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پیشگفتار:

از دیر باز انسان در معرض حوادث و سوانح گوناگونی قرار داشته استو و بتا رفتتروو عوامتی بتتر
همپا توسع صنعو و ایجاد تحول در سبک زندگی و شفوه انجتا اارهتا خطترا نفتب بت گونت ا
رفتروه تر ب سراغ انسانها آمده اند .رفتروو تکنولوژ و رای ریب قوانفن گوناگون اگتر هت یتری
ایمنی در اارها را اوبایش داده ولی هنوز بتر نهوانسه خود را از امند بالیا و حوادث در امان بدارد  .ب
عبار دیگر خطرا نفب با توسع صنعو و تکنولوژ ههره نوینی ب ختود گروهت انتد و بت شتک ها
عدید با انسان ب مقاب می رردازند.اس

و اار و حهی زندگی روزمره انسانها بت قتدر بتا حتوادث و

سوانح آمفخه شده اسو ا اعهناب از خطرا گاهی غفر ممکن می گردد .بتر نفب از راهها گوناگونی
همچون رفتگفر از خطر گریب از خطر رس انداز دریاوو غرامو انهقال خطر و  ...برا رویارویی بتا
این حوادث اسهفاده نموده اسو .شاید بهوان گفو ا انهقال خطر یکی از بههرین تکنفکهایی بتوده ات
بتر بکار برده و بفم بارزترین شفوه انهقال ریسک می باشد.
تعریف بیمه :
بفم قرارداد اسو ا بر اساس آن بفم گر مهعهد می شود در ازا دریاوتو حتب بفمت در صتور
وقوع یا بروز حادث خسار وارد ب بفم گبار را عبران نموده یا مب غی ب و بپردازد.
انوع بیمه:
بفم در نگاه اول ب دو دوسه

بفم ها اعهماعی و بفم ها بازرگانی زیر تقسفم می شتود .بفمت

ها بازرگانی خود ب س دسه زیر تقسفم می گردد:
الف :بیمه های اموال( شامل بفم آتش سوز

بفم باربر

بفم بدن خودرو و بفم ها مهندسی).

ب :بیمه های اشخاص (شامل بفم زندگی بفم حادث و بفم درمان).
ج :بیمه های مسئولیت(.ا در این عبوه ب انواع آن خواهفم ررداخو).
البه بفم نام ها دیگر نفب در حتال حایتر در بتازار بفمت در ایتران صتادر متی شتوند ات دارا
ویژگفها خاصی بوده و در هفچ یک از موارد ووق الذار نمی گنجد و معموالً بفم گران آنها را در واحد
عداگان ا ب نا " طرحها خاص بفم ا " و یا گاهی تحو عنوان "زیانها رولی" مهمراب نمتوده
اند .از عم  :بفم اعهبار

بفم دا بفم صداقو در امانو بفم رول و . ....

ما در این نوشها برآنفم ا ب بررسی ا فا این دو رشه یعنی بفم ها مستوولفو(گفهتار نخستو) و
طرحها خاص بفم ا (گفهار دو ) بپردازیم.
 بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد مي كند در ازاء پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارتوارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد  .متعهد را ب يمه گر طرف تعهد را بيمه گذار وجهي را كه بيمه گذار به بيمه گر مي پردازد حق بيمه و
آنچه را كه بيمه مي شود موضوع بيمه نامند( .ماده- :قانون بيمه) 1 1
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بیمه های مسئولیت
مقدمه:
از دیر باز هنفن بوده اسو ا هر اس باعث یرر و زیان دیگر شود مسوول عبران آنستو .بطتور
ا این مویوع بصور یک اصل ا ی عهان شمول درآمتده استو  .امتا بجتب انتدا اوتراد همچتون
همورابی قانونگذاران ب تازگی یعنی دویسو –سفصد سالی اسو ا در هنگا تدوین قوانفن مربوطت
این اصل ا ی را مبنا تدوین قوانفن خود قرار می دهند.

بخش نخست :تعریف و انواع مسئولیت
تعریف مسئولیت :
مسوولفو یعنی گریبانگفر شدن .یعنی البا شخص ب عبران زیانهتا وارد بت دیگتر ات ایتن زیتان
ممکن اسو ب سب

قانون شکنی رفمان شکنی و یا ب هر دلفل دیگر وارد شده باشد .گتاهی قتانون

گریبان شخص را می گفرد و گاهی وعدان .گاهی نفب رفمانی ا با دیگران بسه باعث گریبانگفر شدنش
می گردد .بسه ب اینک ه اسی گریان شخص را گروه باشد می توان انواع مخه فی از مستوولفو را
نا برد.
انواع مسئولیت:
-1مسئولیت قراردادی:
هرگاه شخص ب ع و عد انجا و یا تاخفر در اعرا قرارداد ات بتا دیگتران بسته استو در مقابتل
دیگر مسوول شناخه شود این مسوولفو از نوع مسوولفو قترارداد استو و م هتب بت م هتب بت
ررداخو خسار ب و می باشد .ا البه این الهبا یا باید در خود قرارداد نوشه شتده باشتد (ماننتد
اینک در قراداد نوشه شده باشد هنانچ رفمانکار تا والن روز نمااار را ب رایان نرساند ب ازا هر روز
تاخفر صد هبار تومان باید ب اارورما بپردازد ).یا قانون یکی از طروفن قرارداد را ب عبران خسار وارد
ب دیگر مجبور نماید و یا اینک عرف گریبان و را بگفرد .راه تتخفص مستوولفو قترارداد از غفتر
قراداد این اسو ا اگر قرارداد (ه اهبی و ه شفاهی) در بفن نباشد هر گب هنفن مسوولفهی نفتب
بوعود نخواهد آمد .مانند:


وقهی مسهاعر اعاره بها را ررداخو نمی اند در مقابل موعر مسوولفهی قرارداد دارد.
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وقهی وروشنده دسهگاه تراش در قرارداد وتروش تعهتد متی انتد در صتور اطتالع از خرابتی

دسهگاه حدااثر ظرف 84ساعو آنرا تعمفر خواهد نمود در صتور عتد انجتا تعهتد ختود در مقابتل
خریدار مسوولفهی قرارداد خواهد داشو ا این مسوولفو ممکن اسو ب یکی از گون ها زیر باشد:
البا وروشنده ب تعمفر.

.
.2

ررداخو خسار خواب اار(عد النفی).

.3

ررداخو مب غی معفن شده در قرارداد(وع الهبا ).

.8

ترافبی از روشها باال.

ا ااربرد هر یک از روشها گفه شده بسهگی ب قرارداد طروفن قانون حاام بتر مویتوع و یتا عترف
دارد.
-2مسئولیت غیر قراردادی:
اانون ا مسوولفو قرارداد را شناخهفم می توان گفو  :هر مسوولفهی ا قرارداد نباشد مسوولفهی
غفر قرارداد اسو .گاهی حهی بفن دو نفر ا با هم قرارداد بسه اند نفب ممکتن استو مستوولفو
غفر قرارداد رفش بفاید  .ب عبار دیگر تما مسوولفههایی ا برا طروفن قترارداد رتفش متی آیتد
لبوماً قرارداد نفسو ب ک برخی از آنها ممکن اسو قرارداد و برخی غفر قرارداد باشتد .مستوولفو
غفر قرارداد خود ب دو دسه تقسفم می گردد .اگر آنچ باعث گریبان گفر شدن شتخص متی شتود
وعدان و باشد مسوولفو را اخالقی و اگر قانون باشد مسوولفو را قانونی می نامند.
 مسئولیت اخالقی:
مسوولفو اخالقی همان عذاب وعدان و یا سرزنتی اسو ا انسان ازدرون خود و یا از زبتان دیگتران
رس از انجا اار بد و یا خوددار از انجا اار خوب می شنود .هنگامی ا وترد ستالخورده ا از شتما
می خواهد ا او را از خفابان بگذرانفد و شما بی تفاو از انار او می گذرید و ناگهان با شنفدن صتدا
ترمب خودرویی مهوع تصادف خودرو با و می شوید اگر ه قانون ممکن اسو راننده خودرو را مقصر
حادث ق مداد اند اما عالوه بر ندا درونی دیگران نفب ممکن اسو شتما را بت ختاطر هنتفن عم تی
سرزنش نمایند و مسوولفو این اار را مهوع شما بدانند  .اما آیا حب با آنهاستو ! بتا توعت بت اینکت
یابط و معفار متخصی برا احراز مسوولفو در هنفن موارد وعود ندارد و با قوانفن وع ی در ایتن
دنفا نمی توان هنفن شخصی را قانوناً مسوول دانسو ولی شاید از نظر اخالقی مسوول باشد!!!
 مسئولیت قانونی:
رفش از گفهگو درباره مسوولفو قانونی باید گفو ا تفکفک مسوولفو غفر قرارداد ب قانونی و اخالقی
بدین معنی نفسو ا مسوولفهها قانونی مسوولفو اخالقی نفسهند ب ک در تمامی موارد ات قتانون
شخص را مسوول می داند مس م ًا اخالق نفب ورد را مسوول می شناستد امتا بتا توعت بت اینکت ق مترو
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اخالقفا گسهرده تر از قانون می باشد لبوماً تمامی موارد غفتر اخالقتی هنتوز غفتر قتانونی نتتده انتد.
بنابراین هرگاه سخن از مسوولفو اخالقی ب مفان آید منظور مسوولفههایی اسو ا هنوز قانونی نتتده
اند و منظور از مسوولفهها قانونی موارد اسو ا ع فرغم اینک در اخالقی بودن اینگونت مستوولفهها
شکی نفسو اما منظور موارد اسو ا قانون آنها را ب عنوان مسوولفو شناستایی نمتوده استو .متثالً
شکسهن شفت خان دیگر با سنگ اگر ه اار غفر اخالقی اسو ولی ما در تقسفم بند مسوولفو
این مورد را عبء مسوولفهها قانونی ب شمار می آوریم ن مسوولفو اخالقی.
مسوولفو قانونی هنگامی ب بار می آید ا ورد ب سب نقض عمد یتا غفتر عمتد قتانون در مقابتل
اشخاص عامع و یا ا فهی ب نا اعهماع مسوول شناخه می شود .ا خود ب دو دسه اففر و مدنی
تقسفم می گردد.
الف) مسئولیت کیفری:
مسوولفو اففر یا عبائی زمانی تحقب رفدا می اند ا ورد یا اوراد

مخالف نظتم عمتومی عامعت

عمل یا اعمالی را مرتک شوند و باعث اخالل در نظم عمومی عامع گردند .در واقی برا ایجاد نظتم و
امنفو در عامع قوانفنی تنظفم و ب اعرا گذاشه شده اسو ا ورد در صتور زیتر رتا گذاشتهن ایتن
قوانفن و مقررا عامع را مهضرر می نماید ب همفن خاطر بتر طبتب قتانون در قبتال عامعت مستوول
شناخه می شود .البه منظور ما از قانون عالوه بر قانون ب معنا خاص شتامل مقتررا

مصتوبا و

آیفن نام ها در حدود ق مرو قابل اعمال آنها نفب می باشد رس مسوولفو اففر مورد نظر ما تخ فتا
ادار و انضباطی را نفب شامل می گردد .در زیر ب هند نمونت از اعمتال ختالف قتانون ات مستوولفو
اففر در ری دارد اشاره می شود:


رد شدن خودرو از هراغ قرمب.



حمل و نگهدار اس ح غفر مجاز.



بکارگفر نفرو اار رایفن تر از رانبده سال.



بکارگفر اتباع خارعی واقد مجوز اشهغال یا اار اقامو.



رانندگی با سرعو غفر مجاز یا بدون گواهفنام .

ب) مسئولیت مدنی:
بر خالف مسوولفو اففر ا همفت ناشی از خواسو و اراده شخص می باشد و بفتهر ب هم خوردن
نظم عامع و زیر را گذاشهن قوانفن مد نظر اسو در مسوولفو مدنی یا حقتوقی شتخص خواسته یتا
ناخواسه ب دیگر زیان می زند و قانون ب سب همفن زیان(اگره بصور غفر عمد باشد) شخص را
مسوول عبران آن می شناسد .گاهی عالوه بر مسوولفو متدنی مستوولفو اففتر نفتب ممکتن استو
دامنگفر شخص گردد.
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بنابراین مسوولفو مدنی عبارتسو از " الهبامی ا شخص(حقفقی یا حقوقی) نسبو بت عبتران زیتان
وارده ب دیگر دارد اعم از آنک زیان مذاور در اثر عمل خود شخص مسوول یا اعمال اشخاص وابسه
ب او و یا ناشی از اشفاء و اموال تحو مالکفو یا تصرف و بوعود آمده باشد".
مسئوليت قراردادي

مسئوليت اخالقي

انواع مسئوليت
مسئوليت غير قراردادي

مسئوليت كيفري
مسئولیت قانونی

مسئولیت مدنی

بخش دوم :مسئولیتهای بیمه پذیر
اانون ررستی ا مطرح اسو این اسو ا آیا شخص می تواند تمامی گون ها مسوولفو ا در بتاال
ب آن اشاره شد و ممکن اسو مهوع و شود را بفم نماید در ادام ب بررسی قاب فو بفم شدن یتا
نتدن هر یک از آنها می رردازیم:
مسئولیت قراردادی:
همانطور ا رفش از این گفه شد مسوولفو قرارداد از عد ایفتا تعهتدا توستر طتروفن قترارداد
ناشی می شود و عد ایفا تعهدا ب یکی از دالیل زیر می تواند باشد:
الف) ب خواسو و اراده شخص.
ب) عوامل خارج از اراده ورد.
در حالو اول با توع ب اینک ورد ب خواسو و اراده خود ب تعهدش عمل ننموده و باعث زیتان طترف
قرارداد خود شده اسو مویوع قابل بفم شده نمی باشد زیرا در تمامی انواع بفم (بجب بفم عمر آنهتم
تحو شرایر ویژه ا ) عمل عمد بفم گبار(گاهی بفم شده) عبء اسهثنائا بفم نام می باشد و بفم
گر تعهد در قبال هنفن خسارتهایی ندارد و از طرف دیگر در صور بفم نمودن هنفن موارد بفم
گبار هر زمان بخواهد می تواند با عد ایفا تعهدا قرارداد ختود بفمت گتر را مهعهتد بت ررداختو
خسار نماید.
حالو دو موارد خارج از اراده بفم گبار می باشد .در هنفن موارد عمدتاً یا شخص دیگتر مستوول
خسار شناخه می شود و یا اینک ع فرغم ورود زیان ب طترف دیگتر قترارداد هفچگونت مستوولفهی
مهوع اسی نمی باشد .مثال خسارتها ناشی از قوه قاهره(وورس ماژور) ا در هر دو حالو با توع ب
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اینک مسوولفهی مهوع طرف دیگر نمی باشد ب ع و وقدان مویوع بفم نمودن آن نفب منهفی اسو.
البه بجب موارد ووق حاال هند را می توان رفش بفنی نمود ا ن اراد اسو و ن عبء وورس ماژور
می باشد و در واقی ورد بدون اینک خود خواسه باشد در مقابل طرف قرارداد مسوول شناخه می شود.
ولی هنفن موارد بسفار نادر اسو .بنابراین با صرف نظر از آنها می توان گفو ا مسوولفو قرارداد
عمدتاً قابل بفم شدن نمی باشد.
امروز در عهان مسوولفهها قرارداد نفب تحو روشش شراهها بفم قرار متی گفترد .امتا بتا در نظتر
گروهن اصول بفم و تعاریف ارائ شده از بفم و بفم گبار نمی توان آنها را بفم مسوولفو نامفد و نتا
تضمفن یا گارانهی برا آن برآزنده تر اسو.
مسئولیت اخالقی:
با توع ب اینک معفار و یابط متخصی برا احراز مسوولفو اخالقی وعود ندارد .بنابر این نت استی
می تواند ب اسهناد مسوولفو اخالقی دیگر ادعا خسار نماید و ن دادگاهی می تواند استی را بت
مسوولفو اخالقی مههم نماید .رس این نوع از مسوولفو نفب قابل بفم شدن نمی باشد.
مسئولیت کیفری:
مسوولفو اففر مهوع اسی می شود ا با نقض عمد قوانفن باعث اخالل در نظم عمتومی عامعت
شده اسو .هنفن شخصی با عناوینی همچون مجر و یا مهخ ف شناخه می شود  .عالوه بر اینک بفم
نمودن خسارا ناشی از عمد بفم گبار ممنوع می باشد بفم اردن عر هفچ توعف قانونی نداشته و
می تواند خود نوعی عر ت قی گردد .
مسئولیت مدنی:
همانطور ا رفش از این گفهفم مسوولفو مدنی عایی مطرح می شود ات شخصتی م تب بت عبتران
خسار وارد ب دیگر می باشد .ا این البا ممکن اسو ب سب عمل عمد یا غفر عمد عامل بت بتار
آمده باشد .آنچ بفم شدنی اسو عنب غفر عمد مسوولفو مدنی یا همان یمان قهر اسو .یعنتی
البا ب عبران خسارتی ا خارج از اراده ورد بوده و قانون بر و تحمفل می نماید .زیرا عنبت عمتد
آن رنگ و بو اففر رفدا خواهد نمود و از طروی عمل عمد بفمت گتبار هرگتب تحتو روشتش بفمت
نخواهد بود.
در بفم مسوولفو مدنی مویوع بفم تامفن و عبران خسارتهایی اسو ا در اثر حوادث ناشی از وعل
یا ترا وعل اوراد و بنگاهها و سازمانها مهوع دیگران می شود.
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بخش سوم :مبانی نظری مسئولیت:
در بحث مبانی مسوولفو ب دنبال راسخ دادن ب این ررسش هسهفم ا ب ه استهناد استی را متی
توان مسوول شناخو و یا ه اسی باید خسار را عبران اند .راسخ هنفن ررستهایی را تا حتدود
می توان در قوانفن هر اتور عسهجو ارد .مثالً ماده 333ق . .می گوید صتاح دیتوار یتا عمتار یتا
اارخان مسوول خساراتی اسو ا از خراب شدن آن وارد می شود متروط بر اینک خرابتی در نهفجت
عفبی حاصل گردد ا مالک مط ی بر آن بوده یا از عد مواظبو او تولفد شده باشد .اما با توع ب اینک
هم مصادیب حوادث را نمی توان در قانون رفدا ارد بههرین راه این استو ات سرهتتم هتا ایتن
قوانفن یا ب عبار دیگر طرز تفکر حاام بر قانون را رفدا نمود تا بهوان در تمامی موارد حکتم قضتف را
اسهخراج ارد.
حقوق ایران دو سرهتم عداگان دارد  .یکی وق اسالمی و دیگر حقوق غرب ب ویژه اتور ورانس .
بنابر این برا آشنایی با مبانی نظر مسوولفو ابهدا ب بررسی نظرا مطترح شتده در حقتوق غترب و
سپس وق اسالمی خواهفم ررداخو.
مبانی نظری مسئولیت در حقوق غرب:
در حقوق اتورها غرب نظرا و تفکرا گوناگونی در زمفن مسوول شناخه شتدن اوتراد در مقابتل
دیگران مطرح شده اسو ا در اینجا ب برخی از آنها اشاره می شود:
نظریه تقصیر:
بر طبب این نظری ا بر اساس اصل برائو بنا نهاده شده اسو هنانچ اسی مرتک تقصفر و خطایی
شود مسوول شناخه می شود و این وظفف زیاندیده اسو ا ثابو نماید ب ع و تقصفر دیگر زیتانی
ب او وارد شده اسو و از طروی هنانچ عامل زیان ثابو انتد ات زیتان وارده در نهفجت تقصتفر ختود
زیاندیده یا عامل دیگر بوده اسو دیگر مسوولفهی در قبال زیاندیده ندارد .حسن این نظری در آنسو
ا هر اس را مسوول اعمال خود می داند و بنابراین باعث اوبایش دقو در اوراد عامع می گردد .
ایراد نظریه تقصیر:
 عف

ببرگ آن این اسو ا بجا الهفا بختفدن ب زیاندیده و را ات عمتدتاً هتم در ویتعفو

نامساعد قراردارد م ب ب اثبا تقصفر عامل زیان می داند ات در ااثتر مواقتی هنتفن امتر شتدنی
نفسو بخصوص اگر عامل زیان از موقعفو بههر برخوردار باشد .برا مثال اتارگر ات عمتدتا از قتتر
یعفف عامع اسو باید برع ف اارورما ا از قتر توانمند اسو اقام دعوا نموده و تقصتفر و را ثابتو
اند.
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 احهمال دارد مهضرر نهواند ثابو اند ا یرر ب او وارد شده اسو و یا یرر در نهفج تقصفر واعل
وعل بوعودآمده اسو بویژه در دوران رفتروه وع ی ب ع و رفچفده بودن قضف و مهعدد بتودن دستو
اندرااران حادث شناسایی مقصر گاهی اگر ناممکن نباشد دشوار اسو .
نظریه خطر:
عفبها مذاور در نظری تقصفر بویژه مهعدد بودن ع ل اص ی زیان وارده موع ایجاد نظری عدیتد
ب نا نظری خطر گردید .بنابر این نظری عامل زیان مسوول زیان وارده ب دیگران می باشد مگر اینک
تقصفر دیگر را ثابو نماید  .یعنی هر اس ا در اثر وعالفو خود خطرهایی ایجاد اند و موع زیان
دیگر شود مسوول و م ب ب عبران آن اسو.در واقی ورد هون از مناوی این وعالفو بهره مند می شود
ناهار باید عبران یرر را ا از این راه ب دیگر وارد می شود را نفب بپذیرد.
ایراد نظریه خطر:
عف این نظری آن اسو ا از ابهکار عمل شکووا شدن استهعتدادها و بهره گفتر اوتراد از امکانتا و
سرمای گذار ع وگفر می اند.هون شخص سرمای گذار در طول دوران سرمای گذار بتفم ایجتاد
خسار ب دیگران را دارد.
نظریه مطلق خطر:
این نظری تکمفل شده نظری ووق می باشد و می گوید هر اس موعت عبتران زیتان دیگتر

شتود

مسوول عبران آنسو و اثبا خالف آن عب در موارد قوه قاهره (وورس ماژور) عتایب نمتی باشتد .ع تو
رفدایش هنفن نظری ا حمایو اامل از زیان دیدگان بود.
نظریه های مختلط :
گروهی از حقوقدانان بر این باورند ا ن نظری تقصفر و ن نظری خطر هفچکدا ب تنهایی نمتی توانتد
در تمامی موارد راسخگو نفازها اساسی عامعت باشتد .بت همتفن ختاطر رفتتنهاد نمتوده انتد ات
مسوولفو مبهنی بر تقصفر(نظری تقصفر) ب عنوان اصل و قاعده در نظر گروه شود و مستوولفو بتدون
تقصفر(نظری خطر) اسهثنائی بر اصل مذاور ب حساب آید  .ب عبار دیگر اصل بر ایتن استو ات تتا
تقصفر عامل زیان ثابو نتود نباید او را مسوول عبران خسار دانسو مگر اینک قبالً قانون برا هنفن
موارد مسوولفو بدون تقصفر را رفش بفنی نموده باشد .نگاهی ب قوانفن ایتران نتتان متی دهتد ات
قانونگذار ایرانی بفتهر مهمایل ب رفرو از این شفوه می باشد.
نظریه تضمین حق:
11

بر طبب این نظری هر اس حب دارد در عامع خود سالم و ایمن زندگی اند و حقوق او تضمفن شود و
هفچکس حب ندارد حقوق و سالمهی و ایمنی دیگران را ب خطر اندازد .رس ب محض اینک حقوقی زیر
را گذاشه شد باید عبران شود .این نظری ا توسر آقا اسهارا-حقوقدان ورانسو مطرح گردیده و
سپس توسر رفروان و توسع داده شده اسو بفش از اینک در ری مقصر حادثت و اثبتا تقصتفر و
باشد ب دنبال راه هاره ا برا عبران خسارتها وارد ب زیاندیده می باشد .البه گفهنی اسو ا این
نظری اولویو را ب خسارا عانی می دهد و در مورد خسارا متالی شترط عبتران خستار را احتراز
مسوولفو می داند.
مبانی نظری مسئولیت در فقه اسالمی:
مبانی مسوولفو در وق اسالمی نفب همواره عبء مباحث بسفار رویا بوده اسو .هر گروه از وقها اسالمی
بر رای

برداشهها خود از ایا و روایا نظرا مخه فی در خصتوص مستوول شتناخهن شتخص در

عبران زیانها وارد شده ب دیگر تحو عنوان یمان قهر ابراز داشه اند ا می توان آنها را در ست
قاعده زیر خالص نمود:
قاعده الضرر:2
داسهان شکل گفر این قاعده بدین شرح اسو ا  :ستمتره بتن عتنتدب درخو خرمایى در بتاغ یکتى
از انصار داشو .منبل آن انتصتارى در آستهتان آن باغ قرار داشو .سمره بدون اعازه از انصتارى بتتراى
ستراتتی ب درختو ختود روتو و آمتد مى ارد .مرد انصتارى از ستمره ختواستتو بتت هنگتا ورود
اعازه بگفرد .اما او نپذیروو .انصارى شکایو نتبد رفامبر(ص) برد .رفامبر اسال (ص) انصارى را احضتار و
شکایو انصارى را بت او اطتالع داد و از او خواسو هنگامى ا قصد دارد وارد باغ شود اعتازه بتگتتفرد.
اما او نپذیروو رفتامبر ورمتود :در برابتر آن درخهتى در بتهتتتتو بتگتفتتر .ستتمره نپتذیروو .رفتامبر
اسال (ص) خطاب ب مرد انصارى ورمود :تتو مترد زیان زننده اى هستهى و زیتانى در استال نفستو( .
الیرر و الیرار وی االسال ) .سپس دسهور داد درختتو او را اندنتد و رتفش او انداخهنتد .رفتامبر(ص)
ورمود :برو هر عا ا خواسهى آن را بکار.
قاعده اتالف :
من ات ف مال الغفر وهو ل یامن .یعنی هر اس مال دیگر را ت ف اند یامن اسو(مسوول عبتران آن
اسو) .در اتالف ن عمد شرط اسو و ن ع م .برا یامن شناخهن مه ف الز نفستو او عمتدا“ متال را
ت ف ارده باشد ن عمد در وعل الز اسو و ن عمد در نهفج  .اگر عصا شخصتی ( بتدون عمتد در
2

 -ب نقل از

با اندای تغففر.

 -3سفد لطف ال اتابکی رئفس هفأ اول مسهتار دیوان محاسبا اتور

ب نقل از http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=131 :با اندای تغففر.
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وعل ) ب شی ء عهفقة دیگر اصابو اند و آن را بتکند مسوول اسو ؛ هر هند شکسهن را نخواسته
باشد ( یعنی عمد در نهفج نداشه باشد ) ع م مرتک
یعنی الز نفسو بداند عمل او موع

هم بترا مستوول دانستهن او الز نفستو ؛

زیان می شود همچنان ا الز نفسو بداند اگتر یترور

وارد

سازد باید عبران اند.
قاعده تسبیب :
قاعده تسبف

ا یکی از قواعد وق اسو و بر مبانی و اساس آن هفچگون ایراد و اشتکالی وارد نفستو.

عبار از این اسو ا هر اس سب ت ف و خسار گردد ولو آنک خود مباشر ب اتالف و توع یرر
نداشه باشد یامن اسو و باید عبران مال ت ف شده را بنماید و مسوولفو مدنی این امر مهوع مسب
اسو مثال شخصی ا می خواهد خان هند طبق انار همسای خود بستازد و بتدون رعایتو احهفتاط و
رفش بفنی شروع ب ری انی می نماید در نهفج خان همسای خراب و اثاثف او زیر آوار مانده ت ف متی
گردد مسوول اسو و باید از عهده خسارا همسای بر آید .در قاعده تسبف مباشر شرط نفسو ولتی
در قاعده ت ف مباشر شرط اسو .
مسئولیت مدنی در قوانین ایران :
همانطور ا رفش از گفهفم قوانفن ایران دارا دو سرهتم یکی حقوق رومی-ژرمنی بتویژه ورانست و
دیگر وق اسالمی اسو  .مبانی مسوولفو را در هر دو مورد باال بررسی اردیم اانون می خواهفم تب ور
این دو منبی را در زمفن مسوولفو مدنی در قوانفن اتور بررسی نمایفم:
قانون اساسی:
اصل  : ۴هفچاس نمیتواند اعمال حب خویش را وسف ایرار ب غفر یا تجاوز ب مناوی عمومی قرار دهد.
(الیرر)
اصل  : ۷هر گاه در اثر تقصفر یا اشهباه قایی در مویوع یا در حکم یا در تطبفب حکم بر مورد خاص یرر
ماد یا معنو مهوع اسی گردد در صور تقصفر مقصر طبب موازین اسالمی یامن اسو و درغفر این
صور خسار ب وسف دولو عبران میشود و در هر حال از مههم اعاده حفثفو میگردد.

قانون مدنی :
روح مسوولفو مدنی در قانون مدنی ایران از قاعده ال یرر و ال یرار الها گروه اسو و این اصل مبهنی
بر حکومو عقل و حاای از آن معنی اسو ا هر اس ب دیگران بهر عنوان یا ب هر وسف یرر برساند
 -4به نقل از  http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=562: :با اندكي تغيير.
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باید از عهده خسارا وارده برآید و زیانها وارده را عبران اند و هر گاه عده ا در یرر رستانفدن بت
غفر شراو داشه باشند هم آنها باید با رعایو قاعده مذاور از عهده خسارا مهضرر بتر آینتد  .تب تور
قاعده اتالف در قانون مدنی بدینسان اسو:
ماده"- 23هر اس مال غفر را ت ف اند یامن آن اسو باید مثل یا قفمو آنرا بدهد.اعتم از اینکت از
رو عمد ت ف ارده باشد یا بدون عمد و اعم از اینک عفن باشد یا منفعو و اگر آنرا نتاقص یتا معفتوب
اند یامن نقص قفمو آن مال اسو".
و قاعده تسبیب بدینسان :
ماده1

" هر اس سب

ت ف مالی بتود باید مثل یا قفمو آنرا بدهد و اگر سب نقتص یتا عفت آن

شده باشد باید از عهده نقص قفمو آن برآید".
قانون مسئولیت مدنی :
قانون مسوولفو مدنی ا متهمل بر  1ماده می باشد در سال  331ب تصتوی رستفده استو .ایتن
قانون در ماده یک عامل زیان را مسوول عبران آن می داند و می گوید:
ماده  " 1هر اس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نهفج بی احهفاطی ب عان یا سالمهی یا مال یا آزاد
یا حفثفو یا شهر تجار یا ب هر حب دیگر ا ب موع قانون برا اوراد ایجاد گردیده لطم ا
وارد نماید ا موع یرر ماد یا معنو دیگر شود مسوول عبران خسار ناشی از عمل خود می
باشد

بخش چهارم :بیمه مسئولیت مدنی و انواع آن
تعریف بیمه مسئولیت مدنی:
در تعریف بفم مسوولفو گفه اند " بفم مسوولفو مدنی عقد اسو ا ب موعت آن بفمت گتر در
ازا دریاوو حب بفم مقرر از بفم گبار مهعهد استو ات در صتور تحقتب خطتر مویتوع بفمت
خسار وارد ب اشخاص ثالث را عبران اند" .امتا متی دانتفم ات بتر استاس متاده یتک قتانون بفمت
( 3 1خورشفد ) "بیمه عقدی است که به موجب آن یك طرف تعهد می کندد در ااا پرداخدت وجده یدا
وجوهی اا طرف دیگر در صورت وقوع یا بروا حادثه خسارت وارده بر او را جبدران نمدوده یدا وجده معیندی
بپردااد ." ...
 -ماده -1ق.ب .بفم عقد اسو ا ب موع

آن یک طرف تعهد می اند در ازاء ررداخو وع یا وعوهی از طرف دیگر در صور

وقوع یا بروز حادث خسار وارده بر او را عبران نموده یا وع معفنی بپردازد .مهعهد را بفم گر طرف تعهد را بفم گذار وعهی را ا بفم
گذار ب بفم گر می رردازد حب بفم و آنچ را ا بفم می شود مویوع بفم نامند.
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رس در عقد بفم

بفم گر خسار وارد ب بفم گبار را عبران می نماید ن شخص دیگر را  .بنابراین

می توان بفم مسوولفو را ب صور زیر تعریف نمود:
بیمه مسئولیت مدنی قراردادی است که به موجب آن یك طرف (بیمه گر) تعهدد مدی کندد در ااای
پرداخت مبلغی به عنوان حق بیمه اا سوی طرف دیگر(بیمه گزار) در صورت بروا حادثده خسدارت
وارد به او که ناشی اا ادعای قانونی دیگران به سبب ورود آسیب بدنی یا مالی باشد را جبران نماید .

ولی با توع ب اینک تعریف اول ع فرغم ایراد مذاور ههار هوب بفم مسوولفو را گویاتر بفان می اند
ما نفب با هتم روشی از ایراد باال در این نوشهار ب تناس از هر دو تعریف اسهفاده خواهفم نمود.
انواع بیمه های مسئولیت بر اساس ارتباط بیمه گزار با ایاندیده:
در تعریف بفم مسوولفو گفهفم ا بفم مسوولفو قرارداد اسو ا در آن بفم گر در ازا ررداخو
حتب بفمت از ستتو بفمت گتتبار تعهتتد متتی انتد خستتارتها وارد بت او ات ناشتتی از ادعتتا قتتانونی
دیگران(اشخاص ثالث) باشد را عبران نماید .بسه ب اینک منظور از دیگران(اشخاص ثالث) هت اتس
یا اسانی باشد می توان انواع مخه فی از بفم ها مسوولفو را برشمرد.
صرف نظر از اینک صاح نظران مخه ف انواع بفم ها مسوولفو را ب هند دسه تقسفم می انند ما
بر این باوریم ا تقسفم بند نفب همانند تعریف باید هم بگونت ا باشتد ات همت مصتادیب ختود را
دربربگفرد و هم طور باشد ا موارد ناهمگون در یک دسه قرارنگفرد .بت نظتر متا بفمت نامت هتا
مسوولفو را می توان در ههار نوع مخه ف ب شرح ذیل دسه بند نمود:
.

بفم مسوولفو مدنی اارورما در برابر اارانان .

.2

بفم مسوولفو مدنی حرو ا .

.3

بفم مسوولفو مدنی تولفدانندگان ااال.

.8

بفم مسوولفو مدنی عمومی.

الف :بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در برابر کارکنان .
هر گاه شخص نگران این باشد ا مبادا قانون و را ب سب زیانها وارد ب اارانانش مسوول عبران
خسار بداند می تواند این نگرانی خود را تحو روشش بفم مسوولفو اارورما در قبال اارانان قترار
دهد.
 -1مبنای مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان:
بر اساس ماده  4قانون اار برا صفانو نفرو انسانی و منابی ماد اتور رعایو دسهورالعم هائی ا
از طرف شورا عالی حفاظو ونی ( عهو تامفن حفاظو ونی ) و وزار بهداشو درمان و آموزش
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ربشکی ( عهو ع وگفر از بفماریها حرو ا و تامفن بهداشو اار و اارگر و محفر اار) تدوین
مفتود برا ا ف اارگاهها اارورمایان اارگران و اارآموزان البامی اسو  .و بر اساس ماده ماده 1
همان قانون اارورمایان و مسووالن ا ف واحد ها
مصوبا

مویوع ماده  4این قانون مک فند بر اساس

شورا عالی حفاظو ونی برا تامفن حفاظو و سالمو و بهداشو اارگران در محفر اار

وسایل و امکانا الز را تهف و در اخهفار آنان قرار داده و هگونگی ااربرد وسایل ووق الذار را ب آنان
بفاموزند و در خصوص رعایو مقررا

حفاظهی و بهداشهی ورد

و اعرا

دسهورالعم ها

مربوط

اارگاه می باشند .و باالخره اینک بر اساس ماده  -1مسوولفو اعرا مقررا و یوابر ونی و بهداشو
اار بر عهده اارورما یا مسوولفو واحد ها مویوع ذار شده در ماده  4این قانون خواهد بود هرگاه
بر اثر عد رعایو مقررا مذاور از سو اارورما یا مسوولفو واحد حادث ا رخ دهد شخص اارورما
یا مسوول مذاور از نظر اففر و حقوقی و نفب مجازاتها مندرج در این قانون مسوول اسو  .اارورما
می تواند بختی از این مسوولفو خود را با خرید بفم نام مسوولفو اارورما در قبال اارانان تحو
روشش بفم مسوولفو درآورد.
موضوع بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان:
بفم مسوولفو مدنی اارورما در قبال اارانان قرارداد اسو ا مویوع آن عبران خسارتها ناشتی
از آسف بدنی وارد ب اارانان بفم گبار می باشد .ب عبار دیگر هنانچ بر اثر حوادث تحو روشتش
بفم نام آسفبها بدنی برا اارانان شاغل بفم گبار در هنگا انجا وعالفو مندرج در بفم نامت و
در بازه زمانی و مکانی متخص شده در بفم نام بوعود آید و بر اساس قانون بفم گبار مسوول عبران
آن شناخه شود بفم گر حدااثر تا سقف تعهدا مندرج در بفم نام آنرا عبران خواهد نمود.
دسته بندی بیمه نامه های مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان:
با توع ب نوع وعالفهی ا اارورما ب آن می رردازد می توان س دسه بفم مسوولفو اارورما در قبال
اارانان ب شرح زیر در نظر گروو .البه این دسه بند یرورتی ندارد ب ک صرواً ب منظور ساده
ساز عم فا بفم گر اسو ا برخی از شراهها بفم اقدا ب هنفن دسه بند نموده اند.
 بیمه نامه م.م.کارفرمایان(پیمانكاران) پروژه های ساختمانی در قبال کارکنان
 بیمه نامه م.م.کارفرمایان واحد های تولیدی صنعتی خدماتی در قبال کارکنان
 بیمه نامه مسئولیت کارفرمایان (پیمانكاران)پروژه های عمرانی.
ویژگیهای بیمه مسئولیت کارفرما:
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هر شخصفو حقفقی یا حقوقی ا از ورد یا اوراد در ازا ررداخو حب السعی(حقوق یا دسهمبد)
عهو انجا امور معفن و متخص اسهفاده می نماید می تواند اقدا ب خرید این بفم نام نماید.
بفم گر در این بفم نام خسارا
قصور بفم گبار در نظار

ناشی از آسف

بدنی وارد ب اارانان ا ب سب

سهل انگار و

و اسهفاده از وسایل بی حفاظ و معفوب در حفن اار و یا یعف اقداما

ایمنی می باشد را تحو روشش قرار می دهد .ب عبار دیگر تعهد بفم گر منوط ب احراز مسوولفو
بفم گبار بوده و بفم گر در قبال هر گون حادث ا ا در محفر اار رخ می دهد تعهد ندارد
بنابراین نباید آنرا با بفم حوادث اشهباه گروو .برخی از ویژگفها این بفم ب شرح زیر می باشد :
 این بفم نام وقر خسارا

ناشی از آسف

بدنی (یرب عرح نقص عضو و وو ) را روشش می

دهد.
 این بفم نام تنها خسارتها وارد ب اارانان را تحو روشش قرار می دهد مگر اینک تواوب دیگر
شده باشد.
 خطرا مویوع بفم تنها باید حوادث مرتبر با اار می باشد .
 این خطرا باید در محدوده اارگاه و در حفن انجا وعالفو مورد بفم باید رخ داده باشد مگر اینک
تواوب دیگر صور گروه باشد .
 از آنجا ا نوع رابط اسهخدامی بفن اارورما و اارانان موع

س

مسوولفو اارورما در قبال

اارانان نمی شود لذا این بفم نام ا ف اارانان اعم از رسمی رفمانی روزمبد قرارداد

تما وقو و

یا راره وقو را تحو روشش قرار می دهد.
تعهدات بیمه گر:
تعهدا اص ی بفم گر عبران خسارتها ناشی از آسفبها بدنی اسو ا می تواند ب یکتی از اشتکال
زیر باشد:


غرامو وو و نقص عضو



هبین ها ربشکی

بفم گران تعهدا خود را در هر یک از دو زمفن باال ب دو بخش هر حادث و طی دوره تقستفم بنتد
می انند.
الف :بیمه مسئولیت مدنی كارفرما در قبال كاركنان ویژه فعالیتهاي ساختمانی
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در این نوع بفم نام ب دلفل اینک مالا محاسب حب بفم مساحو ال بنا و مراحل اار اسو
بنابراین بفم گر تاافد وراوانی رو اعال دقفب و صحفح مساحو ال بنا دارد .مساحو از عمی دو
مورد زیر بدسو می آید:
 مساحو ال ساخه شده .
 هرگون ایاو بنا.
ا منظور از مساحو ال مساحو تما طبقا

ب همراه تما متاعا ساخهمان را شامل مفتود و

باید دقو شود تا با مساحو زیر بنا ا شامل مفبان سطح اشغال شده زمفن توسر ساخهمان اسو
اشهباه گروه نتود.
همچنفن ب دلفل اینک اعال مهراژ مساحو ال بنا ارتباط مسهقفم با حب بفم رای دارد بفم گر می
تواند برا
تخری

رسفدن ب حب بفم نهایی مراحل اار
ساخهمان (بنا

اار  -محوط ساز

قدیمی) -گودبردار

را نفب با توع ب رفتروو وفبیکی رروژه نظفر

و خاابردار  -اعرا

وونداسفون -دیوارهفنی-نازا

مورد محاسب قرار دهد .اگره رفتروو اار می تواند باعث اعمال درصد

تخففف در حب بفم رای شود اما برخی مراحل رر خطر نظفر نص

اسک و و یا نمااار با ررداخو

مب غی بابو ایاو نرخ تحو روشش قرار مفگفرد.
بنابراین ذار هر یک از مراحل ووق توسر بفم گر می تواند شرایر محاسب حب بفم را تغففر دهد .ب
همفن دلفل بفم گر تاافد وراوانی نسبو ب اعال دقفب مراحل اار و نفب تکمفل ررستنام مربوط
دارد .با توع ب اینک بفم گر با در نظر گروهن مهراژ و با توع ب نوع مفبان رفتروو وفبیکی رروژه با
اعمال تخففف ها ویژه و یا حهی محاسب تتدید اار ب حب بفم نهایی مفرسد الز اسو تا عهو
ع وگفر

از بروز متکل در هنگا ررداخو خسار

(نظفر اعمال قاعده نسبی از سو

بفم

گر)ررستنام ب طور دقفب و در امال حسن نفو تکمفل گردد.
ب :بیمه مسئولیت مدنی كارفرما در قبال كاركنان پروژه هاي عمرانی
دراین نوع رروژه ها آنچ برا بفم گران مهم اسو وحب بفم رای برمبنا آن محاسب می گردد عبارتند
از:
 نوع وعالفو ها شغ ی.

 تعداد ررسنل متغول ب وعالفو.
در این حالو نفب اعال محدوده وعالفو ب دقو و اامل بسفار مهم و تاثفرگذار اسو .در این نوع بفم نام
باید تصویر رفمان ارائ گردد زیرا بفم گر با مطالع رفمان اوال" مویوع اار و نوع وعالفو را مورد ارزیابی
قرار می دهد ثانفا" با متخص شدن نوع وعالفو می تواند ریسک را ب درسهی ارزیابی نموده و حب بفم
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رای را متخص نماید .همچنفن محدوده وعالفو در رفمان متخص اسو و در زمان ررداخو خسار ب بفم
گر امک خواهد نمود تا در تتخفص محدوده محل وعالفو و هگونگی ررداخو خسار بررسی ها الز را
انجا داده و خسار را ب درسهی ررداخو اند.
به عنوان مثال دررفمان یک رروژه عمرانی مربوط ب حفار ولول گذار وایالب ب دقو مساوو حفار
طول و عرض و عمب آن و محدوده وعالفو امک بسفار ب بفم گر عهو ارزیابی ریسک رروژه خواهد
نمود .نکه دیگر تعداد ررسنل اسو بفم گذاران باید تعداد ررسنل خود را اعم از ثابو و مهغفر ب درسهی
اعال نمایند زیرا تعداد آنها ب عنوان یک رارامهر مسهقفم در ورمول محاسب حب بفم تاثفر گذار اسو.بدیهی
اسو درصورتفک تعداد موعود و تعداد بفم شده در بفم نام با یکدیگر همخوانی نداشه باشند موع
اعمال قاعده نسبی خواهد گردید ا این امر موع ررداخو بختی از خسار توسر بفم گذار می شود.
ج :بیمه مسئولیت مدنی كارفرما در قبال كاركنان پروژه هاي صنعتی،تولیدي ،خدماتی و بازرگانی.
در این نوع رروژه ها ا شامل تما وعالفو ها شغ ی ب غفر از ساخهمانی و عمرانی اسو بفم گر
رارامهرها زیر را عهو ارزیابی ریسک مورد توع قرار می دهد :
 نوع وعالفو بفم گذار.
 تعداد ررسنل شاغل.
 خطرا معمول در محل اار.
 تعهدا درخواسهی.
 مد بفم نام .
این عوامل بههرین عوامل محاسب حب بفم و ارزیابی ریسک ب شمار می آیند و بفم گر تأافد وراوانی
عهو دقو در تکمفل ررستنام بخصوص این رارامهرها دارد  .بدیهی اسو در صور بروز خسار هر ادا
از عوامل یاد شده ا ب درسهی اعال نتده باشد و موع گردد ا بفم گر ارزیابی دقفقی از ریسک نداشه
و حب بفم را امهر از مفبان واقعی دریاوو نماید مسه ب آن خواهد شد ا مب غ خسار با اعمال قاعده
نسبی حب بفم ررداخو شود .
در اینجا ذار هند نکه یرور اسو :
 دراین رشه بفم گر ب تعداد ررسنل بعنوان مهمهرین رارامهر محاسب حب بفم اهمفو زیتاد می
دهد و بفم گذار حهما" باید تعداد را ب درسهی ذار نماید .ه تعداد اارانان مهغفر و ه تعداد
اارانان ثابو .
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 بفم گذار ابهدا تعداد ال اارانان خود را ب درسهی اعال نماید سپس عهو ااهش حب بفم بصور
خدماتی ونی و  )...را اعال تا حب بفم مهناس

تفکفکی تعداد ررسنل شاغل در هر واحد (ادار

با

ریسک هر یک از آنها مورد محاسب قرار گفرد.
 بفم گذار همواره باید لفسو تامفن اعهماعی اارانان را در سوابب خود داشه و در صور اوبایش یا
ااهش نفرا خود ب هر دلفل بفم گر را مط ی سازد تا در زمان خسار بفم گذار با ااهش ررداخو
خسار روبرو نتود .اعال تغففرا در مورد اارانان وص ی ا در لفسو تأمفن اعهماعی بفم گذار قرار
ندارند نفب یرور مفباشد.
 درصورتفک محل اار بفم گبار(اارورما) ثابو نباشد بفم نام ب یکی از دوحالو زیر صادر می گردد:
 ذار نا ا ف اارانان همبمان با صدور و اعال تغففرا احهمالی در مد زمان اعهبار بفم نام .
 اعال نتانی دقفب محل ها وعالفو بفم گبار و تعداد نفرو اار مسهقر در آن محل ها در مد زمان
اعهبار بفم نام .
پوششهای تكمیلی در بیمه مسئولیت کارفرما:
گاهی موارد رفش می آید ا بر اساس شرایر بفم نام صادر شده خسار قابل عبران نمی باشد .ب
همفن خاطر بفم گران ب درخواسو بفم گباران اقدا ب طراحی و عری روشتها

تکمف ی(ا وز) در

عهو روی نواقص این بفم نام نموده اند ا در ادام ب بررسی هر یک از آنها می رردازیم:
دیه دوم و بیشتر برای کارکنان :
در خسار منههی ب نقص عضو اارانان در صورتی ا زیاندیتده مستهحب دریاوتو دیت ا بتفش از
% 11دی اامل بفم نام شود تا  % 11دی از خود بفم نام عبران می شود ولی دی مازاد بر % 11
دی

دی دو و بفتهر نا دارد .معموالً مفبان تعهد مورد رذیرش بفم گر برا دی دو محدود ب عدد

خاصی می شود ولی می تواند بدون محدویو هم باشد.
ماموریت های خارج اا کارگاه کارکنان:
ماهفو برخی از وعالفو ها بگون ا اسو ا بفم گبار برا انجا وعالفو مورد بفم ممکن اسو برخی
از اارانان خود را ب ماموریهها خارج از اارگاه بفرسهد .اما می دانفم ا ق مرو اص ی بفم مستوولفو
اارورما در قبال اارانان محدوده اارگاه ب نتانی درج شده در بفم نام می باشد .در هنتفن متواقعی
مسوولفو بفم گبار در صورتی از عان بفم گر تحو روشش قرار خواهد گروو ا و یتمن رعایتو
الباما این روشش تکمف ی آن را ب بفم نام خود بفاوباید.
ب موع این روشش تکمف ی و با رعایو شرایر بفم نام

مسوولفو بفم گذار برا صدما عسمانی

( وو و نقص عضو و هبین ها ربشکی ) اارانان در ماموریو ها خارج از اارگاه در شمول تعهدا
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بفم گر می باشد .اارانانی برا ماموریو ها خارج از اارگاه بفم می باشند ا اسامی آنها بت طتور
اهبی توسر بفم گذار اعال و عبء الینفک بفم نام گردیده باشد  .بفم گبار موظتف استو قبتل از
اعبا اارانان ب ماموریهها خارج از اارگاه حکم ماموریو آنان را برا بفم گر ارسال نماید در غفتر
اینصور بفم گر تعهد در عبران خسار نخواهد داشو .در هر حال حهی رس از خرید این روشتش
تکمف ی صدما عسمانی اارانان ناشی از حوادث وسائل نق ف موتور استثنا اسو.
اماکن وابسته به کارگاه :
ههارهوب بفم مسوولفو عبران خسارا بدنی وارد ب اارانان در حفن اعرا وعالفو مورد بفم و در
محل انجا وعالفو می باشد ولی از آنجا ا ممکن اسو اارانان اوقاتی را در نقاط مخه فتی از اارگتاه
همچون رسهوران نمازخان سالن ورزشی رخهکن حما و  ....ب سر برند لذا بفم گتبار متی توانتد بتا
خرید این روشش تکمف ی مسوولفو خود را در هنفن اماانی هم تحو روشش قرار دهد.
ایاب و ذهاب کارکنان(با وسایل معین):
روشش ایاب و ذهاب از منبل ب محل اار و از محل اار ب منبل در صورتی ارائ می شود ا بفم گبار
متخصا خودرو(شامل نا خودرو و شماره شهربانی )هایی ا ب منظور ایاب و ذهتاب متورد استهفاده
قرار می دهد را قبل از وقوع خسار و ترعفحاً در زمان صدور بفم نام بصور مکهتوب بت بفمت گتر
اعال نماید .این روشش تکمف ی حوادثی ا در حفن ایاب و ذهاب برا اارانان رخ دهد ولی از محتل
بفم نام وسایل نق ف موتور قابل عبران نباشد و مسوولفو بفم گبار محرز گردد را روشش می دهد
و منظور از حوادث غفر از نق ف موتور حوادثی اسو ا در تعریف بفم نام ثالث ختودرو نگنجتد امتا
ام بفم گی را شامل نمی شود
مسئولیت ناشی اا حوادث وسائل نقلیه موتوری جهت کارکنان :
مطابب شرایر عمومی بفم نام

خسارا ناشی از وسایل نق ف موتور عبء اسهثنائا این بفم نامت

می باشد .ولی بفم گبار می تواند با خرید این روشش تکمف ی مسوولفو خود ناشتی از وستایل نق فت
موتور را با شرایر خاصی تحو روشش قرار دهد.
ذار این نکه بسفار حائب اهمفو اسو ا اخذ بفم نام مسوولفو مدنی وسایل نق ف موتتور زمفنتی
طبب قانون اعبار می باشد لذا این روشش تکمف ی در بفم نام مسوولفو اارورما در قبال اارانتان
ب هفچ عنوان عایگبینی برا بفم نام شخص ثالث اتومبفل نمی باشد و صرواً در موارد ا خسار
وارده طبب شرایر بفم نام اتومبفل قابل ررداخو نباشد.
مسئولیت پیمانكاران فرعی:
گاهی بفم گبار ب ع ل مخه فی از عم تخصصی بودن قسمههایی از یک وعالفو اعرا بختتهایی از
وعالفو مورد بفم را ب رفمانکار یا رفمانکاران دیگر ا ب اصطالح رفمانکتار ورعتی نامفتده متی شتوند
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بسپارد ا در صور وقوع حادث ممکن اسو بفم گبار یا رفمانکار مسوول شناخه شتود .در خصتوص
مسوول شناخه شدن بفم گبار عا نگرانی نفسو زیرا مسوولفو و بر اساس ههارهوب اص ی بفمت
نام روشش داده شده اسو اما رفمانکار ممکن اسو بدون روشش بفم مسوولفو باشد  .لذا بفمت گتبار
می تواند ب نفابو از رفمانکار یا رفمانکاران مسوولفو او/آنان را در بفم نام ختود تحتو روشتش بفمت
مسوولفو درآورد.
مسئولیت مهندسین ناظر و مشاور
ب موع این روشش تکمف ی و با رعایو شرایر بفم نام و متروط ب ررداختو حتب بفمت ایتاوی
مسوولفو مهندسفن ناظر و متاور برا صدما عسمانی اارانان برا مویوع مورد بفم تحو روشش
می باشد و بفم گر خسار وارده را عبران می نماید.
پرداخت خسارت بدون رای دادگاه :
در زمان وقوع خسار منجر ب وو یا نقص عضو ممکن اسو بفم گبار ب دالی ی همچون اطال دادرسی و
 ...مایل ب ارعاع مورد خسار

ب دادگاه یا مراعی قضایی دیگر نباشد لذا مفهواند ب خرید این روشش

تکمف ی اقدا نماید.
ب موع

این روشش تکمف ی و با رعایو شرایر بفم نام ( متروط ب ررداخو حب بفم ایاوی مهع ق )

مسوولفو بفم گذار ناشی از وو

نقص عضو دائم اعم از ا ی و عبئی اارانان بدون را دادگاه ب شرح

زیر عبران مفگردد:
.1

غرامو وو بر اساس سرمای مندرج در بفم نام و یا معادل ریالی ارزانهرین نوع دیت رایت

هتر

ادا ا امهر باشد محاسب مفگردد.
 .2غرامو نقص عضو براساس نظری ربشک معهمد بفم گر تعففن مفگردد.
در صورتی ا بفم گذار و یا زیان دیده نسبو ب نظر ربشک معهمد بفم گر معهرض باشتند مویتوع
در امفسفونی مهتکل از ربشک منهخ بفم گر ربشک منهخ بفمت گتذار و یتک نفتر ربشتک بت
انهخاب ربشکان مببور مطرح و نظر ااثریو اعضا امفسفون برا طروفن الز االعرا خواهد بود.
جبران هزینه های پزشكی بدون اعمال تعرفه:
هنانچ مورد خسارتی منجر ب ایجاد هبین ها ربشکی اارانان بفم گبار گتردد بفمت گتر رتس از
احراز مسوولفو بفم گبار بدون توع ب مفبان صورتحسابها ارائ شده هبین ها ربشکی مربوط را
بر اساس تعرو ها وزار بهداشو و درمان عبران خواهد نمود مگر اینک بفم گبار نسبو ب خریتد
این روشش تکمف ی اقدا نموده باشد.
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مطالبات تبصره یك ماده  66قانون تامین اجتماعی :
ماده 11قانون تامفن اعهماعی می گوید  :در صورتفک ثابو شود وقوع حادثت مستهقفماً ناشتی از عتد
رعایو مقررا حفاظو ونی و بروز بفمار ناشی از عتد رعایتو مقتررا بهداشتهی و احهفتاط الز از
طرف اارورمایان یا نمایندگان او بوده سازمان تامفن اعهماعی و ستازمان ختدما درمانی هبینت هتا
مربوط ب معالج و غراما و مسهمر ها و غفره را ررداخه و طبب ماده  1این قانون از اارورما مطالب
و وصول خواهد نمود.تبصره ماده  11نفب می گویتد" مقصتر متی توانتد بتا ررداختو معتادل ده ستال
مسهمر مویوع این ماده ب سازمان از این بابو بر الذم شود"  .بفم گبار می تواند بتا خریتد ایتن
روشش تکمف ی مطالبا سازمان تامفن اعهماعی از خود را بفم نماید.
صدمات جسمانی شخص بیمه گزار مهندس ناظر و پیمانكار در داخل کارگاه
این روشش تکمف ی خسارا ناشی از صدما عسمانی بفم گبار رفمانکار و مهندس ناظر را ات تنهتا
در داخل اارگاه و تنها در ساعا اار ذار شده در بفم نام رخ داده باشد را عبران می نماید دارد و
حهی با وعود خرید ماموریو خارج از اارگاه اشخاص مذاور در خارج از اارگاه روشش ندارنتد .بتا ایتن
تویفح ا در خصوص شخص بفم گبار تنها هبین ها ربشکی قابل عبران خواهتد بتود مگتر اینکت
تواوب دیگر شده باشد.
صدمات جسمانی وارد به اشخاص ثالث
اگر ه این بفم نام مسوولفو بفم گبار در قبال اارانان را روشش می دهد ولی بفم گبار می تواند
در صور رذیرش شرایر زیر مسوولفو خود را در قبال اشخاص ثالث نفب روشش دهد(ایتن اتار ادغتا
بفم نام مسوولفو اارورما با بفم مسوولفو عمومی اسو).


خسار وارد ب اشخاص ثالث در داخل اارگاه رخ داده باشد.



خسار ناشی از مسوولفو بفم گبار باشد.



احراز مسوولفو بر اساس را دادگاه صور رذیرد.

مابه التفاوت افزایش دیات :
معموال در ابهدا هر سال دیا قانونی از سو قوه قضائف اوبایش رفدا می اند اگتر بفمت نامت ا بتا
تعهد وو و نقص عضو امسال صادر شود در ابهدا سال بعد نفازمند این اسو ا بفم گبار درخواسو
اوبایش دیا بدهد زیرا دی باید ب نرخ روز ررداخو گردد .اما اینکار در صورتی امکان رذیر اسو ا :


بفم نام اعهبار داشه باشد یعنی وسخ یا منقضی نتده باشد



درخواسو اوبایش دی قبل از وقوع خسار باشد .
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در غفر اینصور بفم گر تنها تا سقف دی متخص شده در بفم نام اقدا ب عبران خستار خواهتد
نمود .بنابر این بفم گبار می تواند با خرید روشش ماب الهفاو اوبایش دی خود را از خطر گران شتدن
دی بعد از وقوع حادث در امان بدارد .متروط ب اینک :


بفم نام صادره دارا روشش دی اامل در زمان صدور بوده باشد



در صور اوبایش دی توسر قوه قضائف بفم گبار اقدا ب ب روز نمودن دیتا بفمت نامت

نموده باشد .
برخی از بفم گران سقف متخصی از گرانی را برعهده می گفرند مثالً تا بفسو درصد.
پرداخت غرامت دستمزد رواانه کارکنان:
در صور خرید این روشش تکمف ی از سو بفم گبار اگر اارانان بفم گبار ب سب حتوادث اتار
ا بفم گبار مسوول آنها باشد بسهر شوند بفم گر مب غی را ب عنوان دسهمبد غرامو روزان ب ازا
هر روز و حدااثر تا  ....روز ب اارگر ررداخو می نماید .متروط ب اینک اارگر این غرامو را از بفم گر
دیگر دریاوو ننموده باشد.
حوادث غیر مرتبط با فعالیت اصلی بیمه شده :
در صورتی ا وعالفهی ا موع حادث گردیده اسو همان وعالفهی ا در مویوع بفمت نامت نوشته
شده اسو نباشد بفم گر تعهد در قبال ررداخو خسار ندارد .اما گاهی برخی وعالفههتا در حواشتی
وعالفو اص ی صور می رذیرد ا اعهناب نارذیر اسو و طبفعی اسو ات بفمت گتبار آنترا بت عنتوان
وعالفو اص ی خود اعال ننماید .بعنوان مثال اارگر تراشکار برا اینکت از هکت اتردن آب ناشتی از
برف بر رو دسهگاه خود ع وگفر اند ب دسهور اارورما اقدا ب برف روبی از ایرانفو رو اارگاه می
نماید ا منجر ب سقوط و می گردد .در این حادث برف روبی عبء وعالفو اص ی بفم شده نبوده ولی
برا ادام وعالفو اص ی اعهناب نارذیر بوده اسو.
اهمال غیرعمدی همكاران:
هنانچ در اثر حوادث مربوط ب مویوع این بفم نام تما یا بختی از مسوولفو حادث منجر ب آسف
بدنی اارانان بر عهده همکار(ان) اارگر آسف دیده بفاوهد این خسار نفب با رعایتو ستقف تعهتدا
بفم گر از محل بفم نام عبران خواهد شد متروط ب اینک در بفمت نامت هتا بانتا نتا اتارگر
مسوول و آسف دیده در وهرسو رفوسو بفم نام موعود باشد و در بفم نامت هتا بتی نتا تعتداد
نفرو اار اعال شده ب بفم گر با احهساب آن(ها) باشد در غفر اینصور بفم گر تعهتد در عبتران
خسار نخواهد داشو .بدیهی اسو خسارتها ناشتی از وعتل عمتد اارانتان و نتباع و درگفتر بتفن
اارانان و نفب مسوولفو خود زیاندیده متمول این روشش نخواهد بود.
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پوشش شماره ( )13عدم اعالم افزایش  %2۴تعداد کارکنان:
هنانچ در زمان ررداخو خسار متخص گردد ا تعداد واقعی اارانان بتفش از تعتداد اعتال شتده
توسر بفم گبار می باشد بفم گر تا بفسو درصد اوبایش نفرا را هتم روشی نموده و ازاعمال قاعده
نسبی خوددار خواهد نمود ولی هنانچ متخص گردد مفبان اوتبایش بتفش از درصتد متذاور بتوده
اسو این روشش تکمف ی هفچ اثر نداشه و قاعده نسبی بصور اامل اعمال خواهد شد

ب :بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای:
این بفم نام

مسوولفو اوراد را ا بر اثر غف و و خطا در هنگا اعرا وظایف حرو ا خود باعث

وارد آمدن خسار مالی بدنی یا هر دو ب اوراد می شوند ا ب نحو از خدما آنها اسهفاده متی
انند روشش می دهد .ب عبار دیگر اگر دیگرانی ات در بفمت مستوولفو حروت ا ادعتا دریاوتو
خسار دارند در واقی اسانی هسهند ا از بفم گبار خدما حرو ا همچون  :ربشکی مهندستی و
 ...دریاوو می نموده اند .اوراد ا مسوولفو آنها تحو روشش بفم نام مسوولفو حرو ا قرار متی
مسوول ونی بفمارسهان حسابداران ارزیابها

گفرد عبارتند از  :ربشکان مهندسان اارگباران بفم
واال دادگسهر ( متاوران حقوقی ) و . ...

بعضی از اوراد ووق بر اثر غف و حرو ا تنها مهحمل خسارتها بدنی متی شتوند ( مثتل ربشتکان )
بعضی مثل بازرسان ااال وقر مهحمل خسار مالی می شوند و برختی مثتل مهندستفن ممکتن استو
مهحمل خسارتها بدنی و مالی شوند .
تعریف بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای:
بفم مسوولفو حرو ا قرارداد اسو ا ب موع آن بفم گر تعهد می اند در ازا دریاوتو حتب
بفم

خسارا عانی و مالی وارد ب اسانی را ا از خدما حرو ا بفم گبار اسهفاده متی نماینتد و

ب سب خطا حرو ا و دهار خسار می شوند را عبران نماید.
اقسام بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای:
ب تعداد تخصص ها موعود می توان بفم نام مسوولفو مدنی حرو ا معروی نمود ولی معمولهرین
بفم نام ها مسوولفو مدنی حرو ا عبارتند از:
.1

بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشكان و پیراپزشكان

پزشكان:
ربشکان می توانند با خرید این بفم نام مسوولفو حرو ا خود را در قبال بفماران خود روشش بفم
ا دهند  .یعنی اگر هنانچ شخص از بابو نوع مداوا ربشکی دهار خسار عانی و بدنی شود و یا
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ربشکی ب دلفل اهمال و قصور غفرعمد موع

زیان ب شخص بفمار گردد این بفم نام می تواند از

محل تعهدا خود خسار وارده را ب مفبان قصور ربشک و تا سقف تعهدا بفم گر عبران نماید .این
بفم نام یکسال اسو و ربشکان با خرید آن حهی می توانند تبعا حاصل از درمان دارویی و عراحی
خود را ا در یکسال اعهبتار اولف بفم نام صور رذیروه از زمان انقضا بفم نام تا  8سال در
صور بروز شکایو از طرف بفمار تحو روشش قرار دهند.
در محاسبه حق بیمه نیز نكات زیر مهم است :
حب بفم رای بر اساس تخصص ربشک و مفبان تعهدا درخواسهی و محاسب می گردد .حب بفم
نهایی با احهساب حب بفم رای و نفب بررسی تخفففا
محدوده وعالفو تاثفر

گروهی و یا عد خسار

بدسو می آید.

در حب بفم نداشه و ربشکان در بفم نام هفچگون محدودیو مکانی و

وعالفهی در داخل اتور ندارند و معموال" در تما اتور و در مرااب مجاز درمانی تحو روشش بفم قرار
می گفرند  .بفم گذاران یا همان ربشکان در زمان صدور بفم نام باید دقو داشه باشند ا اگر
هنانچ ربشک اعمال خاصی را غفر از تخصص خود در مط

و یا در مرااب درمانی نفب انجا می دهد

مانند عراحی ها اوهک و سررایی و  ...باید حهماً ب اطالع بفم گر خود رسانده تا بفم گر رس از
تائفد آن در صور نفاز با اخذ مب غ حب بفم ایاوی و ثبو آن موارد در شرایر خصوصی بفم نام آنها
را نفب عبء روشش بفم ا بفم نام قرار دهد .بدیهی اسو هنانچ بفم گر از این موارد مط ی نباشد و
آن موارد موع

خسار گردد بفم گر هفچ تعهد نسبو ب عبران آنها ندارد .در خصوص تخفففا

نفب دو نوع تخففف ارائ می گردد :

تخفیف گروهی :
اوالً در بفم ها مسوولفو حرو ا ربشکان گروه یعنی تعداد برابر یا بفتهر از
امهر از

نفر یعنی تعداد

نفر ب عنوان یک گروه منظور نمی گردد .ثانفاً گروه بدین معنی نفسو ا شخص رانبده نفر

از دوسهان و یا اقوا ربشک خود را ب عنوان یک گروه معروی اند تا از تخفففا مربوط اسهفاده نماید.
ب ک این گروه باید تحو یک مدیریو واحد ربشکی و ونی اداره شود  .مثل یک بفمارسهان یا یک
ا فنفک یا یک درمانگاه تا بهواند از تخفففا ویژه گروهی اسهفاده نماید .
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تخفیف عدم خسارت :
این تخفففا نفب معموالً از سال دو بفم مورد محاسب قرار می گفرد .
خسارتهای خارج اا تعهد بیمهگر:
عبران خسار ها ناشی از موارد زیر از شمول تعهدا بفم گر خارج اسو:
 انجا معالج مداوا و یا عمل عراحی ا ب تتخفص مراعی ذ صالح خارج از تخصص بفم گتذار باشتدمگر آنک زیاندیده نفاز ب ووریوها ربشکی داشه باشد و مهخصص مربوط در دسهرس نباشد.
 -2بفم گذار ب دلفل اسهفاده از مسکرا و اسهعمال مواد مخدر یا دارو خوابآور تمراب و هوشتفار الز
را برا مداوا زیاندیده نداشه باشد و باعث صدم عسمی و یا روانی او شود.
 -3انجا امور ربشکی و درمانی ا ب تتخفص مراعی ذ صالح خالف قوانفن و مقررا عار باشد.
 -8هر نوع خسارتی ا منتاء آن تتعتعا یونفبهاننده یا رادیوااهفو و انترژ هسته ا باشتد مگتر آنکت
اسهفاده از آنها برا معالج بفمار یرور باشد.
 عد النفی. -1عمد بفم گذار.
 -۷عرایم و عبا نقد .
محدوده جغرافیایی بیمه نامه:
این بفم نام وقر در محدوده عغراوفایی عمهور اسالمی ایران معهبر اسو و در خصوص مسوولفو
حرو ا بفم گذار در خارج از محدوده مذاور بفم گر هفچگون تعهد ندارد.
پیراپزشكان
رفراربشکان اوراد هسهند ا در بختها مخه ف درمانی و بر اساس شرح وظایف سازمانی خود در
حال انجا

خدمو می باشند .مانند :ماماها ررسهاران دندانپبشکان تجربی وفبیوترارفسهها

رادیولوژیسهها اارشناسان و تکنسفنها ربشکی و دارویی و ...این اوراد نفب بسه ب نوع اار خود در
یک خسار ربشکی و بنا ب نظر امفسفون و رأ دادگاه می توانند مقصر باشند ا این قصور را ب
شرط غفرعمد بودن بفم گران تا مفبان قصور تعففن شده و تا سقف تعهدا بفم نام خریدار شده
روشش می دهند.
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مالا محاسب حب بفم این اوراد نفب تخصص و تخفففا مربوط می باشد بدین صور ا بر اساس
تخصص و عدول مربوط ب آن ب حب بفم رای و با محاسب تخفففا گروهی و عد خسار ا این
دو نفب مانند ربشکان محاسب می شود می توان ب حب بفم نهایی رسفد .
مد

اعهبار بفم نام نفب یکسال اسو و رفراربشکان نفب می توانند تبعا

مربوط ب یکسال روشش بفم ا

اار خود را ب شرط آنک

بوده تا  8سال از تاریخ انقضاء بفم روشش بگفرند  .محدودیو

روشش مکانی بفم ا نفب مانند ربشکان وعود ندارد و رفراربشکان در تما اتور ب شرط وعالفو در
مرااب قانونی و مجاز روشش می توانند انجا وظفف نمایند.
بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای مسئول فنی مراکز درمانی.

.2

در بروز هر عاری ربشکی در ورایند درمان ممکن اسو اوراد زیاد مقصر شناخه شوند .مثالً درصد
ازقصور ب ربشک معال ودرصد نفب ب ررسهاران و همچنفن درصد نفب ب مسوول ونی مرااب درمانی
نسبو داده مفتود .مسوولفن ونی بفمارسهان دارا شرح وظایفی هسهند ا از طرف وزار بهداشو
درمان و آموزش ربشکی تعففن گردیده اسو در این شرح وظایف مسوولفهها مسوول ونی بفمارسهان
در مقابل بفمارسهان بفماران عفاد

انندگان و ب عبار

عامیتر مسوولفو ا ف امور مؤسسا

ربشکی ب عهده مسوول ونی گذاشه شده اسو .این بفم نام امک می اند تادرصد ا قانون ب
عهده مدیرونی مرااب درمانی قرار داده توسر بفم گرب زیان دیده ررداخو شود .در این بفم نام
معفار ها

محاسب حب بفم ب عوام ی بسفار تقسفم بند می گردد.

مثال در مورد بفمارسهانها تعداد تخو یا ظروفو بفمارگفر بفمارسهان مالا اسو یا در مورد درمانگاه
ها (ا فنک ها) شففو اار یعنی روزان بودن یا شبان روز بودن مهم اسو .
نکه مهم دیگر این اسو ا این بفم نام بنا مدیر ونی مراب درمانی صادر می گردد .بنابراین حهما
باید در صور تعویض مدیر ونی با شخص دیگر بفم نام نفب با صدور الحاقف تغففر ذینفی دهد.الز ب
تویفح اسو طبب قانون حضور مسؤول ونی در مؤسس حداقل در یک شففو درمانی متخص یرور
اسو و در غفاب خود الز اسو ورد واعد شرایر و صالحفو را ب عنوان قائم مقا معروی نماید و
نکه مهم آنک ب هر صور مسؤولفو اداره و اقداما رخداده امااان بعهده مسؤول ونی خواهد بود .
از بفم گبار این بفم نام انهظار مفرود تا از ا ف اارانان و ربشکان بفمارسهان مهناس
مهار

خود بهره گروه و درمحل بفمارسهان و یا مراب درمانی وسایل و تجهفبا

با تجرب و

ایمنی ووریهی

(اورژانسی) حفاظهی و اطفاء حریب تعبف گردیده و بطور صحفح اسهفاده و مورد عمل قرار گفرند.
اسانی ا در این بفم نام می توانند ب حقوق خود برسند عبارتند از ا ف بفمارانی ا در بفمارسهان
یا آن مراب درمانی بسهر شده اند و همچنفن ا ف اوراد یا اشخاص ثالث ا ب طریقی در آن مراب
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انندگان و

روو و آمد داشه و دهار صدما شده اند از عم ارباب رعوع بازدیدانندگان مالقا
همراهان بفمار و...
برخی استثنائات این بیمه نامه شامل موارد ایر میباشد:
 خسارا تحو روشش در بفم نام مسؤولفو حرو ا ربشکان.
 خسارا

مربوط ب مسؤولفو مدنی ناشی از قراردادهائفک بفم گذار با دیگران منعقد نموده

اسو.
 مسؤولفو خساراتی ا ب بفمارسهان(تأسفسا ساخهمان وسائر نق ف و )...وارد مفتود.
 مسؤولفو زیانها مالی یا از دسو دادن درآمد بفمارسهان
.

بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای مهندسین ناظر طراح و محاسب

در این نوع بفم نام مسوولفو مهندسفن ناظر محاس

و طراح تحو روشش قرار می گفرد .درزمان

صدور این بفم نام رای و رتب مهندسفن ب دلفل آنک بفان اننده مجوز آنها عهو مقدار مهراژ
طراحی نظار و یا محاسب می باشد و نفب عام ی اسو عهو محاسب حب بفم بسفار مهم می باشد.
همچنفن مهندسفن می توانند یا ال مهراژ را ا اعازه محاسب طراحی و یا نظار

دارند در ابهدا

بفم نمایند و یا مفهوانند رروژه ها مخه ف را تک تک تا حد مفبان مجوز وعالفو بفم نمایند  .از دیگر
رارامهرها موردنفاز شماره نظا مهندسی اسو ا حهما باید بررسی شود .
.

بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای منجیان غریق استخر

هدف از وروش این بفم نام عبران خسار ها عانی(هبین ها ربشکی و غرامو ها وو و نقص
عضو) وارد ب اسهفاده انندگان از محوط اسهخر ناشی از مسوولفو مدیران و ناعفان اسهخرها می
باشد .خطراتی ا اسهفادهانندگان از اسهخرها شنا را تهدید میاند ب دو بخش تفکفک میشود:
 -غرق شدن بع و عد نظار

بر امر شنا از طرف منجی غریب عد مهار

در ون شنا و یا عد

آگاهی از اسهفاده صحفح از اسهخر شنا .
صدما عسمانی در اثر نقص تأسفسا و امکانا اسهخر مانند :نتو گاز برق گروهگی و مناس نبودن
روشش محوط بفرونی اسهخر و . . .ا مسهقفما ب مسوولفو مدیر مجموع مربوط مفباشد.
برخی از موارد نفب از شمول تعهدا این بفم نام خارج اسو ا اهم آن شامل موارد زیر مفباشد.
خسارتها ناشی از عد حضور ناعی.-2در صورتفک ناعفان غریب واقد اار

معهبر وعالفو از ودراسفون نجا

باشد.
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غریب در زمان وقی حادث

-3خسارتها عانی وارد ب بفم گبار ا ف سهامداران و اارانان بفم گذار.
داشهن امکاناتی نظفر دسهگاه تصفف شنی دسهگاه ااسفژن و امک ها

اولف سرامفک آج دار در

اطراف اسهخر رنگ آمفب سالفان و وعود رروژاهور در اف اسهخر ب دلفل تاثفر بر ااهش احهمال وقوع
خسار سب

اعمال تخفففاتی در حب بفم شده و در مقابل امکاناتی نظفر سونا و عکوز و بدنساز

متمول ایاو نرخ خواهند بود.
بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای مدیران مجموعه وراشی

.

هنانچ اوراد در زمان حضور و اسهفاده از امکانا ورزشی و یا انجا تمرینا و مسابقا ورزشی دهار
حادث منجر ب صدما

عسمانی گردند و مسوولفو مدیر مجموع درخصوص خسار

وارده محرز

گردد بفم گر نسبو ب عبران آن اقدا می نماید .بدیهی اسو بفم گبار می تواند با ررداخو حب
بفم ایاوی نسبو ب روشش بفم ا

در قبال تماشاهفان نفب اقدا نماید .برخی از ورزشها نظفر

ورزشها رزمی و یا ورزشهایی ا اعرا ونون در آنها با ادوا رر خطر انجا مفگفرد نظفر شمتفرباز
با اعمال ایاو نرخ تحو روشش قرار مفگفرند.
نكته بسفار مهم در این بفم نام آن اسو ا توع داشه باشفم ا در این بفم نام ورزشکاران یا
تماشاگران بفم نتده اند ب ک مسوولفو بفم گبار در قبال آنها بفم شده اسو .یعنی هر حادث ا ا
در مجموع ورزشی رخ دهد لبوماً از محل این بفم نام قابل عبران نفسو ب ک صرواً موارد ا
مسوولفو بفم گبار برا بفم گر محرز گردد و عبئ اسهثنائا بفم نام هم نباشد قابل عبران می
باشد.
.6

بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای شرکتهای نصب و نگهداری آسانسور

آسانسورها بر اساس نوع ااربر ب س دسه تقسفم بند مفتوند:
 آسانسورها نفر بر
 آسانسور ها

باربر

 آسانسور ها نفربر -باربر
آسانسورهاي نفربر
این آسانسورها مخصوص حمل اورادهسهند و معموال"درمجهمی ها مسکونی تجار

ادار دارا

ااربتترد هسهند و مالا محاسبتت حب بفم نفب بر اساس ظروفو هر آسانسور و تعداد طبقا محاسب
می شود .بدیهی اسو بفم گذاران باید آگاه باشند ا خسار
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مالی در این نوع آسانسورها قابل

ررداخو نفسو بنابراین حهما باید در نحوه اسهفاده از این آسانسور ها دقو الز را ب عمل آورند .مهم
ترین اقدا سرویس دوره ا و معموالً ب صور

ماهان توسر شراو ها تعمفراننده می باشد ا

رعایو آن البامی و مورد توع بفم گر خواهد بود .همچنفن بفم گذاران در زمان تکمفل ررستنام
نوع آسانسور و ظروفو آن را ب دقو ذار نمایند و محل نص

آسانسور و تعداد طبقا

و ذار ا ف

متخصا آسانسور بسفار مهم اسو .
آسانسورهاي باربر
بفم گران ب ندر بفم نام برا اسانسورها باربر صادر می انند .در این نوع بفم نام ها وقر
خسار مالی ررداخو می شود و خسار عانی قابل ررداخو نمی باشد .مالا محاسب سقف تعهدا
مالی درخواسهی بفم گذار اسو  .البه بفم گر در زمان ررداخو خسار احهمالی رارامهرهایی هون
تناژ و مفبان قدر حمل آسانسور را نفب مدنظر قرار مفدهد بدیهی اسو در صور اخهالف در هر یک
از رارامهرها ذار شده ا موع

شود بفم گر در محاسب حب بفم دهار اشهباه گردیده و اطالعا

واقعی را دریاوو ننموده باشد می تواند در زمان ررداخو خسار تاثفرگذار بوده و موع

اعمال قاعده

نسبی گردد.
آسانسور هاي نفربر  ،باربر
در این نوع آسانسورها ابهدا خسار بار یا ب عبارتی خسار ها مالی قابل عبران اسو و لفکن بدلفل
آنک بنا بر ویژگی خاص نوع وعالفو بفم گذار ایجاب نماید ا حهماً در انار بار آسانسور شخصی نفب
حضور داشه باشد مانند آسانسورها بار بفمارسهانها یا مرااب صنعهی و یا برخی برعها مسکونی یا
برخی رارافنگها روشش ها

خسارتها

عانی و هبین ها

ربشکی نفب تحو روشش قرار خواهد

گروو.
.7

بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای مدیران و مربیان مهد کودک

در این بفم نام مدیران مهدها

اودا می توانند خسار

ناشی از آسف

وارده ب اوداان در

مهداودا مورد نظرخود را ب شرط احراز مسوولفهتان تحو روشش بفم قرار بدهند .بدیهی اسو
مالا محاسب حب بفم ب عوام ی هون تعداد اوداان تعداد اادر مربفان مهد مفبان تعهدا
درخواسهی امکانا موعود در مهد ساعو اار اردو و نوع آن و آمار خسار ها گذشه بسهگی دارد
 .در صورتی از ا اوداان زیر  2سال و یا اوداان اسهثنایی نفب در مهد اودا نگهدار مفتود ایاو
نرخ مربوط ب آن در حب بفم رای اعمال خواهد شد .همچنفن مهد هایی ا اقدا ب برگبار تورها
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یک روزه نموده و یا امکاناتی نظفر اسهخر را دارا مفباشند می توانند با ررداخو حب بفم ایاوی
خسار ها ناشی از آن را نفب تحو روشش قرار دهند .یکی از نکا یرور آن اسو ا مربفان مهد
باید همگی دارا مجوز اار در مهد بوده و آموزشها مخصوص را طی نموده و دارا مدارا معهبر در
این خصوص باشند.
.3

بیمه مسئولیت حرفه ای مدیران مراکز آمواشی:

در این بفم نام مسؤولفو مدنی مدیر مراب آموزشی در قبال دانش آموزان روشش داده می شود .بدین
معنی ا هنانچ در طول مد آموزش ب دانش آموزان تحو سرررسهی مدیر آموزشگاه آسف

عانی

وارد آید و موع مسؤولفو بفم گبار گردد بفم گر رس از احراز مسؤولفو بفم گذار نسبو ب عبران
خسار اقدا می نماید .
در این بفم نام مجموع ظروفو االسها مالا محاسب حب بفم بوده و مسوولفو در قبال اشخاص
ثالثی ا ب مجموع مراعع می نمایند ماننداارانان و هفوو ع می و همچنفن ماموریو ها
آموزشی و بازدید ها ع می نفب مفهواند با ررداخو حب بفم ایاوی تحو روشش قرار گفرد.
 .9بیمه مسئولیت مدیران شهربازي:
در این بفم نام مسؤولفو مدنی مدیر شهر باز در قبال اسهفاده انندگان از دسهگاهها تحو روشش
قرار مفگفرد بدین معنی ا هنانچ در عریان اسهفاده از دسهگاهها آسف

عانی ب آنان وارد آید

بفم گر رس از احراز مسؤولفو بفم گذار و با توع ب قوانفن بفم نسبو ب عبران خسار اقدا می
نماید .
ظروفو دسهگاهها در محاسب حب بفم موثر بوده و ارائ گواهی اسهاندارد م ی تجهفبا از سازمان م ی
اسهاندارد ایران ا در تاریخ وقوع حادث معهبر بوده باشد در زمان ررداخو خسار البامی اسو.
 .01بیمه مسئولیت مدیران آژانسها و تورهاي مسافرتی
بفم مسوولفو آژانسها مساورتی (ویژه تورها سفاحهی -زیارتی -تفریحی) ب منظور روشش
خسار ها عانی احهمالی برا مساوران تورها مذاور می باشد .بدین معنی ا هنانچ در طول
مد مساور ب مساورین تحو سرررسهی تور خسار عانی و مالی وارد آید و موع
گبار گردد بفم گر نسبو ب عبران خسار اقدا می نماید.
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مسؤولفو بفم

 .11بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای مدیران واحد های اقامتی
براساس این بفم نام خسار

ها ناشی از آسف

عانی و گاهی مالی مساورین در اثر حوادث در

طول مد اقامو در ههل یا مساورخان بفم میگردد .در یمن هنانچ واحد اقامهی دارا امکاناتی
نظفر اسهخر مجموع ورزشی رارافنگ و غفره باشد خطرا ناشی از امکانا مذاور نفب می تواند در
این بفم نام تحو روشش قرارگفرد.
 .12بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای مدیران)D&O(.
این بفم نام از ابداعا بفم م و بوده و وعالً در انحصار بفم م و می باشد .بفم مسوولفو مدیران و
سرررسهان یکی از انواع بفم ها مسوولفو حرو ا می باشد .ا مسوولفو مدنی بفم گذار و مدیران
و در قبال اشخاصی ا ب ع و خطا اشهباه غف و و یا قصور غفر عمد بفم گذار در موارد زیر دهار
خسار مالی می شوند را تحو روشش قرار مفدهد.
 اظهار نظر نادرسو درباره ادغا شدن با سایر شراو ها و خریدار شراو ها دیگر -2دریاوو وا از موسسا مالی و بانکها بفش از ظروفو معقول.
 -3دسهور اشهباه در ادام اار شراو در حالی ا متکال مالی آن اامالً متهود اسو.
 -8اهمال در اخذ بفم نام یا بفم نام مناس برا شراو یا موسس .
 قصور در سرررسهی نسبو ب اوراد تابی. -1اسراف در سرمای گذار (تتخفص آن با موسسا تخصصی مالی با انهخاب بفم گر)
حدود تعهدات بیمه گر:

مثل سایر رشه ها بفم در بفم مسوولفو حرو ا مدیران نفب مب غ بفم توسر بفم گبار تعففن
مفتود و بفم گر رس از بررسی تایفد نس ب مب غ تایفد شده مهعهد مفگردد.
تفاوت بیمه مسئولیت حرفه ای مدیران و سرپرستان با سایر بیمه های مسئولیت :

بفم نام ها رای مسوولفو عمومی مسوولفو بفم گبار در زمفن وعالفو مورد بفم و یا محصول
تولفد شراو در مقابل خسار عانی و مالی اشخاص ثالث) را روشش می دهند .اما در برخی موارد
مسوولفو شخصی مدیران بفم گذار در مقابل خسارا

اخفرمطرح می باشد ا در بفم نام ها

معمول مسوولفو تحو روشش نمی باشند.
گاهی اوقا

ب دلفل اشهباه مدیران در امور مدیریهی

ط بکاران ) مهحمل خسارتها

اشخاص ثالث(مثل سهامداران اارانان و

مالی می شوند ا در مورد این خسار

ها مدیران شخصاً مسوول

عبران غرامو می باشند .برا روشش مسوولفو ووق بفم نام مسوولفو مدیران و سرررسهان طراحی
گردیده اسو .ا ف مدیران و سرررسهان متمول این بفم نام می باید دارا تجرب و تخصص و
تحصفال الز در رابط با رسو ازمانی خود داشه باشند.
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اطالعات مورد نیاا بیمه گر برای ارایابی ریسك و صدور بیمه نامه:
برا صدور بفم نام بفم گذار باید رس از تکمفل ور رفتنهاد و امضا آن توسر مدیر عامل شراو آن را ب همراه صور
حسابها مالی دو سال گذشه شراو ب بفم گر ارائ نماید.
وظایف مدیران :
وظفف اص ی مدیران حفظ حقوق و مناوی سهامداران شراو و هدایو امور شراو در عهو قانون اسو  .ب طور ا ی مدیران
باید وظایف خود را با رعایو موارد زیر انجا دهند :
 صداقو :مدیران موظف مفباشند امور مدیریهی را با صداقو انجا دهند و نباید از موقعفو خود برا اس سود شخصی اسهفاده
نمایند .در این خصوص می توان ب موارد زیر اشاره نمود.
-

اس مناوی رنهان یا سودها ناروا از معامال شخصی ا با وعالفو شراو در ارتباط اسو.

-

رقابو با شراو و گروهن ورصهها اار شراو.

-

اس سود شخصی با اسهفاده از اطالعا خصوصی شراو ا در دسهرس عمو نسفو

-

تضاد مناوی با شراو.

 -2دقو :
مدیران باید وظایف خود را با دقو دوراندیتی و حسن نفو اامل ب طور ا اامال در عهو مناوی شراو باشد
انجا دهند قبل از تصمفم گفر ا ف اطالعا مهم و الز را اس نمایند  .عالوه بر موارد ا برا تائفد مدیران
ارعاع مفتود مدیران باید در رسفدگی و انهرل امور سازمان نفب دقو الز را مرعی دارند  .اگر ه مدیران یامن
عد نقص عم کرد اارانان و شراو نمی باشند لفکن از آنها انهظار می رود برنام هایی را برا ارتقاء سطح عم کرد
شراو انجا دهند و عم کردها ناصحفح را شناسایی نمایند
 -3رعایو مقررا
مدیران موظفند وظایف خود را مطابب مقررا و اساسنام شراو انجا دهند  .در صور عد رعایو مقررا امکان
دارد ب دلفل ورود خسار مالی ب اشخاص دیگر این اشخاص از مدیر شراو ادعا خسار نمایند  .ادعا
خسار و تعقف مدیر می تواند از طرف اشخاص زیر باشد :
سهامداران – اارانان – نمایندگان – رقبا – اشخاص ثالث مثل  :مقاما دولهی – مالکان قب ی – ط بکاران.
استثنائات  :موارد ایر اا شمول تعهدات بیمهگر خارج است:
 -هرگون نقض عامدان وظایف مجاز نادرسهی االه بردار

سوء نفو در ایجاد خسار و یا ترا وعل عمد .

 -2خسارتهائی ا قبل از تاریخ شروع بفم نام وعود داشه و بفم گبار از آن مط ی بوده یا بایسهی مط ی بوده باشد.
 -3دعاو قب ی و معوق ا تحو رسفدگی حقوقی اسو.
 -8دعاو ا از طرف شراو یا هر مدیر بفم شده ع ف هر ورد بفم شده دیگر مطرح می شود( .بجب دعاو ناشی از
منازعا اسهخدامی).
 -خسار عانی شامل(وو

نقص عضو بفمار ) اارانان و خسار وارده ب اموال آنها وخسار عد النفی.

 -1خسار ناشی از مسوولفو امناء صندوق بازنتسهگی
 -۷عرائم و مجازاتها تنبفهی مالفا بر در آمد عوارض گمرای مالفا بر وروش یا هر گون عوارض و مالفا ها
دیگر ا بطور قانونی و یا از طرف دولو اعمال می گردد .
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 -4خسارتها ناش ی از آلودگی محفر زیسو انفجار هسه ا و تتعتا رادیوااهفو عنگ شورش انقالب تروریسم
اعهصاب و عوامل دیگر از این قبفل.
 -1خسار ناشی از وعود رنب نسوز (آزبسو).
 - 1ااهش سود یا ارزش سها شراو
 مسوولفو ها مدنی بفم گبار و بفم شدگان خارج از مویوع قرارداد و خارج از شراو یا موسس ... - 2مسوولفو ها ناشی از تولفدا و خدما بفم گبار
خسار ها ناشی از هرگون معامال و تبانی بفم گبار و بفم شدگان

.1

بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل.

تعریف متصدی حمل و نقل:
مهصد حمل و نقل اسی اسو ا مسوولفو حمل ااال دیگران را از مبدا تا مقصد بر اساس بارنام صادره
بر عهده دارد و مسوول هرگون خسار وارد ب آن می باشد.
دو نوع بفم نام مسوولفو مهصدیان وعود دارد :الف :بفم مهصدیان حمل و نقل داخ ی و ب :بفم
مهصدیان حمل و نقل بفن الم ی .ا در این بخش ب بررسی بفم مسوولفو حرو ا مهصدیان حمل و
نقل داخ ی می رردازیم:
موضوع قرارداد:
مویوع قرارداد عبار اسو از بفم مسوولفو بفم گذار درقبال ارسال انندگان و یا صاحبان ااال ب اسهناد
بارنام ها صادره ا ناشی از تحقب خطرا بفم شده در این قرارداد بوده و بفم گذار ب عنوانمهصد
حمل ونقل مسوول عبران آن ها شناخه شود.
شروع و خاتمه تعهدات بیمهگر:
تعهدا بفم گر تحو این قرارداد رس از تکمفل بارگفر ااال در مبدأ آغاز و همبمان با شروع تخ ف در
مقصد مندرج در بارنام خاتم مییابد .
حدود و میزان تعهد بیمهگر
بفم گر طبب شرایر این قرارداد و متروط ب انجا ا ف وظایف و تعهدا بفم گذار مهعهد عبران
خسارتهایی اسو ا درنهفج وقوع حوادث زیر ب محموال مورد حمل وارد ومسوولفو عبران آن ب عهده
بفم گذار باشد:
تصادف و واژگونی وسف نق ف و یا برخورد ااال با شفی ثابو.2ت خسارتها وارد ب ااال در اثر ررتاب شدن از رو وسف نق ف ..
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3ت آتش سوز

صاعق و انفجار وسف نق ف

8ت سرقو ا ی محمول با وسف نق ف .
بفم گر درمجموع تا بفسو درصد تعهدا خود مهعهد عبران هبین ها زیر نفب خواهد بود:
ت هبین ها الز و مهعارف عهو نجا ااال و ع وگفر از توسع خسار رس از وقوعحوادثی ا عبران
زیان آن در تعهد بفم گر باشد.
2ت هبین دادرسی و دواع از بفم گذار ا ب صور مهعارف در ارتباط با خطرا بفم شده درمراعی قضایی
ثبو شده باشد .
استثنائات:
عبران خسارتهایی ا ب طور مسهقفم و یا غفرمسهقفم در نهفج عوامل زیر ب ااال مورد حمل واردآمده
باشد در تعهد بفم گر نفسو:
ععل اسناد و خفانو در امانو و هرنوع عمل عمد یا مجرمان بفم گذار (شامل اارانان ونمایندگان و )راننده و یا امک راننده وسف نق ف .
2ت حوادث طبفعی مانند سفل طووان زلبل آتتفتان.
3ت عنگ شورش اعهصاب ب وا یبر و مصادره.
8ت تتعتعا رادیوااهفو و وعلوانفعاال هسه ا .
ت عف ذاتی و یا خودسوز ااالها.
1ت هرگون خسار غفرمسهقفم و عد النفی و ااهش ارزش ااال در بازار.
۷ت حمل ااالها قاهاق و غفرمجاز.
4ت خسار هنگا تخ ف و بارگفر .
1ت عد صالحفو راننده برا رانندگی وسف نق ف باتوع ب نوع گواهینام .
 1ت ریبش روندگی آبدیدگی مگر این ا ناشی از تحقب خطرا مذاور در ماده ( )3باشد .
ت ااهش طبفعی وزن محمول .
 2ت سرقو قسمهی از محمول و یا هرنوع سرقو ناشی از خفانو در امانو.
 3ت وقدان ااال .
 8ت تغففر وسف حمل عب با مواوقو قب ی بفم گر.
ت خسار وارده ب عالمو و بسه بند ااال.
خسار ناشی از تخ ف و بارگفر و آبدیدگی متروط ب ررداخو حب بفم ایاوی قابل روششخواهد بود .
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مشارکت در منافع:
درصورتی ا در رایان هر دوره یکسال قرارداد متخص شود ا نسبو مجموع خسار ها ررداخهی و
معوق ب حب بفم دریاوهی هر قرار داد امهر از رنجاه درصد اسو بفم گر میتواند حدااثر معادل 1درصد
حب بفم آن قرارداد را ب عنوان متاراو در مناوی ب بفم گذار ررداخو نماید
خسارت سهم بیمه گذار
در خسار ناشی از سرقو ا ی محمول عبران بفسو درصد خسار ب عهده بفم گذار اسو وباید توسر
و ب صاح ااال ررداخو گردد
تعهدات بیمهگذار
بفم گذار مهعهد اسو:
ت برا ا ف محموال ب صور مس سل (رتو نمره) بارنام عادها داخ ی وزار راه وترابر صادر
نموده و مسوولفو خود را در قبال ارسال اننده و یا صاحبان محموال مذاوررا تحو شرایر این قرارداد
بفم نماید.
2ت یک نسخ از تصویر (اپی) حوال سازمان رایان ها و حمل ونقل اتور را ا برا دریاووبارنام بنا و
(بفم گذار) صادر میگردد همواره و حدااثر تا رن روز بعد از تاریخ صدورحوال ب بفم گر تحویل نماید.
3ت وهرسو ا ف بارنام ها صادره طی هر روز را با ذار شماره سریال مبدأ مقصد نوع وارزش محمول
مفبان حب بفم تا رایان وقو ادار همان روز و حدااثر در آغاز وقو ادار روز بعد ب بفم گر اعال و حب
بفم مربوط ب بارنام ها صادره را ظرف  3روز رس از رایانهر هفه ب بفم گر ررداخو نمایند .هنانچ
بفم گذار تا رایان مه و مقرر در این بند نسبو ب اعال متخصا بارنام ها صادره اقدا نکند و یا حب
بفم مربوط را ظرف مد تعففنشده نپردازد بفم گر مهعهد عبران خسار احهمالی نخواهد بود.
8ت ارزش محمول و مفبان حب بفم را در بارنام درج اند.
ت هم زمان با صدور بارنام مدارا رانندگان و خودروها را انهرل نماید.
1ت در ذیل حوال بار متخصا راننده شامل نا و نا خانوادگی شماره دوهره اار شمارهگواهفنام نتانی
محل سکونو و شماره ت فن و را درج نماید.
۷ت سوابب بارنام ها مورد نظر را حداقل تا یک سال نبد خود نگهدار نموده و هر زمان ا بفم گر
درخواسو نماید اطالعا مورد نفاز را دراخهفار و قرار دهد.
4تمراقبو ها الز را ا هر اس عروا از مناوی خود ب عمل میآورد نسبو ب محمول و حفظ حقوق و
مناوی بفم گر ب عمل آورد و ااال مورد حمل را در مسفرها مجاز و مهعارف بارعایو قوانفن و مقررا
حمل و نقل داخ ی در مد زمان مهعارف حمل و ب مقصدبرساند.
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1ت درصور وقوع حادث موارد زیر را رعایو نماید :
مرات را در اولفن ورصو و حدااثر تا رن روز بعد از تاریخ اطالع ب طور اهبی ب اولفن و نبدیک ترین شعب
بفم گر اطالع دهد .
هفچگون مسوولفهی را نسبو ب حادث و خسار

بدون ع

مواوقو بفم گرقبول نکند

بدون اطالع و مواوقو بفم گر تغففر در ویعفو خسار ب عمل نفاورد مگراقداما و تغففراتی ا برا
نجا ااال و ع وگفر از توسع خسار یرور اسو و عروا باید انجا شود.
در صور دریاوو هرگون اظهارنام و احضاری از دادگاه درخصوص مسوولفوتحو روشش این قرارداد سریعا
اوراق مذاور را عهو اطالع ب بفم گر ارائ نماید .
 1ت اصل اسناد و مدارا زیر را تهف و دراسرع وقو ب بفم گر تس فم نماید.
گبارش مقاما انهظامی محل وقوع حادث .
بارنام و صور متخصا محمول .
وااهور خرید محمول یا هرگون مدارا قانونی دیگر ا دال بر تعففن ارزشمحمول باشد.
هرگون ادعا خسارتی ا ازطرف مدعی ب و اعال شده باشد.
هرگون مدرا دیگر ا برا تتخفص مسوولفو بفم گذار و یا مفبان خسار مؤثر بوده و یا ب هر نحو
در رابط با خسار

مورد نفاز بفم گر باشد.

حق جانشینی:
بفم گر در حدود ا خسار وارده را قبول یا ررداخو میاند عانتفن بفم گذار بوده و حب داردب
شخص یا اشخاصی ا مسوولفو منفرد یا متهرا در بروز خسار داشه باشند مراعع و اسهففا
حبنماید .حب عانتفنی در مورد خسار ها غفرعمد ناشی از تقصفر رانندگان بفم گذار اعمالنخواهد
شد.

ج :بیمه مسئولیت تولید کننده کاال
این بفم نام مسوولفو تولفد اننده وارد اننده عمده وروش و خترده وتروش را در قبتال استهفاده
اننده از ااال برا عبران خسارتها مالی و بدنی مصرف اننده ناشی از اتاال معفتوبی ات بت بتازار
عری می شود را روشش می دهد  .در بفتهر اتور ها مسوولفو ااال ب عهده اوتراد رنجفتره تتامفن از
تولفد تا وروش و عری نهاده می شود  .اسی ا ااالیی برا مصرف عمو عری می اند اگر آن ااال
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مطابب با الباما ایمنی عمومی نباشد مرتک عر اففر شده اسو و ب عالوه زیاندیده نفب می توانتد
بر طبب قانون مدنی از و ادعا غرامو اند .مجموع ااالهایی ا تحو روشش قرار می گفرند تقریبا
شامل تمامی محصوال و ااالها صنعهی و مصروی و حهی ااالهایی نظفر ختوراا حفوانتا
اتها سمو واودها شفمفایی وسایل برقی وسایل آتش نتتانی وستایل آتتتباز

حتتره

متواد غتذایی

سف ندر گاز مواد شفمفایی اسباب باز و  ...می شود.
تعریف بیمه مسئولیت مدنی تولید کنندگان کاال:
بفم مسوولفو تولفد انندگان ااال در قبال اسهفاده انندگان قرارداد اسو ا ب موع

آن بفم گر

تعهد می اند در ازا دریاوو حب بفم و در صور احراز مسوولفو بفم گبار خسارا عانی و مالی
وارد ب مصرف انندگان و اشخاص ثالث ا ناشی از عد ایمنی و عف

و نقص ااال تولفد و عری

شده می باشد را عبران نماید.
بیمه نامه های موجود مسئولیت تولید کنندگان کاال:
ااثر تولفد انندگان (و حهی عری انندگان)ااال می توانند مسوولفو خود را در قبال مصرف انندگان
و اشخاص ثالثی ا در ارتباط با ااال تولفد/عری شده قرار دارند را تحو روشش این بفم نام در
آورند ولی از آنجا ا صدور بفم نام مذاور نفازمند رعایو موارد خاصی از عان

بفم گباران می

باشد هنوز گسهرش هندانی نفاوه اسو .برخی از بفم نام ها صادره در این زمفن عبارتند از:
.

بفم مسوولفو مدنی شراهها گازرسانی.

.2

بفم مسوولفو مدنی تولفد انندگان عایقها رطوبهی.

.3

بفم مسوولفو مدنی تولفد انندگان اپسولها آتش نتانی.

د :بیمه مسئولیت مدنی عمومی
در تمامی بفم نام ها مسوولفو مدعی خسار اشخاص ثالث یا همان دیگران می باشند  .در انتوع
قب ی بفم نام ها مسوولفو ا تویفح آنها در بختها قبل داده شد مدعفان خسار بت گونت ا
با بفم گبار مرتبر بودند .مثالً در بفم نام مسوولفو اارورما مدعی از اارانان و می باشتد و بتفن
آنها رابط اارورمات اارگر (اارانی) وعود دارد .در بفم نام مسوولفو حرو ا مدعی خسار را می
توان ب نوعی متهر خدما بفم گبار دانسو و در بفم نام مسوولفو تولفد انندگان اتاال متدعی
خسار متهر ااالها بفم گبار می باشد .اما در بفم نام مسوولفو مدنی عمومی متدعی خستار
هفچگون ارتباطی با وعالفو مورد بفم ا مسوولفو ناشی از آن تحو روشش بفم قترار گروهت باشتد
ندارد و اگر ه در تمامی بفم نام ها مسوولفو خسار وارد ب اشخاص ثالث تحو روشش قرار می
گفرد ولی در بفم ها مسوولفو هرگاه سخن از اشخاص ثالث ب مفان می آید منظور اشخاصی استو
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ا ارتباطی با وعالفو مورد بفم ندارند .ب سخن دیگر اارانان خدما گفرنتدگان و متتهریان را متی
توان اشخاص ثالث خاص و سایرن را می توان اشخاص ثالث عا (عمو مرد ) دانسو .با این تویفح می
توان نا مسوولفو عمومی را توعف نمود.
تعریف بیمه مسئولیت مدنی عمومی:
بفم مسوولفو عمومی قرارداد اسو ا ب موع
حب بفم

آن بفم گر تعهد می نماید ا در ازا دریاوو

هنانچ در اثر انجا وعالفو مورد بفم خسارا عانی یا مالی ب اشخاص ثالث(غفر مرتبر با

وعالفو مورد بفم ) وارد آید و بر اساس قانون بفم گبار مسوول عبران آن شناخه شود خسار
مربوط را حدااثر تا سقف تعهدا بفم نام عبران نماید.
بیمه مسئولیت عمومی در عمل:
نکه قابل توع اینک در تعریف بفم مسوولفو مدنی اارورما در قبال اارانان مسوولفو مدنی تولفد
انندگان ااالو مسوولفو حرو ا

ما گسهره تحو روشش بفم نام را متخص می انفم مثالً می

گویفم "خسارا وارد ب اارانان" و یا خسارا وارد ب اشخاص مرتبر با حرو بفم گبار" اما در بفم
مسوولفو مدنی عمومی معموالً گسهره ا را ا تحو روشش این بفم نام نمی باشد مهمایب نموده و
سایر بختها را بعنوان گسهره تحو روشش عنوان می نمایفم .مانند اینک گفه می شود" خسارا
عانی و مالی وارد ب اشخاص ثالث(غفر از اارانان و غفر از اوراد مرتبر با حرو یا وعالفو و )".یعنی
آن بختهایی ا ب موع

بفم نام ها موعود دیگر قابل روشش می باشد در این بفم نام روشش

ندارد .بعنوان مثال یک ربشک نمی تواند خسار عانی وارد ب بفمارش را ا ناشی از خطا حرو ا
و می باشد در بفم نام مسوولفو مدنی عمومی روشش دهد زیرا این نوع مسوولفو را بفم نام
مسوولفو مدنی حرو ا روشش می دهد و ب همان دلفل نمی تواند مسوولفو ها غفر حرو ا
خود(مانند آسف

زدن ب دیوار همسای ب ع و ترافدگی لول آب خان اش) را در بفم نام مسوولفو

حرو ا ربشکان روشش دهد ب ک برا این مورد باید بفم نام مسوولفو عمومی تهف نماید.
بفم مسوولفو عمومی از نظر تنوع بفتهرین موارد بفم مسوولفو را شامل می شود  .ع فترغم مطالت
گفه شده در باال ا نتان می دهد بفم مسوولفو مدنی عمومی گسهره بستفار وستفعی از مستوولفو
اشخاص را روشش می دهد ولی این بفم نام هنوز ب آنصور گستهرش نفاوهت ات هتر اتس بترا
مسوولفهها زندگی روزمره خود نفب اقدا ب خرید آن نماید .بعنوان مثال ورد را تصور انفتد ات در
حال هرس اردن درخهی اسو ا در باغچ ع و خان اش می باشد و سهواً خسارتی را ب عابر ات
در حال گذر از آنجا می باشد وارد می نماید .این ورد مطابب ماده یک قانون مسوولفو متدنی مصتوب
 331ا می گوید"هر اس  ....در نهفج بی احهفاطی ب عان یا سالمهی یا مال.......دیگر  ........لطم
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ا وارد نماید ا موع یرر ماد یا معنو دیگر شود مسوول عبران خسار ناشی از عمل ختود
می باشد" باید خسار زیان دیده را عبران نماید.
همانطور ا گفهفم مسوولفو یعنی هر اس باید راسخگو اعمال خود در قبال دیگران باشد و ماده
یک قانون مسوولفو مدنی نفب این امر را ب روشنی متخص نموده اسو .از طروی عمل ورد مذاور نفب
غفر عمد بوده و از آنجا ا عبء مسوولفهها مدنی اسو و ن اففر رس قابل بفم شدن نفب می باشد.
با توع ب مطال

رفش گفه

روشن اسو ا وقر بفم نام مسوولفو مدنی عمومی می تواند

مسوولفو و را تحو روشش قرار دهد  .ولی آیا اسی تا انون نسبو ب خرید بفم نام مسوولفو
مدنی برا موارد متاب اقدامی نموده اسو و اگر اقدامی صور گروه آیا بفم گر حایر ب ارائ
هنفن بفم نام ا شده اسو
شاید راسخ ررسش ووق منفی باشد .دالیل زیر می تواند برخی از ع ل عد ارائ هنفن بفم نام هایی
باشد:


عد امکان ارزیابی ریسک.



ررشمار بودن خطرا مورد بفم .



محدوده وسفی وعالفو هر ورد.

ب همفن خاطر بفم گران در هنگا دریاوو درخواسو صدور بفم نام ها مسوولفو عمومی از بفم
گبار بالقوه می خواهند ا نوع وعالفو خود را متخص نماید تا در ارزیابی ریسک و تعففن حب بفم از
آن اسهفاده نمایند.
اقسام بیمه های مسئولیت مدنی عمومی:
ع فرغم مطال

ووق بفم نام مسوولفو مدنی عمومی یکی از رروروش ترین بفم نام ها مسوولفو

ب شمار می رود .برخی از انواع بفم نام ها مسوولفو عمومی موعود در بازار عبارتند از:
.1

بیمه مسئولیت مدنی دارندگان/رانندگان خودرو در مقابل اشخاص ثالث.

این همان بفم نام ا اسو ا در عامع ب غ ر ب بفم نام شخص ثالث معروف شده اسو .با توع
ب اینک صدور این بفم نام ب مدیریو بفم ها خودرو واگذار شده اسو از بحث این عبوه خارج می
باشد.
.2

بیمه مسئولیت مدنی عمومی ناشی اا اجرای عملیات ساختمانی(.ابنیه در قبال ثالث).

درگا نخسو الز اسو بدانفم منظور از ثالث ه اسی اسو در یک رروژه ساخهمانی اوراد عبور

و

همسایگان بازدید انندگان و ا ف اوراد ا هفچگون ارتباط اار با بفم گذار ندارند ب عنوان اشخاص
ثالث ت قی شده و اموال همسایگان و تأسفسا زیرزمفنی و غفره ب عنوان اموال اشخاص ثالث محسوب می
شوند و ممکن اسو در صور بروز حادث خسار ها زیاد ب اموال اشخاص وارد گردد ا حهی موع
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توقف رروژه اارورما شود ا یرور اسو بفم گذار عهو روشش این نوع بفم نام اقدا الز را ب عمل
آورد .
اهم خسارتهائی كه معموالً به اشخاص ثالث وارد میشود به شرح زیر است:

 ريزش ساختمانهاي مجاور در اثر گودبرداري نشست و ترک خوردگي ساختمانهاي مجاور در اثر تخريب و گودبرداري ساختمان در حال احداث خسارتهاي مالي وارد به اثاثيه و تأسيسات ساختمانهاي مجاور در اثر ريزش خسارتهاي وارد به خيابان و پيادهرو و اموال عمومي از جمله فضاي سبز خسارتهاي وارد به تأسيسات تحتاالرضي شامل خطوط انتقال آب ،گاز و تلفن خسارتهاي وارد به خودروهاي عبوري و يا پارک شده در محيط اطراف پروژه در اثر پرتاب مصالح ساختماني خسارتهاي جاني شامل فوت و نقص عضو و هزينههاي پزشکي همسايگان و عابرين خسارتهاي جاني وارد به افراد ثالث كه وارد محوطه ساختمان مورد بيمه ميگردند خسارتهاي ناشي از دپو مصالح در خيابان و پياده رواستثنائات بیمهنامه
 خسارتها وارده ب بفم گذار شرااء مجریان ناظرین متاورین و اارانان بفم گذار همسر ردر و مادرو اوالد مسهثنی میباشد.
 خسارتهایی ا منتأ آن خارج از اخهفار بفم گذار باشد مانند زلبل رانش زمفن زمفن لرزه و  . . .ع فرغماین مویوع در صورتفک عمل بفم گذار عامل تتدید و ایجاداننده خطر باشد و در این ارتباط مسوول
شناخه شود بفم گر خسارتها وارده را ب مفبان عام فو بفم گذار در تتدید خطر عبران خواهد ارد.
 تراها سطحی ایجاد شده در ساخهمانها مجاور در صورتفک ب اسهحکا ساخهمانها مجاور لطم اوارد نتده باشد و یا ترا ها ایجاد شده ا در سطح نازا اار بوده و ب قسمو ها آعراار و یا
اعضا اص ی سازه مانند تفرها و سهون ها نفوذ نکرده باشد.
 خسار ها وارده ب دیوار متهرا رروژه و امالا مجاوركارشناسی بازدید اولیه
یکی از رشه هایی ا قبل از صدور نفاز ب بازدید اولف دارد همفن نوع بفم نام اسو و بفم گر عهو
ارزیابی ریسک باید ابهدا محل وعالفو و نوع اار و مراحل مخه ف را بازدید و ارزیابی نماید  .ب س ع و
بازدید اولف صور می گفرد :
اوالً اارشناس بفم گر با بازدید اولف ریسک را ا عوام ی هون عمب گودبردار ویعفو ساخهمانها
مجاور ویعفو رروژه عنس خاا نوع خاابردار نوع سازه و  ...می باشد ا از طریب بازدید ریسک
آن برآورد می گردد .زیرا این عوامل عوام ی نفسو ا تنها با بررسی ررستنام قابل ارزیابی باشد .
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ثانیا اارشناس بفم گر از اموال اشخاص ثالث رروژه بازدید می نماید تا مطمون شود ویعفو این اماان
هگون اسو و آیا تا قبل از صدور بفم نام خسارتی ب اموال اشخاص ثالث وارد گردیده اسو یا خفر
ثالثا اارشناس راهکارها الز را عهو ع وگفر از بروز خسار اعال می نماید و در بفم نام ذار می
شود تا بفم گذار با رعایو این نکا

از بروز خسارا

احهمالی ع وگفر نماید .بطور مثال ب بفم گذار

توصف می گردد ا حاشف اطمفنان(سپر خاای) در هر ی ی ب ه مفبان باید رعایو گردد .باید در ه
زمانی از تور و ونس عهو ع وگفر از ررتاب مصالح ب محفر اطراف اسهفاده نماید و  ...بدیهی اسو اگر
این نکا رعایو نتود در زمان بتروز خسار بفم گر می تواند خسار را ررداخو ننماید یا درصد را ب
دلفل تتدید خطر توسر بفم گذار از خسار اسر نماید .
وظفف بفم گذاران نفب در این نوع بفم نام این اسو ا خود و همسایگان خود را م ب ب رعایو نکا
ایمنی اعال شده توسر اارشناس بفم بنمایند وشرایر بازدید را برا و مهفا سازند تاموع تسریی دراار
شود .بدیهی اسو ذار دقفب آدرس محل وعالفو ب همراه اروای اامل ت فن تماس ارائ تصویر عواز
ساخهمانی دردقو وتسریی نرخ دهی موثر اسو .
.

بیمه نامه مسئولیت مدنی ناشی اا آتش سوای(.مسئولیت در قبال همسایگان).

در بفم نام ها آتش سوز

در صورتفک یکی از خطرا تحو روشش این بفم نام مثل حریب سفل

طووان شکسو شفت و ترافدگی لول آب ب وعود آید و ب بفم گذار خسارتی وارد شود بفم گر نسبو
ب عبران خسار ها مالی بفم گذار خود اقدا می نماید .حال اگر دامن خسار آنقدر وسفی شود ا بر
ساخهمان همسایگان یا قسمو ها متاع هم خسارتی وارد شود از بفم نام آتش سوز روشش نخواهد
داشو .در این صور

هنانچ بفم گذار ب دنبال خرید بفم نام آتش سوز

اقدا ب خرید بفم نام

مسوولفو ناشی از آتش سوز نماید با این روشش خسار ها عانی و مالی وارد ب همسایگان و اوراد
ثالث نفب در صورتفک یکی از خطرا تحو روشش بفم نام ها حریب ع و آن باشد توسر بفم گر تا
سقف تعهدا بفم نام و ب مفبان قصور و ررداخو می شود  .البه ذار این نکه یرور اسو ا اگر
بفم گذار عالوه برخطرا تحو روشش در بفم نام حریب خود روشش خسار ها ناشی از ترافدگی لول
آب ساخهمان خود ب سایر ساخهمان ها را نفب بخواهد بفم گر باید از محل بفم نام بازدید ب عمل آورد
.

بیمه نامه مسئولیت مدنی جامع شهرداری(دهداری) .

این بفم نام ا ف خسار

ها

ناشی از آسف

عانی و مالی وارد ب اوراد (شهروندان و روسهایفان)

درمحدوده عغراوفایی شهردار یا دهفار ناشی از خطرا احهمالی عم فا خدماتی عمرانی زیر بنایی و
 ...تحو نظار شهردار یا دهفار را بترط احراز مسوولفو بفم گبار عبران می نماید.
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برخی خطرات تحت پوشش در این بیمه نامه عبارتند اا:
در تما موارد زیر تنها در صورتی خسار عبران می شود ا مسوولفو آن بر عهده شهردار باشد:
 حوادث ناشی از سقوط درخهان مهع ب ب شهردار بر رو وسائر نق ف

منازل اماان و اوراد

عبور .
 حوادث ناشی از سقوط اوراد و وسائر نق ف در گودالها اانالها و تراش ها شهر .
 حوادث مربوط ب برق گروهگی اوراد از رای ها روشنائی مربوط ب شهرداریها.
 خسارتها ناشی از آب اوهادگی در منازل و واحدها تجار .
 خسارا ناشی از مسمومفو اوراد در اثر سمپاشی توسر شهردار .
 حوادث منجر ب غرق شدن اوراد در آبگفرها دریاه ها و اسهخرها اماان عمومی شهر ا
تحو نظار شهردار مفباشند.
 خسارا عانی و مالی ناشی از عد ریبش شن و نمک در معابر و ر ها هنگا بارندگی و ریبش برف .
 اتفاقا ناشی از طعم گذار و معدو نمودن حفوانا موذ و ولگرد .
 خسارا ناشی از روی سد معبر .
 خسارا ناشی از ع وگفر از تخ ف یایعا ساخهمانی در مکانها غفر مجاز .
 خسارا ناشی از عد روی خطر از دیوارها و طاقها قدیمی .
 خسارا ناشی از سقوط اعسا از ارتفاعا و رتو با ها بر رو اوراد و غفره.
 خسارا

ناشی از سقوط تاب وها راهنمائی و تب فغاتی ا تحو مالکفو یا نظار

شهردار قرار

دارند.
.

بیمه مسئولیت مدنی دارندگان ماشین آالت عمرانی صنعتی ساختمانی و کشاورای

این بفم نام در هند مورد صادر می شود:
الف :مدیریو بفم ها
محدودیهها

اتومبفل ب دالی ی همچون نداشهن شماره رالا و  ...و با درنظر گروهن

قانونی یا مقرراتی نمی تواند برا

وسف

نق ف بفم نام مسوولفو(همان بفم نام ثالث

مصط ح) را صادر نماید یا
ب :با اینک وسف نق ف دارا بفم نام شخص ثالث می باشد ولی می دانفم ا برخی از خسارتها در آن
بفم نام روشش ندارد مثل خسار ناشی از عم فا تخ ف و بارانداز

ب همفن خاطر در انار بفم نام

شخص ثالث این بفم نام نفب تقایا می شود.
در حالو الف بفم نام ما عایگبین بفم نام شخص ثالث می شود ولی در حالو دو تنها خسارتهایی از
محل این بفم نام قابل عبران اسو ا ماهفهاً در ههارهوب بفم نام شخص ثالث نباشد .دراین بفم نام
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بفم گر خسار

ها ناشی از آسف

عانی مالی وارد ب اشخاص ثالث را صرواً در محدوده مکانی مورد

وعالفو و در زمان انجا وعالفو خدماتی ماشفن آال روشش می دهد .

بدیهی اسو اگرهنانچ از ماشفن آال ووق خسارتی ب :
 اارانان بفم گذار یا
 راننده ماشفن
واردشود تحو این بفم نام روشش بفم ا

نخواهند داشو ب ک بفم گذار می تواند باخرید الحاقف

مربوط روشش خسار وارده ب اوراد مذاور را درخواسو نماید .همچنفن نکه بسفار مهم دیگر آن اسو ا
خسار درصورتی ررداخو می شود ا :
 مسوولفو بفم گذار توسر مراعی قضایی احراز شده باشد .
 راننده وسف نق ف دارا گواهفنام ویژه رانندگی با ماشفن آال مذاور باشد .
رس بفم گذاران توع داشه باشند از رانندگانی اسهفاده نمایند ا دارا گواهفنام ویژه آن وسف باشند.
همچنفن ذار محدوده وعالفو نفب البامی اسو و در صور عد اعال در زمان صدور بفم نام بفم گذار
موظف اسو قبل از شروع ب وعالفو در هر رروژه اهباً بفم گر را در عریان محل و محدوده وعالفو قرار
دهد .
نکته مهم ديگر اين است كه در هر حال خسارت وارد به كارفرما(پروژه در دست انجام) تحت پوشش بيمه نامه نمي
باشد .به عنوان مثال اگر چرتقيلي داراي اين بيمه نامه باشد و در حين جابجا كردن يك بسته از روي كفي تريلر بسته از
قالب آن رها شده و بر روي خودروي ثالثي كه در آن نزديکي است سقو كند و باعث آسيب خودرو سرنشينان آن شود
در اين حالت توجه داشته باشيد كه چند نوع خسارت رخ داده است:
خودرو شخص ثالثي آسيب ديده است.-2خود شخص ثالث اسيب ديده است.
-1محموله (بسته) آسيب ديده است.
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با توجه به اينکه خسارتهاي بند يك و دو از محل بيمه نامه شخص ثالث قابل جبران نيست از محل اين بيمه نامه
جبران مي شود ولي خسارت مربوط به بند سوم از محل اين بيمه نامه قابل جبران نيست و بايد براي آن بيمه نامه
مسئوليت متصديان تخليه و بارگيري خريداري شود.
.6

بیمه مسئولیت شرکتهای نصب و نگهداری تابلوهای تبلیغاتی

این بفم نام خسارا ناشی از تاب وها تب فغاتی ب اشخاص ثالث را تحو روشش قرار می دهد .بدین معنی
ا هنانچ تاب وها نص شده در اثر سقوط یا شکسهگی خسارا عانی و مالی ب بار آورد بفم گر رس از
احراز مسوولفو بفم گذار و درصور نفاز با رأ مراعی قانونی نسبو ب عبران خسار اقدا خواهد نمود .
ابعاد وزن و ارتفاع محل نص

تاب و در محاسب حب بفم موثر بوده و موارد نظفر سفل زلبل طغفان

رودخان طووان شورش انقالب یاغفگر

عم فا

خرابکاران خسارتها ناشی از سرقو تاب و از شمول

تعهدا این بفم نام خارج مفباشد .مگر اینک مسوولفهی مهوع بفم گبار باشد.
.7

بیمه مسئولیت هیئت مدیره ساختمان

مویوع این بفم نام عبار اسو از بفم مسوولفو بفم گذار درقبال مالکفن ساانفن و اوراد ثالث ا ناشی
از تحقب خطرا بفم شده در این قرارداد بوده و بفم گذار ب عنوان مدیر(هفوو مدیره) ساخهمان مذاور
مسوول عبران آن شناخه شود .
خطرات بیمه شده شامل:

 آسف بدنی ناشی از آسانسور.
 آسف

بدنی یا مالی ناشی از ریبش نما ساخهمان متروط براینک عمر نما ساخهمان بفتهر از

سال نباشد.
 خسار ناشی از آتشسوز

سرقو ا ی برخورد و سقوط اعسا خارعی بر رو خودرو.

مسوولفو ناشی از آتشسوز روشش مذاور منوط ب داشهن بفم نام آتش سوز معهبر برا ساخهمان
در زمان وقوع خسار می باشد.
 آسف بدنی وارد ب اارانان.
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گفتار دوم :

طرحهای خاص بیمه ای
همانطور ا در رفتگفهار بفان شد بفم نام ها دیگر نفب در حال حایتر در بتازار بفمت در ایتران
صادر می شوند ا دارا ویژگفها خاصی بوده و در قال هفچ یک از بفمت نامت هتا موعتود نمتی
گنجد و معموال بفم گران آنها را در واحد عداگان ا ب نا " طرحها خاص بفم ا " و یتا گتاهی
تحو عنوان "زیانها رولی" مهمراب نموده اند .از عم  :بفمت اعهبتار

بفمت دا بفمت صتداقو در

امانو بفم رول و  ....ا در ادام اشاره مخهصر ب هر یک از موارد مذاور خواهفم داشو.

بخش نخست :بیمه اعتبار
تعریف اعتبار:
منظور از «اعهبار» ظروفو بدهی یک متهر اسو ا از طرف بنگاهها اقهصاد در قبال ارائ ااال و
خدما یا بانک ها و مؤسسا مالی و اعهبار ا مجوز بانک مراب را دارند ب صور تسهفال مالی در
اخهفار متهریان قرار گروه ومطالبا ناشی از این وعالفوها در معرض ریسک عد بازررداخو قرار
میگفرند.
اشخاصی که می توان برای آنها بیمه اعتبار صادر نمود:
شراهها بفم موظفند قراردادها بفم اعهبار را ب صور گروهی و وقر با اشخاص زیر منعقد نمایند:
 .１بانکها و مؤسسا اعهبار و سایر اشخاص حقوقی ارائ اننده خدما مالی و عم فا شب بانکی (مانند
عری و تقایا وعوه و اعهبار دریاوو سپرده و ودیع و موارد متاب اعطا وا و تسهفال و صدور
اار اعهبار ) متروط بر آن ا برا وعالفو خود از بانک مراب عمهور اسالمی ایران مجوز این
وعالفهها را گروه باشند.
 .２بنگاه ها اقهصاد ا ااال را ب صور غفر نقد میوروشند.
 .３مؤسسا دولهی یا وابسه ب دولو و یا نهادها عمومی غفر دولهی ا بر اساس یوابر مربوط مجاز ب
اعطا وا و تسهفال ب سایر اشخاص هسهند.
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شرایط بیمه اعتبار:
بفم گبار باید برا مجموع اعهبار اعطایی در بخش خاصی از وعالفو و تما اعهبار گفرندگان آن

بخش تقایا بفم نماید تقایا بفم گبار در صورتی رذیروه میشود ا تعداد اعهبار گفرندگان و در
طول یک سال بفش از بفسو و رن شخص حقفقی و یا حقوقی باشد


اعهباراتی متمول این آیفن نام قرار میگفرد ا دوره بازررداخو آنها بفش ازرن سال نباشد.

شراو بفم رس از قبول یا ررداخو خسار میتواند عهو بازیاوو خسار ررداخو شده ب اعهبار

گفرنده یا یامن و مراعع نماید .بفم گذار موظف اسو تما تضمفنها اخذ شده و یا وثایب مربوط را در
اخهفار شراو بفم قرار دهد و حقوق خود نسبو ب اسهفاده از آنها را ب شراو بفم منهقل نماید .شراو
بفم موظف اسو رس از تامفن مطالبا خود ماب الهفاو را ب بفم گذار مسهرد اند.
بفم اعهبار وروش اقساطی یا اعاره ب شرط تم فک برا موارد مجاز اسو ا مویوع وروش یا

اعاره ب اندازه ارزش روز آن و برا طول دوره بازررداخو اقساط یا اعاره تحو روشش بفم ها رای برا
حوادثی ا آن را تهدید میاند قرار گفرد.
بفم مراب ایران هر سال سقف روشش بفم ا را برا اشخاص حقفقی و حقوقی مهناس

شاخص قفمو خرده وروشی تعففن می نماید.

با

وظایف بیمه گر:
شراوها بفم باید در قراردادها بفم اعهبار بفم گذار را مک ف ب انجا موارد زیر نمایند:
 قبل از اعطا اعهبار سابق و ویعفو مالی اعهبارگفرنده را ارزیابی و از توانایی مالی و حسن سابق ودر بازررداخو اعهبار اعطایی اطمفنان حاصل نمایند.
 -2از هر اعهبارگفرنده حداقل معادل صد و بفسو درصد مجموع اعهبار اعطایی و اارمبد مهع ق تضمفن
معهبر یا وثفق اخذ نموده و یا حس مورد مویوع مورد معام را در رهن یا مالکفو خود نگ دارند.
-3برا مجموع اعهبار اعطایی در بخش خاصی از وعالفو و تما اعهبار گفرندگان آن بخش تقایا بفم
نماید  .تقایا بفم گذار در صورتی رذیروه میشود ا تعداد اعهبارا اعطایی در طول یک سال بفش از
بفسو و رن مورد باشد.
 -8در مورد وروش اقساطی یا اعاره ب شرط تم فک حداقل بفسو درصد ارزش مویوع مورد معام را ب
صور نقد از اعهبار گفرنده دریاوو نماید.
در قراردادها گروهی وروش اقساطی تعداد دوعا وروش در هر سال نباید امهر از بفسو و رن موردباشد.
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میزان تعهد بیمه گر:
حدااثر تعهد شراو بفم معادل هفهاد و رن درصد مجموع اعهبار اعطایی و اارمبد مهع ق خواهد بود و
بفسو و رن درصد سهم بفم گذار قابل بفم نخواهد بود.
البه در موارد ا وثفق م کی یا سند م کی و یا اسناد مالی تضمفن شده توسر دولو یا بانک مراب در
رهن بفم گذار قرار گفرد سهم بفم گذار از خسار تا رانبده درصد قابل ااهش اسو
هنانچ ب دلفل وقایعی نظفر عنگ شورش بحران اقهصاد بالیا طبفعی و یا شرایر وورس ماژور
بخش قابل توعهی از اعهبار گفرندگان (ب تتخفص شورا عالی بفم ) نهوانند بدهی یا قسر خود را
بپردازند بفم گر تعهد نسبو ب عبران خسار نخواهد داشو.

بخش دوم :بیمه پول(وجوه در صندوق و در راه)
تعریف وجوه:
وعوه شامل رول (اسکناسها و مسکواا رای داخ ی و خارعی) انواع شمش و سک (طال و نقره) انواع
هکها بانکی تضمفنشده انواع اوراق بهادار (اوراق متاراو اوراق قری دولهی اوراق سها گواهی
سپرده و  )...تمبر سفه ها و برا ها تمبرشده و تحریرشده و هکها واگذار متهریان میشود.
موضوع بیمه:
بفم وعوه در صندوق و یا وعوه در راه ب شرح مندرج در شرایر عمومی و خصوصی و ور رفتنهاد
بفم نام ا براساس آن بفم گر مهعهد میشود در ازا انجا وظایف بفم گذار و در صور تحقب خطرا
بفم شده خسارا وارده ب بفم گذار یا ذ نفی را عبران اند .
وجوه در صندوق:
تمامی وعوهی ا در محل مویوع بفم در گاوصندوق(ها)یی ا در شرایر خصوصی و ور رفتنهاد
بفم نام تعففنشده نگهدار میشوند و یا وعوه رو رفتخوان بفم گذار ا توسر متهر ب تحویلدار
مربوط تحویل شده اسو .وعوه موعود در دسهگاهها خودررداز )(ATMداخل بانکها نفب عبء مصادیب
وعوه در صندوق محسوب میشوند.
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وجوه در راه :
تمامی وعوهی ا در مد زمان حمل توسر وسایل نق ف معفن ودر مسفرها
خصوصی و ور رفتنهادحمل میشوند.

اعال شده در شرایر

مدت امان حمل وجوه:
واص زمانی ا ب محض دریاوو وعوه توسر حامل شروع میشود و ب محض تحویل در مقصد ب صندوقدار
و یا هر شخص دیگر ا در شرایر خصوصی و ور رفتنهاد تعففنشده رایان مییابد
خطرات وحوادث تحت پوشش
خطرا و حوادث تحو روشش برا وعوه در صندوق و وعوه در راه ب شرح زیر اسو:
سرقو مس حان و غفرمس حان با شکسو حرز؛ -2آتشسوز

انفجار و صاعق ؛

 -3تصادف و یا تصرف وسف نق ف حامل وعوه؛
 -8تصادف و تصاد شناورها دریایی و اتهی و غرق آنها و دزد دریایی و سوانح مربوطب قطار و
هوارفماها حامل وعوه و هوارفماربایی.

استثنائات بیمه نامه:
خسار ها ناشی از حوادث و خطرا زیر تحو روشش این بفم نام نفسو؛ مگر آنک در بفم نام یا
الحاقف آن ب نحو دیگر تواوب شده باشد :
 اعهصاب شورش اغهتاش و ب وا؛-2عنگ (اعم از اینک اعال شده یا نتده باشد) عم فا خصمان و انقالب؛
-3زلبل سفل طووان و طغفان رودخان ها؛
- 8حمل وعوه در خارج از ق مرو عغراوفایی عمهور اسالمی ایران؛
وعوه موعود در دسهگاهها خود ررداز) (ATMخارج از محل مویوع بفم .49

ولی در هر حال عبران خسار زیردر تعهد بفم گر نخواهد بود:
خسارا مسهقفم یا غفرمسهقفم ناشی از تتعتا اتمی و رادیوااهفو؛ -2عد صداقو و امانو بفم گذار ذ نفی اارانان و و همچنفن تبانی بفم گذار اارانان و یا اخهالس؛
 -3اشهباها دوهر

حسابدار و اامپفوتر (عمد و سهو )؛

-8خسارا وارده ب دواتر حسابدار

اسناد و صور حسابها مالی؛

 مصادره توقفف یبر و تخری ب امر مقاما دولهی؛ -1عد النفی؛
 -۷نگهدار وعوه در محلهایی غفر از آنچ در شرایر خصوصی و ور رفتنهاد تعففن شده اسو؛
 -4ب عاماندن ا فد(ها) و یا برگ ها حاو شماره رمب گاوصندوق(ها) در محل قرارگروهن گاوصندوق(ها)؛
 -1بدون نگهبان و حفاظ گذاشهن وعوه در راه در وسف حمل؛
- 1حمل وعوه با روشها و وسایل نق ف ا غفر از موارد مندرج در شرایر خصوصی و ور رفتنهاد؛
 سرقو وعوه از رو رفتخوان قبل از تحویل آن ب تحویلدار و یا بعد از تحویل ب متهر ؛ - 2هکاردن یا سرقو اینهرنهی؛
 - 3محهویا صندوق امانا ؛
- 8خسار وارده ب محل مویوع بفم .
وظایف و تعهدات بیمهگذار
بفم گذار موظف اسو :
 ا ف احهفاطها الز و معمول را در نگهدار و حمل وعوه ب عملآورد؛-2حمل وعوه را در مسفرها اص ی و معمول در مد زمان حمل وعوه مندرج در شرایر خصوصی و ور
رفتنهاد بفم نام انجا دهد؛
-3حمل وعوه را باتوع ب شرایر حمل مندرج در شرایر خصوصی و ور رفتنهاد بفم نام انجا دهد؛
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 -8اطالعا ا ف وعوه در صندوق(ها) و وعوه در راه و مبالغ حملشده را در دواتر قانونی (حسابدار یا
اامپفوتر) ثبو و نگهدار اند و اطالعا مذاور را در هر زمان بنا ب درخواسو بفم گر در اخهفار و قرار
دهد؛
 ا ف اطالعا ب منظور بازیاوو خسارا احهمالی ناشی از خطرا تحو روشش بفم نام را در هر زمانا بفم گر الز بداند در اخهفار و قرار دهد و مساعد ها الز را نماید؛
 -1ب منظور رفدااردن سارق یا سارقفن و شراا
همکار الز را داشه باشد.

عر و نفب اتف و اسهرداد وعوه مسروق با بفم گر

بخش سوم :بیمه اسب
موضوع بیمه اسب:
مویوع این بفم عبار اسو از عبران خسار مالی وارد ب بفم گبار یا ذ نفی در اثر ت ف یا نقتص عضتو
اس (ها) تحو روشش بفم نام ناشی از حادث .
استثنائات:
در موارد زیر بفم گر تعهد نسبو ب عبران خسار نخواهد داشو:

 خسار ناشی از عنگ اعهصاب شورش اغهتاش عم فا خصمان دشمن (اعم از اینک عهو
اعال شده یا نتده باشد) هرگون حادث مسهقفم و یاغفر مسهقفم ب دلفل یا ب واسط انرژ
هسه ا .
 خسار ناشی از عمد و تق

بفم گذار و یا نمایندگان و مباشرین و .

 خسار ناشی از سرقو و مفقود شدن ب هر شکل ویا وروش رنهانی اس مورد بفم .

 ا ف خساراتی ا اشخاص ثالث ب صور عمد ب مورد بفم وارد آورند( .با تتخفص اارشناس)
 خسار ناشی از تبریب و یا اسهفاده از مواد نفروزا (با تتخفص اارشناس بفم گر).
 خسار

ناشی از بفمار ها واگفردار (ارفدمی) مربوط ب اس .

 هر نوع هبین ها دامپبشکی
 نقص عضو ناشی از بفمار

 ت فا ناشی از عد انجا وااسفناسفون و یا عد اعرا برنام درمانی ید انگ ی.
 ت فا ناشی از تع ل در درمان عراحا و بفمار ها

 خسار ناشی از سخو زائی مگر با مواوقو بفم گر و ررداخو حب بفم ایاوی توسر بفم گذار و
درج آن در بفم نام
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