
 حق بيمه 
مبناي محاسبه حق بيمه در پروژه هاي ساختماني براساس متراژ كل زيربنا و نوع اسكلت و در پروژه هاي صنعتي، 

خدماتي و عمراني براساس تعداد نيروي كار شاغل در پروژه و نوع فعاليت محاسبه مي گردد.
 مدت بيمه نامه

معموال يكساله اما با توجه به نياز و درخواست بيمه گذار امكان صدور بيمه نامه براي كوتاه مدت نيز فراهم مي باشد.
 مزيت مهم 

يكي از ويژگي هاي مهم اين بيمه نامه صدور بيمه نامه به صورت بي نام است؛ به عبارت ديگر كارفرما فقط تعداد 
كارگران شاغل در پروژه را اعالم مي كند و نيازي به ارائه اسامي نيست. )در صورت ارائه ليست اسامي 10٪ تخفيف 

در حق بيمه اعمال مي گردد.(
 فرانشيز

فرانشيز يعنی سهم بيمه گذار از هر خسارت، كه فرانشيز اين بيمه نامه صفر می باشد. بعبارت ديگر 100% خسارت 
افزودن فرانشيز  امكان  بيمه،  با كاهش حق  بيمه گذار  اما در صورت تمايل  بيمه پرداخت می شود.  توسط شركت 

وجود دارد.
 ديه

طبق تعريف ماده294قانون مجازات اسالمي ديه مالي است كه به سبب جنايت به نفس يا عضوبه مجني عليه يا به 
ولي يا به اولياء دم داده مي شود. ارزان ترين نوع ديه در حال حاضر يكصد شتر سالم كه مبلغ ريالي آن توسط قوه 

قضاييه هر سال اعالم ميگردد.
 ماه هاي حرام

ماه رجب،محرم، ذي الحجه،ذي القعده از ماه هاي حرام بوده و در صورتي كه صدمه و فوت در يكي از چهار ماه 
مذكور واقع شود به عنوان تشديد مجازات يك سوم به ديه افزوده مي گردد.

اين بيمه نامه مسئوليت مدني بيمه گذار را در مقابل 
كاركنان، تحت پوشش بيمه قرار مي دهد. بدين معني 
كه چنانچه در جريان انجام كار در محل كار در اثر حادثه 
خسارت بدني به كاركنان شاغل بيمه گذار وارد آيد و 
مسئوليت بيمه گذار در اين ارتباط براي بيمه گر محرز 

گردد خسارت وارده جبران خواهد شد.
هزينه هاي  پرداخت  بدني  خسارت  جبران  از  منظور 
پزشكي و غرامت فوت و يا نقص عضو كاركنان مي باشد. 
در واقع هر شخص حقيقي يا حقوقي كه فرد يا افرادي 
را جهت انجام امور معين و مشخص تحت امر دارد در 
مقابل كاركنان خود براي خسارات بدني ناشي از سهل 
انگاري و قصور در نظارت و استفاده از وسايل بي حفاظ 
ايمني مسئول  اقدامات  ضعف  و معيوب در حين كار و 

است که اين مسئوليت را مي تواند بيمه نمايد.

کلـوزهـا

ميزان افزايش شرح كلوزهاكلوزها
حق بيمه 

5%تحت پوشش قرار گرفتن پرسنل در ماموريت هاي خارج از كارگاه                                        2

5%تحت پوشش قرار گرفتن پرسنل در اماكن وابسته به كارگاه                                                 3

30%تحت پوشش قرار گرفتن خسارت هاي ناشي از حوادث رانندگي                                          5

10%تحت پوشش قرار گرفتن مسئوليت پيمانكاران فرعي                                                       6

5%تحت پوشش قرار گرفتن مسئوليت مهندسين ناظر و مشاور                                                           7

15%امكان پرداخت خسارت بدون راي دادگاه                                               8

9
پرداخت هزينه هاي پزشكي طبق صورت حساب بيمارستان و بدون در نظر 

گرفتن تعرفه هاي بيمارستانهاي دولتي
%15

10
تحت پوشش قرار گرفتن مطالبلت احتمالي سازمان تامين اجتماعي از 

كارفرما )ماده 66 قانون تامين اجتماعی(
-

5%تحت پوشش قرار گرفتن شخص كارفرما يا پيمانكار11

12
تحت پوشش قرار گرفتن مسوليت كارفرما در برابر خسارات جاني وارد به 

اشخاص ثالث
%15

13
امكان پرداخت ديه به ارزش روز حد اكثر تا سه سال پس از شروع 

بيمه نامه
%40-%25

14
امكان پرداخت غرامت روزانه )حقوق ايام بيكاري( به كارگران ساده وفني 

حادثه ديده حداكثر تا90روز
-

15
تحت پوشش قرار گرفتن حوادثي كه منجر به خسارت بدني كارگران 

مي شود اما با فعاليت اصلي كارگر وكارگاه بي ارتباط است
%10

بیمه سرا نماینده برتر بیمه ایران طی پنج سال 15%امكان پرداخت خسارت به اتباع خارجي فاقد مجوزهاي قانوني16
متوالی گذشته

تخفیف ها
ميزان تخفيفاتتخفيف هارديف

10%تخفيف عدم خسارت سال اول1

20%تخفيف عدم خسارت سال دوم به بعد2

3
تعهد بيمه گذارجهت مراجعه به سازمان تامين اجتماعي براي مطالبه هزينه هاي 

پزشكي و پرداخت مازاد بر تعهدات سازمان تامين اجتماعي توسط بيمه ايران
25%حق بيمه               

هزينه هاي پزشكي

10%ارائه ليست اسامي پرسنل4

حداکثر  30%تخفيف ويژه 5
 ماده 66 قانون تامين اجتماعي )كلوز10(

در صورتيكه ثابت شود وقوع حادثه مستقيما« ناشي از عدم رعايت مقررات حفاظت فني وبروزبيماري ناشي از عدم 
رعايت مقررات بهداشتي واحتياط الزم از طرف كارفرما يا نمايندگان او بوده سازمان هزينه هاي مربوط به معالجه 
وغرامات ومستمريها وغيره را پرداخته و طبق ماده 50قانون تامين اجتماعي از كارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.
تبصره: مقصر مي تواند با پرداخت معادل 10سال مستعمري موضوع اين ماده به سازمان از اين بابت بري الذمه 

شود.

 پوشش هاي تكميلي )كلوز(
به منظور تكميل پوشش بيمه نامه با توجه به نياز بيمه گذاران محترم در طول زمان گزينه هاي متعددي با حق 
بيمه مشخص به بيمه نامه افزوده گرديده است كه با پرداخت حق بيمه تعيين شده امكان بهره مندي از مزاياي 

پوشش هاي تكميلي )كلوزها( ميسر خواهد بود.

پیگیری پرونده خسارت تا مرحله صدور چک


