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 به نام خدا

دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد در نظر دارد نسبت به تهیه بیمه نامه های مسئولیت مدنی کارفرما در قبال  

کارکنان و مسئولیت در قبال دانشجویان و اساتید خود با شرایط و تعهدات درخواستی در اسناد این استعالم 

 اقدام نماید.

اقدام و با ارائه  02/20/8901 تاریخ تا 02/20/8901 از تاریخ سناددریافت الذا متقاضیان می توانند نسبت به 

ورخ میكشنبه مدارک درخواستی ذکر شده در اسناد بصورت پاکت در بسته حداکثر تا پایان وقت اداری روز 

استاد تقاطع  –امامیه بلوار  –د دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد به آدرس : مشهد قاسم آبابه  02/20/8901

  تحویل نمایند .تدارکات اداره  –یوسفی ، مجتمع آموزشی قاسم آباد 

 صرفا می توانند نمایندگان یا کارگزاران رسمی بیمه )حقیقی و حقوقی (با شرایط ذیل باشند. شرکت کنندگان

 9ی آن در مشهد بوده و حداقل که دفتر مرکزهای ایران ، آسیا و البرز  نمایندگان و کارگزاران رسمی بیمه

 سال از صدور پروانه فعالیت آنان گذشته باشد و در حال حاضر نیز دارای پروانه فعالیت معتبر باشند و صرفاً

نرخ بیمه نامه های پیشنهادی خود را از یكی از شرکت های بیمه گری که شرایط ذیل را داشته باشند پیشنهاد 

 نمایید.

 8900کز استان خراسان رضوی شعبه فعال داشته باشند و در طی سال های شرکت بیمه گری که در مر

سوی بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران از سال حائز رتبه نسبت توانگری مالی یک  9لغایت جاری حداقل 

 باشند.

الزم به ذکر است هریک از شرکت کنندگان در مناقصه صرفاً می توانند نرخ و شرایط یک شرکت بیمه گر  

 رائه نمایند.ا

با توجه به این امر که پیشنهاد بیمه گذار پایه و اساس صدور بیمه نامه می باشد و اعالم نرخ بیمه گر به منزله  

                      قبولی تمامی تعهدات و در خواستهای بیمه گذار بوده و مطالب ذیل به عنوان پیشنهاد بیمه گذار اعالم 

 می گردد.

 و شرایط در خواستیبیمه نامه ها  

 الف(بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان :  

 تعداد نیروها شامل :

 نفر  022تعداد کل پرسنل تحت امر دارای تأمین اجتماعی و فاقد آن 

 نفر 02پرسنل شاغل در قسمت حفاظت فیزیكی برادران و خواهران -8
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 نفر 0پرسنل شاغل در قسمت نامه رسان و متصدی ارسال -0 

 نفر 90شاغل در قسمت خدمات و نظافتچی و سرایدار پرسنل -9 

خطرات احتمالی ، کلیه خطراتی که بر اساس )قصور ، غفلت ، اشتباه ، سهل انگاری ، فراموشی (مرجع قضایی  

 ار را مسئول پرداخت خسارت بداند.مه گذکارشناس ذیصالح یكی یا چند مدیر و مسئول یا کارشناس بی

 نفر 82پرسنل شاغل در قسمت راننده -2

 نفر 95متصدی چاپ -کتابدار–پرسنل شاغل در قسمت بایگانی -5 

 نفر 88پرسنل شاغل در قسمت آشپز و کمک آشپز -0 

 نفر 05پرسنل شاغل در قسمت تكنسین امور ساختمان و تأسیسات -9 

 نفر 29مایشگاه های فنی و مهندسی پرسنل شاغل در قسمت آز-1 

 نفر 0پرسنل شاغل در قسمت انبار داری ، کمک انبار ، کارگران امور اداری -0 

 نفر 982پرسنل شاغل در قسمت اداری -82 

کلیه مدیران ، مسئولین و کارشناسان ذیربط دانشگاه موضوع بیمه نامه در خواستی : پوشش مسئولیت  8-الف 

ی ، غیر رسمی ، فصلی هد در قبال حوادث احتمالی به کارکنان و پرسنل شاغل )رسمآزاد اسالمی واحد مش

 ،پیمانی و کارکنان پیمانكاران فرعی و اصلی (

 0-بند الف

 تعهدات و پوشش های در خواستی بیمه نامه : -0-الف

 دیات مورد در خواست : 

دیه و ارش ( برای هر نفر در ماههای عادی مبلغ –غرامت فوت و نقص عضو اعم کلی و جزئی )دائم یا موقت -8

ریال و در طول مدت قرارداد حداکثر تا سقف  9002202220222ریال و در ماههای حرام  092202220222

 ریال  90022202220222

ریال و در  85202220222جبران هزینه های پزشكی ناشی از حادثه برای هر نفر در هر حادثه تا سقف -0

 ریال می باشد. 8052202220222رداد حداکثر تا سقف طول مدت قرا

 پوشش های تكمیلی : 
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پرداخت خسارت بدون رأی دادگاه )پس از احراز مسئولیت توسط کارشناس بیمه گر یا مرجع ذیصالح یا -8

 کارشناس مرضی الطرفین(

گردند به صورت  به مأموریت خارج از محل کار اعزام می پوشش بیمه ای جهت آن دسته از کارکنانی که-0

برگه مأموریتی صادره از طرف دانشگاه برای مأموریت های خارج از شهر و مأموریت ثبت شده بی نام براساس 

 در سیستم اتوماسیون اداری برای داخل شهر 

پوشش بیمه ای اماکن وابسته به دانشگاه )کارگاهها ، سالن های ورزشی ، سوله ها ، پارکینگ(و پوشش -9

 کارکنان از منزل به محل کار و بالعكس ایاب و ذهاب 

 پوشش بیمه ای مسئولیت بیمه گذار در قبال پیمانكاران فرعی و اصلی-2

 بیمه ای جهت کارکنان پیمانكاران فرعی و اصلی پوشش -5

پوشش بیمه ای جهت مازاد غرامت های نقص عضو )دیه دوم و بیشتر ( برای هر نفر تا سقف -0

 ریال  9002202220222

ریال )موضوع ماده  8002202220222تأمین اجتماعی و خدمات درمانی تا سقف وشش بیمه ای مطالبات پ-9

 ریال  5092202220222(در طول مدت بیمه نامه  00

 پوشش بیمه ای جهت حوادثی که ارتباطی با موضوع فعالیت بیمه گذار ندارد.-1

 سال از تاریخ انقضاء بیمه نامه  9پوشش بیمه ای جهت افزایش نرخ دیه در سالهای بعد تا -0

 پرداخت هزینه های پزشكی بدون اعمال تعرفه وزارت بهداشت و درمان -82

 پوشش مسئولیت در قبال اشخاص ثالث کلیه افرادی که به هر عنوانی به دانشگاه مراجعه نمایند.-88

 کلیه کارکنان و پرسنل در قبال یكدیگر اهمال غیر عمدی -80

 پوشش بیمه ای حوادث نقلیه موتوری در سایت دانشگاه -89

 و مأمورین امنیتی ساختمان در ساعات شیفت نگهبانی پوشش ضرب و جرح و ورود غیر مجاز به نگهبانان -82

 3-الف

 حذف فرانشیز-8

ساعته می  02قسمتها بنا به نیاز به صورت می باشد و بعضی از  02صبح لغایت  9ساعت کار پرسنل از -0

باشد که پوشش بیمه در طول شبانه روز و کار در ایام تعطیل )رسمی و غیر رسمی (مدنظر می باشد)تعداد 

 ساعته ( 02افراد تحت پوشش بیمه در شیفت های 
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 افزایش نمودار مالک محاسبه خود قرار خواهد داد. %02بیمه گر تا حد 

ع در قبال دانشجویان که مرجو کارکنان و کارشناس ذیربط مدیران و مسئولین دانشگاه کلیه مسئولیت های 

 یا ذیربط یا داور مرضی الطرفین ایشان را مقصر بدانند . قضایی 

خطرات احتمالی : وقوع کلیه حوادث و خطراتی که در محیط دانشگاه ، اماکن ورزشی و اماکن وابسته که بر 

منجر  ، کارکنان ، ، یكی از مدیران مسئولین ، کارشناسان فراموشی گاری ، اشتباه ،اثر قصور ، غفلت ، سهل ان

 به فوت ، نقص عضو ، صدمات جسمانی ، ارش مواجه گردد.

 پوشش خسارتهای جانی احتمالی افرادی که در مراکز آموزشی مشغول به تحصیل یا تدریس می باشند.

 صندلی   0222 ظرفیت کالسها

و تعداد اساتید در یک و تعداد کل اساتید   2185متوسط دانشجویان حاضر در کالسها در یک ساعت درسی 

 نفر 802در ساعت درسی

 نوع آموزش تئوری و عملی 

کارگاه با آموزشهای عملی مختلف  92در خصوص عمل کارگاههای )برق ، الكترونیک ، تراشكاری و...(حدود 

 فعالیت می باشند.دانشجو و مدرس در حال  8222و

 تعهدات بیمه نامه : 

 ریال  0092202220222پوشش غرامت فوت و نقص عضو در ماههای عادی 

 ریال  9002202220222پوشش غرامت فوت و نقص عضو در ماههای حرام 

 ریال  82012202220222پوشش غرامت فوت و نقص عضو در طول مدت بیمه نامه 

 ریال  85202220222سقف  جبران هزینه پزشكی برای هر نفر تا

 ریال  8052202220222جبران هزینه پزشكی در طول مدت بیمه نامه 

 پوشش بیمه نامه : 

پوشش مسئولیت بیمه گذار در مقابل فوت و صدمات جسمانی و ارش دانشجویان و مدرسین و پرسنل -8

 مأمور در کارگاهها 

سالن های ورزشی ، رستوران ، نمازخانه ، کتابخانه  پوشش حوادث ناشی از کار در کلیه کارگاهها و اماکن و-0

 و غیره ... در داخل محوطه آموزشی و دانشگاه 
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پوشش بیمه ای خسارت های جانی ناشی از برگزاری اردوهای علمی ، تفریحی ، زیارتی )تاریخ برگزاری، -9

 ساعت قبل اعالم می گردد.( 02نظرات ،اسامی ، 

 )پس از احراز مسئولیت (اه پرداخت خسارت بدون رأی دادگ -2

 سال )مرور زمان( 9افزایش دیه برای سالهای آتی -5

 پوشش حوادثی که ارتباطی به موضوع فعالیت دانشجویان ، مدرسین ، پرسنل شاغل در کارگاهها -0

 پوشش بیمه ای حوادث نقلیه موتوری در محیط سایت دانشگاه )پارکینگ و ...(-9

  تعدد دیات تا سقف تعهدات -1

 اهمال غیر عمدی دانشجویان در قبال یكدیگر در کارگاهها و اماکن ورزشی آموزشی-0

بیمه گر می تواند قبل از اعالم نرخ و صدور بیمه نامه نسبت به بازدید از محل های دانشگاه  : توضیح اینكه

آزاد اسالمی جهت ارزیابی ریسک بررسی خطرهای محتمل ، برآورد ضریب خسارت احتمالی و همین طور 

ادعایی از طرف تخمین تعداد دانشجویان اقدام نماید . لذا پس از برنده شدن احتمالی آن شرکت هر گونه 

شرکت بیمه گر در خصوص این مطلب که اطالعاتی ناگفته مانده یا ریسكی اعالم نشده یا تعداد جامعه هدف 

) دانشجویان ، اساتید ، اشخاص ثالث و غیره ( دقیق نبوده بالاستماع بوده و صدور بیمه نامه به منزله بررسی 

  .  دقیق تمام جوانب از سوی بیمه گر می باشد

 

کلیه موارد مندرج در پنج صفحه اسناد ...............................با کد .................................................مدیر نمایندگی بیمه. .................................................................... اینجانب

و شرایط مربوط به صدور بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان و مسئولیت در قبال دانشجویان 

بلغ نهایی بایت صدور بیمه مورد بررسی و بازدید قرار داده و م را و اساتید دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد

 ریال( ..................................................................................................................................... ) به حروف :ریال ..............................................................................................نامه درخواستی را جمعاً به مبلغ 

 اعالم و آماده صدور بیمه نامه هستم . 

 مهر و امضاء شركت بیمه.....                                               


