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شرایط عمومی بیمه مسـئولیت  «03/11/1391در جلسه مورخ گري،قانون تأسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه17در اجراي ماده بیمهعالیشوراي
:تبصره به شرح ذیل تصویب نمود4ماده و 27را مشتمل بر » اي کارفرما در قبال کارکنانمدنی حرفه

کلیات-اولفصل
و سایر قوانین و مقررات مـرتبط و پیشـنهاد کتبـی    1316، سال ماهاردیبهشتنامه بر اساس قانون بیمه مصوب این بیمه:نامهبیمهاساس-1ماده
موردقبـول گـذار کـه   باشـد. آن قسـمت از پیشـنهاد بیمـه    طرفین میموردتوافقباشد) تنظیم گردیده و نامه میگذار (که جزء الینفک این بیمهبیمه
شود.گر محسوب نمیگذار اعالم گردیده است، جزء تعهدات بیمهنامه یا قبل از آن کتباً به بیمهبا صدور بیمهگر نبوده و همزمانبیمه

.استکاررفتهبهومی، معادل با تعریف مقابل آن اصطالحات زیر در این شرایط عم:اصطالحاتوتعاریف-2ماده
فعالیت از بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران بوده و مجاز به انجام عملیات بیمه در ایـن رشـته   است که داراي پروانه يامؤسسه بیمه:گربیمه-1

است.
نامـه بیمـه براي جبران خسارت ناشی از وقوع یا بروز حادثه تحـت پوشـش   گربیمهدر برابر اخذ پوشش و تعهد گذاربیمهوجهی که حق بیمه:-2

.پردازدمی
باشد.کند و متعهد به پرداخت حق بیمه میگر منعقد مییا حقوقی که قرارداد بیمه را با بیمههر شخص حقیقی گذار:بیمه-3
نمایند و یـا  العمل اعم از حقوق و مزد، سهم سود و یا سایر مزایا دریافت میگذار حقانجام کار موضوع بیمه از بیمهدرازايافرادي که کارکنان:-4

است.شدهدرجنامه در شرایط خصوصی بیمههاآنمشخصات 
نامـه بیمـه توانند جزء کارکنان تحت پوشـش  گذار شخص حقوقی باشد، اعضاي هیات مدیره و مدیرعامل شرکت نیز میبیمهکهدرصورتی-1تبصره
باشند.

.اندو یا فوت گردیده(کلی یا جزئی) عضونقصکارکنانی که در اثر وقوع حادثه دچار صدمه جسمی، /گان:دیدهزیان-5
ارجاع کارفرما، کارکنان موظف به انجام آن هستند.برحسبهر نوع وظیفه شغلی که کار موضوع بیمه:-6
نامه اتفـاق افتـد و منجـر بـه صـدمه      انجام کار موضوع بیمه و در مدت اعتبار بیمهرویدادي است که حین و به مناسبتحادثه موضوع بیمه:-7

گذار مسئول جبران خسارت یا پرداخت غرامت ناشی از آن شناخته شود.کارافتادگی یا فوت کارکنان گردد و بیمه، ازعضونقصجسمی، 
کلیه حوادثی که در جریان امور روزمره و جاري و در محل استراحت و غذاخوري و نظافت و امثال آن در محـدوده مکـانی موضـوع بیمـه     -2تبصره
گردد.ه موضوع بیمه تلقی میافتد، حادثکارکنان اتفاق میبراي 

درجطریـق ازوکننـد مـی کـار آنجـا دراونمایندهیاکارفرمادرخواستحسباست که کارکنانايمحدودهمحدوده مکانی موضوع بیمه:-8
گردد.نامه مشخص میتعیین حدود آن در شرایط خصوصی بیمهیانشانی

ودائـم وضعیتوبودهبیمهموضوعحادثهازناشیکهبدناعضايازعضويکارانجامتواناییدادندستازیاوشکلتغییرقطع،نقص عضو:-9
.باشدداشتهقطعی

در صورت بروز صدمات جسمی یا فوت کارکنـان ناشـی از وقـوع حادثـه     گرددمیمتعهدگربیمهکهاستوجهیغرامت فوت و نقص عضو:-10
.بپردازدیا ذینفعدیدهزیاننامه به مشمول بیمه طبق شرایط این بیمه
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وعضـو نقـص جسـمی، صدمهغرامتوپزشکیهايهزینهپرداختقبالدرگذاربیمهايحرفهمدنیمسئولیتازاستعبارتموضوع بیمه:-11
گذار ناشی از حادثه موضوع بیمه.بیمهکارکنانفوت

.گرددمیمشخصنامهبیمهخصوصیشرایطدرکهبودخواهدترتیبیبهنامهبیمهمدتانقضايوشروع:نامهبیمهمدت-3ماده

گذاروظایف و تعهدات بیمه-فصل دوم
گر همه اطالعات راجع به موضوع بیمـه را در اختیـار وي قـرار    هاي بیمهگذار مکلف است با رعایت دقت و صداقت در پاسخ به پرسشبیمه-4ماده 

نامـه باطـل   واقع اظهاري بنماید بیمهبرخالفعمدبهاز اظهار مطلبی خودداري نماید و یا عمدبهگر هاي بیمهگذار در پاسخ به پرسشدهد. اگر بیمه
وجوه پرداختـی  فقطنهعالوهبهتأثیري در وقوع حادثه نداشته باشد.گونههیچاست اظهارشدهواقع برخالفخواهد بود ولو مطلبی که کتمان شده یا 

گذار مطالبه نماید.است نیز از بیمهافتادهعقببیمه را که تا آن تاریخ تواند اقساط حقگر میگذار به وي مسترد نخواهد شد بلکه بیمهبیمه
تغییـري در  آید که موجـب تشـدید خطـر شـود و یـا      وجودبههرگاه در طول مدت بیمه تغییراتی در کیفیت و وضعیت کار موضوع بیمه -5ماده 

گذار موظـف اسـت بالفاصـله موضـوع را بـه اطـالع       محدوده مکانی موضوع بیمه و یا کارکنان به وجود آید ولو آنکه منجر به تشدید خطر نشود بیمه
ز تـاریخ اطـالع   روز ا10گذار نباشد مشارالیه باید مراتب را ظرف عمل بیمهدرنتیجهگر برساند. اگر تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه بیمه

تواند حق بیمه اضـافی را متناسـب بـا خطـر بـراي مـدت       گر میاعالم کند. در صورت تشدید خطر قبل از وقوع خسارت، بیمهگربیمهخود رسماً به 
خسـارت ناشـی از   نامه را فسخ نماید. هرگاه بعد از وقوع حادثه معلوم شـود کـه  گذار بیمهباقیمانده مطالبه و در صورت عدم پرداخت آن توسط بیمه

بیمه متناسب با خطر مشدد، پرداخت نماید.شده به حقبیمه تعیینتواند خسارت را به نسبت حقگر میتشدید خطر بوده است بیمه
ز و متعارف را براي جلوگیري اگذار موظف است حسب مورد مقررات مصوب شوراي عالی حفاظت فنی را رعایت نماید و اقدامات الزمبیمه-6ماده 

وقوع حوادث و توسعه خسارت به عمل آورد.
نامه و همچنین دریافت هر نوع ادعا و یا مطالبه کارکنان گذار موظف است از تاریخ اطالع خود از وقوع هرگونه حادثه موضوع این بیمهبیمه-7ماده 

نجام دهد:شود (اعم از کتبی یا شفاهی) اقدامات زیر را انامه مربوط میکه به این بیمهعلیه خود
گر مراجعه و با تکمیل فرم اعالم خسارت، وقوع حادثه و یا ادعاي مطروحه را اعالم نمایـد و  شعب بیمهحداکثر ظرف پنج روز کاري به یکی از-1

گر برساند.یا مراتب را ظرف مدت مذکور از طریق پست سفارشی به اطالع بیمه
آن مطالبـه خسـارت و یـا اقامـه دعـوا شـده اسـت،        موجببهدعوا و عنوانی که کنندهاقامهیا خواسته یا موضوع دعوا، نام و نشانی خواهان و -2

، نام و نشانی شهود احتمالی، مبلغ مورد ادعا و هرگونه اطالعات، مشخصات و نکات دیگر مربوط به موضوع را که بر آن وقوف دیدهزیانمشخصات 
گر را در تحقیقات و رسیدگی و دفاع کمک نماید.گر تسلیم و بیمهدر اختیار دارد به بیمهبارهدرایندارد و هر نوع اسناد و مدارکی را که 

گر به عمل آورد.براي بازدید از محل حادثه و انجام امور کارشناسی همکاري الزم را با بیمه-3
هـاي مربـوط را در   شود که بتواند پروندهمحسوب مینامهمهبیگذار با حق واگذاري به غیر، در دعاوي مربوط به این بیمهمقامقائمگربیمه-8ماده 

گـر در  گذار در طول مدت جریان دعوي نباید اقدامی به عمل آورد که به حقـوق بیمـه  نامه تعقیب نماید. بیمهمراجع قضایی تا میزان تعهد این بیمه
اقدامی خواهد داشت.هرگونهگذار حق نامه بیمهتعقیب دعوي لطمه وارد آورد ولی نسبت به مازاد تعهدات این بیمه
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گـر و یـا مـانع    نامه را انجام ندهد و باعث افزایش تعهد بیمهگذار به تشخیص مراجع ذیصالح سهواً وظایف مندرج در این بیمهچنانچه بیمه-9ماده 
قابل پرداخت بکاهـد. حکـم ایـن مـاده نـافی      گذار از میزان خسارتتواند به نسبت تأثیر قصور بیمهگر میتشخیص علت یا ماهیت حادثه شود بیمه

نخواهد بود.دیدهزیانحقوق 
گر اعالم نماید. چنانچه بعد از وقوع حادثه معلوم گردد که آخرین تعداد اظهارشـده  گذار موظف است تعداد واقعی کارکنان را به بیمهبیمه-10ماده 

تالتفـاو مابـه پرداخـت  صـورت اینیابد. در تعداد اظهارشده به تعداد واقعی کاهش میگر به نسبتکارکنان کمتر از تعداد واقعی است تعهدات بیمه
گذار خواهد بود.بیمهعهدهبرخسارت 

بیمه گر منوط به پرداخت حقو اجراي تعهدات بیمهايبیمهشود ولی شروع پوشش گر صادر میگذار و قبول بیمهنامه با تقاضاي بیمهبیمه-11ماده 
را رسـیده موعدهر یک از اقساط گذارشد و بیمهقسطی باصورتبهبیمه بینی شده است. چنانچه پرداخت حقنامه پیشبه ترتیبی است که در بیمه

نامه را فسخ نکـرده باشـد در   گر بیمهنامه فسخ نماید. چنانچه بیمهاین آیین23نامه را با رعایت ماده تواند بیمهگر میبه هر دلیل پرداخت نکند بیمه
شد پرداخت خواهـد شـد مگـر    که تا زمان وقوع حادثه باید پرداخت میايبیمهحقشده به بیمه پرداختصورت وقوع حادثه، خسارت به نسبت حق

باشد.شدهدرجنامه ضوابط دیگري آنکه در شرایط خصوصی بیمه
گذار موظـف اسـت تغییـر    نامه درج گردیده است. بیمهگذار همان است که در پیشنهاد بیمه و متن این بیمهنشانی و اقامتگاه قانونی بیمه-12ماده 

شود.گذار معتبر شناخته میگر برساند. در غیر این صورت نشانی و اقامتگاه قبلی بیمهکتبی به اطالع بیمهصورتبهاقامتگاه قانونی خود را نشانی و
ت ظـرف  گذار موظف اسـ است مطابقت نداشته باشد بیمهآمدهعملبههایی که بین طرفین نامه و اوراق الحاقی با موافقتهرگاه مفاد بیمه-13ماده 

.کتبی تقاضاي اصالح نماید وگرنه اوراق مذکور قطعی تلقی خواهد شدطوربهنامه یا الحاقیه روز از تاریخ دریافت بیمه15

گروظایف و تعهدات بیمه-فصل سوم
گر خواهد بود:نامه در تعهد بیمهموارد زیر با صدور بیمههاي اصلی:پوشش-14ماده 

غرامت فوت، صدمه جسمی و نقص عضو دائم اعم از کلی و جزئی براي هر نفر در هر حادثه موضوع بیمه حداکثر به میـزان منـدرج در شـرایط    -1
نامه.خصوصی بیمه

نامه.بیمههاي پزشکی براي هر نفر در هر حادثه موضوع بیمه پس از تایید پزشک معتمد و حداکثر به میزان مندرج در شرایط خصوصیهزینه-2
گـذار در مراجـع قضـائی تعیـین     بیمـه گذار یا بر مبناي درصد مسئولیتگر و بیمهغرامت فوت، صدمه جسمی یا نقص عضو با توافق بیمه-3تبصره

ه موضـوع  حداکثر مبلغ قابل پرداخـت در هـر حادثـ   درهرصورتشود. دیه رایج روز محاسبه میترینارزانشود و اعمال آن بر روي معادل ریالی می
نامه بیشتر نخواهد بود.بیمه براي هر نفر از مبلغ مندرج در شرایط خصوصی بیمه

با اخذ حق بیمه اضافی بر اسـاس شـرایط اختصاصـی    گربیمهگذار و موافقت اضافی با درخواست بیمههايپوششهاي اضافی:پوشش-15ماده 
تواند تحت پوشش قرار گیرد.نامه میبیمه

یا ذینفـع یـا   دیدهزیانتوافقی انجام نشده و موکول به ارائه رأي دادگاه شده است، حسب مورد صورتبهکه پرداخت خسارت درمواردي-16ماده 
ظرف پانزده روز از تاریخ ابالغ رأي قطعی یا ظرف پانزده روز پس از قطعی شدن رأي ابالغی بـا مـدارك الزم بـراي    اندمکلفهاآنقانونی مقامقائم
وصول درخواست، آن را ثبـت و ضـمن تحویـل    محضبهگر مکلف است گر مراجعه و درخواست خود را تسلیم نمایند. بیمهافت خسارت به بیمهدری

متقاضـی بررسـی کنـد. چنانچـه     حضوردررسیدي به متقاضی مشتمل بر نام متقاضی، تاریخ تسلیم و شماره ثبت، نقصان یا کامل بودن مدارك را 
و چنانچـه  ) روز از تاریخ تقاضا، خسـارت متعلقـه را پرداخـت نمایـد    30گر موظف است حداکثر ظرف سی (تقاضا کامل باشد بیمهمدارك در زمان 

کتبی به متقاضی اعالم تا نسبت به رفع نقص حداکثر ظرف یک هفته اقدام کند.صورتبهمدارك تسلیمی ناقص باشد، مراتب را حضوراً و 
گر نخواهد بود.تاخیر در تکمیل مدارك موجب افزایش تعهدات بیمهیاومذکور ظرف مهلت مقرر عدم مراجعه اشخاص -4تبصره
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پرداخـت  محـض بـه نامـه پرداخـت خواهـد کـرد و     یا ذینفع بیمهدیدهزیانگذار به بیمهبااطالعنامه را گر خسارت موضوع این بیمهبیمه-17ماده 
دیده گذار یا زیانهاي تحت پوشش، حسب مورد به بیمهگردد. سایر هزینهالذمه میدیده بريزیانگذار و شخص یا اشخاص خسارت، در مقابل بیمه

گر در پرداخت خسارت تأخیر کند افزایش خسارت ناشی از افزایش احتمالی مبلغ دیه پرداخت خواهد شد. چنانچه پس از تکمیل مدارك الزم، بیمه
گر خواهد بود.بر عهده بیمه

نامه تعهدات خـود را  گر موظف است بر مبناي این بیمهگران باشد بیمهگذار همزمان تحت پوشش سایر بیمهمسئولیت بیمهکهدرصورتی-18ماده 
مراجعه نماید.هاآنگران به تواند براي بازیافت سهم سایر بیمهایفا نماید و سپس می

تواند قبل از صدور رأي مراجع قانونی گر محرز باشد میبیمهازنظرشدهارائهو مدارك گذار با توجه به اسناددر مواردي که مسئولیت بیمه-19ماده 
گـر در  مربوط را پرداخت کند. در این صـورت بیمـه  گذار و اخذ رضایت از مدعی یا مدعیان، خسارت و یا غرامتصالح، در صورت توافق با بیمهذي

ادعاي بعدي تعهدي نخواهد داشت.هرگونهبرابر 
نامه بر اساس مفاد در صورت صدور راي قطعی مبنی بر مسئولیت کارفرما، مؤسسه بیمه مکلف به پرداخت خسارت تا سقف تعهدات بیمه-20ماده

راي صادره خواهد بود.

گرخارج از تعهد بیمههايخسارت-فصل چهارم
نامه یا الحاقیـه آن بـه نحـو    نامه نیست مگر آنکه در بیمهپوشش این بیمهتحتزیرهايخسارتگر:خارج از تعهد بیمههايخسارت-21ماده 

دیگري توافق شده باشد:
گـذار  مواردي که بنا به راي مراجع ذیصالح بیمهدرمگرزمان به آن دچار گردیده باشد مروربهکلیه امراضی که شخص در اثر فعالیت عادي و -1

باشد.شدهشناختهمسئول 
ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوري.هايخسارت-2
ناشی از تشعشعات رادیواکتیو.غیرمستقیممستقیم و یا هايخسارت-3
حوادث ناشی از جنگ، اعتصاب، شورش، اغتشاش، بلوا و تعطیلی کار-4

گر نخواهد بود:در موارد زیر جبران خسارت در تعهد بیمهغیرقابل جبران:هايخسارت-22ماده 
گذار و کارکنان وي در ایجاد حادثه موضوع بیمه با تشخیص مراجـع ذیصـالح در طـول مـدت اعتبـار      ناشی از عمد و تقلب بیمهايهخسارت-1

نامه.بیمه
حوادث ناشی از درگیري و نزاع.-2
گردان توسط کارکنان.یا روانمخدرموادحوادث ناشی از مصرف مسکرات، -3
.خریدقابلهايمجازاتمحکومیت به جزاي نقدي به نفع دولت و -4
کمتر از پانزده سال تمام باشد.هاآنغرامت و خسارت وارده به کارکنانی که سن -5
صالح.غرامت و خسارت وارد به اتباع خارجی فاقد مجوز معتبر کار از مراجع ذي-6
.ايهستهار مستقیم و غیرمستقیم ناشی از انفجهايخسارت-7
.شودنمیگذار مسئول آن شناخته کلیه حوادثی که طبق نظر مراجع ذیصالح بیمه-8

سایر موارد-فصل پنجم
نامه را فسخ نماید:روزه بیمه20اخطار کتبیتواند بانامه میدر موارد زیر هر یک از طرفین بیمهنامه:نحوه فسخ بیمه-23ماده 

گر:بیمهموارد فسخ از سوي -1
هاي بدهکار صادره.بیمه در سررسیدهاي مندرج در اعالمیهعدم پرداخت حق-
بیمه اضافی مربوط.گذار به پرداخت حقتشدید خطر و عدم موافقت بیمه-
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شرکت بیمه سامان
شرایط عمومی بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان 

LAC001

02تجدید نظر:

6از 6صفحه : 

الیه.گذار توسط ورثه یا منتقلگذار و عدم انجام وظایف بیمهفوت بیمه-
گذار:موارد فسخ از سوي بیمه-2

بیمه راضی نشود.گر به تخفیف حقخطر، برطرف شده یا کاهش یابد و بیمهکهدرصورتی-
گر به هر دلیل.متوقف شدن فعالیت بیمه-
گذار به ادامه پوششعدم تمایل بیمه-

گذار برگشت داده شود. در بیمهروزشمار محاسبه و به صورتبهاست ماندهباقیگر، باید حق بیمه مدتی که در صورت فسخ از طرف بیمه-24ماده 
به شرح ذیل محاسبه و بقیه آن مسترد خواهد شد:مدتکوتاهگذار حق بیمه مدت بیمه بر اساس تعرفه نامه از طرف بیمهصورت فسخ بیمه

نامـه رخ دهـد و ادعـاي خسـارت     گذار براي حوادثی است که در مدت اعتبـار بیمـه  گر منحصر به مسئولیت بیمهتعهدات بیمهمرور زمان:-25ماده 
مطالبه خسارت قاطع مرور زمـان  منظوربهگذار یا کارکنان وي گر اعالم شود. هرگونه اقدام بیمهنامه به بیمهحداکثر ظرف دو سال پس از انقضاي بیمه

خواهد بود.
داور نشود بـه وفصلحلمذاکرهاز طریقکهدرصورتینامه، بیمهایناز تفسیر و یا اجرايناشیاختالفهرگونهاختالف:وفصلحلنحوه -26ماده 
الطرفین بـه مرضیداورمورد انتخابدر طرفینکهدرصورتی. استاالتباعالزمطرفین و برايمزبور قطعیداورخواهد شد و رأيارجاعالطرفینمرضی
هیأت داوري ارجاع و به ترتیب زیر عمل خواهد شد:بهنرسند موضوعتوافق

نماید.میدیگر معرفی طرفبهو تعییناختصاصینفر داوریکاز طرفینهر یک-1
خواهند نمود.انتخابداورسرعنوانبهرا دیگريداور،اتفاقبهمورد اختالفدرباره موضوعاز بحثقبلداوران اختصاصی-2
خواهد بود.االتباعالزمطرفینآرا، معتبر و برايبا اکثریتداوريهیأترأي-3
تـا  د و یـا داوران اختصاصـی  نکنـ خود را تعیـین اختصاصی، داورمقابلطرفداورو معرفیروز بعد از انتخاب30تا از طرفینهر یککهدرصورتی-4

بنماید.داورسرداور یا تعییندرخواستصالحذيمورد از دادگاهتوانند حسباز طرفین مینرسند هر یکتوافقبهداورسرروز در مورد تعیین30
عـرف بیمـه و سـایر قـوانین جـاري کشـور       ن بیمه،بر اساس قانونامه ذکر نشده است در مواردي که در این بیمهبینی نشده:موارد پیش-27ماده 

.جمهوري اسالمی ایران عمل خواهد شد

سالهیکحق بیمه بر مبناي حق بیمه مدت اعتبار
درصد حق بیمه ساالنه5روز5تا 
حق بیمه ساالنهدرصد 10روز15روز تا 6از 
درصد حق بیمه ساالنه20روز30روز تا 16از 
درصد حق بیمه ساالنه30روز60روز تا 31از 
درصد حق بیمه ساالنه40روز90روز تا 61از 
درصد حق بیمه ساالنه50روز120روز تا 91از 
درصد حق بیمه ساالنه60روز150روز تا 121از 
درصد حق بیمه ساالنه70روز180روز تا 151از 
درصد حق بیمه ساالنه85روز270روز تا 181از 
درصد حق بیمه ساالنه100به باالروز270از 
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