
 شرایط مناقصهآگهی 
 

 نوع پوشش به اضافه  5 باالف( خرید بیمه نامه مسئولیت مدنی  

 دانشگاه کاشانخطرات تبعی ب( خرید بیمه نامه سیل، زلزله، آتش سوزي و 

 

 ................. بيمهشرکت مدیریت محترم 

 احترام، با سالم و   

 و نوع پوشش 5 باالف(بيمه نامه مسئوليت مدنی خريد: برای دانشگاه كاشان در نظر دارد به استحضار می رساند بدينوسيله       

اقدام  و بر اساس شرايط پيوست عمومی به صورت مناقصه خويش خريد بيمه نامه سيل، زلزله، آتش سوزی و خطرات تبعی ب(

 .نمايد

رهراي  عمهومي و    مطالعه  و مرهر و امءها     مستدعي است، در صورت تمايل به  رهر ت در مقاه،ه ، اه  ا      لذا   

 (14)سهاعت   اايان وههت اداري حدا ثر تا ب  همراه ساير مدارک درخواستي ا اخت،اصي مقاه، ، نرخ ايشقرادي خود ر

تحويهل   87317-53153 اران، بلوار هطب راوندي، دانشگاه  اران،  داسهتي  ب  آدرس  82/02/1140رقب  مورخ چرار

رهقب  مهورخ   چرارمدارک ارسالي مقاه،ه  رهران    هاياا ت  است ال م ب  ذ ر .نماييد اران  دانشگاه مديريت حراست

 درمحل دفتر معاونت اداري ومالي رشوده خواهد رد. 3014:ت عسا 28/02/1140

 مراتهب را ا  رريه    هررون  ابرام يا سوال درخ،هو  رهراي  مقاه،ه ،    درصورت وجودرر ت  ققدران مي توانقد   

مطهر   )آههاي اميرحسهيح حميمهي(     09133618326 و031 55912221 و يا تماس تلفقي با رماره ههاي: مذا ره حءوري 

 نمايقد.

 

 موف  و سربلقد باريد                                                         

 داريوش ديدباند تر         

 معاون اداري و مالي            

  



 )پيوست شماره يك(

 : ( ، حوادث، آتش سوزي، سيل و زلزلهها اعم از مسئوليت پوشش هاي بيمه اي )کليه شرايط عمومي استعالم  

، نسبت به اعالم نرخ پيشنهادي اقدام نمايد. )در صورت برنده شدد   بدون لحاظ ماليات بر ار ش افزودهمتقاضي بايستي،  .1

 پرداخت خواهد شد.( توسط دانشگاه مربوطهو ارائه ي گواهينامه ماليات بر ارزش افزوده، مبلغ 

و آخرين قسط قرارداد، جهت حسن انجام كدار  شد پرداخت خواهد  توسط دانشگاه  مبلغ حق بيمه، طي چهار قسط سه ماهه، .2

 ناظرين دانشگاه، قابل پرداخت خواهد بود. در پايا  قرارداد بيمه و با تأييد

تمدامي صداتات شدرايط عمدومي و اخت اصدي مناق ده و اعدالم ندرخ         متقاضي، موظف است ضمن تأييد و مهر و امضداي   .3

 ي، نماينده اي جهت پيگيري امور تا مرحله ي ثبت و انعقاد قرارداد به دانشگاه معرفي نمايد.دپيشنها

 اا ت جداران  ب  رر  ذيل هرار دهد: 3متقاضي مملف است، اسقاد ومدارک مقاه،  را ا  ا  مرر وامءا ، در  .4

 شامل: « الف»پاکت 

  رهر ت در مقاه،ه     تءهميح به  عقهوان    ريال ( 50،000،000)ريال ميليون يم،دفيش واريزي ب  مبلغ

 .نزد بانک تجارت رعب  دانشگاه  اران 1609055584مجموع بيم  ها ب  حساب سپرده رماره 

 شامل: « ب»پاکت 

 رر ت  ققده در مقاه،    تمام صفحات رراي  مقاه،  توس  رعب  مرر و امءاي 

   رر ت  ققدها  ررف  مبقي بر تقاضاي رر ت در مقاه، نام  رسمي.   

 شامل:« ج»پاکت 

 رراي  مقاه، (. 6براساس فرم ايوست رماره  )قاضيتمتوس   هيمت ايشقرادي 

  ،نسبت بده تنيدي     31/02/1401صبح روز شنبه  10تا ساعت  حداكثرپس از اعالم نتيجه مناق ه برنده  مناق ه موظف است ،

هاي قرارداد و امور شرايط مناق ه، با هماهنگي ، تأييد و پاراف ناظرين اقرارداد و صدور بيمه نامه هاي مربوطه، دقيقاً منطبق ب

  اقدام نمايد.كاشا   دانشگاه

 نهوع   5 الهف( رهامل:   هم  مفاد رراي  مقاه،  بيم  نام  مسئوليت مهدني دانشهگاه  ارهان    برنده مقاه،  تعرد مي نمايد

مهديران در هبهال  ليه  مجموعه  ههاي       -2،  مديران و ناجيان غري  استخر در هبال مراجع   ققدران -1 اورش بيم  اي

مجتمه  ههاي آمو رهي جرهت     مهديران مرا هز و    -3،  ور ري در هبال استفاده  ققدران، تمارارران و مراجع   ققدران

)هيات علمي و غير هيأت علمهي اعها ا     با رراني، خدماتي، صقعتي و تجاريمديران در هبال  ار قان   -4، ندانشجويا

مدعويح، هم   هاررران، بقاهها،    ،استخدامي و هراردادي،  مربيان آمو ري، ور ري، افراد حقيقي ررف هرارداد با دانشگاه

   تابعيت ايراني و اتباع خارجي)خسهارت به  اتبهاع خهارجي در صهورتي هابهل        …داربست بقد، جورمار، چاه  ح و 

مهديران در هبهال ارهخا      -5 ، وغيره( ارداخت مي بارد    داراي اهامت با مجو  معتبر  ار ا  مراج  ذي،ال  بارقد(

دوره بهراي   (خطرات تبعيهاي بيم  اي)سيل،  لزل ، آتش سو ي و  شاورب(    اضافب ثالث و مراجعيح ب  دانشگاه



و جزو اليقفک هرارداد  مورد تاييد و هبول مي بارد  31/02/1402تاريخ  24تا ساعت 01/03/1401ا  ساعت صفر تاريخ 

 .صادره مي بارد و ايح مطلب در هرارداد و بيم  نام  ذ ر خواهد رد و بيم  نام 

 حق دارد نسبت به ندرخ   توانگري شركت بيمه، دانشگاه كاشا  با توجه به نرخ پايه واگذاري و گريد بيمه شركت هاي بيمه اي

 د.دهو امتياز نموده پيشنهادي شركت كنندگا  در مناق ه اعمال نير 

 ي بارد.دانشگاه در انتخاب متقاضيان بعقوان برنده در يک يا چقد عقوان يا مجموع  بيم  ها مختار م 

 .به پيشنهادهاي مبه ، مشروط و ناقص، ترتيب اثر داده نخواهد شد 

 هاي بيمه منوط به تاييد ) مهر و امضا ( كليه مدارک و مستندات توسط شدعبه مربوطده مدي     پذيرش پيشنهاد نمايندگي شركت

 باشد.

  پيشنهادها مختار است. هر يک ازتمام و يا حضور در مناق ه براي متقاضيا  حقي ايجاد نمي نمايد و دانشگاه در رد 

  شدركت   خواهد بدود. تمام ماه  12به مدت  31/02/1402 تاريخ 24ساعت تا  01/03/1401تاريخ ساعت صار مدت قرارداد از

( به متض افزايش مبلغ ريالي ديه طبق ندرخ اعالمدي توسدط قدوه     1402بيمه برنده مناق ه موظف مي باشد در اول هر سال )

التاقيه به روز رساني ديات را بدو  دريافت هر گونه وجهدي بابدت افدزايش مبلدغ ريدالي ديده تتويدل بيمده         قضائيه كشور، 

 گزار)دانشگاه كاشا ( نمايد.

   ،بايستي در قرارداد وبيمده نامده مربوطده، پديش بيندي       خواهد بود و محفوظ يک ماهبراي زما  اعالم حادثه از سوي دانشگاه

در شدمول پوشدش بيمده وجبدرا       حادثه اي كه در تاريخ بيمه نامه ي فدي مدابين رخ داده،  بديهي است در هرصورت،  گردد.

 خواهد بود. خسارت

  و پشتيباني و رئيس  منابع انسانيمتقاضي مكلف به رعايت كليه نقطه نيرات، تذكرات و توصيه هاي ناظرين دانشگاه )مديريت

بنا به تشخيص  ،اجراي صتيح شرايط مناق ه، بيمه نامه وقرارداد در صورت عدم رضايت از اداره امور عمومي( خواهد بود و

 وجود خواهد داشت.براي دانشگاه مبلغ قرارداد و... از كسر تعلق جريمه، ناظرين، امكا  فسخ قرارداد،

 ضدا هدا،   سداختما  هدا، ف  و ارزش اصالح، تغيير، افزايش و يا كاهش تعداد نادرات، تعدداد    در مااد بيمه نامه ها، هرگونه تغيير

نامه مكتوب مديريت اداري و پشتيباني ، با صدور و ارسال التاقيه از  تجهيزات و... در طول مدت بيمه، بر اساس درخواست و

اصالح حق بيمه متعلقه حداكثر به نسبت نرخ ارائه شدده   ،بديهي است در صورت لزوم. صورت خواهد گرفت سوي بيمه گر

 در مناق ه صورت خواهد پذيرفت.

  بيمده  شرايط اين مناق ه را در قراردادي مستقل و نيز  پذيرش تمامي شرايط مناق ه، كليهبرنده مناق ه موظف است عالوه بر

 .نامه اي جداگانه صادر نمايد و در همه بيمه نامه ها و قراردادهاي مربوطه ذكر شود

   ب( خريد بيم  نام  سيل،  لزل ، آتش سو ي  نوع اورش ب  اضاف  5الف( خريد بيم  نام  مسئوليت مدني شرايط مناق ه

 جزو اليناک بيمه نامه و قراردادهاي مربوط مي باشد. دانشگاه  ارانخطرات تبعي و 

        با توجه به ماهيت امور بيمه اي، به طور كلي ميزا  و حدود خسارات وحوادث در آيندده مشدخص وقابدل پديش بيندي نمدي

 ناچيز بوده است. دانشگاه، وخسارات در چند ساله اخير در ثدكن، شايا  ذكر است كه ميزا  حوايباشد.ل



 بيدرو  از مجموعده    اجداره دانشدگاه( در داخدل و    ت درف،  )درتملک، درپوشش بيمه هاي مسئوليت،كليه متيط هاي دانشگاه

تعهدد جبدرا     لذا بيمده گدر   خواهد بود و اراضي وغيره، كارگاه ها و اع  از:ساختما  ها،فضاها،آزمايشگاه ها دانشگاه،مركزي 

 خسارت را نسبت به تمامي آ  ها خواهد داشت.

  ي و پدس از اعدالم   گي حادثده ديدده يدا نمايندده و    متقاضي مي بايستي دركوتاه ترين فرصت ممكن)حداكثر يک ماه(با همداهن

 نسبت به جبرا  و پرداخت خسارت اقدام نمايد.  خسارات از سوي ناظرين قرارداد،

 ولين پرداختي به برنده مناق ه)كسر(دريافت خواهدشد.هزينه درج آگهي مناق ه از ا 

  



 )پيوست شماره دو(

 نوع پوشش بيمه اي: 5الف( شرايط اختصاصي پوشش بيمه هاي مسئوليت شامل 

غرامت فوت و نقص  ضوصو بصه  صر       ديه 5( بيمه مسئوليت مدني مديران و ناجيان غريق استخر در قبال مراجعه كنندگان تا سقف 1

 :3پيوست  مارهمجموضه های ذكر  ده در ذيل و بر اساس 

 حدود تعهدات:

 نار 5و در طول مدت معادل  ريال 150،000،000  هزينه پزشكي براي هر نار مبلغ. 

  و  1401در سدال  به مبلغ ديات اعالم شده توسط قوه قضائيه فوت و نقص عضو براي هر نار در هر حادثه در ماه هاي عادي

1402  . 

  به مبلغ ديات اعالم شده توسط قدوه قضدائيه در سدال    حداكثر تعهد بيمه گر بابت فوت هر نار در هر حادثه در ماه هاي حرام

 . 1402و  1401

  نار. 5تا سقف حداكثر تعهد بيمه گر براي فوت و نقص عضو در طول مدت بيمه 

  نار 5تا سقف  1402و  1401اعالم شده توسط قوه قضائيه در سال به مبلغ ديات ديه دوم و بيشتر ازآ  تا سقف. 

  ريال 500.000.000خسارت مالي در هر حادثه تا سقف.  

  ريال 1،000،000،000در طول مدت بيمه مالي حداكثر تعهد بيمه گر براي خسارت. 

  به رأي دادگاه و با احراز مسئوليت بيمه صدمات جسماني وارده به كاركنا  مي بايست بدو  نياز مسئوليت بيمه گذار ناشي از

 گذار جبرا  گردد. )درصد نقص عضو زيا  ديده توسط پزشک معتمد بيمه گر تعيين گردد(.

   به عمل آمده و بيمه گر از اعزام حادثه ديده به سداير شهرسدتا  هدا     در كاشا كليه عمليات رسيدگي به پرونده حادثه ديدگا

 امور اداري پرهيز خواهد نمود. جهت معاينه پزشک معتمد و ساير

 تماشاگرا  را نيز در برخواهد گرفت.3پوشش بيمه اي براساس پيوست شماره ، 

 .پوشش بيمه اي براي تمام اوقات شبانه روز مي باشد 

       متدوده مكاني تتت پوشش بيمه شامل داخل استخر و فضاهاي اطراف آ  و كليه قسدمتهاي مدرتبط بدا آ  از قبيدل سدوناي

كليده متدل هداي مربدوط بده ايدن         ، سالن ماساژ،ار، جكوزي، متوطه رختكن و دوشها، قسمت وسايل ورزشيخشک و بخ

 .... مي باشد.موضوع اين بيمه نامه و

 5مراجعه كنندگان تا سصقف  استفاده كنندگان، تما اگران و ( بيمه های مسئوليت مديران در قبال كليه مجموضه های ورز ي در قبال 2

 : 3پيوست  ماره و بر اساس مجموضه های ذكر  ده درغرامت فوت و نق  ضوو به  ر  ذيل  ديه

 حدود تعهدات:

 نار. 5 قرارداد براي و در طول مدت  ريال 150،000،000 هزينه پزشكي براي هر نار مبلغ 



  و  1401قضائيه در سدال   به مبلغ ديات اعالم شده توسط قوهفوت و نقص عضو براي هر نار در هر حادثه در ماه هاي عادي

1402  . 

  به مبلغ ديات اعالم شده توسط قدوه قضدائيه در سدال    حداكثر تعهد بيمه گر بابت فوت هر نار در هر حادثه در ماه هاي حرام

 . 1402و  1401

  نار. 5حداكثر تعهد بيمه گر براي فوت و نقص عضو در طول مدت بيمه تا سقف 

  نار. 5تا سقف  1402و  1401مبلغ ديات اعالم شده توسط قوه قضائيه در سال به ديه دوم و بيشتر ازآ  تا سقف 

  ريال. 500.000.000خسارت مالي در هر حادثه تا سقف  

  ريال. 1،000،000،000حداكثر تعهد بيمه گر براي خسارت مالي در طول مدت بيمه 

 دو  نياز به رأي دادگاه و با احراز مسئوليت بيمه مسئوليت بيمه گذار ناشي از صدمات جسماني وارده به كاركنا  مي بايست ب

 گذار جبرا  گردد. )درصد نقص عضو زيا  ديده توسط پزشک معتمد بيمه گر تعيين گردد(.

     كليه عمليات رسيدگي به پرونده حادثه ديدگا  در كاشا  به عمل آمده و بيمه گر از اعزام حادثه ديده به سداير شهرسدتا  هدا

 معتمد و ساير امور اداري پرهيز خواهد نمود.جهت معاينه پزشک 

  را نيز در برخواهد گرفت. و مراجعه كنندگا  تماشاگرا  3پوشش بيمه اي براساس پيوست شماره 

  پوشش بيمه شامل كليه متيط هاي دانشگاه، ساير نقاط متعلق به دانشگاه در بيرو  از دانشگاه و ساختما  ها و مكا  هايي كه

 مي باشد. وطبيعت گردي و كوه پيماييوده ودر ت رف دانشگاه و نيز در مسير و مكا  اردوهاي ورزشي دانشگاه اجاره نم

 نفر به  ر  ذيل: 0057حدود ( بيمه های مسئوليت مديران مراكز و مجتمع های آموز ي جهت دانشجويان به تعداد 3

 حدود تعهدات:

  نار. 5 براي دقراردا طول مدتو در  ريال 150،000،000 مبلغهزينه پزشكي براي هر نار 

   و  1401فوت و نقص عضو براي هر نار در هر حادثه در ماه هاي عادي به مبلغ ديات اعالم شده توسط قوه قضائيه در سدال

1402  . 

  به مبلغ ديات اعالم شده توسط قدوه قضدائيه در سدال    حداكثر تعهد بيمه گر بابت فوت هر نار در هر حادثه در ماه هاي حرام

 . 1402و  1401

  نار. 5حداكثر تعهد بيمه گر براي فوت و نقص عضو در طول مدت بيمه تا سقف 

  نار. 5تا سقف  1402و  1401به مبلغ ديات اعالم شده توسط قوه قضائيه در سال ديه دوم و بيشتر ازآ  تا سقف 

  ريال. 500.000.000خسارت مالي در هر حادثه تا سقف  

  ريال. 1،000،000،000حداكثر تعهد بيمه گر براي خسارت مالي در طول مدت بيمه 

  مسئوليت بيمه گذار ناشي از صدمات جسماني وارده به كاركنا  مي بايست بدو  نياز به رأي دادگاه و با احراز مسئوليت بيمه

 گردد(.گذار جبرا  گردد. )درصد نقص عضو زيا  ديده توسط پزشک معتمد بيمه گر تعيين 

     كليه عمليات رسيدگي به پرونده حادثه ديدگا  در كاشا  به عمل آمده و بيمه گر از اعزام حادثه ديده به سداير شهرسدتا  هدا

 جهت معاينه پزشک معتمد و ساير امور اداري پرهيز خواهد نمود.



  خواهد داشت.، وجود كارفرماامكا  افزايش يا كاهش نارات در طول مدت قرارداد، بر اساس اعالم 

 .پوشش كليه ي اردوهاي دانشجويي به خارج از دانشگاه 

 .پوشش حوادث غير مرتبط به فعاليت بيمه شده 

 .پوشش پرداخت هزينه هاي پزشكي بدو  اعمال تعرفه 

  ا و دانشگاه و ساختما  همجموعه اصلي پوشش بيمه شامل كليه متيط هاي دانشگاه، ساير نقاط متعلق به دانشگاه در بيرو  از

  مي باشد.و كوه پيمايي دانشجويي مكا  هايي كه دانشگاه اجاره نموده ودر ت رف دانشگاه و نيز در مسير و مكا  اردوهاي 

و غير هيأت ضلمي اضم از اسصتخدامي  )هيات ضلمي بازرگاني، خدماتي، صنعتي و تجاری ( پو ش مسئوليت مديران در قبال كاركنان 4  

كه تابعيصت ايرانصي و اتبصا      …همه كارگران، بناها، داربست بند، جو كار، چاه كن و مدضوين، ، ورز ي آموز ي،مربيان   راردادی،ق و

بر كار از مراجع ذيصال  با صند( دارنصد   تخارجي)خسارت به اتبا  خارجي در صورتي قابل پرداخت مي با د كه دارای اقامت با مجوز مع

 نفر: 800حدود به تعداد  وغيره( افراد حقيقي طرف قرارداد با دانشگاهو به صورت موقت برای دانشگاه كار مي كنند، 

 : حدود تعهدات

  نار.  5 شامل قرارداد و در طول مدت ريال 150،000،000 مبلغهزينه پزشكي براي هر نار 

  و  1401به مبلغ ديات اعالم شده توسط قوه قضائيه در سدال  فوت و نقص عضو براي هر نار در هر حادثه در ماه هاي عادي

1402  . 

  به مبلغ ديات اعالم شده توسط قدوه قضدائيه در سدال    حداكثر تعهد بيمه گر بابت فوت هر نار در هر حادثه در ماه هاي حرام

 . 1402و  1401

 نار. 5ر براي فوت و نقص عضو در طول مدت بيمه تا سقف حداكثر تعهد بيمه گ 

  نار. 5تا سقف  1402و  1401به مبلغ ديات اعالم شده توسط قوه قضائيه در سال ديه دوم و بيشتر ازآ  تا سقف 

  ريال. 500.000.000خسارت مالي در هر حادثه تا سقف  

  ريال. 1،000،000،000حداكثر تعهد بيمه گر براي خسارت مالي در طول مدت بيمه 

  ورزشي، كوه پيمايي و غيدر  ( ستا  در سطح شهرستا  وخارج از شهر ) ماموريت ها واردوهاي خارج از دانشگاهكليه پوشش

 و اياب و ذهاب كاركنا  از منزل به متل كار و بالعكس.ورزشي 

  .پوشش حوادث نقليه موتوري ب ورت كامل 

  جسماني وارده به كاركنا  مي بايست بدو  نياز به رأي دادگاه و با احراز مسئوليت بيمه مسئوليت بيمه گذار ناشي از صدمات

 گذار جبرا  گردد. )درصد نقص عضو زيا  ديده توسط پزشک معتمد بيمه گر تعيين گردد(.

  اير شهرسدتا  هدا   كليه عمليات رسيدگي به پرونده حادثه ديدگا  در كاشا  به عمل آمده و بيمه گر از اعزام حادثه ديده به سد

 جهت معاينه پزشک معتمد و ساير امور اداري پرهيز خواهد نمود.

 .پوشش پرداخت هزينه هاي پزشكي بدو  اعمال تعرفه 

  ريال 2،000،000،000( تا سقف 66ماده 1مطالبات سازما  تامين اجتماعي )تب ره. 

 .پوشش حوادث شخص كارفرما 



 نير گرفته شود. پوشش مابه التااوت افزايش ديه تا دوسال،در 

 .پوشش حوادث غير مرتبط به فعاليت بيمه شده 

 .پوشش مسووليت كاركنا  در خ وص اهمال و ق ور غير عمدي آنا  در حوادث 

 .پيمانكارا  فرعي طرف قرارداد با دانشگاه 

 .امكا  افزايش يا كاهش نارات در طول قرارداد وجود خواهد داشت 

  دانشگاه، ساير نقاط متعلق به دانشگاه در بيرو  از دانشگاه وساختما  ها و مكا  هايي كده  پوشش بيمه شامل كليه متيط هاي

 خواهد بود.  دانشگاه اجاره نموده ودر ت رف دانشگاه مي باشد

 . پو ش مسئوليت مديران در قبال ا خاص ثالث و مراجعين به دانشگاه:5

 : حدودتعهدات

  نار. 5 قراراداد براي و در طول مدت ريال 150،000،000 مبلغهزينه پزشكي براي هر نار 

  و  1401به مبلغ ديات اعالم شده توسط قوه قضائيه در سدال  فوت و نقص عضو براي هر نار در هر حادثه در ماه هاي عادي

1402  . 

  به مبلغ ديات اعالم شده توسط قدوه قضدائيه در سدال    حداكثر تعهد بيمه گر بابت فوت هر نار در هر حادثه در ماه هاي حرام

 . 1402و  1401

  نار. 5حداكثر تعهد بيمه گر براي فوت و نقص عضو در طول مدت بيمه تا سقف 

  نار. 5تا سقف  1402و  1401به مبلغ ديات اعالم شده توسط قوه قضائيه در سال ديه دوم و بيشتر ازآ  تا سقف 

  ريال. 500.000.000خسارت مالي در هر حادثه تا سقف  

  ريال. 1،000،000،000حداكثر تعهد بيمه گر براي خسارت مالي در طول مدت بيمه 

     كليه عمليات رسيدگي به پرونده حادثه ديدگا  در كاشا  به عمل آمده و بيمه گر از اعزام حادثه ديده به سداير شهرسدتا  هدا

 ساير امور اداري پرهيز خواهد نمود. جهت معاينه پزشک معتمد و

  مسئوليت بيمه گذار ناشي از صدمات جسماني وارده به كاركنا  مي بايست بدو  نياز به رأي دادگاه و با احراز مسئوليت بيمه

 گذار جبرا  گردد. )درصد نقص عضو زيا  ديده توسط پزشک معتمد بيمه گر تعيين گردد(.

  موميت غذايي در شمول پوشش بيمه مي باشد.سم و غير طبيعي و نيزطبيعي  عواملهرگونه حوادث ناشي از 

  پوشش بيمه شامل كليه ي متيط هاي دانشگاه، ساير نقاط متعلق به دانشگاه در بيرو  از دانشگاه و ساختما  ها و مكا  هايي

 كه دانشگاه اجاره نموده ودر ت رف دانشگاه مي باشد، خواهد بود. 

 

 

 



 : خطرات تبعيسيل، زلزله، آتش سوزي و  :صي پوشش هاي بيمه اي( شرايط اختصاب

 حدود تعهدات وپوشش ها:

زلزلده و  ، ضايعات ناشدي از ذوب بدرف و آب بدارا     ،آصا)آتش سوزي، صاعقه، اناجار( عناوين تتت شمول بيمه عبارتند از: .1

فاضالب، طوفا  و گردباد و تند باد، هزينده پداک   ، سيل و طغيا  آب درياها و رودخانه ها، تركيدگي لوله هاي آب و آتشاشا 

 سازي ناشي از خسارت

تجهيزات، متتويات متعلق بده دانشدگاه   ماشين آالت، ساختما   ها، تأسيسات، كليه موضوع تتت شمول بيمه عبارت است از .2

تجريهزات و  وسايل، ) 5ايوست رماره و  (ساختمان ها)4ايوست رماره فايل جداگانه به عنوا   2در كه كاشا  

 ضميميه اين شرايط مي باشد. (اموال

 % فرانشيز مي شود.10به غير از آتش سوزي صاعقه و اناجار )خطرات اصلي( بقيه موارد شامل  .3

 

 

  



 (3)پيوست شماره

 شرايط تكميلي پوشش بيمه هاي مسئوليت مجموعه هاي ورزشي و استخر
 )مربوط به مورد اول و دوم بيمه هاي مسئوليت( 

 مجموعه ورزشي پويش:الف. 

 مي بارد. ربان  رو تب،ره: ساعت  ار فعال سالح ها در لي  ساعات  

 سالح چقد مقظوره )تواي و غيرتواي(: -1

  :مترمربع 1400مساحت فضاي سرويس دهنده ورزشي 

  :نار 250تعداد استااده كنندگا  در روز 

  نار 500تعداد تماشاگرا : ظرفيت 

 سالح تيراندا ي آرش: -2

  :مترمربع 108مساحت فضاي سرويس دهنده ورزشي 

  :نار 120تعداد استااده كنندگا  در روز 

  : نار در هر شيات 10تعداد تماشاگرا 

 اايگاه تقدرستي )آ مايشگاه(:-3

  :)مترمربع 108مساحت فضاي سرويس دهنده ورزشي )به متر مربع 

  :نار 100تعداد استااده كنندگا  در روز 

  : نار در روز 10تعداد تماشاگرا 

 ب . سالن مهر ) بدنسازي ( :

  :مترمربع 500مساحت فضاي سرويس دهنده ورزشي 

  :نار 200تعداد استااده كنندگا  در روز 

  : نار در روز 50تعداد تماشاگرا 

 ج. مجموعه آبي آيينه:

 مجموع  استخردانشگاه: -1

  :شبانه روزساعت فعاليت 



  :ترمربعم 1200مساحت فضاي سرويس دهنده ورزشي 

  :نار 3تعداد ناجيا  غريق در هر سانس 

  :نار 90حداكثر استااده كنندگا  در هر سانس 

  :نار 70حداقل استااده كنندگا  در هر سانس 

  :نار 80ميانگين استااده كنندگا  در هر سانس 

 سالح تمواندو و  شتي -2

  :مترمربع 108مساحت فضاي سرويس دهنده ورزشي 

   نار 200در روز: تعداد استااده كنندگا 

  : نار در روز 50تعداد تماشاگرا 

 سالح تقي  روي ميز: -3

  :مترمربع 108مساحت فضاي سرويس دهنده ورزشي 

  :نار 150تعداد استااده كنندگا  در روز 

  : نار در روز 50تعداد تماشاگرا 

 د. سالن ورزشي نشاط )کلوپ خواهران(:

  :مترمربع 170مساحت فضاي سرويس دهنده ورزشي 

  :نار 200تعداد استااده كنندگا  در روز 

  : نار در روز 50تعداد تماشاگرا 

 ه. زمين ورزشي روباز خوابگاه خواهران:

  :مترمربع 2800مساحت فضاي سرويس دهنده ورزشي 

 )كليه رشته هاي ورزشي ) از قبيل تنيس، واليبال فوتبال، هندبال، اسكيت، دوچرخه سواري 

 برادران: و.زمين ورزشي روبازخوابگاه

  :مترمربع 2800مساحت فضاي سرويس دهنده ورزشي 

  :نار 250تعداد استااده كنندگا  در روز 

  : نار در روز 100تعداد تماشاگرا 

 )كليه رشته هاي ورزشي )از قبيل بستكبال، واليبال، هندبال، اسكيت، دوچرخه سواري 



 ... يثربي:ز:  سالن ورزشي چند منظوره پارک علم و فناوري ساختمان آيه ا

 ساعت كار فعال سالن ها: شبانه روز 

  :مترمربع 1400مساحت فضاي سرويس دهنده ورزشي 

  نار 35نار و حداكثر  10تعداد استااده كنندگا  در روز: حداقل 

  : نار در روز 20تعداد تماشاگرا 

 و رزمي( كليه رشته هاي ورزشي )از قبيل فوتسال، بستكبال، واليبال، هندبال، شطرنج، تيراندازي 

 ح : زمين چمن مصنوعي 

  متر 1000مساحت فضاي سرويس دهنده ورزشي 

  سالن نشاط خوابگاه خواهرا 

  : متر مربع 130مساحت فضاي سرويس دهنده 

 هم  موارد مورد هبول است

 تاريخ و مرر و امءا  بيم  رر

  



فرم نرخ پيشنهادي جهت موضوعات بيمه اي (6)پيوست شماره  

 مي باشد:ه قرار ذيل مبلغ ماليات بر ارزش افزوده، ب بدون لحاظنرخ حق بيمه پيشنهادي اين شركت/ نمايندگي جهت بيمه نمود  پوشش هاي بيمه اي ذيل،  احترام،سالم و با    

 عناوین ردیف
 ) به عدد ( مبلغ به ریال

 بدون لحاظ مبلغ مالیات بر ارزش افزوده 

 مبلغ به ریال ) به حروف (

 بدون لحاظ مبلغ مالیات بر ارزش افزوده 

 بيمه مسئوليت مدني مديرا  و ناجيا  غريق استخر 1
  

 مجموعه هاي ورزشي در قبال مراجعه كنندگا   بيمه مسئوليت مديرا  كليه 2
  

 بيمه مسئوليت مدني مديرا  مراكز و مجتمع هاي آموزشي در قبال دانشجويا  3
  

4 
بازرگداني،   مديرا  مراكز و مجتمع هاي آموزشي در قبال كاركنا بيمه مسئوليت مدني 

 هيات علمي و غير هيات علمي و ... خدماتي، صنعتي و تجاري

  

5 
بيمه مسئوليت مدني مديرا  مراكز و مجتمع هداي آموزشدي در قبدال اشدخاص ثالد       

 ومراجعه كنندگا 

  

6 
و آتش سوزي، صاعقه، اناجار، ضايعات ناشي از  ) لزل ، سيل( مجموعه هاي بيمه اي

 برف و بارا ، طوفا ، تركيدگي لوله

  

   جمع کل 

 : دانشگاه در انتخاب متقاضيان بعقوان برنده در يک يا چقد عقوان يا مجموع  بيم  ها مختار مي بارد. توج 

 مرر و امءا  رعب  بيم  رر                                                                                                     


