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 مهندسی نظام سازمان 
 لرستان استان  ساختمان

 

 

 لرستان  استان گاز  ناظر و  بازرس مهندسین ای حرفه مسئولیت بیمه قرارداد 

  قرارداد   دراين  که-.................................................. خرم آباد:  :    نشاني  به   لرستان  .............................استان  شرکت  بين   قرارداد    اين

  از   شود   مي   ناميده   گذار   بيمه  پس   اين   از   که   اعضاء   استان و   ساختمان  مهندسي  نظام   سازمان  و   يک طرف  شود از  مي  ناميده   گر  بيمه 

  بيمه   عمومي  شرايط  و  بيمه  شورايعالي هاي نامه  آئين  و  مقررات  1316  سال  ماه   ارديبهشت  مصوب  بيمه   قانون  اساس  ، بر  ديگر  طرف

 .:   گردد مي منعقد ذيل خصوصي شرايط  با  باشد  مي قرارداد اين  الينفک  جزء که مسئوليت  هاي

   کلیات – اول فصل

 . گيرد مي قرار استفاده  مورد زير مفاهيم با "منحصرا قرارداد اين در  مذکور اصطالحات و تعاريف

 :  قرارداد  موضوع - 1 ماده

گازرسان که از طريق سازمان نظام مهندسي   ناظرين مهندسين بازرس گاز و    اي حرفه  مسئوليت  بيمه از  است  عبارت قرارداد  موضوع

سااختمان اساتان لرساتان به آنان عمتيات طراحي،نظارت ،بازرساي و مسايردهي بر اجراي لوله کشاي و برقراري جريان گاز واگذار مي 

بيمه گذار در جريان نظارت ،کنترل و بازرسااي  در نتيجه قصااور ، سااهل انگاري چنانچه که معني  بدين   مشااترکين قبال شااود را در

 و  آيد  وارد  ثالث  اشااا  مشاترکين  و سااير  به مالي  و  بدني  عمتيات گازکشاي مسانوني ،تجاري،اداري،صانعتي و هيره ......خساارت

 خساارت جبران  به  بيمه گذار، نسابت  مساووليت احزار از  پس گر  بيمه  شاود  هشاناخت  آن جبران خساارت  ولئمسا   گذار به هر دليل  بيمه

 .  نمود خواهد اقدام

همچنين ساير بازرسي هايي که از زمان صدور پروانه اشتغال تا کنون    و  نامه   بيمه   اعتبار   مدت   طول  در  که   هايي  پروژه   کتيه:  -1  تبصره 

 استان ساختمان مهندسي نظام سازمان نزد  مربوطه مستندات و مدارک  و  است شده   انجام   گذار بيمه  اعضاي نظارت و بازرسي تحت

 .  باشند مي  بيمه موضوع مشمول  است موجود لرستان  استان گاز اداره  يا لرستان

  قرارداد  مدت -2 ماده

  در  و   بوده   1402/ 12/12  روز  24  لغايت12/12/1401  روز  24  ساعت   از   شده   انجام   هاي  بازرسي  براي  سال   يک  قرارداد  اين   مدت 

 .است  تمديد  قابل  طرفين رضايت  صورت

  يک  آننه   مگر  شد.  خواهد  تمديد   خودکار  بصورت   و   گذار   بيمه و گر  بيمه  توافق  اساس  بر بعد   سالهاي  براي  قرارداد  اين :  -2  تبصره 

 .  نمايد  اعالم  را قرارداد تمديد  عدم  "کتبا طرفين  قرارداد مدت انقضاي  از قبل ماه 

   گر بیمه  تعهد انقضاء و شروع  -3 ماده

همچنين کتيه بازرسي هايي که توسط بيمه گزار در مدت زمان    و  صدور پروانه اشتغال مهندسي تا کنون  ازتاريخ  گر  بيمه   تعهد  شروع

 .  اعتبار اين بيمه نامه صورت مي گيرد،تحت پوشش است

 گذار  بیمه تعهدات و وظايف – دوم فصل
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 : است متعهد گذار بیمه : 4 ماده

  معرفي  ........... بيمه شرکت  به  نياز مورد پوششهاي  اخذ  براي را خود شرايط واجد اعضاي  کتيه باشد مي موظف گذار بيمه  – 4 – 1

 .نمايد

 . نمايد پرداخت  گر بيمه به  قرارداد امضاء تاريخ  از پس  دو ماه   حداکثر در را مقرر هاي  بيمه  حق -2-4

 : شود  مي ادعا  طرح موجب نامه  بيمه   اين طبق   بر که  اي  حادثه گونه هر  وقوع  صورت در -3-4

  ،   تتگراف  با  تتفن  بوسيته  يا  "شفاها  ،يا دريافت ابالهيه از مراجع قضايي ، انتظامي    حادثه   وقوعاز    اطالع  از  بعد  بالفاصته  -1-3-4

 . سازد آگاه  را گر  بيمه  کتبي طور  به تعطيل ايام  استثناء  به اطالع   تاريخ از  روز ده  ظرف حداکثر "متعاقبا و  تتنس يا کساف

 . آورد  عمل به  خسارت دامنه گسترش از جتوگيري  منظور به   دارد امنان وي   براي که  را متعارفي اقدامات تمام -2-3-4

 .  قراردهد وي  دسترس در و   تهيه  او درخواست به   بنا  را گر بيمه لزوم   مورد مدارک کتيه -3-3-4

 .  دهد انجام داند  مي الزم  خود  حقوق حفظ منظور  به  گر بيمه که  را اقداماتي  او دستور و اجازه  با  و  گر بيمه  حساب  به -5-3

  اعضاء   از  تعداد  آن  فقط  مورد  حسب  آتي  تغييرات  اعالم  و  قرارداد  درابتداي  عضو  گاز  بازرس/ناظر  مهندسين  کتيه  اسامي  اعالم  -6-3

 .  باشد   گرفته قرار گر بيمه کتبي تأييد   مورد و  ارائه  گر بيمه به "قبال آنها اسامي که گردند مي تتقي گذار بيمه  مهندسي نظام سازمان

  که   صورتي  به   کامپيوتري  هاي   سيستم   يا  و   دردفاتر   ناظر  مهندسين  تغيير   و   تعيين   و   شده   ثبت   هاي  نقشه   دستور   مشاصات  ثبت   -7-3

 . باشد   رسيدگي قابل  گر بيمه درخواست صورت در و  زمان هر در

   بیمه  حق میزان  -5 ماده

  براي   گازرساني  ناظر  مهندس  هر  . براي........................مبتغ    شهرداري  عوارض  و  افزوده   ارزش  بر  ماليات  %9  احتساب  با:  بيمه  حق

 . باشد مي ينسال مدت

  حق   همچنين .است  متعهد  افراد  اين  مقابل   در  گر  بيمه   و  گردد  مي  اعالم   گر  بيمه   به   گذار  بيمه  توسط  ناظر  مهندسين  ليست :  3  تبصره 

 .باشد مي فوق مبتغ  معادل گردند مي  معرفي و  شده  اضافه اوليه  ليست   به   قرارداد طول در که  افرادي  بيمه

   نیت حسن اصل -6 ماده

  قراردهد  گر  بيمه  اختيار  در  را   خود  اطالعات  کتيه  گر  بيمه  پرسشهاي  به  پاسخ  در  صداقت  و  دقت  رعايت  با  است  منتف  گذار  بيمه

در رابطه با آن    قرارداد  بنمايد اين   اظهار   واقع  خالف   بر  يا   و   خودداري  مطتبي  اظهار از  گر   بيمه  پرسشهاي  به   پاسخ  در   گذار  بيمه   اگر

  نداشته   حادثه   وقوع  در  تاثيري  گونه   هيچ  شده   اظهار  واقع   خالف  بر  يا   شده   کتمان  که  مطتبي  ايننه  ولو   بود  خواهد   بالاثر  فقره حادثه

  مانده   دريافت    استحقاق  گر  بيمه  بتنه  شد  ناواهد بابت مورد مذکور مسترد  گذار  بيمه  پرداختي  وجوه   فقط   نه   صورت   اين  در.    باشد 

 . دارد  نيز  را بيمه  حق

 گر  بیمه تعهدات میزان  و شرايط – سوم فصل

 :  قرارداد  شرايط :7 ماده
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  موافقت   بدون   گذار  بيمه  نام   به  يا  گذار  بيمه  طرف  از  خسارتي  تصفيه  يا  پرداخت  وعده   و  پيشنهاد  و   مسئوليت  قبول  گونه   هر  -1-7

  خساراتي   گونه   هر  خود  نفع  به   و  نام   به   و  گرفت  خواهد   عهده   به   را  گذار  بيمه  از  دفاع  گر  بيمه.    بود   ناواهد   معتبر  گر  بيمه  کتبي

  خسارتي   گونه  هر  تسويه  و  دعوا  تعقيب  به  که  دارد  مطتق  اختيار  و  کند  دعوي  اقامه  وي  مقام  قائم  به  خسارت  جبران  براي  يا  کند  راتسويه

 .  بگذارد  گر بيمه اختيار در  را  الزم هاي  کمک و  اطالعات کتيه است  متزم گذار بيمه و  ورزد مبادرت بداند  مصتحت که  نحو هر  به

 جز  باشد   کرده   تحصيل  "قبال   يا  کند   تحصيل   مسئوليت   همين   براي   ديگري   هاي  نامه   بيمه  با نامه بيمه  گذار  بيمه  که  صورتي   در  -2-7

 .  کرد خواهند مشارکت خسارت جبران  در خود نامه  بيمه  مبتغ  با  متناسب ها گر بيمه   خالف شرط

 : گر  بیمه  تعهدات -8 ماده

 ريال  8.000.000.000مبتغ     حرام  ماههاي  در  و  ريال6.000.000.000مبتغ  عادي  ماههاي   در   عضو  نقص   و   فوت  هرامت  حداکثر  -1-8

 بر اساس قيمت روز )يوم االداء( )نفر  هر براي

   ريال مي باشد.  80.000.000.000حداکثر تعهد ديه دوم به باال هرامت فوت و نقص عضو در طول مدت بيمه نامه -2-8

بند    بيمه  مدت   طول  در   گر  بيمه   تعهد   حداکثر  -3-8 ده نفر    به ازاي هر مهندس ،  بدني  خسارت   براي    2-8و  1-8نامه با احتساب 

 باشد . ريال مي  80.000.000.000بصورت بي نام  به مبتغ 

  سال   هر  در  عضو   نقص  و  فوت  هرامت%    10  حداکثر  حادثه  هر  در  نفر  هر  پزشني  هاي  هزينه  جبران  براي   گر  بيمه  تعهد  حداکثر  -4-8

مبتغ   حداکثر  600.000.000به  نامه  بيمه  مدت  طول  در  و  باشد  مي  مهندس،ريال  هر  ازاي  مبتغ    به  به  نام  بي  بصورت  نفر  ده 

 .ريال مي باشد 6.000.000.000

مبتغ    به   حادثه  عامل  کنتور  هر نوع  براي   و  حادثه  هر  در  موجود  اثاثيه   و  ساختمان  مالي  خسارت  براي   گر  بيمه   تعهد  حداکثر   -5-8

 مي باشد.  ريال  6.000.000.000

 بيمه انجام پذيرد. در صورت افزايش نرخ ديه صدور الحاقيه توسط شرکت  -6-8

  شرايط ساير – چهارم فصل                                                          

 :  عمومي شرايط – 9 ماده

 :  باشد  مي زير هاي خسارت جبران  به متعهد گر بيمه

  خسارت   جبران  از  منظور  باشد  نشده   يا  شده   فوت   به  منجر  ايننه  از  اعم  ثالث  اشاا    به   وارد  بدني  صدمه  از  ناشي  خسارت  -1-9

  موقت  کارافتادگي  از ,    عضو  نقص   هاي   زيان   جبران  همچنين و   جرح  يا  و بدني  صدمه   معالجات  هزينه  پرداخت  بدني  صدمه  از  ناشي

 .  شود مي شناخته   آن مسئول  گذار  بيمه  که  است  ثالث  اشاا  فوت يا دائم يا

 .  ثالث  اشاا  به متعتق اموال  به  وارده  خسارت -2-9

  مي وارد  ثالث اشاا  قانوني تصرف  يا مالنيت تحت  اموال که است مستقيمي هاي زيان پرداخت,  مالي خسارت جبران از منظور

 .  شود
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  پرداخت  گذار  بيمه  به  نيز  را   زير  موارد  گر  بيمه  گردد  محرز  گذار  بيمه  مدني  مسئوليت  عنوان   تحت خسارتي  پرداخت  چنانچه  -3-9

 .  نمود خواهد 

 .  است  شده   آن پرداخت به  مجبور  گذار بيمه که دادرسي ماارج و  ها  هزينه کتيه -1-3-9

 .  باشد  مي آن  پرداخت به  ناگزير  و  گرفته بعهده  گر  بيمه  کتبي رضايت با گذار  بيمه  که ماارجي و  ها  هزينه کتيه -2-3-9

  شود   محول گذار بيمه عهده  به فرانشيز عنوان به است ممنن که خسارت از باشي همچنين و آن  حدود و  بيمه  مشمول مسوليت نوع

 .  است گرديده  مشاص 4-8ماده  گر بيمه  تعهدات   باش در

  استثنائات -10 ماده

 .  ندارد  تعهدي شود  شناخته   آن مسئول  گذار  بيمه  چند  هر زير موارد به نسبت  گر بيمه

 . باشد فرد يک کننده  ديي تا  و مالک کهي اماکن  به وارده  خسارات و گذار  بيمه   نمايندگان  و کارکنان و  گذار بيمه "عمدا -1-10

 .  گذار  بيمه  متقتبانه  اعمال -2-10

 . خريد قابل  هاي مجازات   و کيفري و حقوقي جرائم -3-10

 . اموال  خرابي يا و   مصادره  ، ضبط  توقيف -4-10

   قانوني هير متصرفين به  وارده  هاي خسارت -5-10

 . گر بيمه  تعهدات   باش  در مندرج شرايط در  شده  معين فرانشيزهاي -6-10

  نيز  موافقتي  چنين   بدون  آننه  مگر  گر  بيمه تائيد  بدون   خود  مسئوليت  بعنوان  مبتغي  پرداخت  براي  گذار  بيمه  موافقت  نوع  هر  -7-10

 . باشد  محقق مسئوليت 

 .  شود نمي مسئوليت  به اقرار مصدوم  نجات براي  گذار بيمه اقدام -1-7-10

  جبران   شده   پرداخت   مصدوم   نجات   براي  که   نيز را   اي   هزينه  بايد  گر   بيمه  ،  شود   شناخته  مسئول   گذار  بيمه   صورتينه   در   است   بديهي 

 . کند

 .  باشد   شده  شرط "صريحا آن  خالف آننه  مگر,  ندارد تعهدي  زير حوادث  از ناشي مسئوليت  به نسبت  گر بيمه -8-10

,    شورش,    قيام,    انقالب  ، داختي  جنگ(   باشد  نشده   يا   شده   اعالم  جنگ  خواه )    خارجي  دشمنان  عمل  و  هجوم ,    جنگ  -1-8-10

  وسيته   به   قدرت   گرفتن   بدست,    گروهي   جنبش   ،   کارگران  با   مقابته   جهت   کارفرما  طرف  از   کارخانه   تعطيل,    اعتصاب ,    باجگيري

 . قانوني هير طريق  از يا نظامي  نيروي

 .  اکتيو راديو اي  هسته تشعشعات به  مربوط  هاي  آلودگي يا نوتروني  و  اي  هسته هاي  واکنش -9-10

  مسئوليت   اجباري  بيمه  قانون  مشمول  آهن  راه   قطارهاي  و  زميني  موتوري  نقتيه  وسايل  انداختن  کار  به  معمول  هاي  خسارت  -10-10

 .  قانوني تعهدات حد تا ,  ثالث اشاا   مقابل در  زميني نقتيه   وسائط دارندگان  مدني

 . افتد  مي اتفاق لرستان  استان محدوده  از خارج در که حوادثي -11-10

 .  هيره  و   صاعقه ,  آتشفشان,  طوفان,  زلزله,  سيل  مانند طبيعي بالياي از ناشي خسارت -12-10
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 :  11 ماده 

 .گيرد مي انجام   باشد  مي قرارداد الينفک جزء که الحاقي صدور  بوسيته و  طرفين توافق   با قرارداد اين شرايط  در تغيير  گونه هر

  

 : 12 ماده

  حادثه   وقوع   خ يتار  از  که  است   سال   دوي  مهندس  نظام  سازماني  اعضا  از  يک   هر  جهت   صادره   نامه  مه يب  ازي  ناشي  دعاو  زمان  مرور

  گر  بيمه   براي  حادثه  بررسي  و  تحقيق  حق ,    شدگان  بيمه   خسارت  پرداخت  و   رسيدگي   در  تسريع  منظور  به . شودي  م  شروع ي  دعو  منشأ

 . باشد مي

   قرارداد  تمديد شرايط -13 ماده

  از   قبل  ماه   يک  آننه  مگر  شده  خواهد  تمديد  خودکار  بصورت  و گذار  بيمه  و  گر  بيمه   توافق   اساس بر  بعد سالهاي  براي  قرارداد  اين

 .  نمايد  اعالم را  قرارداد تمديد عدم  "کتبا طرفين قرارداد مدت  انقضاي

 : 14 ماده

  هاي   بيمه   عمومي  شرايط  طبق(  .............  سهامي  شرکت)    گر  بيمه   است   نشده   اي  اشاره   آن  به  قرارداد  اين   در  که  مواردي  کتيه  در

 .  بود  خواهد عمل ممتنت جاري قوانين  و بيمه   عرف ، مسئوليت 

 : 15 ماده

 امضاء تاريخ .......................  در   و  گرديده   تنظيم  باشند  مي  واحد  حنم  در   که  نساه   سه   در  و  تبصره   3  و   ماده   15  بر  مشتمل  قرارداد  اين

 .  است شده  مبادله و

 گر  بیمه                                                                                               گذار  بیمه                        

 ............  سهامي شرکت                                                                               لرستان استان ساختمان مهندسي نظام  سازمان   

 


