شرايط عمومي بيمه نامه مسئوليت مدني حرفه اي
اساس بيمه نامه  :اين بيمه نامه براساس قانون بيمه مصوب  3131و بنا به پيشنهاد
بيمهگذار كه جزء الينفك اين بيمهنامه ميباشد صادر گرديده است .آن قسمت از پيشنهاد
كتبي بيمهگذار كه مورد قبول بيمهگر واقع نگرديده و همزمان يا قبل ازصدور بيمهنامه
كتباَ به بيمهگذار اعالم شده است جزء تعهدات بيمهگر محسوب نميشود.

-1/1اسناد و مدارك مربوط به خدمات ارائه شده به هر فرد حقيقي يا حقوقي را نزد خود
نگهداري نموده و در صورت درخواست بيمهگر آنها را در اختيار وي قراردهد.
-1/4به محض اطالع از هرگونه ادعاي خسارت درخصوص مسئوليتهاي موضوع اين
بيمهنامه ،مراتب را كتباً در اسرع وقت و حداكثر ظرف  1روز به بيمهگر اعالم نموده و
پس از آن نيز درحدود امكانات با بيمهگر همكاري نمايد.
 -1/1بدون موافقت كتبي بيمهگر اقرار به مسئوليت خود ننموده و يا متعهد جبران
خسارت نشود ،در صورت عدم انجام هر يك از وظايف فوق  ،بيمهگرتعهدي نسبت به
جبران تمام يا بخشي از خسارت نخواهد داشت .

ماده : 2تعاريف :عناوين مورد استفاده در اين بيمه نامه بشرح زير تعريف ميگردد:
 -2/3بيمهگر :شركت بيمهاي است كه نام و مشخصات آن در اين بيمهنامه قيد گرديده و
جبران خسارات ناشي از مسئوليت مدني حرفهاي بيمهگذار را برعهده دارد.
 -2/2بيمهگذار :شخصي است كه با تكميل و امضاء پيشنهاد بيمه و پرداخت حق بيمه
مقرر ،جبران خسارتهاي ناشي از مسئوليت حرفهاي خود را به بيمهگر محول مينمايد.

ماده  :7استثنائات :موارد زير از شمول تعهدات بيمهگر خارج است:
 -7/3خسارت هاي ناشي از انجام هرگونه امور خدماتي و حرفه اي خارج از تخصص و
مهارت بيمه گذار (فعاليت بدون مجوز) .
 -7/2خسارتهاي وارد به بيمهگذار  ،شركاء و كاركنان وي.
 -7/1خسارت هاي ناشي از عمد و يا تقلب بيمهگذار و كاركنان و نمايندگان و شركاي
وي.
 -7/4خسارت هاي ناشي از مسئوليت قراردادي بيمهگذار.
 -7/1محكوميت نقدي به نفع دولت ،جرايم و مجازاتهاي قابل خريد بيمهگذار .
 -7/1خسارت هاي ناشي از انفجار هستهاي و تشعشعات راديو اكتيو.
 -7/7خسارت هاي ناشي ازجنگ ،جنگداخلي ،آشوب و بلوا ،اعتصاب ،قيام ،انقالب،
كودتا ،اغتشاشات داخلي و يا اقدامهاي احتياطي مقامهاي نظامي و انتظامي.
 -7/8خسارت هاي ناشي از نزاع ،زد و خورد و اعتراضات خصمانه.
 -7/9خسارت هاي ناشي از حوادث طبيعي از قبيل :سيل ،طوفان ،زلزله ،آتشفشان،
سقوط بهمن و ...
 -7/31خسارت هاي غير مستقيم از هرقبيل ....
 -7/33هر نوع خسارت ناشي از عدم النفع .

ماده : 1موضوع بيمه :عبارت است از بيمه مسئوليت مدني حرفهاي بيمهگذار در قبال
اشخاصي كه به علت خطا ،اشتباه ،غفلت ،و يا قصور بيمهگذار در انجام امور محوله وي
دچار خسارت جاني يا مالي مي شوند.

ماده : 3رعايت اصل حداعالي حسن نيت :بيمهگذارمكلف است با رعايت دقت و
صداقت فرم پيشنهاد بيمه و پرسشنامه مربوطه را تكميل نموده و اطالعات درخواست
شده را بطور واقع و كامل دراختيار بيمهگر قراردهد.درصورتيكه بيمهگذار در پاسخ به
سئواالت بيمهگر از اظهار مطالبي خودداري نموده و يا اظهارات خالف واقع بنمايد،حسب
مورد مشمول مواد  32و  31قانون بيمه خواهد گرديد.
ماده : 4تعهدات بيمه گر :بيمهگر متعهد است درصورت احراز مسئوليت بيمهگذار،
حداكثر ظرف مهلت  31روز پس از دريافت كامل اسناد و مدارك مورد نياز ،نسبت به
پرداخت خسارت و هزينه دادرسي متعلقه ،طبق شرايط عمومي و خصوصي اين
بيمه نامه اقدام كند.
 -4/3اگر مرجع قانوني ذي صالح بيمه گذار را به پرداخت ديه محكوم كند تعهد بيمه گر
در خصوص ميزان خسارت ،محدود به پرداخت معادل ريالي ارزانترين نوع ديه از انواع
مذكور در قانون مجازات اسالمي يا حداكثر مبلغ مندرج در جدول مشخصات بيمه نامه،
هر كدام كه كمتر باشد ،خواهد بود.
-4/3/3در مواردي كه مسئوليت بيمهگذار با توجه به اسناد ومدارك ارائه شده از نظر
بيمهگر محرز باشد ،بيمهگر ميتواند قبل از صدور رأي از سوي مراجع قانوني ذيصالح با
تحصيل موافقت بيمهگذار ،مدعي يا مدعيان نسبت به پرداخت و تسويه خسارت اقدام
كند.
 -4/2تعهدات بيمهگر منحصر به مسئوليت حرفهاي بيمهگذار در مدت اعتبار بيمهنامه
ميباشد مشروط به اينكه ادعاي خسارت در مدت زمان پوشش بيمه اي مندرج در بيمه
نامه به بيمهگر اعالم شده باشد.
-4/1چنانچه مسئوليت موضوع اين بيمه نامه بموجب بيمهنامه ديگري نيز بيمهشده باشد،
مسئوليت بيمهگر حداكثر معادل مازاد خسارت تأديه شده توسط بيمهگر اول و حداكثر تا
سقف تعهدات مندرج در بيمه نامه ميباشد.
ماده :5دفاع از دعاوي :بيمهگر ميتواند درصورت لزوم به هزينه خود دفاع از بيمهگذار
را به مناسبت مسئوليتهاي موضوع اين بيمهنامه برعهده گيرد .دراينصورت بيمهگذار
موظف است اختيار تعيين وكيل را رسماً به بيمهگر تفويض نمايد.
ماده  :6وظايف و تعهدات بيمهگذار :بيمهگذار موظف است :
-1/3حق بيمه اين بيمهنامه و الحاقيههاي بعدي آن را نقداً بپردازد مگر اينكه در شرايط
خصوصي به نحو ديگري توافق شده باشد.
-1/2در انجام امور محوله كليه ضوابط و مقررات و موازين حاكم بر حرفه خود را رعايت
نموده و وظايف خود را با دقت و صداقت انجام دهد.

ماده  :8مدت بيمه نامه  :مدت اين بيمهنامه يكسال شمسي است و تاريخ شروع و
انقضاء آن درشرايط خصوصي مشخص ميگردد.
ماده :9نحوه فسخ بيمهنامه :بيمهگر و بيمهگذار ميتوانند با اعالم كتبي يك ماهه
نسبت به فسخ بيمهنامه اقدام نمايند .در صورت فسخ از سوي بيمهگر حق بيمه مدت
استفاده شده از بيمهنامه بصورت روز شمار و درصورت فسخ از طرف بيمهگذار  ،بصورت
كوتاه مدت محاسبه و باقيمانده حق بيمه مسترد خواهدگرديد.
ماده :10تحديد تعهد بيمهگر :چنانچه پس از صدور حكم داير بر محكوميت
بيمهگذار ،مشاراليه با پرداخت خسارت توسط بيمهگر موافق نباشد و به حكم صادره
اعتراض نمايد ،حداكثر تعهد بيمه گر محدود به محكوم به قبلي و هزينه هاي صرف شده
تا تاريخ عدم قبول حكم از طرف بيمهگذار ميباشد.
ماده  :11اساس پرداخت خسارت :كليه خسارتهاي موضوع اين بيمه نامه
براساس رأي مراجع قضايي با اطالع بيمهگذار و تا سقف تعهدات مندرج در شرايط
خصوصي بيمه نامه مستقيماً از طرف بيمهگر به زيانديده يا ذوي الحقوق او پرداخت
خواهدشد و به محض پرداخت خسارت ،بيمهگر در قبال بيمهگذار و اشخاص ثالث
بريالذمه ميگردد.
ماده :12محدوده جغرافيائي :اين قرارداد منحصراً در محدوده جغرافيايي جمهوري
اسالمي ايران معتبر بوده و بيمهگر درخصوص مسئوليت حرفه اي بيمهگذار در خارج از
محدوده مذكور هيچگونه تعهدي ندارد.

مسئوليت مدني حرفه اي
شماره بيمه نامه سال قبل ---------:

نماينده :

بيمه ..........................به موجب پيشنهاد شماره ................مورخ  ...............و بر اساس قانون بيمه و شرايط خصوصي و عمومي مندرج در متن و ظهر
اين بيمه نامه تعهد مي نمايد در ازاء دريافت حق بيمه مقرر از بيمه گذار  ،خساارتهاي ناشاي از حاوادثي كاه بار طباق قاانون موجاب مسا وليت
بيمه گذار مي شود را تا بر اساس شرايط اين بيمه نامه جبران نمايد .
کد ثبت /کدملي :

بيمه گذار :
مدرک تحصيلي:

تلفن همراه:

نشاني بيمه گذار :

تلفن ثابت :

نشاني محل مورد بيمه :

موضوع فعاليت:
لطفا موضوع فعاليت را در اينجا بنويسيد
موضوع بيمه:

عبارتست از مسئوليت حرفه اي بيمه گذار در برابر اشخاص ثالث ،بدين معني كه چنانچه در نتيجه سهل انگاري ،قصور ،خطا ،غفلت و يا اشاتباه حرفاه اي
غيرعمد بيمه گذار ،خسارتهاي جاني و مالي به اشخاص ثالث وارد آيد و بيمه گذار مس ول جبران آن شناخته شود  ،بيمهگر پس از احراز مس وليت بيمهگذار
واخذ كليه اسناد ومدارك الزم بارعايت قوانين ومقررات بيمه اي نسبت به بررسي وجبران خسارت اقدام مينمايد .
تعهدات بيمه گر:

مبلغ تعهدات :

حداکثر تعهد بیمه گر برای هزینه های پزشکی هر نفر در هر حادثه:
حداکثر تعهد بیمه گر برای هزینه های پزشکی در طول مدت بیمه نامه :
حداکثر تعهد بیمه گر برای غرامت فوت و نقص عضو هر نفر در هر حادثه :
حداکثر تعهد بیمه گر برای غرامت فوت هر نفر در هر حادثه در ماههای حرام :
حداکثر تعهد بیمه گر برای غرامت های فوت و نقص عضو درطول مدت بیمه نامه:
حداکثر تعهد بیمه گر برای خسارتهای مالی در هر حادثه :
حداکثر تعهد بیمه گر برای خسارتهای مالی در طول مدت بیمه نامه :

پوشش ندارد

ريال

پوشش ندارد

ريال

پوشش ندارد
پوشش ندارد
پوشش ندارد
پوشش ندارد
پوشش ندارد

ريال
ريال
ريال
ريال
ريال
ريال

شرايط خصوصي :
-1
-2
-3
-4
-5

ساير شرايط خصوصي مطابق برگه پيوست اين بيمه نامه مي باشد.
فرانشيز خسارت مالي %11 :هر خسارت و حداقل  201110111ريال
مدت بيمه :يکسال از ساعت  24روز  ....................تا ساعت  24روز ..................
ريال بعالوه 5درصد مالیات ارزش افزوده بمبلغ
حق بيمه:
می باشدکه بیمه گذار موظف هنگام صدور بیمه نامه نقداً به بیمه گر پرداخت نماید.

ریال که جمعاً به مبلغغ

اعتبار اين بيمه نامه منوط به پرداخت حق بيمه در سررسيدهاي معين و دريافت گواهي حق بيمه از بيمه گر مي باشد.
توجه بيمه گذار را به شرايط عمومي مندرج در ظهر بيمه نامه جلب مينمايد

ریغال

