پوشش هاي الحاقي بيمه مسئوليت کارفرمايان واحدهاي صنعتي ،توليدي و خدماتي در قبال کارکنان
-0كلوز  : 20پوشش بيمه اي براي مأموريتهاي خارج از كارگاه
-------------------------------------------------------------------------------------به موجب اين الحاقيه و با رعايت شرايط بيمه نامه  ،مسئوليت بيمه گذار در قبال غرامت فوت و صدمات جسماني و هزينه هاي پزشکي
وارد بر كاركنان حين مأموريتهاي محوله کاري درخارج از كارگاه ودر محدوده کشور ايران (بجز حوادث مشمول بيمه نامه شخص ثالث
اجباري وزايب نقليه موتوري) مشروط به داشتن حکم مأموريت واععل ازامي قبب از اعزال به مأموريت يا ليست اععل شده از زوي بيمه
گذار تحت پوشش مي باشد.تعهد بيمه گر در چارچوب مبالغ مندرج در جدول تعهدات بيمه نامه مي باشد.
-----------------------------------------------------------------------

-0کلوز  : 20پوشش بيمه اي اماكن وابسته به كارگاه مانند رزتوران  ،حمال،زالن ورزش و ...
-------------------------------------------------------------------------------------به موجب اين الحاقيه با رعايت شرايط بيمه نامه  ،مسئوليت بيمه گذار در مقابب غرامت فوت و صدمات جسماني و هزينه هاي پزشکي وارد
بركاركنان در اماكن وابسته به كارگاه از قبيب رزتوران  ،حمال  ،زالن ورزش ومحب اقامت (يااقامتگاهي که بصورت موقت توزط کارفرما
در اختيار کارکنان قرار مي گيرد)تحت پوشش مي باشد .غرامت فوت ناشي از ازتفاده وزايب حرارتي و گرمازاي غير ازتاندارد ويا نصب
غير ازتاندارد در اماکن وابسته تحت پوشش نمي باشد .تعهد بيمه گر در چارچوب مبالغ مندرج در جدول تعهدات بيمه نامه مي باشد.
-----------------------------------------------------------------------

-0کلوز  : 20پوشش بيمه اي حوادث نقليه موتوري مازاد بر تعهدات بيمه نامه شخص ثالث وزيله نقليه عامب حادثه
-------------------------------------------------------------------------------------به موجب اين الحاقي و با رعايت شرايط بيمه نامه  ،مسئوليت بيمه گذار در مقابب غرامت فوت و صدمات جسماني و هزينه هاي پزشکي
وارد برکارکنان (اعم از زرنشين  ،راننده و زاير کارکنان بيمه گذار) ناشي از حوادث وزايط نقليه موتوري خارج از محدوده مکاني فعاليت
بيمه گذار (خارج از کارگاه ) ودر محدوده کشورجمهوري ازعمي ايران(به شرط اخذ کلوز  )20و خسارات وارد به کارکنان ناشي از ماشين
آلت راه زازي  ،زاختماني و صنعتي و کشاورزي  ،ليفتراا درمحدوده مکاني وزماني فعاليت بيمه گذار(محيط کارگاه) و با رعايت شرايط
ذيب تحت پوشش اين بيمه نامه مي باشد :
•

در صورتي که وزيله نقليه عامب حادثه متعلق و يا در اختيار بيمه گذار بوده و داراي بيمه نامه شخص ثالث باشد تعهدات بيمه

گر محدود به مازاد تعهدات بيمه نامه مزبور مي باشد .در صورت عدل وجود بيمه نامه شخص ثالث ،بيمه گر هيچ گونه تعهدي در قبال بيمه
گذار نخواهد داشت.
•

در صورتيکه وزيله نقليه عامب حادثه متعلق و يا در اختيار بيمه گذارنباشد خسارت مي بايست از محب بيمه نامه شخص

ثالث مقصر حادثه جبران گردد و تعهدات بيمه گر محدود به مازاد تعهدات بيمه نامه مزبور مي باشد .در صورت عدل وجود بيمه نامه شخص
ثالث ،بيمه گر هيچ گونه تعهدي در قبال بيمه گذار نخواهد داشت.
•

چنانچه بيمه نامه شخص ثالث مقصر حادثه داراي حداقب پوشش باشد  ،بيمه گر خسارت مازاد بر ثالث را پرداخت مي نمايد

 ،در اينصورت پس از پرداخت خسارت توزط بيمه گر کليه حقوق بيمه گذار و زيان ديده در قبال مقصر حادثه ( بازتثناء کارکنان بيمه
گذار) وتا زقف خسارت پرداخت شده به بيمه گر منتقب مي گردد.
•

بيمه گذار موظف ميباشد از هر عملي که دعوي بيمه گر را عليه مسئول خسارت دچار اشکال مينمايد خودداري نمايد.
حداکثر تعهد بيمه گر ( زرمايه پوشش ) در طول مدت بيمه نامه از زقف  0000002220222ريال تجاوز نخواهد کرد.
موارد ذيب تحت پوشش اين کلوز نمي باشد :

•

خسارت وارد به راننده فاقد گواهينامه مرتبط با وزيله نقليه عامب حادثه

•

خسارت ناشي از نداشتن گواهينامه مرتبط

-----------------------------------------------------------------------

پوشش هاي الحاقي بيمه مسئوليت کارفرمايان واحدهاي صنعتي ،توليدي و خدماتي در قبال کارکنان
-0کلوز : 20پوشش بيمه اي حوادث نقليه موتوري بطور کامب
-------------------------------------------------------------------------------------به موجب اين الحاقي و با رعايت شرايط بيمه نامه  ،مسئوليت بيمه گذار در مقابب غرامت فوت و صدمات جسماني و هزينه هاي پزشکي
وارد برکارکنان (اعم از زرنشين  ،راننده و زاير کارکنان بيمه گذار) ناشي از حوادث تصادل وزايط نقليه موتوري خارج از محدوده مکاني
فعاليت بيمه گذار (خارج از کارگاه ) ودر محدوده کشورجمهوري ازعمي ايران(به شرط اخذ کلوز  )20و خسارات وارد به کارکنان ناشي
از ماشين آلت راه زازي  ،زاختماني و صنعتي و کشاورزي  ،ليفتراا درمحدوده مکاني وزماني فعاليت بيمه گذار(محيط کارگاه) و با
رعايت شرايط ذيب تحت پوشش اين بيمه نامه مي باشد :
•

در صورتي که وزيله نقليه عامب حادثه متعلق و يا در اختيار بيمه گذار بوده و داراي بيمه نامه شخص ثالث باشد تعهدات بيمه

گر محدود به مازاد تعهدات بيمه نامه مزبور مي باشد .در صورت عدل وجود بيمه نامه شخص ثالث ،در صورت اثبات قصور بيمه گذار
خسارت در تعهد بيمه گر مي باشد .
•

در صورتيکه وزيله نقليه عامب حادثه متعلق و يا در اختيار بيمه گذارنباشد خسارت مي بايست از محب بيمه نامه شخص

ثالث مقصر حادثه جبران گردد ودر صورت عدل وجود بيمه نامه شخص ثالث  ،در صورت اثبات قصور بيمه گذار خسارت در تعهد بيمه گر
مي باشد .در اينصورت پس از پرداخت خسارت توزط بيمه گر کليه حقوق بيمه گذار و زيان ديده در قبال مقصر حادثه ( بازتثناء کارکنان
بيمه گذار) به بيمه گر منتقب مي گردد.
•

چنانچه بيمه نامه شخص ثالث مقصر حادثه داراي حداقب پوشش باشد  ،بيمه گر خسارت مازاد بر ثالث را پرداخت مي نمايد

 ،در اينصورت پس از پرداخت خسارت توزط بيمه گر کليه حقوق بيمه گذار و زيان ديده در قبال مقصر حادثه ( بازتثناء کارکنان بيمه
گذار) وتا زقف خسارت پرداخت شده به بيمه گر منتقب مي گردد.
•

بيمه گذار موظف ميباشد از هر عملي که دعوي بيمه گر را عليه مسئول خسارت دچار اشکال مينمايد خودداري نمايد.
حداکثر تعهد بيمه گر ( زرمايه پوشش ) در طول مدت بيمه نامه از زقف  0000002220222ريال تجاوز نخواهد کرد.
موارد ذيب تحت پوشش اين کلوز نمي باشد :

•

خسارت وارد به راننده فاقد گواهينامه مرتبط با وزيله نقليه عامب حادثه

•

خسارت ناشي از نداشتن گواهينامه مرتبط

-----------------------------------------------------------------------0کلوز : 20پوشش بيمه اي مسئوليت پيمانکاران اصلي و فرعي
-------------------------------------------------------------------------------------به موجب اين الحاقيه با رعايت شرايط بيمه نامه  ،مسئوليت پيمانکاران اصلي و فرعي در مقابب غرامت فوت و صدمات جسماني و هزينه
هاي پزشکي وارد برکارکنان خود ( بر ازاس شرايط بيمه نامه ) تحت پوشش بيمه نامه مي باشد .
تعهد بيمه گر در چارچوب مبالغ مندرج در جدول تعهدات بيمه نامه مي باشد.
-----------------------------------------------------------------------

-0کلوز : 20پوشش بيمه اي مسئوليت مهندزين ناظر  ،مشاور  ،طراح  ،مجري
-------------------------------------------------------------------------------------به موجب اين الحاقي با رعايت شرايط بيمه نامه  ،مسئوليت مهندزين ناظر و مشاور و طراح ومحازب و مجري در مقابب غرامت فوت و
صدمات جسماني و هزينه هاي پزشکي وارد بركاركنان ( بر ازاس شرايط بيمه نامه ) تحت پوشش بيمه نامه مي باشد .
تعهد بيمه گر در چارچوب مبالغ مندرج در جدول تعهدات بيمه نامه مي باشد.
-----------------------------------------------------------------------

پوشش هاي الحاقي بيمه مسئوليت کارفرمايان واحدهاي صنعتي ،توليدي و خدماتي در قبال کارکنان
-0کلوز : 20پوشش بيمه اي پرداخت خسارت بدون رأي دادگاه
-------------------------------------------------------------------------------------به موجب اين الحاقي با رعايت شرايط بيمه نامه ،بدين وزيله در صورت احراز مسئوليت بيمه گذار توزط مراجع ذيصعح و يا کارشنازان
مورد تأييد بيمه گر غرامت ناشي از صدمات جسماني وارد به کارکنان که بر اثر حوادث کار و فقط در محدوده محب کار ايجاد شده باشد ،
بدون رأي دادگاه و باشرايط ذيب تحت پوشش قرار مي گيرد :
•

غرامت فوت برازاس زقف تعهدات بيمه گر ( مندرج در بيمه نامه ) يا معادل ريالي ارزانترين نوع ديه رايج هر كدال كه كمتر

باشد محازبه و پرداخت ميگردد.
•

غرامت صدمات بدني بر مبناي درصدهاي مشخص شده با نظر پزشک معتمد بيمه گر و اعمال آن به مبلغ تعهدات بيمه گر

( مندرج در بيمه نامه ) يا معادل ريالي ارزانترين نوع ديه رايج هر كدال كه كمتر باشد محازبه و پرداخت ميگردد.
•

در صورتي كه بيمه گذار يا زيان ديده نسبت به نظر پزشك معتمد بيمه گر معترض ميباشد  ،موضوع در كميسيوني متشکب از

پزشك منتخب بيمه گر  ،پزشك منتخب بيمهگذار و يك نفر پزشك به انتخاب پزشکان مزبور مطرح و نظر اكثريت اعضاي كميسيون براي
طرفين لزل الجرا خواهد بود.و بيمه گر هيچگونه مسئوليتي مازاد بر نظر کميسيون فوق نخواهد داشت.
-----------------------------------------------------------------------0کلوز  : 20پوشش بيمه اي پرداخت هزينه پزشکي بدون اعمال تعرفه
-------------------------------------------------------------------------------------به موجب اين الحاقي و با رعايت شرايط بيمه نامه  ،مشروط به پرداخت حق بيمه اضافي  ،هزينه هاي پزشکي تحت پوشش بيمه نامه بدون
اعمال تعرفه جبران مي گردد.
-----------------------------------------------------------------------

-02کلوز  : 02پوشش بيمه اي مطالبات زازمان تامين اجتماعي و زازمان خدمات درماني
-------------------------------------------------------------------------------------به موجب اين الحاقي و با رعايت شرايط بيمه نامه مشروط به پرداخت حق بيمه اضافي  ،مطالبات زازمان خدمات درماني يا زازمان تأمين
اجتماعي از بيمه گذار بابت هزينه هاي مربوط به معالجه  ،غرامت  ،مستمري و غيره تعيين شده به لحاظ فوت  ،نقص عضو  ،به لحاظ
فوت و صدمات جسماني وبروز جراحت و بيماري كاركنان بيمه گذار بر ازاس مفاد قانون تأمين اجتماعي (از جمله تبصره يك ماده 00
قانون مذكور) تا زرمايه درج شده در ذيب تحت پوشش اين بيمه نامه مي باشد.
-----------------------------------------------------------------------

-00کلوز  : 00پوشش بيمه اي شخص کارفرما و پيمانکار و ناظر و مشاور و طراح فقط در محب مورد بيمه
-------------------------------------------------------------------------------------به موجب اين الحاقيه مشروط به پرداخت حق بيمه اضافي  ،غرامت فوت و صدمات جسماني و هزينه هاي پزشکي وارد به شخص كارفرما
 ،پيمانكار و ناظر و مشاورو طراح ومجري در اثر فعاليت مورد بيمه و فقط در محدوده محب کار و حوادث ناشي از کار تا زقف تعهدات
مندرج در اين بيمه نامه تحت پوشش مي باشد.
تبصره  :خسارت وارد به شخص بيمه گذار تا زقف هزينه هاي پزشکي قابب پرداخت مي باشد و بيمه گر در خصوص غرامت فوت و نقص
عضو تعهدي نخواهد داشت.
-----------------------------------------------------------------------

پوشش هاي الحاقي بيمه مسئوليت کارفرمايان واحدهاي صنعتي ،توليدي و خدماتي در قبال کارکنان
-00کلوز  : 00پوشش بيمه اي مسئوليت كارفرما در مقابب خسارت جاني اشخاص ثالث
-------------------------------------------------------------------------------------به موجب اين الحاقي و مشروط به پرداخت حق بيمه اضافي  ،مسئوليت بيمه گذار در مقابب غرامت فوت و صدمات جسماني و هزينه هاي
پزشکي وارد بر اشخاص ثالث در محدوده پروژه و ناشي از اجراي پروژه مورد بيمه طبق رأي دادگاه تا زقف  0000002220222ريال تحت
پوشش اين بيمه نامه مي باشد.
تبصره :
•

خسارات وارد به اشخاص ثالث ناشي از دپوي مصالح  ،نخاله زاختماني (حوادث وزايب نقليه موتوري )تحت پوشش اين

بيمه نامه نمي باشد.
•

اشخاص ثالث هر شخصي بجزء بيمه گذار  ،کارکنان  ،نمايندگان  ،همسر  ،پدر ،اجداد ،فرزندان ،و نوادگان بيمه گذار مي

باشد.
•

خسارت وارد به اشخاص ثالث در اماکن وابسته به کارگاه بيمه گذار در صورت اخذ کلوز شماره  ( 0اماکن وابسته) تحت

پوشش مي باشد.
-----------------------------------------------------------------------00کلوز  : 0-00پوشش بيمه اي مابه التفاوت ديه يك زال آتي
-------------------------------------------------------------------------------------به موجب اين الحاقيه با رعايت شرايط بيمه نامه مشروط به پرداخت حق بيمه اضافي ،تعهدات بيمه گر به ارزش روز ديه زمان پرداخت
خسارت افزايش مييابد اين افزايش به ارزش ريالي ديه يکسال از تاريخ شروع بيمه نامه و تا زقف  %00افزايش ديه محدود ميگردد.
-----------------------------------------------------------------------

-00کلوز  : 0-00پوشش بيمه اي مابه التفاوت ديه دو زال آتي
-------------------------------------------------------------------------------------به موجب اين الحاقيه با رعايت شرايط بيمه نامه مشروط به پرداخت حق بيمه اضافي ،تعهدات بيمه گر به ارزش روز ديه زمان پرداخت
خسارت افزايش مييابد اين افزايش به ارزش ريالي ديه دو زال از تاريخ شروع بيمه نامه (زال اول - %00زال دول  ) %02و حداکثر تا
زقف  %00افزايش ديه محدود ميگردد.
-----------------------------------------------------------------------

-00کلوز  : 0-00پوشش بيمه اي مابه التفاوت ديه زه زال آتي
-------------------------------------------------------------------------------------به موجب اين الحاقيه با رعايت شرايط بيمه نامه مشروط به پرداخت حق بيمه اضافي ،تعهدات بيمه گر به ارزش روز ديه زمان پرداخت
خسارت افزايش مييابد اين افزايش به ارزش ريالي ديه زه زال از تاريخ شروع بيمه نامه (زال اول - %00زال دول  %02ـ زال زول )%02
و حداکثر تا زقف  %00افزايش ديه محدود ميگردد.
-----------------------------------------------------------------------

پوشش هاي الحاقي بيمه مسئوليت کارفرمايان واحدهاي صنعتي ،توليدي و خدماتي در قبال کارکنان
-00کلوز  :00پوشش بيمه اي پرداخت حقوق يا دزتمزد روزانه کارکنان
-------------------------------------------------------------------------------------به موجب اين الحاقي و با رعايت شرايط بيمه نامه مشروط به پرداخت حق بيمه اضافي  ،مسئوليت بيمه گذار در ارتباط با غرامت روزانه
ناشي از حوادث مورد بيمه براي كارگران قرارداي زاده و فني(متخصص) به شرح زير تحت پوشش اين بيمهنامه قرار ميگيرد.
ميزان تعهد بيمهگر :
•

غرامت روزانه براي كارگران زاده به ازاء هر روز ................ريال

•

غرامت روزانه براي كارگران فني به ازاء هر روز  .................ريال
زاير شرايط :

•

غرامت روزانه از روز پنجم وقوع حادثه در تعهد بيمهگر ازت.

•

بيمه گذار مي بايست ازامي کارکنان متخصص و فني را همزمان با صدور بيمه نامه به بيمه گر اععل نمايد.

تبصره  : 0حداكثر تعهد بيمه گر براي غرامت روزانه هر نفر از كارگران زاده  ،فني از  02روز تجاوز نخواهد كرد
تبصره  : 0پوشش مزبور مازاد بر تعهدات زازمان تامين اجتماعي،خدمات درماني و  ...بوده و در صورت وقوع خسارت لزل ازت بيمه
شده ابتدا به زازمان هاي فوق مراجعه و نسبت به اخذ غرامت اقدال و در صورت عدل تامين کب غرامت از طرف بيمه گران فوق جهت
اخذمازاد آن به بيمه كوثر مراجعه نمايد.
-----------------------------------------------------------------------00کلوز  :00پوشش حوادثي كه ارتباطي با نوع فعاليت بيمه شده ندارند
-------------------------------------------------------------------------------------به موجب اين الحاقي با رعايت شرايط بيمه نامه  ،مشروط به پرداخت حق بيمه اضافي  ،مسئوليت بيمه گذار براي صدمات جسماني وارد
بركاركنان در محدوده مکاني موضوع بيمه ناشي از کار غير مرتبط با وظيفه آزيب ديده  ،تحت پوشش قرار مي گيرد .
منظور از کار غير مرتبط  ،هرگونه فعاليتي ازت که توزط کارفرما به صورت موقت به کارکنان ارجاع داده شود ولي حين يا به منازبت کار
موضوع بيمه نباشد .
تغيير نوع فعاليت موضوع بيمه و يا اضافه نمودن فعاليت خاص توزط بيمه گذار حکم تشديد خطر را دارد و مشمول اين پوشش تکميلي
نمي باشد.
-----------------------------------------------------------------------00کلوز  :00پوشش حوادث حمب وجابجايي مواد ناريه ومنفجره
-------------------------------------------------------------------------------------مسئوليت بيمه گذار براي جبران صدمات جسماني وارد بركاركنان ناشي از حمب و جابجايي وکاربرد مواد ناريه در ارتباط با پروژه و در
محدوده پروژه مورد بيمه با رعايت شرايط اين بيمه نامه تحت پوشش بيمه نامه قرار ميگيرد.
-----------------------------------------------------------------------

-00کلوز  :00ديه دول و مازاد بر تعهدات غرامت نقص عضو مندرج دربيمه نامه
-------------------------------------------------------------------------------------بدينوزيله مسئوليت بيمه گذار در خصوص صدمات جسماني وارد به کارکنان ناشي از حوادث تحت پوشش بيمه نامه که بيش از زقف يک
ديه کامب باشد طبق شرايط ذيب تحت پوشش قرارمي گيرد :
تعهد بيمه گر براي هر نفر ععوه بر تعهدات بيمه نامه  ،حداکثر تا مبلغ زرمايه اين کلوز براي هر نفر و تا زقف تعهدات بيمه گر در طول
مدت بيمه نامه مندرج در جدول تعهدات تحت پوشش مي باشد.
-----------------------------------------------------------------------

پوشش هاي الحاقي بيمه مسئوليت کارفرمايان واحدهاي صنعتي ،توليدي و خدماتي در قبال کارکنان
-00عدل دريافت فرانشيز پيش فرض
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-00جبران هزينه هاي مازاد بر هزينه هاي پزشکي قابب جبران توزط بيمه گر اول
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

