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شرايط عمومي بيمه مسئوليت مدني کارفرما در قبال کارکنان

فصل اول- کليات

اينالينفکجزءکهگزاربیمهکتبیپیشنهادومرتبطمقرراتوقوانینسايرو1316سالمصوببیمهقانوناساسبرنامهبیمهاين:نامهبيمهاساس1-ماده

قبليانامهبیمهصدورباهمزمانونبودهگربیمهقبولموردکهگزاربیمهپیشنهادازقسمتآنباشد.میطرفینتوافقموردآنمفادوگرديدهتنظیماست،نامهبیمه

شود.نمیمحسوبگربیمهتعهداتجزءاست،گرديدهاعالمگزاربیمهبهکتباآناز

است:رفتهکاربهآنمقابلتعريفباعمومیشرايطايندرزيراصطالحاتوتعاريفاصطالحات:وتعاريف۲-ماده

است.رشتهايندربیمهعملیاتانجامبهمجازوبودهايراناسالمیجمهوريمرکزيبیمهازفعالیتپروانهدارايکهاستيابیمهمؤسسهگر:بيمه-2/1

پردازد.مینامهبیمهپوششتحتحادثهبروزياوقوعازناشیخسارتجبرانبرايگربیمهتعهدوپوششاخذبرابردرگذاربیمهکهوجهیبيمه:حق-2/2

لزومصورتدروخودمسئولیتمقرر،بیمهحقپرداختازايدروکندمیمنعقدگربیمهبارابیمهقراردادکهحقوقیياحقیقیشخصهرگزار:بيمه-2/3

است.دادهقرارپوششتحتکارکنانمقابلدررااستگرديدهدرجآنالحاقیهياونامهبیمهدرآنهامشخصاتکهخوداجرايیعوامل

عواملمسئولیتکهصورتیدرنمايند،میفعالیتگزاربیمهکارمندياکارگرعنوانبهکشورمقرراتوقوانینسايرياکارقانونطبقکهافراديکارکنان:-2/4

گردند.میتعريفاينمشمولنیزآنهاکارکنانباشد،گرفتهقراربیمهپوششتحتگزاربیمهاجرايی

شدهايجادنامهبیمهاينپوششتحتحادثهوقوعاثردروبودهارشياوديهمشمولاسالمیمجازاتقانوناساسبرکهبدنبهصدمهنوعهربدني:صدمه-2/5

باشد.

قرارپوششتحتنامهبیمهخصوصیشرايطدرکهمیزانیتاحداکثرآنهاپزشکیهزينههمچنینوکارکنانفوتيابدنیصدمهازناشیارشياديهخسارت:-2/6

باشد.شدهآنپرداختبهمحکومگزاربیمهقضايی،مراجعرأيطبقآنکهبرمشروطاست،گرفته

باشد.گزاربیمهعهدهبرآنجبرانکهپرداختقابلخسارتهرازدرصديفرانشيز:-2/7

شود.میانجامفعالیت)(مکاندرکارگاهبیمه،پیشنهادفرمدرگزاربیمهکتبیاظهاراساسبرکهاستفعالیتیبيمه:پوششتحتفعاليت-2/8

بهبدنیصدمهآمدنواردموجبوافتادهاتفاقبیمهمدتدربیمهپوششتحتفعالیتانجاممناسبتبهياحینکهرخدادينوعهرپوشش:تحتحادثه-2/9

شود.آنهافوتياوکارکنان

نمايندمیوظیفهانجامآنجادربیمهپوششتحتفعالیتانجاممناسبتبهوگزاربیمهدرخواستحسبکارکنانکهايمحدودهفعاليت):کارگاه(مکان-2/10

جزءنیزاستشدهايجادکارکناناستفادهبرايکهآنامثالوکارکناننظافتوغذاخورياستراحت،محلاست،شدهدرجنامهبیمهخصوصیشرايطدرآننشانیو
شود.میمحسوبفعالیتمحل

باشد.مینامهبیمهپیوستورسیدهمرکزيبیمهتأيیدبهکهنامهبیمهاضافیپوششهايشرايطنامه:بيمهپيوستشرايط-2/11

قبالاست)درگرديدهدرجآنالحاقیهياونامهبیمهدرآنهامشخصاتوي(کهخارجیعواملياوگزاربیمهمدنیمسئولیتازاستعبارتبيمه:موضوع۳-ماده

شود.واردکارکنانبهفعالیت)(مکانکارگاهدربیمهپوششتحتحادثهوقوععلتبهکهبدنیصدمات

است.گرديدهمشخصنامهبیمهخصوصیشرايطدرکهاستترتیبیبهنامهبیمهانقضايوشروعزمان:نامهبيمهانقضایوشروع4-ماده

فصل دوم- وظايف و تعهدات  بيمه گزار
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قرارگربیمهاختیاردررابیمهموضوعبهراجعاطالعاتهمهونمايدتکمیلرابیمهپیشنهادياپرسشنامهفرمصداقت،ودقتکمالبااستمکلفگزاربیمه5-ماده

بنمايد،اظهاريواقعبرخالفيانمودهخوددارياست،موثرخطرارزيابیدرکهمطالبیاظهارازعمداگربیمههايپرسشبهپاسخدرگزاربیمهکهصورتیدردهد،
حقفقطنهمواردگونهايندرباشد.نداشتهحادثهوقوعدرتأثیريهیچگونهاستشدهاظهارواقعبرخالفياشدهکتمانکهمطلبیاينکهولوبودخواهدباطلنامهبیمه
بیمهازرانشدهسررسیداقساطنیزواستافتادهعقبتاريخآنتاکهرابیمهحقاقساطتواندمیگربیمهبلکهشدنخواهدمستردويبهگزاربیمهپرداختیبیمه
نمايد.مطالبهگزار

خالفاظهاراتيانشدهاظهارمطلبگاههرصورتايندرشود.نمیباطلبیمهعقدنباشد،عمدرويازواقعخالفاظهاراتيامطالباظهارازخوددارياگر6-ماده

قرارداديانمايدابقارابیمهقراردادودريافتاورضايتصورتدرگزاربیمهازرابیمهحقاضافهياداردحقگربیمهشود،معلومپوششتحتحادثهوقوعازقبلواقع،
گزاربیمهبهمراتبابالغازپسروزدهفسخاثردهد.اطالعگزاربیمهبهسفارشینامهيااظهارنامهموجببهرامراتببايدگربیمهفسخ،صورتدرکند.فسخرابیمه

رامطالبیگزاربیمهکهگرددمعلومخسارتايجادازبعدچنانچهنمايد.مستردگزاربیمهبهرافسختاريختادريافتیبیمهحقاضافهبايدگربیمهوشودمیشروع
میپرداختبايدواقع،وکاملطوربهخطراظهارصورتدرکهايبیمهحقبهشدهپرداختبیمهحقنسبتبهخسارتاست،کردهاظهارواقعخالفيانکردهاظهار
است.گزاربیمهعهدهبرواقعیخسارتمیزانتاآنالتفاوتمابهپرداختوشدخواهدپرداختومحاسبهشد،

کارگاهدرتغییريياوشودخطرتشديدموجبکهآوردبوجودبیمهپوششتحتفعالیتوضعیتوکیفیتدرتغییراتیبیمهمدتطولدرگزاربیمهگاههر7-ماده

تغییرياخطرتشديداگربرساند.گربیمهاطالعبهراموضوعبالفاصلهاستموظفنشود،خطرتشديدبهمنجرآنکهولوآيد،وجودبهکارکنانتعدادياوفعالیت)(مکان
وقوعازقبلخطرتشديدصورتدرکند.اعالمگربیمهبهرسماخوداطالعتاريخازروز10ظرفرامراتببايدنباشد،گزاربیمهعملنتیجهدربیمهموضوعوضعیت
حادثهوقوعازبعدگاههرکند.فسخرانامهبیمهنامه،بیمهاين20مادهمفادرعايتبايادهدادامهرابیمهقرارداداضافیبیمهحقدريافتباتواندمیگربیمهخسارت،

نمايد.پرداختمشدد،خطربامتناسببیمهحقبهشدهتعیینبیمهحقنسبتبهراخسارتتواندمیگربیمهاست،بودهخطرتشديدازناشیخسارتکهشودمعلوم

کهکارکنانسويازخسارتمطالبهياوادعانوعهردريافتهمچنینوبیمهپوششتحتحادثههرگونهوقوعازخوداطالعتاريخازاستموظفگزاربیمه8-ماده

دهد:انجامرازيراقداماتشفاهی)ياکتبیاز(اعمشودمیمربوطنامهبیمهاينبه
ظرفرامراتبيانمايداعالمرامطروحهادعايياوحادثهوقوعخسارت،اعالمفرمتکمیلباومراجعهگربیمهشعبازيکیبهکاريروزپنجظرفحداکثر-8/1

برساند.گربیمهاطالعبهسفارشیپستطريقازمذکورمدت
ونامزيانديده،مشخصاتاست،شدهدعوااقامهياوخسارتمطالبهآنموجببهکهعنوانیودعواکنندهاقامهياوخواهاننشانیونامدعوا،موضوعياخواسته-8/2

جهتگربیمهکهرامدارکیواسنادنوعهروداردوقوفآنبرکهراموضوعبهمربوطديگرنکاتومشخصاتاطالعات،هرگونهوادعاموردمبلغاحتمالی،شهودنشانی
نمايد.کمکدفاعورسیدگیوتحقیقاتدررااووتسلیمويبهداردنیازآنبهخودمسئولیتاحرازوموضوعبررسی

آورد.عملبهگربیمهباراالزمهمکاريدفاتر،واسنادبررسیعنداللزوموتحقیقاتیوکارشناسیامورانجاموفعالیت)(مکانکارگاهازبازديدبراي-8/3

گزاربیمهصورتايندرگیرد.عهدهبربیمهاينموضوعهايمسئولیتمناسبتبهراگزاربیمهازدفاعخودهزينهبهلزومصورتدرتواندمیگربیمه9-ماده

نمايد.تفويضگربیمهبهرسماراوکیلتعییناختیاراستموظف

91مادهموضوعکارکنانسالمتوايمنیخصوصدرفنیحفاظتعالیشورايمصوبمقرراترعايتعدمدلیلبهشدهواقعخسارتشودمحرزچنانچه10-ماده

کند.اعمالفرانشیزدرصد10تاموردحسبتواندمیگربیمهاست،دادهرخکارقانون

ترتیبیبهبیمهحقپرداختبهمنوطگربیمهتعهداتاجرايوايبیمهپوشششروعولیشودمیصادرگربیمهقبولوگزاربیمهتقاضايبانامهبیمهاين11-ماده

نکندپرداختدلیلهربهرارسیدهموعداقساطازيکهرگزاربیمهوباشدقسطیصورتبهبیمهحقپرداختچنانچهاست.شدهبینیپیشنامهبیمهدرکهاست
حقنسبتبهخسارتحادثه،وقوعصورتدرباشدنکردهفسخرانامهبیمهگربیمهچنانچهنمايد.فسخنامهبیمهاين20مادهرعايتبارانامهبیمهتواندمیگربیمه
شدهتوافقديگرينحوبهنامهبیمهخصوصیشرايطدرآنکهمگرشد،خواهدپرداختشد،میپرداختبايدحادثهوقوعزمانتاکهايبیمهحقبهشدهپرداختبیمه
باشد.

اقامتگاهونشانیتغییراستموظفگزاربیمهاست.گرديدهدرجنامهبیمهاينمتنوبیمهپیشنهاددرکهاستهمانگزاربیمهقانونیاقامتگاهونشانی1۲-ماده

شود.میشناختهمعتبرگزاربیمهقبلیاقامتگاهونشانیصورتاينغیردربرساند.گربیمهاطالعبهکتبیصورتبهراخودقانونی

فصل سوم- وظايف و تعهدات بيمه گر

تحتآنهامسئولیتکهوياجرايیعواملياوگزاربیمهمسئولیتاحرازوپوششتحتحادثهوقوعصورتدراستمتعهدگربیمهنامهبیمهصدوربا1۳-ماده

نمايد.پرداختنامهبیمهخصوصیشرايطدرمندرجمیزانبهحداکثرومداركتکمیلازپسروز15مدتظرفراخسارتاست،گرفتهقرارنامهبیمهاينپوشش
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بیمهمسئولیتدرصدمبنايبرپرداختقابلخسارتمیزانتوافق،عدمصورتدرشود.میتعیینزيانديدهياگزاربیمهوگربیمهتوافقباپرداختقابلخسارتمیزان
مبلغحداکثرصورتهردرشود.میپرداختومحاسبهپرداخت،روزرايجديهنوعارزانترينريالیمعادلرويآناعمالوشودمیتعیینقضايیمراجعتوسطکهگزار

بود.نخواهدبیشترنامهبیمهخصوصیشرايطدرمندرجمبلغازنفر،هربرايپوششتحتحادثههردرپرداختقابلخسارت

ارايهقابلآنبعديتغییراتونامهبیمهپیوستشرايطچارچوبدرمربوطبیمهحقاخذباگربیمهموافقتوگزاربیمهدرخواستبااضافیهايپوشش:تبصره

است.

قانونینمايندهياقانونیوراثيازيانديدهموردحسباست،شدهدادگاهرأيارايهبهموکولونشدهانجامتوافقیصورتبهخسارتپرداختکهدرمواردي14-ماده

ومراجعهگربیمهبهخسارتدريافتبرايالزممداركباابالغیرأيشدنقطعیازپسروزپانزدهظرفياقطعیرأيابالغتاريخازروزپانزدهظرفمکلفندآنها
تاريخمتقاضی،نامبرمشتملمتقاضیبهرسیديتحويل،ضمنونمودهثبتراآندرخواست،وصولمحضبهاستمکلفگربیمهنمايند.تسلیمراخوددرخواست

تاريخازروز(30)سیظرفحداکثراستموظفگربیمهباشد،کاملتقاضازماندرمداركچنانچهکند.بررسیرامداركبودنکامليانقصانثبت،شمارهوتسلیم
کند.نقصرفعهفتهيکطیحداکثرتااعالممتقاضیبهکتبیصورتبهرامراتبباشد،ناقصتسلیمیمداركچنانچهونمايدپرداخترامتعلقهخسارتتقاضا،ثبت

گربیمهيابد،افزايشديهمیزانخسارت،پرداختورسیدگیجهتگربیمهنیازموردمداركارايهدرذينفعيازيانديدهگذار،بیمهتأخیرعلتبهکهصورتیدرتبصره:

داشت.نخواهديافتهافزايشمبلغاساسبرديهپرداختبهتعهدي

پرداختمحضبهوکردخواهدپرداختآنهاقانونینمايندهياويقانونیوراثيازيانديدهبهگزاربیمهاطالعبارانامهبیمهاينموضوعخسارتگربیمه15-ماده

عملخودتعهداتبه13مادهدرمقررمهلتدرگربیمهالزم،مداركتکمیلازپسچنانچهشد.خواهدالذمهبريذينفعافرادديگروزيانديدهگذار،بیمهمقابلدر
بود.خواهدگربیمهعهدهبرديهمبلغاحتمالیافزايشازناشیخسارتافزايشنکند،

نیزگرانبیمهسايرپوششتحتهمزماندارد،قرارنامهبیمهاينپوششتحتآنهامسئولیتکهوياجرايیعواملياوگزاربیمهمسئولیتکهصورتیدر16-ماده

نمايد.مراجعهآنهابهگرانبیمهسايرسهمبازيافتبرايتواندمیسپسونمايدايفاراخودتعهداتنامهبیمهاينمبنايبراستموظفگربیمهباشد

میگربیمهباشد،محرزگربیمهنظرازوي،اجرايیعواملياوگزاربیمهمسئولیتشده،ارايهمداركواسنادونامهبیمهشرايطبهتوجهباکهصورتیدر17-ماده

هربرابردرگربیمهصورتايندرکند.پرداخترامربوطخسارتقضايی،مراجعرأيصدورازقبلمدعیان،يامدعیازرضايتاخذوگزاربیمهباتوافقصورتدرتواند
داشت.نخواهدتعهديبعديادعايگونه

فصل چهارم- خسارت های خارج از تعهد بيمه گر

باشد:شدهتوافقديگرينحوبهآنپیوستشرايطياوالحاقیهنامه،بیمهدرآنکهمگرنیستنامهبیمهاينپوششتحتزيرموارد18-ماده

شناختهمسئولگزاربیمهذيصالح،مراجعرأيبهبناکهموارديدرمگرباشدگرديدهدچارآنبهزمانمروربهوعاديفعالیتاثردرشخصکهامراضیکلیه-181/
شود.

نقلیه.وسايلازناشیحوادثاثردرثالثشخصبهشدهواردخساراتاجباريبیمهقانونمشمولموتورينقلیهوسايلحوادثازناشیخسارتهاي-18/2
راديواکتیو.تشعشعاتازناشیمستقیمغیرياومستقیمخسارتهاي-18/3
کار.تعطیلیوتروريستیاعمالبلوا،اغتشاش،شورش،اعتصاب،جنگ،ازناشیخسارتهاي-18/4
فشان.آتشوبهمنزمین،رانشگردباد،صاعقه،طوفان،سیل،زلزله،قبیلازطبیعیحوادثازناشیخسارتهاي-18/5

بود:نخواهدگربیمهتعهددرخسارتجبرانزيرموارددر19-ماده

ذيصالح.قانونیمرجعتشخیصباآنهاکارکنانياواجرايیعواملگزار،بیمهتقلبياعمدازناشیهايخسارت-19/1
نزاع.ودرگیريازناشیحوادث-19/2
کارکنان.گردانروانيامخدرموادمسکرات،مصرفازناشیخسارتهاي-19/3
خريد.قابلهايمجازاتودولتنفعبهنقديجزايبهمحکومیت-19/4
باشد.تمامسالپانزدهازکمترآنهاسنکهکارکنانیبهواردهخسارتوغرامت-19/5
اي.هستهانفجارازناشیغیرمستقیمومستقیمهايخسارت-19/6
مسئولاست،گرفتهقرارنامهبیمهاينپوششتحتآنهامسئولیتکهوياجرايیعواملياوگزاربیمهذيصالح،قانونیمراجعتشخیصطبقکهحوادثیکلیه-19/7
نشوند.شناختهآن
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فصل پنجم- ساير موارد

نمايد:فسخرانامهبیمهروزه20کتبیاخطارباتواندمینامهبیمهطرفینازيکهرزيرموارددر:نامهبيمهفسخ۲0-ماده

گر:بيمهسویازفسخموارد
نامه.بیمهدرمندرجشدهتوافقسررسیدهايدربیمهحقپرداختعدم-
مربوط.اضافیبیمهحقپرداختباگزاربیمهموافقتعدموخطرتشديد-
گرفتهقرارنامهبیمهاينپوششتحتآنهامسئولیتکهوياجرايیعواملياوقانونیورثهتوسطگربیمهمقابلدرويتعهداتووظايفانجامعدموگزاربیمهفوت-

است.

گزار:بيمهسویازفسخموارد
بیمه.حقکاهشباگربیمهموافقتعدموآنسطحکاهشيابیمهپوششتحتفعالیتتوقفدرصورت-
حادثه.گونههروقوعازقبلقراردادادامهبهگزاربیمهتمايلعدم-

شود.میدادهبرگشتگزاربیمهبهومحاسبهروزشمارصورتبهاستماندهباقیکهمدتیبیمهحقگر،بیمهطرفازفسخصورتدر:نامهبيمهفسخ۲1-ماده

:شدخواهدمستردآنبقیهومحاسبهذيلشرحبهمدتکوتاهتعرفهاساسبربیمهمدتبیمهحقگزاربیمهطرفازنامهبیمهفسخصورتدر
بر مبناي حق بیمه يکسالهمدت اعتبارحق بیمه

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

درصد حق بیمه ساالنه 20از  16 روز تا 30 روز
درصد حق بیمه ساالنه 30از 31 روز تا 60 روز
درصد حق بیمه ساالنه 40از 61 روز تا 90 روز

50 درصد حق بیمه ساالنهاز 91 روز تا 120 روز

درصد حق بیمه ساالنه 60از 121  روز تا 150 روز
درصد حق بیمه ساالنه 70از 151 روز تا 180 روز
درصد حق بیمه ساالنه 85 از 181 روز تا 270 روز

درصد حق بیمه ساالنه 100از 270 روز به باال

بهذينفعافرادسايريازيانديدهگذار،بیمهاقدامگونههراست.دعويمنشاءحادثهوقوعزمانازسالدوحداکثرنامهبیمهاينزمانمرورزمان:مرور۲۲-ماده

بود.خواهديکسالجديدزمانمرورمدتوبودهزمانمرورقاطعخسارت،مطالبهمنظور

داوربهنشودفصلوحلمذاکرهطريقازکهصورتیدرنامه،بیمهايناجرايياوتفسیرازناشیاختالفهرگونهاختالف:فصلوحلنحوه۲۳-ماده

بهالطرفینمرضیداورانتخابمورددرطرفینکهصورتیدر.استاالتباعالزمطرفینبرايوقطعیمزبورداوررأيوشدخواهدارجاعالطرفینمرضی
شد:خواهدعملزيرترتیببهوارجاعداوريهیأتبهموضوعنرسندتوافق

نمايد.میمعرفیديگرطرفبهوتعییناختصاصیداورنفريکطرفینازيکهر-23/1
نمود.خواهندانتخابسرداورعنوانبهراديگريداوراتفاق،بهاختالفموردموضوعدربارهبحثازقبلاختصاصیداوران-23/2
بود.خواهداالتباعالزمطرفینبرايومعتبرآرا،اکثريتباداوريهیأترأي-/233
30تااختصاصیداورانياونکندتعیینراخوداختصاصیداور،مقابلطرفداورمعرفیوانتخابازبعدروز30تاطرفینازيکهرکهصورتیدر-/234
رادعويبهرسیدگیدرخواستذيصالحدادگاهازموردحسبتواندمیطرفینازيکهروگرديدهمنتفیداوريروشنرسند،توافقبهسرداورتعیینمورددرروز

بنمايد.

اسالمیجمهوريکشورجاريقوانینسايروبیمهعرفبیمه،قانوناساسبراستنشدهذکرنامهبیمهايندرکهموارديدرنشده:بينيپيشموارد۲4-ماده

شد.خواهدعملايران


