
 : موضوع بیمه مسئولیت حرفه اي مهندسین ناظر،طراح،محاسب

بدین معنی که   اشخاص ثالث و کارکنان اجرایی پروژه, بیمه مسئولیت حرفه اي مهندسین در قبال مالک 
, غفلت یا اشتباه حرفه اي بیمه گزار در محل ملک مورد محاسبه, خطا, چنانچه در نتیجه سهل انگاري یا قصور

وارد آید و بیمه گزار مسئول   هاشخاص ثالث و کارگران پروژ, طراحی و نظارت خسارت بدنی و مالی به مالک
. بیمه گر پس از احراز مسئولیت بیمه گزار نسبت به جبران خسارت اقدام نماید. جبران آن شناخته شود

کلیه مهندسین در قالب شخصیت حقیقی یا حقوقی در بخش هاي ساختمانی و غیر ساختمانی امکان تهیه 
عمران ، شهرسازي ،معماري ،برق ، مکانیک ، : هاي  این بیمه نامه را دارند مهندسین ساختمان در تخصص

تاسیسات ، نقشه برداري و مهندسین غیر ساختمانی در تخصص هاي راه و ترابري ، مهندسی آب ،مطالعات 
  کشاورزي ، انرژي ، پست و مخابرات ، صنعت ،معدن ،نفت و گاز ، میراث فرهنگی ،آمار ، خدمات مدیریت

 . را دارندامکان خرید این بیمه نامه 

 : مصادیق حوادث محتمل و تحت پوشش در بخش ساختمانی

تخریب ساختمان هاي کناري در زمان عملیات گودبرداري ، فوت یا نقص عضو ساکنین ساختمان هاي کناري، 
خسارت جانی و مالی  فوت یا نقص عضو کارگران پروژه ساختمانی ، خسارت وارده به تاسیسات شهري ،

خسارت هاي احتمالی وارد به ملک و مالک پروژه نمونه هایی از مصادیق حوادث و  وارد به رهگذران ،
 دخسارت هاي تحت پوشش این بیمه نامه هستن

 : محل مورد بیمه

 . را انجام میدهد... کلیه اماکنی که بیمه گذار براي آنجا امور نظارت ، طراحی و محاسبات و 

 : پوشش هاي اضافی

از آنجاییکه مبلغ دیه همه : تعهدات جانی بیمه نامه بر مبناي افزایش دیهپوشش افزایش اتوماتیک  -1
و از طرفی مبلغ مندرج در بیمه نامه خریداري شده مبلغی   شتر افزایش میابد 100ساله بر اساس قیمت 

ثابت است و از سوي دیگر پرداخت مبلغ دیه در صورت فوت بصورت یوم االدا توسط دادگاه محاسبه و 
واهد شد لذا ضروریست تعهدات بیمه نامه همگام با افزایش سالیانه مبلغ دیه بطور اتوماتیک مطالبه خ

بار  3رشد داشته باشد بنابراین با انتخاب و خرید این پوشش تعهدات جانی یا دیه بیمه نامه براي یک الی 
حق بیمه % 40ار ، سه ب% 30  ، دو بار% 20بابت افزایش اتوماتیک یک بار . قابل افزایش خواهد بود

  . اضافی دریافت خواهد شد

ممکن است پس از اتمام پروژه اي که تحت  : سال 10پوشش حوادث سال هاي آینده حداکثر تا  -2
پوشش بیمه بوده و گذشت چندین سال و در زمان بهره برداري حوادثی رخ دهد که دادگاه مهندس پروژه 

کند در چنین   رداخت درصدي از خسارت هاي جانی و مالیرا در زمان احداث مسئول شناخته و محکوم به پ
مواقعی اگر پوشش حوادث سال هاي آینده خریداري شده باشد خسارت از محل بیمه نامه قابل پرداخت 

درصد حق بیمه اضافی بابت این پوشش دریافت خواهد  5الزم به ذکر است بابت هر سال . خواهد بود 
 . شد

حوادث مصدوم حادثه فوت نمی کند اما مقدار جراحت هاي وارده به قدري  در بعضی از : تعدد دیات -3
به عنوان مثال نابینا شدن و از دست دزیاد است که در مجموع مقدار دیه ایشان بیش از دیه فوت میشو

دیه کامل است در چنین شرایطی شرکت بیمه فقط یک دیه را پرداخت خواهد کرد  2دادن هر دو پا معادل 



حق بیمه اضافی این  . پوشش تعداد بیش از یک دیه در بیمه نامه پیش بینی شده باشد مگر اینکه
 . حق بیمه پایه بیمه نامه است% 10پوشش 

: استثنائات بیمه مسئولیت حرفه اي مهندسین ناظر

-  خسارت ناشی از عمد و تقل ب بیمه گذار 1
- خسارت ناشی از انفجار هسته اي و تشعشات رادیو اکتیو 2

3- خسارت ناشی از جنگ و انقالب و   شورش و اعتصاب و عوامل دیگري از این قبیل

4- خسارت ناشی از محکومیت جزائی و جرایم مربوطه
5 - خسارت جانی و مالی وارد به بیمه گذار،شرکا و کارکنان بیمه گذار در محل مورد بیمه

خسارت هایی که منشاء آن خارج از اختیار بیمه گذار می باشد از قبیل حوادث و بالیاي طبیعی سیل،

خسارت ناشی از عدم النفع -7
 8 - کلیه هزینه هاي مربوط به دادرسی و کارشناسی ، تاخیر تادیه ، حق الوکاله و هرگونه هزینه در رابطه با 

دعاوي  مطروحه
9 - محکومیت نقدي به نفع دولت و همچنین مجازاتهاي قابل خرید بیمه گذار -10حوادث ناشی از مصرف 

مسکرات ، مواد مخدر یا روانگردان توسط مقصر حادثه 

 -13جرائم ، تخلفات و مطالبات شهرداري و سایر سازمان ها و جزاي نقدي 
 -14خسارت احتمالی قبل از صدرو بیمه نامه و یا اینکه 

منشا آن قبل از تاریخ صدور بیمه نامه بوده باشد
15-خسارت ناشی از تاخیر در ا نجام کار  ا

 -16خسارت ناشی ا ز عدم صالحیت فنی مهندسین ناظر ،  طراح و محاسب 
هاي ناشی از وسیله  نقلیه موتوري  -17خسارت 

18-کلیه حوادثی که طبق نظر مراجع ذیصالح بیمه گذار مسئول آن شناخته نمی شود

فرانشیز بیمه مسئولیت حرفه اي مهندسین ناظر:

خسارت هاي بدنی در این بیمه نامه فاقد فرانشیز هستند به عبارت دیگر همه خسارت را شرکت بیمه 
پرداخت میکند اما در خسارت هاي مالی ده درصد فرانشیز به عهده بیمه گذار خواهد بود. 

حق بیمه بیمه مسئولیت حرفه اي مهندسین ناظر: 

جدول نمونه حق بیمه بیمه مسئولیت حرفه اي مهندسین ناظر، طراح ، محاسب در بخش ساختمان

11 - حوادث ناشی از درگیري ، نزاع و هرگونه اقدام به خودکشی
  12 - حوادث ناشی از اعمال مجرمانه بیمه گذار به تشخیص مراجع قانونی ذیصالح-



 

   

 




