شركت بيمه كوثر(سهامي عام)
قرارداد بيمه مسئوليت مدني حرفه ای گروهي مهندسين ناظر ،طراح و كارشناس(مكمل)1
ماده-1موضوع بيمه:

عبارت است از بیمه مسئولیت حرفه ای و مدنی بیمه گذار براساس رشته فعالیت و پروانه شغلی و حرفه ای وی (طراحی یا
محاسبه یا نظارت در رشته های عمران  ،معماری  ،مکانیک ،گاز ،برق  ،نقشه برداری  ،کارشناسی تفکیک و ) ...در قبال ملک ،
مالک  ،تاسیسات شهری وشهرداری  ،مراجع قانونی  ،همسایگان  ،سرمایه گذار ،بهره بردار ،اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث،
کارگران و کارکنان اجرایی و دفتری پروژه ساختمانی و مشترکین ،بدین معنی که چنانچه در نتیجه سهل انگاری ،قصور ،خطا،
غفلت و یا اشتباه حرفه ای بیمه گذار در محل یا محدوده ی ملک مورد محاسبه یا طراحی یا نظارت او ،خسارت جانی و مالی به
ملک ،مالک ،همسایگان ،سرمایه گذار ،بهره بردار ،اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث ،کارگران ،کارکنان اجرایی و دفتری پروژه
ساختمانی و تأسیسات شهری و شهرداری و مراجع قانونی وارد آید و بیمه گذار در محاکم قضایی مسئول جبران آن شناخته
شود ،حتی کارهای پایان کار داده شده و یا ساختمان های در حال ساخت یا ساختمان هایی که پایان کار داده نشده و درحال
بهره برداری هستند یا ساختمان هایی که ساخت آن ها به اتمام نرسیده و نیمه کاره رهاشده اند  ،بیمه گر می بایست نسبت به
جبران خسارت بیمه گذار اقدام نماید.
ماده-2محل مورد بیمه :

کلیه اماکنی که بیمه گذار برای آن ها امور طراحی یا محاسبه یا نظارت در رشته های عمران  ،معماری  ،مکانیک  ،گاز  ،برق ،
نقشه برداری  ،کارشناسی تفکیک و...را به انجام می رساند (در سراسر کشور).
ماده  -3مدت بيمه نامه

از تاریخ صدور بیمه نامه موضوع این قرارداد به مدت یکسال شمسی.
ماده-4تعهدات بيمه گر:

 تعهد بیمه گر بابت فوت و نقص عضو برای هرنفر در ماه های عادی(برای هر یک از بیمه گذاران این قرارداد)  ،معادل دیهکامل یک مرد مسلمان طبق دستورالعمل ابالغی از سوی قوه قضائیه( 4،800،000،000ریال) می باشد.
 تعهد بیمه گر بابت فوت و نقص عضو برای هرنفر در ماه های حرام (برای هر یک از بیمه گذاران این قرارداد)  ،معادل دیهکامل یک مرد مسلمان طبق دستورالعمل ابالغی از سوی قوه قضائیه( 6،400،000،000ریال) می باشد.
 حداکثر تعهد بیمه گر بابت فوت ونقص عضوو درطوول مودت بیموه معوادل  7دیوه کامول یوک مورد مسولمان در مواه حورام(برای هر یک از بیمه گذاران این قرارداد) ،طبق دستورالعمل ابالغی از سوی قوه قضائیه ( 44،800،000،000ریال) می باشد.
 تعهد پرداخت خسارت مالی در هر حادثه  2000000000000ریال و حداکثر تعهد بیمه گر بابت خسارت مالی درطول مدتبیمه نامه  7000000000000ریال (برای هر یک از بیمه گذاران این قرارداد)می باشد.
 هزینه پزشکی برای هرنفردرهرحادثه  40000000000ریال ودرطول مدت بیمه نامه 2080000000000ریال (برای هر یک ازبیمه گذاران این قرارداد) می باشد.
 تعهد بیمه گر بابت فوت و نقص عضو مهندسین بیمه گذار(ناظر ،طراح ،محاسب ،مشاور ،کارشناس) درمحل یا محدوده پروژهبه مبلغ 6040000000000ریال (برای هر یک از بیمه گذاران این قرارداد) می باشد .
 مخارج دادرسی(شامل مخارج و تمبر دادگاه و دفتر ،همچنین سایر هزینه های مرتبط از قبیل حق الوکاله وکالت وکیل ،هزینههای کارشناسی ،ایاب و ذهاب و  )....مربوط به خسارت مشمول تعهد بیمه گر (در هر پرونده  00000000000ریال و در طول
مدت بیمه نامه حداکثر 0000000000000ریال) که هر یک از بیمه گذاران این قرارداد محکوم به پرداخت آن شده باشد ،تحت
پوشش این بیمه نامه است .

ماده -5ساير شرايط بيمه نامه:

 -1کلیه پروژه هایی در سراسر کشور که از زمان صدور پروانه اشتغال به کار مهندسین بیمه گذار تحت نظارت یا طراحی یا
محاسبه وی بوده ،مشروط به آنکه فاقد هرگونه ادعا و خسارت در جریان در مراجع قضایی باشد و ادعای وقوع خسارت یا ادعای
مسئولیت بیمه گذار در بازه زمانی اعتبار بیمه نامه ( 1400/9/1الی )1401/9/1صورت گیرد(بیمه  ،)claim baseتحت پوشش
این بیمه نامه خواهد بود و همچنین پروژه هایی که عملیات اجرایی آن ها شروع شده و یا ادامه داشته باشد حتی کارهای پایان
کار داده شده و یا ساختمان های در حال ساخت یا ساختمان هایی که پایان کارداده نشده و در حال بهره برداری هستند یا
ساختمان هایی که ساخت آن ها به اتمام نرسیده و نیمه کاره رها شده و نیز کلیه تاییدیه های استحکام بنای صادره از طرف
مهندسان (با گرایش عمران و معماری) در سراسر کشور و همچنین پروژه هایی که بیمه گذار در سمت نظارت مقیم یا عالیه یا
طراح در آن فعالیت داشته ،تحت پوشش این قرارداد بوده و همچنین هرگونه حادثه ای چه طبیعی از قبیل زلزله و سیل و چه
غیر طبیعی که در زمان اعتبار بیمه نامه پیش آید و بیمه گذار به عنوان مهندس ناظر ،محاسب یا طراح (در کلیه رشته ها)
محکوم به جبران خسارت گردد ،تحت پوشش قرار میگیرد و همچنین خسارات ناشی از کارهای نامرتبط با نوع فعالیت کارگاه
در صورت محکومیت بیمه گذار تحت پوشش خواهد بود.
-2امکان استفاده از بیمه نامه به عنوان وثیقه در محاکم قضایی وجود دارد.
-0پرداخت خسارت با ارائه نظریه کارشناسی کارشناس تعیین شده توسط دادگاه ،یا بیمه گر با جلب رضایت زیان دیده توسط
بیمه گذار و تأیید بیمه گر ،بدون رأی نهایی دادگاه قابل انجام می باشد .درغیر این صورت تعیین پرداخت خسارت با رأی
مراجع قضایی انجام می پذیرد.
 -4در صورتی که خسارت و غرامت در مراجع قضایی رسیدگی ،و رأی آن در سال های بعد از اعتبار بیمه نامه صادر گردد ،بیمه
گر خسارت مربوطه را حداکثر تا سقف تعهد بیمه نامه  7 ،دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام با توجه به زمان صدور رأی به
صورت مبلغ دیه یوم االدا پرداخت خواهد نمود.
-0با توجه به آن که انتخاب کارگران وکارکنان و پیمان کاران و به کارگیری آن ها دراختیار مالک ،کارفرما و سازنده بوده و
مهندس ناظر و طراح اختیاری در انتخاب کارگران ندارند و از آنجایی که این بیمه نامه کلیه مسئولیت مدنی مهندسان ناظر و
طراح را که در محاکم قضایی محکوم میگردند تحت پوشش دارد ،لذا کارگران اتباع خارجی فاقد پروانه کار و کارگران زیر
18سال و باالی 62سال چنانچه در کارگاه به کار گرفته شده و دچار خسارت بدنی و یا فوت گردند و بیمه گذار در محاکم
قضایی محکوم به پرداخت و جبران خسارت گردد ،بیمه گر ملزم به پرداخت خسارت بوده و بیمه گذار تحت پوشش این بیمه
نامه خواهد بود .
 -6مطالبات سازمان تامین اجتماعی یا سازمان خدمات درمانی از مهندسین طراح و ناظر (بیمه گذار) بابت هزینه هوای قوانونی
شامل معالجه ،غرامت ،مستمری و غیره ناشی از حادثه منجر به فووت ،بوروز جراحوت و نقوص عضوو کوارگران و پیموان کواران
ساختمان تحت نظارت و طراحی بیمه گذار بر اساس مفاد قانون تأمین اجتماعی (تبصره یک ماده 66قانون توامین اجتماعی)توا
سقف 0،600،000،000ریال برای هر حادثوه و  7/200/000/000ریوال بورای طوول مودت بیموه ناموه(برای هور یوک از بیموه
گذاران)تحت پوشش بیمه نامه میباشد
 -7تعدد دیات  :پرداخت دیه دوم و باالتر جمعا تا سقف سه دیه کامل درماه های حرام درتعهد بیمه نامه می باشد .
 -8فرانشیی : :از بابووت خسووارت هووای جووانی ومووالی و هزینووه هووای پزش وکی هوویگ گونووه فرانشوویزی بووه عهووده بیمووه گووذار
نمی باشد و فرانشیز صفر می باشد.
 -9افزایش دیات  :پرداخت افزایش مابه التفاوت دیات حداکثر سه بار در طول مدت قرارداد.
 -10هرگونه خسارت ناشی از عیب و نقص مصالح فارغ از مسئولیت تولید کننده مصالح ،تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد(در
صورت محکومیت هر یک از بیمه گذاران در مراجع قضایی)

-11درهر صورت بیمه گذار به هر دلیلی در محاکم قضائی محکوم به جبران خسارت جانی یا مالی گردد تحت پوشش این بیمه
نامه خواهد بود .
ماده-6مواردپیش بیني نشده و حل اختالفات في ما بین :
کلیه اختالفات و دعوای ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد قرارداد  ،اعتبار  ،فسخ  ،نقص  ،تفسیر  ،و یا اجرای
آن به داوری ارجاع می گردد که مطابق با قانون و آیین دادرسی مربوطه با رأی داور منتخب به صورت قطعی و الزم االجراء حل
و فصل گردد  .انتخاب داوریا داوران تعداد آنها به وسیله کانون داوری استان یزد و عندالزوم شعبه فرعی مستقر در شهرستانها
به عمل خواهد آمد  .داور (داوران) عالوه بر مقررات حاكم  ،عرف تجاري ذيربط را مراعات خواهد (خواهند) نمود شرط داوري ،
موافقت نامه اي مستقل از قرارداد اصلي تلقي مي شود و در هر حال الزم االجرا است .
در مواردی که در بیمه نامه ذکر نشده است بر اساس قانون بیمه و سایر قوانین جاری کشورجمهوری اسالمی ایران عمل خواهد
شد.
ماده-7صدور بیمه نامه:

چنانچه هر یک از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد که دارای پروانه اشتغال طراحی یا نظارت در رشته های
موضوع قرارداد میباشد(یا کارشناسان تفکیک) تقاضای صدور بیمه نامه گروهی به نام خود داشته باشند؛ بیمه گر موظف به
صدور بیمه نامه به نام عضو متقاضی خواهد بود؛ که این بیمه نامه باید توسط سازمان نظام مهندسی نیز مهر و امضا گردد.

تعهدات ب:مه گر

نرخ حق ب:مه اعالمی

جانی 44,088,888,888ریال
مالی7,088,888,888ریال

 740484888ریال

 نرخ های فوق با احتساب مالیات برارزش افزوده و عوارض شهرداری می باشد.

 هریک از اعضای سازمان به منظور استفاده از تسهیالت و خدمات رفاهی طبق بند (ت) ماده  00آیین نامه
اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان به سازمان وکالت و اختیار انعقاد قرارداد فوق را مطابق مواد  606و 662
قانون مدنی اعطا نمودند.
 جامعه آماری استفاده کنندگان از این بیمه نامه کلیه اعضای دارای پروانه اشتغال به کار صادره از سازمان نظام
مهندسی ساختمان استان یزد اعم از حقیقی و حقوقی(از زمان تاسیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
یزد تا پایان مدت اعتبار بیمه نامه) ولو کسانی که پروانه اشتغال خود را تمدید ننموده اند یا محرومیت در
استفاده از پروانه اشتغال اخذ نموده اند و برای اشخاص حقیقی عالوه بر خود شرکت مدیر عامل و کلیه اعضاء و
هیئت مدیره و صاحبان امضاء مجاز او از زمان تأسیس شرکت) درصورت معرفی و صدوربیمه نامه تحت پوشش
این بیمه نامه می باشند .
شركت سهامي بيمه كوثر
بيمه گر

