شورایعالی بیمهدر اجرای ماده  ۷۱قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و

بیمهگری،در جلسه مورخ «۷۰۳۷/۷۷/۳۰شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی

حرفهایکارفرمادرقبالکارکنان»رامشتملبر ۷۱مادهو ۴تبصرهبهشرحذیل

تصویبنمود:
فصل اول -کلیات 
اینبیمهنامهبراساسقانونبیمهمصوباردیبهشتماه،

ماده  -۱اساس بیمهنامه:
سال  ۷۰۷۱و سایر قوانین و مقررات مرتبط و پیشنهاد کتبی بیمهگذار (که جزء
یباشد.آنقسمت
نامهمی باشد)تنظیمگردیدهوموردتوافقطرفینم 


الینفکاینبیمه
گرنبودهوهمزمانباصدوربیمهنامهیاقبل


گذارکهموردقبولبیمه

ازپیشنهادبیمه
گرمحسوبنمیشود .


گذاراعالمگردیدهاست،جزءتعهداتبیمه
ازآنکتباًبهبیمه
ماده  -۲تعاریف و اصطالحات:اصطالحاتزیردراینشرایطعمومیباتعریف
مقابلآنبهکاررفتهاست :
ی استکهدارایپروانهفعالیتازبیمهمرکزیجمهوری
مؤسسهبیمها 

 -۱.بیمهگر:
اسالمیایرانبودهومجازبهانجامعملیاتبیمهدراینرشتهاست .
 -۲حق بیمه:وجهیکهبیمهگذاردربرابراخذپوششوتعهدبیمهگربرایجبران
خسارتناشیازوقوعیابروزحادثهتحتپوششبیمهنامهمیپردازد .
گرمنعقدمیکند


هرشخصحقیقییاحقوقیکهقراردادبیمهرابابیمه
 -۳بیمهگذار:
ومتعهدبهپرداختحقبیمهمیباشد .

گذارحقالعملاعم


افرادیکهدرازایانجامکارموضوعبیمهازبیمه
-۴کارکنان:
رمزایادریافتمینمایندویامشخصاتآنهادر

ازحقوقومزد،سهمسودویاسای
شرایطخصوصیبیمهنامهدرجشدهاست .

تبصره-در صورتیکه بیمهگذار شخص حقوقی باشد ،اعضای هیات مدیره و
توانندجزءکارکنانتحتپوششبیمهنامهباشند .


مدیرعاملشرکتنیزمی
دچارصدمهجسمی،نقصعضو

 -۵زیاندیده/گان:کارکنانیکهدراثروقوعحادثه 
اند .
(کلییاجزئی)ویافوتگردیده 

-۶کار موضوع بیمه :هرنوعوظیفهشغلیکهبرحسبارجاعکارفرما،کارکنان
موظفبهانجامآنهستند .
 -۷حادثه موضوع بیمه:رویدادی است که حین و به مناسبتانجام کار موضوع
بیمه و در مدت اعتبار بیمهنامه اتفاق افتد و منجر به صدمه جسمی ،نقصعضو،
ازکارافتادگی یا فوت کارکنان گردد و بیمهگذار مسئولجبرانخسارت یا پرداخت
غرامتناشیازآنشناختهشود .
تبصره-کلیه حوادثی کهدرجریان امور روزمره وجاری و در  استراحت و
غذاخوریونظافتوامثالآندرمحدودهمکانیموضوعبیمهبرایکارکناناتفاق
افتد،حادثهموضوعبیمهتلقیمیگردد .


می
 -۸محدوده مکانی موضوع بیمه :محدوده ای است که کارکنانحسب درخواست
کارفرمایانمایندهاودرآنجاکارمیکنندووازطریقدرجنشانییاتعیینحدودآن

نامهمشخصمیگردد .


درشرایطخصوصیبیمه
 -۹نقص عضو:قطع،تغییرشکلویاازدستدادنتواناییانجامکارعضویاز
اعضای بدن که ناشی ازحادثه موضوع بیمهبوده و وضعیتدائم و قطعیداشته
باشد .
گرمتعهدمیگردددرصورت


وجهیاستکهبیمه
-۷۳غرامتفوتونقصعضو:
بروزصدماتجسمییافوتکارکنانناشیازوقوعحادثهمشمولبیمهطبقشرایط
اینبیمهنامهبهزیاندیدهیاذینفعبپردازد .

 -۱۱موضوع بیمه:عبارت است از مسئولیت مدنی حرفهای بیمهگذار در قبال
پرداخت هزینههای پزشکی و غرامت صدمه جسمی ،نقصعضو و فوت کارکنان
بیمهگذارناشیازحادثهموضوعبیمه .

شروعوانقضایمدتبیمهنامهبهترتیبیخواهدبودکهدر

ماده  -۳مدت بیمهنامه:
نامهمشخصمیگردد .


شرایطخصوصیبیمه
فصل دوم -وظایف و تعهدات بیمهگذار 
ماده -۴بیمهگذار مکلف است با رعایت دقت و صداقت در پاسخ به پرسشهای
بیمهگر همه اطالعات راجع به موضوع بیمه را در اختیار وی قرار دهد .اگر

هایبیمهگربهعمدازاظهارمطلبیخوددارینمایدویا


گذاردرپاسخبهپرسش

بیمه
بهعمدبرخالفواقعاظهاریبنمایدبیمهنامهباطلخواهدبودولومطلبیکهکتمان

شده یا بر خالف واقع اظهار شده است هیچگونه تأثیری در وقوع حادثه نداشته
گذاربهویمستردنخواهدشدبلکهبیمهگر


بهعالوهنهفقطوجوهپرداختیبیمه
باشد.
بیمهراکهتاآنتاریخعقبافتادهاستنیزازبیمهگذارمطالبه


توانداقساطحق

می
نماید .
ماده -۵هرگاهدرطولمدتبیمهتغییراتیدرکیفیتو وضعیتکارموضوعبیمه
بوجودآیدکهموجبتشدیدخطرشودویاتغییریدرمحدودهمکانیموضوعبیمهو
یاکارکنانبهوجودآیدولوآنکهمنجربهتشدیدخطرنشودبیمهگذارموظفاست

بالفاصله موضوع را به اطالع بیمهگر برساند .اگر تشدید خطر یا تغییر وضعیت
تیجهعملبیمهگذارنباشدمشارالیهبایدمراتبراظرف۷۳روز

موضوعبیمهدرن

از تاریخاطالعخودرسماً به بیمه گراعالمکند.در صورت تشدید خطر قبل از
وقوع خسارت ،بیمهگر میتواند حق بیمه اضافی را متناسب با خطر برای مدت
گذاربیمهنامهرافسخ


باقیماندهمطالبهودرصورتعدمپرداختآنتوسطبیمه
نماید.هرگاهبعدازوقوعحادثهمعلومشودکهخسارتناشیازتشدیدخطربوده
شدهبهحقبیمهمتناسببا


بیمهتعیین

تواندخسارترابهنسبتحق

گرمی

استبیمه
خطرمشدد،پرداختنماید.
بیمهگذارموظفاستحسبموردمقرراتمصوبشورایعالیحفاظت
ماده -۱
فنیرارعایتنمایدواقداماتالزمومتعارفرابرایجلوگیریازوقوعحوادثو
توسعهخسارتبهعملآورد .
بیمهگذارموظفاستازتاریخاطالعخودازوقوعهرگونهحادثهموضوع
ماده -۱
اینبیمهنامهوهمچنیندریافتهرنوعادعاویامطالبهکارکنانعلیهخودکهبهاین

نامهمربوطمیشود(اعمازکتبییاشفاهی)اقداماتزیرراانجامدهد :


بیمه
شعببیمهگرمراجعهوباتکمیلفرم

-۷حداکثرظرفپنجروزکاریبهیکیاز
اعالم خسارت ،وقوع حادثه و یا ادعای مطروحه را اعالم نماید و یا مراتب را
بهاطالعبیمهگربرساند .

ظرفمدتمذکورازطریقپستسفارشی
خواستهیاموضوعدعوا،نامونشانیخواهانویااقامهکنندهدعواوعنوانیکه

- ۷
بهموجبآنمطالبهخسارتویااقامهدعواشدهاست،مشخصاتزیاندیده،نامو
نشانیشهوداحتمالی،مبلغموردادعاوهرگونهاطالعات،مشخصاتونکاتدیگر
مربوطبهموضوعراکهبرآنوقوفداردوهرنوعاسنادومدارکیراکهدراین
باره در اختیار دارد به بیمهگر تسلیم و بیمهگر را در تحقیقات و رسیدگی و دفاع
کمکنماید.
-۰برای بازدید از محل حادثه و انجام امور کارشناسی همکاری الزم را با
بیمهگربهعملآورد .

یمهگرقائممقامبیمهگذارباحقواگذاریبهغیر،دردعاویمربوطبه

ماده-۸ب
شودکهبتواندپروندههایمربوطرادرمراجعقضاییتا


اینبیمهنامهمحسوبمی
میزان تعهد این بیمهنامه تعقیب نماید .بیمهگذار در طول مدت جریان دعوی نباید
اقدامی به عمل آورد که به حقوق بیمهگر در تعقیب دعوی لطمه وارد آورد ولی
نامهبیمهگذارحقهرگونهاقدامیخواهدداشت .


نسبتبهمازادتعهداتاینبیمه
چنانچهبیمهگذاربهتشخیصمراجعذیصالحسهواًوظایفمندرجدراین

ماده-۳
نامهراانجامندهدوباعثافزایشتعهدبیمهگرویامانعتشخیصعلتیاماهیت


بیمه
حادثهشود بیمهگر میتواند به نسبت تأثیر قصور بیمهگذار از میزانخسارت قابل
پرداختبکاهد.حکماینمادهنافیحقوقزیاندیدهنخواهدبود .
بیمهگذار موظف است تعداد واقعی کارکنان را به بیمهگر اعالم نماید.
ماده  -۷۳
چنانچهبعدازوقوعحادثهمعلومگرددکهآخرینتعداداظهارشدهکارکنانکمتراز
تعداد واقعی است تعهدات بیمهگر به نسبتتعداد اظهارشده به تعداد واقعی کاهش
یابد.دراینصورتپرداختمابهالتفاوتخسارتبرعهدهبیمهگذارخواهدبود .


می
بیمهنامه با تقاضای بیمهگذار و قبول بیمهگر صادر میشود ولی شروع
ماده  -۷۷
گرمنوطبهپرداختحقبیمهبهترتیبیاست


پوششبیمهایواجرایتعهداتبیمه
بینیشدهاست.چنانچهپرداختحقبیمهبهصورتقسطیباشد


نامهپیش

کهدربیمه
و بیمهگذارهر یک از اقساط موعدرسیده را به هر دلیل پرداخت نکند بیمهگر
میتواند بیمهنامه را با رعایت ماده  ۷۰این آییننامه فسخ نماید .چنانچه بیمهگر

بیمهنامه را فسخ نکرده باشد در صورت وقوع حادثه ،خسارت به نسبت حقبیمه

بیمهای که تا زمان وقوع حادثه باید پرداخت میشد پرداخت
پرداختشده به حق 

خواهدشدمگرآنکهدرشرایطخصوصیبیمهنامهضوابطدیگریدرجشدهباشد .

نشانیواقامتگاهقانونیبیمهگذارهماناستکهدرپیشنهادبیمهومتناین

ماده-۷۷
نامهدرجگردیدهاست.بیمهگذارموظفاستتغییرنشانیواقامتگاهقانونیخود


بیمه
رابهصورتکتبیبهاطالعبیمهگربرساند.درغیراینصورتنشانیواقامتگاه

تهمیشود .

قبلیبیمهگذارمعتبرشناخ

هاییکهبینطرفینبهعمل


نامهواوراقالحاقیباموافقت

هرگاهمفادبیمه
ماده-۷۰
آمده است مطابقت نداشته باشد بیمهگذار موظف است ظرف  ۷۱روز از تاریخ
دریافت بیمهنامه یا الحاقیه بطور کتبی تقاضای اصالح نماید وگرنه اوراق مذکور
قطعیتلقیخواهدشد.
صل سوم -وظایف و تعهدات بیمهگر
نامهدرتعهدبیمهگرخواهد


مواردزیرباصدوربیمه
پوششهایاصلی:

ماده  -۱۴
بود :
-۷غرامتفوت،صدمهجسمیونقصعضودائماعمازکلیوجزئیبرایهر
نفر در هر حادثه موضوع بیمه حداکثر به میزان مندرج در شرایط خصوصی
بیمهنامه .

-۲هزینههایپزشکیبرایهرنفردرهرحادثهموضوعبیمهپسازتاییدپزشک
معتمدوحداکثربهمیزانمندرجدرشرایطخصوصیبیمهنامه .

گروبیمهگذاریابر


غرامتفوت،صدمهجسمییانقصعضوباتوافقبیمه
تبصره-
مبنای درصد مسئولیت بیمهگذار در مراجع قضائی تعیین میشود و اعمال آن بر
رویمعادلریالیارزانتریندیهرایجروزمحاسبهمیشود.درهرصورتحداکثر

مبلغ قابل پرداخت در هر حادثه موضوع بیمه برای هر نفر از مبلغ مندرج در
شرایطخصوصیبیمهنامهبیشترنخواهدبود.


مهگذارو موافقت
پوششهاي اضافي:پوششهاي اضافي بادرخواستبی 

ماده-۷۱
يتواندتحت
مهنامهم 
بیمهگربااخذحقبیمهاضافي براساسشرایطاختصاصي بی 
پوششقرارگیرد .
ماده-۷۱درموارديکهپرداختخسارتبهصورتتوافقيانجامنشدهوموکولبه
ارائه رأي دادگاه شده است ،حسب مورد زیاندیده یا ذینفع یا قائم مقام قانوني آنها
مکلفند ظرف پانزدهروز از تاریخ ابالغ رأي قطعي یا ظرف پانزدهروز پس از
مهگرمراجعهو
قطعي شدنرأي ابالغي بامدارکالزمبراي دریافتخسارتبهبی 
مهگرمکلفاستبهمحضوصولدرخواست،آن
درخواستخودراتسلیمنمایند.بی 
را ثبت وضمن تحویلرسیدي به متقاضي مشتمل بر نام متقاضي ،تاریخ تسلیم و
شمارهثبت،نقصانیاکاملبودنمدارکرادرحضورمتقاضيبررسيکند.چنانچه
مهگر موظف است حداکثر ظرف سي ()۰۳
مدارک در زمان تقاضا کامل باشد بی 
روز از تاریخ تقاضا ،خسارت متعلقه را پرداخت نمایدو چنانچه مدارک تسلیمي
ناقصباشد،مراتبراحضوراًوبهصورتکتبيبهمتقاضياعالمتانسبتبهرفع
نقصحداکثرظرفیکهفتهاقدامکند .
تبصره-عدممراجعهاشخاصمذکورظرفمهلتمقررویاتاخیردرتکمیلمدارک
مهگرنخواهدبود .
موجبافزایشتعهداتبی 
مهگذاربهزیاندیدهیا
مهنامهرابااطالعبی 
مهگرخسارتموضوعاینبی 
ماده-۷۱بی 
مهگذار
مهنامهپرداختخواهدکردوبهمحضپرداختخسارت،درمقابلبی 
ذینفعبی 
نههايتحتپوشش،
يگردد.سایرهزی 
اندیدهبريالذمهم 
وشخصیااشخاصزی 
اندیده پرداخت خواهد شد .چنانچه پس از تکمیل
مهگذار یا زی 
حسب مورد به بی 
مهگر در پرداخت خسارت تأخیر کند افزایش خسارت ناشي از
مدارک الزم ،بی 
مهگرخواهدبود .
افزایشاحتماليمبلغدیهبرعهدهبی 
مهگران
مهگذار همزمان تحت پوشش سایر بی 
ماده -۷۱در صورتي که مسئولیت بی 
مهنامهتعهداتخودراایفانمایدوسپس
مهگرموظفاستبرمبناي اینبی 
باشدبی 
مهگرانبهآنهامراجعهنماید .
يتواندبرايبازیافتسهمسایربی 
م
مهگذارباتوجهبهاسنادومدارکارائهشدهاز
ماده-۷۳درمواردي کهمسئولیتبی 
يصالح،در
يتواندقبلازصدوررأي مراجعقانوني ذ 
مهگرمحرزباشدم 
نظربی 
مهگذارواخذرضایتازمدعيیامدعیان،خسارتویاغرامت
صورتتوافقبابی 
مهگر در برابر هر گونه ادعاي بعدي
مربوط را پرداخت کند .در این صورت بی 
تعهدينخواهدداشت .
ماده -۷۳درصورتصدورراي قطعي مبني بر مسئولیت کارفرما ،مؤسسه بیمه
مهنامه بر اساس مفاد راي صادره
مکلف به پرداخت خسارت تا سقف تعهدات بی 
خواهدبود .
فصل چهارم -خسارتهاي خارج از تعهد بیمهگر
خسارتهاي زیرتحت پوشش این

مهگر:
خسارتهاي خارج از تعهد بی 

ماده  -۷۷
مهنامهیاالحاقیهآنبهنحودیگريتوافقشدهباشد :
مهنامهنیستمگرآنکهدربی 
بی 
-۷کلیه امراضي که شخص در اثر فعالیت عادي و به مرور زمان به آن دچار
مهگذارمسئولشناخته
گردیدهباشدمگردرمواردي کهبنابهراي مراجعذیصالحبی 
شدهباشد .
-۷خسارتهايناشيازحوادثوسایلنقلیهموتوري .
-۰خسارتهايمستقیمویاغیرمستقیمناشيازتشعشعاترادیواکتیو .
-۴حوادثناشيازجنگ،اعتصاب،شورش،اغتشاش،بلواوتعطیليکار
ماده  -۷۷خسارت هاي غیرقابل جبران:در موارد زیر جبران خسارت در تعهد
مهگرنخواهدبود:
بی 
مهگذاروکارکنانويدرایجادحادثهموضوع
-۷خسارتهايناشيازعمدوتقلببی 
مهنامه .
بیمهباتشخیصمراجعذیصالحدرطولمدتاعتباربی 
-۷حوادثناشيازدرگیريونزاع .
اروانگردانتوسطکارکنان .

-۰حوادثناشيازمصرفمسکرات،موادمخدری
-۴محکومیتبهجزاينقديبهنفعدولتومجازاتهايقابلخرید .
-۱غرامت و خسارت وارده به کارکناني که سن آنها کمتر از پانزده سال تمام
باشد .
-۱غرامت و خسارت وارد به اتباع خارجي فاقد مجوز معتبر کار از مراجع
يصالح .
ذ
-۱خسارتهايمستقیموغیرمستقیمناشيازانفجارهستهاي.

مهگذار مسئولآنشناخته نمي
-8کلیهحوادثي که طبق نظر مراجعذیصالح بی 
شود .

فصل پنجم -سایر موارد
يتواندبا
مهنامهم 
مهنامه:درمواردزیرهریکازطرفینبی 
ماده-۷۰نحوهفسخبی 
مهنامهرافسخنماید:
اخطارکتبي۷۳روزهبی 
مهگر :
مواردفسخازسويبی 
عدمپرداختحقبیمهدرسررسیدهايمندرجدراعالمیههايبدهکارصادره .

گذاربهپرداختحقبیمهاضافيمربوط .

تشدیدخطروعدمموافقتبی مه
امنتقلالیه .

مهگذارتوسطورثهی
مهگذاروعدمانجاموظایفبی 
فوتبی مهگذار :
-۷مواردفسخازسويبی 
مهگر به تخفیف حقبیمه
درصورتي که خطر ،برطرف شده یا کاهش یابد و بی راضينشود .
مهگربههردلیل .
متوقفشدنفعالیتبی مهگذاربهادامهپوشش
عدمتمایلبی مهگر ،باید حق بیمه مدتي که باقي مانده
.ماده -۷۴در صورت فسخ از طرف بی 
مهگذاربرگشتدادهشود.درصورتفسخ
استبهصورتروزشمارمحاسبهوبهبی 
مهگذارحقبیمهمدتبیمهبراساستعرفهکوتاهمدتبهشرح
مهنامهازطرفبی 
بی 
ذیلمحاسبهوبقیهآنمستردخواهدشد:
مدتاعتبار
تا۱روز
از۱روزتا۷۱روز
از۷۱روزتا۰۳روز
از۰۷روزتا۱۳روز
از۱۷روزتا۳۳روز
از۳۷روزتا۷۷۳روز
از۷۷۷روزتا۷۱۳روز
از۷۱۷روزتا۷۱۳روز
از۷۱۷روزتا۷۱۳روز
از۷۱۳روزبهباال

حقبیمهبرمبنايحقبیمهیکساله
۱درصدحقبیمهساالنه
۷۳درصدحقبیمهساالنه
۷۳درصدحقبیمهساالنه
۰۳درصدحقبیمهساالنه
۴۳درصدحقبیمهساالنه
۱۳درصدحقبیمهساالنه
۱۳درصدحقبیمهساالنه
۱۳درصدحقبیمهساالنه
۱۱درصدحقبیمهساالنه
۷۳۳درصدحقبیمهساالنه

مهگذاربراي حوادثي
مهگرمنحصربهمسئولیتبی 
ماده -۷۱مرورزمان:تعهداتبی 
مهنامهرخدهدوادعاي خسارتحداکثرظرفدوسال
استکهدرمدتاعتباربی 
مهگذاریاکارکنانوي
مهگراعالمشود.هرگونهاقدامبی 
مهنامهبهبی 
پسازانقضايبی 
بهمنظورمطالبهخسارتقاطعمرورزمانخواهدبود .
ي
ي ازتفسیرویااجرا 
اختالف ناش 

هرگونه 

ماده -۷۱نحوهحلوفصلاختالف:
وفصل نشود به داور

حل 
مذاکره  

ق
که از طری 
ي 
مهنامه ،در صورت 
ن بی 
ای 
ي
ي و برا 
داور مزبور قطع 
ي  
ارجاع خواهد شد و رأ 

ن 
يالطرفی 
مرض 
داور
ن در مورد انتخاب  
که طرفی 
ي  
است .در صورت 
االتباع  

طرفین  
الزم
به هیأت داوري ارجاع و به ترتیب زیر
توافق نرسند موضوع  
يالطرفین به  
مرض 
عملخواهدشد:
طرف دیگر

ن و به 
ي تعیی 
ک نفر داور اختصاص 
ن ی 
ک از طرفی 
-۷هر ی 
ينماید .
معرفيم 
داور
اتفاق  ،

به 
قبلاز بحث درباره موضوع مورد اختالف  
ي 
-۷داوران اختصاص 
سرداورانتخابخواهندنمود .

عنوان

رابه
ي 
دیگر 
االتباعخواهدبود .

ن 
الزم
يطرفی 
تآرا،معتبروبرا 
يبااکثری 
أتداور 
يهی 
-۰رأ 
داور
ي 
ن تا  ۰۳روز بعد از انتخاب و معرف 
ک از طرفی 
که هر ی 
ي 
-۴در صورت 
ي تا ۰۳
ن نکند و یا داوران اختصاص 
ي خود را تعیی 
مقابل ،داور اختصاص 
طرف  

يتوانند حسب
ک از طرفین م 
توافق نرسند هر ی 
به  
سرداور  

ن
روز در مورد تعیی 
نداوریاسرداوربنماید .
درخواستتعیی 

صالح

موردازدادگاهذ 
ي

نامهذکرنشدهاستبر

شبیني نشده:درمواردي کهدراینبی 
مه
ماده -۷۱مواردپی 
مه ،عرفبیمهوسایرقوانینجاري کشورجمهوري اسالمي ایران
اساسقانونبی 
شد********************************.
خواهد
عمل

