
  

  

  

  

  

   

  

  

  

6از  1صفحه  

  

  داد بيمه مسئوليت حرفه اي مهندسان عضوقرار

  سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي 

  
مابين سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي به آدرس اروميه ،  01/07/99اين قرارداد در تاريخ 

بيمه ز يك طرف بعنوان بيمه گزار و شركت خيابان عمار ، خيابان حج به نمايندگي آقاي دكتر بهرنگ ديلمقاني ا

از طرف ديگر بعنوان بيمه گر منعقد .................................................. به نمايندگي   خيابان عمار –اروميه به آدرس  كوثر

  . مي گردد

  موضوع قرارداد: ماده يك 

عضاء حقيقي و حقوقي سازمان نظام مهندسي پوشش بيمه مسئوليت مدني و حرفه اي خدمات مهندسي تمامي ا

ساختمان استان در قبال اشخاص ثالث ، كارگران ساختماني ، كارفرما ، مالك ، ملك ، ساكنين ، پيمانكاران ، 

،  . . . ) برق، مخابرات  ، آب ، گاز و (همسايگان ، امالك مجاور و خسارت هاي وارده به كليه تاسيسات شهري 

وقوع هرگونه حادثه در كارگاه هاي ساختماني در حين عمليات اجرائي و در زمان توقف خسارت هاي ناشي از 

عمليات اجرائي ، بعد از پايان كار يا در زمان بهره برداري در سطح استان آذربايجان غربي ، بدين معني كه چنانچه 

اطي ، بي مباالتي ، عدم مهارت يا در نتيجه سهل انگاري ، قصور ، خطا ، غفلت يا اشتباه حرفه اي ، فني و بي احتي

عدم رعايت نظامات اداري و مباحث مقررات ملي ساختمان از سوي بيمه شده ، زيان يا خسارتي به اشخاص حقيقي 

و يا حقوقي و كليه خسارت هاي وارده به افراد فوق الذكر وارد آيد و نيز هرگونه خسارتي كه بيمه شده به طور 

ئول جبران آن شناخته شود ، بيمه گر پس از احراز مسئوليت بيمه شده در مراجع مستقيم و يا غير مستقيم مس

  .نظارتي و قضايي و مراجع شبه قضايي نسبت به جبران خسارت به وجود آمده اقدام مي نمايد

  

  )اعضاء سازمان(بيمه شدگان : ماده دو 

شته هاي هفت گانه ساختمان مهندسين حقيقي و حقوقي عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان استان در ر- 1

معماري ، شهر سازي ، عمران ، نقشه برداري ، مكانيك ، برق و ترافيك كه خدمات مهندسي ارائه مي نمايند : شامل 

  :، شامل

  .مهندسين ناظر در رشته هاي هفت گانه ساختمان و ناظرين مقيم ) الف



  

  

  

  

  

   

  

  

  

6از  2صفحه  

  مهندسين طراح و محاسب ) ب

، مهندسان نقشه برداري فعال تفكيك آپارتمان ها ، مهندسان )ارت(زرس برق مهندسان بازرس گاز ،مهندسان با- 2

  .طراح و ناظر  ژئوتكنيك و هرگونه بازرس كه از طرف سازمان براي كنترل و نظارت اعزام مي گردد

تمامي كارشناسان معرفي شده از طرف سازمان ،كارشناسان گروه هاي كنترل نقشه و تفكيك ، بازرسان كنترل - 3

  .رت و ناظران مضاعفي كه از سوي سازمان مسئوليت كنترل خدمات مهندسي سازمان را بر عهده دارندنظا

  .مجريان ذيصالح حقيقي و حقوقي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان- 4

  آزمايشگاههاي بتن و ژئوتكنيكحقيقي و حقوقي مهندسين داراي پروانه اشتغال  - 5

  

ازمان نظام مهندسي ساختمان استان، مهندسيني مي باشد كه داراي پروانه منظور از مهندسين عضو س-1تبصره 

  .اشتغال بكار مهندسي باشند

كليه اعضاء سازمان نظام مهندسي ساختمان استان كه در شهرها و مراكز ساير استان ها قبول فعاليت -2تبصره 

  .طراحي مي نمايند نيز تحت پوشش اين قرارداد  قرار مي گيرند

  

  شروط قرار داد : ماده سه 

شود صرف  ياست كه در مدت زمان قرارداد محقق م يراتخسا هيگر به پرداخت خسارات كل مهيتعهد ب يمبنا - 1

 مهيتعهد ب نيهمچن.  سنوات گذشته باشد  ياآن مربوط به همان سال  منشاءكه  ييها و پروژه تيفعال نكهينظر از ا

 يرا يبر مبنا تيبا اثبات حدود مسئول زانيم لجيتس نكهياعم از ا .گردد يوقوع خسارت محقق م خيگر بر اساس تار

  .پس از آن صورت گرفته باشد ايدادگاه در مدت قرارداد 

اجرا  ندياز فرا اي در هر مرحله مهيشده در طول قرارداد ب ثبت يها تيها و فعال از پروژه يناش هاي خسارت هيكل - 2

  .و نرخ روز خسارات پرداخت خواهد شد حاضرقرارداد  طياساس شراگر بر  مهيسال توسط ب 10كه باشد به مدت 

كليه خسارت از سوي  داراي بيمه نامه اوليه باشند ،  درصورتيكه بيمه شدگان در پروژه مشمول خسارت،: تبصره - 

ه نامه حاضر مازاد برآن توسط بيم  بيمه اوليه پرداخت خواهد شد، ليكن اگر بيمه نامه اول تمامي خسارات را پوشش ندهد ،

ضمناً اگر هيچ بيمه نامه معتبري آن خسارت را پوشش ندهد ، كل خسارت توسط بيمه نامه . ( پوشش داده خواهد شد 

 ) .حاضر پوشش داده خواهد شد 
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 گزار مهيب يبا معرف به سابقوضع ي اعاده  يالزم برا نهيزم يجبران خسارت وارده در موارد ضرور تسريعنظر به  - 3

 مهيب ،توسط زيانديدهامر بر ضرورت  يمبنبا احراز مسئوليت توسط كارشناس مرضي الطرفين مدارك موثق و ارائه 

درصد خسارات وارده  50 و حداكثردرصد  20نسبت به پرداخت حداقل  يهفته كار كيموظف خواهد بود ظرف  گر

    .خواهد شد سر دادگاه ك يمقرر در را زانيپرداخت شده از م زانياست م يهيبد . دياقدام نما

دادگاه  يخسارات وارده قبل از صدور را يتوافق جهت پرداخت تمام گزار مهيو ب گر مهيب نيكه ب در صورتي: تبصره  

هفته  كيآن را در اسرع وقت ظرف  يدرصد خسارات اقدام و مابق 15نسبت به كسر  تواند يم گر مهيب، حاصل شود 

  .ديپرداخت نما

  .تامين اجتماعي جزء تعهدات بيمه گر خواهد بود 66ده پوشش خسارت تبصره يك ما- 4

هاي دادرسي و  محكوميت بيمه شده در محاكم قضايي به پرداخت نيم عشر دولتي حق الوكاله و هزينه- 5

  .كارشناسي، تحت پوشش بيمه خواهد بود

كه در آن ل پروژه درمحپرداخت خسارت هاي ناشي از بالياي طبيعي و كارهاي نامرتبط با فعاليت مورد بيمه - 6

بيمه گزار يا بيمه شده محكوم به پرداخت خسارت توسط مراجع قضايي گردد ، تحت پوشش اين قرارداد خواهد 

  .بود

شامل تعهدات بيمه گر بدون ) منتهي به انقضاء بيمه نامه(پوشش احتمالي افزايش ديه براي سال هاي آتي - 7

  .دريافت حق بيمه اضافي خواهد بود

د مسئوليت حرفه اي بيمه شدگان كليه خسارت هاي مالي و جاني كه از سوي مراجع ذيصالح راي در قراردا- 8

قضايي و شبه قضايي صادر گردد و طي آن اعضاء حقيقي و حقوقي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان مقصر 

  .ددعليه بيمه شده ، توسط بيمه گرپرداخت مي گر شناخته شوند و برابر تقصير اثبات شده بر

المثل ايام  ، تحت پوشش اين قرارداد و بيمه در صورت محكوميت بيمه گزار و يا بيمه شده به پرداخت اجرت - 9

  .نامه خواهد بود

  )فرانشيز قرارداد صفر است .(شرط تشديد خطر و فرانشيز جزو شروط مورد قبول بيمه گزار نمي باشد-10

يط پيشنهادي ديگر را كه دارند قبل از اعالم قيمت و در جلسه پيشنهاد دهندگان مكلف هستند هر ابهام يا شرا-11

سازمان در صورت نياز به پاسخ مراتب . توجيهي كه در محل سازمان برگزار خواهد شد در اختيار سازمان قرار دهند

  .را به اطالع كليه پيشنهاد دهندگان رسانده و در صورت نياز مهلت ارسال پيشنهاد را تمديد خواهد كرد

بيمه گر مي بايد تمام اوراق قرارداد پيشنهادي سازمان را مطالعه و شرايط آن را با درج امضاء و مهر عالي ترين -12

  .مقام اجرائي آن شركت بيمه در مديريت استان آذربايجان غربي به صورت رسمي تاييد نمايد
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شناسان بيمه يا نماينده قانوني وي با مشاوره به منظور ايجاد رويه بهتر و پيگيري و پرداخت خسارت توسط كار-13

    .درخواست سازمان صورت پذيرد

شركت بيمه گر مكلف است بصورت ماهيانه در آخر هرماه گزارشي از عملكرد خود را در قبال سازمان نظام -14

  .مهندسي ساختمان توسط نماينده خود ارائه نمايد 

مخير به انتخاب نماينده بيمه و ) كارفرما(بيمه گزار ( باشد  گزارنماينده بيمه گر بايد مورد تاييد بيمه : تبصره 

  ) .معرفي آن مي باشد

پيگيري پرونده هاي قضائي و تكميل نقص هاي همچنين و  هماهنگي و ارائه مشاوره و راهنمائي در تشكيل-15

ر عهده بيمه گر پرونده خسارت احتمالي و دريافت مبلغ خسارت از اداره خسارت بيمه و پرداخت  آن به ذينفع ب

  .خواهد بود

نمايند و كسانيكه  تمامي اعضاي سازمان كه در طول يكسال مدت قرارداد، پروانه اشتغال بكار مهندسي اخذ مي-16

شوند ، اسامي و اطالعات آنها توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان ارسال مي گردد و  از استانهاي ديگر منتقل مي

  .ه قرارداد ، تحت پوشش تعهدات قرارداد قرار خواهند گرفتبدون افزايش در حق بيمه اولي

نفر از اعضاي حقيقي و حقوقي داراي پروانه اشتغال نظام مهندسي ساختمان استان ،   8000ليست حدود -17

  .توسط بانك اطالعاتي سازمان تهيه و ممهور شده در ابتداي قرارداد تحويل بيمه گر مي گردد

، بيمه گزار سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي  كوثربيمه گر شركت  در قرارداد فوق الذكر-18 

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي ) اعضاء حقيقي و حقوقي ( و بيمه شدگان تمامي مهندسان 

  .خواهند بود

   قراردادتعهدات : ماده چهار 

نفر حقيقي از مهندسين  20جموع حداكثر تعهد بيمه گر معادل تعداد ميزان تعهد در طول مدت قرارداد، برابر م

  .ميباشد و در اين چهارچوب محدوديتي براي تعداد حادثه منجر به خسارت و مهندسين خسارت ديده وجود ندارد

  عهد قرادادميزان ت =20× )برابرديه درماه عادي3+برابرهزينه پزشكي3+برابرخسارت مالي3+برابرمطالبات تأمين اجتماعي3(

  : اشخاص حقيقي

خواهد ) يوم االداء(مناط اعتبار پرداختي ديه فوت ، نقص عضو و ديه دوم ، ديه مقرره قوانين موضوعه همان سال - 1

  )حداكثر سه برابر در طول مدت قرارداد براي هر بيمه شده.(بود

حداكثر .(ال در هر حادثه خواهد بوددرصد ديه مقرره ماه عادي همان س 8مناط اعتبار پرداختي هزينه پزشكي ، - 2

  )سه برابر در طول مدت قرارداد براي هر بيمه شده
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سال حداقل حقوق همان سال  10معادل ) 66ماده (مناط اعتبار پرداختي مطالبات سازمان تامين اجتماعي - 3

  )حداكثر سه برابر در طول مدت بيمه نامه براي هر بيمه شده.(خواهد بود

حداكثر .(درصد ديه مقرره ماه عادي همان سال در هر حادثه خواهد بود 35اختي خسارت مالي مناط اعتبار پرد- 4

  )سه برابر در طول مدت بيمه نامه براي هر بيمه شده

 

  : اشخاص حقوقي 

  .براي اشخاص حقوقي دوبرابر هركدام از بندهاي مربوط به اشخاص حقيقي خواهد بود  قراردادتعهدات  - 1

  

  :  راردادمدت ق: ماده پنج 

مي سال از تاريخ انقضاء قرارداد  10مدت قرارداد يكسال شمسي از تاريخ عقد قرارداد  و مدت اعتبار قرارداد - 1

   .باشد

تطويل زمان رسيدگي قضائي به ادعاها ربطي به زمان فوق نداشته و هرمدت طول بكشد و حكم قطعي صادر شود ، 

  ) .ولو زمان حكم قطعي بعد از مدت اعتبار بيمه نامه باشد ( بيمه گر بايستي خسارت را پرداخت نمايد  

  .تعهد بيمه گر از زمان صدور پروانه تا پايان مدت زمان مرور قرارداد خواهد بود- 2

  موارد پيش بيني نشده:  ماده شش 

قررات عهدات مندرج در اين قرارداد براي طرفين الزم الرعايه بوده و در صورت فقدان توافق در مورد خاصي مت

  .عمومي بيمه مركزي جاري خواهد بود 

  حل اختالف : ماده هفت 

 ريتاخ نيمندرجات آن و همچن تفسير ايقرارداد  نياز ا يتعهدات ناش يدر صورت بروز هرگونه اختالف در اجرا - 1

 ،توافقابتدا از طريق مذاكره بين طرفين و درصورت عدم حصول  نياز طرف كيمفاد آن توسط هر يتخلف از اجرا اي

صادره از  يو را هبود يمدن يدادرس نييقانون آ يمقررات باب داور فقو يداور ئتيدر ه يدگيموضوع قابل رس

قابل  يدادگستر ياحكام مدن يواحد اجرا قياز طر در صورت استنكاف االجرا بوده و زمال نيطرف يبرا ئتيه يسو

  .با طرف محكوم خواهد بود همربوط يها نهيهز هياجرا و كل

خواهد  نيطرفمرضي الو كارشناس  گزار مهياز ب ندهينما كيگر و  مهيب ندهينما كيشامل  يداور ئتيه بيترك - 2

  .خواهد بود يمدن يدادرس نييآن وفق مقررات قانون آ فاتيو تشر يدگيرسترتيب . بود 
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  :مبلغ قرارداد و شرايط پرداخت حق بيمه  :ماده هشت 

آن درزمان % 20است كه ) سه ميليارد تومان( ريال  سي ميليارد ريالين قرارداد شده مبلغ ا براساس مناقصه برگزار

پرداخت و الباقي در  بيمه كوثربنام شركت  ملتنزد بانك  8699343547به شماره حساب شماره مبادله قرارداد 

  .بگيرديازده قسط پرداخت ميگردد بطوريكه يك ماه مانده به انتهاي زمان قرارداد تسويه كامل انجام 

  فسخ قرارداد : نهماده 

قرارداد را با ارسال  حق فسخ ماًيطرف مقابل مستق ط قراردادي ، از شرو نياز طرف كيدر صورت تخلف هر 

قرارداد  به عنوان وجه درصد از مبلغ  10 ينامه به طرف مقابل داشته و در صورت اثبات تخلف از تعهد قرارداداظهار

  .بود  قابل وصول خواهدالتزام 

اين قرارداد در نه ماده ، دو تبصره و در سه نسخه تنظيم گرديده است و هر نسخه داراي اعتبار واحد و قابل طرح و 

  .استناد طرفين قرارداد در مراجع ذيصالح مي باشد

  

  بيمه گر              بيمه گزار                                                                                              

                                          كوثرشركت بيمه                                                               ديلمقاني  بهرنگ                        

                             مجاز صاحبان امضاء                            رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان  
  

  
 

        


