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  بیمه گر مهر و امضای مجاز شرکت:  رسید کلیه مطالب فوق به رویت و تائید اینجانب
  

 بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای مهندسان ناظر گاز )بازرس گاز( و مهندسان ناظر انشعاب برققرارداد 

 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

 

 ماده اول: طرفین قرارداد

.. به نشانی .................................................... کد اقتصادی.......... با ................................شرکت سهامی بیمه .............. -طرف اول 

اره تماس شم  ...... به....................................... آقا/خانم تیر..... به مدی..........................................................................................................................

 نامیده می شود. "بیمه گر"س این پ ....... که از..................................... و شماره فکس ..................................

به  .......ریاست  جنب پمپ بنزین به ستان کرمانشاه به نشانی کرمانشاه خیابان مصوریسازمان نظام مهندسی ساختمان ا – طرف دوم

 نامیده می شود. "بیمه گذار"از این پس  که 083-37294852و شماره فکس  083-37290003شماره تماس 

 

 ماده دوم: تعاریف
 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه :سازمان 

 وباشد  ی میشهرسازسکن و مهندس ناظر گاز )بازرس گاز(: شخص حقیقی یا حقوقی که صالحیت وی مورد تأیید وزارت م 

و  دکش هامسئولیت کنترل و تأیید طرح و محاسبات تأسیسات لوله کشی گاز طبیعی و مصالح مصرفی و کنترل ابعاد دو

مطابق ا رربوطه مسیرهای تهویه مربوط به وسایل گازسوز ساختمان ها، نظارت بر اجرای عملیات لوله کشی و آزمایش های م

 .عهده دارد ربتمان مقررات ملی ساخ 17مبحث 

  ومی باشد  سازمان نظام مهندسی تأیید که صالحیت وی مورد دارای  شخص حقیقی یا حقوقی :انشعابات برقمهندس ناظر 

ن نظام یرو، سازمازارت نکه شرح وظایف آنها در تفاهم نامه سه جانبه و برق را بر عهده دارد مسئولیت کنترل و تأیید انشعابات

 .د گردیده استزی قیشهرساراه و وزارت و  ساختمان مهندسی

 یا کشی گاز و ه لولهشبک که در آن)مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی و یا هر نوع ساختمان دیگر(  مِلک: هر زمین یا ساختمانی 

 .و یا در آینده اجرا خواهد شد جرا شدهبرق اانشعابات 

 جهت صدوری شهرساز و وزارت راه و ساختمان ندسیظام مهزمان نمابین وزارت نیرو، سا فی : تفاهم نامهتفاهم نامه سه جانبه 

 ن ناظر برق دارای پروانه اشتغال.اتوسط مهندس« نظارت بر تأسیسات برقی اماکن» تائیدیه

 :قنشعابات برناظر ا انمهندس مهندسان ناظر گاز )بازرس گاز( یا به تائیدیهنقشه هایی که سازمان جهت بازرسی و صدور  نقشه 

 .می دهدارائه 

 دادن انجام جرا،ا زکردن،آغا طراحی، ترسیم نقشه، نظارت، برای نیاز اقدامات مورد خدمات یا ات، فعالیت ها،موعه عملیپروژه: مج 

 است. یی یا نظارت لوله کشی گاز یا انشعاب برقیا اجرا طراحی نقشه های پایان دادن موضوع و

 ه منظورب یا میشود اآن اجر در پروژهعملیات موضوع ت و ژه اسار پرور اختیبه طور متعارف دمحلهایی است که  محل یا: ارگاهک 

  آن استفاده می کنند. از) صاحب کار یا مالک یا مجری(  اجازه کارفرما با ،روژهاجرای پ

  :کلی ـی یا گی )جزئمنظور از خسارت بدنی، هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو، ازکارافتادخسارات بدنی 

ه نامهای رداد و بیمعملیات و فعالیت های پروژه موضوع این قرابه سبب  این قرارداد که ص اشخادیه فوت  م( یاا دائموقت ی

یز ننه معالجه هزی د.صادره بر اساس این قرارداد، طبق ماده سوم این قرارداد دچار زیان ها و خسارات مالی و بدنی می گردن

 ر اساس اینبی صادره رارداد و بیمه نامه هاجزء تعهدات بیمه موضوع این ق د،دیگری نباش ه نامهیا بیمچنانچه مشمول قانون 

 .بود خواهد قرارداد

 تپرسنل ادارا ثالث، خسارات مالی: منظور از خسارات مالی هر گونه خسارت وارده به اموال مالک، ساختمان های مجاور، اشخاص 

ث و یا شی از حوادلتی نااران اصلی و فرعی و اموال عمومی و دویمانکین، پمهندس رکنان،اموال کارگران و کا و نهادهای نظارتی،

 د.ی باشنغیر حوادثی است که موضوع این قرارداد می باشند اعم از اینکه زیان دیدگان شخصیت های حقیقی یا حقوق

 م از اینکه ندارند اع روژهپ با جراییو یا اکاری  اشخاص ثالث: منظور از اشخاص ثالث در این قرارداد کلیه افرادی هستند که ارتباط

وع این روژه موضپعملیات و فعالیت های به سبب  دارای شخصیت حقیقی یا حقوقی باشند و یا بازدیدکننده پروژه باشند که 

 د.گردن می دنیلی و باارات مقرارداد و بیمه نامه های صادره بر اساس این قرارداد، طبق ماده سوم این قرارداد دچار زیان ها و خس
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  صادره لحاقیه هایاه ها و بیمه نامه )مدت تعهدات بیمه گر(: مدت زمان تعهدات بیمه گر طبق این قرارداد و بیمه نام اعتبارمدت 

مهندس ناظر گاز  نهما از سوی تائیدیهپس از آخرین  سال( 10) سال دهاز تاریخ صدور بیمه نامه و تا  برای هر مهندس ناظر

د ار می تواندت بیمه گذر انشعابات برق ادامه خواهد یافت که در این ممهندس ناظاز سوی همان یدیه آخرین تائا گاز( ی)بازرس 

 نماید و بیمه گر مکلف به پذیرش و همکاری می باشد.برای بیمه نامه های خود هر گونه الحاقیه تهیه 

 

 قرارداد عم: موضوسوماده 

ررات ملی مق 17مبحث  3-6-1-17از ) بازرس گاز( مطابق بند ناظر گ مهندسانن و سازما عبارتست از مسئولیت مدنی حرفه ای

 گاری، خطا،، سهل اندر نتیجه قصور که چنانچه بدین مضمون. مطابق تفاهم نامه سه جانبه ساختمان و مهندسان ناظر انشعابات برق

در  هحادث ا غیراز حادثه ی رات مالی ناشیو خسابدنی صدمات رگونه ه باعث تائیدیهیا صدور  غفلت و یا اشتباه حرفه ای در امر نظارت و

 کان،در قبال مال مهندسان ناظر انشعابات برق ومهندسان ناظر گاز )بازرس گاز( مسئولیت آن  شوند و به موجب )ملک( نقشهمحل 

و یا  ح قانونیالاجع ذیصتوسط مر وژهبا پر و یا سایر مهندسین مرتبط اشخاص ثالث کلیهو  ، عابرین، بازدیدکنندگانهمسایگان ساکنین،

ن ناظر گاز مهندسا تبیمه گر پس از احراز مسئولی ،شوند جبران صدمات و خساراتو ملزم به کارشناسان بیمه گر محرز شناخته شود 

 جبران هسبت بی نبدواً با صلح و سازش و در صورت لزوم بر اساس رأی مراجع قضای مهندسان ناظر انشعابات برق و)بازرس گاز( 

 اقدام خواهد نمود. تاخسار ت وصدما

هی بدی باشد. دیتی میهیچ محدو: قرارداد شامل کل نفرات عضو سازمان دارای گواهی نظارت گاز و یا نظارت انشعاب برق بدون 1تبصره

 گیرند.  ار میشش قرحت پوتمه گر است هر گونه خروج و ورود اعضاء و تغییرات پایه ای پروانه اشتغال بدون نیاز به اعالم مراتب به بی

روژه ها انجام پسوزانه در ارف و دلبیمه گذار و اعضای سازمان تالش خود را برای افزایش ایمنی و پیشگیری از توسعه خسارت در حد متع: 2تبصره

ن موضوع از ای بارتبط مه مبیلی عا می دهند، لیکن الزام رعایت مصوبات شورای عالی حفاظت فنی و نیز الزام رعایت آن دسته از مصوبات شورای
 ی باشد.مر قرارداد ندرج دمعهده بیمه گذار و اعضای سازمان ساقط گردیده و بیمه گر در هر صورت مکلف به جبران خسارات مطابق تعهدات 

 .دارددم : کلیه شرایط خصوصی مندرج در این قرارداد نسبت به شرایط عمومی متداول بیمه نامه های مسئولیت تق3تبصره

 

 : مدت قراردادچهارمماده 

ئولیت حرفه و جهت پوشش بیمه مس می باشد 15/12/1398لغایت  1397 /15/12مدت این قرارداد یک سال خورشیدی و از تاریخ 

 ده اند:هایی است که در خالل مدت قرارداد در سازمان به یکی از روش های زیر به ثبت رسی برای نظارتای مهندسان 

ق نشعابات بران ناظر امهندسان ناظر گاز ) بازرس گاز( یا مهندسثبت و به  سازمان رداد از سویدر مدت قرا ایی کهنظارت ه –الف 

 تحویل گردیده است.

شعابات برق هندسان ناظر انممهندسان ناظر گاز )بازرس گاز( یا از سوی سازمان به که قبل از شروع این قرارداد  نظارت هایی -ب

 صادر گردیده است. تائیدیهدس ناظر برای آن ی مهناز سوارداد مدت قرتحویل گردیده و در 

 ا دارد.ر: در صورت درخواست کتبی بیمه گذار این قرارداد قابلیت تمدید به مدت زمان مورد نظر بیمه گذار 1تبصره 

اند ر برسیمه گالع باط به مکتوب ، سازمان موظف است : در صورت تغییر در قوانین و یا رویه های جاری در ساز و کار سازمان2تبصره

 و بیمه گر وفق شرایط جدید، عملیات بیمه گری را ادامه خواهد داد.

یرات ا سایر تغیو ی ر نقشهتغییرات د تائیدیهشامل نقشه و امالکی که در مدت این قرارداد برای آنها هم چنین : این قرارداد 3تبصره 

می  نیز ی گرددم( صادر هو یا سایر تغییرات فنی و غیر هیزاتدر تجغییر فیت، تایش ظرکاهش یا افز) اعم از  و یا تغییر سیستم فنی

 شود.
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 (مهندس ناظر گاز ) بازرس گاز( یا هر نفر مهندس ناظر انشعابات برق نفر )برای هرم: حداکثر تعهدات بیمه گر پنجماده 
 

 (انشعابات برق ناظر مهندسر نفر ( یا هحداکثر تعهدات بیمه گر )برای هر نفر مهندس ناظر گاز ) بازرس گاز
 سقف تعهدات )ریال( شرح تعهدات بیمه گر  ردیف

 000/000/100 جبران هزینه پزشکی برای هر نفر در هر حادثه 1

 000/000/500 جبران هزینه پزشکی در طول مدت قرارداد و اعتبار بیمه نامه 2

 000/000/310/2 ادیعهای ر ماه ادثه دجبران غرامت فوت و نقص عضو برای هر نفر در هر ح 3

 000/000/080/3 محرا جبران غرامت فوت و نقص عضو برای هر نفر در هر حادثه در ماه های 4

 000/000/400/15 جبران غرامت فوت و نقص عضو در طول مدت  بیمه نامه 5

 000/000/000/1 جبران غرامات مالی در هر خسارت 6

 000/000/000/2 ت  بیمه نامهول مددر ط خساراتکلیه  جبران غرامات مالی برای 7

 قانون تأمین 66جبران مطالبات سازمان تأمین اجتماعی موضوع ماده  8

 اجتماعی و تبصره های آن برای هر نفر در هر حادثه

000/000/500 

 قانون تأمین 66جبران مطالبات سازمان تأمین اجتماعی موضوع ماده  9

 یمه نامهبار بت اعتطول مدآن در های  اجتماعی و تبصره

000/000/500/1 

 000/000/300/2 پوشش بیمه ای مازاد بر یک دیه برای هر نفر در هر حادثه  10

 000/000/900/6 پوشش بیمه ای مازاد بر یک دیه در طول مدت  بیمه نامه 11

 زنرخ روان به دیه ماه حرام یک مرد مسلم افزایش پوشش دیه در سالهای آتی در هر حادثه 12

 مرد مسلمان به نرخ روز 5دیه ماه حرام  افزایش پوشش دیه در سالهای آتی در طول مدت اعتبار بیمه نامه 13

 

ده یچگونه قاعاشد و هب: پوشش های این بیمه نامه همواره بر مبنای دیه روز مرد مسلمان )متناسب با ماه عادی و حرام( می 1تبصره

 نمی گردد.عمال آن ا یمه دری حق بنسبی خسارت یا قاعده نسب

 :  برای جبران هزینه های پزشکی تعرفه اعمال نمی گردد.2تبصره

 ریال می باشد. 500.000 : میزان فرانشیز هزینه های پزشکی برای هر خسارت 3تبصره

 ریال می باشد. 1.000.000  : میزان فرانشیز خسارات مالی برای هر خسارت4تبصره

و  شعابات برقنن ناظر انظارت های مهندسان ناظر گاز )بازرس گاز( و یا مهندسا ی کلیهت براتعهداایفای ظف به : بیمه گر مو5تبصره

ق حاعده نسبی ؛ لذا قها و مشخصات فنی طراحی و اجرا شده( می باشد )اعم از منطبق یا غیر منطبق با نقشهتأییدیه های صادر شده 

 ردد.سارت اعمال نمی گخدر محاسبات مربوط به برآورد و پرداخت  آنان مشابهو یا  ن بیمهقانو 10بیمه و قاعده نسبی خسارت و ماده 

 منافاتی با اصل حسن نیت و سایر اصول صنعت بیمه ندارد. این موارد

ش پوش حتیمه گر تباتب به : بدیهی است هر گونه خروج و ورود اعضاء و تغییرات پایه ای پروانه اشتغال بدون نیاز به اعالم مر6تبصره

  یرند.می گ قرار

احی و یا اژ و یا طرهر متر : قرارداد شامل کلیه نقشه ها )اعم از نقشه های مصوب سازمان و یا نقشه های اجرائی و اجرا شده با7تبصره

 تغییراتی( می باشد.

 .شدمی با : قرارداد شامل کل متراژ و کل نفرات عضو سازمان دارای پروانه اشتغال بدون هیچ محدودیتی8تبصره 

دول جآن مطابق  ه انجامبمه نامه پوشش مسئولیت های ناشی از حوادث غیرمرتبط با کار را نیز دارد و بیمه گر متعهد این بی :9تبصره

 تعهدات می باشد.
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 ماده ششم: حق بیمه و شرایط پرداخت آن

  به حروف لغبه مب جمعاً ارزش افزوده و عوارض شهرداری بر مالیات به عالوه خالصجمع کل حق بیمه() 

. ریال می .................................دد( ............................ع/ )به  لایر..... ..................................................................................................................

یمه گر بسبه شده و تعداد مهندسین اعالم شده در بدو قرارداد محااساس ر بر ورد نظبیمه مالزم به توضیح است که حق باشد. 

اد. کلیه دخواهد ننسبت به کاهش و یا افزایش تعداد مهندسین در طول مدت قرارداد هیچگونه حق بیمه ای اضافه و یا برگشت 

ند ریافت خواهشتغال ده پروانه اد بیمرارداتمام قه تا او نیز سایر مهندسینی کمهندسی مهندسین دارای پروانه اشتغال به کار 

ژ و کل ل مترااعم از حقیقی و حقوقی عضو سازمان تحت پوشش این قرارداد خواهند بود. حق بیمه اعالم شده شامل ک داشت

 نفرات عضو دارای پروانه اشتغال حقیقی یا حقوقی سازمان بدون هیچگونه محدودیتی می باشد.

 نظارت  ییرات پایهه به تغناظر گاز )بازرس گاز( یا مهندسان ناظر انشعابات برق بدون توجدسان ز مهننفر ا رای هرحق بیمه قطعی ب

بصره های آن، در صورت تو  5و مطابق جدول ماده پنجم این قرارداد می باشد. لذا بیمه گر متعهد می شود با در نظر گرفتن ماده 

بات و ید در محاسره، نباو سایر تغییرات فنی در پروژه ها و غی نقشه یرات ،  تغیمیه هااعمال هرگونه  تغییرات در پایه ها، سه

زم ت استفاده کند و ملقانون بیمه، قاعده نسبی حق بیمه و یا قاعده نسبی خسار 10برآوردهای خسارات و ایفای تعهدات از ماده 

 به ایفای تعهدات خویش در قرارداد به طور کامل می باشد.

 از مبلغ قرارداد 40اد، دور و دریافت بیمه نامه ها مطابق لیست اعضاء ارائه شده در ابتدای قراردبیمه گذار مکلف است پس از ص %

ز مبلغ قرارداد در ا% دیگر 25و  01/04/1398% دیگر از مبلغ قرارداد در تاریخ 25را به حساب بیمه گر واریز نماید. همچنین 

 به بیمه گر پرداخت نماید. در پایان قرارداد  % 10و  01/07/1398تاریخ 

 هد داشت و ر نخوااقساطی بودن پرداخت حق بیمه ها و یا تأخیر در پرداخت حق بیمه ها هیچ تأثیری در ایفای وظایف بیمه گ

 اهد بود.بیمه نامه های صادره در هر صورت معتبر و انجام تعهدات آن برای شرکت بیمه الزام آور خو

 

 شروع و انقضای تعهدات  بیمه گر: هفتمماده 

  تائیدیههر صدور اریخ تسال پس از )ده(  10شروع تعهد بیمه گر از تاریخ صدور هر بیمه نامه آغاز می گردد. تعهدات بیمه گر تا 

 ادامه خواهد یافت. گاز یا ناظر اشنعاب برق از سوی مهندس ناظر

 ی هر ه نامه براوشش بیمند در صورت تمایل اعضاء برای تمدید مدت زمان پنقضاء قرارداد می توانبیمه گذار تا قبل از ا :1تبصره

 قدام نماید.اسال  10% تخفیف به ازای هر سال و حداکثر تا 40یک از بیمه شدگان اقدام به صدور بیمه نامه با اعمال 

 قرارداد  موضوع این ی صادرهبیمه نامه هامایل برای هر کدام از بیمه گذار تا قبل از انقضاء قرارداد می توانند در صورت ت :2تبصره

فی، هر ق بیمه اضاحرداخت پ)اعم از اینکه به خسارت جانی یا مالی خورده باشد و یا نخورده باشد( به بیمه گر مراجعه نموده و با 

ای اول بیمه هتدای مهدهند و یا پوشش  یک از پوشش ها و یا تعهدات مالی یا جانی بیمه نامه خود را به میزان دلخواه افزایش

اید. در د اضافه نمامه خومسئولیت کارفرما در قبال کارکنان و یا هر پوشش دیگری و یا افزایش تعهدات این قرارداد را به بیمه ن

 دد.این صورت محاسبه حق بیمه الحاقی باید روز شمار و به نسبت جمع تعهدات جدید به تعهدات فعلی اضافه گر

 

 ذاره هشتم: تعهدات بیمه گماد

  ع از ا خسارت و یا اطالروز )پانزده روز کاری( از تاریخ اطالع از بروز حادثه ی 15اعالم خسارت به بیمه گر حداکثر ظرف مهلت

 طرح دعوی بر عله بیمه گذار )بیمه شده( به یکی از روشهای عرفی قوه قضائیه می باشد.

 ،ه پس از یک ما بدهکار از جانب بیمه گر حداکثر به مدت طبق لیست های اعالمیه پرداخت اقساط حق بیمه توسط بیمه گذار

 اعالم، صورت خواهد پذیرفت.

 )پاسخ به استعالم بیمه گر در خصوص تأییدیه عضویت اعضای سازمان )موضوع ماده نهم قرارداد 

 از  ه تا یک ماهمربوط و یا عدم حضور مهندس تاریخ و بازه زمانی فوق در صورت ارائه مدارک و اسناد مثبته مبنی بر عدم اطالع

 سوی بیمه گر قابل قبول می باشد.

  با  شخصات کامل )مروز از شروع این قرارداد لیست اعضای خود و  مجریان ذیصالح را با  30سازمان موظف است حداکثر پس از

و به تائید و  کتبی تهیه و نسخهمدیر عامل و...( در د ذکر نام، کد ملی، شماره عضویت، شماره پروانه اشتغال، شماره پروانه اجرا، نام

 امضای طرفین برساند و یک نسخه را تحویل بیمه گر نماید.
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 عالم اه بیمه گر بوطه بدر هنگام بروز خسارت، سازمان می بایست معرفی نامه برای اعضاء و توضیحاتی پیرامون نقشه یا پروژه مر

 گر معتبر و الزم االجرا است.  رونده خسارت برای بیمهنماید و نامه سازمان به منظور تشکیل پ

 

 : وظایف بیمه گرماده نهم

 مهندسان  وگاز(  به صدور بیمه نامه مسئولیت مدنی مهندسان ناظر گاز )بازرس بیمه گر مکلف است پس از عقد قرارداد نسبت

 قدام نماید.ناظر انشعاب برق عضو سازمان به صورت کلی و با توجه به مفاد این قرارداد ا

 سارت و خوقوع  م وقوع حادثه، بیمه گر باید ضمن اعالم وصول حادثه، نسبت به حضور به موقع کارشناس در محلپس از اعال

تایج کارشناسی را نروز( به بهترین وجه ممکن همکاری نماید و  3انجام بازرسی و تهیه گزارشات کارشناسی )حداکثر ظرف مدت 

جلسه تهیه صورت ه  به صورت مکتوب به بیمه گذار اعالم نماید و  برایاز بازدید از محل حادثروز پس  6حداکثر ظرف مدت 

خواهند نمود. در  روز پس از اعالم خسارت با هماهنگی به محل عزیمت 15خسارت، نمایندگان بیمه گر و بیمه گذار، ظرف مدت 

رشناس از طرف از یک نفر کا ک گروه کارشناسی متشکلروز به منظور تعیین خسارت، ی 15صورت عدم همکاری بیمه گر پس از 

ورت عدم صو در  بیمه گر و یک نفر کارشناس از طرف بیمه گذار و یک نفر کارشناس مرضی الطرفین نظر خود را اعالم دارند

قسمت از  ررای هبپذیرش این نظر، زیاندیده می تواند از طریق مراجع قضایی پیگیر مطالبات و جبران خسارات خود گردد. و 

ار د. بیمه گذبرسان جلسه به لحاظ تعیین جزئیات کیفی و مالی تنظیم و به امضاء بیمه گذار و کارشناسان مربوطهخسارت، صورن

اخت  ین پردمی بایست یک نسخه از صورتجلسه را به بیمه گر تسلیم نماید و مندرجات این قبیل صورت مجالس، مالک تعی

زاد ن خسارت ماه جبرار مدت مذکور، عالوه بر تعهدات بیمه نامه هر گونرت عدم انجام تعهدات دمیزان خسارت خواهد بود. در صو

 به عهده بیمه گر می باشد.

 ن بایست بدو رق، میبیمه گر در صورت احراز مسئولیت هر یک از مهندسان ناظر گاز )بازرس گاز( و یا مهندسان ناظر انشعاب ب

یا وراث  ونده واقدام به پرداخت خسارت در وجه ذینفعان پر رأی توسط مراجع قضایی رأی مراجع قضایی و یا در صورت صدور

لیه هزینه کخذ نماید. ر را اقانونی کند و اقرارنامه عدم شکایت و رضایت نامه رسمی از ذینفعان پرونده به نفع بیمه گر و بیمه گذا

 های اقدامات مذکور بر عهده بیمه گر می باشد.

 ز )بازرس اظر گانگذار و مسئول شناخته شدن بیمه گذار و یا هر یک از مهندسان  در صورت درخواست بیمه بیمه گر موظف است

نونی ه مراجع قاو کلی گاز( و یا مهندسان ناظر انشعاب برق پس از بروز حادثه به عنوان قائم مقام بیمه گذار در محاکم قضایی

 همکاری الزم را انجام دهد.

 ذشت عالم گهت صلح و سازش و جلب رضایت شاکی بعمل آورد و نسبت به احداکثر تالش خود را ج بیمه گر متعهد می گردد

 شاکی اقدام نماید؛ در غیر اینصورت از طریق مراجع قضایی موضوع پیگیری گردد.

 از ان ناظر گسز مهندبیمه گر مکلف است تعهدات خود در قبال مسئولیت مدنی حرفه ای تعیین شده برای بیمه گذار و یا هر یک ا

 رأی مراجع ا بدونز( و یا مهندسان ناظر انشعاب برق را بر اساس سهم تقصیر ایشان در محاکم یا مراجع ذیصالح ی)بازرس گا

 قضائی در وجه زیان دیدگان و یا وراث قانونی پرداخت نماید.

 ندیده یا یارد زه شده است، حسب مودرمواردی که پرداخت خسارت به صورت توافقی انجام نشده و موکول به ارائه رأی دادگا

أی ابالغی رقطعی شدن  پس از ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها مکلفند ظرف پانزده روز از تاریخ ابالغ رأی قطعی یا ظرف پانزده روز

ض وصول گر مکلف است به محگر مراجعه و درخواست خود را تسلیم نمایند. بیمهبا مدارک الزم برای دریافت خسارت به بیمه

ا کامل قصان یثبت و ضمن تحویل رسیدی به متقاضی مشتمل بر نام متقاضی، تاریخ تسلیم و شماره ثبت، ن درخواست، آن را

 مدت رفظگر موظف است حداکثر بودن مدارک را درحضور متقاضی بررسی کند. چنانچه مدارک در زمان تقاضا کامل باشد بیمه

ورت راً و به صب را حضوو چنانچه مدارک تسلیمی ناقص باشد، مرات دمتعلقه را پرداخت نمای( روز از تاریخ تقاضا، خسارت ۳۰سی )

گر موظف است یمهبپس از رفع نواقص پرونده،  ظرف یک هفته اقدام کند. حداکثر صکتبی به متقاضی اعالم تا نسبت به رفع نق

 .( خسارت متعلقه را پرداخت نمایدروز 2۰) بیست روز مدت حداکثر ظرف

 ن دادرسی مدنی آیی 522موقع بیمه گر مشمول پرداخت جریمه ناشی از تأخیر تأدیه بر اساس ماده  در صورت عدم پرداخت به

 می باشد.

 گر نخواهد بود.خیر در تکمیل مدارک موجب افزایش تعهدات بیمهأیا ت اشخاص مذکور ظرف مهلت مقرر و عدم مراجعه 
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 واهد کرد خپرداخت  قانونی و یا وراث نامهبیمه انیا ذینفع گانزیاندید گذار بهبا اطالع بیمهنامه را گر خسارت موضوع این بیمهبیمه

های تحت پوشش، گردد. سایر هزینهدیده بری الذمه میگذار و شخص یا اشخاص زیانو به محض پرداخت خسارت، در مقابل بیمه

 گر در پرداخت خسارت تأخیرزم، بیمهه پس از تکمیل مدارک الدیده پرداخت خواهد شد. چنانچگذار یا زیانحسب مورد به بیمه

 گر خواهد بود.کند افزایش خسارت ناشی از افزایش احتمالی مبلغ دیه بر عهده بیمه

  مه نامه عهد بیتبیمه گر متعهد می گردد بدون توجه به ضریب خسارت و در هر صورت اعم از اینکه مبلغ خسارت در طول مدت

نتهای مدت ادره تا های دریافتی گردد، به تعهدات خویش بر اساس بیمه نامه های صا و یا بیشتر از حق بیمهها کمتر، مساوی 

 تعهدات بیمه نامه ها عمل نماید.

 خسارت و  ور و اعالمرای صدبیمه گر متعهد می گردد برای ارتقاء آگاهی اعضاء سازمان پیرامون آشنایی با این بیمه نامه و روند اج

 ایی کارگاه و سمینار آموزشی نماید.ارت و... اقدام به برپدریافت خس

 ر می باشد مه گذادرصورت درخواست بیمه گذار، بیمه گر مکلف است احدی از نیروهای مجرب و متعهد خود را که مورد وثوق بی

 یاز نیروها د احدیتوانجهت انجام امور بیمه گری موضوع این قرارداد در اختیار بیمه گذار قراردهد. همچنین بیمه گذار می 

 مجرب و متعهد خود را جهت انجام امور بیمه گری موضوع این قرارداد به بیمه گر معرفی نماید.

 و زمان  ه نمی باشدمه ناماطاله زمان دادرسی و یا زمان اقامه دعوای زیاندیده در محاکم نافی مسئولیت بیمه گر در زمان دوره بی

 پرداخت دیه یوم االدا انجام می گیرد.ه گر اضافه می گردد و اطاله دادرسی به تعهد زمانی بیم

 حقوقی  یقی یادر موقع تشکیل پرونده خسارت در شرکت بیمه، بیمه گر مکلف است نسبت به استعالم وضعیت عضویت اعضاء حق

ازه زمانی ر بیت اعضاء دفعال غالدارای پروانه اشتغال از سازمان اقدام نموده و پاسخ سازمان مبنی بر عضویت و دارا بودن پروانه اشت

 باشد. گر می پوشش قرارداد بدون در نظر گرفتن لیست اولیه ارسالی بیمه گذار کامالً مورد استناد و قطعی برای بیمه

 هدات کلف است تعممه گر پوشش این قرارداد در طول شبانه روز و در تمام ایام سال )اعم از ایام عادی و یا تعطیل( می باشد. بی

 ه از سازمان و طبق مفاد این قرارداد ایفا نماید. د را از زمان خروج نقشخو

  جرایی نیز چارت ا روز پس از عقد قرارداد، فرم اطالعات مورد نیاز برای صدور بیمه نامه و 15بیمه گر موظف است ظرف مدت

 جهت تشکیل و پرداخت پرونده های خسارت را به بیمه گذار اعالم نماید.

 را به  خت شدهمل صدور، خسارت، مالی و خسارت های در دست بررسی و خسارت های پردادای هر ماه بُردروی کابیمه گر ابت

 لبیمه گر فای گذار، صورت مکتوب و ممهور به مهر بیمه گر به بیمه گذار اعالم و تقدیم نماید. همچنین در صورت تقاضای بیمه

 واهد گذاشت. ایشان خرا در اختیار  اطالعات الکترونیکی عملیات بیمه گری این قرارداد

 

 مسئولیت برای نظارت های پیشین پوششماده دهم: 

 هجری شمسی  1380)از سال  مسئولیت کلیه نظارت هایی که بازرسان گاز قبل از شروع این بیمه نامه بیمه گر متعهد می گردد

کسال )در طول د به مدت یرارداهمین ق ق با تعهدات ماده پنجمانجام داده اند و برای آنها تأییدیه ارائه نموده اند را مطاب تا کنون(

تا  15/12/97ریخ کلیه حوادث و خساراتی که از تا مدت قرارداد بیمه نامه جاری( تحت پوشش بیمه قرار دهد. بدین معنی که

  گیرد. ار میاتفاق بیفتد و جبران آن بر عهده و در مسئولیت بازرس گاز باشد، تحت پوشش بیمه نامه قر 15/12/98

 نامه شامل حوادث و خسارات پیش از شروع این بیمه نامه نمی باشد. این بیمه 

  د.مندرج در ماده هفتم نمی باشده ساله  زمانیمدت پوشش این ماده )ماده دهم( یکساله بوده و مشمول پوشش 

  ر حق بیمه ده را یمبپیشین( هزینه و حق بیمه گر به جهت پوشش این ماده از قرارداد )مسئولیت بازرسان گاز برای نظارت های

 قرارداد موضوع ماده ششم در نظر و دریافت داشته است. لذا هیچگونه حق بیمه مضاعفی دریافت نمی دارد.

 

 م: استثنائاتهدیازماده 

 تحت پوشش این قرارداد نمی باشد.ی صاحب کار یا کارفرما یا مالکینخسارات ناشی از مسئولیت ها ، 

 جنگ، اعتصاب، شورش و بلوا تحت پوشش این قرارداد نمی باشند. و غیر مستقیم ناشی از خسارت مستقیم 
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 ازدهم: مرور زمانماده دو

رارداد می قر اساس این سال شامل دعاوی مربوط به موضوع این قرارداد و بیمه نامه ها و الحاقیه های صادره ب 3مرور زمان به مدت 

 لیتی متوجه بیمه گذار نخواهد نمود.یه توسط بیمه گر، مسئوباشد. در ضمن تأخیر در پرداخت د

 

 زدهم:  فسخ قراردادماده سی

از تاریخ  مه های قبلیمه ناببیمه گذار می تواند با اخطار کتبی یک ماهه نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید. تعهدات طرفین برای کلیه 

ه ماید. نتیجقدام ناه تصفیه حساب با بیمه گذار ه بیمه گر باید نسبت بفسخ به قوت خود باقیست. همچنین حداکثر ظرف مدت یک ما

 ی نهایی تصفیه حساب باید به صورت مکتوب به بیمه گذار اعالم گردد.

 

 دهم: مرجع رسیدگی به اختالفماده چهار

 یک نفر شکل ازداوری متمرجع رسیدگی به اختالفات و یا عدم انجام تعهدات هر یک از طرفین در صورت عدم حصول توافق، هیئت 

 بود. کارشناس مورد وثوق بیمه گذار، یک نفر کارشناس از سوی شرکت بیمه و یک نفر به عنوان مرضی الطرفین خواهد

 

 

 

 

 

 

 بیمه گر            گذاربیمه 

شرکت سهامی بیمه     ساختمان استان کرمانشاه سازمان نظام مهندسی

................................. 


