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  شرایط عمومی بیمھ مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

و سایر قوانین و  ۱۳۱۶نامھ بر اساس قانون بیمھ مصوب اردیبھشت ماه، سال  این بیمھ :نامھ اساس بیمھ -۱ماده 

تنظیم گردیده و مورد توافق طرفین ) باشد نامھ مي کھ جزء الینفک این بیمھ(گذار  مقررات مرتبط و پیشنھاد كتبي بیمھ

نامھ یا قبل از آن كتباً بھ  ان با صدور بیمھگر نبوده و ھمزم گذار كھ مورد قبول بیمھ آن قسمت از پیشنھاد بیمھ. باشد مي

 .شود گرر محسوب نمي گذار اعالم گردیده است، جزء تعھدات بیمھ بیمھ

 :اصطالحات زیر در این شرایط عمومي با تعریف مقابل آن بھ كار رفتھ است :تعاریف و اصطالحات -۲ماده 

ز بیمھ مرکزی جمھوری اسالمی ایران بوده و مجاز بھ انجام است کھ دارای پروانھ فعالیت ا  ي ا مؤسسھ بیمھ :گر بیمھ -۱

 .عملیات بیمھ در این رشتھ است

گر براي جبران خسارت ناشي از وقوع یا بروز گذار در برابر اخذ پوشش و تعھد بیمھ وجھي كھ بیمھ :حق بیمھ -۲

 .پردازدنامھ ميحادثھ تحت پوشش بیمھ

كند و متعھد بھ پرداخت حق بیمھ  گر منعقد مي كھ قرارداد بیمھ را با بیمھ ھر شخص حقیقي یا حقوقي :گذار بیمھ -۳

 .باشد مي

العمل اعم از حقوق و مزد، سھم سود و یا سایر  گذار حق افرادي كھ در ازاي انجام كار موضوع بیمھ از بیمھ :كاركنان-۴

 .شده است نامھ درج نمایند و یا مشخصات آنھا در شرایط خصوصي بیمھ مزایا دریافت مي

توانند جزء  گذار شخص حقوقي باشد، اعضاي ھیات مدیره و مدیرعامل شركت نیز مي در صورتیكھ بیمھ -تبصره

 .باشند كاركنان تحت پوشش بیمھ نامھ 

 . اند و یا فوت گردیده) كلي یا جزئي(عضو  كاركناني كھ در اثر وقوع حادثھ دچار صدمھ جسمي، نقص :گان/زیاندیده -۵

 .ھر نوع وظیفھ شغلی کھ بر حسب ارجاع کارفرما، كاركنان موظف بھ انجام آن ھستند :وع بیمھكار موض-۶

نامھ اتفاق  انجام كار موضوع بیمھ و در مدت اعتبار بیمھ رویدادي است كھ حین و بھ مناسبت :حادثھ موضوع بیمھ -۷

گذار مسئول جبران خسارت یا  بیمھ و عضو، ازكارافتادگي یا فوت كاركنان گردد افتد و منجر بھ صدمھ جسمي، نقص

 .پرداخت غرامت ناشي از آن شناختھ شود
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كلیھ حوادثي كھ در جریان امور روزمره و جاري و در محل استراحت و غذاخوري و نظافت و امثال آن در  -تبصره

 .گردد افتد، حادثھ موضوع بیمھ تلقي مي محدوده مكاني موضوع بیمھ براي كاركنان اتفاق مي

حسب درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار  محدوده ای است کھ کارکنان :حدوده مكاني موضوع بیمھم -۸

 .گردد نامھ مشخص مي کنند و و از طریق درج نشاني یا تعیین حدود آن در شرایط خصوصي بیمھ می

بدن كھ ناشي از حادثھ  قطع، تغییر شكل و یا از دست دادن توانایي انجام كار عضوي از اعضاي :نقص عضو -۹

 .موضوع بیمھ بوده و وضعیت دائم و قطعي داشتھ باشد

گردد در صورت بروز صدمات جسمي یا فوت  گر متعھد مي وجھي است كھ بیمھ :غرامت فوت و نقص عضو -۱۰

 .بپردازد ذینفع نامھ بھ زیاندیده یا كاركنان ناشی از وقوع حادثھ مشمول بیمھ طبق شرایط این بیمھ

غرامت  ھاي پزشكي و  گذار در قبال پرداخت ھزینھ ای بیمھ عبارت است از مسئولیت مدنی حرفھ :موضوع بیمھ -۱۱

 .گذار ناشي از حادثھ موضوع بیمھ عضو و فوت كاركنان بیمھ صدمھ جسمی، نقص

نامھ  یمھنامھ بھ ترتیبي خواھد بود كھ در شرایط خصوصي ب شروع و انقضاي مدت بیمھ :نامھ  مدت بیمھ -۳ماده 

 .گردد مشخص مي

 رگذا وظایف و تعھدات بیمھ -فصل دوم

گر ھمھ اطالعات راجع بھ موضوع  ھاي بیمھ گذار مكلف است با رعایت دقت و صداقت در پاسخ بھ پرسش بیمھ -۴ماده 

دداري نماید و گر بھ عمد از اظھار مطلبي خو ھاي بیمھ گذار در پاسخ بھ پرسش اگر بیمھ. بیمھ را در اختیار وي قرار دھد

نامھ باطل خواھد بود ولو مطلبي كھ كتمان شده یا بر خالف واقع اظھار شده  یا بھ عمد بر خالف واقع اظھاري بنماید بیمھ

گذار بھ وي مسترد نخواھد شد  بھ عالوه نھ فقط وجوه پرداختي بیمھ .است ھیچگونھ تأثیري در وقوع حادثھ نداشتھھ باشد

 .گذار مطالبھ نماید بیمھ را كھ تا آن تاریخ عقب افتاده است نیز از بیمھ قساط حقتواند ا گر مي بلكھ بیمھ

ھرگاه در طول مدت بیمھ تغییراتي در كیفیت و وضعیت کار موضوع بیمھ بوجود آید كھ موجب تشدید خطر  -۵ماده  

جر بھ تشدید خطر نشود شود و یا تغییري در محدوده مکانی موضوع بیمھ و یا کارکنان بھ وجود آید ولو آنكھ من

اگر تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمھ . گر برساند گذار موظف است بالفاصلھ موضوع را بھ اطالع بیمھ بیمھ

روز ازز تاریخ اطالع خود رسماً بھ بیمھ گر اعالم  ۱۰گذار نباشد مشارالیھ باید مراتب را ظرف  در نتیجھ عمل بیمھ
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تواند حق بیمھ اضافي را متناسب با خطر براي مدت  گر مي از وقوع خسارت، بیمھدر صورت تشدید خطر قبل . کند

ھرگاه بعد از وقوع حادثھ معلوم . نامھ را فسخ نماید گذار بیمھ باقیمانده مطالبھ و در صورت عدم پرداخت آن توسط بیمھ

بیمھ  شده بھ حق بیمھ تعیین حقتواند خسارت را بھ نسبت  گر مي شود كھ خسارت ناشي از تشدید خطر بوده است بیمھ

 .متناسب با خطر مشدد، پرداخت نماید

گذار موظف است حسب مورد مقررات مصوب شورای عالی حفاظت فنی را رعایت نماید و اقدامات  بیمھ -۶ماده  

 .و متعارف را برای جلوگیری از وقوع حوادث و توسعھ خسارت بھ عمل آورد الزم

نامھ و ھمچنین دریافت  از تاریخ اطالع خود از وقوع ھرگونھ حادثھ موضوع این بیمھ گذار موظف است بیمھ -۷ماده  

اقدامات زیر را ) یا شفاھي اعم از كتبي(شود  نامھ مربوط مي كھ بھ این بیمھ ھر نوع ادعا و یا مطالبھ كاركنان علیھ خود

 :انجام دھد

و با تكمیل فرم اعالم خسارت، وقوع حادثھ و یا گر مراجعھ  شعب بیمھ حداكثر ظرف پنج روز كاري بھ یكي از- ۱

 .گر برساند ادعاي مطروحھ را اعالم نماید و یا مراتب را ظرف مدت مذكور از طریق پست سفارشي بھ اطالع بیمھ

کننده دعوا و عنوانی کھ بھ موجب آن مطالبھ خسارت و یا  خواستھ یا موضوع دعوا، نام و نشانی خواھان و یا اقامھ- ۲

اقامھ دعوا شده است، مشخصات زیاندیده، نام و نشانی شھود احتمالی، مبلغ مورد ادعا و ھرگونھ اطالعات، مشخصات 

رد و ھر نوع اسناد و مدارکی را کھ در این باره در اختیار دارد و نکات دیگر مربوط بھ موضوع را کھ بر آن وقوف دا

 .گر را در تحقیقات و رسیدگی و دفاع کمک نماید گر تسلیم و بیمھ بھ بیمھ

 .گر بھ عمل آورد براي بازدید از محل حادثھ و انجام امور کارشناسی ھمکاری الزم را با بیمھ -   ۳

شود کھ  گذار با حق واگذاری بھ غیر، در دعاوی مربوط بھ این بیمھ نامھ محسوب می بیمھ گر قائم مقام بیمھ -۸ماده  

گذار در طول مدت جریان  بیمھ .نامھ تعقیب نماید ھای مربوط را در مراجع قضایی تا میزان تعھد این بیمھ بتواند پرونده

در تعقیب دعوی لطمھ وارد آورد ولی نسبت بھ مازاد تعھدات این  گر دعوی نباید اقدامی بھ عمل آورد کھ بھ حقوق بیمھ

 .گذار حق ھر گونھ اقدامی خواھد داشت نامھ بیمھ بیمھ
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نامھ را انجام ندھد و باعث  گذار بھ تشخیص مراجع ذیصالح سھواً وظایف مندرج در این بیمھ چنانچھ بیمھ -۹ماده  

گذار از  نسبت تأثیر قصور بیمھ تواند بھ گر مي ماھیت حادثھ شود بیمھگر و یا مانع تشخیص علت یا  افزایش تعھد بیمھ

 .حکم این ماده نافی حقوق زیاندیده نخواھد بود. میزان خسارت قابل پرداخت بكاھد

چنانچھ بعد از وقوع حادثھ معلوم گردد . گر اعالم نماید گذار موظف است تعداد واقعي كاركنان را بھ بیمھ بیمھ -۱۰ماده  

تعداد اظھارشده بھ تعداد واقعي  نسبت گر بھ خرین تعداد اظھارشده کارکنان كمتر از تعداد واقعي است تعھدات بیمھكھ آ

 .گذار خواھد بود در اینصورت پرداخت مابھ التفاوت خسارت برعھده بیمھ. یابد كاھش مي

روع پوشش بیمھ ای و اجراي تعھدات شود ولي ش گر صادر مي گذار و قبول بیمھ نامھ با تقاضاي بیمھ بیمھ -۱۱ماده  

بیمھ بھ  چنانچھ پرداخت حق. بیني شده است نامھ پیش بیمھ بھ ترتیبي است كھ در بیمھ گر منوط بھ پرداخت حق بیمھ

نامھ را  تواند بیمھ گر مي ھر یک از اقساط موعدرسیده را بھ ھر دلیل پرداخت نكند بیمھ گذار صورت قسطي باشد و بیمھ

نامھ را فسخ نكرده باشد در صورت وقوع حادثھ،  گر بیمھ چنانچھھ بیمھ. نامھ فسخ نماید این آیین ۲۳ه با رعایت ماد

شد پرداخت خواھد شد  اي كھ تا زمان وقوع حادثھ باید پرداخت مي بیمھ شده بھ حق بیمھ پرداخت خسارت بھ نسبت حق

 .نامھ ضوابط دیگري درج شده باشد مگر آنكھ در شرایط خصوصي بیمھ

. نامھ درج گردیده است گذار ھمان است كھ در پیشنھاد بیمھ و متن این بیمھ نشاني و اقامتگاه قانوني بیمھ -۱۲ماده  

در غیر این . گر برساند بیمھ گذار موظف است تغییر نشاني و اقامتگاه قانوني خود را بھ صورت كتبي بھ اطالع بیمھ

 .شود شناختھ مي گذار معتبر صورت نشاني و اقامتگاه قبلي بیمھ

عمل آمده است مطابقت نداشتھ باشد  ھایي كھ بین طرفین بھ  نامھ و اوراق الحاقي با موافقت ھرگاه مفاد بیمھ -۱۳ماده  

تقاضاي اصالح نماید وگرنھ  نامھ یا الحاقیھ بطور كتبي روز از تاریخ دریافت بیمھ ۱۵گذار موظف است ظرف  بیمھ

 .شداوراق مذكور قطعي تلقي خواھد 

  

 رگ وظایف و تعھدات بیمھ -فصل سوم

 :گر خواھد بود نامھ در تعھد بیمھ موارد زیر با صدور بیمھ :ھاي اصلي پوشش -۱۴ماده 



  بیمه امین 

غرامت فوت، صدمھ جسمی و نقص عضو دائم اعم از كلي و جزئي براي ھر نفر در ھر حادثھ موضوع بیمھ  -۱

 .نامھ حداكثر بھ میزان مندرج در شرایط خصوصي بیمھ

ھاي پزشكي براي ھر نفر در ھر حادثھ موضوع بیمھ پس از تایید پزشك معتمد و حداكثر بھ میزان مندرج در  ھزینھ -۲

 .نامھ ھشرایط خصوصي بیم

گذار  گذار یا بر مبناي درصد مسئولیت بیمھ گر و بیمھ غرامت فوت، صدمھ جسمی یا نقص عضو با توافق بیمھ -تبصره

در ھر . شود محاسبھ مي شود و اعمال آن بر روي معادل ریالي ارزانترین دیھ رایج روز در مراجع قضائي تعیین مي

ضوع بیمھ براي ھر نفر از مبلغ مندرج در شرایط خصوصي صورت حداكثر مبلغ قابل پرداخت در ھر حادثھ مو

 .نامھ بیشتر نخواھد بود بیمھ

گذار و موافقت بیمھ گر با اخذ حق بیمھ اضافي بر  پوشش ھای اضافی با درخواست بیمھ :ھاي اضافي پوشش- ۱۵ماده  

 .تواند تحت پوشش قرار گیرد نامھ مي اساس شرایط اختصاصي بیمھ

ی کھ پرداخت خسارت بھ صورت توافقی انجام نشده و موكول بھ ارائھ رأي دادگاه شده است، حسب درموارد -۱۶ماده  

مورد زیاندیده یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنھا مکلفند ظرف پانزده روز از تاریخ ابالغ رأي قطعي یا ظرف پانزده روز 

گر مراجعھ و درخواست خود را تسلیم  ھ بیمھپس از قطعي شدن رأي ابالغي با مدارک الزم براي دریافت خسارت ب

گر مکلف است بھ محض وصول درخواست، آن راا ثبت و ضمن تحویل رسیدي بھ متقاضی مشتمل بر نام  بیمھ. نمایند

چنانچھ مدارک . متقاضي، تاریخ تسلیم و شماره ثبت، نقصان یا کامل بودن مدارک را درحضور متقاضی بررسی کند

روز از تاریخ تقاضا، خسارت متعلقھ را ) ۳۰(گر موظف است حداکثر ظرف سی  باشد بیمھدر زمان تقاضا کامل 

و چنانچھ مدارک تسلیمی ناقص باشد، مراتب را حضوراً و بھ صورت کتبی بھ متقاضی اعالم تا نسبت بھ  پرداخت نماید

  .رفع نقص حداکثر ظرف یک ھفتھ اقدام كند

گر  لت مقرر ویا تاخیر در تکمیل مدارک موجب افزایش تعھدات بیمھعدم مراجعھ اشخاص مذکور ظرف مھ- تبصره

 .نخواھد بود

نامھ پرداخت خواھد كرد  گذار بھ زیاندیده یا ذینفع بیمھ نامھ را با اطالع بیمھ گر خسارت موضوع این بیمھ بیمھ -۱۷ماده 

ھاي  سایر ھزینھ. گردد الذمھ میدیده بری  گذار و شخص یا اشخاص زیان و بھ محض پرداخت خسارت، در مقابل بیمھ
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گر در  چنانچھ پس از تكمیل مدارك الزم، بیمھ. دیده پرداخت خواھد شد گذار یا زیان تحت پوشش، حسب مورد بھ بیمھ

 .گر خواھد بود پرداخت خسارت تأخیر كند افزایش خسارت ناشي ازز افزایش احتمالي مبلغ دیھ بر عھده بیمھ

گر موظف است بر مبناي  گران باشد بیمھ گذار ھمزمان تحت پوشش سایر بیمھ لیت بیمھدر صورتی کھ مسئو -۱۸ماده  

 .گران بھ آنھا مراجعھ نماید بیمھ تواند براي بازیافت سھم سایر نامھ تعھدات خود را ایفا نماید و سپس مي این بیمھ

تواند  گر محرز باشد مي شده از نظر بیمھگذار با توجھ بھ اسناد و مدارك ارائھ  در مواردي كھ مسئولیت بیمھ -۱۹ماده  

مدعي یا مدعیان، خسارت  گذار و اخذ رضایت از صالح، در صورت توافق با بیمھ قبل از صدور رأي مراجع قانوني ذي

 .گر در برابر ھر گونھ ادعای بعدی تعھدي نخواھد داشت در این صورت بیمھ. و یا غرامت مربوط را پرداخت كند

صدور راي قطعي مبني بر مسئولیت كارفرما، مؤسسھ بیمھ مكلف بھ پرداخت خسارت تا سقف  در صورت -۲۰ماده  

 .نامھ بر اساس مفاد راي صادره خواھد بود تعھدات بیمھ

 رگ ھاي خارج از تعھد بیمھ خسارت -فصل چھارم

نامھ یا  نامھ نیست مگر آنكھ در بیمھ ھاي زیرتحت پوشش این بیمھ خسارت :گر ھاي خارج از تعھد بیمھ خسارت -۲۱ماده 

 :الحاقیھ آن بھ نحو دیگري توافق شده باشد

كلیھ امراضي كھ شخص در اثر فعالیت عادي و بھ مرور زمان بھ آن دچار گردیده باشد مگردر مواردی کھ بنا بھ - ۱

 .گذار مسئول شناختھ شده باشد رای مراجع ذیصالح بیمھ

 .خسارتھای ناشی از حوادث وسایل نقلیھ موتوری -   ۲

 .خسارتھاي مستقیم و یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات رادیواکتیو -   ۳

 .حوادث ناشی از جنگ، اعتصاب، شورش، اغتشاش، بلوا و تعطیلي كار -   ۴

 :گر نخواھد بود در موارد زیر جبران خسارت در تعھد بیمھ :خسارت ھاي غیرقابل جبران -۲۲ماده  

گذار و كاركنان وي در ایجاد حادثھ موضوع بیمھ با تشخیص مراجع ذیصالح  خسارتھای ناشی از عمد و تقلب بیمھ- ۱

 .نامھ در طول مدت اعتبار بیمھ

 .حوادث ناشي از درگیری و نزاع -   ۲



  بیمه امین 

 .گردان توسط کارکنان حوادث ناشی از مصرف مسكرات، موادمخدر یا روان -   ۳

 .محکومیت بھ جزای نقدی بھ نفع دولت و مجازات ھای قابل خرید -   ۴

 .غرامت و خسارت وارده بھ كاركناني كھ سن آنھا كمتر از پانزده سال تمام باشد -   ۵

 .صالح غرامت و خسارت وارد بھ اتباع خارجي فاقد مجوز معتبر كار از مراجع ذي -    ۶

 .ز انفجار ھستھ ایخسارتھای مستقیم و غیرمستقیم ناشی ا -   ۷

 .گذار مسئول آن شناختھ نمی شود كلیھ حوادثی کھ طبق نظر مراجع ذیصالح بیمھ -    ۸

 دسایر موار -فصل پنجم

نامھ را  روزه بیمھ ۲۰تواند با اخطار كتبي  نامھ مي در موارد زیر ھر یك از طرفین بیمھ :نامھ نحوه فسخ بیمھ -۲۳ماده 

 :فسخ نماید

 :گر وي بیمھموارد فسخ از س- ۱

 .ھاي بدھكار صادره بیمھ در سررسیدھای مندرج در اعالمیھ عدم پرداخت حق -        

 .بیمھ اضافی مربوط گذار بھ پرداخت حق تشدید خطر و عدم موافقت بیمھ -        

 .الیھ گذار توسط ورثھ یا منتقل گذار و عدم انجام وظایف بیمھ فوت بیمھ -        

 :گذار سوي بیمھموارد فسخ از - ۲

 .بیمھ راضی نشود گر بھ تخفیف حق درصورتی کھ خطر، برطرف شده یا کاھش یابد و بیمھ -        

 .گر بھ ھر دلیل متوقف شدن فعالیت بیمھ -        

 .گذار بھ ادامھ پوشش عدم تمایل بیمھ -        

   



  بیمه امین 

گر، باید حق بیمھ مدتي كھ باقي مانده است بھ صورت روزشمار محاسبھ و بھ  در صورت فسخ از طرف بیمھ -۲۴ماده 

مدت بیمھ بر اساس تعرفھ كوتاه مدت  گذار حق بیمھ نامھ از طرف بیمھ در صورت فسخ بیمھ. گذار برگشت داده شود بیمھ

 :بھ شرح ذیل محاسبھ و بقیھ آن مسترد خواھد شد

 

نامھ  گذار براي حوادثي است كھ در مدت اعتبار بیمھ گر منحصر بھ مسئولیت بیمھ تعھدات بیمھ :مرور زمان -۲۵ماده 

گذار  ھرگونھ اقدام بیمھ. اعالم شود گر نامھ بھ بیمھ رخ دھد و ادعاي خسارت حداكثر ظرف دو سال پس از انقضاي بیمھ

 .یا كاركنان وي بھ منظور مطالبھ خسارت قاطع مرور زمان خواھد بود

از   كھ  نامھ، در صورتي بیمھ  این  از تفسیر و یا اجراي  ناشي  اختالف  ھرگونھ :نحوه حل و فصل اختالف -۲۶اده م 

طرفین   و براي  قطعي مزبور  داور  خواھد شد و رأي  ارجاع  الطرفین داور مرضي  نشود بھ  وفصل  حل  مذاكره  طریق

ھیأت   بھ  نرسند موضوع  توافق  الطرفین بھ مرضي  داور  ر مورد انتخابد  طرفین  كھ  در صورتي.  است  االتباع الزم 

 :داوري ارجاع و بھ ترتیب زیر عمل خواھد شد

 .نماید مي دیگر معرفي   طرف  و بھ  تعیین  اختصاصي  نفر داور  یك  از طرفین  ھر یك -۱

  سرداور انتخاب  عنوان  را بھ  دیگري  داور  فاق،ات  بھ  مورد اختالف  درباره موضوع  از بحث  قبل  داوران اختصاصي -۲

 .خواھند نمود

 .خواھد بود  االتباع الزم  طرفین  آرا، معتبر و براي  با اكثریت  داوري  ھیأت  رأي -۳

خود را   اختصاصي  ، داور مقابل  طرف  داور  و معرفي  روز بعد از انتخاب ۳۰تا   از طرفین  ھر یك  كھ  در صورتي -۴

  توانند حسب طرفین مي از  نرسند ھر یك  توافق  بھ  سرداور  روز در مورد تعیین ۳۰تا   نكند و یا داوران اختصاصي  ینتعی

 .بنماید  داور یا سرداور  تعیین  درخواست  ذیصالح  مورد از دادگاه

عرف بیمھ و   س قانون بیمھ،بر اسا نامھ ذكر نشده است  در مواردي كھ در این بیمھ :بیني نشده موارد پیش -۲۷ماده  

 .سایر قوانین جاري كشور جمھوري اسالمي ایران عمل خواھد شد
 


