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 02/11/1400 تاریخ تهیه گزارش رویه اجرایی شناسه

 عنوان موضوع
بررسییی تاتان ناشییی از برخ برخی از  وشییش بای مربوی به بیمه نامه بای مسیینولیت مدنی کارقرما در کاان کارکساس بر اسییا   

 بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایراس28/01/1400مورخ  0001الف /  72-00  بخشسامه شماره  

 شرکی آذربایجاس استاس عمرانی  یمانکاراس انجمن مرجع طرح موضوع

 موضوع شرح 

 دیگراس به وارده صیدمان و زیاس کاان در وبقوکی بقیقی ازاشیخا  اعم جامته اقراد کلیه ،ایراس  مدنی مسینولیت کانوس اسیا  بر
 موجب باآس انجام عدم یا انجام که اعمالی برای اقراد تمامی اصی  در .نمایسد اکدام آس جاراس برای بایسیتی و باشیسد می مسینون
 .گردند متتهد شده وارد خسارن جاراس برای کانوس طاق بر و باشسد  اسخگو باید شود، دیگراس به خسارتی
 بی روی از زیاس عام  ایسکه دلی  به .شیود می شیساخته عمدی شیاه یا جرمی شیاه مسینولیت  ایه بر که مدنی مسینولیت بیمه

 کرده  اشیایسی را مسییولیتی چسین کانوس ایسرو از .اسیت شیده دیگری شیخ  به مالی و جانی زیاس و ضیرر موجب غفلت، و ابتیاطی
 تخلف از ناشیی خسیارن که کسدمی تتهد بیمه، بق دریاقت ازای در مربوطه بیمه شیرکت مدنی، مسینولیت بیمه در اصی  در .اسیت
 ازجمله اندشیده طرابی متفاوتی مدنی مسینولیت بایبیمه مختلف، مدنی بایمسینولیت اسیا  بر .گیرد عهده به را عام  قرد مدنی

 و ایبرقه مسینولیت بیمه عمومی، مدنی مسینولیت بیمه کارکساس، کاان در کارقرما مدنی مسینولیت بیمه به تواس می آنها مهمترین
 .نمود اشاره مدیراس قسی مسنولیت بیمه
 کاری بوادث کاان در کارقرما که نمود عسواس چسین تواس می کارکساس، کاان در کارقرما مدنی مسینولیت بیمه تتریف خصیو  در
 در .اسیت باصیله جانی خسیارن جاراس به ملزم و مسینون باشید، کار بهداشیت خدمان و قسی بفاظت مقرران رعایت عدم از ناشیی که

 بیمه از نوع این واکع در ت.اسی  شیده طرابی کارکساس کاان در کارقرما مدنی مسینولیت بیمه نام به ایبیمه محصیون راسیتا بمین
 کرار  وشیش تحت دبد،می رخ وی  رسیس  برای که کار بوادث خسیارن جاراس برای را کارقرما مدنی مسینولیت مدنی، مسینولیت

 برای ارتاای این در کارقرما مسینولیت و شیود وارد کارگراس به بدنی زیاس کار بادثه اثر در کار، مح  در اگر که متسی بدین .دبدمی
 کارقرما مدنی مسینولیت بیمه توسی  قون، دیه و عضیو نق  دیه  زشیکی، بایبزیسه شیام  وارده خسیارن گردد، محرز کضیایی مراجع
  وشیش و خصیوصیی شیرای  ماده، 24 شیام  عمومی شیرای  بر مشیتم  مرکور بای نامه بیمه.  شید خوابد جاراس کارکساس کاان در
 .باشسد می نامه بیمه  یوست شرای  یا اضاقی بای

 :شودمی تقسیم کلی دسته سه به کارقرما قتالیت نوع اسا  بر کارکساس کاان در کارقرما مدنی مسنولیت بیمه بمچسین
 ساختمانی بایقتالیت ویژه
 عمرانی بایقتالیت ویژه
 … و تجاری بازرگانی، تولیدی، صستتی، خدماتی، قتالیتهای ویژه
 مجریاس کارخانجان، خدماتی، تولیدی، بایکارگاه مالک و کار و کسب صیابااس عسواس به بقوکی و بقیقی اشیخا  کلیه نتیجه، در

 بر در دیگر، بیاس به. کسسد تهیه را مسینولیت بیمه از نوع این باید تجاری و مسیکونی بسابای سیاز و سیاخت و عمرانی بای روژه
 کارقرما مدنی مسینولیت بای نامه بیمه به نیاز و بوده محتم  کار بوادث بروز امکاس باشید، قرابم کاری و کسیب قضیای که محلی
 .باشد می نا ریر اجتساب امری کارکساس، کاان در

  وشیش که نمود بالغا0001الف / 72-00  شیماره به ای بخشیسامه28/01/1400   یختار در ایراس اسیالمی جمهوری مرکزی بیمه اخیرا
 در نیز مثاتی تغییران ایسکه به عسایت با .اسیت شیده تغییراتی دسیتخو  کارکساس کاان در کارقرما مدنی مسینولیت بای بیمه بای
  وشیش کارکساس، کاان در قرعی و اصیلی  یمانکاراس مدنی مسینولیت مسینولیت نظیر مواردی لیکن  ریرقته، صیورن بخشیسامه این

 مدنی مسینولیت .اسیت شیده برخ بخشیسامه این از کارقرما یا گرار بیمه شیخ  بادثه  وشیش و  طراح و مشیاور و ناظر مهسدسیین
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 دیگر برای لیکن .اسیت شیده داده  وشیش سیاختمانی بای رشیته برای اصیلی نامه بیمه در کارکساس کاان در قرعی و اصیلی  یمانکاراس
 و مشاور و ناظر مهسدسین  وشش .نماید ایجاد کارقرمایاس برای مشکالتی تواند می که است شده برخ عمرانی بای  روژه و صسایع
 .باشد می مجدد ابیای مستلزم بخش این از بمایت جهت و است شده برخ بخشسامه این در که موردیست دیگر طراح

ایرادات و مشکالت  

 مطروحه 

 رئوس ایرادات و مشکالت:

 بای آسییب کابش عوام  از یکی تواند می جامته در آس  ریری نفوذ ضیریب اقزایش و بیمه صیستت به اطمیساس ایسکه به توجه با.  1

 و دسیتوری نگاه برگونه از کار، و کسیب مختلف بای بوزه در مشیتریاس نیازبای به توجه ضیمن تا اسیت ضیروری لرا باشید اجتماعی

 و محدودیت اعمان متاسیفانه .گردد  ربیز ای بیمه موسیسیان و با شیرکت بین رکابتی غیر قضیای ایجاد و بازریابی بوزه در تکلیفی

 با نامه بیمه عمومی شرای  (  13) ماده در مسدرج تاصره با مغایر که مرکزی بیمه اخیر بخشسامه در اضاقی  وشش برگونه ممسوعیت

 .است داده کرار ابهام از ای باله در را گراراس بیمه مساقع گراس، بیمه نمودس محصولی تک و سازی یکپارچه ضمن عمال باشد می

 در ایراس کارقرمایی صیسفی بای انجمن عالی کانوس و ایراس عمرانی  یمانکاراس سیراسیری کانوس سیوی از شیده انجام مکاتاان علیرغم .2

 شیفاقی  اسیخ گونه بیچ متاسیفانه کارکساس، کاان در کارقرما مدنی مسینولیت بای نامه بیمه  یوسیت جدید شیرای  تاتان خصیو 

 بیمه برای را زیادی بای نگرانی و با چالش با،  وشیش متن از متفاون بای برداشیت و تفاسییر بدلی  امر این که اسیت نشیده داده

 از بسییاری و اسیت شیده مسع خصیوصیی شیرای  در تتهدان از بتضیی شیرح که کسونی ماهم شیرای  به توجه با .اسیت نموده ایجاد گراراس

 به و گراراس بیمه به وارده خسیارتهای جاراس در جدید بای چالش شیابد آیا باشیسد، نمی توجیه نیز ای بیمه موسیسیان بای نمایسدگی

 بود؟ نخوابیم آناس خانواده و دیده بادثه شخ  برای بحراس ایجاد آس تاع

 شیرای  در اجرایی عوام  تتریف نمودس شیفاخ بدوس گرشیته رو  به کارکساس کاان در قرعی  یمانکاراس مسینولیت  وشیش برخ.  3

 موسیسیان نظر به بسا چسانچه اگر .اسیت نموده ایجاد ای بیمه بای نمایسدگی و گراراس بیمه براب را ای گسیترده ابهامان خصیوصیی،

 شیرای  در اجرایی عوام  بای مصیدا  از یکی و باشید می مسیتتر با نامه بیمه کلیان در  وشیش این نمایسد می اعالم که ای بیمه

 شییرای  در مربوطه تتهدان و  وشییش این شییرح از را گراس بیمه چگونه  س اسییت قرعی  یمانکاراس بماس با، نامه بیمه عمومی

 اند؟ نموده مسع خصوصی

 بیمه صیدور زماس در آناس نفران تتداد و اجرایی عوام  دکیق مشیخصیان ارایه امکاس عمال عمرانی، بای  روژه مابیت به توجه با .4

 توسی  مجزا نامه بیمه اخر ای، بیمه موضیوعان از قرعی  یمانکاراس کاقی آگابی عدم بدلی  دیگر سیوی از و ناوده مقدور با نامه

 شیدیدی بای نگرانی کارکساس، کاان در قرعی  یمانکاراس مدنی مسینولیت  وشیش برخ لرا باشید نمی میسیر عمال یادشیده بای اکیپ

 .است نموده ایجاد باشسد می اجرایی اکیپهای نوعی به که  یمانکاراس از گروه این برای را

بندی جلسه  جمع

کارگروه کارشناسی  

 1400/ 09/ 29مورخ 

 ک  اداره اسیتاس، اجتماعی رقاه و کار تتاوس، اداره از نمایسدگانی بضیور با  خصیوصیی بخش و دولت گفتگوی شیورای کارگروه جلسیه

 صیسایع مدیراس انجمن اسیتاس، غرایی صیسایع الارز، بیمه دانا، بیمه کارآقرین، بیمه ایراس، بیمه مرکزی، بیمه اسیتاس، اجتماعی تامین

  وشیش از برخی برخ از ناشیی تاتان بررسیی " موضیوع با اسیتاس مسیکن سیازاس اناوه انجمن اسیتاس، عمرانی  یمانکاراس انجمن اسیتاس،

 :گردید برگزار ذی  شرح به "... و کارکساس کاان در کارقرما مدنی مسنولیت بای نامه بیمه به مربوی بای

 در کارقرما مدنی مسینولیت بیمه طریق از را خود بای مسینولیت)بیمه گرار(   کارقرما:  گفتگو شیورای دبیرخانه مشیاور بهسیا، مصیففی

 در مرکزی بیمه .دبد می  وشییش گر بیمه به بیمه، بق عسواس به مالغی  رداخت با دبد می رخ کارکساس برای که بوادثی کاان

 اسیت نموده ابالغ مدنی مسینولیت بای نامه بیمه کلوزبای و با  وشیش سیازی یکپارچه راسیتای در ای بخشیسامه 28/01/1400 تاریخ

 اسیت  شیده برخ بخشیسامه این در که بایی  وشیش مهمترین .اسیت شیده اقزوده کلوز 5 و برخ کلوزبا از مورد 8 اسیا  این بر که

 مهسدسیین  وشیش -3 کارکساس کاان در قرعی و اصیلی  یمانکاراس مدنی مسینولیت -2 کارکساس متقاب  مسینولیت  وشیش -1 شیام 
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 نواسیانان بحث شیام  شیده اقزوده بای  وشیش .باشید می کارقرما یا گرار بیمه شیخ  بادثه  وشیش -4 طراح و مشیاور و ناظر

 و وشیش بسیتسد بیمه دارای و بوده کار به مشیغون کارگاه در که اقرادی برای روزانه دسیتمزد غرامت  وشیش درصید، 20 تا کارکساس

 غیره. و  زشکی بای بزیسه جاراس  وشش و کارشساسی دستمزد بای بزیسه

 سیوی از که توضییحاتی نامه، بیمه خرید زماس در بمچسین و نشیده انجام الزم رسیانی اطالع بخشیسامه این خصیو  در متاسیفانه

 .باشد می ناکاقی بتدی، خفران از ماندس اماس در برای گرار بیمه اختیار در بیمه موسسان

 بای  روژه با رابفه در برخ کلوز 4 مورد در شیده ارایه : مفالباجتماعی رقاه و کار تتاوس، ک  اداره کارشیسا  نورمحمدی، باشیم

 خصیو  در .ندارد وجود مواردی چسین این تولیدی و خدماتی و صیستتی وابدبای  در و باشید می  یمانکار و عمرانی سیاختمانی،

 در کارگاه داخ  در که باشید می بیمه اصیلی موارد از لیکن اسیت شیده بیسی  یش موتوری نقلیه وسیای  بوادث جدید، بای  وشیش

 تخفیفاتی به توجه با نام با بای بیمه در .شیود می داده رب  ثالث شیخ  بیمه به بیشیتر موتوری، نقلیه وسیای  با بادثه وکوع صیورن

 گرار بیمه برای گر بیمه طرخ از سیازی شیفاخ بحث بیمه، خرید زماس در .بسیتسد بیمه این به راغب کارمسداس بیشیتر دارد وجود که

 بیمه مورد در آیا که ایسجاسیت سیان بان .داشیت خوابسد خوبی بمکاری نیز گراراس بیمه خفران، دادس توضیی  با و باشید می مهم

 در مسیتتر طور به شیده، برخ کلوزبای آیا اسیت؟ شیده بیسی  یش جدیدی کلوزبای مدنی، مسینولیت یا مهسدسیی خفر تمام بای

 خیر؟ یا دارد وجود نامه بیمه متن

 در جدید تغییران و باشید می گسیترده بسییار مسینولیت بیمه :  شیرکی آذربایجاس اسیتاس کارآقرین بیمه مدیر اسیکویی، جواس اصیغر علی

 و باشید می نامه بیمه بای  وشیش جزو گرار، بیمه کارکساس متقاب  مسینولیت .باشید می تر شیفاخ و گرار بیمه نفع به با کلوز مورد

 جزو و شید می خریداری نیز گرشیته زماس از که قرعی و اصیلی  یمانکاراس بیمه مورد در .باشید نمی اضیاقی  وشیش خرید به نیازی

 مفرح نامه بیمه اصیلی  وشیش جزو سیاختمانی بحث در باضیر بان در شید، نمی گراشیته گرار بیمه انتخاب به که بود بایی  وشیش

 قرعی  یمانکار خدماتی، و سیاختمانی غیر در که ایسسیت غیرسیاختمانی قلسیفه نظرم به .باشید نمی اضیاقی  وشیش به نیاز و اسیت شیده

  .باشد مفرح قرعی  یمانکار موضوع کمی بای کارخانه در شاید و نداریم

 بان در ولی شید می تفکیک قرعی و اصیلی  یمانکار بحث کاال :  دانا بیمه مسینولیت و اموان بای بیمه صیدور مسینون عمرانی، ابمد

 اجرایی عوام  و کارکساس بحث .باشید می  وشیش تحت اجرایی عوام  مسینولیت و اسیت شیده اشیاره "اجرایی عوام " مجموع به باضیر

 کارقرما کارکساس از اعم) نام بی و نام با بحث از جدا باشیسد می  وشیش تحت شیوند، ذکر نامه بیمه در کارکساس اگر و باشید می متفاون

 .باشد می  وشش تحت که شود می ذکر اجرایی عوام  نام با باضر بان در اصلی  یمانکار شخ  مسنولیت ولی ( یمانکار کارکساس و

  یمانکار شیخ  از ناشیی و  یمانکار مسینولیت از ناشیی : خسیارن:شیرکی آذربایجاس اسیتاس ایراس بیمه قسی متاوس مهری، محمدعلی

 به نامه بیمه در که شید می شیساخته گرار بیمه زمانی قرعی  یمانکار .اسیت دیگری بحث کارقرما شیخ  به وارد خسیارن و بحث یک

 می  وشیش شیام  باشیسد کرده خریداری (را  11کلوز) صیورتیکه در  یمانکار گرارو بیمه شیخ  به وارده خسیارن .بود شیده ذکر نام

 شیود وارد خسیارتی قرعی  یمانکاراس مسینولیت با سیاختمانی در اگر کردند تفکیک را غیرسیاختمانی و سیاختمانی باضیر بان در .شید

 خودشیاس اگر ولی نیسیت خودشیاس مسینولیت کردس بیمه به نیازی و آید نمی  یش مشیکلی بیچ باشید می اجرایی عوام  جزو چوس

 بیمه در .باشید می مفرح موضیوع این نیز  یمانکار شیخ  برای بتی باشید می انفرادی بوادث بیمه داشیتن به نیاز شیوند بادثه دچار

 متن در شیده برخ کلوزبای بیشیتر .باشید می مفرح کار نیروی تتداد با تولیدی در ولی باشید می مالک متراژ سیاختماس، بای نامه

 مشاور( و ناظر مهسدسین مرتا ، غیر )بوادث   .مورد دو از غیر به باشد می موجود 98 نامه آیین
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  وشش این عم  در قرمودند که شده برخ  وشش 8 مورد در :استاس کارآقرین عمر غیر بای بیمه صدور اداره رییس یزدانی، سهی 

 و ناظر مسینولیت و غیرمرتا  بوادث  وشیش مورد دو از غیر به .اسیت شیده مسیتتر یا و ادغام با  وشیش بقیه در بلکه نشیده برخ با

  شد. می ایجاد کارقرما برای اضاقی بزیسه و داشتسد باالیی بیمه بق نرخ و بودند اختیاری با  وشش این طرقی از .مشاور مهسدسین

 وابسیته اماکن .داشیتیم را کارقرما و گرار بیمه شیخ  بوادث  وشیش درخواسیت و کردیم مکاتاه مرکزی بیمه با تهراس شیتاه طریق از

 ادغام نیز زمیسی نقلیه وسیای  بای  وشیش .اسیت شیده ادغام عمومی (شیرای   13)   بسد به توجه با بلکه اسیت نشیده برخ کارگاه به

 می ارایه کاب  عمومی شرای  در سوم قص  (  13) بسد به توجه با اصلی مح  از دادگاه رای بدوس خسارن  رداخت  وشش .است شیده

 با تواس می و باشید می مفرح نیز  وشیش کاب  اسیتثسابای شیده، انجام نظرسیسجی به توجه با غیرمرتا  بوادث  وشیش مورد در .باشید

  .کرارداد  وشش تحت بیمه بق اخر

 در قرعی و اصیلی  یمانکاراس مدنی مسینولیت ای بیمه  وشیش کاال عمرانی، بحث : درگفتگو شیورای دبیرخانه مشیاور بهسیا، مصیففی

 .است شده برخ قرعی  یمانکاراس به مربوی بخش باضر بان در ولی داشت وجود کارکساس کاان

 بر  روژه صید تا صیفر سیازی،     روژه در قرض به عمرانی، بحث در الارز: بیمه مهسدسیی و مسینولیت بای بیمه صیدور قکری، محسین

 صیادر نامه بیمه تا کسد اعالم بیمه به را کارکساس تتداد  روژه ابتدای در تواند می  یمانکار رو این از .باشید نمی  یمانکار یک عهده

 تواس می بیمه بق  رداخت و بیمه شیرکت به اعالم با و باشید نیاز جدیدی اکیپ  روژه انجام طون در ضیرورن بربسیب چسانچه .گردد

 .کرد اضاقه را تتداد این

 به موجود بای تفسییر ایسکه دلی  : بهکارکساس مقاب  در کارقرما مسینولیت بیمه مرکزی بیمه خسیارن ارزیاب  ور، وبدانی بسیین

 در .شیود رعایت مابین قی عدالت تا گردد می انتخاب ارزیاب مرکزی بیمه سیوی از نااشید گرار بیمه بتی یا و بیمه بای شیرکت نفع

 در کسسد می اعمان آنرا بیمه بای شیرکت اکثر و باشیسد می مقصیر کارقرایاس که زمانی و دارد وجود درصیدی 10 قرانشییز (  10) ماده

 نگردد؟ کسر تا شود برخ  وشش این دارد امکاس آیا .ندارند خار آس از اکثرا گراراس بیمه بالیکه

 و ندارد وجود الزامی نامه آیین در شیده، مفرح موضیوع مورد : دردانا بیمه مسینولیت و اموان بای بیمه صیدور مسینون عمرانی، ابمد

 .باشد می اختیاری

 بیمه کراردادبای تخصیصیی ماابث و  یچیده شیرای  صیسایع، و بیمه شیرکتهای بین اصیلی : مشیکلیغرایی صیسایع انجمن جتفری، رضیا

 و ندارند با نامه بیمه در مسدرج شییروی مورد در کاقی اطالعان بیمه، بای نمایسدگی اکثر .باشیید می گراراس بیمه ناآگابی و

 به خسیارن اخر و بوادث بروز زماس در ولی میسمایسد امضیا   را نامه بیمه کاقی، اطالعان و الزم توضییحان کسیب بدوس نیز کارقرمایاس

 .خورند برمی مشک 

 خود بای مسینولیت از قرار دناان به که دارد وجود نامه بیمه در گسگی : مسیای مدیراس انجمن رییس نایب نسیب، صیدکی محسین

 مورد این در بیمه بای نمایسدگی  .کسد می دوچسداس را گراراس بیمه مشکالن و شده علت بر مزید نیز گرار بیمه ناآگابی که بسیتسد

 از با، نمایسدگی بای توانایی به توجه با تا شیود ارایه لیسیتی مورد این در اسیت بهتر و دارند کاقی اطالعان برخی و بسیتسد مهم بسییار

 .شوند انتخاب گرار بیمه طرخ

 می بساب متراژ براسا  بیمه بق ساختمانی، بای  روژه : درشیرکی آذربایجاس اسیتاس کارآقرین بیمه مدیر اسیکویی، جواس اصیغر علی

 .باشید نمی امکانپریر امر دارند،این قتالیت کارکساس نفر چسدین با  یمانکار چسدین ایسکه به توجه با عمرانی بای طرح در ولی شیود

 شیام  سیاختمانی قتالیتهای برای و اسیت نشیده برخ نیز باضیر بان در و داشیت وجود کلوزبایی عمرانی، و سیاختمانی مورد در کاال

 کلوز این توانسد می مازاد مالغ  رداخت با عمرانی برای ولی شیود نمی دریاقت کلوز این بابت از مازادی مالغ و شیده نامه بیمه بماس
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 کلوز خرید به نیازی دیگر سیاختمانی در ولی باشید می کلوز خرید به نیاز و برگشیته کا  روان به عمرانی برای واکع در .کسسد اضیاقه را

 .باشد می نامه بیمه بماس شام  و باشد نمی

 توجه با و اسیت گرقته صیورن ای مکاتاه مرکزی بیمه با  یمانکاراس، سیراسیری کانوس طرخ از  یمانکاراس:   انجمن دبیر نسییانی، مهدی

 این مهم موارد جمله از گیرد  کرار نظر مد نامه این در شیده مفرح  یشیسهادان اسیت بهتر شیده، انجام الزم کارشیساسیی ایسکه به

  یمانکاری بوزه در .باشید می نظارن بحث و عمرانی کاربای بوزه در کارکساس کاان در قرعی و اصیلی  یمانکاراس مسینولیت موضیوع،

 آنها بیمه بق  رداخت که مدار  نوسیازی جمله از باشید می اصیلی کارقرمای عهده بر آنها نظارن که دارند وجود با  روژه سیری یک

 .بود خوابد جوابگو  یمانکار باشد مقصر بم ناظر بتی اگر یتسی .بود خوابد  یمانکار عهده بر

 مرتا  اجتماعی تامین با که موردی تجاری بای بیمه بحث در اسیتاس:   ک  اداره اجتماعی تامین کارشیسا  خواجه، بحجت یوسیف

 یا کضیایی مراجع توسی  گراراس بیمه و باشید می با کارگاه در داده رخ بوادث بر ناظر که باشید می کانوس (  66)   ماده باشید می

 براسیا  تا دبسد ارایه را الزم تتهدان بایسیتی زماس این در که شیوند می شیساخته مقصیر کار اداره بازرسیاس یا و رسیمی کارشیساسیاس

 ..گیرد صورن مفالاه کارقرمایاس کصورشاناز میزاس

 که مرکزی بیمه جدید بخشسامه در شده ادغام و شده اضیاقه بای  وشیش : علیرغمگفتگو   شیورای دبیرخانه مسینون درخشیانی، نسیرین

 در که کارکساس کاان در قرعی و اصیلی  یمانکاراس مسینولیت بیمه  وشیش برخ شیود، می مشیابده نیز خوبی بسییار بای بیسی  یش

 دو .باشد می اکتصادی قتالین برای مهمی موارد طراح و مشاور و ناظر مهسدسیین  وشیش و صیسایع دیگر و عمرانی  یمانکاراس خصیو 

 عدم موضیوع و گردد می با بیمه تتهدان ایفای عدم به مستج که اجتماعی تامین کانوس 66 ماده اجرای بودس زمانار دیگر موضیوع

  باشد. می رابکار ارایه و بررسی مستلزم که باشد می ابمیت بایز موضوعان از نیز درصد 10 زیر غرامت  رداخت به توجه

 پیشنهادات 

 در مشیاور و ناظر مهسدسیین مسینولیت کارکساس، کاان در قرعی و اصیلی  یمانکاراس مدنی مسینولیت شیام  شیده برخ بای  وشیش .1

 صیستتی و تولیدی عمرانی، بای قتالیت رشیته در موضیوع بسیاسییت بدلی  کرقرما، یا گرار بیمه شیخ  بادثه و کارکساس مقاب 

 نامه بیمه در مرکور بای  وشیش اعمان امکاس مرکور، موسیسیان تا گردد ابالغ گر بیمه موسیسیان کلیه به مرکزی بیمه سیوی از مجددا

 .نمایسد قرابم گراراس بیمه برای را خود کارکساس کاان در کارقرما مدنی مسنولیت بای

 مدنی مسینولیت بای نامه بیمه صیدور که اسیت شیده اشیاره مرکزی بیمه 28/01/1400 مورخه بخشیسامه در ایسکه به توجه با .2

 خصیوصیی شیرای  در شیرطی برگونه درج از و  ریرقته صیورن مربوطه کلوزبای اسیا  بر صیرقا بایسیت می کارکساس کاان در کارقرما

 13 ماده تاصیره با مرکور عاارن آشیکار مغایرن و گردد خودداری باشید، ابالغی موارد از متفاون  وشیشیی ارایه آس مفهوم که نامه بیمه

 با گر بیمه مواققت و گرار بیمه درخواسیت با اضیاقی بای  وشیش" ایسکه بر ماسی (  98 شیماره نامه آیین) نامه بیمه عمومی شیرای 

 در شیده اعمان محدودیت تا گردد می  یشیسهاد ،"اسیت ارایه کاب  نامه، بیمه  یوسیت شیرای  چارچوب در مربوطه بیمه بق اخر

 را گرار بیمه بیمه، صیستت بازار در سیالم رکابت اقزایش علیرغم امر، این تحقق صیورن در  ".گردد ملغی مرکزی، بیمه اخیر بخشیسامه

 .نمود خوابد مصوس گر، بیمه موسسان تاانی برگونه از نیز

 روشین بمچسین  و با آس کارکساس و قرعی  یمانکاراس مشیخصیان ارایه الزام به تکلیف از ناشیی ابهامان رقع و سیازی شیفاخ جهت .3

 .گردد انجام وکت اسرع در مرکزی بیمه سوی از گراراس بیمه به کاقی رسانی اطالع شده، یاد دربخشسامه اجرایی عوام  تتریف سازی

فهرست مستندات  

 و مدارک پشتوانه 

 .بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایراس 28/01/1400مورخ  0001الف /  72-00بخشسامه شماره   .  1

کارقرمایی ایراس به ریاسیت محترم شیورای عالی  کانوس عالی انجمن بای صیسفی  11/02/1400مورخه   20315-410نامه شیماره   .2

 .بیمه

 کانوس سراسری  یمانکاراس عمرانی ایراس به بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایراس 21/07/1400مورخه   40234نامه شماره   .3
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