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قیمت بیمه آتش سوزی و بیمه زلزله را چهطور تعیین یمکنند؟
بیمـه آتـش سـوزی بـه نسـبت بیمههای دیگـر بیمه ارزانی اسـت و همه کسـانی که
نگـران آینـده خانه و اموالشـان هسـتند میتوانند آن را با مبلغـی کم خریداری کنند.
 (1مﺘراژ ﺳاخﺘﻤان:
هـر چـه متـراژ خانه بیشـتر باشـد قیمت بیمه آتش سـوزی آن هم بیشـتر میشـود.
توجه داشـته باشـید که منظور ،متراژ زیر بنای سـاختمان اسـت نه متراژ کل زمین.
 (2هﺰﯾنﻪ ﺳاخت هر مﺘر مرﺑﻊ از ﺳاخﺘﻤان:
منظـور ایـن اسـت کـه بـرای سـاخت هـر متـر مربـع از سـاختمان مورد نظـر چقدر
هزینـه شـده اسـت .در محاسـبه هزینـه سـاخت ،قیمت ملـک و موقعیـت مکانی آن
در نظـر گرفتـه نمی شـود.

 (3ارزش ﻟوازم خاﻧﻪ:
در زمـان خریـد بیمـه آتـش سـوزی شـما بایـد ارزش لـوازم خانـه خـود را به قیمت
روز آن اعـام کنیـد.
 (4ﭘوﺷﺶهاى اﺿاﻓی:
همانطـور کـه در بخشهـای قبلـی گفتیم در بیمه آتش سـوزی پوشـشهای اضافی
مثـل زلزلـه ،سـیل ،توفـان ،ترکیـدن لولـه آب و  ...وجـود دارد کـه در صورتـی کـه
بخواهیـد آنهـا را بـه بیمهنامـه خـود اضافه کنید بایـد حق بیمه بیشـتری بپردازید.
 (5تﺨﻔیﻒهاى ﺑیﻤﻪ آتﺶ ﺳوزى:
بعضـی از شـرکتهای بیمـه تخفیفهایـی را بـرای بیمـه آتـش سـوزی ارائـه میدهنـد.
تخفیفهایـی مثـل تخفیـف مناسـبتی ،تخفیف داشـتن بیمـه عمر ،تخفیف گروهـی و ...

ﮔام به ﮔام تا شناخت بیﻤه مسﺌوﻟیت کارﻓرما

کارگاه بیمه شـده ندارند) اتفاق بیفتد .با این پوشـش مسـئولیت بیمه
گـذار در قبـال اشـخاص ثالث ،با تعهدات بیمه نامـه و معموال تا دو نفر
جانی پوشـش میگیرد.
داشـتن پوشـش بیمه ای مسـئولیت مدنی در قبال سـازمان تامین
اجتماعـی و سـازمان خدمـات درمانـی .در این پوشـش تا سـقف مالی
کـه در ایـن کلـوز در قبـال سـازمان تامیـن اجتماعی مشـخص شـده
اسـت مسـئولیت بیمه گذار در قبال سـازمان تامین اجتماعی پوشـش
میگیـرد .نحوه محاسـبه سـقف سـرمایه معمـوال به صـورت( :حقوق
پایه*12ماه ماکزیمم تا1٠سال)اسـت.
پوشـش پرداخت هزینههای پزشـکی بدون اعمال تعرفه .با انتخاب
ایـن پوشـش ،کارفرمایـان در مقابل هزینههای پزشـکی بـدون اعمال
تعرفـه تا سـقف مـورد درخواسـت در این بیمه نامه پوشـش دارد.
پوشش بیمه مسئولیت پرداخت خسارت بدون رای دادگاه
پوشش افزایش دیات برای سالهای آتی (یکسال ،دو سال)
پوشـش بیمـهای افزایـش تعـداد کارکنـان در طـول مـدت داشـتن
بیمـه نامه
پوشش بیمهای اعمال متقابل کارکنان در قبال یکدیگر
پوشـش بیمهای مسـئولیت بیمه گذار در مقابل کارکنان در اماکن
وابسـته به محیط کارگاه
پوشـش بیمـهای مسـئولیت بیمـه گـذار در قبال کارکنان ،ناشـی از
حـوادث غیـر مرتبـط بـا فعالیت اصلی بیمه شـده در محیـط کارگاه
پوشـش بیمـهای مسـئولیت بیمهگذار بـرای ماموریتهـای خارج از
کارگاه کارکنان و کارگران وی .پوشش مذکور با نام است و بیمه گذار
باید لیسـت اسـامی افراد بیمه شـده را به شـرکت بیمه ارائه دهد.
پوشـش بیمه ای مسـئولیت بیمه گذار برای حوادث ناشـی از وسایل
نقلیه موتوری زمینی در محیط کارگاه

کار اب طعم مسئولیت پذیری
محیـط کار بـا حـوادث گاه بیـگاه عجیـن شـده اسـت .رخ دادن اتفاقـی ناگوار در محیـط کار و در حین انجام دادن کار توسـط کارگـران و کارمندان امری
راحله شعبانی
کامـال طبیعـی اسـت .در ایـن بیـن ایمنـی در محیـط کار و داشـتن مسـئولیت جانی کارکنـان از مهمترین نیاز هـای بیمهای هـر کارفرمایی اسـت .از این رو
روزنامهنگار
انتخـاب و تهیـه بیمـه نامـه مناسـب بـرای کارفرمایان امری ضروری اسـت .در چنین مواردی بخشـی از کوتاهی ها متوجه مسـئولیت کارفرمـا خواهد بود .با
توجـه بـه مشـخص شـدن درصـد قصـور ،کارفرما مسـئول جبران خسـارت خواهد بود .این مسـئولیت جبران میتواند از طریق بیمه مسـئولیت مدنـی کارفرما در قبـال کارکنان برطرف
گـردد .در ادامـه انـواع و مهمتریـن نـکات در خرید بیمه مسـئولیت کارفرمـا در قبال کارکنان را بررسـی میکنیم.

بیمهمسئولیتکارفرماچیست؟

بیمـه مسـئولیت کارفرمـا یا بیمه مسـئولیت مدنـی کارفرمـا در قبال
کارکنـان ،خسـارات بدنـی وارده به کارکنان در محیـط کار و در حین
انجـام کار کـه عامـل آن اهمال و قصور کارفرما باشـد را تحت پوشـش
قـرار میدهـد .پوشـشهای اصلـی بیمـه مسـئولیت کارفرمـا شـامل
جبـران هزینههـای پزشـکی و غرامـت نقـص عضو و یا فـوت کارکنان
میباشـد .هـر کارفرمـا بـا توجـه به نوع شـغلی کـه دارد میتواند بیمه
مسـئولیت کارفرمـای مرتبـط بـا نـوع فعالیـت شـغلی خـود( از قبیل
بیمه مسـئولیت سـاختمانی ،بیمه مسـئولیت کارفرماهـای واحدهای
تولیـدی ،خدماتـی ،بیمـه نامـه هـای مسـئولیت حرفـه ای و  )...را
خریـداری نماید.

موارد خارج از پوشش در بیمه مسئولیت کارفرما در
قبالکارکنان

مخاطب بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان
چهکساینهستند؟

بـا توجـه بـه اینکـه بـرای کارکنـان و کارگران در هر شـغلی آسـیب و
حـوادث ناشـی از کار اجتنـاب ناپذیـر اسـت ،بنابراین بیمه مسـئولیت
کارفرمـا در قبـال کارکنـان و اشـخاص ثالث بـه تمامـی کارفرمایان با
هـر نـوع فعالیتـی توصیـه میگـردد .بـا توجـه بـه اینکـه شـغل و نوع
فعالیـت در تشـدید خطـر ناشـی از کار موثر اسـت ،شـرکتهای بیمه
بـرای هـر چـه بهتر پوشـش دادن ریسـک موضـوع کار ،جـدول طبقه
بندی شـغلی با توجه به نوع فعالیت در نظر گرفته شـده اسـت و حق
بیمـه و هزینـه بیمـه مسـئولیت کارفرمـا در قبال کارکنان به ریسـک
گروه شـغلی بسـتگی دارد.

انواع بیمه مسئولیت مدین کارفرما در قبال کارکنان

 (1ﺑیﻤﻪ مﺴـﺌوﻟیت مﺪﻧی ﮐارﻓرما در ﻗﺒـال ﮐارﮐنان خﺪماتی،
ﺻنﻌﺘی و ﺑازرﮔاﻧی
تمامـی کارفرمایـان بـا نوع فعالیت خدماتی ،بازرگانـی و صنعتی برای
داشـتن پوشـش بیمه مسـئولیت حرفه خود در قبال کارکنان و افراد
ثالـث میتواننـد از ایـن بیمـه نامـه اسـتفاده نمایند .بیمه مسـئولیت
مدنـی کارفرما در قبال کارکنان خدماتی ،صنعتی ،وبازرگانی،میتواند
بـا نـام و هـم بـی نام صادر گردد .در این بیمه نامه آسـیب و خسـارات
جانـی و بدنـی بـه کارکنـان ناشـی از کار کارفرمـا طبق شـرایط مورد
درخواسـت کارفرمـا و نوع فعالیت پوشـش مییابد.
 (2ﺑیﻤﻪ مﺴﺌوﻟیت مﺪﻧی ﭘیﻤاﻧﮑاران ﻓرﻋی
معمـوال هـر قسـمت از پروژههـای خدماتـی و سـاختمانی توسـط
پیمانـکاران فنـی مخصوص بـه آن بخش انجام میگـردد .پیمانکاران
چنیـن پروژههایـی میتواننـد بـرای بیمه کردن مسـئولیت خـود در
قبال کارکنانشـان و اشـخاصثالث ،بیمه مسئولیت مدنی پیمانکاران
فرعـی را تهیه کنند.
 (3ﺑیﻤـﻪ مﺴـﺌوﻟیت مﺪﻧـی ﮐارﻓرمـا در ﻗﺒـال ﮐارﮐنـان
ﻓﻌاﻟیتهـاى ﻋﻤراﻧـی
پروژههـای عمرانـی نیـز ماننـد پروژههـای سـاختمانی دارای

ریسـکهایی بـرای کارکنـان و کارگـران بـه همـراه دارد .بـا توجـه به
بـزرگ بـودن ابعـاد پروژههای عمرانی مشـخص اسـت که ریسـک در
پروژههای عمرانی میتواند بیشـتر هم باشـد .بیمه مسـئولیت مدنی
کارفرمـا در قبـال کارکنـان عمرانـی خسـارات جانی و بدنـی وارده به
کارکنـان ،کارگـران و اشـخاص ثالـث ناشـی از کار و در محل فعالیت
را پوشـش میدهـد.
 (4ﺑیﻤـﻪ مﺴـﺌوﻟیت مﺪﻧـی ﮐارﻓرمـا در ﻗﺒـال ﮐارﮐنـان
ﺳـاخﺘﻤاﻧی
بـرای کارفرمایـان تمامی پروژههای سـاختمانی این بیمه مسـئولیت
بهتریـن پوشـشها را در قبـال کارکنـان و کارگـران و اشـخاص ثالث
بابـت حوادثـی کـه در محـل فعالیـت و در حیـن کار پیـش میآیـد
را دارد .بیمـه مسـئولیت کارفرمـا سـاختمانی بـی نـام هـم میتواند
صـادر گردد.

پوششهایبیمهمسئولیتکارفرما

در ایـن بیمـه نامـه پوشـش هـای زیـر بـه عنوان پوشـش هـای اصلی
ایـن بیمـه نامه میباشـد.

جبران هزینه های پزشکی در هر بار خسارت
جبران هزینه های پزشکی در طول مدت داشتن بیمه نامه
جبران خسارات دیه در ماه های حرام
جبران خسارات دیه در ماه های عادی
جبران خسارات جانی وارد شده در قبال اشخاص ثالث
جبـران خسـارت حداکثـر دیه مورد درخواسـت در طول مدت بیمه
نامه
بیمه مسـئولیت کارفرما عاوه بر پوشـشهای فوق ،دارای پوششهای
اضافـی در قالـب کلوزهای بیمهای اسـت که معمـوال کارفرمایان برای
داشـتن پوشـش کامل از کلوزهای زیر کمک میگیرند.

پوشش های اضاﯽﻓ بیمه مسئولیت کارفرما

بـرای داشـتن پوشـشهای کامـل در انـواع بیمـه مسـئولیت کارفرما،
مـوارد زیـر به عنوان پوشـشهای اضافـی میتواند به انتخـاب کارفرما
بـه بیمه مسـئولیت اضافه شـود.
پوشـش بیمـه ای مسـئولیت کارفرمـا در قبـال خسـارات جانـی که
ممکـن اسـت بـرای افـراد ثالـث (افرادی کـه هیچگونه رابطـه کاری با

موارد 11گانه فسﺦ معامله
فسـخ در لغـت بـه معنـای نقـض ،زایـل
سجاد حاجبی خانیکی
کـردن ،تبـاه کـردن و شکسـتن آمـده
کارشناس ارشد حقوق ثبت
اسـت و بـه آن انحـال ارادی قـرارداد نیز
اسناد و اماک
گفته میشـود .فسـخ در اصطاح حقوقی
عبـارت از پایـان دادن حقوقـی بـه قرارداد به وسـیله یکی از دو طـرف قرارداد
یـا یـک شـخص ثالث اسـت .فسـخ یا انحـال ارادی قـرارداد از حیـث جایگاه
حقوقـی از جملـه مباحث اسـباب سـقوط تعهـدات و قراردادها سـت.موضوع
فسـخ قـرارداد ،مختـص عقـود الزم اسـت؛ چرا کـه در عقود جایز هـر کدام از
طرفیـن میتوانـد هـر زمـان کـه اراده کنـد ،عقد را بـر هم بزند .بحثـی که در
عقـود الزم مطـرح بـوده ،آن اسـت کـه آیا مدعی فسـخ عقد ،حق فسـخ دارد
یـا اینکـه باید بـه عقد ملتـزم بماند؟

ماهیت فسﺦ

بـا توجـه بـه تعریفـی که از فسـخ ارائه شـد ،میتوان گفت که فسـخ ،انشـای
یکطرفـه انحـال قـرارداد و تعهـد اسـت و مانند ابـراء نوعی ایقاع محسـوب
میشـود .بـه ایـن معنـا کـه یـک طرف به طـور مسـتقل میتواند حق فسـخ
خـود را اعمـال کنـد ،بـدون اینکـه نیازی بـه رضایت طرف دیگر باشـد که به
ایـن عمـل ایقاع گفته میشـود.

مبنای فسﺦ

مبنـای فسـخ قـرارداد ممکن اسـت متفاوت باشـد؛ یعنی اینکه فسـخ قرارداد
مبتنی بر حقی اسـت که یا به وسـیله توافق طرفین ایجاد شـده یا به وسـیله

حکـم مسـتقیم قانـون بـه وجـود آمده و این حـق برای یکـی از طرفین یا هر
دو یا شـخص ثالث اسـت:
تواﻓﻖ ﻃرﻓیﻦ
طرفیـن قـرارداد میتواننـد ضمـن عقـد یـا خـارج از آن بـرای یـک یـا هر دو
طـرف معاملـه یا شـخص ثالث ،حق فسـخ قـرار دهند؛ مثل این که شـخصی
ماشـینی را بـه دیگـری بفروشـد و در قـرارداد آن شـرط شـود که هر کـدام از
طرفیـن یـا شـخص ثالـث هـر وقـت مایل باشـند ،بتواننـد ظرف یک مـاه آن
معاملـه را فسـخ کننـد .بـه ایـن حـق در اصطاح خیار شـرط گفته میشـود.
همانگونـه کـه در مـواد  399و  4٠٠قانون مدنی به آن اشـاره شـده اسـت.بر
اسـاس مـاده  399قانـون مدنـی« ،در عقـد بیع ممکن اسـت شـرط شـود که
در مـدت معیـن بـرای بایـع یـا مشـتری یـا هر دو یا شـخص خارجـی اختیار
فسـخ معاملـه باشـد».ماده  4٠٠ایـن قانـون نیـز میگوید« :اگر ابتـدای مدت
خیار ذکر نشـده باشـد ،ابتدای آن از تاریخ عقد محسـوب اسـت؛ در غیر این
صـورت تابـع قرارداد متعاملین اسـت».
ﺣﮑﻢ مﺴﺘﻘیﻢ ﻗاﻧون
قانـون در مـواردی بـرای جلوگیـری از ضرری که به طور ناخواسـته از قرارداد،
متوجـه یکـی از دو طـرف معاملـه اسـت ،به طور مسـتقیم بـه او حق میدهد
کـه بتوانـد بـا فسـخ قرارداد ،از ضـرر مذکور جلوگیری کند .مثل اینکه کسـی
خانهای را اجاره کند و پس از مدتی متوجه شـود که سـکونت در آن میسـر
نیسـت کـه در اینجـا فرد به اسـتناد مـواد  4٧8و  4٧9قانون مدنـی حق دارد
عقـد اجـاره را فسـخ کنـد .مـاده  4٧8در این زمینه میگویـد« :هر گاه معلوم
شـود عین مسـتأجره در حال اجاره معیوب بوده ،مسـتأجر میتواند اجاره را

بیمهمسئولیت
کارفرما یا بیمه
مسئولیتمدنی
کارفرما در قبال
کارکنان،خسارات
بدنی وارده به
کارکنان در محیط
کار و در حین انجام
کار را که عامل
آن اهمال و قصور
کارفرما باشد تحت
پوشش قرار میدهد.
پوششهای اصلی
بیمهمسئولیت
کارفرماشامل
جبرانهزینههای
پزشکی و غرامت
نقص عضو و یا فوت
کارکنان است

فسـخ کنـد یـا بـه همان نحـوی که بوده اسـت ،اجـاره را با تمام اجـرت قبول
کنـد امـا اگـر موجـر رفع عیـب کند ،به نحوی که به مسـتأجر ضرری نرسـد،
مسـتأجر حـق فسـخ نـدارد ».همچنیـن بر اسـاس مـاده  4٧9قانـون مدنی،
«عیبـی کـه موجـب فسـخ اجـاره میشـود ،عیبـی اسـت که موجـب نقصان
منفعت یا صعوبت (سـختی) در انتفاع باشـد».

ﴍایﻂ فسﺦ

 .1قصد؛ فسخکننده باید انحال قرارداد را اراده کند.
 .2رضـا؛ فسـخکننده بایـد راضـی به فسـخ معامله باشـد و اگر بـا اکراه چنین
کـرد ،این فسـخ اثر حقوقـی ندارد.
 .3اهلیت؛ کسـی که میخواهد عملی حقوقی را فسـخ کند ،باید اهلیت این
کار را داشـته باشـد و از نظر عقل و سـن نیز مشـکلی نداشته باشد.

موارد فسﺦ معامله

حق به هم زدن معامله را «خیار» گویند و خریدار و فروشـنده در موارد ذیل
میتواننـد معاملـه را به هم بزنند:
 .1خریـدار و فروشـنده از مجلـس معامله متفرق نشـده باشـند کـه این خیار
را «خیـار مجلـس» میگویند.
 .2یکی از خریدار و فروشنده مغبون شده باشند( .خیار َغبن)
 .3طرفیـن در معاملـه مقـرر کننـد کـه تا مـدت معینی هر دو یا یکـی از آنان
بتوانـد معاملـه را به هم بزند( .خیار شـرط)
 .4فروشـنده یـا خریـدار مـال خـود را بهتـر از آنچه که هسـت ،نشـان دهد و
طـوری رفتـار کنـد کـه قیمـت مـال در نظـر طـرف مقابل زیـاد شـود( .خیار
تدلیس)
 .٥فروشـنده یـا خریـدار شـرط کند کـه کاری انجام دهد ،یا شـرط کند مالی
را کـه میدهـد بـه طـور مخصوصـی باشـد اما به آن شـرط عمل نکنـد که در

حوادث ناشی از جنگ
اعمال عمدی بیمه گذار و کارکنان وی
حوادث ناشی از تعطیلی کار
حوادث ناشی از نزاع و درگیری
حوادث ناشی از مصرف مواد مخدر و مسکرات
خساراتی که به کارکنان زیر سن  1٥وارد می آید
خسارات مستقیم و غیر مستقیم ناشی از رادیو اکتیو
خسارت وارده به اتباع خارجی که مجوز کار ندارند
مجازاتهـا و محکومیـت بـه جـزای نقـدی بـه نفـع دولـت و
مجازاتهـای قابـل خریـد

قیمت و خرید بیمه مسئولیت کارفرما در قبال
کارکنان

بـا توجـه بـه تخصصـی بودن ایـن بیمه نامه چـه در تعیین ریسـک و
چـه در انتخـاب پوشـش هـای مورد نیاز و هم در سـقف پوشـش های
مـورد درخواسـت از ابتـدا بهتـر اسـت از کارشناسـان متخصص کمک
بگیرید .بعد از بررسـی ریسـک فعالیت ،ممکن اسـت نیاز به بازدید از
محل فعالیت باشـد و سـپس نرخ و شـرایط شـرکتهای بیمه تعیین
می شـود.

فرایند و گردش کار پرداخت خسارت

 )1اعام کتبی خسارت از طرف بیمه گذار در فرم مربوطه
 )2ثبت و تشکیل پرونده خسارت توسط بیمه گر
 )3جمع آوری مدارک اولیه جهت تشکیل پرونده و بررسی آن
 )4تعیین و اعزام کارشـناس به محل خسـارت در صورتﯽ که خسـارت
جزو تعهدات بیمه گر باشـد
 )٥بررسـی پرونـده خسـارت توسـط پزشـک معتمـد درصورتیکـه
خسـارت منجـر بـه نقـص عضـو ویـا فـوت شـده باشـد.
 )۶رسـیدگی و ارزیابی خسـارت پس از کارشناسـی و تکمیل مدارک
و تعییـن حدود تعهـدات بیمه گر
 )٧محاسبه خسارت
 )8صدور حواله خسارت

ایـن صـورت دیگـری میتوانـد معامله را به هـم بزند ( .خیار تخلّف شـرط)
 .۶در جنس یا عوض آن عیبی باشد( .خیار عیب)
 .٧معلـوم شـود مقـداری از جنـس کـه فروخته شـده ،مال متعلـق به دیگری
اسـت کـه اگـر صاحـب آن بـه معاملـه راضـی نشـود ،خریـدار میتوانـد تمام
معاملـه را بـه هـم بزنـد یا پـول آن مقدار را از فروشـنده بگیـرد .همچنین اگر
معلـوم شـود مقـداری از چیزی که خریـدار به عنوان عـوض داده ،مال متعلق
بـه دیگـری اسـت و صاحب آن راضی نشـود ،فروشـنده میتوانـد تمام معامله
را بـه هـم بزنـد ،یـا عـوض آن مقـدار را از خریدار بگیرد( .خیار شـرکت)
 .8فروشـنده خصوصیـات جنـس معینـی را کـه مشـتری ندیـده اسـت ،به او
بگویـد و بعـد معلـوم شـود آنگونـه کـه گفتـه ،نبـوده اسـت .در ایـن صورت
مشـتری میتوانـد معاملـه را بـه هم بزنـد همچنین اگر مشـتری خصوصیات
عـوض معینـی را کـه میدهـد ،بگویـد و بعد معلوم شـود به طـوری که گفته،
نبـوده اسـت ،فروشـنده میتوانـد معاملـه را بـه هـم بزند( .خیـار رویت)
 .9مشـتری پـول جنسـی را کـه بـه صـورت نقـدی خریده اسـت ،تا سـه روز
ندهـد و فروشـنده نیـز جنـس را تحویـل ندهـد .اگـر مشـتری شـرط نکرده
باشـد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شـرط تأخیر جنس هم نشـده باشـد،
فروشـنده میتوانـد معاملـه را بـه هـم بزنـد اما اگر جنسـی که خریده اسـت،
مثـل بعضـی از میوههـا باشـد که اگر یک روز بماند ،فاسـد میشـود ،چنانچه
تا شـب پول آن را ندهد و شـرط نکرده باشـد که دادن پول را تأخیر بیندازد
و شـرط تأخیـر جنـس نیز نشـده باشـد ،فروشـنده میتواند معاملـه را به هم
بزند( .خیـار تأخیر)
 .1٠اگـر مـورد معاملـه حیوان باشـد ،خریدار تا سـه روز میتوانـد معامله را به
هم بزند( .خیـار حیوان)
 .11فروشـنده نتوانـد جنسـی را کـه فروختـه اسـت ،تحویل بدهـد .به عنوان
مثال ،اسـبی که توسـط فروشـنده فروخته شـده اسـت ،فرار کند که در این
صـورت مشـتری میتوانـد معاملـه را به هم بزنـد( .خیار ت ّ
َعذر تسـلیم)

