیمهمتعهد است به هزینه  گذار بیمه -6

معمول دارد یا اجازه و دسـتور   داند می) الزم بیمه شده اند نامه بیمهتحت این  کسانی که به جزاز اشخاص ثالث (

قـرار گیـرد اعـم اسـت از      گـر  بیمـه انجام آن را بدهد. غراماتی کـه ممکـن اسـت جبـران آن مـورد در خواسـت       

یی کـه  هـا  خسارتمسقیما پرداخته است یا غراماتی که طبق اصل قائم مقامی در نتیجه  گر بیمهیی که ها خسارت

ي مذکور در این بند ممکـن اسـت قبـل از    ها اقدامالبه آن را دارد. حق مط ،پرداخته است نامه بیمهبه موجب این 

    .یا بعد از آن الزم تشخیص داده شود یا مورد درخواست قرار گیرد گذار بیمهپرداخت خسارت به 

یت از طـرف  مسـوول  فـرض قبـول   پرداخت شود (با نامه بیمههرگونه اختالف درباره مبلغی که باید به موجب این  -7

 ، ارجاع خواهد شد.شود میوع به کارشناسی که کتبا با توافق طرفین برگزیده ) موضگر بیمه

اگر طرفین نسبت به کارشناس واحد به توافق نرسند موضوع اختالف به دو کارشناس که توسط طـرفین، ظـرف   

 .ارجاع خواهد گردید ،شود میمدت یک ماه از تاریخ درخواست کتبی طرف دیگر انتخاب 

مزبور به توافق نرسند قبل از بررسی ماهوي موضوع اخـتالف، کارشناسـان، کارشـناس     انسکه کارشنا در صورتی

کتبا انتخاب خواهند کرد. جلسه کارشناسی تحت ریاست سرکارشـناس تشـکیل    کارشناسعنوان سرسومی را به 

 .  باشد میدر مراجع قضایی قابل طرح ن گر بیمهخواهد شد. قبل از اعالم نظر کارشناسان هیچ دعوایی علیه 

 



عمرانیها طرح هاي مهندسی بیمهراهنماي    13/06/97 156 ربنایی و پروژه ي   هاي زی

 

با قصد تقلب تشـخیص داده شـود یـا اظهـاراتی در      توامقرار گیرد که عاري از حقیقت یا اگر خسارتی مورد ادعا  -8

یا هـر شـخص    گذار بیمهاز طرف  نامه بیمهجهت ادعاهایی از این قبیل عنوان گردد و یا به منظور استفاده از این 

آمیز به کار برده شود یـا هرگـاه    ابیر نادرست و تقلبایل و تداسناد و مدارك و وس گذار بیمهدیگري به نمایندگی 

یت کند، چنانچه اقامه دعوي ظرف مدت سه ماه و یا در صورت مسوولدر خصوص خسارتی از خود سلب  گر بیمه

از طرف کارشناس یا سرکارشناس اقدام قـانونی   رايارجاع موضوع به کارشناس ظرف مدت سه ماه پس از اعالم 

 منتفی خواهد شد.    نامه بیمهصورت نگیرد، کلیه حقوق ناشی از این  گذار بیمهاز سوي 

 نامـه  بیمـه دعـاوي اشـخاص ثالـث،    ، براي جبران خسـارت یـا   نامه بیمهاگر در زمان ادعاي خسارت مشمول این  -9

 جبران خسارت خواهد بود. مسوولفقط نسبت به سهم خود  گر بیمهدیگري نیز وجود داشته باشد، 

 ارت مالیخس –بخش یک 

تمام یا قسمتی از امـوال منـدرج در جـدول     نامه بیمهمدت اعتبار کند که هرگاه در طول  توافق می گذار بیمهبا  گر بیمه

شـود، بـه    بینـی  پـیش مشخصات به عللی جز آنچه صریحا مستثنی شده به طور ناگهانی دچار خسارت فیزیکی غیر قابـل  

ـ   آن در جـدول   رايطوري که مستلزم تعمیر یا تعویض مورد آسیب دیده، خسارت را در هر حادثه حداکثر تا میزانی کـه ب

 شده و در مجموع تا مبلغ بیمه مندرج در جدول مزبور جبران خواهد کرد. بینی پیشمشخصات 

 گـذار  بیمـه بـه   باشـد  مـی  نامه بیمهشش این ه تحت پوهمچنین هزینه برداشت ضایعات مربوط به حوادثی را ک گر بیمه

 این منظور در نظر گرفته شده باشد. راياي در جدول ب مشروط بر این که مبلغ جداگانهپرداخت خواهد کرد، 

 ویژه بخش یک استثنائات

 :نسبت به موارد زیر تعهدي ندارد گر بیمه

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

در  تـاخیر ي ناشـی از  هـا  خسـارت م قراردادي، رایاز هر قبیل و به هر صورت از جمله ج غیرمستقیمي ها خسارت -ب

 قرارداد و از دست دادن آن. رايعدم اج ،انجام کار

 معلول طراحی غلط   دیدگی آسیباز بین رفتن یا  -پ

مصالح ساختمانی، این استثنا محدود به مصالح معیـوب یـا انجـام    رفع نواقص کار یا ي تعویض، تعمیر یا ها هزینه -ت

شـده و در نتیجـه حـوادث     ه به طور صـحیح اجـرا  کار غیراصولی خواهد بود و شامل آسیب یا زیان به مواردي ک

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

ط رایزدگی و همچنین خرابی معلـول عـدم اسـتعمال و شـ     زنگفرسودگی، خوردگی، فساد در اثر مواد شیمیایی،  -ث

 عادي جوي. 

 آالت و تجهیزات کارگاه. و ماشین تاسیساتشکستگی مکانیکی یا الکتریکی و همچنین اختالل در کار  -ج
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 هوایی.هاي عمومی یا وسایل موتوري آبی یا  عبور و مرور در جاده رايزیان یا آسیب وارد به وسایل نقلیه مجاز ب -چ

ج، تمبرها، اسناد، بـرات و  رایي ها پول، فاکتورها، ها حساب صورت، ها نقشه، ها پروندهاز بین رفتن یا آسیب وارد به  -ح

 .ها چکسفته، اسکناس، اوراق بهادار، 

 شود. برداري موجودي کشف می یی که در هنگام صورتها خسارت -ج

 شود میمقرراتی که نسبت به بخش یک اعمال 

 :مبالغ بیمه شده – 1شرط 

 از مبالغ زیر باشد: تر کممبالغ مذکور در جدول مشخصات نباید  نامه بیمهبه موجب این 

هـاي   ارزش کامل عملیات ساختمانی در هنگام خاتمه کار مشتمل بـر مصـالح، دسـتمزدها، هزینـه     –در مورد بند یک 

 تهیه شده است. به کاررف صاحونقل، حقوق و عوارض گمرکی و همچنین مصالح یا مواردي که از ط حمل

آالت ساختمانی. (به منظور هزینه تعـویض   ارزش تعویض مصالح و تجهیزات و لوازم ماشین -در مورد بندهاي دو و سه

 )باشد میاقالم جدید از همان نوع و همان ظرفیت 

لغ بیمه شده اقدام کنـد.  افزایش یا کاهش مبا رايها، ب متعهد است در صورت هرگونه تغییر دستمزد و قیمت گذار بیمه

 .ملحوظ شود نامه بیمهدر  گر بیمهلکن این تغییرات از زمانی نافذ خواهد بود که توسط 

بایسـت بیمـه شـود، مبلـغ قابـل       از مبالغی است کـه مـی   تر کماگر هنگام وقوع حادثه معلوم شود که مبالغ بیمه شده 

. ایـن  یابد میبایست بیمه شود، کاهش  به تناسب مبلغ بیمه شده با مبلغی که می نامه بیمهتحت این  گذار بیمهپرداخت به 

 ) 1316مصوب قانون بیمه  10(ماده . شود میها  به طور جداگانه اعمال  شرط نسبت به هر یک از اقالم و هزینه

، خسـارت بـه   مـه نا بیمه) فوق در صورت وقوع حادثه مشمول این 1اساس پرداخت خسارت: با رعایت شرط ( -2شرط 

 :شود میترتیب زیر جبران 

این که اقالم خسارت دیده به وضعی که بالفاصله قبـل از   رايدر مورد خسارت قابل تعمیر، هزینه تعمیرات الزم ب -الف

    .شود حادثه داشته برگردانده شود که از این مبلغ، بازیافتی هم اگر وجود داشته باشد کسر می

در صورت خسارت کلی، ارزش واقعی مورد بیمه بالفاصله قبل از حادثه پس از کسر بازیافتی. این تعهـد محـدود    -ب

شده و تا حدودي است که جزء مبالغ بیمه شده باشـد، مشـروط    گذار بیمهبه آن مقدار خسارتی است که متوجه 

 ط و مقررات مربوط رعایت گردد.رایبر اینکه ش

تعمیر یا تعویض باشد خسارت پرداخت خواهد کرد. کلیـه   مویدائه فاکتور یا اسناد دیگري که رتنها در صورت ا گر بیمه

ي قابل تعمیر باید تعمیر شود، لکن اگر هزینه تعمیر از ارزش واقعی اموال بالفاصله قبل از حادثـه تجـاوز کنـد،    ها خسارت

 جبران خسارت بر اساس بند (ب) باال صورت خواهد گرفت.  

دار خواهد بود مشروط بر این که چنین تعمیراتی جزئی از تعمیرات قطعـی بـوده و    نه تعمیرات موقت را نیز عهدههزی گر بیمه

 نیست.   نامه بیمهموجب افزایش کل هزینه تعمیرات نشود. هزینه مربوط به تغییرات، اضافات و یا بهسازي مشمول این 
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کار در شب، کار در هنگـام تعطـیالت رسـمی و حمـل و نقـل       اضافه کاري، رايي اضافی بها هزینهگستره پوشش:  -3شرط 

 )006سریع تنها در صورتی مشمول بیمه خواهد بود که صریحا مورد موافقت کتبی قبلی طرفین قرار گرفته باشد. (کلوز 

 یتمسوول –بخش دو 

مندرج در بخش دو جـدول  حداکثر تا مبلغ  ،باشد میآن  مسوولبه موجب قانون  گذار بیمهیی را که ها خسارت گر بیمه

 مشخصات به شرح زیر جبران خواهد کرد:

 صدمات جسمانی یا بیماري اشخاص ثالث ناشی از حادثه (اعم از این که به مرگ منجر شود یا نشود). -الف

اي در رابطه مستقیم با عملیات سـاختمانی یـا نصـب     زیان یا آسیب وارد به اموال اشخاص ثالث که معلول حادثه -ب

 طرح یا مجاور آن باشد.   رايو در محل اج نامه بیمهبیمه شده در بخش یک در مدت اعتبار  اقالم

مبالغ زیر را نیـز بـه    گر بیمهیت مدنی مورد پیدا کند، مسوولهرگاه بر طبق مقررات باال پرداخت خسارتی تحت عنوان 

 پرداخت خواهد کرد: گذار بیمه

 .به خواهان پرداخته است گذار بیمهها و مخارج دادرسی که  کلیه هزینه -الف

 به عهده گرفته است. گر بیمهبا رضایت کتبی  گذار بیمهها و مخارجی که  کلیه هزینه -ب

از میزان مبالغ و یا حد غرامتی که در جدول مشخصـات در   نامه بیمهتحت این بخش  گر بیمهمشروط بر اینکه تعهدات 

 مورد درج شده است تجاوز نکند.هر 

 ویژه بخش دو استثنائات

 نسبت به موارد زیر تعهد ندارد:  گر بیمه

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

ي مربوط به انجام یا تجدید یا جبران یا تعمیر یا تعویض هر آنچه که در بخش یک بیمه شـده یـا قابـل    ها هزینه -2

 بیمه شدن بوده است.

و  گـاه  تکیـه کـردن یـا تضـعیف     جـا  جابـه زمین یا ساختمان در نتیجه تکان خوردن یـا  خسارت وارد به اموال یا  -3

ي وارد به اموال یا صدمات جسمانی به اشخاص که به وسیله یـا در نتیجـه هـر یـک از ایـن      ها خسارتهمچنین 

 )120حوادث وارد آمده باشد. (مگر این که از طریق الحاقی توافق خاصی به عمل آمده باشد) (کلوز 

 :ي ناشی ازها وولیتمس -4

 موسسـه یـا هـر    به کـار صدمات جسمانی یا بیماري کارمندان یا کارگران پیمانکار یـا پیمانکـاران یـا صـاح     -الف

 دیگري که در انجام تمام یا بخشی از طرح بیمه شده در بخش یک دخالت دارد و همچنین اعضاي خانواده آنان.
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 به کـار اختیار یا امانت یا در مراقبت پیمانکار یا پیمانکاران یـا صـاح  زیان یا آسیب وارد به اموال متعلق یا در  -ب

بیمه شده، یا هـر یـک    نامه بیمهطرح که تمام یا قسمتی از آن در بخش یک  رايدیگر مرتبط با اج موسسهیا هر 

 و اشخاص مزبور. موسساتاز کارمندان و کارگران 

 هاي عمومی یا وسایل موتوري آبی یا هوایی. در جادهحوادث ناشی از وسایل نقلیه مجاز به عبور و مرور  -پ

پرداخت هر مبلغی به عنوان غرامت یا به هر عنوان دیگر مگـر آن کـه بـدون     رايب گذار بیمههرگونه موافقت  -ت

 یت و میزان آن محرز باشد.مسوولچنین موافقتی نیز 

 :شود میاي که نسبت به بخش دو اعمال  ط ویژهرایش

 گر بیمهیا با نام او بدون موافقت کتبی  گذار بیمهنهاد، وعده، پرداخت یا جبران غرامتی از طرف هرگونه اقرار، پیش -1

را به عهده بگیرد و به نام او و به نفـع خـود    گذار بیمهدفاع از  تواند میچنانچه بخواهد  گر بیمهمعتبر نخواهد بود. 

اقامه دعـوي نمایـد و اختیـار تـام دارد کـه بـه        گذار بیمهجبران غرامت به نام  رايهرگونه خسارتی را تسویه یا ب

اقامه دعوي نماید و اختیار تام دارد که بـه تعقیـب    گذار بیمهجبران غرامت به نام  رايتسویه یا ب تعقیب دعوي و

ملزم است کلیـه اطالعـات    گذار بیمهدعوي و تسویه هرگونه خسارت به هر صورت که مصلحت بداند اقدام کند و 

 .ار او بگذاردي الزم را در اختیها کمکو 

حد غرامـت هـر حادثـه در نظـر      رايتا میزانی که ب تواند می گر بیمهدر صورت وقوع حادثه مربوط به این بخش،  -2

تـري   و یا هر مبلغ نـازل  گرفته شده است (پس از کسر مبلغ یا مبالغی که قبال به این عنوان پرداخت شده است)

بپردازد و متعاقب چنـین پرداختـی    عا یا ادعاهاي ناشی از وقوع حادثه جبران نمود،را که بتوان با پرداخت آن اد

 یت دیگري در مورد حادثه مذکور تحت این بخش نخواهد داشت.مسوولهیچ  گر بیمه
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کـه از ایـن    ................... مذکور در جدول مشخصات (پیشنهادي که به شرکت بیمـه  گذار بیمهبر اساس پیشنهاد کتبی 

تکمیـل شـده از طـرف     نامـه  پرسـش ج در هـاي منـدر   شود تسلیم گردیده) و نیز به اسـتناد پاسـخ   نامیده می گر بیمهپس 

ا در حق بیمـه ر  گذار بیمهگیرد، در صورتی که  صورت می نامه بیمهو سایر اظهارات کتبی او که به منظور درج در  گذار بیمه

ط منـدرج در آن و یـا در   رای، مقـررات و شـ  اسـتثنائات و با رعایـت   نامه بیمه، به موجب این زمان مقرر پرداخت کرده باشد

 .نماید میرا به شرح زیر جبران  گذار بیمهخسارت  گر بیمههاي مربوط،  یالحاق

 عمومی تاستثنائا

به علت یـا در نتیجـه عوامـل     ،غیرمستقیمیت مدنی را که به طور مستقیم و یا مسوولزیان یا آسیب وارده و یا  گر بیمه

 زیر ایجاد و یا به سبب آن تشدید گردد جبران نخواهد کرد:

عملیات خصمانه (خواه جنگ اعالم شـده یـا نشـده باشـد)، جنـگ داخلـی،        ،هجوم، عمل دشمن خارجیجنگ،  -الف

، بلوا، انقالب یا قیام، شورش، اعتصاب کارگران یا تعطیل کارخانه از طرف کارفرما در مقابله با اعتصـاب  گري یاغی

از طریـق غیـر قـانونی یـا از      هاي دسته جمعی، در دست گرفتن قدرت به وسیله قواي نظامی یا کارگران، جنبش

تشکیالت سیاسی انجام گیرد. توطئه، توقیف، ضبط و  هرگونهطرف اشخاصی با سوء نیت که به نام یا با ارتباط با 

یا هر (DE JURE OR DE FACTO) مصادره، تخریب یا زیان وارد به اموال، بنا به دستور دولت عملی یا قانونی 

 عمومی. دار صالحیتمقام 

 .ي رادیو اکتیوها آلودگیي هسته اي، تشعشعات اتمی  یا ها واکنش -ب

 یا نمایندگان وي. گذار بیمهعمل یا سهل انگاري عمدي  -پ

 توقف کار به طور کلی یا جزئی. -ت

اعـالم  » الـف  بند«استثنائاتبه استناد  گر بیمه دادرسی دیگر، هرگونههرگاه در جریان طرح یا تعقیب دعواي قضایی یا 

یتی مشمول این بیمه نیست. اثبات این که چنین مـواردي مشـمول   مسوولیا  ،دیدگی آسیب ، ویرانی،دارد که از بین رفتن

 است. گذار بیمهبه عهده  باشد میبیمه 

 »مدت بیمه«

پـس از آن  پس از شروع کار یـا   ،گري در جدول مشخصات قید شده باشدولو این که تاریخ مقدم دی گر بیمهیت مسوول

شود و به محض تحویـل کـار یـا انجـام نخسـتین       آغاز می ،که اقالم مذکور در جدول مشخصات در محل نصب تخلیه شد

هـا   شود و حداکثر چهار هفته بعـد از شـروع آزمـایش    ه کدامیک زودتر انجام میک این بنا بر ،یا آزمایش با بار سردآزمایش 

 تبی توافق دیگري شده باشد.مگر آن که قبال به طور ک پذیرد، پایان می
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یا نسبت به یک یا چند ماشین انجـام گیـرد،    تاسیساتبرداري یا تحویل تنها نسبت به بخشی از  اگر آزمایش و یا بهره

پـذیرد و نسـبت بـه     ها خاتمه می و ماشین یا ماشین تاسیساتي مربوط به این بخش از ها مسوولیتو کلیه  گر بیمه تامین

 .  یابد میهاي دیگر ادامه  یا ماشین اتتاسیسي دیگر ها قسمت

 .یابد میدر لحظه شروع آزمایش خاتمه  گر بیمهنسبت به اشیاء دست دوم مورد نصب تعهد 

ن تنهـا بـا موافقـت    آشود و تمدید مـدت   اعتبار بیمه حداکثر در تاریخی که در جدول مشخصات قید شده منقضی می

 .باشد میممکن  گر بیمهقبلی و کتبی 

 »عمومیط رایش«

مقـررات   گـذار  بیمـه مشروط بر ایـن اسـت کـه     نامه بیمهپرداختی به موجب این  هرگونه رايب گر بیمهیت مسوول -1

و پیشنهاد به درستی پاسخ داده و کلیه وظـایفی   نامه پرسشمطرح شده در  سواالترا رعایت کرده و به  نامه بیمه

 انجام داده باشد. ،را که بر عهده دارد

ایـن  «شـود و اصـطالح    محسـوب مـی   نامه بیمهجزءالینفک  نامه بیمهي این ها بخشش یا جدول مشخصات و بخ -2

نیـز خواهـد    هـا  بخشهر بار که در این قرارداد به کار رود منظور از آن جدول مشخصات و بخش و یا » نامه بیمه

ي آن بـه  هـا  شبخـ یا جدول مشخصات یا در بخش یـا   نامه بیمهیک قسمت از  بود. هر واژه و یا اصطالحی که در

 همان معنی خواهد بود. رايدا نامه بیمهمعنی خاص به کار برده شود، همه جاي 

اموال بیمه شده و یا زیان وارد بـه اشـخاص ثالـث بـه      دیدگی آسیبباید به منظور جلوگیري از زیان یا  گذار بیمه -3

را انجـام دهـد و مقـررات قـانونی و      گر بیمهي معقول ها توصیهي الزم را به عمل آورد و ها اقدامهزینه خود کلیه 

 ي کارخانه سازنده را رعایت کند.ها توصیه

ند در هر زمان مناسب موضـوع بیمـه را بازرسـی و مـورد ارزیـابی قـرار دهنـد و        توان می گر بیمهنمایندگان  -الف -4

 گذارد.ب گر بیمهارزیابی خطر در اختیار نمایندگان  رايموظف است کلیه اطالعات ضروري را ب گذار بیمه

 گـر  بیمـه تغییر در ماهیت خطر را بالفاصله به وسیله تلگرام یا نامـه بـه آگـاهی     هرگونهملزم است  گذار بیمه -ب

اطمینان از صحت کار اقالم بیمه شده با توجـه بـه    رايي احتیاطی الزم را بها اقدامبرساند و به هزینه خود کلیه 

یا حق بیمـه   تامینست به تبع این تغییرات نسبت به حدود اوضاع و احوال معمول دارد. در صورت لزوم ممکن ا

 تجدید نظر به عمل آید.

نباید در موضوع بیمه تغییراتی را ایجاد کند و یا اجازه انجام آن را بدهد که منجر به تشدید خطر شود  گذار بیمه

 را کسب کرده باشد. گر بیمهمگر آنکه موافقت کتبی 

ممکـن اسـت موجـب طـرح ادعـاي خسـارت شـود         نامه بیمهه بر طبق این در صورت وقوع هرگونه حادثه اي ک -5

 :باید گذار بیمه
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برساند و کتبا نیـز   گر بیمهبالفاصله به وسیله تلفن یا تلگرام مراتب را با ذکر نوع و حدود خسارت به آگاهی  -الف

 قرار دهد. تاییدآن رامورد 

ـ ها اقدام، کلیه دیدگی آسیببه منظور جلوگیري از گسترش دامنه زیان یا  -ب وي امکـان دارد بـه    رايیی را که ب

 عمل آورد.

ي خسارت دیده را به همان حال حفظ کند و به منظور رسیدگی در اختیار نماینـده یـا کارشـناس    ها قسمت -پ

 قرار دهد. گر بیمه

 قرار دهد. گر بیمهشناس را تهیه و در اختیار نماینده یا کار گر بیمهکلیه اطالعات و مدارك مورد درخواست  -ت

 ي انتظامی را مطلع سازد.  ها مقامدر موردي که خسارت معلول سرقت ساده یا دزدي با شکست حرز باشد  -ث

روز پس از وقوع حادثـه بـه وي    14یتی که ظرف مسوولیا  دیدگی آسیبدر هیچ موردي در قبال زیان یا  گر بیمه

 اطالع داده نشده باشد، تعهدي نخواهد داشت.

ي جزئـی  ها خسارترساند، در مورد  گر بیمهط باال وقوع خسارت را به اطالع رایبرطبق ش گذار بیمهس از آن که پ

نسبت به تعمیر یا تعویض اقدام کند. در سایر مـوارد   تواند می، شود میتعیین و ابالغ  گر بیمهکه حدود آن توسط 

تعمیر یا تغییر، خسارت را مورد رسیدگی قرار دهد و  هرگونهفرصت داده شود که قبل از  گر بیمهباید به نماینده 

حق  گذار بیمهظرف مدت معقول پس از وقوع حادثه خسارت را مورد رسیدگی قرار ندهد،  گر بیمههرگاه نماینده 

ي خسارت دیده اقدام کند. چنانچه اقالم خسارت دیده بـه موقـع و بـه    ها قسمتدارد نسبت به تعمیر یا تعویض 

 نسبت به آن تعهدي نخواهد داشت. گر بیمهیر نشود، نحو مناسب تعم

یی را که به منظور حفظ حقوق خود و دریافت غرامـت پرداختـی   ها اقدام گر بیمهمتعهد است به هزینه  گذار بیمه -6

داند معمول دارد یا اجـازه و دسـتور    اند) الزم می بیمه شده نامه بیمهکسانی که تحت این  به جزاز اشخاص ثالث (

  .ن را بدهدانجام آ

 گـر  بیمـه یی کـه  هـا  خسـارت قرار گیرد اعم است از  گر بیمهغراماتی که ممکن است جبران آن مورد در خواست 

 نامـه  بیمـه یی که به موجب ایـن  ها خسارتمسقیما پرداخته است یا غراماتی که طبق اصل قائم مقامی در نتیجه 

این بنـد ممکـن اسـت قبـل از پرداخـت خسـارت بـه        ي مذکور در ها اقدامپرداخته است حق مطالبه آن را دارد. 

 .یا بعد از آن الزم تشخیص داده شود یا مورد درخواست قرار گیرد گذار بیمه

یت از طـرف  مسـوول بـافرض قبـول   (پرداخت شـود   نامه بیمههرگونه اختالف درباره مبلغی که باید به موجب این  -7

 ، ارجاع خواهد شد.شود می) موضوع به کارشناسی که کتبا با توافق طرفین برگزیده گر بیمه

اگر طرفین نسبت به کارشناس واحد به توافق نرسند موضوع اختالف به دو کارشناس که توسط طـرفین، ظـرف   

 ، ارجاع خواهد گردید.شود میمدت یک ماه از تاریخ درخواست کتبی طرف دیگر انتخاب 
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که کارشناس مزبور به توافق نرسند قبل از بررسی ماهوي موضـوع اخـتالف، کارشناسـان، کارشـناس      در صورتی

سومی را به عنوان سرکارشناس کتبا انتخاب خواهند کرد. جلسه کارشناسی تحت ریاست سرکارشـناس تشـکیل   

 .  باشد میطرح ندر مراجع قضایی قابل  گر بیمهخواهد شد. قبل از اعالم نظر کارشناسان هیچ دعوایی علیه 

با قصد تقلب تشـخیص داده شـود یـا اظهـاراتی در      تواماگر خسارتی مورد ادعا قرار گیرد که عاري از حقیقت یا  -8

یا هـر شـخص    گذار بیمهاز طرف  نامه بیمهجهت ادعاهایی از این قبیل عنوان گردد و یا به منظور استفاده از این 

و وسایل و تدابیر نادرست و تقلب آمیز به کار برده شود یا هرگـاه   اسناد و مدارك گذار بیمهدیگري به نمایندگی 

یت کند، چنانچه اقامه دعوي ظرف مدت سه ماه و یا در صورت مسوولدر خصوص خسارتی از خود سلب  گر بیمه

از طرف کارشناس یا سرکارشناس اقدام قـانونی   رايارجاع موضوع به کارشناس ظرف مدت سه ماه پس از اعالم 

 منتفی خواهد شد.    نامه بیمهصورت نگیرد، کلیه حقوق ناشی از این  گذار بیمه از سوي

 نامـه  بیمـه ، براي جبران خسـارت یـا دعـاوي اشـخاص ثالـث،      نامه بیمهاگر در زمان ادعاي خسارت مشمول این  -9

 .جبران خسارت خواهد بود مسوولفقط نسبت به سهم خود  گر بیمهداشته باشد،  دیگري نیز وجود

 خسارت مالی –بخش یک 

تمام یا قسمتی از امـوال منـدرج در جـدول     نامه بیمهکند که هرگاه در طول مدت اعتبار  توافق می گذار بیمهبا  گر بیمه

بینـی شـود، بـه     مشخصات به عللی جز آنچه صریحا مستثنی شده به طور ناگهانی دچار خسارت فیزیکی غیر قابـل پـیش  

ـ   طوري که مستلزم تعمیر یا تعویض آن در جـدول   رايمورد آسیب دیده، خسارت را در هر حادثه حداکثر تا میزانی کـه ب

 شده و در مجموع تا مبلغ بیمه مندرج در جدول مزبور جبران خواهد کرد. بینی پیشمشخصات 

 گـذار  بیمـه بـه   باشـد  مـی  نامه بیمههمچنین هزینه برداشت ضایعات مربوط به حوادثی را که تحت پوشش این  گر بیمه

 این منظور در نظر گرفته شده باشد. رايپرداخت خواهد کرد، مشروط بر این که مبلغ جداگانه اي در جدول ب

 ویژه بخش یک استثنائات

  :نسبت به موارد زیر تعهدي ندارد گر بیمه

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

در  تـاخیر ي ناشـی از  هـا  خسـارت م قراردادي، رایاز هر قبیل و به هر صورت از جمله ج غیرمستقیمي ها خسارت -ب

 .قرارداد و از دست دادن آن رايعدم اج ،انجام کار

بـه جـز    ،غیـر صـحیح کـار    راياجـ  ،معلول طراحی غلط، مـواد یـا قطعـات معیـوب     دیدگی آسیباز بین رفتن یا  -پ

 خطاهایی که در هنگام نصب صورت گیرد.

 .زدگی و قشرگرفتگی زنگ ،خوردگی،ي ناشی از فرسودگیها ارتخس -ت
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بـرات و   ،اسناد ،تمبرها ،جرایي ها پول ،فاکتورها ،ها حساب صورت ،ها نقشه ،ها پروندهاز بین رفتن یا آسیب وارد به  -ث

 .جعبه و کارتن،مانند صندوق بندي بستهلوازم  ،ها چک ،اوراق بهادار ،اسکناس ،سفته

 .شود میبرداري موجودي کشف  که در هنگام صورتیی ها خسارت -ج

 شود: مقرراتی که نسبت به بخش یک اعمال می

از  تـر  کـم نبایـد   )مبالغ مذکور در جدول مشخصات (بند یـک و دو  نامه بیمهبه موجب این  :مبالغ بیمه شده - 1شرط 

حقـوق و عـوارض    ،ي حملها هزینهارزش کامل هر یک از اقالم مورد بیمه در هنگام پایان عملیات نصب با منظور داشتن 

 ي نصب باشد.ها هزینهگمرکی و 

افزایش یا کاهش مبالغ بیمه شده اقدام کنـد.   راي، بها قیمتمتعهد است در صورت هرگونه تغییر دستمزد و  گذار بیمه

 ملحوظ شود. نامه بیمهدر  گر بیمهاز زمانی نافذ خواهد بود که توسط  لکن این تغییرات

بیمـه شـود، مبلـغ قابـل      تبایسـ  مـی از مبالغی است کـه   تر کماگر هنگام وقوع حادثه معلوم شود که مبالغ بیمه شده 

یابد. ایـن   ، کاهش میبایست بیمه شود به تناسب مبلغ بیمه شده با مبلغی که می نامه بیمهتحت این  گذار بیمهپرداخت به 

 )  1316مصوب قانون بیمه  10(ماده . شود میبه طور جداگانه اعمال ها  شرط نسبت به هر یک از اقالم و هزینه

خسـارت بـه    ،نامـه  بیمه) فوق در صورت وقوع حادثه مشمول این 1با رعایت شرط ( :اساس پرداخت خسارت -2شرط 

   :شود میترتیب زیر جبران 

این که اقالم خسارت دیده به وضعی که بالفاصله قبـل از   رايخسارت قابل تعمیر، هزینه تعمیرات الزم بدر مورد  -الف

 شود. میحادثه داشته برگردانده شود که از این مبلغ، بازیافتی هم اگر وجود داشته باشد کسر 

زیافتی. این تعهـد محـدود   در صورت خسارت کلی، ارزش واقعی مورد بیمه بالفاصله قبل از حادثه پس از کسر با -ب

مشـروط   ،شده و تا حدودي است که جزء مبالغ بیمه شده باشـد  گذار بیمهبه آن مقدار خسارتی است که متوجه 

 ط ومقررات مربوط رعایت گردد.رایبر اینکه ش

 کرد.تنها در صورت ارائه فاکتور یا اسناد دیگري که موئید تعمیر یا تعویض باشد خسارت پرداخت خواهد  گر بیمه

ي قابل تعمیر باید تعمیر شود، لکن اگر هزینه تعمیـر از ارزش واقعـی امـوال بالفاصـله قبـل از حادثـه       ها خسارتکلیه 

 جبران خسارت بر اساس بند (ب) باال صورت خواهد گرفت. ،تجاوز کند

هزینه تعمیرات موقت را نیز عهده دار خواهد بود مشروط بر اینکه چنین تعمیراتی جزئـی از تعمیـرات قطعـی     گر بیمه

  .بوده و موجب افزایش کل هزینه تعمیرات نشود

 نیست. نامه بیمههزینه مربوط به تغییرات، اضافات و یا بهسازي مشمول این 

کاري، کار در شب، کـار در هنگـام تعطـیالت رسـمی و حمـل و نقـل        اضافه رايي اضافی بها هزینه :گستره پوشش -3شرط 

 )006سریع تنها در صورتی مشمول بیمه خواهد بود که صریحا مورد موافقت کتبی قبلی طرفین قرار گرفته باشد. (کلوز 
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یـا   اربه کـ زیان یا آسیب وارد به اموال موجود در محل کار یا در مجـاورت آن متعلـق بـه صـاح     :اموال مجاور -4شرط 

اسـت کـه در ارتبـاط مسـتقیم بـا       تامینپیمانکار یا پیمانکاران و یا اموال تحت اختیار و مراقبت آنان تنها در صورتی مورد 

روي  نامـه  بیمـه نصب یا ساختمان یا آزمایش اقالم بیمه شده در بخش یک باشد، مشروط بر اینکه خسارت در مدت اعتبار 

شـامل ماشـینهاي    تامین) بخش یک جدول مشخصات در نظر گرفته باشد. این 4ند (آن مبلغ جداگانه اي در ب رايدهد و ب

 ساختمانی، نصب وتجهیزات و وسایل کارگاهی نخواهد بود.

 یتمسوول –بخش دو 

حداکثر تا مبلغ مندرج در بخـش دو جـدول   ،باشد میآن  مسوولبه موجب قانون  گذار بیمهیی را که ها خسارت گر بیمه

 جبران خواهد کرد: مشخصات به شرح زیر

. یا آزمایش )صدمات جسمانی یا بیماري اشخاص ثالث ناشی از حادثه (اعم از این که به مرگ منجر شود یا نشود -الف

 .طرح یا مجاور آن باشد رايدر محل اج نامه بیمهاقالم بیمه شده در بخش یک در مدت اعتبار 

مبالغ زیـر را نیـز بـه     گر بیمه،یت مدنی مورد پیدا کندسوولمهرگاه بر طبق مقررات باال پرداخت خسارتی تحت عنوان 

 پرداخت خواهد کرد: گذار بیمه

 .به خواهان پرداخته است گذار بیمهو مخارج دادرسی که  ها هزینهکلیه  -الف

 به عهده گرفته است. گر بیمهبا رضایت کتبی  گذار بیمهو مخارجی که  ها هزینهکلیه  -ب

از میزان مبالغ و یا حد غرامتی که در جدول مشخصـات در   نامه بیمهتحت این بخش  گر مهبیمشروط بر اینکه تعهدات 

 هر مورد درج شده است تجاوز نکند.

 ویژه بخش دو استثنائات

 نسبت به موارد زیر تعهد ندارد:  گر بیمه

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

انجام یا تجدید یا جبران یا تعمیر یا تعویض هر آنچه که در بخش یک بیمه شـده یـا قابـل    ي مربوط به ها هزینه -2

 بیمه شدن بوده است.

 :ي ناشی ازها مسوولیت -3

 موسسـه یـا هـر    به کـار صدمات جسمانی یا بیماري کارمندان یا کارگران پیمانکار یـا پیمانکـاران یـا صـاح     -الف

 .مه شده در بخش یک دخالت دارد و همچنین اعضاي خانواده آناندیگري که در انجام تمام یا بخشی از طرح بی

 به کـار زیان یا آسیب وارد به اموال متعلق یا در اختیار یا امانت یا در مراقبت پیمانکار یا پیمانکاران یـا صـاح   -ب

ر یک از یا ه،بیمه شده نامه بیمهطرح که تمام یا قسمتی از آن در بخش یک  رايدیگر مرتبط با اج موسسهیا هر 

 .و اشخاص مزبور موسساتکارمندان و کارگران 

 



 13/06/97 169 (.E.A.R) نصب خطر تمام مهیب یعموم طیشرا -5 پیوست

 ي عمومی یا وسایل موتوري آبی یا هوایی.ها جادهحوادث ناشی از وسایل نقلیه مجاز به عبور و مرور در  -پ

پرداخت هر مبلغی به عنوان غرامت یا به هر عنوان دیگر مگـر آن کـه بـدون     رايب گذار بیمهموافقت  هرگونه -ت

 یت و میزان آن محرز باشد.مسوولچنین موافقتی نیز 

 شود میاي که نسبت به بخش دو اعمال  ط ویژهرایش

 گر بیمهی یا با نام او بدون موافقت کتب گذار بیمهپرداخت یا جبران غرامتی از طرف  ،هرگونه اقرار، پیشنهاد، وعده -1

را به عهده بگیرد و به نام او و به نفـع خـود    گذار بیمهدفاع از  تواند میچنانچه بخواهد  گر بیمهمعتبر نخواهد بود. 

اقامه دعـوي نمایـد و اختیـار تـام دارد کـه بـه        گذار بیمهجبران غرامت به نام  رايخسارتی را تسویه یا ب هرگونه

اقامه دعوي نماید و اختیار تام دارد که بـه تعقیـب    گذار بیمهمت به نام جبران غرا رايتسویه یا ب تعقیب دعوي و

ملزم است کلیـه اطالعـات    گذار بیمهدعوي و تسویه هرگونه خسارت به هر صورت که مصلحت بداند اقدام کند و 

 .او بگذارد ي الزم را در اختیارها کمکو 

حد غرامـت هـر حادثـه در نظـر      رايتا میزانی که ب تواند می گر بیمه ،در صورت وقوع حادثه مربوط به این بخش -2

گرفته شده است (پس از کسر مبلغ یا مبالغی که قبال به این عنوان پرداخت شده است)و یا هر مبلغ نـازل تـري   

را که بتوان با پرداخت آن ادعا یا ادعاهاي ناشی از وقوع حادثه جبران نمود،بپردازد و متعاقـب چنـین پرداختـی    

 یت دیگري در مورد حادثه مذکور تحت این بخش نخواهد داشت.سوولمهیچ  گر بیمه

 

 





 

 6پیوست 14

مدنی  مسوولیتشرایط عمومی بیمه 

 اي کارفرما در مقابل کارکنان حرفه





سوولیت مهیب یعموم طیشرا -6 پیوست  173 13/06/97    کارکنان مقابل در کارفرما يا حرفه یمدن م

مدنی  مسوولیتشرایط عمومی بیمه  -6پیوسـت    ل کارکناناي کارفرما در مقاب حرفه

 80آیین نامه شماره 

 اي کارفرما در مقابل کارکنان مدنی حرفه مسوولیتشرایط عمومی بیمه 

 3/11/1391 ي، در جلسـه مـورخ  گـر  بیمـه بیمه مرکزي ایـران و   تاسیساتقانون  17ماده  رايعالی بیمه در اج رايشو

تبصره به شرح ذیـل   4ماده و  27را مشتمل بر » اي کارفرما در قبال کارکنان یت مدنی حرفهمسوولط عمومی بیمه رایش«

 تصویب نمود:

 کلیات -فصل اول

و سـایر قـوانین و    1316بر اساس قانون بیمـه مصـوب اردیبهشـت مـاه، سـال       نامه بیمهاین  :نامه بیمهاساس  -1ماده 

) تنظیم گردیده و مـورد توافـق طـرفین    باشد می نامه بیمه(که جزء الینفک این  گذار بیمهمقررات مرتبط و پیشنهاد کتبی 

یا قبـل از آن کتبـا بـه     نامه بیمهبا صدور  زمان همنبوده و  گر بیمهکه مورد قبول  گذار بیمه. آن قسمت از پیشنهاد باشد می

 شود. محسوب نمی گر بیمهاعالم گردیده است، جزء تعهدات  گذار بیمه

 ط عمومی با تعریف مقابل آن به کار رفته است:رایش اصطالحات زیر در این تعاریف و اصطالحات: -2ماده 

است که داراي پروانه فعالیت از بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایـران بـوده و مجـاز بـه       ي ا بیمه موسسه :گر بیمه -1

 انجام عملیات بیمه در این رشته است. 

جبران خسارت ناشـی از وقـوع یـا بـروز      رايب گر بیمهدر برابر اخذ پوشش و تعهد  گذار بیمهوجهی که  حق بیمه: -2

 .  پردازد می نامه بیمهحادثه تحت پوشش 

کند و متعهـد بـه پرداخـت حـق      منعقد می گر بیمههر شخص حقیقی یا حقوقی که قرارداد بیمه را با  :گذار بیمه -3

 .باشد میبیمه 

از حقوق و مزد، سـهم سـود و یـا    العمل اعم  حق گذار بیمهافرادي که در ازاي انجام کار موضوع بیمه از  کارکنان: -4

 درج شده است.  نامه بیمهط خصوصی رایدر ش ها آننمایند و یا مشخصات  سایر مزایا دریافت می

تواننـد جـزء    شخص حقوقی باشد، اعضاي هیات مـدیره و مـدیرعامل شـرکت نیـز مـی      گذار بیمهدر صورتیکه  -تبصره

 باشند.   کارکنان تحت پوشش بیمه نامه 

عضـو (کلـی یـا جزئـی) و یـا فـوت        کارکنانی که در اثر وقوع حادثه دچار صـدمه جسـمی، نقـص    :زیاندیده/گان -5

 .   اند گردیده

 هر نوع وظیفه شغلی که بر حسب ارجاع کارفرما، کارکنان موظف به انجام آن هستند. کار موضوع بیمه: -6

 نامـه  بیمـه در مـدت اعتبـار   انجام کار موضوع بیمه و  رویدادي است که حین و به مناسبت حادثه موضوع بیمه: -7

جبـران   مسـوول  گذار بیمهارکنان گردد و عضو، ازکارافتادگی یا فوت ک اتفاق افتد و منجر به صدمه جسمی، نقص

 خسارت یا پرداخت غرامت ناشی از آن شناخته شود.

 



عمرانیها طرح هاي مهندسی بیمهراهنماي    13/06/97 174 ربنایی و پروژه ي   هاي زی

 

کلیه حوادثی که در جریان امور روزمره و جاري و در محل اسـتراحت و غـذاخوري و نظافـت و امثـال آن در      -تبصره
 گردد. افتد، حادثه موضوع بیمه تلقی می کارکنان اتفاق می رايمحدوده مکانی موضوع بیمه ب

او در آنجـا کـار    حسب درخواست کارفرما یا نماینـده  اي است که کارکنان محدوده محدوده مکانی موضوع بیمه: -8

 گردد. مشخص می نامه بیمهط خصوصی رایکنند و و از طریق درج نشانی یا تعیین حدود آن در ش می

قطع، تغییر شکل و یا از دست دادن توانایی انجام کار عضـوي از اعضـاي بـدن کـه ناشـی از حادثـه        نقص عضو: -9

 موضوع بیمه بوده و وضعیت دائم و قطعی داشته باشد.

گردد در صـورت بـروز صـدمات جسـمی یـا فـوت        متعهد می گر بیمهوجهی است که  نقص عضو:غرامت فوت و  -10

 ردازد.بپ یا ذینفع دیده زیانبه  نامه بیمهط این رایکارکنان ناشی از وقوع حادثه مشمول بیمه طبق ش

غرامـت   هـاي پزشـکی و    در قبال پرداخت هزینه گذار بیمهاي  یت مدنی حرفهمسوولعبارت است از  موضوع بیمه: -11

 ناشی از حادثه موضوع بیمه.  گذار بیمهعضو و فوت کارکنان  صدمه جسمی، نقص

 نامـه  بیمـه ط خصوصـی  رایبه ترتیبی خواهـد بـود کـه در شـ     نامه بیمهشروع و انقضاي مدت  :نامه بیمهمدت  -3ماده 

 گردد. مشخص می

   گذار بیمهوظایف و تعهدات  -فصل دوم

همه اطالعات راجع به موضوع  گر بیمههاي  مکلف است با رعایت دقت و صداقت در پاسخ به پرسش گذار بیمه -4ماده 

به عمد از اظهار مطلبی خودداري نماید و یا  گر بیمههاي  در پاسخ به پرسش گذار بیمهبیمه را در اختیار وي قرار دهد. اگر 

د ولو مطلبی که کتمان شده یا بر خالف واقـع اظهـار شـده    باطل خواهد بو نامه بیمهبه عمد بر خالف واقع اظهاري بنماید 

به وي مسترد نخواهـد شـد    گذار بیمهبه عالوه نه فقط وجوه پرداختی  ي در وقوع حادثه نداشته باشد.تاثیر گونه هیچاست 

 د.مطالبه نمای گذار بیمهرا که تا آن تاریخ عقب افتاده است نیز از  حق بیمهاقساط  تواند می گر بیمهبلکه 

آیـد کـه موجـب تشـدید      به وجودهرگاه در طول مدت بیمه تغییراتی در کیفیت و وضعیت کار موضوع بیمه  -5ماده 

خطر شود و یا تغییري در محدوده مکانی موضوع بیمه و یا کارکنان به وجود آید ولو آنکه منجر بـه تشـدید خطـر نشـود     

برساند. اگر تشدید خطر یـا تغییـر وضـعیت موضـوع بیمـه در       رگ بیمهموظف است بالفاصله موضوع را به اطالع  گذار بیمه

روز از تاریخ اطالع خود رسما بـه بیمـه گـر اعـالم کنـد. در       10نباشد مشارالیه باید مراتب را ظرف  گذار بیمهنتیجه عمل 

ـ      تواند می گر بیمهصورت تشدید خطر قبل از وقوع خسارت،  یمانـده  مـدت باق  رايحق بیمه اضـافی را متناسـب بـا خطـر ب

را فسخ نماید. هرگاه بعد از وقوع حادثـه معلـوم شـود کـه      نامه بیمه گذار بیمهمطالبه و در صورت عدم پرداخت آن توسط 

متناسـب   حق بیمـه شده به  تعیین حق بیمهخسارت را به نسبت  تواند می گر بیمهخسارت ناشی از تشدید خطر بوده است 

 با خطر مشدد، پرداخت نماید.

 موظف است حسب مورد مقررات مصوب شوراي عالی حفاظت فنی را رعایت نمایـد و اقـدامات الزم   گذار بیمه -6ماده 

 و متعارف را براي جلوگیري از وقوع حوادث و توسعه خسارت به عمل آورد.

 



سوولیت مهیب یعموم طیشرا -6 پیوست  175 13/06/97    کارکنان مقابل در کارفرما يا حرفه یمدن م

افت هر و همچنین دری نامه بیمهموظف است از تاریخ اطالع خود از وقوع هرگونه حادثه موضوع این  گذار بیمه -7ماده 
شود (اعم از کتبی یا شفاهی) اقدامات زیـر را انجـام    مربوط می نامه بیمهکه به این  نوع ادعا و یا مطالبه کارکنان علیه خود

 دهد:
مراجعه و با تکمیل فرم اعالم خسـارت، وقـوع حادثـه و یـا      گر بیمهشعب  حداکثر ظرف پنج روز کاري به یکی از -1

 برساند.  گر بیمهادعاي مطروحه را اعالم نماید و یا مراتب را ظرف مدت مذکور از طریق پست سفارشی به اطالع 

کننده دعوا و عنوانی که به موجب آن مطالبه خسارت و یا  خواسته یا موضوع دعوا، نام و نشانی خواهان و یا اقامه -2

، نام و نشانی شهود احتمـالی، مبلـغ مـورد ادعـا و هرگونـه اطالعـات،       دیده زیاناقامه دعوا شده است، مشخصات 

و هر نوع اسناد و مدارکی را که در این بـاره در   مشخصات و نکات دیگر مربوط به موضوع را که بر آن وقوف دارد

 را در تحقیقات و رسیدگی و دفاع کمک نماید.   گر بیمهتسلیم و  گر بیمهاختیار دارد به 

 به عمل آورد. گر بیمهبازدید از محل حادثه و انجام امور کارشناسی همکاري الزم را با  رايب -3

کـه   شـود  مـی محسوب  نامه بیمهاگذاري به غیر، در دعاوي مربوط به این با حق و گذار بیمهگر قائم مقام  بیمه -8ماده 

در طـول مـدت جریـان     گـذار  بیمهتعقیب نماید.  نامه بیمههاي مربوط را در مراجع قضایی تا میزان تعهد این  بتواند پرونده

سبت به مـازاد تعهـدات ایـن    در تعقیب دعوي لطمه وارد آورد ولی ن گر بیمهدعوي نباید اقدامی به عمل آورد که به حقوق 

 اقدامی خواهد داشت. هرگونهحق  گذار بیمه نامه بیمه

را انجـام ندهـد و باعـث     نامـه  بیمهبه تشخیص مراجع ذیصالح سهوا وظایف مندرج در این  گذار بیمهچنانچه  -9ماده 

از  گـذار  بیمـه قصـور   تـاثیر بت به نسـ  تواند می گر بیمهو یا مانع تشخیص علت یا ماهیت حادثه شود  گر بیمهافزایش تعهد 

 نخواهد بود. دیده زیانمیزان خسارت قابل پرداخت بکاهد. حکم این ماده نافی حقوق 

اعالم نماید. چنانچه بعد از وقوع حادثه معلوم گردد  گر بیمهموظف است تعداد واقعی کارکنان را به  گذار بیمه -10ماده 

ه به تعداد واقعـی  تعداد اظهارشد به نسبت گر بیمهاز تعداد واقعی است تعهدات  تر کمکه آخرین تعداد اظهارشده کارکنان 

 خواهد بود. گذار بیمهیابد. در اینصورت پرداخت مابه التفاوت خسارت برعهده  کاهش می

تعهـدات   رايو اجـ  اي بیمـه شود ولـی شـروع پوشـش     صادر می گر بیمهو قبول  گذار بیمهبا تقاضاي  نامه بیمه -11ماده 

بـه   حـق بیمـه  بینی شده است. چنانچه پرداخت  پیش نامه بیمهبه ترتیبی است که در  حق بیمهمنوط به پرداخت  گر یمهب

را بـا   نامـه  بیمه تواند می گر بیمههر یک از اقساط موعدرسیده را به هر دلیل پرداخت نکند  گذار بیمهصورت قسطی باشد و 

را فسخ نکرده باشد در صورت وقوع حادثه، خسارت بـه   نامه بیمه گر بیمهنچه نامه فسخ نماید. چنا این آیین 23رعایت ماده 

شد پرداخت خواهد شد مگـر آنکـه    اي که تا زمان وقوع حادثه باید پرداخت می حق بیمهشده به  پرداخت حق بیمهنسبت 

 ضوابط دیگري درج شده باشد. نامه بیمهط خصوصی رایدر ش

درج گردیـده اسـت.    نامـه  بیمههمان است که در پیشنهاد بیمه و متن این  گذار بیمهنشانی و اقامتگاه قانونی  -12ماده 

برساند. در غیر ایـن صـورت    گر بیمهموظف است تغییر نشانی و اقامتگاه قانونی خود را به صورت کتبی به اطالع  گذار بیمه

 شود. معتبر شناخته می گذار بیمهنشانی و اقامتگاه قبلی 
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عمل آمده است مطابقت نداشته باشد  هایی که بین طرفین به  و اوراق الحاقی با موافقت نامه بیمههرگاه مفاد  -13ماده 

کتبی تقاضاي اصالح نمایـد وگرنـه اوراق    به طوریا الحاقیه  نامه بیمهروز از تاریخ دریافت  15موظف است ظرف  گذار بیمه

 مذکور قطعی تلقی خواهد شد.

 گر بیمههدات وظایف و تع -فصل سوم

 خواهد بود: گر بیمهدر تعهد  نامه بیمهموارد زیر با صدور  ي اصلی:ها پوشش -14ماده 
ـ   -1 هـر نفـر در هـر حادثـه موضـوع بیمـه        رايغرامت فوت، صدمه جسمی و نقص عضو دائم اعم از کلی و جزئـی ب

 .نامه بیمهط خصوصی رایحداکثر به میزان مندرج در ش

پزشک معتمد و حداکثر به میزان مندرج  تاییددر هر حادثه موضوع بیمه پس از  هر نفر رايهاي پزشکی ب هزینه -2

 .نامه بیمهط خصوصی رایدر ش

 گـذار  بیمـه یت مسوولیا بر مبناي درصد  گذار بیمهو  گر بیمهغرامت فوت، صدمه جسمی یا نقص عضو با توافق  -تبصره

شود. در هر صـورت   ج روز محاسبه میرایین دیه تر ارزانشود و اعمال آن بر روي معادل ریالی  تعیین می قضاییدر مراجع 

 تـر  بـیش  نامـه  بیمهط خصوصی رایهر نفر از مبلغ مندرج در ش رايحداکثر مبلغ قابل پرداخت در هر حادثه موضوع بیمه ب

 نخواهد بود. 

بـر  و موافقت بیمه گر با اخذ حق بیمه اضافی  گذار بیمهرخواست ي اضافی با دها پوشش ي اضافی:ها پوشش -15ماده 

 تحت پوشش قرار گیرد. تواند می نامه بیمهط اختصاصی رایاساس ش

دادگاه شده است، حسـب   رايدرمواردي که پرداخت خسارت به صورت توافقی انجام نشده و موکول به ارائه  -16ماده 

قطعـی یـا ظـرف پـانزده روز      رايمکلفند ظرف پانزده روز از تاریخ ابالغ  ها آنیا ذینفع یا قائم مقام قانونی  دیده زیانمورد 

مراجعه و درخواست خود را تسلیم نمایند.  گر بیمهدریافت خسارت به  رايابالغی با مدارك الزم ب رايپس از قطعی شدن 

ضمن تحویل رسیدي به متقاضی مشتمل بـر نـام متقاضـی،     مکلف است به محض وصول درخواست، آن را ثبت و گر بیمه

تاریخ تسلیم و شماره ثبت، نقصان یا کامل بودن مدارك را درحضور متقاضی بررسی کند. چنانچه مدارك در زمان تقاضـا  

 و چنانچـه  ) روز از تاریخ تقاضا، خسارت متعلقه را پرداخـت نمایـد  30موظف است حداکثر ظرف سی ( گر بیمهکامل باشد 

رفـع نقـص حـداکثر ظـرف     مدارك تسلیمی ناقص باشد، مراتب را حضورا و به صورت کتبی به متقاضی اعالم تا نسبت به 

 یک هفته اقدام کند.

 گـر  بیمـه عدم مراجعه اشخاص مذکور ظرف مهلت مقرر ویا تاخیر در تکمیل مدارك موجب افزایش تعهـدات   -تبصره

 نخواهد بود.

پرداخـت خواهـد    نامـه  بیمهیا ذینفع  دیده زیانبه  گذار بیمهرا با اطالع  نامه بیمهاین  خسارت موضوع گر بیمه -17ماده 

هـاي   . سایر هزینهگردد میبري الذمه  دیده زیانو شخص یا اشخاص  گذار بیمهکرد و به محض پرداخت خسارت، در مقابل 
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در  گـر  بیمـه پس از تکمیل مـدارك الزم،  دیده پرداخت خواهد شد. چنانچه  یا زیان گذار بیمهتحت پوشش، حسب مورد به 

 خواهد بود. گر بیمهکند افزایش خسارت ناشی از افزایش احتمالی مبلغ دیه بر عهده  تاخیرپرداخت خسارت 

موظف است بر مبناي  گر بیمهان باشد گر بیمهتحت پوشش سایر  زمان هم گذار بیمهیت مسوولدر صورتی که  -18ماده 

 مراجعه نماید. ها آنان به گر بیمهبازیافت سهم سایر  رايب تواند میتعهدات خود را ایفا نماید و سپس  نامه بیمهاین 

 توانـد  مـی محرز باشد  گر بیمهبا توجه به اسناد و مدارك ارائه شده از نظر  گذار بیمهیت مسوولدر مواردي که  -19ماده 

و اخذ رضایت از مدعی یا مـدعیان، خسـارت و یـا     گذار بیمهصالح، در صورت توافق با  مراجع قانونی ذي رايقبل از صدور 

 ادعاي بعدي تعهدي نخواهد داشت. هرگونهدر برابر  گر بیمهغرامت مربوط را پرداخت کند. در این صورت 

به پرداخـت خسـارت تـا سـقف      بیمه مکلف موسسهیت کارفرما، مسوولقطعی مبنی بر  رايدر صورت صدور  -20ماده 

 صادره خواهد بود. رايبر اساس مفاد  نامه بیمهتعهدات 

 گر بیمهي خارج از تعهد ها خسارت -فصل چهارم

 نامه بیمهنیست مگر آنکه در  نامه بیمهي زیرتحت پوشش این ها خسارت :گر بیمهي خارج از تعهد ها خسارت -21ماده 

 یا الحاقیه آن به نحو دیگري توافق شده باشد: 

کلیه امراضی که شخص در اثر فعالیت عادي و به مرور زمان به آن دچار گردیده باشد مگردر مواردي که بنـا بـه    -1

 شناخته شده باشد. مسوول گذار بیمهراي مراجع ذیصالح 

 ي ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوري.ها خسارت  -2

 ناشی از تشعشعات رادیواکتیو.   غیرمستقیمو یا  ي مستقیمها خسارت  -3

 حوادث ناشی از جنگ، اعتصاب، شورش، اغتشاش، بلوا و تعطیلی کار. -4

 نخواهد بود: گر بیمهدر موارد زیر جبران خسارت در تعهد  ي غیرقابل جبران:ها خسارت -22ماده 

ثـه موضـوع بیمـه بـا تشـخیص مراجـع       و کارکنان وي در ایجاد حاد گذار بیمهي ناشی از عمد و تقلب ها خسارت -1

 .نامه بیمهذیصالح در طول مدت اعتبار 

 حوادث ناشی از درگیري و نزاع.  -2

 گردان توسط کارکنان. حوادث ناشی از مصرف مسکرات، موادمخدر یا روان  -3

 ي قابل خرید.ها مجازاتمحکومیت به جزاي نقدي به نفع دولت و  -4

 از پانزده سال تمام باشد. تر کم ها آنغرامت و خسارت وارده به کارکنانی که سن  -5

 صالح. غرامت و خسارت وارد به اتباع خارجی فاقد مجوز معتبر کار از مراجع ذي -6

 ي مستقیم و غیرمستقیم ناشی از انفجار هسته اي.ها خسارت -7

 .شود میآن شناخته ن مسوول گذار بیمهکلیه حوادثی که طبق نظر مراجع ذیصالح  -8
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 سایر موارد -فصل پنجم

را  نامـه  بیمـه روزه  20با اخطار کتبی  تواند می نامه بیمهدر موارد زیر هر یک از طرفین  :نامه بیمهنحوه فسخ  -23اده م

 فسخ نماید:  

 :گر بیمهموارد فسخ از سوي  -1

 هاي بدهکار صادره. بیمه در سررسیدهاي مندرج در اعالمیه عدم پرداخت حق −

 بیمه اضافی مربوط. به پرداخت حق گذار بیمهتشدید خطر و عدم موافقت  −

 الیه. توسط ورثه یا منتقل گذار بیمهو عدم انجام وظایف  گذار بیمهفوت  −

 :گذار بیمهموارد فسخ از سوي  -2

 بیمه راضی نشود. به تخفیف حق گر بیمهدرصورتی که خطر، برطرف شده یا کاهش یابد و  −

 به هر دلیل. گر بیمهمتوقف شدن فعالیت  −

 به ادامه پوشش. گذار بیمهعدم تمایل  −

، باید حق بیمه مدتی که باقی مانده است به صورت روزشمار محاسـبه و بـه   گر بیمهدر صورت فسخ از طرف  -24ماده 

حق بیمه مدت بیمه بر اساس تعرفه کوتـاه مـدت    گذار بیمهاز طرف  نامه بیمهبرگشت داده شود. در صورت فسخ  گذار بیمه

 سترد خواهد شد:حاسبه و بقیه آن مبه شرح ذیل م
 حق بیمه بر مبناي حق بیمه یکساله مدت اعتبار

 درصد حق بیمه ساالنه 5 روز 5تا 
 درصد حق بیمه ساالنه 10 روز 15روز تا  6از 
 درصد حق بیمه ساالنه 20 روز 30روز تا  16از 
 درصد حق بیمه ساالنه 30 روز 60روز تا  31از 
 بیمه ساالنهدرصد حق  40 روز 90روز تا  61از 
 درصد حق بیمه ساالنه 50 روز 120روز تا  91از 
 درصد حق بیمه ساالنه 60 روز 150روز تا  121از 
 درصد حق بیمه ساالنه 70 روز 180روز تا  151از 
 درصد حق بیمه ساالنه 85 روز 270روز تا  181از 

 درصد حق بیمه ساالنه 100 روز به باال 270از 
 

 نامـه  بیمهحوادثی است که در مدت اعتبار  رايب گذار بیمهیت مسوولمنحصر به  گر بیمهتعهدات  زمان:مرور  -25ماده 

یـا   گـذار  بیمهاعالم شود. هرگونه اقدام  گر بیمهبه  نامه بیمهرخ دهد و ادعاي خسارت حداکثر ظرف دو سال پس از انقضاي 

 ود.کارکنان وي به منظور مطالبه خسارت قاطع مرور زمان خواهد ب

  از طریـق   که  ، در صورتینامه بیمه  این  راياز تفسیر و یا اج  ناشی  اختالف  هرگونه نحوه حل و فصل اختالف: -26ماده 

.  اسـت   االتباع الزم طرفین   رايو ب  مزبور قطعی  داور  رايخواهد شد و   ارجاع  الطرفین داور مرضی  نشود به  وفصل  حل  مذاکره

هیأت داوري ارجاع و به ترتیب زیـر    به  نرسند موضوع  توافق  الطرفین به مرضی  داور  در مورد انتخاب  ینطرف  که  در صورتی

 عمل خواهد شد:
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 نماید. می دیگر معرفی   طرف  و به  تعیین  اختصاصی  نفر داور  یک  از طرفین  هر یک -1

  سـرداور انتخـاب    عنـوان   را بـه   دیگري  داور  اق،اتف  به  مورد اختالف  درباره موضوع  از بحث  قبل  داوران اختصاصی -2

 خواهند نمود.

 خواهد بود.  االتباع الزم  طرفین  رايآرا، معتبر و ب  با اکثریت  داوري هیات  راي -3

خـود را    اختصاصـی   ، داور مقابـل   طـرف   داور  و معرفـی   روز بعد از انتخاب 30تا   از طرفین  هر یک  که  در صورتی -4

تواننـد   از طرفین می  نرسند هر یک  توافق  به  سرداور  روز در مورد تعیین 30تا   و یا داوران اختصاصی نکند  تعیین

 ید.بنما  داور یا سرداور  تعیین  درخواست  صالح ذي  مورد از دادگاه  حسب

عـرف بیمـه و     بر اساس قانون بیمه، ذکر نشده است  نامه بیمهدر مواردي که در این  بینی نشده: موارد پیش -27ماده 

 سایر قوانین جاري کشور جمهوري اسالمی ایران عمل خواهد شد.

 

 





 

 7پیوست 15

 قانون بیمه





 183 13/06/97 مهیب قانون -7 پیوست

 قانون بیمه -7پیوست 

 )7/2/1316(مصوب 

 معامالت بیمه

در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طـرف دیگـر در    کند میبیمه عقدي است که به موجب آن یک طرف تعهد  -1ماده 

طـرف تعهـد را    گـر  بیمـه متعهـد را   صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد.

  .موضوع بیمه نامند شود میمی پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه  گر بیمهبه  گذار بیمهرا که  وجهی گذار بیمه

 ط آن باید به موجب سند کتبی باشد و سند مزبور موسوم به بیمه نامه خواهد بود. رایعقد بیمه و ش -2ماده 

 صریح قید شود.   به طوردر بیمه نامه باید امور ذیل  -3ماده 

   .تاریخ انعقاد قرارداد -1

   .گذار بیمهگر و  بیمه اسم -2

  .موضوع بیمه -3

 آمده است.  به عملحادثه یا خطري که عقد بیمه به مناسبت آن  -4

  .ابتدا و انتهاي بیمه -5

 حق بیمه   -6

 درصورت وقوع حادثه   گر بیمهمیزان تعهد  -7

موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هـر حـق مـالی یـا هـر نـوع مسـوولیت حقـوقی          -4ماده 

ـ آنچه بیمه می دهد ذي نفع باشد و همچنی ينسبت به بقا گذار بیمهمشروط بر اینکه  حادثـه یـا    راين ممکن است بیمه ب

 .  گردد میمتضرر  گذار بیمهخطري باشد که از وقوع آن 

ممکن است اصیل باشد یا به یکی از عناوین قانونی نماینـدگی صـاحب مـال یـا شـخص ذینفـع را        گذار بیمه -5ماده 

 داشته یا مسوولیت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد. 

دهد بیمه متعلق به خود اوست مگر آنکه در بیمه نامه تصـریح شـده باشـد کـه مربـوط بـه       هرکس بیمه می  -6ماده 

 تنظیم شود.   )بنام حامل دیگري است لیکن در بیمه حمل و نقل ممکن است بیمه نامه بدون ذکر اسم (

حادثه اي نسبت بـه   ن صورت هرگاهرایمالی را که در نزد او وثیقه یا رهن است بیمه دهد د تواند می به کارطل -7ماده 

 بـه کـار  لدر تاریخ موقـوع حادثـه ط   گذار بیمهباید بپردازد تا میزان آنچه را که  گر بیمهمال مزوبور رخ دهد از خساراتی که 

 است به شخص او و بقیه به صاحب مال تعلق خواهد گرفت.  

ن مال را به نفع همان شـخص و  هما توان میدر صورتی که مالی بیمه شده باشد در مدتی که بیمه باقیست ن -8ماده 

 از همان خطر مجددا بیمه نمود. 

ـ آ تـوان  میاز قیمت بیمه شده باشد نسبت به بقیه قیمت  تر کمدر صورتی که مالی به  -9ماده  ن رایـ را بیمـه نمـود د  ن

 ان به نسبت مبلغی از مال که بیمه کرده است مسوول خواهد بود. گر بیمهصورت هریک از 
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فقط به تناسـب مبلغـی کـه بیمـه کـرده       گر بیمهاز قیمت واقعی بیمه شده باشد  تر کمکه مالی به درصورتی  -10ماده 

 است با قیمت واقعی مال مسوول خسارت خواهد بود. 

 فسخ و بطالن

یا نماینده او با قصد تقلب مالی را اضافه برقیمت عادلـه در موقـع عقـد قـرارداد بیمـه داده       گذار بیمهچنانچه  -11ماده 

   .باشد عقد بیمه باطل و حق بیمه دریافتی قابل استرداد نیست

ا عمدا اظهارات کاذبه بنمایـد و مطالـب اظهـار نشـده یـا      عمدا از اظهار مطالبی خودداري کند ی گذار بیمههرگاه  -12ماده 

بکاهد عقد بیمه باطـل خواهـد بـود     گر بیمهت کاذبه طوري باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر اظهارا

داخته اسـت قابـل   پر گذار بیمهن صورت نه فقط وجوهی که راید ي در وقوع حادثه نداشته باشد.تاثیرحتی اگر مراتب مذکوره 

 مطالبه کند.   گذار بیمهمه را که تا آن تاریخ عقب افتاده است نیز از حق دارد اقساط بی گر بیمهاسترداد نیست بلکه 

ن رایـ د – شود میاگر خودداري از اظهار مطالبی یا اظهارات خالف واقع از روي عمد نباشد عقد بیمه باطل ن -13ماده 

حق دارد یا اضافه حق بیمـه   گر بیمهده یا اظهار خالف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود صورت هرگاه مطالب اظهار نش

درصـورت فسـخ    –کند و یا قـرارداد بیمـه را فسـخ کنـد       درصورت رضایت او دریافت داشته قرارداد را ابقاء گذار بیمهرا از 

اطالع دهد اثر فسخ ده روز پـس از ابـالغ   گذار بیمهبه باید مراتب را به موجب اظهار نامه یا نامه سفارشی دو قبضه  گر بیمه

 مسترد دارد.   گذار بیمهباید اضافه حق بیمه دریافتی تا تاریخ فسخ را به  گر بیمهو  شود میشروع  گذار بیمه مراتب به

درصورتی که مطالب اظهار نشده یا اظهار خالف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شـود خسـارت بـه نسـبت وجـه بیمـه       

 واقع پرداخته شده باشد تقلیل خواهد یافت.کامل و  به طورپرداختی و وجهی که بایستی درصورت اظهار خطر 

 یا نمایندگان او نخواهد بود.  گذار بیمهمسوول خسارات ناشیه از تقصیر  گر بیمه -14ماده 

نسبت به موضـوع   نماید میجلوگیري از خسارت مراقبتی را که عادتا هرکس از مال خود  رايباید ب گذار بیمه -15ماده 

ت و توسـعه خسـارت   رایجلـوگیري از سـ   رايزدیک شدن حادثه یا وقوع آن اقداماتی را که ببیمه نیز بنماید و در صورت ن

را مطلـع   گـر  بیمهاولین زمان امکان و منتهی در ظرف پنج روز از تاریخ اطالع خود از وقوع حادثه  .آورد به عملالزم است 

ثابت کند که بواسطه حوادثی که خارج از اختیـار او بـوده اسـت     گذار بیمهمسوول نخواهد بود مگر آنکه  گر بیمهسازد واال 

  .او مقدور نبوده است رايدر مدت مقرر ب گر بیمهاطالع به 

 گـر  بیمـه بر فرض که منتج به نتیجـه نشـود بعهـده     نماید میجلوگیري از توسعه خسارت  رايب گذار بیمهمخارجی که 

مخارج مزبوره یا تناسب آن با موضوع بیمه اختالفی ایجـاد شـود حـل     خواهد بود ولی هر گاه بین طرفین در موضوع لزوم

 . شود میاختالف به حکم یا محکمه رجوع 

در نتیجه عمل خود خطري را که به مناسبت آن بیمه منعقد شده است تشدید کند یا یکی  گذار بیمههرگاه  -16ماده 

ي تغییر دهد که اگر به طورات یا وضعیت موضوع بیمه را از کیفیات آن بیمه منعقد شده است تشدید کند یا یکی از کیفی

ط مذکوره در قرارداد نمـی گشـت بایـد    رایانعقاد قرارداد با ش رايحاضر ب گر بیمهوضعیت مزبور قبل از قرارداد موجود بود 
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نباشـد   گذار هبیمخطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه در نتیجه عمل  اگر تشدید –را بالفاصله از آن مستحضر کند  گر بیمه

   .اعالم کند گر بیمهمشارالیه باید مراتب را در ظرف ده روز از تاریخ اطالع خود رسما به 

پیشنهاد کند و در صورتی  گذار بیمهحق دارد اضافه حق بیمه را معین نموده به  گر بیمهدر هر دو مورد مذکور در فوق 

 گـذار  بیمهقبولی و پرداخت آن نشود قرارداد را فسخ کند و اگر تشدید خطر در نتیجه عمل خود  رايحاضر ب گذار بیمهکه 

پس از اطالع تشدید خطر بـه   گر بیمهمحاکم عمومی از او مطالبه کند و درصورتی که  رايباشدخسارات وارده را نیز از مج

 گـذار  بیمـه طی از وجه بیمه را پس از اطالع از مراتب از نحوي از انحاء رضایت به بقاء عقد قراداد داده باشد مثل آنکه اقسا

وصول اقساط  –به مراتب مذکوره استناد کند  تواند میقبول کرده یا خسارت بعد از وقوع حادثه به او پرداخته باشد دیگر ن

  بـه بقـاء   گـر  هبیمـ دلیل بر رضایت  حق بیمه بعد از اطالع از تشدید خطر یا پرداخت خسارت پس از وقوع حادثه و نحو آن

 .  باشد میقرارداد 

یا انتقال موضوع بیمه به دیگري اگر ورثه یا منتقل الیه کلیه تعهداتی را که موجـب   گذار بیمهدرصورت فوت  -17ماده 

اجرا کند عقد بیمه به نفع ورثه یا منتقل الیه به اعتبار خود بـاقی مـی    گر بیمهبوده است در مقابل  گذار بیمهقرارداد بعهده 

 یا ورثه یا منتقل الیه حق فسخ آن را نیز خواهند داشت.   گر بیمهاند معهذا هریک از م

گر حق دارد در ظرف سه ماه از تاریخی که منتقل الیه قطعی موضوع بیمه تقاضاي تبـدیل بیمـه نامـه را بـه نـام       بیمه

 عقد بیمه را فسخ کند.   نماید میخود 

خواهـد بـود    گر بیمهدر مقابل  مسوول کلیه اقساط عقب افتاده وجه بیمهدرصورت انتقال موضوع بیمه به دیگري ناقل 

نامه سفارشی یا اظهار نامه اطالع مـی دهـد نسـبت بـه اقسـاطی کـه از        به موجب گر بیمهلیکن از تاریخی که انتقال را به 

 تاریخ اطالع به بعد باید پرداخته شود مسوول نخواهد بود. 

 مسوول خواهد بود.  گر بیمهیمه در مقابل نسبت به تمام وجه ب ها آناشند هریک از اگر ورثه یا منتقل الیه متعدد ب

آن بیمه به عمل آمده قبل از عقد قرارداد واقع شده بـوده اسـت قـرارداد     رايهرگاه معلوم شود خطري که ب -18ماده 

 بـه عنـوان  گرفته باشد عشر از مبلغ مزبـور را   گذار بیمهوجهی از  گر بیمهن صورت اگر رایبیمه باطل و بی اثر خواهد بود د

 مسترد دارد.   گذار بیمهمخارج کسر و بقیه را باید به 

 گر بیمهمسولیت 

عبارت است از تفاوت قیمت مال بیمه شده بالفاصله قبل ازوقـوع حادثـه بـا قیمـت بـاقی       گر بیمهمسوولیت  -19ماده 

ـ     مانده آن بالفاصله بعد از حادثه خسارت حاصله به پ  رايول نقد پرداخته خواهد شد مگر اینکه حـق تعمیـر و یـا عـوض ب

از آن  تـر  کـم ملزم است موضوع بیمه را در مدتی که عرفا  گر بیمهن صورت رایشده باشد د بینی پیشدر سند بیمه  گر بیمه

 تعمیر کرده یا عوض را تهیه و تحویل نماید.   شود مین

 از مبلغ بیمه شده تجاوز نخواهد کرد.   گر بیمهدر هر صورت حداکثر مسوولیت 

 نیست مگر آنکه در بیمه نامه شرط خالفی شده باشد.   شود میمسوول خساراتی که عیب ذاتی مال ایجاد  گر بیمه -20ماده 
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  :مسوول آن است عبارت است از گر بیمهخسارات وارده از حریق که  -21ماده 

 ریق در نزدیکی آن واقع شده باشد.  خسارت وارده به موضوع بیمه از حریق اگر چه ح -1

بـرده   بـه کـار  خاموش کردن آتـش   رايهرخسارت یا تنزل قیمت وارده به اموال از آب یا هر وسیله دیگري که ب -2

 شده است. 

  .تلف شدن یا معیوب شدن مال در موقع نجات دادن آن از حریق -3

ت یـا توسـعه   رایجلوگیري از سـ  رايناء بخسارت وارده به اموال بیمه شده در نتیجه خراب کردن کلی یا جزئی ب -4

 حریق. 

  :شود میي ذیل خسارت به این طریق حساب ها بیمهدر  -22ماده 

 در بیمه حمل و نقل قیمت مال در مقصد.   -1

 شد.   می گذار بیمهبیمه منافعی که متوقف بر امري است منافعی که در صورت پیشرفت امر عاید  در -2

تعیـین میـزان واقعـی خسـارت      رايب .برداشت محصولدر بیمه محصول زراعتی قیمت آن در سر خرمن و موقع  -3

از اصل قیمت کسـر خواهـد شـد و در     گرفت میکه درصورت عدم وقوع حادثه به مال تعلق  الزحمه حقمخارج و 

 هر صورت میزان خسارت از قیمت معینه در بیمه نامه تجاوز نخواهد کرد.  

بـه  در بیمه عمر یا نقص یا شکستن عضوي از اعضاء بدن مبلغ پرداختی بعد از مرگ یا نقصـان عضـو بایـد     -23ماده 

 قطع در موقع عقد بیمه بین طرفین معین شود.  طور

بیمه عمر یا بیمه نقصان یا شکستن عضو شخص دیگري درصورتی که آن شخص قبال رضایت خود را کتبا نداده باشـد  

 باطل است. 

 یا قیم او شرط است.  اهلیت قانونی نداشته باشد رضایت ولی گذار مهبیهرگاه 

کلی باشد میزان خسارت عبارت از مبلغی خواهد  به طوراگر بیمه راجع به عمر یا نقص یا شکستن عضو بدن جماعتی 

 . شود میبود که مطابق تعرفه قبال بین طرفین معین 

مگر اینکه در موقـع   شود میاخته شود به ورثه قانونی متوفی پرداخته وجه بیمه عمر که باید بعد از فوت پرد -24ماده 

ن صورت وجه بیمه متعلق به کسی خواهد بـود کـه در   رایعقد بیمه یا بعد از آن در سند بیمه قید دیگري شده باشد که د

 سند بیمه اسم برده شده است. 

نکه آن را بـه دیگـري انتقـال داده و    آحق دارد ذي نفع در سند بیمه عمر خود را تغییر دهد مگر  گذار بیمه -25ماده 

 بیمه نامه را هم به منتقل الیه تسلیم کرده باشد. 

حق دارد وجه معینـه در بیمـه نامـه را بـه دیگـري منتقـل        گذار بیمهدر تمام مدت اعتبار قرارداد بیمه عمر  -26ماده 

 برسد.  گر بیمهنماید انتقال مزبور باید به امضاء انتقال دهنده و 

از بابـت آن   گـذار  بیمـه ولـی اگـر    شود میجه بیمه عمر از تاریخ فوت بیمه شده شروع اثرات قانونی انتقال و -27ماده 

 معامله نموده باشد در کمال اعتبار خواهد بود.  گر بیمهوجهی دریافت کرده یا نسبت به آن با 
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 مسوول خسارات ناشیه از جنگ و شورش نخواهد بود مگر آنکه خالف آن در بیمه نامه شرط شده باشد.   گر بیمه -28ماده 

ت از هرگونه مسـوولی  گر بیمه گذار بیمهدرمورد بیمه مال منقول درصورت وقوع حادثه و پرداخت خسارت به  -29ماده 

 .  شود میدر مقابل ثالث بري 

در مقابـل اشخاصـی کـه مسـوول وقـوع       کنـد  میدر حدودي که خسارات وارده را قبول یا پرداخت  گر بیمه -30ماده 

که منافی با عقد مزبور باشد در مقابـل   کند میاقدا گذار بیمهخواهد بود و اگر  گذار بیمهحادثه یا خسارت هستند قائم مقام 

 .  شود میاخته مسوول شن گر بیمه

 حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.  گذار بیمه ،گر بیمهدرصورت توقف یا افالس  -31ماده 

ان حـق تقـدم دارنـد و بـین معـامالت      بـه کـار  ان نسبت به سایر طلگذار بیمه گر بیمهدرصورت ورشکستگی  -32ماده 

 مختلف بیمه در درجه اول حق تقدم با معامالت بیمه عمر است. 

ي بر مال بیمه شده حق تقدم دارد حتـی اگـر طلـب    به کارنسبت به حق بیمه در مقابل هرگونه طل گر بیمه -33ماده 

 .  باشد میسایرین به موجب سند رس

نسـبت   گـذار  بیمـه گر دریک قرارداد بیمه موضوعات مختلفه بیمه شده باشد درصورت اثبات تقلب از طرف ا -34ماده 

 ت کرده تمام قرارداد باطل خواهد بود.رایه سایر موضوعات نیز سبه یکی از آن موضوعات بطالن نسبت ب

 در حکم یک قرارداد محسوب است.  شود میموضوعات مختلفه که دریک بیمه نامه ذکر 

را  16ند در قراردادهـاي بیمـه هـر شـرط دیگـري بنماینـد لـیکن موعـد مـذکوره در مـاده           توان میطرفین  -35ماده 

 مکن است موعد را به رضایت یکدیگر تمدید کنند.  ند تقلیل دهند ولی متوان مین

 این قانون شامل قراردادهاي گذشته بیمه نیز خواهد بود. 

دعوي خواهد بود لکن  منشامرور زمان دعاوي ناشی از بیمه دو سال است و ابتداي آن از تاریخ وقوع حادثه  -36ماده 

 مشمول این ماده نخواهد بود.  این قانون در محاکم طرح شده باشد رايدعاوي که قبل از اج

ب این قانون که مشتمل بر سی و شش ماده است در جلسه هفتم اردیبهشت ماه یکهزارو سیصدو و شـانزده بـه تصـوی   

 ملی رسید. رايمجلس شو
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 منابع و مراجع

  1388اي پژوهشکده بیمه (وابسته به بیمه مرکزي ایران) آذر ماه  انتصاریان، فرزین. ارزیابی خسارت بیمه -1

حقوق بیمه؛ پژوهشکده بیمه (وابسته به بیمه مرکزي ایران) دوره نهـم ارزیـابی    کلیات و ،پورکاویان، فرشید. اصول -2

  1391 :اي بیمهخسارت 

ي بازرگانی، پژوهشکده بیمه (وابسته به بیمـه مرکـزي ایـران) دوره    ها بیمهزاده کمند، خلیل. اصول و قوانین  حسن -3

  1391 :اي بیمهنهم ارزیابی خسارت 

  1316 :قانون بیمه -4

 1388 :؛ پژوهشکده بیمه (وابسته به بیمه مرکزي ایران)اي بیمهپرسش و پاسخ جامع  .کریمی، آیت -5
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