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  : فهرست بخشنامه ها 

 وضعيت شماره صفحه كد بخشنامه عنوان رديف

 صدور بيمه نامه ١

 تغييرات ندارد ٦ ٨٩٢٤٠١ اعالم نرخ و صدور بيمه نامه هاي مسئوليت مدني كارفرما در قبال كاركنان ١-١

 تغييرات ندارد ٦ ٨٩٢٤٠٢ الحاقيه افزايش ديات ٢-١

 تغييرات ندارد ٧ ٨٩٢٤٠٤ بيمه نامه هاي مسئوليت ي  حداقل حق بيمه ٣-١

 تغييرات ندارد ٧ ٨٩٢٤٠٥ ارسال اطالعات از طريق ايميل ٤-١

 تغييرات ندارد ٨ ٨٩٢٤١٠ درج پالك ثبتي در ابنيه ٥-١

 تغييرات ندارد ٨ ٨٩٢٤١٢ فرم استعالم خسارت بيمه هاي مسئوليت     ٦-١

 تغييرات ندارد ٨ ٨٩٢٤١٤ تخفيف نقدي ٧-١

 تغييرات ندارد ٩ ٨٩٢٤١٥ ممنوعيت استفاده از فرم هاي پيشنهاد از رده خارج ٨-١

 تغييرات ندارد ١٠ ٩٠٢٤٠١ تسريع در صدور بيمه نامه هاي مسئوليت ٩-١

 تغييرات ندارد ١٠ ٩٠٢٤٠٦ ارائه بيمه هاي مسئوليت  جديد در بازار نياز سنجي ١٠-١

  تغييرات ندارد ١٠ ٩٠٢٤١٣ اطالع رساني در خصوص نام بيمه گذاران در بيمه هاي مسئوليت  ١١-١

 تغييرات ندارد ١١ ٩٠٢٤٢٠ تغيير در پوشش هاي تكميلي و شرايط بيمه نامه مسئوليت مدني  ١٢-١

 تغييرات ندارد ١٢ ٩٠٢٤٢٤ جديد در شرايط خصوصي ابنيهدرج موارد  ١٣-١

  تغييرات ندارد ١٣ ٩٠٢٤٢٦ نكات الزم االجراء در صدور بيمه هاي مسئوليت  ١٤-١

 تغييرات ندارد ١٣ ٩٠٢٤٢٨ چاهك آسانسور و پيمانكاران فرعي ١٥-١

 تغييرات ندارد ١٣ ٩٠٢٤٢٩ سقف پوشش هزينه هاي پزشكي ١٦-١

١٧-١ 
بخشنامه عدم پذيرش ليست هايي كه بيمه گذار طبق شرايط بيمه نامه موظف به ارائه آن مي باشد ، 

 پس از بازه زماني مشخص شده در بيمه نامه و يا الحاقيه هاي آن 

٩٠٢٤٣٠ 
 تغييرات ندارد ١٣

 تغييرات ندارد ١٤ ٩٠٢٤٣١  غير مجاز بودن صدور الحاقيه با تاريخ اثر قبل از صدور ١٨-١

 تغييرات ندارد ١٤ ٩٠٢٤٣٢ بيمه نامه مسئوليت حرفه اي نمايندگان بيمه پارسيان ١٩-١

 تغييرات ندارد ١٥ ٩٠٢٤٣٣ سقف تخفيف در بيمه نامه مسئوليت حرفه اي نمايندگان  ٢٠-١

 تغييرات ندارد ١٥ ٩٠٢٤٣٣ عدم پوشش اتباع خارجي ٢١-١

 تغييرات ندارد ١٥ ٩٠٢٤٣٥ شهر بازيلزوم اخذ گواهي استاندارد تجهيزات  ٢٢-١

 تغييرات ندارد ١٦ ٩٠٢٤٣٩ اعالم اسامي كاركنان و محدوده مكاني تحت پوشش بيمه صرفا با صدور الحاقيه  ٢٣-١

 تغييرات ندارد ١٦ ٩٠٢٤٤١ چاپ رنگي بيمه نامه هاي عمومي  ٢٤-١

 تغييرات ندارد ١٧ ٩٠٢٤٤٢ استفاده كنندگان با ويرايش جديدچاپ بيمه نامه مسئوليت مدني  دارندگان و نصابان آسانسور در قبال  ٢٥-١

 تغييرات ندارد ١٧ ٩٠٢٤٤٣ پوشش خطر تركيدگي لوله آب در بيمه نامه مسئوليت ناشي از آتش سوزي ٢٦-١

 تغييرات ندارد ١٧ ٩٠٢٤٤٤ اصالح شرايط خصوصي بيمه نامه ابنيه در ويرايش جديد  ٢٧-١

 تغييرات ندارد ١٨ ٩٠٢٤٤٦ صدور الحاقيه ٢٨-١

 تغييرات ندارد ١٩ ٩٠٢٤٤٧ تامين اجتماعي  ٦٦بخشنامه پوشش ديه دوم و ماده  ٢٩-١

 تغييرات ندارد ٢٠ ٩٠٢٤٤٨ ها icdحدود اختيارات روساي مجتمع هاي بيمه اي ، شعب و   ٣٠-١

 تغييرات ندارد ٢٠ ٩٠٢٤٥١ )ساختماني ( بخشنامه جواز ساختماني بيمه نامه كارفرما در قبال كاركنان و اشخاص ثالث  ٣١-١

 تغييرات ندارد ٢١ ٩٠٢٤٥٢ عدم پوشش اتباع خارجي فاقد مجوز معتبر كار از مراجع ذيصالح  ٣٢-١

 تغييرات ندارد ٢١ ٩٠٢٤٥٣ ٠٢و بازنگري pi٢�f٠١٨بيمه مسئوليت مدني مديران استخر در قبال استفاده كنندگان شماره شناسايي  ٣٣-١

 تغييرات ندارد ٢٢ ٩٠٢٤٥٤ وجود مجوز پروانه ساختماني در زمان پرداخت خسارت  ٣٤-١
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 تغييرات ندارد ٢٢ ٩٠٢٤٥٥ وجود نحوه تقسيط و پرداخت حق بيمه بيمه نامه هاي مسئوليت  ٣٥-١

 تغييرات ندارد ٢٢ ٩٠٢٤٥٦ استفاده از ويرايش جديد بيمه نامه مسئوليت حرفه اي پزشكان و پيراپزشكان ٣٦-١

٣٧-١ 
دريايي و حمل و  عدم صدور بيمه نامه مسئوليت حمل و نقل بين المللي ، متصديان حمل و نقل هوايي ،

 نقل داخلي وانت بار 

٩٠٢٤٥٩ 
 تغييرات ندارد ٢٣

 تغييرات ندارد ٢٣ ٩٠٢٤٦٠ وجوه در صندوق و در گردش و اسب عدم صدور بيمه نامه هاي اعتباري  ، ٣٨-١

 تغييرات ندارد ٢٤ ٩٠٢٤٦١ ۰۰بازنگري  PI٢�F٩١٨   شناسايي شماره صدور بيمه نامه در فرم هاي رنگي بهدستورالعمل  ٣٩-١

٤٠-١ 
 عدم صدور بيمه نامه مسئوليت مازاد بر حدود اختياراتدستورالعمل 

 تغييرات ندارد ٢٤ ٩٠٢٤٦٢

 تغييرات ندارد ٢٥ ٩٠٢٤٦٣ و كليه پرتگاهها راه پله هاي موقت كسر فرانشيز خسارت ناشي از سقوط در چاهك آسانسور ، ٤١-١

 تغييرات ندارد ٢٥ ٩٠٢٤٦٤ اخذ تائيديه كتبي ٤٢-١

 تغييرات ندارد ٢٦ ٩٠٢٤٦٥ بيمه نامه مسئوليت حرفه اي دامپزشكان ٤٣-١

 تغييرات ندارد ٢٦ ٩٠٢٤٦٦ صدور بيمه نامه مسئوليت مدني جهت تعمير گاههاي فاقد سيستم ثبت مكانيزه ورود و خروج خودرو ٤٤-١

 تغيرات ندارد ٢٧ ٩٠٢٤٦٧ بيمه مسئوليت مدني توليد كنندگان كاال شرايط عمومي ٤٥-١

 تغييرات ندارد ٢٨ ٩٠٢٤٦٨ )غير ساختماني –ساختماني ( حداقل حق بيمه در بيمه نامه مسئوليت مدني كارفرما در قبال كاركنان  ٤٦-١

 تغييرات ندارد ٢٩ ٩٠٢٤٦٩ عدم ابطال بيمه نامه هاي مسئوليت ٤٧-١

 تغييرات ندارد ٢٩ ٩٠٢٤٧٠ پوشش مدير عامل و اعضاء هيات مديره بيمه گذاران حقوقي ٤٨-١

 ندارد تغييرات ٣٠ ٩٠٢٤٧١ ٩٣افزايش ديات در سال  ٤٩-١

 جديد است ٣١ ٩٠٢٤٧٢ )غير ساختماني(استفاده از ويرايش جديد بيمه نامه مسئوليت مدني كارفرما در قبال كاركنان  ٥٠-١

 جديد است ٣٢ ٩٠٢٤٧٣ )     ساختماني (استفاده از ويرايش جديد بيمه نامه مسئوليت مدني كارفرما در قبال كاركنان  ٥١-١

٥٢-١ 
پوشش اماكن وابسته به كارگاه و مسئوليت بيمه گذار در قبال كاركنان پيمانكار در بيمه نامه مسئوليت 

 )غير ساختماني  –ساختماني (مدني كارفرما در قبال كاركنان 
 جديد است ٣٢ ٩٠٢٤٧٤
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  : فهرست موارد حذف شده 

 كد بخشنامه عنوان رديف

 ٨٩٢٤٠٦     خسارت ناشي از چاهك آسانسور ١

 ٨٩٢٤١١ درج بند حصار ايمن براي راه پله هاي موقت ٢

 ٩٠٢٤٠٢ )مابه التفاوت افزايش ديات (  ١٣اصالح متن كلوز شماره  ٣

 ٩٠٢٤٠٧ فروش ويژه بيمه نامه ٤

 ٨٩٢٤٠٣ ٤١٢٠شرايط خصوصي بيمه نامه  ٥

 ٩٠٢٤٠٤ قبال كاركنانتغيير تعاريف پوشش هاي تكميلي در بيمه نامه مسئوليت كارفرما در  ٦

 ٩٠٢٤١٢ پوشش ما به تفاوت افزايش ديات  ١٣اصالح كلوز شماره  ٧

 ٩٠٢٤١٤ ٤١٢٠شرايط خصوصي ابنيه  ٨

 ٨٩٢٤٠٨ استعالم حق بيمه مسئوليت  ٩

 ٨٩٢٤٠٩ رعايت آئين نامه حفاظتي و ايمني كارگاه ١٠

 ٨٩٢٤١٣ اتحاديه صنايع الكترونيك و صنايع غذايي ١١

 ٩٠٢٤٠٣ نحوه اخذ استعالم عدم خسارت از شركت بيمه ايران  ١٢

١٣ 
بيمه مركزي جمهوري  ٥٢فروش بيمه مسئوليت متصديان حمل و نقل داخلي با شرايط استاندارد آئين نامه شماره 

 اسالمي ايران

٩٠٢٤٠٥ 

 ٩٠٢٤٠٩ افزايش ديات در تمامي بيمه هاي مسئوليت ١٤

 ٩٠٢٤١١ چاه و پروژه هاي عمراني در بيمه نامه مسئوليت مدني كارفرما در قبال كاركناندرج شرايط خصوصي براي حفر  ١٥

 ٩٠٢٤١٥ كار و كارت اقامت مجوز پوشش اتباع خارجي فاقد  ١٦

 ٩٠٢٤١٦ بيمه مسئوليت مدني كارفرما در قبال كاركنان جهت فعاليت حفر چاه  ١٧

 ٩٠٢٤١٧ )ساختماني ( اشخاص ثالث  بيمه مسئوليت مدني كارفرما در قبال كاركنان و ١٨

 ٩٠٢٤١٩ )ساختماني ( جمع آوري بيمه نامه مسئوليت مدني كارفرما در قبال كاركنان و اشخاص ثالث  ١٩

 ٩٠٢٤٢٣ تغيير در شرايط خصوصي  بيمه نامه مسئوليت مدني كارفرما در قبال كاركنان ٢٠

 ٩٠٢٤٤٠ استفاده كنندگانفروش ويژه بيمه نامه هاي مديران استخر در قبال  ٢١

 ٩٠٢٤٢٥ راهنماي محاسبه خسارت در بيمه هاي مسئوليت  ٢٢

 ٩٠٢٤٢٧ ها در تخفيف حق بيمه بيمه هاي مسئوليت مدني icdحدود اختيارات مجتمع هاي بيمه اي ، شعب و  ٢٣

 ٩٠٢٤١٠ استثنائات بيمه نامه مسئوليت حرفه اي پزشكان و پيراپزشكان ٨از ماده  ٨-٧حذف بند  ٢٤

 ٩٠٢٤٣٦ بيمه نامه هاي اعتباري ٢٥

 ٩٠٢٤٣٧ فروش بيمه نامه عمومي ٢٥

 ٩٠٢٤٢١ سقف پوشش خسارت مالي در بيمه نامه مسئوليت ابنيه ٢٦

 ٩٠٢٤٤٥ فروش ويژه بيمه نامه هاي مسئوليت مدني ٢٧

 ٩٠٢٤٤٩ ١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠عدم صدور بيمه اسب با ارزش باالتر از مبلغ  ٢٨

 ٩٠٢٤٥٠ اوليه و خسارت بيمه نامه هاي اسببازديد  ٢٩

 ٩٠٢٤١٨ جمع آوري بيمه نامه پول در صندوق و در گردش با ويرايش قديمي در سطح واحد هاي صدور ٣٠

 ٩٠٢٤٣٨ ويرايش جديد بيمه نامه ابنيه ٣١

 ٩٠٢٤٥٧ )ساختمانيغير ( استفاده از ويرايش جديد بيمه نامه مسئوليت مدني كارفرما در قبال كاركنان  ٣٢

 ٩٠٢٤٥٨ )غير ساختماني( استفاده از ويرايش جديد بيمه نلمه مسئوليت مدني كارفرما در قبال كاركنان  ٣٣

 ٩٠٢٤٢٢ در بيمه نامه مسئوليت مدني كارفرما در قبال كاركنان  ١٣تغيير در پوشش تكميلي شماره  ٣٤
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 مجموعه بخشنامه هاي

 بيمه نامه صدور
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 ) ٨٩٢٤٠١:كد(  اعالم نرخ و صدور بيمه نامه هاي مسئوليت مدني كارفرما در قبال كاركنان -١-١

 داردنتغييرات                                 ١٧/٠١/١٣٨٩:زمان ابالغ

 

  كارفرما يا پيمانكـار در قبـال كاركنـان پوشـش داده    از اين پس در روند اعالم نرخ و صدور بيمه نامه براي كليه بيمه نامه هايي كه در آن مسئوليت 

 .مي شود رويه زير مالك خواهد شد

 واحدهاي توليدي، صنعتي و بازرگانيما در قبال كاركنان براي كارفر PI٢�F١١٠برگ پيشنهاد شناسه 

 براي كافرما در قبال كاركنان پروژه هاي عمراني PI٢�F١١١برگ پيشنهاد شناسه 

 براي كارفرما در قبال كاركنان و اشخاص ثالث پروژه هاي ساختماني  PI٢�F١٢٠ برگ پيشنهاد شناسه

 : منظور از فعاليتهاي ساختماني در اين اطالعيه عبارت از

 نماكاري و نازك كاري   -ساخت ساختمان -)فوندانسيون(پي ريزي -گودبرداري -تخريب

 استعالم گردد PI٢�F١٢٠كه بايد با شناسه 

چون نقاشي ساختمان به تنهايي، شستشوي نما و شيشه ساختمان، نصب داربست به تنهايي، قيرگوني و عايق كاري به تنهـايي و  ولي فعاليتهاي هم

 . استعالم گردد PI٢�F١١٠امثال آن را شامل نمي شود و همچنان با شناسه 

 

 ) ٨٩٢٤٠٢:كد( الحاقيه افزايش ديات -٢-١

 داردنتغييرات                                                                                                        ١٨/٠١/١٣٨٩: زمان ابالغ

 

شايسته است بيمه گذاراني كه بيمه نامه هاي مسئوليت آنها در سال قبل صادر شده و ميـزان ديـه آن   جديد ميزان ديه در سال  افزايشبا توجه به 

لذا از نمايندگان و اعضاي شبكه فروش خواهشمند است نسـبت  . مي باشد نسبت به درخواست افزايش ديات اقدام نمايندديه امسال  كمتر از مبالغ

 : در صورت درخواست بيمه گذار براي افزايش ديه الحاقيه اضافي به شرح زير صادر خواهد شد. به اطالع رساني به بيمه گذاران خود اقدام نمايند

 افزايش ميزان ديات : يهموضوع الحاق

 : متن الحاقيه

 : مراتب ذيل تاييد و اعالم مي گردد............... مورخ ٢٤بدينوسيله ازساعت 

 . ريال افزايش مي يابد................بلغ مريال به ..............ازمبلغ  در ماه هاي عادي براي هرنفردرهرحادثه نقص عضوفوت و  حداكثر تعهد -١

 . ريال افزايش مي يابد.................ريال به مبلغ .............فوت براي هرنفردرهرحادثه درماه هاي حرام ازمبلغ تعهد حداكثر-٢

 . ريال افزايش مي يابد......................... ريال به مبلغ ...................... درطي دوره بيمه از مبلغ  نقص عضوفوت و  حداكثر تعهد-٣

 . سايرشرايط ومقررات بيمه نامه به قوت واعتبارخودباقي است

 

 پايان متن الحاقيه 

 در ضمن در مورد ميزان حق بيمه نيز راهنمايي هاي الزم به واحد اعالم نرخ شده است
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 )٨٩٢٤٠٤: كد( بيمه نامه هاي مسئوليتي حداقل حق بيمه  -٣-١

 داردنتغييرات                                   ٠٤/٠٢/١٣٨٩: زمان ابالغ 

  
 : حداقل حق بيمه بيمه نامه هاي مسئوليت در بيمه پارسيان به شرح زير مي باشد

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )٨٩٢٤٠٥: كد( ارسال اطالعات از طريق ايميل -٤-١
 داردنتغييرات                                                                             ٢٦/٠٤/١٣٨٩  :زمان ابالغ

بيمـه هـاي مسـئوليت بـه      )ايميـل ( نشاني رايانامـه  )٢٧/٠٧/١٣٨٩(خ به بعد اين تاريبه آگاهي مي رساند به علت بروز برخي مشكالت و وجود برخي محدوديتها در ايميل سابق، از 

 : اين نشاني مي تواند براي ارسال اطالعاتي همچمون موارد زير بكار رود. تغيير مي يابد PILM@MAIL.COMآدرس  

 ارسال حكم ماموريت در روزهاي تعطيل -١

 ارسال فهرست بارنامه هاي رشته متصديان حمل و نقل -٢

  تارسال تصاوير بازديد هاي اوليه و خسارت به درخواست مديريت بيمه هاي مسئولي-٣

 . ساير موارد هماهنگ شده-٤

 

 حداقل حق بيمه كوتاه مدت حداقل حق بيمه ساالنه رشته كد

٧ ١.٠٠٠.٠٠٠ �١٠٠	٠.٠٠٠ 

�١١٠ 

چهار طبقه اول غري 
سه  ١.٥٠٠.٠٠٠عمراين

و فعاليت  طبه آخرغري عمراين
 ٠٠.٠٠٠	.٢ هاي عمراين

  ريال

 ١.٠٠٠.٠٠٠عمراينچهار طبقه اول غري 
 ٠٠.٠٠٠	.١  سه طبه آخرغري عمراين

 ٢.٠٠٠.٠٠٠و فعاليت هاي عمراين  ريال
 ريال

٢.٠٠٠.٠٠٠ ٢.٠٠٠.٠٠٠ �١٢٠ 

 نامعلوم نامعلوم �١٣٠

�١�٠ 	٠٠.٠٠٠ 	٠٠.٠٠٠ 

�١	�٠.٠٠٠ �٠.٠٠٠ ٠ 

 آزاد آزاد �١٧٠

١.٠٠٠.٠٠٠ ١.٠٠٠.٠٠٠ �١٨٠ 

٧ �١٩٠	٠.٠٠٠ 	٠٠.٠٠٠ 

٧ ١.٠٠٠.٠٠٠ �٢٠٠	٠.٠٠٠ 

٢.٠٠٠.٠٠٠ ٢.٠٠٠.٠٠٠ �٢١٠ 
٥.٠٠٠.٠٠٠ ٥.٠٠٠.٠٠٠ ٤٢٣٠ 

٧٥٠.٠٠٠ ١٠٠٠.٠٠٠ ٤٢٤٠ 

 

 كوتاه مدت حداقل حق بيمه حداقل حق بيمه ساالنه كد رشته

 نامعلوم نامعلوم ٠	�٢

�٢�٠ 
  ٢٠٠.٠٠٠مسكوين 

 ٤٠٠.٠٠٠غري مسكوين 

  ٢٠٠.٠٠٠مسكوين 
 ٤٠٠.٠٠٠غري مسكوين 

 آزاد آزاد �٢٧٠

 آزاد آزادا �٢٨٠

١.٥٠٠.٠٠٠ ١.٥٠٠.٠٠٠ �٢٩٠ 

�٣٠٠ 	٠٠.٠٠٠ 	٠٠.٠٠٠ 

�٣١٠ 	٠٠.٠٠٠ 	٠٠.٠٠٠ 

 نا معلوم نا معلوم �٣٢٠

 تعرفه كوتاه مدت خودرو٥٠حق بيمه  �٣٣٠

.١ ٢.٠٠٠.٠٠٠ �٣�٠	٠٠.٠٠٠ 

٢.٠٠٠.٠٠٠ ٢.٠٠٠.٠٠٠ ٤٣٦٠ 

 نا معلوم نا معلوم ٤٣٧٠
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 )٨٩٢٤١٠: كد(درج پالك ثبتي در ابنيه -٥-١

 تغييرات ندارد                                                                                                 ٢٤/٠٧/١٣٨٩  :زمان ابالغ

 

شود چنانچه داراي پروانه ساخت نباشد و موضوع مورد موافقت واحد  به بعد صادر مي ٢٥/٠٧/٨٩هاي ابنيه كه از تاريخ  نامه در كليه بيمه" لطفا

 .سرپرستي قرار گرفته باشد در خانه مربوط به شماره پروانه ساخت ، پالك ثبتي آن را درج نماييد 

    

 )٨٩٢٤١٢: كد(فرم استعالم خسارت بيمه هاي مسئوليت -٦-١

 تغييرات ندارد                                                                                                 ٠٨/٠٩/١٣٨٩  :زمان ابالغ

 

 : چنين مي گويد )م.ب.ب(بخشنامه بيمه هاي مسئوليت و طرحهاي خاص ٧٢ماده 

باشـد همـاهنگي   % ٦٠سال گذشته آنها بـيش از  " نسبت خسارت به حق بيمه"پيش از محاسبه و اعالم نرخ حق بيمه ي پيشنهادهايي كه  -٧٢ماده

 . هاي الزم با مديريت بيمه هاي مسئوليت الزامي است 

 .ن طريق انجام پذيردطراحي گرديد كه از اين پس استعالم ها بايد از اي يه منظور اجراي بهتر اين ماده فرملذا ب

           .ضمناً فرم مربوطه در اختيار واحدهاي سرپرستي قرار گرفته است

 

 )٨٩٢٤١٤:كد(تخفيف نقدي  -٧-١

 داردنتغييرات                                                                                                  ١٤/١٠/١٣٨٩  :زمان ابالغ

 

ريـال باشـد ،    ١،٠٠٠،٠٠٠هاي ذيل ، در صورتي كه حق بيمه مربوطه بـاالتر از   نامه درصورت پرداخت حق بيمه به صورت نقدي در بيمه

 .گردد  تخفيف منظور مي% ٥

 

 دارندگان ماشين آالت راهسازي ، كشاورزي و صنفي .١

 )غير ساختماني(كارفرما در قبال كاركنان  .٢

 )ساختماني(اص ثالث كارفرما در قبال كاركنان و اشخ .٣

 مسئوليت مدني عمومي .٤

 مديران و منجيان استخر در قبال شناگران .٥

 مسئول فني بيمارستان ، درمانگاه يا كلينيك .٦

 هاي ورزشي در قبال ورزشكاران و تماشاگران مجموعه .٧

 مديران فني واحدهاي اقامتي در قبال ميهمانان .٨

 مديران شهربازي در قبال مراجعه كنندگان .٩

 ينگ در قبال مراجعينمديران پارك .١٠

 مديران مراكز آموزشي .١١

 .بيمه اسب  .١٢
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 .گردد  نامه بررسي مي هاي اضافي ، به صورت جداگانه و مستقل از حق بيمه اصلي بيمه شايان ذكر است حق بيمه الحاقيه

 قسمت شرايط نامه موظف است در يمههاي مسئوليت در صورت اعمال تخفيق نقدي واحد صدور ب نامه زمان صدور بيمهضمناً در 

 :نامه عبارت زير را بنويسد  خصوصي بيمه

 ».تخفيف پرداخت نقدي گرديده است% ٥نامه مشمول  اين بيمه«

 

 

 )٨٩٢٤١٥: كد(ممنوعيت استفاده از فرم هاي پيشنهاد از رده خارج  -٨-١

 داردنتغييرات                                                                                                  ٢٩/١٠/١٣٨٩  :زمان ابالغ

 

با توجه به اينكه . باستحضار مي رساند شرايط حاكم بر بازار بيمه هاي مسئوليت به گونه اي است كه تغييرات فرمهاي پيشنهاد اجتناب ناپذير است

تيجه شبكه تا احساس نياز به تغيير در فرم پيشنهاد پيش نيايد تغييري در آن داده نمي شود لذا هر گونه تغيير در فرم پيشنهاد ضروري بوده و در ن

 : فروش موظف است از فرمهاي پيشنهاد جديد استفاده نمايد و استفاده از فرم پيشنهاد از رده خارج مطلقاً ممنوع مي باشد بنابر اين

 هيچ از نمايندگان مجاز به ارائه فرم پيشنهاد از رده خارج نمي باشند  -١

 نهاد از رده خارج نمي باشند هيچ يك از واحدهاي اعالم نرخ مجاز به پذيرش فرم هاي پيش -٢

 . در صورت بروز هر مساله اي در اين خصوص مسئوليت آن بر عهد خاطي است -٣

 

 : چگونگي تشخيص معتبر بودن فرم پيشنهاد

ر مـي  كليه فرم هاي پيشنهاد مسئوليت كه در سايت بيمه پارسيان و يا در پايگاه دانش بيمه پارسيان قرار داده شده است در روز چاپ گرفتن معتب

 . باشد

كـد   ها يا شعب موجود است معتبـر مـي باشـد يـا از رده خـارج ،     ACها يا ICDبراي تشخيص اينكه آيا فرم پيشنهادي كه در دفاتر نمايندگي يا 

  ٨٩١٠اعتباري به صورت عددي چهار رقمي در انتهاي هر فرم پيشنهاد نوشته شده است مثالً 

 . كد هاي معتبر براي هر يك از فرم هاي پيشنهاد در پايگاه دانش بيمه پارسيان درج شده است
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 )٩٠٢٤٠١: كد( تسريع در صدور بيمه نامه هاي مسئوليت -٩-١

 داردنتغييرات                                                                                                  ١٨/٠٢/١٣٩٠  :زمان ابالغ

 

 

 ها و نمايندگان كل ICDكليه سرپرستان مجتمع هاي بيمه اي، شعب ، 

 

به استحضار مي رساند جهت تسريع در صدور بيمه نامه هاي مسئوليت و نظم دهي در واحدهاي فوق الذكر،پس از ابالغ ايـن بخشـنامه                  

 :ميبايستي نسبت به صدور آنها اقدام گردد)همان روز(كليه پيشنهادهاي كه داراي شرايط ذيل مي باشند،تا پايان روزكاري

 عتبر كه ممهور به مهر يا امضاء بيمه گذار باشد فرم پيشنهاد م  -١

 نرخ و شرايط نهايي اعالمي به بيمه گذار و يا نماينده   -٢

   قبول نرخ و شرايط بيمه نامه مربوطه جهت صدور بيمه نامه  -٣

 .واهد گرفتالزم به توضيح است كه صدور بيمه نامه بعد از ساعات كاري ، بسته به تشخيص سرپرست  واحد صدور انجام خ

 

 

 )٩٠٢٤٠٦: كد(   نياز سنجي ارائه بيمه هاي مسئوليت جديد در بازار -١٠-١

 تغييرات ندارد                                                                                                ٢١/٠٦/١٣٩٠  :زمان ابالغ

 

نمايندگان بيمه پارسيان مي رساند با توجه به بازار رقـابتي موجـود و گسـترش فرهنـگ بيمـه هـاي       به اطالع  كليه  واحد هاي صدور و  

مسئوليت  در سطح كشور و نياز بيمه گذاران به بيمه نامه هاي جديد در صورتيكه در منطقه اي نياز به ارائه پوشش هاي بيمه اي  جديد 

   .ت اعالم نمايند احساس ميشود مراتب را جهت بررسي كتباً به اين مديري

 

 )  ٩٠٤٤١٣: كد(                                               اطالع رساني در خصوص نام بيمه گذاران در بيمه هاي مسئوليت  -١١-١

  تغييرات ندارد                                                                                                                  ٠٦/١٢/١٣٩٠زمان ابالغ 

             ئوليت بيمـه گـذار  بدين وسيله به اطالع كليه نمايندگان و واحد هاي صدور بيمه نامه مسئوليت مي رسـاند كـه بيمـه نامـه مسـئوليت صـرفا مسـ       

را پوشش مي دهد كه نام وي در بيمه نامه درج گرديده ودر صـورت احـراز مسـئوليت ، خسـارت بـه فـرد زيانديـده        ) اشخاص حقيقي يا حقوقي ( 

 پرداخت خواهد شد و در غير اينصورت خسارت وارده غير  قابل پرداخت است  
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 )  ٩٠٢٤٢٠: كد(   تغيير در پوشش هاي تكميلي و شرايط بيمه هاي مسئوليت                                                  -١٢-١

 غييرات ندارد ت                                                                                                                     ١٩/٠٦/١٣٩١زمان ابالغ 

 

 

ريال  ٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠در طي دوره اعتبار بيمه نامه ) ديه دوم براي كاركنان( ١گر جهت پوشش تكميلي شماره  حداكثر تعهد بيمه. ١ 

 . باشد مازاد بر ديه اول مي

 ١٥٠.٠٠٠.٠٠٠لغ بيش از مب) تامين اجتماعي ٦٦مطالبات تبصره يك ماده ( ١٠گر جهت پوشش تكميلي شماره  حداكثر تعهد بيمه.٢

 .باشد ريال در هر حادثه و در طي دوره اعتبار بيمه نامه ممنوع مي

همچنين . باشد فقط تا يكسال از تاريخ انقضاي بيمه نامه قابل ارائه مي  ,)التفاوت افزايش ديات مابه( ١٣پوشش تكميلي شماره . ٣

 . نقضاي بيمه نامه اقدام نمايدگزار موظف است نسبت به صدور الحاقيه افزايش ديات قبل از ا بيمه

 . ارائه نگردد) حوادث غيرمرتبط با فعاليت بيمه شده( ١٥پوشش تكميلي شماره . ٤

گزار موارد اعالمي را حداكثر  تمامي واحدهاي صدور و نمايندگان بيمه پارسيان موظفند به محض دريافت اعالم خسارت از طرف بيمه. ٥

در غير اين صورت . هاي مسئوليت اعالم نمايند شرايط عمومي بيمه نامه به اداره خسارت بيمه با توجه به محدوده زماني مندرج در

, بديهي است اهميت و حساسيت موضوع اعالم خسارت به موقع. مسئوليت عدم پرداخت خسارت بر عهده شخص خاطي خواهد بود

 . گزاران رسانيده شود بايد از طرف نمايندگان محترم به اطالع بيمه

ساختماني و (هاي مسئوليت  نامه هاي پزشكي در بيمه گر در طي دوره بيمه جهت فوت و نقص عضو و هزينه داكثر تعهد بيمهح.٦

برابر تعهد هر  ٥واحد صدوري مجاز به صدور بيمه نامه با تعهدات بيش از   برابر هر حادثه بوده و هيچ ٥حداكثر تا ) غيرساختماني

 . اي مسئوليت نخواهد بوده حادثه بدون مجوز مديريت بيمه

نفر نيز بر اساس تعداد نفرات واقعي حق بيمه اخذ نمايند و محدوديت حداقل  ٥توانند براي تعداد نفرات كمتر از  واحدهاي صدور مي. ٧

 .نفر برداشته شده است ٥

يـا   ٢گزار  و در شرايطي كه بيمهكليه واحدهاي صدور موظفند بيمه نامه را تنها به نام يك شخص حقيقي يا حقوقي مشخص نمايند . ٨

هـاي   گزار مشترك معرفي گردند حتما با مـديريت بيمـه   چند نفر به صورت شراكت يا پيمانكاران اصلي و فرعي قرار است به عنوان بيمه

مراكـز تابعـه و    ,بنابراين از به كار بردن كلماتي نظير شركاء. مسئوليت هماهنگ و در صورت موافقت اقدام به انجام مراحل بعدي نمايند

  .جداً خودداري فرماييد" هاي مسئوليت مديريت بيمه"گزار مشترك بدون هماهنگي  بيمه
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 )  ٩٠٢٤٢٤: كد(                                     درج موارد جديد در شرايط خصوصي ابنيه                                                                       -١٣-١

  تغييرات ندارد                                                                                                                     ٢٩/٠٧/١٣٩١زمان ابالغ 

 :  ها و نمايندگان كل و شركتهاي خدمات بيمه اي  موارد ذيل  اعالم ميگردد  ICDشعب ،  به كليه سرپرستان مجتمع هاي بيمه اي ،

 : در شرايط خصوصي بيمه نامه نسبت به درج متن ذيل اقدام گردد  .١

و كتباً به بيمه گر اعالم گردد در غيـر اينصـورت نقشـه سـازه نگهبـان تائيـدي        در صورت تغيير در نقشه سازه نگهبان مراتب فوق سريعاً

 . شهرداري مالك محاسبه و پرداخت خسارت خواهد بود توسط 

 .تمامي واحد هاي صدور موظف مي باشند كه در زمان صدور بيمه نامه نسبت به اخذ تصوير جواز ساختماني اقدام نمايند  .٢

تمامي واحد هاي خسارت موظف مي باشند كه  در زمان پرداخـت خسـارت نسـبت بـه اخـذ نقشـه سـازه نگهبـان مـورد تائيـد            .٣

   .هرداري  از بيمه گذار اقدام نمايند ش

 

 )  ٩٠٢٤٢٦: كد(                                                                                                                      در صدور بيمه هاي مسئوليت   نكات الزم االجراء -١٤-١

  تغييرات ندارد                                                                                                                     ٠٢/١٠/١٣٩١زمان ابالغ 

 : بدينوسيله برخي نكات جديد كه رعايت آنها در صدور بيمه نامه مسئوليت الزم االجراء است به شرح رير ابالغ مي گردد 

مه گذاري خواهان بيمه نمودن مسئوليت خود در قبال كاركنان خود مي باشد اين موضوع صرفاً  با صدور بيمه نامه چنانچه بي .١

مسئوليت مدني كارفرما در قبال كاركنان ميسر مي باشد و بيمه نمودن كاركنان بيمه گذار در بيمه نامه هايي مانند مديران 

ممنوع  و در صورت ........  هاي آموزشي در قبال مراجعه كنندگان و مهد كودك در قبال كودكان و يا مديران مجتمع 

 . مشاهده ،  خسارت وارده قابل پرداخت نخواهد بود 

در بيمه نامه مسئوليت مدني سازندگان ابنيه در قبال كاركنان و اشخاص ثالث در صورتيكه بيمه گذار جهت پايدار سازي  .٢

 : ي نمايد در شرايط خصوصي بيمه نامه بند ذيل درج گردد محل گود برداري از روش نيلينگ استفاده م

بيمه گذار موظف است در قبل از شروع عمليات نيلينگ كليه امور مربوط به مسائل حقوقي عمليات مذكور را بر اساس "

 .قوانين حقوقي و فني انجام و رعايت نمايد 

پيشنهادات بيمه از تمامي حدود اختيـارات خـود بـدون هيچگونـه     ها در جهت جذب ICD تمامي روساي شعب و مسئولين محترم 

محدوديتي استفاده نمايند و بديهي است اين مديريت نيز تمام تالش خود جهت موفقيت نمايندگان بيمه پارسيان در جذب پرتفوي 

  را خواهد نمود
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 ) ٩٠٢٤٢٨: كد(                                                                                                  چاهك آسانسور و پيمانكاران فرعي                                     -١٥-١

  ت ندارد تغييرا                                                                                                                       ٢٦/١٠/٩١زمان ابالغ 

 

 : درج بند ذيل در شرايط خصوصي بيمه نامه الزامي است ) ساختماني ( در هنگام صدور بيمه نامه مسئوليت مدني كارفرما در قبال كاركنان  .١

بيمه گذار موظف است جهت جلوگيري از سقوط افراد به داخل چاهك آسانسور نسبت به نصب حفاظ مناسب اقدام نمايـددر غيـر اينصـورت بيمـه گـر      " 

 " تعهدي در پرداخت خسارت نخواهد داشت 

رعي اجباري نبـوده و در صـورتيكه بيمـه    ارائه پوشش مسئوليت پيمانكاران ف) ساختماني ( در بيمه نامه مسئوليت مدني كارفرما در قبال كاركنان  .٢

 .گذار خواهان اين پوشش نباشد واحد هاي صدور هيچگونه الزامي در ارائه اين پوشش نخواهند داشت 

 

 

 ) ٩٠٢٤٢٩: كد(                                              در بيمه هاي مسئوليت مدني                                   سقف پوشش هزينه هاي پزشكي    -١٦-١

  تغييرات ندارد                                                                                                                        ٢١/١١/٩١زمان ابالغ 

 

تعهد فوت و نقص عضو در ماه عـادي  % ١٠در تمامي بيمه هاي  مسئوليت حداكثر تعهد بيمه گر جهت پوشش هزينه هاي پزشكي براي هر نفر در هر حادثه 

 .  مي باشد 

و يـا  بخشنامه عدم پذيرش ليست هايي كه بيمه گذار طبق شرايط بيمه نامه موظف به ارائه آن مي باشد پس از بازه زماني مشخص شده در بيمـه نامـه    -١٧-١

 ) ٩٠٢٤٣٠: كد(                                                                                  الحاقيه هاي آن                                                                                                               

  تغييرات ندارد                                                                                                                       ٠٢/١٢/٩١زمان ابالغ 

ها و نمايندگان در زمينه انجام امورات مربوط به صدور و پرداخت خسـارت مـرتبط    ICD/ شعب / به مشكالت متعددي كه به دليل قصور مجتمع ها با توجه 

بيمـه نامـه مـي     عتبـار با بيمه نامه هايي كه در آنها بيمه گذار ملزم به ازائه ليست هايي طبق شرايط مندرج در خود بيمه نامه و يا الحاقيه هاي ان در زمـان ا 

 : ايحاد شده  بخشنامه ايي به شرح ذيل صادر ميگردد ) ليست اين بيمه نامه در متن بخشنامه ارائه ميگردد ( باشد 

ه هـاي  مندرج در بيمه نامه هاي زير و يا الحاقيـ با توجه به لزوم پيگيري كامل و دقيق امورات مربوط به دريافت ليست هايي كه بيمه گذار به استناد شرايط " 

بيمـه نامـه هـا     آن ملزم به ارسال آنها در بازه هاي زماني مشخص به بيمه گر مي باشد ، بدين وسيله اعالم مي گردد چنانچه ارسال ليست هاي مربوط به اين

ت از پـذيرش ليسـت هـاي    ايـن مـديري  . يا الحاقيـه هـاي آن مواجـه گـردد     به هر دليلي با تاخيري بيش از يك هفته پس از مهلت تعيين شده در بيمه نامه 

بديهي است چنانچه خسارتي نيز توسط بيمه گذاران ايـن بيمـه نامـه    . فرستاده شده توسط بيمه گذار و دريافت حق بيمه متعلقه آنها خود داري خواهد كرد 
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پرونـدهاي  / سـارت خـودداري شـده و پرونـده     ها مربوط به بازه زماني كه ليست آنها با تاخيربه بيمه گر تحويل گرديده است اعالم شده باشد ، از پرداخـت خ 

 : ليست اين بيمه نامه به شرح زير مي باشد . خسارتي تشكيل شده نيز مختومه خواهند شد 

 . بيمه نامه مسئوليت مدني توليد كنندگان كاال در قبال استفاده كنندگان  -١

 . بيمه نامه مسئوليت متصديان حمل و نقل داخلي  -٢

 . بيمه نامه مسئوليت مدني شركت هاي نصب كننده سيستم هاي گاز سوز خودرو  -٣

در بـازه  ساير بيمه نامه هاي مسئوليت و طرح هاي خاص  كه در انها بيمه گذار طبق شرايط بيمه نامه يا الحاقيه هاي آن ملـزم بـه ارسـال ليسـت هـايي       -٤

 . زماني مشخص شده باشد 

 

 ) ٩٠٢٤٣١: كد(                            غير مجاز بودن صدور الحاقيه با تاريخ  اثر قبل از صدور                                                                          -١٨-١

 تغييرات ندارد                                                                                                                        ١٧/٠٨/٩١زمان ابالغ 

دور الحاقيـه نمـي   به اطالع مي رساند كه از تاريخ اين بخشنامه هيچ يك از واحد هاي صدور بيمه هاي مسئوليت مجاز به صدور الحاقيه با اثر قبل از تاريخ صـ 

با صدور الحاقيه عالوه بر اخذ استعالم خسـارت از بيمـه گـذار مبنـي بـر عـدم وقـوع خسـارت          باشند و تمامي واحد هاي صدور موظف مي باشند كه همزمان

مسئوليت دريافت دارند و بديهي است كه در صورت عدم رعايـت مـورد مـذكور مسـئوليت آن بـر       تائيديه عدم اعالم خسارت را نيز از اداره خسارت بيمه هاي

 . عهده واحد صادر كننده الحاقيه خواهد بود 

 ) ٩٠٢٤٣٢: كد(                              بيمه نامه مسئوليت حرفه اي نمايندگان بيمه پارسيان                                                                              -١٩-١

 تغييرات ندارد                                                                                                                        ٢١/١٢/٩١زمان ابالغ 

كنندگان از خدمات حرفه اي  عبارت است از بيمه مسئوليت مدني حرفه اي نمايندگان در قبال خسارات مالي وارده به استفاده: موضوع بيمه نامه  .١

دود نمايندگان ، بدين معني كه چنانچه بيمه گذار بر اساس راي مراجع قضايي و يا مراجع ذيصالح مسئول جبران خسارت شناخته شود بيمه گر تا ح

 . تعهدات مندرج در بيمه نامه خسارت را پرداخت خواهد نمود 

ريال در طي دوره بيمه جهت  ٦٠.٠٠٠.٠٠٠ريال  با حداكثر تعهد  ٣٠.٠٠٠.٠٠٠مبلغ  حداكثر تعهد بيمه گر جهت پوشش مالي در هر حادثه .٢

 . ريال جهت نمايندگان كل وشركت هاي خدمات بيمه اي   ٩٠.٠٠٠.٠٠٠و حداكثر تعهد  حقيقينمايندگان 

ريال در طي دوره بيمه جهت  ١٢٠.٠٠٠.٠٠٠ريال با حداكثر تعهد  ٦٠.٠٠٠.٠٠٠حداكثر تعهد بيمه گر جهت پوشش مالي در هر حادثه مبلغ  .٣

 . ريال جهت نمايندگان كل و شركت هاي خدمات بيمه اي  ١٨٠.٠٠٠.٠٠٠و حداكثر تعهد  حقيقينمايندگان 

 . قابل ارائه مي باشد  اين بيمه نامه صرفا جهت نمايندگان بيمه پارسيان .٤

 . خسارات جاني تحت پوشش اين بيمه نامه نمي باشد  .٥

 . درصد ميزان تعهدات طي دوره قابل پرداخت مي باشد  ٢٠پوشش هزينه هاي دادرسي و دعاوي تا  .٦

 . پرداخت خسارت صرفا جهت بيمه نامه هايي مي باشد كه در محدوده زماني صدور بيمه نامه صادر شده باشد  .٧
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 مبلغ ريال و جهت نمايندگان كل و شركت هاي خدمات بيمه اي ١.٧٠٠.٠٠٠مبلغ  حقيقيمه با توجه به تعهدات بند دوم جهت نمايندگان حق بي .٨

 )   . درصد ماليات اضافه ميگردد  ٥( ريال  ٢.٠٠٠.٠٠٠

 مبلغ  ان كل و شركت هاي خدمات بيمه ايريال و جهت نمايندگ ٣.٤٠٠.٠٠٠مبلغ  حقيقيحق بيمه با توجه به تعهدات بند سوم جهت نمايندگان  .٩

   ) .درصد ماليات اضافه ميگردد  ٥( ريال   ٤.٠٠٠.٠٠٠

 .سرپرستي خود ارائه نمايند  icd/ شعبه / نمايندگان محترم در صورت تمايل مي توانند درخواست خود را به مجتمع 

 

 

 ) ٩٠٢٤٣٣: كد(بيمه نامه مسئوليت حرفه اي نمايندگان بيمه پارسيان                                                             سقف تخفيف در   -٢٠-١

  تغييرات ندارد                                                                                                                    ٠٧/٠٢/٩٢زمان ابالغ 

مديريت محترم امور بازار در خصوص بيمه مسئوليت حرفه اي نماينـدگان بـه اطـالع كليـه واحـد       ٢١/١٢/٩١مورخ  ٣/٩١-٦٥٨٥٢/٤٠٠عطف به نامه شماره 

عرفـي نامـه از طريـق    هاي صدور مي رساند كه صدور بيمه نامه مذكور جهت تمامي نمايندگان شركت بيمه پارسيان بالمـانع اسـت لـيكن در صـورت اخـذ م     

 . درصد تخفيف در حق بيمه منظور ميگردد  ٤٠نمايندگان انجمن صنفي 

 . شايان ذكر است كه فرانشيز بيمه نامه مذكور ده در صد هر خسارت منظور ميگردد 

 ) ٩٠٢٤٣٤: كد(عدم پوشش اتباع خارجي                                                                                           -٢١-١

  تغييرات ندارد                                                                                                                    ٢٩/٠٢/٩٢زمان ابالغ 

 

شـرايط عمـومي بيمـه مسـئوليت مـدني كارفرمـا در قبـال        ( مصوب شوراي عالي بيمـه   ٨٠آئين نامه شماره  ٢٢ماده  ٦به موجب اين بخشنامه  و نيز وفق بند 

هـيچ يـك از واحـد هـاي      كار از مراجع ذيصالح معتبربر غير قابل جبران بودن غرامت و خسارات وارد به اتباع خارجي فاقد مجوز مبني ) كاركنان 

رد قـانوني  صدور بيمه نامه مسئوليت مجاز به ارائه پوشش مذكور نمي باشند و در صورت مشاهده هر گونه تخلف از سوي واحد هاي صدور در اين خصوص برخو

 . صورت خواهد كرفت 

 ) ٩٠٢٤٣٥: كد(لزوم اخذ گواهي استاندارد تجهيزات شهر بازي                                                           -٢٢-١

  نداردتغييرات                                                                                                                     ٠٧/٠٣/٩٢زمان ابالغ 

 

هـا و  نماينـدگان    ICDبه كليه سرپرستان مجتمع هـاي بيمـه اي ، شـعب ،     بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران  ٠١/٠٢/٩٢مورخ  ٩٢/ ٣١٧٠شماره  عطف به نامه 

منـوط بـه ارائـه      هـا جهيزات شهر بازيكه از تاريخ رويت اين بخشنامه صدور بيمه نامه مديران شهربازي در قبال مراجعه كنندگان جهت ت اعالم ميگرددمحترم شركت 

 .  گواهي استاندارد از سازمان ملي استاندارد ايران بوده و در متن بيمه نامه صادره نيز مشخصات اين گواهي بايد درج گردد 
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 ) ٩٠٢٤٣٩: كد(اعالم اسامي كاركنان و محدوده مكاني تحت پوشش بيمه صرفاً  با صدور الحاقيه      -٢٣-١

  تغييرات ندارد                                                                                                               ١٨/٠٣/٩٢زمان ابالغ 

 

 : به موجب اين خبشنامه  موارد ذيل  به شبكه فروش اعالم گردد

در خصوص بيمه گذاراين كه موظف به اعالم اسامي كاركنان خود مي باشند واحد صدور موظف است بالفاصله پس از اعـالم    .١

نسبت به درج اسامي در بيمه نامه و يا احلاقيه پيوست اقدام منايد در غري اينصورت در زمان وقوع خسارت مسئوليت آن بر عهده 

 .   واحد صدور بيمه نامه  خواهد بود 

در خصوص بيمه گذاراين كه قادر به اعالم حمدوده مكاين حتت پوشش بيمه  مني باشند بايد در شرايط خصوصي بيمه نام بند ذيل  .٢

 :درج  گردد 

ساعت قبل از شروع عمليات حمدوده مكاين حتت پوشش بيمه را به بيمه گر اعالم تا نسـبت بـه    ٢٤بيمه گذار موظف است " 

 "   در غري اينصورت بيمه گر تعهدي در پرداخت خسارت ندارد صدور احلاقيه اقدام گردد 

 

 ) ٩٠٢٤٤١: كد(                چاپ رنگي بيمه نامه هاي عمومي                                                      -٢٤-١

  تغييرات ندارد                                                                                                        ٢١/٠٣/٩٢زمان ابالغ 

به موجب اين خبشنامه به متامي واحد هاي صدور بيمه هاي مسئوليت اعالم ميگردد كه   با توجه به چاپ رنگي بيمه نامه هـاي  

و بصورت )  WORD( صدور بيمه نامه در ويرايش هاي قدميي  ٠٠و مشاره بازنگري   PI٢�F٩١٨به مشاره شناسايي عمومي 

 . فاقد اعتبار است و در صورت وقوع خسارت مسئوليت آن بر عهده واحد صدور  مي باشد  ٢٢/٠٣/٩٢غري رنگي از تاريخ 
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 ) ٩٠٢٤٤٢: كد(چاپ بيمه نامه مسئوليت مدني دارندگان و نصابان آسانسور در قبال استفاده كنندگان با ويرايش جديد  -٢٥-١ 

  تغييرات ندارد                                                                                                        ٢١/٠٣/٩٢زمان ابالغ 

خبشنامه به متامي واحدهاي صدور بيمه هاي مسئوليت اعالم ميگردد  با توجه چاپ بيمه نامـه مسـئوليت مـدين     به موجب اين 

از   ٠٢و مشاره بازنگري   	PI٢�F٠١دارندگان و نصابان آسانسور در قبال استفاده كنندگان با ويرايش جديد مشاره شناسايي 

از بيمه نامه با ويرايش جديد استفاده منوده و ويرايش هاي قبلي فاقـد  واحد هاي صدور موظف مي باشند كه  ٩٢/ ٢٠/٠٣تاريخ 

 .   آن اقدام گردد در غري اينصورت مسئوليت آن با واحد صدور بيمه نامه خواهد بود  اعتبار است و بايد نسبت به ابطال و احماء

   

 ) ٩٠٢٤٤٣: كد(پوشش خطر ناشي از تركيدگي لوله آب در بيمه نامه مسئوليت ناشي از آتش سوزي   -٢٦-١

  تغييرات ندارد                                                                                                        ٢١/٠٣/٩٢زمان ابالغ 

به موجب اين خبشنامه به متامي واحد هاي صدور بيمه هاي  مسئوليت اعالم ميگردد كه صدور بيمه نامه مسئوليت ناشي از آتش   

سوزي با پوشش خطر ناشي از تركيدگي لوله آب مستلزم بازديد از مهسايگان توسط مهكاران واحد آتـش سـوزي  و حصـول    

 .    ينصورت مسئوليت آن بر عهده واحد صدور خواهد بود  اطمينان از عدم نشت آب خواهد بود در غري ا

 

 ) ٩٠٢٤٤٤: كد( اصالح شرايط خصوصي ابنيه در ويرايش جديد                                                 -٢٧-١

  تغييرات ندارد                                                                                                        ٢١/٠٣/٩٢زمان ابالغ 

 

و  ٠٣شـماره بـازنگري   و   PI٢�F٠١٢شـماره شناسـايي   بـه   استفاده از ويرايش جديد بيمه نامه ابنيهبا توجه به 

       نسبت به درج مـوارد ذيـل   ستخواهشمند ار شرايط عمومي مندرج در پشت برگه بيمه نامه، تغييرات بعمل آمده د

 .اقدام نمائيددر بيمه نامه  به عنوان شرايط خصوصي

 .بديهي است مسئوليت عدم رعايت بخشنامه مذكور به عهده مسئول واحد صدور خواهد بود

 

 



 
       1393ماه  خرداد:تاريخ تدوين 

  ۲۹۲۹۲۹۲۹                         ازنگريب              هاي مسئوليت و طرح هاي خاص هاي مديريت بيمه جموعه بخشنامهم
   18 :صفحه                  

     -      18 - 

 

كس عرفاً و قانوناً براي جلوگيري از خسارت و يا تشديد خطر موضوع بيمه نامه به عمل مي آورد را  يمه گذار موظف است كليه اقدامات الزمي كه هرب .١

 .بديهي است درغيراينصورت بيمه گر حق دارد از پرداخت تمام و يا قسمتي از خسارت خودداري نمايد ،رعايت و اجرا نمايد

ظت كار در حين اجرا بوده و خسارات ناشي از عدم اجراي موارد مذكور تحت پوشش بيمه گذار ملزم به رعايت مباحث و مقررات ملي ساختمان و حفا .٢

 .نخواهد بود

 

 

 ) ٩٠٢٤٤٦: كد(صدور الحاقيه                                                                                               -٢٨-١

  تغييرات ندارد                                                                                                        ٠٢/٠٤/٩٢زمان ابالغ 

ميگردد كه هـر گونـه تغييـر در    ابالغ  بيمه هاي مسئوليت  به تمامي واحد هاي صدوربه موجب اين بخشنامه 

صرفا با صدور الحاقيه امكانپـذير  ........... حدوده مكاني تحت پوشش بيمه ، تعهدات و م بيمه نامه شامل اسامي ،

 .  است و در صورت عدم صدور الحاقيه خسارت وارده قابل پرداخت نخواهد بود 
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 ) ٩٠٢٤٤٧: كد(تامين اجتماعي                                                       ٦٦پوشش ديه دوم و ماده   -٢٩-١

  تغييرات ندارد                                                                                                        ٠٩/٠٤/٩٢زمان ابالغ 

ميگردد كه در هنگام صدور بيمه نامه ابالغ  بيمه هاي مسئوليت  به تمامي واحد هاي صدوربه موجب اين بخشنامه 

 ٦٦در صورت ارائه پوشش ديه دوم و ماده ) ساختماني و غير ساختماني ( مسئوليت مدني كارفرما در قبال كاركنان 

 .  يمه گر براي هر نفر به چه ميزان است مشخص گردد كه تعهد ب تامين اجتماعي در بيمه نامه دقيقاً

 :قابل توجه واحد هاي صدور بيمه نامه هاي مسئوليت كارفرما در قبال كاركنان

به اطالع ميرساند در صورتيكه بيمه گذار  ٩٠٢٤٤٧تامين اجتماعي كد  ٦٦با توجه به صدور بخشنامه پوشش ديه دوم و ماده 

بيمه نامه باشد، هنگام صدور توضيحات پوشش هاي فوق بصورت شكل زير در  در ١٠و  ١خواستار خريد پوشش هاي شماره 

 .قسمت توضيحات ثبت گردد

 

  

 

 

 

 

 10و  1توضيحات كلوزهاي 
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 ) ٩٠٢٤٤٨: كد(ها                           icdحدود اختيارات روساي مجتمع هاي بيمه اي ، شعب و   -٣٠-١

  تغييرات ندارد                                                                                                        ١٧/٠٤/٩٢زمان ابالغ 

ها ابالغ ميگردد حدود اختيار واحد هاي   icd شعب و مجتمع هاي بيمه اي ، به تمامي به موجب اين بخشنامه 

ي باشد و همكاران محترم بايد قبل از تخفيف به بررسي ريسك هاي صدور مذكور تا سقف سي و پنج درصد م

ارائه شده ، دريافت اطالعات مورد نياز جهت ارزيابي ، استعالم خسارت قبل از اعـالم حـق بيمـه دقـت الزم را     

بيمه نامه  مبذول فرمايند و اين تخفيفات شامل بيمه نامه هاي مسئوليت مدني متصديان حمل و نقل داخلي و 

 . ل در صندوق و در گردش نمي گردد پو

الزم به ذكر است ارائه تخفيف بيش از حدود اختيار مشخص شده بدون همـاهنگي ايـن مـديريت موجـب     

 icdكاهش حدود اختيارات ارائه شده گرديده و پيامد هاي آن به عهده روساي مجتمع هاي بيمه اي ، شعب و

ها خواهد بود و سقف حدود اختيار سرپرستان محترم مناطق ده درصد مازاد بر حدود اختيار واحد هاي صدور 

 .  مورد اشاره است 

 ) ٩٠٢٤٥١: كد(                           بخشنامه جواز ساختماني بيمه نامه كارفرما در قبال كاركنان و اشخاص ثالث   -٣١-١

  تغييرات ندارد                                                                                                        ٠٢/٠٥/٩٢ زمان ابالغ

نظربه اينكه در تعدادي از استان ها مشاهده گرديده كه صدور پروانـه سـاختماني منـوط بـه اخـذ بيمـه نامـه        

كاركنان و اشخاص ثالث مي باشد و پس از صدور بيمه نامه و در يافت پروانـه  مسئوليت مدني كارفرما در قبال 

ساختماني بيمه گذاران نسبت به ابطال بيمه نامه اقدام مي نمايند لذ ابـه موجـب ايـن بخشـنامه بـه  تمـامي       

الع ها  ابالغ ميگردد كه ابطال بيمه نامه منوط به وجود نامـه كتبـي و اطـ    icdشعب و/ مجتمع هاي بيمه اي 

شهرداري محل مورد بيمه خواهد بود و مسئوليت حسن اجراي بخشنامه بر عهده روساي مجتمع هاي بيمه اي 

 .  ها است  icdشعب و / 
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 ) ٩٠٢٤٥٢: كد(عدم پوشش اتباع خارجي فاقد مجوز معتبر كار از مراجع ذيصالح                             -٣٢-١

  تغييرات ندارد                                                                                                        ٠٢/٠٥/٩٢زمان ابالغ 

 ٩٠٢٤٣٤بيمه مركزي مجهوري اسالمي ايران و خبشـنامه مشـاره    ٢١/٠٢/٩٢مورخ  ٩٢/ ٦٩٤٨عطف به  نامه مشاره 

مديران و منايندگان  شركتهاي بيمه در سنديكاي بيمه  ٣٠/٠٤/٩٢و صورجتلسه مورخه   ٢٩/٠٢/٩٢ابالغي در مورخه 

ها و  منايندگان حمترم مي رساند كه از تاريخ رويت  ICDگران  به اطالع كليه  سرپرستان جمتمع هاي بيمه اي ، شعب ، 

شرايط عمومي بيمه مسئوليت مدين ( مصوب شوراي عايل بيمه  ٨٠آئني نامه مشاره  ٢٢ماده  ٦اين خبشنامه و نيز وفق بند 

عترب كار از غرامت و خسارت وارد به اتباع خارجي فاقد جموز م مبين بر غري قابل جربان بودن) كارفرما در قبال كاركنان 

هيچ يك از  واحد هاي صدور بيمه نامه مسئوليت  جماز به ارائه پوشش مذكور مني باشند و در صـورت   مراجع ذيصالح

 مشاهده هر گونه ختلف از سوي واحد هاي صدور در اين خصوص برخورد قانوين صورت خواهد گرفت

 

 ) ٩٠٢٤٥٣: كد(           ٠٢و شماره بازنگري  pi٢�f٠١٨گان شماره شناسايي بيمه مسئوليت مدني مديران استخر در قبال استفاده كنند  -٣٣-١

  تغيرات ندارد                                                                                                                             ١٢/٠٥/٩٢زمان ابالغ 

به موجب اين خبشنامه به متامي واحد هاي صدور بيمه نامه هاي مسئوليت ابالغ ميگردد كه در صورت اسـتفاده از بيمـه نامـه    

حتماً در شـرايط    ٠٢و مشاره بازنگري  PI٢�F٠١٨مسئوليت مدين مديران استخر در قبال استفاده كنندگان به مشاره شناسايي 

 . خصوصي بيمه نامه بند ذيل درج گردد 

 " ريال مي باشد  *********حداكثر تعهد بيمه گر جهت فوت و نقص عضو براي هر نفر در هر حادثه در ماههاي عادي مبلغ " 
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 ) ٩٠٢٤٥٤: كد(وجود مجوز پروانه ساختماني در زمان پرداخت خسارت                                                   -٣٤-١

  تغييرات ندارد                                                                                                                    ١٢/٠٥/٩٢زمان ابالغ 

ين به موجب اين خبشنامه به متامي واحد هاي صدور بيمه نامه هاي مسئوليت ابالغ ميگردد كه صدور بيمه نامـه مسـئوليت مـد   

منوط به وجود پروانه ساختماين مي باشد و در صورتيكه شهرداري منطقه صدور پروانـه  ) ساختماين (كارفرما در قبال كاركنان 

ساختماين را منوط به صدور بيمه نامه منوده باشد صدور بيمه نامه بالمانع است ليكن پرداخت خسارت منوط بـه ارائـه پروانـه    

 .ساختماين خواهد بود 

ر كه صدور بيمه نامه در روستاها كه شهرداري اقدام به صدور پروانه ساختماين مني منايد منوط به تائيد دهيـاري ويـا   شايان ذك

 . شوراي روستا خواهد بود 

ــئوليت          - ٣٥-١ ــاي مسـ ــه هـ ــه نامـ ــه بيمـ ــق بيمـ ــت حـ ــيط و پرداخـ ــوه تقسـ ــود نحـ ــد ( وجـ                                                                                                                ) ٩٠٢٤٥٥: كـ

  تغييرات ندارد                                                                                      ٠١٢/٠٥/٩٢: زمان ابالغ 

به موجب  اين خبشنامه به متامي واحد هاي صدور بيمه نامه هاي مسئوليت ابالغ ميگردد كه  از تاريخ دريافت اين خبشنامه صدور 

منوط به وجود درخواست كتيب بيمه گذار در خصوص حنوه پرداخت و يا تقسيط حق بيمه كه   بيمه نامه هاي  مسئوليت مدين صرفاً

 .  شده باشد خواهد بود توسط بيمه گذار مهر و امضاء 

 ) ٩٠٢٤٥٦: كد(استفاده از ويرايش جديد بيمه نامه مسئوليت حرفه اي پزشكان و پيراپزشكان                                     -٣٦-١

  تغييرات ندارد                                                                                                                    ٠٢/٠٦/٩٢زمان ابالغ 

به كليه  مسئوليت حرفه اي پزشكان و پيراپزشكانبا توجه به تغيير شرايط عمومي مورد عمل در بيمه نامه 

جهت صـدور بيمـه نامـه هـاي      ٠١/٠٧/١٣٩٢ كه از تاريخ ميگرددابالغ  واحد هاي صدور بيمه هاي مسئوليت 

استفاده گردد، لذا از تـاريخ   ٠٣شماره بازنگري  PI٢�F٠١٧شماره شناسايي فوق الذكر حتماً از بيمه نامه به 

 جهت ويرايش هاي قبلي فاقد اعتبار بوده و مي بايست نسبت به عودت اينگونه بيمه نامه ها به انبار مورد اشاره 

 .امحاء اقدام گردد
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 .ئوليت عدم رعايت بخشنامه مذكور به عهده مسئول واحد صدور خواهد بودبديهي است مس

 

حمل ، متصديان حمل و نقل هوايي ، دريايي و متصديان )  CMR(عدم صدور بيمه نامه مسئوليت حمل و نقل بين المللي   -٣٧-١

 ) ٩٠٢٤٥٩: كد(         و نقل داخلي وانت بار                                                                                                        

  تغييرات ندارد                                                                                                                    ٠١/٠٧/٩٢زمان ابالغ 

به موجب اين بخشنامه به اطالع كليه واحـد هـاي صـدور بيمـه هـاي  مسـئوليت  مـي رسـاند كـه از تـاريخ           

، متصـديان  )  CMR(ه مسئوليت متصديان حمل و نقل بين المللـي  اين شركت از صدور بيمه نام ٠١/٠٧/٩٢

حمل و نقل هوايي و دريايي ، متصديان حمل و نقل داخلي وانت بار و همچنين شركت هاي متصديان حمل و 

 .  نقل داخلي فاقد سيستم سبا معذور خواهد بود  

 

 ) ٩٠٢٤٦٠: كد(                    وجوه در صندوق و در گردش و بيمه هاي اسب       عدم صدور بيمه نامه هاي اعتباري ،  -٣٨-١

  اردتغييرات ند                                                                                                                    ٠١/٠٧/٩٢زمان ابالغ 

با توجه به دستور مديريت محترم عامل در خصوص استاندارد سازي صدور بيمه نامه هاي موضوع فوق الـذكر   

اعـالم حـق بيمـه ،     كليه مراحل بررسي ، ٠١/٠٧/٩٢ بدين وسيله به اطالع شبكه فروش مي رساند كه از تاريخ

 . اي مهندسي انتقال مي يابد شرايط صدور و پرداخت خسارت بيمه نامه هاي مذكور به مديريت بيمه ه

شايان ذكر است كه صدور الحاقيه و بررسي پرونده هاي خسارت بيمه نامه هايي كـه صـدور آن قبـل از تـاريخ     

 . انجام شده كما في سابق در مديريت بيمه هاي مسئوليت بررسي خواهد شد  ٠١/٠٧/٩٢
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 ) ٩٠٢٤٦١: كد(                          ٠٠بازنگري  PI٢�F٩١٨دستور العمل صدور بيمه نامه در فرم رنگي به شماره  -٣٩-١

  تغييرات ندارد                                                                                                                    ٢٥/٠٧/٩٢زمان ابالغ 

با توجه به آماده شدن سيستم سيماب و چاپ بيمه نامه هاي عمومي خام بصورت رنگي، به موجب اين خبشنامه به متـامي  

      Generalمتامي بيمه نامه هاي مسئوليت عمومي در سيسـتم   ١٠/٨/١٣٩٢واحد هاي صدور ابالغ ميگردد كه از تاريخ 

 .صادر گردند ۰۰بازنگري   PI٢�F٩١٨ اييشناس مشارهمي بايست در فرمت هاي چاپ شده رنگي به 

بديهي است از تاريخ مذكور بيمه نامه هايي كه با فرمتهاي قدميي صادر گردند فاقد اعتبار بوده و مسئوليت صدور و عـدم  

 .اجراي اين خبشنامه به عهده واحدهاي صدور خواهد بود

 .جديد به پيوست ارسال مي گرددالزم به ذكر است دستور العمل حنوه صدور بيمه نامه در فرمهاي 

 

 ) ٩٠٢٤٦٢: كد(                                                     عدم صدور بيمه نامه هاي مسئوليت مازاد بر حدود اختيارات   -٤٠-١

  تغييرات ندارد                                                                                                                    ٢٧/٠٧/٩٢زمان ابالغ 

هـا و   icdشـعب ،   روساي مجتمع هاي بيمـه اي ،  به موجب اين بخشنامه به اطالع تمامي سرپرستان محترم مناطق ،

نمايندگان داراي مجوز صدور مي رساند در صورت صدور بيمه نامه باالتر از سقف حدود اختيار خود مي بايست قبـل  

در . بيمه نامه از طريق سرپرستي خود اقـدام نماينـد    از صدور نسبت به اخذ مجوز هاي الزم در خصوص تائيد و امضاء

رديده و بالفاصله بايد نسبت به ابطال بيمه نامه از تاريخ صدور غير اينصورت صدور بيمه نامه مذكور تخلف محسوب گ

 .اقدام گردد و جبران هر گونه ضرر و زيان وارده به شركت به عهده واحد صادر كننده ميباشد 

 .   شايان ذكر است كه حسن اجراي اين بخشنامه بر عهده واحد هاي سرپرستي خواهد بود 
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 ) ٩٠٢٤٦٣: كد(                از سقوط در چاهك آسانسور ، راه پله هاي موقت و كليه پرتگاهها  كسر فرانشيز خسارت ناشي  -٤١-١

  تغييرات ندارد                                                                                                                    ٠١/٠٨/٩٢زمان ابالغ 

هـا و   icdشـعب ،   روساي مجتمع هاي بيمـه اي ،  به موجب اين بخشنامه به اطالع تمامي سرپرستان محترم مناطق ،

درج بنـد ذيـل در شـرايط خصوصـي بيمـه نامـه        ٠١/٠٨/٩٢نمايندگان داراي مجوز صدور مي رسـاند  كـه از تـاريخ    

 : الزامي مي باشد ) غير ساختماني   ساختماني و( مسئوليت مدني كارفرما در قبال كاركنان و اشخاص ثالث  

را جهـت چاهـك   .... ) حصار مناسـب و   اعم از نصب حفاظ ،( بيمه گذار موظف است كليه اقدامات ايمني و حفاظتي "

آسانسور ، راه پله هاي موقت ، دهانه هاي باز و كليه پرتگاهها رعايت و اجرا نمايد در غير اينصورت خسـارت بـا كسـر    

 " فرانشيز غير قابل حذف پرداخت خواهد شد % ٢٥

ذكر است كه حسن اجراي بخشنامه مذكور بر عهده سر پرستان محترم مناطق ، روساي مجتمع هاي بيمـه اي  شايان 

 ها خواهد بود icdشعب و 

 

 ) ٩٠٢٤٦٤: كد(                اخذ تائيديه كتبي                                                                                                      -٤٢-١

  تغييرات ندارد                                                                                                                ١٩/٠٨/٩٢زمان ابالغ 

و  هـا  icdشـعب ،   روساي مجتمع هاي بيمـه اي ،  به موجب اين بخشنامه به اطالع تمامي سرپرستان محترم مناطق ،

نمايندگان داراي مجوز صدور مي رساند  كه اين مديريت تمامي مجوز هاي صادره را بصورت كتبي اعالم مي نمايـد و  

 .     هيچگونه مجوز شفاهي مورد تائيد نخواهد بود 
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  ) ٩٠٢٤٦٥: كد(بيمه مسئوليت حرفه اي دامپزشكان                                                                                        -٤٣-١

  تغييرات ندارد                                                                                                                ٢٠/٠٨/٩٢زمان ابالغ 

هـا و   icdشـعب ،  روساي مجتمع هـاي بيمـه اي ،   به موجب اين بخشنامه به اطالع تمامي سرپرستان محترم مناطق ،

در سيسـتم  " مسـئوليت حرفـه اي دامپزشـكان    " امكان صدور بيمه نامه  ٢٥/٠٨/٩٢نمايندگان مي رساند كه از تاريخ 

 . ريابي و فروش بيمه نامه مذكور ابالغ مي گردد عمومي ميسر مي باشد لذا مراتب جهت بازا

شايان ذكر است كه حسن اجراي بخشنامه مذكور بر عهده سرپرستان محترم مناطق ، روساي مجتمع عـاي بيمـه اي   

 . ها خواهد بود icdشعب و 

 

  ) ٩٠٢٤٦٦: كد(خودروصدور بيمه نامه مسئوليت مدني جهت تعمير گاههاي  فاقد سيستم ثبت مكانيزه ورود و خروج   -٤٤-١

  تغييرات ندارد                                                                                                                ١٠/٠٩/٩٢زمان ابالغ 

هـا و   icdشـعب ،   روساي مجتمع هاي بيمـه اي ،  به موجب اين بخشنامه به اطالع تمامي سرپرستان محترم مناطق ،

نمايندگان داراي مجوز صدور مي رساند  كه صدور بيمه نامه مورد اشاره جهت تعمير گاههايي كه فاقد سيستم ثبـت  

مكانيزه ورود و خروج خودرو مي باشند صرفا با پوشش ناشي از خطر آتش سوزي و انفجـار و بازديـد از تعميـر گـاه و     

 .    يشنهاد امكانپذير مي باشد تهيه عكس توسط نماينده و ارسال آن همراه فرم پ
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  ) ٩٠٢٤٦٧: كد(شرايط عمومي بيمه مسئوليت مدني توليد كنندگان كاال                                                 -٤٥-١

  تغييرات ندارد                                                                                                                ٠١/١٠/٩٢زمان ابالغ 

هـا   icdشعب ،  روساي مجتمع هاي بيمه اي ، به موجب اين بخشنامه به اطالع تمامي سرپرستان محترم مناطق ،

شماره شناسـايي  ( و نمايندگان داراي مجوز صدور مي رساند نظر به اينكه در ظهر بيمه نامه هاي مسئوليت مدني     

PI٢�Fشرايط عمومي بيمه هاي مسئوليت مدني چـاپ گرديـده و از آنجـا كـه بيمـه      )  ٠٠و شماره بازنگري    ٩١٨

مسئوليت مدني توليد كنندگان كاال داراي شرايط عمومي مختص خود كه مورد تائيد كميته محتـرم فنـي نيـز قـرار     

اي صادره مـورد اشـاره در شـرايط    گرفته مي باشد لذا خواهشمند است ترتيبي اتخاذ گردد كه در تمامي بيمه نامه ه

 .خصوصي  بيمه نامه متن ذيل قيد گردد 

الينفك   بيمه نامه بوده  شرايط عمومي بيمه مسئوليت مدني توليد كنندگان كاال كه پيوست بيمه نامه مي باشد جزء" 

 "  و در هنگام پرداخت خسارت شرايط عمومي مذكور مورد عمل قرار خواهد گرفت  

شايان ذكر است كه حسن اجراي بخشنامه مذكور بر عهده سرپرستان محترم  مناطق و روساي مجتمع هاي بيمه اي 

 ها خواهد بود ICD، شعب و 
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   )٩٠٢٤٦٨: كد( )  غير ساختماني  –ساختماني ( حداقل حق بيمه در بيمه نامه مسئوليت مدني كارفرما در قبال كاركنان  -٤٦-١

  تغييرات ندارد                                                                                                                ١٠/١٠/٩٢زمان ابالغ 

 

شـعب ،   روساي مجتمع هاي بيمه اي ، به موجب اين بخشنامه به اطالع تمامي سرپرستان محترم مناطق ، 

icd داراي مجوز صدور مي رساند كه حداقل حق بيمه در بيمه مسـئوليت مـدني كارفرمـا در     ها و نمايندگان

 : به شرح ذيل مي باشد ) غير ساختماني –ساختماني ( قبال كاركنان 

 )ريال ( كسري از سال  )ريال ( ساليانه  نوع بيمه نامه  رديف

 ١.٠٠٠.٠٠٠ ١.٥٠٠.٠٠٠ غير ساختماني   ٤الي  ١طبقات  ١

 ١.٥٠٠.٠٠٠ ٢.٥٠٠.٠٠٠ غير ساختماني   ٧الي  ٥طبقات  ٢

 ٢.٠٠٠.٠٠٠ ٢.٥٠٠.٠٠٠ فعاليت هاي عمراني  ٣

 ٢.٠٠٠.٠٠٠ ٢.٠٠٠.٠٠٠ كارفرما در قبال كاركنان ساختماني ٤

 . ماليات بر ارزش افزوده به حق بيمه ها اضافه ميگردد :  تبصره 

شايان ذكر است كه حسن اجراي بخشنامه مذكور بر عهده سرپرستان محترم  مناطق و روساي مجتمع هاي بيمه اي 

 .ها خواهد بود  ICD، شعب و 
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   )٩٠٢٤٦٩: كد(                                                                                             عدم ابطال بيمه نامه هاي مسئوليت   -٤٧-١

  تغييرات ندارد                                                                                                                ٢٠/١٢/٩٢زمان ابالغ 

 icdشـعب ،   روساي مجتمع هاي بيمـه اي ،  به موجب اين بخشنامه به اطالع تمامي سرپرستان محترم مناطق ،

ها و نمايندگان داراي مجوز صدور مي رساند كه صدور بيمه نامه ها ي مسئوليت صرفا بايـد بـر اسـاس درخواسـت     

نامه حق بيمه مدت استفاده شـده بـر    كتبي بيمه گذاران صورت پذيرد بديهي است در صورت ابطال و يا فسخ بيمه

اساس تعرفه كوتاه مدت محاسبه و به حساب بدهكاري بيمه گذار منظور و واحد صدور موظف به پيگيري و وصـول  

 . حق بيمه مي باشد 

شايان ذكر است كه حسن اجراي بخشنامه مذكور بر عهده سرپرستان محترم مناطق و روسـاي مجتمـع هـاي    

 .ها خواهد بود  ICDبيمه اي ، شعب و 

   )٩٠٢٤٧٠: كد(هيات مديره بيمه گذاران حقوقي                                              پوشش مدير عامل و اعضاء  -٤٨-١

  تغييرات ندارد                                                                                                       ٢٦/٠١/٩٣زمان ابالغ 

شـعب ،   روساي مجتمع هاي بيمه اي ، به موجب اين بخشنامه به اطالع تمامي سرپرستان محترم مناطق ،

icd    ها و نمايندگان داراي مجوز صدور مي رساند كه به استناد تبصره بند چهارم از ماده دوم شـرايط عمـومي

وت و نقص عضو و هزينـه پزشـكي مـديرعامل و    بيمه نامه مسئوليت مدني كارفرما در قبال كاركنان خسارت ف

 .  اعضاء هيات مديره بيمه گذاران حقوقي مشروط به اعالم تعداد نفرات در شمول تعهدات بيمه گر خواهد بود

شايان ذكر است كه حسن اجراي بخشنامه مذكور بر عهده سرپرستان محترم مناطق و روساي مجتمع هاي بيمه اي ، 

 ها خواهد بود ICDشعب و 
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   )٩٠٢٤٧١: كد(                                                                                                    ٩٣افزايش ديات در سال   -٤٩-١

  تغييرات ندارد                                                                                                       ٠٦/٠٢/٩٣زمان ابالغ 

شـعب ،   روساي مجتمع هاي بيمه اي ، به موجب اين بخشنامه به اطالع تمامي سرپرستان محترم مناطق ،

icd    بـه   ٩٣ها و نمايندگان داراي مجوز صدور مي رساند كه به استناد بخشنامه قوه قضائيه ، ديـات در سـال

 : شرح ذيل اعالم ميگردد  

حداكثر تعهد بيمه گر جهت فوت و نقص عضو براي هـر نفـر درهـر حادثـه در ماههـاي عـادي مبلـغ         -١

 . ريال  ١.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠

 ٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠نفردر هر حادثه در ماههاي حـرام مبلـغ    حداكثر تعهد بيمه گر جهت فوت براي هر -٢

 .    ريال 

شايان ذكر است كه صدور الحاقيه افزايش ديات جهت تمامي بيمه نامـه هـاي مسـئوليت الزامـي بـوده و      

حسن اجراي بخشنامه مذكور بر عهده سرپرستان محترم مناطق و روسـاي مجتمـع هـاي بيمـه اي ، شـعب و      

ICD  ها خواهد بود. 
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   )٩٠٢٤٧٢: كد(                     )غير ساختماني( استفاده از ويرايش جديد بيمه نامه مسئوليت مدني كارفرما در قبال كاركنان  -٥٠-١

 جديد است                                                                                                        ٠٥/٠٣/٩٣زمان ابالغ 

هـا و   icdشعب ،  روساي مجتمع هاي بيمه اي ، احتراماً ، به موجب اين بخشنامه به اطالع تمامي سرپرستان محترم مناطق ،

صرفا استفاده از بيمه نامه مسئوليت مـدني كارفرمـا در قبـال     ٠١/٠٤/١٣٩٣ي مجوز صدور مي رساند كه از تاريخ نمايندگان دارا

 :  با ويرايش ذيل مجاز مي باشد ) غير ساختماني ( كاركنان 

  ٠١شماره بازنگري   PI٢�F٠١١شماره شناسايي ) غير ساختماني ( بيمه نامه مسئوليت مدني كارفرما در قبال كاركنان -١

  ٩٣چاپي سال 

      ٠٠شماره بازنگري  PI٢�R٠١٣پوشش تكميلي بيمه مسئوليت مدني كارفرما در قبال كاركنان شماره شناسايي -٢

اقدام نموده و   لذا واحد هاي صدور موظف مي باشند كه تا نسبت به عودت بيمه نامه هاي قديمي به انبار جهت امحاء

هـا   ICDمذكور بر عهده سرپرستان محترم مناطق و روساي مجتمع هاي بيمـه اي ، شـعب و   حسن اجراي بخشنامه 

 .خواهد بود 
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   )٩٠٢٤٧٣: كد()                     غير ساختماني( استفاده از ويرايش جديد بيمه نامه مسئوليت مدني كارفرما در قبال كاركنان  -٥١-١

 جديد است                                                                                                        ٢٠/٠٣/٩٣زمان ابالغ 

هـا و   icdشعب ،  روساي مجتمع هاي بيمه اي ، احتراماً ، به موجب اين بخشنامه به اطالع تمامي سرپرستان محترم مناطق ،

صرفا استفاده از بيمه نامه مسئوليت مـدني كارفرمـا در قبـال     ٢٠/٠٤/١٣٩٣ي مجوز صدور مي رساند كه از تاريخ نمايندگان دارا

 :  با ويرايش ذيل مجاز مي باشد ) ساختماني (كاركنان 

  ٠٤شـماره بـازنگري     PI٢�F٠١٢شـماره شناسـايي   ) سـاختماني  (بيمه نامه مسئوليت مدني كارفرما در قبال كاركنان -١

  ٩٣ي سال چاپ

      ٠٠شماره بازنگري  PI٢�R٠١٣پوشش تكميلي بيمه مسئوليت مدني كارفرما در قبال كاركنان شماره شناسايي -٢

اقدام نموده و   لذا واحد هاي صدور موظف مي باشند كه تا نسبت به عودت بيمه نامه هاي قديمي به انبار جهت امحاء

هـا   ICDحسن اجراي بخشنامه مذكور بر عهده سرپرستان محترم مناطق و روساي مجتمع هاي بيمـه اي ، شـعب و   

 .خواهد بود 

يمه گذار در قبال كاركنان پيمانكار در بيمه نامه مسئوليت مدني كارفرما در قبال كاركنان  پوشش اماكن وابسته به كارگاه و مسئوليت ب -٥٢-١

   )٩٠٢٤٧٤: كد()                                                                                                            ساختماني و  غير ساختماني(

 جديد است                                                                                                        ٢١/٠٣/٩٣زمان ابالغ 

روسـاي مجتمـع هـاي بيمـه اي      احتراماً ، به موجب اين بخشنامه موارد ذيل را به اطالع تمامي سرپرستان محترم منـاطق ، 

 : مايندگان داراي مجوز صدور مي رساند ها و ن icdشعب ،  ،

تبصره بنـد هفـتم از مـاده دوم     استنادبه ) كلوز شماره سه ( در خصوص مسئوليت بيمه گذار در اماكن وابسته به كارگاه -١

بيمه    تحت پوشش شرايط عمومي بيمه نامه مسئوليت مدني كارفرما در قبال كاركنان ،خسارت وارده به كاركنان بيمه گذار

 . امه مي باشد ن

در بيمه نامه مسئوليت مدني كارفرمـا در  ) كلوز شماره نوزده (در خصوص مسئوليت بيمه گذار در قبال كاركنان پيمانكار -٢

بيمه گذار موظف است مجموع نيروي كار خود را با احتسـاب نيـروي كـار پيمانكـار اعـالم      ) غير ساختماني ( قبال كاركنان 

 . رت با اعمال قاعده نسبي پرداخت خواهد شد نمايد در غير اينصورت خسا
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در بيمه نامه مسئوليت مـدني كارفرمـا   ) كلوز شماره نوزده (در خصوص مسئوليت بيمه گذار در قبال كاركنان پيمانكار  -٣

حق بيمه بر مبناي متراژ زير بناي مندرج در پروانـه سـاختماني محاسـبه ميگـردد لـذا      ) ساختماني ( در قبال كاركنان 

وارده به كاركنان پيمانكار در شمول تعهدات بيمه نامه خواهد بود بديهي است كه چنانچـه در زمـان پرداخـت     خسارت

پروژه در دست ساخت با متراژ مندرج در پروانه سـاختماني داراي مغـايرت مـي باشـد      متراژخسارت مشخص گردد كه 

     .   خسارت بر اساس اعمال قاعده نسبي پرداخت خواهد شد 

كه حسن اجراي بخشنامه مذكور بر عهده سرپرستان محترم مناطق و روساي مجتمع هاي بيمه اي ، شـعب   ذكراست شايان

 .ها خواهد بود  ICDو 

 


