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 :ها و تعهدات اضافیپوشش
 ؛شدهگذار/بیمهبیمهپوشش  .1
 ها؛فرعی و کارکنان آن اصلی و پیمانکارانصالح، مشاوران، سازندگان ذیگذار در برابر مسئولیت بیمهای پوشش بیمه .2
 ؛و اشخاص ثالث ، ناظرصالح، سازندگان ذیهاکارکنان آن ،، کارگرانو فرعی نکاران اصلی، پیمانفع()ذیان مهندس ،کارصاحب/های پزشکی واردشده به کارفرماجبران هزینه .3
 ای پرداخت خسارت بدون رأی دادگاه؛. پوشش بیمه4

 نماید؛مجبور شدگان را به ارجاع پرونده به دادگاه تواند بیمهگر نمی. بیمه1تبصرۀ 

 نامه؛تراز( تا سقف تعهدات مندرج در بیمهد متعارف )هم. پرداخت هزینۀ پزشکی بدون اعمال تعرفه و در ح5
 ؛دیه یا غرامتای افزایش . پوشش بیمه6
 . حذف فرانشیز؛7
  ؛نامهای هر بیمهو تا سقف پنج برابر آن بر ماه حرام همان سال ۀدی (درصد35) وپنج درصدسی عادلم برای هر نفر در هر حادثه 66. مطالبات سازمان تأمین اجتماعی موضوع مادۀ 8
 ؛قرارداد 5ت جانی اشخاص ثالث برمبنای تعهدات مادۀ ا. جبران خسار9

 شدگان در مراجع قضایی به پرداخت نیم عشر دولتی؛بیمه/گذار. پوشش محکومیت و پرداخت بیمه10
 نامه برای هر نفر و در طول مدت بیمههمان سال  ۀدرصد دی02/0معادل برای هر نفر در هر روز تا سقف  النفع حاصل از آنالمثل ایام و عدمپوشش پرداخت اجرت. 11

 روز؛ 100به مدت همان سال  ۀدرصد دی2معادل 
 درصد تعهد مالی؛30قف تا س ای دورۀ ساخت پس از ساختهای امور حرفهاز خسارت، جلوگیری از توسعۀ خسارت و هزینههای ضایعات ناشیپوشش جبران هزینه. 12
 دوم و سوم(؛د دیات و غرامات )اول و پوشش تعد. 13
 ها؛. پوشش افزایش زیربنای ساختمان14
 ؛های جسمانیبیش از یک دیه برای آسیب تاو غرامخسارات . پوشش جبران 15
 تأسیسات شهری؛ بهپوشش خسارات  .16
 صالح گردد؛خسارات توسط مراجع ذیشده محکوم به پرداخت امرتبط به فعالیت که در آن بیمهاز بالیای طبیعی و کارهای ن. خسارات ناشی17
 در پروژه؛ مهندسان ناظر. پوشش حوادث و نقص عضو و فوت 18
 پوشش تشدید خطر.. 19

 رپوردگار یکتاهب انم 

 

ت اضافیپوشش   سیمهندای و حرهف مدنیمسئولیت  یک ساهل قرارداد بیمه اه و تعهدا

 


