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هاي پزشکی  گذار در قبال پرداخت هزینه اي بیمه حرفه عبارت است از مسئولیت مدنی: موضوع بیمه نامه 
 .گذار ناشی از حادثه موضوع بیمه عضو و فوت کارکنان بیمه غرامت صدمه جسمی، نقص و 

رویدادي است که حین و به مناسبت انجام کار موضوع بیمه و در مدت اعتبار : حادثه موضوع بیمه 
گذار  عضو، ازکارافتادگی یا فوت کارکنان گردد و بیمه نقص نامه اتفاق افتد و منجر به صدمه جسمی، بیمه

 مسئول جبران خسارت یا پرداخت غرامت ناشی از آن شناخته شود

 
کلیه حوادثی که در جریان امور روزمره و جاري و در محل استراحت و غذاخوري و نظافت و امثال  -تبصره

 .گردد افتد، حادثه موضوع بیمه تلقی می آن در محدوده مکانی موضوع بیمه براي کارکنان اتفاق می
 :مواد قانونی مرتبط با بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

 
 :قانون کار

 
براي صیانت نیروي انسانی و منابع مادي کشور رعایت دستورالعمل هایی که از طریق شوراي :  85ماده 

جهت جلوگیري از (درمان و آموزش پزشکی و وزارت بهداشت، ) جهت تأمین حفاظت فنی(عالی حفاظت فنی 
تدوین می شود، براي کلیه کارگاه ها، ) بیماري هاي حرفه اي و تأمین بهداشت کار و کارگر و محیط کار

 .کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است

 
بهداشت  کارگاه هاي خانوادگی نیز مشمول مقررات این فصل بوده و مکلف به رعایت اصول فنی و: تبصره

 .کار می باشند

 
این قانون مکلفند بر اساس مصوبات  85کارفرمایان و مسئوالن کلیه واحدهاي موضوع ماده :  91ماده 

شوراي عالی حفاظت فنی براي تأمین حفاظت و سالمت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات 
برد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و در الزم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کار
افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداري از . خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند

 وسایل حفاظتی و بهداشتی فردي و اجراي دستورالعمل هاي مربوطه کارگاه می باشند

 
و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولین واحدهاي  مسئولیت اجراي مقررات و ضوابط فنی:  95ماده 

هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوي . این قانون خواهد بود 85موضوع ذکر شده در ماده 
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کارفرما یا مسئولین واحد، حادثه اي رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفري و حقوقی و نیز 
 .ن قانون مسئول استمجازات هاي مندرج در ای

 
این قانون موظفند کلیه حوادث ناشی از کار را در  85کارفرما یا مسئوالن واحدهاي موضوع ماده :  1تبصره 

دفتر ویژه اي که فرم آن را از طریق وزارت کار و امور اجتماعی اعالم می گردد ثبت و مراتب را سریعاً به 
 .ی محل برسانندصورت کتبی به اطالع اداره کار و امور اجتماع

 
این قانون براي حفاظت فنی و بهداشت کار  85چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهاي موضوع ماده :  2تبصره 

وسایل و امکانات الزم را در اختیار کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزش هاي الزم و تذکرات 
ا استفاده ننماید، کارفرما مسئولیتی نخواهد قبلی بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آنه

 .در صورت بروز اختالف، رأي هیأت حل اختالف نافذ خواهد بود. داشت

 
  قانون مدنی

: 
ـ هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از  328ماده 

کند  که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوبعمد و اعم از این روي عمد تلف کرده باشد یا بدون
 . ضامن نقص قیمت آن مال است

 
ـ هرکس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده  331ماده 

 .برآید  باشد باید از عهده نقص قیمت آن

 
شدن آن مال بشود، مباشر  و دیگري مباشرتلفمالی را ایجاد کند  ـ هرگاه یک نفر سبب تلف 332ماده 

 .، اقوي باشد بنحوي که عرفا اتالف مستند به او باشد سبب مسئول است نه مسبب مگر اینکه
  قانون مسئولیت مدنی

: 
هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سالمتی یا مال یا آزادي یا :  1ماده 

ارتی یا به هر حق دیگري که به موجب قانون براي افراد ایجاد گردیده لطمه اي وارد حیثیت یا شهرت تج



                    بیمه امین                                

 ۶واحد  – ۸۴پالک  –بلوار اللھ شرقی  –خیابان جنت آباد جنوبی  –خیابان آیت الھ کاشانی  –تھران 
۰۲۱۴۴۸۹۴۵۵۱ 

 .نماید که موجب ضررمادي یا معنوي دیگري شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد
کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان :  12ماده 

داري و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر اینکه محرز شود تمام ا
احتیاط هائی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده، به عمل آورده یا اینکه اگر احتیاط هاي مزبور را به 

می تواند به وارد کننده خسارت در عمل می آوردند باز هم جلوگیري از ورود زیان مقدور نمی بود کارفرما 
 .صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید

 
  قانون تامین اجتماعی

: 
در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز :  66ماده 

طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان بیماري ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط الزم از 
این قانون از  50هزینه هاي مربوط به معالجه و غرامات و مستمري ها و غیره را پرداخته و طبق ماده 

 .کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود

 
 مقصر می تواند با پرداخت معادل ده سال مستمري موضوع این ماده به سازمان از این بابت:  1تبصره 

 .بري الذمه شود

 
هرگاه بیمه شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه :  2تبصره 

سازمان شخصاً کمک هاي مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهد داد و شرکت هاي بیمه 
 .ثالث بپردازندموظفند خسارات وارده به سازمان را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص 

 :قانون مجازات اسالمی

 
دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدي بر نفس، عضو یا :  448ماده 

 .منفعت، یا جنایت عمدي در مواردي که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است
ست و دادگاه با لحاظ نوع و ارش، دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده ا:  449ماده 

کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سالمت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب 
مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد، مگر این که . نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند

 .در این قانون ترتیب دیگري مقرر شود
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مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است مگر این که به نحو دیگري تراضی :  488ماده 

 :شده باشد

 
 در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمري. الف

 
 در شبه عمد، ظرف دو سال قمري. ب

 
 در خطاي محض، ظرف سه سال قمري. پ

 
داخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام هرگاه پرداخت کننده در بین مهلت هاي مقرر نسبت به پر: تبصره

 .نماید، محکوم له مکلف به قبول آن است

 
جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد، :  492ماده 

 .اعم از آن که به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آن انجام شود
ر تعدد دیات و عدم تداخل آنها است مگر مواردي که در این قانون در تعدد جنایات، اصل ب:  538ماده 

 .خالف آن مقرر شده است

 
 .دیه قتل زن، نصف دیه مرد است:  550ماده 

 
بر اساس نظر حکومتی مقام رهبري، دیه جنایت بر اقلیت هاي دینی شناخته شده در قانون :  554ماده 

 .ان تعیین می گردداساسی جمهوري اسالمی ایران به اندازه دیه مسلم

 
محرم، رجب، ذي القعده و ذي «هرگاه رفتار مرتکب و فوت مجنی علیه هر دو در ماه هاي حرام :  555ماده 

یا در محدوده حرم مکه، واقع شود خواه جنایت عمدي خواه غیرعمدي باشد، عالوه بر دیه نفس، یک » الحجه
 .مقدس و متبرك مشمول حکم تغلیظ دیه نیست سوم دیه نیزافزوده می گردد، سایر مکان ها و زمان هاي

معیار شروع و پایان ماه هاي حرام، مغرب شرعی است مانند ماه رجب که از مغرب شرعی آخرین : تبصره
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 .روز ماه جمادي الثانی، شروع و با مغرب شرعی آخرین روز ماه رجب به پایان می رسد
سقط . الغ، زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان نیستدر حکم تغلیظ دیه فرقی میان بالغ و غیرب:  556ماده 

تغلیظ دیه، در مواردي که عاقله یا بیت المال . جنین نیز پس از پیدایش روح، مشمول حکم تغلیظ است
در قتل عمدي که به علت عدم امکان قصاص یا عدم جواز آن . پرداخت کننده دیه باشد نیز جاري است

 .ري استدیه پرداخت می شود نیز این حکم جا

 
دیه زن و مرد در اعضاء و منافع آن کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا :  560ماده 

 .بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل می یابد

 
در موارد ارش فرقی میان زن و مرد نیست لکن میزان ارش جنایت وارده بر اعضاء و منافع :  562ماده 

 .اء و منافع او باشد، اگرچه مساوي با ارش همان جنایت در مرد باشدزن نباید بیش از دیه اعض
  آیین نامه حفاظت از کارگاههاي ساختمانی

 
________________________________________ 

 
 بیمه مسئولیت مدنی کارفرما درقبال کارکنان

 
  کلوزها یا پوششهاي تکمیلی بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

ان هزینه هاي پزشکی و دیه فوت و نقص عضو از تعهدات اصلی بیمه نامه است اما مجموعه اي از جبر
پوششهاي تکمیلی وجود دارد که با پرداخت حق بیمه بیشتر میتوان از مزایاي آنها بهره مند شد ، این 

  کلوزها یا پوششهاي تکمیلی عبارتند از

: 
  کلوز شماره یک -1

: 
به ازاء هر دیه ) بیش از یک دیه ( کلوز مسئولیت بیمه گذار ناشی از تعدد دیات  به موجب این: متن کلوز 

اضافی ، برابر با تعهد ریالی فوت و نقص عضو مندرج در شرایط خصوصی بیمه نامه براي یک دیه تحت 
 پوشش قرار دارد
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ن و مشخصی دارد از آنجاییکه طبق قانون مجازات اسالمی هر یک از اندام هاي بدن دیه معی: شرح کلوز 

لذا در حوادثی که بطور همزمان چندین عضو یا اندام آسیب ببیند مجموع دیه آنها ممکن است از دیه فوت 
یک انسان بیشتر شود به عنوان مثال نابینا شدن هر دو چشم و ناشنوا شدن هر دو گوش بطور همزمان 

ان فرد یک دیه دارد بنابراین بدلیل این در حالیست که فوت هم) هر کدام یک دیه (دو دیه کامل دارد 
احتمال وقوع حوادثی که منجر به آسیب دیدن چندین عضو و افزایش مبلغ دیه میگردد و همچنین عدم 
پوشش این موضوع در تعهدات اصلی بیمه نامه الزم و ضروري است که بیمه گذاران محترم با خرید کلوز 

 .ند و در حاشیه امنیت بیشتري قرار بگیرندشماره یک دامنه پوشش بیمه اي خود را گسترش ده
 کلوز شماره دو -2

 : 
جبران صدمات جسمانی وارده به کارکنان بیمه گذار در ماموریت خارج ازکارگاه از زمان اعالم : متن کلوز 

در هر حال صدمات جسمانی کارکنان ناشی از . اسامی افراد به بیمه گر مشمول تعهدات بیمه گر می باشد 
 . لیه موتوري استثناء است و در صورتی پوشش دارد که کلوز شماره پنج هم خریداري گرددوسایل نق

تعهدات بیمه نامه مربوط به حوادثی است که در محل مورد بیمه اتفاق بیفتد این در حالیست : شرح کلوز 
د کارفرما که اگر پرسنل تحت امر کارفرما در حین ماموریت و خارج از محل مورد بیمه دچار حادثه شون

مسئول جبران خسارت خواهد بود لذا کارفرمایانی که شرایط شغلی آنها ایجاب میکند پرسنل خود را به 
بیرون از کارگاه اعزام نمایند میبایست با خرید این کلوز و ارایه اسامی این افراد تعهدات بیمه نامه خود 

  را افزایش دهند

.  
 
  کلوز شماره سه -3

: 
سمانی وارده به کارکنان بیمه گذار در اماکن وابسته به پروژه که خارج از محل مورد صدمات ج: متن کلوز 

بیمه بوده و فعالیت کاري در آن انجام نپذیرد و توسط بیمه گذار حدود آن تعیین گردد تحت پوشش می 
 باشد

زمان  حوادث ناشی از وسایل حرارتی و برودتی غیر استاندارد و یا نصب غیر استاندارد در محل و)
  استراحت تحت پوشش نمی باشد

) 
از آنجاییکه در این بیمه نامه حوادثی تحت پوشش است که صرفا در محل مورد بیمه اتفاق : شرح کلوز 



                    بیمه امین                                

 ۶واحد  – ۸۴پالک  –بلوار اللھ شرقی  –خیابان جنت آباد جنوبی  –خیابان آیت الھ کاشانی  –تھران 
۰۲۱۴۴۸۹۴۵۵۱ 

افتاده باشد و از طرفی گاهی اوقات بعضی از کارفرمایان اماکنی را در خارج از محل مورد بیمه با هدف 
فراهم میکنند اماکنی همچون سالن ورزشی ، رستوران ، حمام  براي پرسنل خود... استراحت یا آموزش و 

لذا میبایست بیمه گذار با خرید این کلوز و ارایه آدرس این قبیل اماکن پوشش الزم و کافی را براي ...و 
  این حوادث فراهم نمایند

. 
 
  کلوز شماره چهار -4

: 
صوص خسارت هاي جانی با رعایت شرایط مسئولیت مجري ذیصالح در پروژه هاي ساختمانی در خ: متن کلوز 

 این بیمه نامه تحت پوشش قرار میگیرد

 
در بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان پروژه هاي ساختمانی مسئولیت کارفرما : شرح کلوز 

و پیمانکاران فرعی تحت پوشش است اما مسئولیت مجري ذیصالح در تعهد بیمه گر نیست لذا ضروریست 
پروژه هایی که اجراي آنها به عهده مجري ذیصالح میباشد با خرید این کلوز مسئولیت مجري ذیصالح در  در

 .حوادث احتمالی تحت پوشش قرار گیرد

 
 

 
  کلوز شماره پنج -5

: 
پوشش بیمه اي حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوري بر خالف بند دو ماده بیست و یکم شرایط : متن کلوز 

ه ناشی از وسایل نقلیه موتوري زمینی چه در زمان استفاده و حرکت یا در زمان سکون و عمومی بیمه نام
خاموشی تحت پوشش بیمه نامه می باشد و در صورت محکومیت بیمه گذار به پرداخت خسارت ، تعهد بیمه 

 . گر در این کلوز از پنجاه درصد حداکثر تعهد بیمه گر در طول مدت بیمه نامه تجاوز نخواهد کرد
منظور از وسیله نقلیه موتوري زمینی تمام دستگاه هایی است که داراي چرخ و قدرت حرکت و : تبصره یک

انتقال نیرو از قبیل تراکتور ، گریدر ، لودر ، لیفتراك ، کمباین ،دامپر ، میکسر ، جرثقال و امثالهم می 
 . باشند

به بیمه گذار بوده و داراي بیمه نامه شخص در صورتیکه وسیله نقلیه در اختیار و یا متعلق : تبصره دو 



                    بیمه امین                                

 ۶واحد  – ۸۴پالک  –بلوار اللھ شرقی  –خیابان جنت آباد جنوبی  –خیابان آیت الھ کاشانی  –تھران 
۰۲۱۴۴۸۹۴۵۵۱ 

 . ثالث باشد تعهد بیمه گر محدود به مازاد تعهدات بیمه نامه مذکور می باشد
در صورتیکه وسیله نقلیه در اختیار و یا متعلق به بیمه گذار بوده و فاقد بیمه نامه شخص : تبصره سه 

خسارت وارده در صورت ارایه راي مراجع  ثالث باشد علیرغم اخذ کلوز شماره هشت بیمه نامه جبران
 ذیصالح مبنی بر احراز مسئولیت بیمه گذار در تعهد بیمه گر خواهد بود

در صورتیکه وسیله نقلیه در اختیار و یا متعلق به بیمه گذار نباشد فقط دز صورت احراز : تبصره چهار 
 اخت خواهد بودمسئولیت بیمه گذار و صدور راي توسط مراجع قضایی خسارت قابل پرد

از آنجاییکه خسارت هاي ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوري در شرایط عمومی بیمه نامه : شرح کلوز 
مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان جزو استثنائات بیمه نامه بوده واین قبیل خسارات قابل 

میبایست با پرداخت حق بیمه  پرداخت نیست لذا در صورتیکه بیمه گذار مایل به اخذ این پوشش باشد
  اضافی نسبت به خرید این پوشش اقدام نماید

 
 
  کلوز شماره شش -6

: 
صدمات جسمانی وارده به کارکنان بیمه گذار و پیمانکاران ناشی از مسئولیت بیمه گذارو : متن کلوز 

 .پیمانکاران تحت پوشش قرار می گیرد

 
یک پروژه را به عهده دارد میبایست براي خود یک  هر شخص حقیقی یا حقوقی که بخشی از: شرح کلوز 

بیمه نامه مسئولیت مستقل تهیه کند لیکن صرفا در بخش ساختمان با خرید این کلوز مسئولیت کلیه 
پیمانکاران شاغل در پروژه تحت پوشش بیمه مسئولیت قرار میگیرند به عبارت دیگر اگر در یک حادثه 

مثال کارگر آلماتوربند فوت نماید و بر اساس نظر بازرس اداره کار  کارگر یکی از پیمانکاران به عنوان
باشد با حمایت  6پیمانکار مسئول شناخته شوند بیمه نامه اي که داراي کلوزشماره % 60کارفرما و % 40

فقط  6خسارت را پرداخت خواهد کرد لیکن بیمه نامه بدون کلوز شماره % 100از کارفرما و پیمانکار کل 
  را پرداخت میکند% 40فرما یا همان سهم کار

. 
 
  کلوز شماره هفت -7



                    بیمه امین                                

 ۶واحد  – ۸۴پالک  –بلوار اللھ شرقی  –خیابان جنت آباد جنوبی  –خیابان آیت الھ کاشانی  –تھران 
۰۲۱۴۴۸۹۴۵۵۱ 

: 
صدمات جسمانی وارده به کارکنان بیمه گذار ناشی از مسئولیت مهندسین ناظر و مشاور تحت : متن کلوز 

  پوشش قرار میگیرد

. 
کاران مسئولیت پیمان 6درپروژه هاي ساختمانی صرفا مسئولیت کارفرما و با خرید کلوز شماره : شرح کلوز 

تحت پوشش قرار دارد این در حالیست که در عمل ممکن است حوادثی رخ دهد که بازرس اداره کار 
درصدي از تقصیر را به عهده مهندس ناظر یا مشاور قرار دهد لذا این عزیزان یا میبایست درصد خسارت 

بیمه نامه  7کلوز شماره تعیین شده را از محل بیمه نامه مسئولیت حرفه اي خود پرداخت کنند و یا اینکه 
. توسط کارفرما براي ایشان خریداري شده باشد و در غیر این صورت خسارت را الجرم شخصا جبران کنند 

با عنوان مثال در صورت فوت کارگر آلماتور بند یک پروژه ساختمانی ممکن است نظر بازرس اداره کار در 
  مورد میزان تقصیر به شرح زیر باشد

: 
  %20مهندس ناظر  -% 40پیمانکار  -% 40کارفرما 

 
دیگر را %  40را میبایست کارفرما و % 40درصدهاي فوق بدین معنی است که از مبلغ دیه فوت کارگر 

% 20خریداري شده باشد سهم  7آن را مهندس ناظر پرداخت کنند حال اگر کلوز شماره % 20پیمانکار و 
م کارفرما و پیمانکار توسط شرکت بیمه پرداخت خواهد دیه اي که به عهده مهندس ناظر بود عالوه بر سه

 . شد
 
  کلوز شماره هشت -8

: 
صدمات جسمانی وارده به کارکنان بیمه گذار ناشی از مسئولیت بیمه گذار بدون راي دادگاه : متن کلوز 

 در این حالت درصد نقص عضو زیاندیده توسط پزشک معتمد بیمه گر تعیین میگردد. جبران میگردد
با خرید این کلوز شرکت بیمه متعهد میگردد دیه فوت ویا نقص عضو را پس از احراز : کلوز  شرح

مسئولیت بیمه گذاربدون نیاز به راي دادگاه پرداخت کند ، در این حالت دیه نقص عضو مصدوم توسط 
ر محقق پزشک معتمد شرکت بیمه تعیین میگردد و احراز مسئولیت معموال بواسطه گزارش بازرس اداره کا

 . میگردد
 
  کلوز شماره نه -9



                    بیمه امین                                

 ۶واحد  – ۸۴پالک  –بلوار اللھ شرقی  –خیابان جنت آباد جنوبی  –خیابان آیت الھ کاشانی  –تھران 
۰۲۱۴۴۸۹۴۵۵۱ 

: 
هزینه هاي پزشکی ناشی از صدمات جسمانی وارده به کارکنان بیمه گذار با ارائه صورتحساب : متن کلوز 

  مراجع درمانی خصوصی جبران میگردد

. 
با خرید این کلوز شرکت بیمه متعهد میگردد هزینه هاي پزشکی احتمالی مصدوم حادثه را بر : شرح کلوز 

. اساس تعرفه مراکز پزشکی خصوصی و با رعایت سقف تعهد بیمه نامه و مبلغ صورتحساب پرداخت نماید 
در واقع با داشتن این کلوز بیمه گذار در شرایط دشوار پس از وقوع حادثه قدرت انتخاب بیمارستان هاي 

 بهتري را براي درمان حادثه دیده خواهد داشت

 . 
 

  کلوز شماره ده -10

: 
 "مطالبات سازمان تامین اجتماعی یا سازمان خدمات درمانی از بیمه گذار بابت مستمري موضوع : ز متن کلو

که ناشی از حادثه منجر به فوت ، بروز جراحت و نقص عضو  "قانون تامین اجتماعی  66تبصره یک ماده 
 کارکنان بیمه گذار می باشد جبران می گردد

 . 
ریال و در طول مدت بیمه نامه معادل تعداد افراد تحت .............. .تعهد بیمه گر براي هر نفر به مبلغ 

 پوشش غرامت هاي فوت و نقص عضو مندرج در بیمه نامه خواهد بود

 
  : شرح کلوز

 
در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیماً ناشی از عدم رعایت : قانون تامین اجتماعی  66ماده 

اشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط الزم از طرف کارفرما یا مقررات حفاظت فنی و بروز بیماري ن
نمایندگان او بوده سازمان هزینه هاي مربوط به معالجه و غرامات و مستمري ها و غیره را پرداخته و طبق 

 .این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود 50ماده 

 
ه سال مستمري موضوع این ماده به سازمان از این بابت مقصر می تواند با پرداخت معادل د:  1تبصره 

 .بري الذمه شود



                    بیمه امین                                

 ۶واحد  – ۸۴پالک  –بلوار اللھ شرقی  –خیابان جنت آباد جنوبی  –خیابان آیت الھ کاشانی  –تھران 
۰۲۱۴۴۸۹۴۵۵۱ 

 
به استناد ماده قانونی فوق اگر کارگري که تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی است در یک کارگاه دچار 

مستمري به : حادثه گردد سازمان تامین اجتماعی مکلف است درشرایط مختلف هزینه هایی همچون 
ورت فوت ، مستمري از کارافتادگی در صورت ازکارافتاده شدن حادثه دیده و یا هزینه بازماندگان در ص

هاي پزشکی وغرامت دستمزد را پرداخت کند اما به استناد ماده قانونی فوق اگر کارفرما بنا بر گزارش 
ت کارگر بازرس اداره کار مسئول یا مقصرشناخته شود سازمان تامین اجتماعی کلیه هزینه هایی را که باب

سقف ادعاي سازمان تامین اجتماعی از . فوق متحمل شده را از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود 
با خرید کلوز . معادل ده سال مستمري کارگر حادثه دیده تعیین شده است  66کارفرما در تبصره یک ماده 

وقوع حادثه عالوه بر پرداخت  مطالبات سازمان تامین اجتماعی شرکت بیمه ایران متعهد میگردد در صورت
دیه فوت و یا نقص عضو مبلغ مطالبه شده از سوي سازمان تامین اجتماعی از کارفرما را تا مقدار مشخص 

  شده در متن کلوز پرداخت نماید

 
دثه دیده در لیست بیمه تامین اجتماعی حداقل براي تعیین مقدار ریالی ده سال مستمري اگر حقوق حا

 150این مبلغ حدود  96حقوق و کارگر داراي سابقه بیمه پایین باشد با احتساب حداقل حقوق هاي سال 
میلیون  150میلیون تومان است به عبارتی درصورت فوت کارگر کارفرما عالوه بر پرداخت دیه کامل مبلغ 

 .مین اجتماعی بپردازدتومان نیز میبایست به سازمان تا

 
 

  کلوز شماره یازده -11

: 
صدمات جسمانی وارده به شخص بیمه گذار ، کارفرما ، پیمانکار ، مهندس ناظر ، مهندس طراح : متن کلوز 

 در اثر خطرات مورد بیمه تحت پوشش بیمه نامه می باشد) بیمه حوادث ( ،مهندس مشاور و مجري ذیصالح 
. 

در تعهدات اصلی بیمه نامه پرداخت خسارت به اشخاص فوق تحت پوشش نیست از آنجاییکه : شرح کلوز 
یا به عبارت دیگر مسئولیت معنی ندارد یا به عبارتی کارفرما نمی تواند علیه خودش شکایت کند و مطالبه 
خسارت کند لذا براي افراد فوق یک بیمه نامه حوادث پیش بینی شده که با پرداخت حق بیمه اضافی در 

  وقوع حادثه صرفا در محل کار بر اساس تعهدات بیمه نامه قابل پرداخت خواهد بود صورت
 

 
  کلوز شماره دوازده -12



                    بیمه امین                                

 ۶واحد  – ۸۴پالک  –بلوار اللھ شرقی  –خیابان جنت آباد جنوبی  –خیابان آیت الھ کاشانی  –تھران 
۰۲۱۴۴۸۹۴۵۵۱ 

: 
صدمات جسمانی وارده به اشخاص ثالث بر اساس تعهدات فوت و نقص عضو هر نفر در هر : متن کلوز 

ین کلوز از پنجاه درصد حداکثر حادثه در محدوده مورد بیمه در تعهد بیمه گر می باشد و تعهد بیمه گر در ا
  تعهد بیمه گر در طول مدت بیمه نامه تجاوز نخواهد کرد

. 
در تعهدات اصلی بیمه نامه صرفا مسئولیت بیمه گذار در برابر حوادث احتمالی کارکنان تحت : شرح کلوز 

ما ندارد پوشش قرار گرفته است لیکن در عمل ممکن است شخصی که هیچ نوع رابطه استخدامی با کارفر
در محل مورد بیمه دچار حادثه گردد ... مانند مهمان ، بازدید کننده ، کارگر یک شرکت یا کارخانه دیگر و 

که در اینصورت کارفرما مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود لیکن چون شخص مذکور جزو کارکنان 
خریداري  12بود که کلوز شماره  کارفرما نیست در صورتی خسارت از محل بیمه نامه قابل پرداخت خواهد

 . شده باشد
 

  کلوز شماره سیزده -13

: 
 تعهد بیمه گر به ارزش روز دیه در زمان پرداخت خسارت: متن کلوز 

 : 
تعهد بیمه گر جهت افزایش دیه روز از تاریخ وقوع حادثه و حداکثر به میزان یک بار افزایش : تبصره یک 

 یی معین گردد خواهد بودکه توسط مراجع قضا) در یکسال (دیه 

 
تعهد بیمه گر جهت افزایش دیه روز از تاریخ وقوع حادثه و حداکثر به میزان دو بار افزایش : تبصره دو 

 که توسط مراجع قضایی معین گردد خواهد بود) در دو سال (دیه 
سه بار افزایش تعهد بیمه گر جهت افزایش دیه روز از تاریخ وقوع حادثه و حداکثر به میزان : تبصره سه 

 که توسط مراجع قضایی معین گردد خواهد بود) در سه سال (دیه 

 
از آنجاییکه مبلغ دیه بصورت یوم االدا یعنی به قیمت روزي که دیه پرداخت میشود محاسبه : شرح کلوز 

میگردد نه روزي که حادثه اتفاق افتاده است و از طرفی همه ساله مبلغ دیه با توجه به تورم افزایش 
میابد واین درحالیست که شرکت بیمه براي دیه یک مبلغ ثابت را در بیمه نامه در نظر گرفته است از سوي 
دیگر در اغلب موارد فاصله زمانی زیادي بین وقوع حادثه و صدور حکم دادگاه مبنی بر محکومیت کارفرما 



                    بیمه امین                                

 ۶واحد  – ۸۴پالک  –بلوار اللھ شرقی  –خیابان جنت آباد جنوبی  –خیابان آیت الھ کاشانی  –تھران 
۰۲۱۴۴۸۹۴۵۵۱ 

بطور جدي  13لوز شماره وجود دارد لذا جهت جلوگیري از متضرر شدن کارفرما از افزایش دیه خرید ک
 توصیه میگردد

  
 

  کلوز شماره چهارده -14

: 
مسئولیت بیمه گذار در ارتباط با غرامت دستمزد روزانه ناشی از حوادث مورد بیمه جهت : متن کلوز 

کارکنان بیمه گذار به شرح زیر تحت پوشش بیمه نامه قرار میگیرد و تعهد بیمه گر از محل کلوز از پنجاه 
 ثر تعهد بیمه گر در طول مدت بیمه نامه تجاوز نخواهد کرددرصد حداک

 غرامت دستمزد روزانه از روز چهارم وقوع حادثه و حداکثر به مدت نود روز در تعهد بیمه گر می باشد -
 . ریال می باشد...................... حداکثر غرامت دستمزد روزانه کارکنان براي هر نفر مبلغ  -

شرکت بیمه در بیمه نامه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان جبران هزینه هاي پزشکی تعهد : شرح کلوز 
و پرداخت غرامت فوت و نقص عضو میباشد و پرداخت غرامت دستمزد روزانه براي ایامی که مصدوم قادر 
به فعالیت نیست در تعهدات اصلی تحت پوشش نیست لذا در صورت تمایل میتوان با پرداخت حق بیمه 

ضافی از روز چهارم تا حداکثر نود روز حقوق روزانه مشخصی را براي کارکنان حادثه دیده تعیین و ا
  خریداري کرد

. 
 

  کلوز شماره پانزده -15

: 
صدمات جسمانی وارده به کارکنان بیمه گذار در محل مورد بیمه ناشی از حوادثی که ارتباطی با : متن کلوز 

 وشش بیمه نامه قرار می گیردنوع فعالیت بیمه شده ندارد تحت پ

 . 
منظور از فعالیت غیر مرتبط کلیه امور اعم از جزیی یا کلی است که خارج از فرایند شرح کار مورد بیمه  -

 می باشد

 
حوادثی ) شوراي عالی بیمه  80آیین نامه شماره (بر اساس تعاریف شرایط عمومی بیمه نامه : شرح کلوز 

مناسبت انجام کار و مرتبط با موضوع فعالیت کارفرما باشد لذا براي  تحت پوشش بیمه خواهد بود که به
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گسترش دامنه پوشش این بیمه نامه و تحت پوشش قرار گرفتن حوادثی که منجر به جراحت یا فوت و یا 
نقص عضو کارگر شده لیکن با فعالیت محل مورد بیمه هیچ گونه ارتباطی ندارد توصیه میشود کلوز شماره 

  . شود خریداري 15

 
هاي پزشکی و  گذار در قبال پرداخت هزینه اي بیمه عبارت است از مسئولیت مدنی حرفه: موضوع بیمه

 .گذار ناشی از حادثه موضوع بیمه عضو و فوت کارکنان بیمه غرامت صدمه جسمی، نقص 
 .هستند هر نوع وظیفه شغلی که بر حسب ارجاع کارفرما، کارکنان موظف به انجام آن: کار موضوع بیمه

نامه  رویدادي است که حین و به مناسبت انجام کار موضوع بیمه و در مدت اعتبار بیمه: حادثه موضوع بیمه
گذار مسئول  عضو، ازکارافتادگی یا فوت کارکنان گردد و بیمه اتفاق افتد و منجر به صدمه جسمی، نقص

 .جبران خسارت یا پرداخت غرامت ناشی از آن شناخته شود

 
یه حوادثی که در جریان امور روزمره و جاري و در محل استراحت و غذاخوري و نظافت و امثال کل -تبصره

 .گردد افتد، حادثه موضوع بیمه تلقی می آن در محدوده مکانی موضوع بیمه براي کارکنان اتفاق می
 

حتمالی بطور مسئولیت کلیه کارکنان بیمه گذار نسبت به هم در حوادث ا: کلوز مسئولیت متقابل کارکنان 
رایگان تحت پوشش بیمه است و این موضوع در متن بیمه نامه هاي مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل 
کارکنان بیمه ایران به صراحت بیان میشود لیکن کلوزي به این عنوان در بیمه ایران وجود ندارد هرچند 

دریافت حق بیمه اضافی عرضه که در بعضی از شرکت هاي بیمه این پوشش را به عنوان یک کلوز و با 
 میکنند

 
 
 
 ♣ تخفیف هاي بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان ♣

  تخفیف نقدي -1
2-  

  تخفیف اعمال خواهد شد% 10درصورت پرداخت نقدي حق بیمه 
3-  

 تخفیف عدم خسارت -2



                    بیمه امین                                

 ۶واحد  – ۸۴پالک  –بلوار اللھ شرقی  –خیابان جنت آباد جنوبی  –خیابان آیت الھ کاشانی  –تھران 
۰۲۱۴۴۸۹۴۵۵۱ 

4-  
و % 10براي تمدید بیمه نامه هایی که در سال اول فاقد سابقه خسارت بوده باشند در سال اول 

  تخفیف عدم خسارت اعمال خواهد شد% 20در سال دوم و به بعد 
5-  

 تخفیف ارایه اسامی کارکنان -3
6-  

هر چند امکان صدور این بیمه نامه بصورت بی نام وجود دارد لیکن اگر کارفرما لیست پرسنل 
بدیهی است . تخفیف ارایه اسامی بهره مند خواهد شد % 10را به شرکت بیمه ارایه کند از  خود

در طول مدت بیمه تغییرات احتمالی در لیست اسامی کارکنان میبایست به اطالع بیمه گر رسانیده 
شود در غیر اینصورت شرکت بیمه هیچ تعهدي نسبت به افراد خارج از لیست ارایه شده نخواهد 

  داشت
 تخفیف افزایش فرانشیز -4

7-  
فرانشیز به معنی مشارکت بیمه گذار در خسارت وارده احتمالی است به عبارت دیگر درصدي از 

از نقاط مثبت این بیمه نامه عدم وجود فرانشیز است یعنی . خسارت را بیمه گذار تقبل میکند 
این امکان وجود دارد  تمام خسارت را بطور کامل و صد در صد شرکت بیمه پرداخت میکند لیکن

که با پذیرش فرانشیز از سوي بیمه گذار بدلیل کاهش تعهدات شرکت بیمه تخفیف هایی به شرح 
 جدول زیر اعمال گردد

8-  
 
  تخفیف پرداخت هزینه هاي پزشکی مازاد بر تعهدات سازمان تامین اجتماعی یا خدمات درمانی -5

ی موضوع بیمه را ابتدا از سازمان تامین درصورتیکه بیمه گذار متعهد گردد هزینه هاي پزشک
اجتماعی یا سازمان خدمات درمانی مطالبه نماید و پس از آن به شرکت بیمه براي دریافت هزینه 
هاي پزشکی مازاد بر تعهدات سازمان هاي مذکور مراجعه نماید بدلیل کاهش تعهدات شرکت بیمه 

خفیف صرفا در حق بیمه مربوط به ت% 25در خسارت هاي احتمالی هزینه هاي پزشکی مقدار 
 هزینه هاي پزشکی اعمال خواهد گردید

9-  
  تخفیف وضعیت ایمنی کارگاه مورد بیمه -6

10- : 
در صورت رعایت مقررات و دستورالعمل هاي ایمنی در محل مورد بیمه که به طور طبیعی باعث 

وسط بیمه کاهش خسارت هاي احتمالی میگردد و با تکمیل فرم گزارش وضعیت ایمنی کارگاهت
 . تخفیف اعمال میگردد% 10گذار 
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