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 : اضافی و تعهدات هاپوشش
 ؛را تحت پوشش تعهدات قرار دهد شدگانبیمه، صالح برای هر نوع عملیاتیا تاریخ هرگونه مجوز یا پروانه از سوی مراجع ذی درخواست صدورها باید از زمان نامهبیمه .1
 ها؛رعی، مشاوران، ناظران و کارکنان آنفاصلی و پیمانکاران گذار در برابر ای مسئولیت بیمهپوشش بیمه .2
 ای مسئولیت مدنی پیمانکاران فرعی، مشاوران و ناظران دربرابر کارکنان شاغل؛پوشش بیمه .3
 ؛مهندس ناظرکارفرما و  ه بهشدوارد یپزشک هایجبران هزینه. 4
 ای پرداخت خسارت بدون رأی دادگاه؛. پوشش بیمه5

 نماید؛مجبور شدگان را به ارجاع پرونده به دادگاه اند بیمهتوگر نمی. بیمه1تبصرۀ 

 ؛نامهسقف تعهدات مندرج در بیمه 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 ه حرام همان سالماۀ دیدرصد 35معادل برای هر مهندس  66 موضوع مادۀ مطالبات سازمان تأمین اجتماعی .8
 ؛قرارداد 5 ۀبرمبنای تعهدات ماد خسارت جانی اشخاص ثالثجبران . 9

 درصد زیربنای اولیه؛10ش زیربنا تا ای افزایپوشش بیمه .10
 ؛دیه یا غرامتای افزایش . پوشش بیمه11
 ؛پروژهمحل در  شدهبیمه. پوشش حوادث و نقص عضو و فوت 12
 ؛دهدمیگذار قرار و در اختیار بیمهکرده صادر یا الحاقیه نامه یك فقره بیمه هاساختمانها/پروژهموظف است برای هریك از  گربیمه .13
 نیم عشر دولتی؛به پرداخت  یا داوری شدگان در مراجع قضاییگذار/بیمهمحکومیت و پرداخت بیمه. پوشش 14
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 عدمداخت اجرتپوشش پر. 15
 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 ناشی. پوشش جبران هزینه16
 پوشش تعدد دیات و غرامات )اول و دوم و سوم(؛ .17
 های جسمانی؛. پوشش جبران خسارات و غرامات بیش از یك دیه برای آسیب18
 ت برای تأسیسات شهری؛. پوشش خسارا19
 پوشش تشدید خطر.. 20
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