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پوش بیمه ای  مشاوران و مهندسین ناظر

 ریال7/200/000/000 دیه کامل  حد اکثر تا سقف 2پوشش بیمه ای تعدد دیات تا سقف 

نیروی کار متغیر حد اقل و حداکثر 

حداکثر تعهد بیمه گر برای جبران خسارت مالی در طول مدت بیمه 

یکساله- پوشش بیمه ای افزایش دیه در طول سال 

3,000,000,000        

پوش بیمه ای پیمانکاران اصلی و فرعی

           300,000,000حد اکثر تعهد بیمه گر برای جبران هزینه پزشکی هرنفر در هر حادثه 

پوشش بیمه ای پرداخت هزینه های پزشکی بدون اعمال تعرفه

حداکثر تعهد بیمه گر برای جبران هزینه های پزشکی در طول مدت بیمه 

 نفر8پوشش بیمه ای مآموریتهای خارج از کارگاه 

پوشش بیمه ای فعالیتهای غیر مرتبط 

یکساله- پوشش بیمه ای افزایش دیه در طول سال 

ریال 3/750/000/000 ریال ودر طول مدت بیمه نامه 750/000/000حداکثر تعهد بیمه گر برای هرنفر در هر حادثه 

:بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان 

300,000,000           

1,500,000,000        

2,700,000,000        

3,600,000,000        

تعهد بیمه گر برای جبران هزینه پزشکی هرنفر در هر حادثه 

حداکثر تعهد بیمه گر برای جبران هزینه های پزشکی در طول مدت بیمه 

تعهد بیمه گر برای جبران غرامت فوت و نقص عضو هرنفر در هرحادثه در ماه های عادی 

تعهد بیمه گر برای جبران غرامت فوت  هرنفر در هرحادثه در ماه های حرام 

تعداد کارکنان واحد فنی 

تعداد کارکنان واحد اداری 

تعداد کارکنان واحد نگهبانی 

زمان کاری پرسنل 

پوشش بیمه ای مسئولیت مدنی در قبال سازمان تآمین اجتماعی وسازمان خدمات درمانی  

پوشش بیمه ای پرداخت خسارت بدون رآی دادگاه 

حد اکثرتعهد بیمه گر برای جبران غرامتهای فوت ونقص عضو در طول مدت بیمه

حداکثر تعهد بیمه گر برای جبران حوادث منجر به غرامت مازاد بر دیه اول برای هرنفر در هر حادثه 

18,000,000,000      

3,600,000,000        

:پوشش الحاقی مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان 

پوشش بیمه ای مسئولیت بیمه گذار برای حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی در محیط کارگاه

1,500,000,000        

        2,700,000,000حد اکثرتعهد بیمه گر برای جبران غرامت فوت و نقص عضو هرنفر در هرحادثه در ماه های عادی 

        3,600,000,000حد اکثرتعهد بیمه گر برای جبران غرامت فوت  هرنفر در هرحادثه در ماه های حرام 

ریال- سقف تعهدات:بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال غرفه داران و بازدید کنندگان از نمایشگاه اراک 

ریال- سقف تعهدات

      18,000,000,000حد اکثرتعهد بیمه گر برای جبران غرامتهای فوت ونقص عضو در طول مدت بیمه

        3,600,000,000حداکثر تعهد بیمه گر برای جبران حوادث منجر به غرامت مازاد بر دیه اول برای هرنفر در هر حادثه 

           300,000,000حداکثر تعهد بیمه گر برای جبران خسارت مالی در هر حادثه 

پوش بیمه ای پیمانکاران اصلی و فرعی

پوشش بیمه ای پرداخت خسارت بدون رآی دادگاه 

        7,200,000,000 دیه کامل 2پوشش بیمه ای تعدد دیات تا سقف 



حریق ، انفجار ، صاعقه ، ترکیدگی لوله آب  ، ضایعات آب برف وباران : خطرات مورد تعهد 

 خطرات ناشی از نوسانات برقزلزله ، طوفان وگردباد  ،

 ریال 100/000/000/000 به ارزش 

ریال1/200/000/000تاسیسات چاه آب  به ارزش 

 ریال 8/000/000/000اموال ، اثاثیه  ، تجهیزات  و دکوراسیون ثابت سالنها و قسمت اداری  جمعا  به ارزش 

  (اموال و اثاثیه ،  تجهیزات و ماشین  آالت غرفه داران نمایشگاهی و آنچه توسط ایشان به معرض نمایش و فروش گذاشته میشود   )موجودی نمایشگاهی 

 ریال4/000/000/000تاسیسات ایستگاه گاز شهری   به ارزش 

:مورد بیمه عبارت است از

. ریال 26/000/000/000 مترمربع بصورت سوله اسکلت فلزی  به ارزش 10/000ساختمان سالنها جمعا به متراژ 

 ریال 10/000/000/000 متر مربع بصورت اسکلت فلزی به ارزش 800ساختمانهای اداری، نگهبانی  ، مسجد وسرویسهای بهداشتی جمعا به متراژ 

 ریال2/000/000/000به ارزش  (شوفاژ  )تآسیسات موتورخانه 

 ریال2/000/000/000تاسیسات ژنراتور برق به ارزش   

:بیمه نامه آتش سوزی  و حوادث 


