
 

1 

2 

 

 : یاضاف و تعهدات هاپوشش
 ؛پوشش تعهدات قرار دهد زیرظر را ، مهندسان ناصالح برای هر نوع عملیاتمراجع ذی سوییا تاریخ هرگونه مجوز یا پروانه از  ها باید از زمان درخواست صدورنامه. بیمه1
 ها؛شاوران، ناظران و کارکنان آنفرعی، ماصلی و گذار در برابر پیمانکاران ای مسئولیت بیمهپوشش بیمه .2
 ای مسئولیت مدنی پیمانکاران فرعی، مشاوران و ناظران دربرابر کارکنان شاغل؛پوشش بیمه .3
 ؛صالحذی سازندگان/مجریان و نفع(مهندس ناظر )ذی ،کارفرما، کارصاحب/لکام ه بهشدوارد یپزشک هایجبران هزینه. 4
 رت بدون رأی دادگاه؛ای پرداخت خساپوشش بیمه .5

 ؛شدگان را مجبور به ارجاع پرونده به دادگاه نمایدتواند بیمهنمیگر بیمه. 1تبصرۀ 

 ؛نامهدر بیمه سقف تعهدات مندرج تا تراز()هم متعارف حد در پزشکی بدون اعمال تعرفه و ۀزینپرداخت ه. 6
 ؛زیحذف فرانش .7
 ؛ تا سقف پنج برابر آن برای هر پروژه ماه حرام همان سال ۀدیدرصد 35معادل پروژه نفر در هر برای هر  66 دۀع ماسازمان تأمین اجتماعی موضومطالبات  .8
 ؛قرارداد 5 ۀبرمبنای تعهدات ماد خسارت جانی اشخاص ثالثجبران . 9

 درصد( زیربنای اولیه؛10)ده درصد تا  افزایش زیربناای بیمهپوشش  .10
 ؛یا غرامت افزایش دیهای . پوشش بیمه11
 های آینده؛روز برای سال دیه یا غرامتشده نسبت به تعهدات براساس ها و مجوزهای دریافتپروانه و تمدید مدت اعتبار . پوشش برای کل12
 ؛پروژهمحل در  . پوشش حوادث و نقص عضو و فوت ناظر13
 ای تعویض ناظر یا ناظران؛شش بیمهپو .14
 شدگان در مراجع قضایی به پرداخت نیم عشر دولتی؛گذار/بیمهپرداخت بیمهو  پوشش محکومیت .15
درصد 2نامه برای هر نفر معادل درصد دیۀ همان سال و در طول مدت بیمه02/0برای هر نفر در هر روز تا سقف معادل  النفع حاصل از آنالمثل ایام و عدمپوشش پرداخت اجرت .16

 روز؛ 100به مدت  دیۀ همان سال
 ؛درصد تعهد مالی30تا سقف  ای دورۀ ساخت پس از ساختور حرفههای اماز خسارت، جلوگیری از توسعۀ خسارت و هزینههای ضایعات ناشیپوشش جبران هزینه .17
 و غرامات )اول و دوم و سوم(؛ پوشش تعدد دیات .18
 های جسمانی؛رای آسیب. پوشش جبران خسارات و غرامت بیش از یک دیه ب19
 شهری؛ . پوشش خسارات به تأسیسات20
 صالح گردد؛خسارات توسط مراجع ذیشده محکوم به پرداخت از بالیای طبیعی و کارهای نامرتبط به فعالیت که در آن بیمه. خسارات ناشی21
 ای شخص ناظر؛پوشش بیمه .22
 .شدید خطرپوشش ت. 23

ت اهپوشش گام ساخت ساختمان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان افرس مهندسان انظرای و حرهف بیمه مسئولیت مدنیقرارداد  یاضاف  و تعهدا  بنا نظارتبع زری رباساس متر مر ات شیپ از پایان کار هن
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