
 کلیات -فصل اول
 :اساس بیمه نامه  - 1ماده 

 

سایر قوانین و مقررات و  1316اردیبهشت ماه سال بیمه مصوب  قانون براساس نامه بیمه این
و گردیده  تنظیم )باشد جزء الینفک این بیمه نامه می که(بیمه گذار کتبی پیشنهاد مرتبط و 

گر نبوده و  قبول بیمه گذار که مورد آن قسمت از پیشنهاد بیمه .مورد توافق طرفین می باشد
گذار اعالم گردیده است، جزء تعهدات  نامه یا قبل از آن کتباً به بیمه همزمان با صدور بیمه

 .شود گر محسوب نمی بیمه
 

اصطالحات زیر در این شرایط عمومی با تعریف مقابل آن به : تعاریف و اصطالحات -2ماده 
 :کار رفته است

 

ست که داراي پروانه فعالیت از بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ا  ي ا مؤسسه بیمه: بیمه گر -1
 .ایران بوده و مجاز به انجام عملیات بیمه در این رشته است

گر براي جبران خسارت گذار در برابر اخذ پوشش و تعهد بیمهوجهی که بیمه: حق بیمه -2
 . پردازدنامه میناشی از وقوع یا بروز حادثه تحت پوشش بیمه

کند و  گر منعقد می هر شخص حقیقی یا حقوقی که قرارداد بیمه را با بیمه: گذار بیمه -3
 .باشد متعهد به پرداخت حق بیمه می

العمل اعم از حقوق و  گذار حق افرادي که در ازاي انجام کار موضوع بیمه از بیمه: کارکنان-4
ر شرایط خصوصی نمایند و یا مشخصات آنها د مزد، سهم سود و یا سایر مزایا دریافت می

 . نامه درج شده است بیمه
ت مدیره و مدیرعامل أگذار شخص حقوقی باشد، اعضاي هی در صورتیکه بیمه -تبصره

 . باشند توانند جزء کارکنان تحت پوشش بیمه نامه  شرکت نیز می
کلی یا (عضو  کارکنانی که در اثر وقوع حادثه دچار صدمه جسمی، نقص: گان/زیاندیده -5

 .  اند یا فوت گردیدهو ) جزئی
هر نوع وظیفه شغلی که بر حسب ارجاع کارفرما، کارکنان موظف به : کار موضوع بیمه-6

 .انجام آن هستند
انجام کار موضوع بیمه و در  رویدادي است که حین و به مناسبت: حادثه موضوع بیمه -7

کارافتادگی یا فوت عضو، از نامه اتفاق افتد و منجر به صدمه جسمی، نقص مدت اعتبار بیمه
گذار مسئول جبران خسارت یا پرداخت غرامت ناشی از آن شناخته  کارکنان گردد و بیمه

 .شود
کلیه حوادثی که در جریان امور روزمره و جاري و در محل استراحت و غذاخوري و  -تبصره

 افتد، حادثه نظافت و امثال آن در محدوده مکانی موضوع بیمه براي کارکنان اتفاق می
 .گردد موضوع بیمه تلقی می

حسب درخواست کارفرما یا  محدوده اي است که کارکنان: محدوده مکانی موضوع بیمه -8
کنند و و از طریق درج نشانی یا تعیین حدود آن در شرایط  ار مینماینده او در آنجا ک

 .گردد نامه مشخص می خصوصی بیمه
وانایی انجام کار عضوي از اعضاي بدن قطع، تغییر شکل و یا از دست دادن ت: نقص عضو -9

 .که ناشی از حادثه موضوع بیمه بوده و وضعیت دائم و قطعی داشته باشد
گردد در صورت بروز  گر متعهد می وجهی است که بیمه: غرامت فوت و نقص عضو -10

نامه  صدمات جسمی یا فوت کارکنان ناشی از وقوع حادثه مشمول بیمه طبق شرایط این بیمه
 .بپردازد یاندیده یا ذینفعبه ز

گذار در قبال پرداخت  اي بیمه عبارت است از مسئولیت مدنی حرفه: موضوع بیمه -11
گذار ناشی از  عضو و فوت کارکنان بیمه غرامت صدمه جسمی، نقص هاي پزشکی و  هزینه

 . حادثه موضوع بیمه
ی خواهد بود که در شرایط نامه به ترتیب شروع و انقضاي مدت بیمه: نامه مدت بیمه -3ماده  

 .گردد نامه مشخص می خصوصی بیمه
 گذار  وظایف و تعهدات بیمه -فصل دوم

گر همه  هاي بیمه گذار مکلف است با رعایت دقت و صداقت در پاسخ به پرسش بیمه -4ماده 
گذار در پاسخ به  اگر بیمه. اطالعات راجع به موضوع بیمه را در اختیار وي قرار دهد

گر به عمد از اظهار مطلبی خودداري نماید و یا به عمد بر خالف واقع  بیمههاي  پرسش
نامه باطل خواهد بود ولو مطلبی که کتمان شده یا بر خالف واقع اظهار  اظهاري بنماید بیمه

به عالوه نه فقط وجوه پرداختی  .شده است هیچگونه تأثیري در وقوع حادثه نداشته باشد
بیمه را که تا آن تاریخ  تواند اقساط حق گر می واهد شد بلکه بیمهگذار به وي مسترد نخ بیمه

 .لبه نمایدگذار مطا عقب افتاده است نیز از بیمه
هرگاه در طول مدت بیمه تغییراتی در کیفیت و وضعیت کار موضوع بیمه بوجود آید  -5ماده 

ارکنان به که موجب تشدید خطر شود و یا تغییري در محدوده مکانی موضوع بیمه و یا ک
گذار موظف است بالفاصله موضوع را به  وجود آید ولو آنکه منجر به تشدید خطر نشود بیمه

اگر تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه در نتیجه عمل . گر برساند اطالع بیمه
 روز از تاریخ اطالع خود رسماً به بیمه گر 10گذار نباشد مشارالیه باید مراتب را ظرف  بیمه
  در صورت تشدید خطر قبل از وقوع خسارت، بیمه گر می تواند حق بیمه اضافی . م کنداعال

 

 اي کارفرما در قبال کارکنان شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی حرفه

گذار  را متناسب با خطر براي مدت باقیمانده مطالبه و در صورت عدم پرداخت آن توسط بیمه
هرگاه بعد از وقوع حادثه معلوم شود که خسارت ناشی از تشدید . نامه را فسخ نماید بیمه

متناسب  بیمه شده به حق بیمه تعیین تواند خسارت را به نسبت حق گر می خطر بوده است بیمه
 .با خطر مشدد، پرداخت نماید

گذار موظف است حسب مورد مقررات مصوب شوراي عالی حفاظت فنی را  بیمه -6ماده  
و متعارف را براي جلوگیري از وقوع حوادث و توسعه خسارت به  رعایت نماید و اقدامات الزم

 .عمل آورد
رگونه حادثه موضوع این گذار موظف است از تاریخ اطالع خود از وقوع ه بیمه -7ماده 
نامه  که به این بیمه نامه و همچنین دریافت هر نوع ادعا و یا مطالبه کارکنان علیه خود بیمه

 :اقدامات زیر را انجام دهد) اعم از کتبی یا شفاهی(شود  مربوط می
گر مراجعه و با تکمیل فرم اعالم  شعب بیمه حداکثر ظرف پنج روز کاري به یکی از -1

قوع حادثه و یا ادعاي مطروحه را اعالم نماید و یا مراتب را ظرف مدت مذکور از خسارت، و
 . گر برساند طریق پست سفارشی به اطالع بیمه

کننده دعوا و عنوانی که به موجب  خواسته یا موضوع دعوا، نام و نشانی خواهان و یا اقامه -2
ده، نام و نشانی شهود آن مطالبه خسارت و یا اقامه دعوا شده است، مشخصات زیاندی

احتمالی، مبلغ مورد ادعا و هرگونه اطالعات، مشخصات و نکات دیگر مربوط به موضوع را که 
گر تسلیم  بر آن وقوف دارد و هر نوع اسناد و مدارکی را که در این باره در اختیار دارد به بیمه

 . گر را در تحقیقات و رسیدگی و دفاع کمک نماید و بیمه
 .گر بعمل آورد دید از محل حادثه و انجام امور کارشناسی همکاري الزم را با بیمهبراي باز -3
گذار با حق واگذاري به غیر، در دعاوي مربوط به این بیمه  بیمه گر قائم مقام بیمه -8ماده  

هاي مربوط را در مراجع قضایی تا میزان تعهد این  شود که بتواند پرونده نامه محسوب می
گذار در طول مدت جریان دعوي نباید اقدامی به عمل آورد که به  بیمه. یب نمایدنامه تعق بیمه

نامه  گر در تعقیب دعوي لطمه وارد آورد ولی نسبت به مازاد تعهدات این بیمه حقوق بیمه
 .گذار حق هر گونه اقدامی خواهد داشت بیمه

نامه  درج در این بیمهگذار به تشخیص مراجع ذیصالح سهواً وظایف من چنانچه بیمه -9ماده  
گر و یا مانع تشخیص علت یا ماهیت حادثه شود  را انجام ندهد و باعث افزایش تعهد بیمه

حکم . گذار از میزان خسارت قابل پرداخت بکاهد تواند به نسبت تأثیر قصور بیمه گر می بیمه
 .این ماده نافی حقوق زیاندیده نخواهد بود

چنانچه بعد از . گر اعالم نماید داد واقعی کارکنان را به بیمهگذار موظف است تع بیمه -10ماده  
وقوع حادثه معلوم گردد که آخرین تعداد اظهارشده کارکنان کمتر از تعداد واقعی است 

در اینصورت . یابد تعداد اظهارشده به تعداد واقعی کاهش می گر به نسبت تعهدات بیمه
 .ر خواهد بودگذا پرداخت مابه التفاوت خسارت برعهده بیمه

شود ولی شروع پوشش بیمه  گر صادر می گذار و قبول بیمه نامه با تقاضاي بیمه بیمه -11ماده  
نامه  بیمه به ترتیبی است که در بیمه گر منوط به پرداخت حق اي و اجراي تعهدات بیمه

 هر یک از گذار بیمه به صورت قسطی باشد و بیمه چنانچه پرداخت حق. بینی شده است پیش
نامه را با رعایت ماده  تواند بیمه گر می دلیل پرداخت نکند بیمه اقساط موعدرسیده را به هر

نامه را فسخ نکرده باشد در صورت وقوع  گر بیمه چنانچه بیمه. نامه فسخ نماید این آیین 23
اي که تا زمان وقوع حادثه باید  بیمه شده به حق بیمه پرداخت حادثه، خسارت به نسبت حق

نامه ضوابط دیگري  شد پرداخت خواهد شد مگر آنکه در شرایط خصوصی بیمه خت میپردا
 .درج شده باشد

گذار همان است که در پیشنهاد بیمه و متن این  نشانی و اقامتگاه قانونی بیمه -12ماده  
گذار موظف است تغییر نشانی و اقامتگاه قانونی خود را به  بیمه. نامه درج گردیده است بیمه

گذار  در غیر این صورت نشانی و اقامتگاه قبلی بیمه. گر برساند کتبی به اطالع بیمه صورت
 .شود معتبر شناخته می

عمل آمده  هایی که بین طرفین به  نامه و اوراق الحاقی با موافقت هرگاه مفاد بیمه -13ه ماد 
نامه یا  روز از تاریخ دریافت بیمه 15گذار موظف است ظرف  است مطابقت نداشته باشد بیمه

 .الحاقیه بطور کتبی تقاضاي اصالح نماید وگرنه اوراق مذکور قطعی تلقی خواهد شد
 گر تعهدات بیمه وظایف و -فصل سوم

 :گر خواهد بود نامه در تعهد بیمه موارد زیر با صدور بیمه: هاي اصلی پوشش -14ماده 
غرامت فوت، صدمه جسمی و نقص عضو دائم اعم از کلی و جزئی براي هر نفر در هر حادثه  -1

 .نامه موضوع بیمه حداکثر به میزان مندرج در شرایط خصوصی بیمه
یید پزشک معتمد و أاي هر نفر در هر حادثه موضوع بیمه پس از تهاي پزشکی بر هزینه -2

 .نامه حداکثر به میزان مندرج در شرایط خصوصی بیمه
گذار یا بر مبناي  گر و بیمه غرامت فوت، صدمه جسمی یا نقص عضو با توافق بیمه -تبصره

عادل ریالی شود و اعمال آن بر روي م گذار در مراجع قضائی تعیین می درصد مسئولیت بیمه
در هر صورت حداکثر مبلغ قابل پرداخت در هر  .شود ارزانترین دیه رایج روز محاسبه می

 نامه بیشتر نخواهد حادثه موضوع بیمه براي هر نفر از مبلغ مندرج در شرایط خصوصی بیمه
 . بود

 

رم
ف

 2ادامه در صفحه ۲/۳/۳/۱۰/۳: 
 



گذار و موافقت بیمه گر  یمهپوشش هاي اضافی با درخواست ب: هاي اضافی پوشش -15ماده  
 .تواند تحت پوشش قرار گیرد نامه می با اخذ حق بیمه اضافی بر اساس شرایط اختصاصی بیمه

درمواردي که پرداخت خسارت به صورت توافقی انجام نشده و موکول به ارائه  -16ماده  
ا مکلفند ظرف رأي دادگاه شده است، حسب مورد زیاندیده یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنه

پانزده روز از تاریخ ابالغ رأي قطعی یا ظرف پانزده روز پس از قطعی شدن رأي ابالغی با 
. گر مراجعه و درخواست خود را تسلیم نمایند مدارك الزم براي دریافت خسارت به بیمه

گر مکلف است به محض وصول درخواست، آن را ثبت و ضمن تحویل رسیدي به  بیمه
ر نام متقاضی، تاریخ تسلیم و شماره ثبت، نقصان یا کامل بودن مدارك را متقاضی مشتمل ب

گر موظف است  چنانچه مدارك در زمان تقاضا کامل باشد بیمه. درحضور متقاضی بررسی کند
و چنانچه  روز از تاریخ تقاضا، خسارت متعلقه را پرداخت نماید) 30(حداکثر ظرف سی 

حضوراً و به صورت کتبی به متقاضی اعالم تا نسبت مدارك تسلیمی ناقص باشد، مراتب را 
  .به رفع نقص حداکثر ظرف یک هفته اقدام کند

عدم مراجعه اشخاص مذکور ظرف مهلت مقرر ویا تأخیر در تکمیل مدارك موجب  -تبصره
 .گر نخواهد بود افزایش تعهدات بیمه

گذار به زیاندیده یا ذینفع  نامه را با اطالع بیمه گر خسارت موضوع این بیمه بیمه -17ماده  
گذار و شخص یا  نامه پرداخت خواهد کرد و به محض پرداخت خسارت، در مقابل بیمه بیمه

هاي تحت پوشش، حسب مورد به  سایر هزینه. گردد دیده بري الذمه می اشخاص زیان
در گر  چنانچه پس از تکمیل مدارك الزم، بیمه. دیده پرداخت خواهد شد گذار یا زیان بیمه

پرداخت خسارت تأخیر کند افزایش خسارت ناشی از افزایش احتمالی مبلغ دیه بر عهده 
 .گر خواهد بود بیمه

گران باشد  گذار همزمان تحت پوشش سایر بیمه در صورتی که مسئولیت بیمه -18ماده 
ي تواند برا نامه تعهدات خود را ایفا نماید و سپس می گر موظف است بر مبناي این بیمه بیمه

 .گران به آنها مراجعه نماید بازیافت سهم سایر بیمه
گذار با توجه به اسناد و مدارك ارائه شده از نظر  در مواردي که مسئولیت بیمه -19ماده  

صالح، در صورت توافق با  تواند قبل از صدور رأي مراجع قانونی ذي گر محرز باشد می بیمه
در . خسارت و یا غرامت مربوط را پرداخت کند گذار و اخذ رضایت از مدعی یا مدعیان، بیمه

 .گر در برابر هر گونه ادعاي بعدي تعهدي نخواهد داشت این صورت بیمه
در صورت صدور رأي قطعی مبنی بر مسئولیت کارفرما، مؤسسه بیمه مکلف به  -20ماده  

 .نامه بر اساس مفاد رأي صادره خواهد بود پرداخت خسارت تا سقف تعهدات بیمه
 گر هاي خارج از تعهد بیمه خسارت -ل چهارمفص 

نامه  هاي زیرتحت پوشش این بیمه خسارت: گر هاي خارج از تعهد بیمه خسارت -21ماده 
 : نامه یا الحاقیه آن به نحو دیگري توافق شده باشد نیست مگر آنکه در بیمه

ردیده باشد کلیه امراضی که شخص در اثر فعالیت عادي و به مرور زمان به آن دچار گ -1
 .گذار مسئول شناخته شده باشد مگردر مواردي که بنا به رأي مراجع ذیصالح بیمه

 .هاي ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوري خسارت  -2
 . هاي مستقیم و یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات رادیواکتیو خسارت -3
 .ارحوادث ناشی از جنگ، اعتصاب، شورش، اغتشاش، بلوا و تعطیلی ک -4
گر  در موارد زیر جبران خسارت در تعهد بیمه: خسارت هاي غیرقابل جبران -22ماده  

 :نخواهد بود
گذار و کارکنان وي در ایجاد حادثه موضوع بیمه  خسارت هاي ناشی از عمد و تقلب بیمه -1

 .نامه با تشخیص مراجع ذیصالح در طول مدت اعتبار بیمه
 .حوادث ناشی از درگیري و نزاع -2
 .گردان توسط کارکنان حوادث ناشی از مصرف مسکرات، موادمخدر یا روان -3
 .محکومیت به جزاي نقدي به نفع دولت و مجازات هاي قابل خرید -4
 .غرامت و خسارت وارده به کارکنانی که سن آنها کمتر از پانزده سال تمام باشد -5
 .صالح کار از مراجع ذيغرامت و خسارت وارد به اتباع خارجی فاقد مجوز معتبر  -6
 .هاي مستقیم و غیرمستقیم ناشی از انفجار هسته اي خسارت -7
 .گذار مسئول آن شناخته نمی شود کلیه حوادثی که طبق نظر مراجع ذیصالح بیمه -8

 سایر موارد -فصل پنجم
ر تواند با اخطا نامه می در موارد زیر هر یک از طرفین بیمه: نامه نحوه فسخ بیمه -23ماده 

 : نامه را فسخ نماید روزه بیمه 20کتبی 
 :گر موارد فسخ از سوي بیمه -1
 .هاي بدهکار صادره بیمه در سررسیدهاي مندرج در اعالمیه عدم پرداخت حق    -
 .بیمه اضافی مربوط گذار به پرداخت حق تشدید خطر و عدم موافقت بیمه    -
 .الیه توسط ورثه یا منتقل گذار گذار و عدم انجام وظایف بیمه فوت بیمه    -
 :گذار موارد فسخ از سوي بیمه -2
 .بیمه راضی نشود گر به تخفیف حق درصورتی که خطر، برطرف شده یا کاهش یابد و بیمه   -
 .گر به هر دلیل متوقف شدن فعالیت بیمه   -
   .گذار به ادامه پوشش عدم تمایل بیمه   -
 

ه صورت گر، باید حق بیمه مدتی که باقی مانده است ب در صورت فسخ از طرف بیمه -24ماده 
نامه از طرف  بیمه در صورت فسخ. گذار برگشت داده شود روزشمار محاسبه و به بیمه

گذار حق بیمه مدت بیمه بر اساس تعرفه کوتاه مدت به شرح ذیل محاسبه و بقیه آن  بیمه
 :مسترد خواهد شد

 
 حق بیمه بر مبناي حق بیمه یکساله مدت اعتبار

 درصد حق بیمه ساالنه 5 روز 5تا 
 درصد حق بیمه ساالنه 10 روز 15روز تا  6 از

 درصد حق بیمه ساالنه 20 روز 30روز تا  16از 
 درصد حق بیمه ساالنه 30 روز 60روز تا  31از 
 درصد حق بیمه ساالنه 40 روز 90روز تا  61از 
 درصد حق بیمه ساالنه 50 روز 120روز تا  91از 
 ساالنهدرصد حق بیمه  60 روز 150روز تا  121از 
 درصد حق بیمه ساالنه 70 روز 180روز تا  151از 
 درصد حق بیمه ساالنه 85 روز 270روز تا  181از 
 درصد حق بیمه ساالنه 100 روز به باال 270از 

 
گذار براي حوادثی است که  گر منحصر به مسئولیت بیمه تعهدات بیمه: مرور زمان -25ماده 

و ادعاي خسارت حداکثر ظرف دو سال پس از انقضاي  نامه رخ دهد در مدت اعتبار بیمه
گذار یا کارکنان وي به منظور مطالبه  هرگونه اقدام بیمه. گر اعالم شود نامه به بیمه بیمه

 .خسارت قاطع مرور زمان خواهد بود
نامه،  بیمه  این  از تفسیر و یا اجراي  ناشی  اختالف  هرگونه: نحوه حل و فصل اختالف -26ماده 

خواهد شد و   ارجاع  الطرفین داور مرضی  نشود به  وفصل  حل  مذاکره  از طریق  که  صورتیدر 
  در مورد انتخاب  طرفین  که  در صورتی.  است  االتباع الزم طرفین   و براي  مزبور قطعی  داور  رأي
ر عمل هیأت داوري ارجاع و به ترتیب زی  به  نرسند موضوع  توافق  الطرفین به مرضی  داور

 :خواهد شد
 .نماید می دیگر معرفی   طرف  و به  تعیین  اختصاصی  نفر داور  یک  از طرفین  هر یک -1 
  را به  دیگري  داور  اتفاق،  به  مورد اختالف  درباره موضوع  از بحث  قبل  داوران اختصاصی -2

 .خواهند نمود  سرداور انتخاب  عنوان
 .خواهد بود  االتباع الزم  طرفین  آرا، معتبر و براي  با اکثریت  داوري  هیأت  رأي -3
  ، داور مقابل  طرف  داور  و معرفی  روز بعد از انتخاب 30تا   از طرفین  هر یک  که  در صورتی -4

  به  سرداور  روز در مورد تعیین 30تا   نکند و یا داوران اختصاصی  خود را تعیین  اختصاصی
  تعیین  درخواست  صالح ذي  مورد از دادگاه  توانند حسب رفین میاز ط  نرسند هر یک  توافق

 .بنماید  داور یا سرداور
  

بر اساس  نامه ذکر نشده است  در مواردي که در این بیمه: بینی نشده موارد پیش -27ماده 
 .عرف بیمه و سایر قوانین جاري کشور جمهوري اسالمی ایران عمل خواهد شد  قانون بیمه،

 

 اي کارفرما در قبال کارکنان شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی حرفه

رم
ف

 :۲/۳/۳/۱۰/۳



رم
ف

 :۲/۳/۳/۱۰/۳ 

 (V۲)     : 1 شرایط  پیوست شماره
 

جزءالینفک بیمه نامه می باشد نیز به  که 1پیوست شمارهدر  تعاریف مذکور،ومی پیوست بیمه نامه عم عالوه بر تعاریف مذکور در شرایط
 .عنوان شرایط خصوصی تلقی ومورد عمل واقع می گردد

 
 .در این بیمه نامه شرکت بیمه پاسارگاد می باشد: بیمه گر   -1
سایر اشخاصی که مسئولیت مدنی آن هـا  . در بیمه نامه نوشته شده استشخصی است حقیقی یا حقوقی که نام او تحت این عنوان : بیمه گذار   -2

 .به موجب این بیمه نامه بیمه شده باشد نیز بیمه گذار تلقی می شود
کارگرانی می باشند که در کارگاه ساختمانی در مقابل دریافت مزد و به درخواست و به حساب کارفرماي خـود کـار مـی    : کارگران ساختمانی   -3

 .کنند
شخصی است حقیقی یا حقوقی که مالک یا قائم مقام قانونی مالک کارگاه ساختمانی باشد و پروانـه سـاختمانی بـه نـام او صـادر      : صاحب کار    -4

 .گردیده است 
رکنـان  محل کاري است که یک یا تـعدادي از عمـلیات ســاختمانی در آن انـجام می شود و براي انجام کار در اختیـار کا : کارگاه سـاختمانی   -5

 .ساختمانی قرار دارد و مشخصات آن در پروانه ساختمانی و این بیمه نامه نوشته شده است
مساحتی است که وضعیت نهایی مجاز کل بنا را اعم از مسکونی، انبار و تاسیسات، پارکینـگ، پلـه و آسانسـور و اسـتخر و     : مساحت کل زیر بنا  -6

 . نیز در پروانه ساختمان نوشته شده است  "نهمساحت کل پروا"غیره مشخص می نماید و به عنوان 
شخصی است حقیقی یا حقوقی که بر اساس قرار داد کتبی با صاحب کار به عنوان مجري اجراي تمام عملیات ساختمانی را بـر  : پیمانکار کل    -7

 .اساس نقشه هاي مصوب وکلیه مدارك منضم به قرارداد بر عهده دارد
ی یا حقوقی که اجراي قسمتی از عملیات ساختمانی را بر اساس قرارداد کتبی با صاحب کـار و یـا پیمانکـار    شخصی است حقیق: پیمانکارفرعی  -8

 .      کل بر عهده دارد
شخصی است حقیقی یا حقوقی که پروانه اشتغال به کار در یکی از رشته هاي موضوع قانون نظام مهندسی و : مهندس طراح ، محاسب و ناظر   -9

 .دارا می باشد و بر اجراي صحیح عملیات ساختمانی در حیطه صالحیت مندرج در پروانه اشتغال خود نظارت می نماید کنترل ساختمان را
ر را در کارگاه ساختمانی به حساب خود و با پرداخت مزد به کار  می ارگقیقی یا حقوقی که یک یا چند نفر ککارفرما شخصی است ح: کارفرما   -10

 .کار و یا پیمانکار باشدگمارد، اعم از اینکه صاحب 
شخصی است حقیقی که با وسایل و ابزار کار متعلق به خود و بدون بـه کـارگیري کـارگر ان دیگـر اجـراي قسـمتی از عملیـات        : خویش فرما   -11

 .ساختمانی را بر عهده دارد
یـا شـخص ثالـث محسـوب      دارند و کارگر اشخاص حقیقی می باشند که به نحوي در محیط کارگاه با عملیات ساختمانی ارتباط: افراد مرتبط   -12

 .نمی شوند
هر شخصی که به سبب حوادث ناشی از کار در محیط کارگاه ساختمانی به نشانی مذکور در بیمه نامه دچار صدمه بدنی گـردد  : اشخاص ثالث   -13

 :ثالث تلقی می شود به غیر از اشخاص زیر
 گاه ساختمانی کارگر و خویش فرما و سایرکارکنان شاغل در محل کار -1-13
 12افراد مرتبط به شرح مندرج در بند  -2-13
 .همسر، پدر، مادر، اوالد، اوالد اوالد و اجداد بیمه گذار -3-13
هر شخص دیگري که به موجب قانون؛ بیمه گذار، صاحب کار، مالک، کارفرما، پیمانکـار و یـا شـرکاء و کارکنـان آن هـا مسـئول اعمـال وي         -4-13

 .شناخته شود
 
 
 
 
 
 
 


