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  :اضافیتعهدات و  هاپوشش
گر زمانی ایجادشده تا زمان واریز وجه به حساب بیمهه ۀفاصل را تحت پوشش تعهدات قرار دهد.مهندسان طراح یا محاسب مسئولیت  ،صدوردرخواست ها باید از زمان نامهبیمه .1

 یست.گر ننامه و شروع تعهدات بیمهمانعی برای صدور بیمه
 .دفاتر نمایندگی سازمان محاسب یاخدمات موضوع قرارداد به مهندسان طراح  ۀارائ های استان وعرفی نمایندگی شرکت بیمه در شهرستانم .2
ط ونامه طبه  شهرو صدور بیمهگر متعهد به انجام بیمه بیمه ،اسناد و مدارک مربوط ۀنامه با ارائخواست صدور بیمهدر طراح یا محاسب یا نمایندگان ایشان و ۀدرصورت مراجع .3

 .استایشان ه طراحی و محاسب در دستمندرج در این قرارداد برای ساختمان 
 .دیه یا غرامتای افزایش پوشش بیمه .4
 .یندهآهای روز برای سالدیه یا غرامت شده نسبت به جدول تعهدات براساس دریافتها و مجوزهای پروانهافزایش پوشش برای کل مدت اعتبار  .5
 ی پرداخت خسارت بدون رأی دادگاه.اپوشش بیمه .6

 نماید.مجبور شدگان را به ارجاع پرونده به دادگاه تواند بیمهگر نمیبیمه .1تبصرۀ 

 روز برای سال های آتی.دیه یا غرامت ر اساس نسبت به جدول تعهدات ب نامهبیمهافزایش پوشش برای کل مدت اعتبار  .7
 .در پروژه انو محاسب انادث و نقص عضو و فوت طراحپوشش حو .8
هها پهیش از زمهان ساختمان آن ۀهایی که پروانبرای ساختمان ای این قراردادتعهدات بیمه که تمایل به خریدن طراح و محاسب مهندسان نامه و پوشش مسئولیتصدور بیمه .9

یه  از کهه هر؛ چناندارنهدای این قهرارداد تعهدات بیمهها و پوشش تمایل به خریدنروز دیه یا غرامت خود با  ۀگذشتهای های سالبرای پروژهیا دارند قرارداد صادر شده باشد 
در یا قرارداد گر از زمان انعقاد این ، بیمههای یادشده داشته باشدیا ساختمان هابرای پروژهگفته پیشای های بیمهبر خریدن پوششو محاسبان یا سازمان درخواستی مبنی انطراح

مهندسهان طهراح یها  ،در این قهرارداد ، برمبنای تعهدات موجودبا زمان متناسب ۀدریافت ح  بیمموظف است پس از مهندسان طراح یا محاسب مدت قرارداد از زمان درخواست 
 پوشش قرار دهد. زیررا  هاها و پروژهو ساختمانمحاسب 

 .محاسب یامهندسان طراح  صالحو مجریان ذیکارفرما و مهندس ناظر  های پزشکی واردشده بههزینه و پرداخت جبرانای پوشش بیمه. 10
 .نامها سقف تعهدات مندرج در بیمهتراز( تهزینۀ پزشکی بدون اعمال تعرفه و در حد متعارف )هم و پرداخت جبرانای پوشش بیمه. 11
 .نامههها از شرایط عمومی بیمارت. حذف فرانشیز خس12
  .تا سقف پنج برابر آن برای هر پروژه ماه حرام همان سالۀ دیدرصد 35معادل برای هر مهندس  66. مطالبات سازمان تأمین اجتماعی موضوع مادۀ 13
 .قرارداد 5 ۀبرمبنای تعهدات ماد خسارت جانی اشخاص ثالثجبران . 14
 .ی اولیهدرصد زیربنا10ش زیربنا تا ای افزای. پوشش بیمه15
 ها.فرعی، مشاوران، ناظران و کارکنان آناصلی و گذار در برابر پیمانکاران بیمهمسئولیت ای پوشش بیمه .16
 و ناظران در برابر کارکنان شاغل. فرعی، مشاوراناصلی و ای مسئولیت مدنی پیمانکاران پوشش بیمه .17
 به پرداخت نیم عشر دولتی. یا داوری ع قضاییدر مراج شدگانگذار/بیمه. پوشش محکومیت و پرداخت بیمه18
نامه 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. 19
 روز؛ 100درصد دیۀ همان سال به مدت 2
 .درصد تعهد مالی30تا سقف  ای دورۀ ساخت پس از ساختهای امور حرفهاز خسارت، جلوگیری از توسعۀ خسارت و هزینههای ضایعات ناشیهزینه . پوشش جبران20
 دیات و غرامات )اول و دوم و سوم(.. پوشش تعدد 21
 تأسیسات شهری. به. پوشش خسارات 22
 .های جسمانیه برای آسیبت بیش از ی  دیاغرامخسارات و . پوشش جبران 23

 رپوردگار یکتا هب انم

ت و  اهپوشش  رباساس متر مربع زریبنا سازمان نظام مهندسی ساختمان استان افرس محاسب  و  طراحای مهندسان قرارداد بیمه مسئولیت مدنی و حرهف اضافیتعهدا


