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سئولیت مدنی حرفه ای  سان کنترل شامل بیمه نامه م شه و تفکیک و بازر سی نق سان گروههای برر شنا کار

و کارشناسان کنترل تفکیک ساختمان ها، مهندسین حقیقی و حقوقی مجری  27نظارت و کارشناسان ماده 

ستان ستان خوز ساختمان ا سی  سازمان نظام مهند ضو  شامل:  و ناظر ع ساختمان  شته های هفت گانه  در ر

رشتتته ماماری، شتتهرستتازی، عمران، نقشتته برداری، مکانیک، برک، ترافیک،مهندستتین ناظر و بازرستتان گاز ، 

صالح،  سان ژئوتکنیک و مقاومت م ضالب، ناظرین و بازر سان آب و فا سان برک، ناظرین و بازر ناظرین و بازر

ساختمان ( سان کنترل نظارت )پلیس  شهریبازر سات  سی سب و دفاتر طراحی و ،، تأ سین طراح و محا مهند

سازی،  شهر شته ماماری،   شامل ر ساختمان  شته های هفت گانه  سازمان در ر ضو  شرکت های حقوقی ع

کلیه مهندسین دارای پروانه اشتغال و مهندسانی که در مدت عمران،  نقشه برداری، مکانیک، برک، ترافیک ، 

شتغال  ساکنین، پیمانکاران  و اخذ  می نمایند بیمه نامه پروانه ا ساختمانی، کارفرما، مالک،  در قبال کارگران 

شد، بدین مانی که چنانچه در نتیجه  ستان می با ستان خوز سطح ا سایگان مجاور در  شخاص ثالث و هم ا

دم ستتهل انگاری، قصتتور، خطا،  فلت یا اشتتتباه حرفه ای، فنی و بی احتیاطی، بی مبادتی، عدم مهارت یا ع

رعایت نظامات اداری و مباحث مقررات ملی ساختمان از سوی بیمه گزاران )سازمان و اعضای سازمان( زیان 

و یا خستتتارتی به افراد فوک الذکر وارد آید و نیز هرگونه خستتتارتی که بیمه گزاران به طور مستتتتقی  یا  یر 

مسئولیت بیمه گزاران بدون رأی  مستقی  مسئول جبران آن شناخته شود، بدیهی است بیمه گر پس از احراز

صورت مراجاه هر یک از  سالمی ایران و یا در  سارت بیمه مرکزی جمهوری ا سمی خ سط ارزیاب ر دادگاه تو

 زیان دیدگان به دادگاه طبق رای مراجع صالح قضایی نسبت به جبران خسارت اقدام نماید.

فراختوان( در کلیته پتروژه هتای قبلتی  ضمناً کلیه حوادث جدید )از تاریخ صتدور بیمته نامته موضتون ایتن

گذشتته توستط هریتک از بیمته گزارانتان اعت  از اعضتای حقیقتی و حقتوقی ایتن ستازمان  سنواتکه طی 

در رشته های هفتگانته ستاختمان و مترتبط بتا امتور حرفته ای مهندستان بته شترح فتوک، اعت  از تکمیتل 

ایتان کتار باشتند و یتا هت  اکنتون در حتال شده و یا تکمیل نشده که دارای پایتان کتار بتوده و یتا فاقتد پ

بهره برداری می باشند، و نیتز پتروژه هتای جدیتدی را کته در متدت اعتبتار بیمته نامته ی متورد فراختوان 

به مدت یکستال شمستی باشتد را تحتت پوشتر قترار داده و وفتق تاهتدات فتوک التذکر جبتران خستارت 

دت بیمته نامته تتتا رأی نهتایی مراجتتع نمایتد. جبتران تاهتتدات بیمته گتتر بترای خطترات رکتتر شتده در متت

سال از تتاریخ اتمتام قترارداد متی باشتد. کلیته خستارت هتای دیته بتر استاو یتوم اددا و نتی   5ریصالح 

عشر دولتی که بیمته گتزاران محکتوم بته پرداختت آن متی گتردد بتدون افتزایر  حتق بیمته در ستنوات 

 باد قابل پرداخت از طرف بیمه گر می باشد.

 


