BUILDING INSURANCE

مدیر محترم ساختمان

اهمیت مسئولیت شما را درک میکنیم!

قبـول مسـئولیت «مدیریـت» یـک سـاختمان؛ همـراه بـا
تعهـدات «قانونـی» اسـت.
بخشـی از مدیران سـاختمان به این قوانین «آگاه» هسـتند ،اما
برخـی آگاه نیسـتند .قوانینی مثـل قانون «تملـک آپارتمانها»
و «مسـئولیتهای مدیـر سـاختمان» در قبـال آتش سـوزی یا
صدمه به سلامت سـاکنین ،کارکنان ساختمان و اشخــاص ثالث.
عـدم آگاهـی از قوانیـن باعـث میشـود تـا مدیـر سـاختمان
مسـئول «جبـران خسـارت» صدمـات بـه سـاختمان باشـد.
مـا برای «کاهش ریسـک مدیران» سـاختمان ،بسـته بیمه جامع
مجتمعهـای مسـکونی را طراحی کردیم.
حاال اطالعات دقیق را در ادامه بخوانید:
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از مسـایلی کـه در یـک سـاختمان همـواره مسـأله سـاز اسـت بحث
مدیریت سـاختمان اسـت.
ما در شرکت بیمه نوین اعتقاد داریم مدیر یک ساختمان مسکونی
باید به دور از ریسک های قانونی بتواند با آرامش بیشتری با مسائل
و مشکالت ساختمان ،روبرو شود و نسبت به جمع آوری شارژ ،تأمین
هزینه های نگهداری ،برقراری نظم در ساختمان و  ...اقدام نماید.
مدیریت ساختمان در ایران مسأله ای است که گاهاً از سوی اعضای
ساختمان به عنوان یک وظیفه داوطلبانه و بدون مسئولیت قانونی
تلقی می شود به گونه ای که برخی گمان می کنند این وظیفه هیچ
مسئولیت قانونی را بر عهده مدیر یا مدیران نمی گذارد .با این حال
بررسی دقیق قانون نشان دهنده چیز دیگری است.
خوب است بدانید قانون آپارتمان نشینی با عنوان «قانون تملک
آپارتمانها» برای تنظیم مناسبات رفتاری و ضوابط و قوانین سکونت
در مجتمعهای مسکونی و حفظ حقوق ساکنین تصویب شده است .با هم،
بخشی از قانون تملک آپارتمانها را مرور کنیم.
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بپذیریــم شــایعترین خطــری کــه واحدهــای آپارتمانــی را تهدیــد
میکنــد ،حــوادث ناشــی از آتــش ســوزی اســت و از آنجــا کــه
واحدهــای آپارتمانــی همچــون حلقههــای زنجیــر بــه یکدیگــر
متصلانــد ،در صــورت بــروز حادثــه ،امــکان گســترش خطــر ،بیشــتر
اســت .مــاده  20آییــن نامــه اجرایــی ایــن قانــون متذکــر شــده اســت
«مديــر يــا مديــران [واحدهــای آپارتمانــی] مكلفنــد تمــام
بنــا را بــه عنــوان يــك واحــد در مقابــل آتشســوزي بيمــه
نماينــد».
دقـت داشـته باشـید کـه بـا توجـه بـه ایـن قانـون ،اگـر سـاختمانی
بیمه نباشـد خسـارات ناشـی از آتش سـوزی بر عهده مدیر یـا مدیران
سـاختمان خواهـد بود.
همچنیـن بـر اسـاس «قانـون مسـئولیت مدنـی» مسـئولیتهای
قانونـی دیگـری نیـز بر عهده مدیران سـاختمان هسـت .به عنـوان مثال،
جبـران خسـارت هزینه پزشـکی ،غرامت فـوت و نقص عضو ناشـی از حادثه
جهت :
استفادهکنندگان از آسانسور(به دلیل خرابی آسانسور)
سـرایدار ،نظافتچی و یا هر شـخصی که برای انجام کارهای سـاختمان
گماشـته شود (در حین انجام کار)
سـاکنین و اشـخاص ثالث ( در نتیجه اسـتفاده از پارکینگ ساختمان،
آتش سـوزی در مشـاعات ،سقوط اشیاء در محوطه سـاختمان و اطراف آن)
در صـورت احـراز مسـئولیت ،بـر عهـده مديـر يـا مديران سـاختمان
اسـت .بـه همیـن دلیـل صراحتـاً در مـاده  1قانـون مسـئولیت مدنـی
ذکـر شـده اسـت کـه «هـر کـس بـدون مجـوز قانونی عمـدا ً یا
در نتیجـه بیاحتیاطـی بـه جـان یا سلامتی یا مال یـا آزادی

یـا حیثیـت یـا شـهرت تجارتـی یـا بـه هـر حـق دیگـرکه
بـه موجـب قانـون بـرای افـراد ایجـاد گردیـده ،لطمـهای وارد
نمایـد کـه موجـب ضـرر مـادی یـا معنـوی دیگـری شـود،
مسـئول جبـران خسـارت ناشـی از عمـل خـو د اسـت».
بـا ایـن تفاسـیر بـا اشـاره بـه ایـن موضـوع کـه مـا در شـرکت بیمه
نویـن اعتقـاد داریـم قبـول مسـئولیت مدیریـت یـک سـاختمان جزء
اصـول زندگـی اجتماعـی اسـت و نفـع آن قطعـاً شـامل حـال همـه
اعضـای سـاختمان از جملـه مدیـر سـاختمان میشـود .بـا ایـن حـال
بـرای کاهـش ریسـک خطـرات بـرای اولیـن بـار در کشـور«بیمهنامه
جامـع مجتمعهـای مسـکونی» را طراحـی کردیـم کـه دقیقـاً بـر
اسـاس نیـاز بـازار طراحی شـده اسـت.
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بیمهنامه جامع مجتمعهای مسکونی بیمه نوین
کلیــه مســئولیت هــای قانونــی اشــاره شــده بــا خریــد بیمــه نامــه
جامــع مجتمــع هــای مســکونی تحــت پوشــش بیمــه نویــن قــرار
مــی گیــرد .ایــن بیمــه نامــه ،شــما مديــر يــا مديــران محترم ســاختمان
را در ایفــای تعهــدات خــود در قبــال ســاختمان و ســاکنان آن ،یــاری
مــی رســاند .در ایــن بیمــه نامــه کل مجتمــع مســکونی در صــورت وقوع
آتــش ســوزی و ســرایت بــه ســایر واحدهــای مجتمــع و مســئولیت
قانونــی مدیــر ســاختمان در قبــال کارکنــان ،اســتفاده کننــدگان از
آسانســور و اشــخاص ثالــث تحــت پوشــش مــی باشــد.

بیمهنامه جامع مجتمعهای مسکونی موارد زیر را در بر میگیرد:

 )1بیمه آتش سوزی
بیمـه آتـش سـوزی ،راهی بـرای تأمین خسـارت و جبـران زیانهای
مالـی و مـادی اسـت کـه بر اثـر وقوع خطرهـای آتش سـوزی ،صاعقه،
انفجـار ،طوفـان ،سـیل ،زلزله و آتشفشـان به سـاختمان بیمهگذار وارد
میشـود .مـواردی کـه تحت پوشـش بیمه آتش سـوزی قـرار میگیرد
به شـرح زیر اسـت:
سـاختمان ،تأسیسـات و خودرو (مسـتقر در پارکینگ سـاختمان) در
مقابـل خطـرات آتش سـوزی ،صاعقـه ،انفجـار ،طوفان ،سـیل ،زلزله و
آتشفشان.

پوشش

سرمایه مورد بیمه

ارزش بنای ساختمان (اعیان) به انضمام تأسیسات و مشاعات به ازای هر متر مربع حداقل  15.000.000ریال
ارزش هر دستـگاه خودرو متعلق به ساکـنین
(مستقر در پارکینگ ساختمان)

حداکثر  1.000.000.000ریال

در صــورت تمایــل بیمهگــذار ،در بخــش پوشــش ارزش بنــای
ســاختمان (اعیــان) امــکان ارائــه مــازاد ارزش بیــش از مــوارد فــوق
بــه انضمــام تأسیســات و مشــاعات وجــود دارد.
در صــورت تمایــل بیمهگــذار ،امــکان ارائــه ارزش کمتــر از
 1.000.000.000ريــال جهــت هــر دســتگاه خــودرو و یــا عــدم
خریــداری ایــن پوشــش وجــود دارد.
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 )2بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان
مسـئولیت قانونی مدیر سـاختمان را در قبـال پرداخت «هزینههای
پزشـکی ،غرامـت فـوت و نقص عضـو» ناشـی از حادثـه موضوع
بیمـه وارده بـه کارگر ،سـرایدار ،نگهبـان را در حیـن کار و در محدوده
مکانـی منـدرج در بیمه نامـه ،تأمیـن مینماید.
 )3بیمـــه مســـئولیت مدنـــی مدیـــر ســـاختمان در قبـــال
اســـتفادهکنندگان از آسانســـور
مســئولیت مدنــی مدیــر ســاختمان در قبــال «خســارات جانــی»

وارده بــه اســتفاده کننــدگان از آسانســور در محــل مــورد بیمــه تحــت
پوشــش ایــن بیمــه نامــه ،قــرار می گیــرد.
 )4بیمـــه مســـئولیت مدنـــی هیئـــت مدیـــره مجتمـــع
هـــای مســـکونی در قبـــال اشـــخاص ثالـــث

مســئولیت مدنــی مدیــر ســاختمان در قبــال «ســاکنین و اشــخاص ثالث»
در نتیجــه اســتفاده از پارکینــگ ســاختمان ،آتــش ســوزی در مشــاعات،
ســقوط اشــیاء در محوطــه ســاختمان و اطــراف ســاختمان ،ایجاد خســارت
بــه ســاختمان هــای مجــاور ناشــی از آتــش ســوزی ،ترکیدگــی لولــه آب،
نشــت و ریــزش چــاه تحــت پوشــش مــی باشــد.
برای خرید این بیمهنامه و کسب اطالعات کافی است تا به یکی از
روشهای زیر اقدام نمایید:
تماس با مرکز ارتباط نوین021-22251060 :
وب سایت شرکت بیمه نوین:

www.novininsurance.com

امـروزه رشـد جمعیت شـهری از یک سـو و امنیت
سـکونت در سـاختمانها و مجتمعهـای مسـکونی
از سـوی دیگـر ،شـهروندان را بـه سـوی زندگـی
آپارتماننشـینی سـوق داده اسـت .ایـن سـبک
زندگـی ،دارای ادبیـات ،فرهنـگ و قوانیـن خـاص
خود اسـت.

بیمهنامــه جامــع مجتمعهــای مســکونی دقیقــ ًا
بــرای ایــن ســبک زندگــی طراحــی شــده اســت.
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ارتباط با بیمه نوین
• نشـانی :تهران ،بلوار میرداماد ،میـدان مادر،خیابان
شـهید سـنجابی ،نبشکوچه یکم ،پالک 11
• خط ویژه021-23047 :
• کدپستی1911933183 :
• دورنگار021-22923846 :
• وب سایتwww.novininsurance.com :

سرپرستي  /شعب

تلفن

دورنگار

شعبه اجرایی مرکز

021 -23047

22257269

شعبه غرب

021-44622330 - 31

44622331

شعبه شرق

021- 77760722-8

داخلی 1509

شعبه تهران مرکز

021-66415148

داخلی 105

شعبه كرج

026- ۳۲۴۰۱۳۹۰-4

32254662

شعبه قزوين

ww 028-33248680-3

33248684

شعبه سمنان

023-33360217

33360207

شعبه قم

025-32400495-7

داخلی 9

شعبه مشهد

051-38460687-9

38425163

شعبه بجنورد

058-32241612-13

32241612

شعبه بيرجند

056-32425410-12

32425413

شعبه سبزوار

051-44267003-5

داخلی 5

شعبه کرمان

۰۳۴-۳۲۱۲۶۸۷۰-۵

داخلی صفر

شعبه بندرعباس

076 - 33685700

33685600

شعبه زاهدان

054-33251113

داخلی 6

شعبه شیراز

071-36291380-1

داخلي9

شعبه ياسوج

074 - 33231134

داخلی 5

شعبه بوشهر

077-33326593-4

داخلي ۱۶

شعبه همدان

081 - 38327500

داخلي 1

شعبه كرمانشاه

083-38212023-4

داخلي صفر

شعبه سنندج

087-33629501-3

33668214

شعبه تبریز

041-35578340

داخلی  112و 124

شعبه زنجان

024- 33335314

33335315

شعبه اروميه

044 - 33432350-33432330

داخلی 6

شعبه اردبیل

045-33716435

33716458

شعبه اصفهان

031-37866970-9

37866136

شعبه يزد

035-35260126-7

۳۵۲۳۵۴۲۲

شعبه شهركرد

038-33349353-4

33332592

شعبه اراك

086-32218922-3

داخلی صفر

شعبه کاشان

031 - 55456091

55456091

شعبه اهواز

061-33334821

داخلی 109

شعبه ايالم

084-33366875-7

33366542

شعبه خرم آباد

066-33338311-14

33330556

شعبه رشت

۰۱۳-33519882-3

شعبه ساری

داخلی 8

011-33349676 - 33349576
33349749

33348688

شعبه گرگان

017-32354515-17

داخلي 7

شعبه تنكابن

011 - ۵۴۲۱۱۷۱۱

54211710

شعبه آمل

011-44241008

44241009
97.08 - 12
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