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رخداد حوادث  از  نگرانی  جانی،  و  مالی  پوشش خسارت  های  با  بیمه 
مهندسی  بیمه های  می سازد.  برطرف  را  پیش بینی نشده  و  ناگهانی 
و  و عمرانی  تولیدی، صنعتی  فعالیت های گوناگون  نمایانگر چگونگی 
زیربنـایی اسـت. بیمـه های مهندسـی از رشـته های متنوع و پیچـیده 
بیمه ای است که پشتوانه سرمایه در بخش های دولتی و خصوصی 
در زمینه های مختلف طرح های عمرانی، زیر ساختی و صنعتی است.



بیمه های مهندسی و انرژی 
و  ریسک  واگذاری  برای  است  راهکاری  انرژی  و  مهندسی  های  بیمه 
زمینه ساز آرامش و امنیت خاطر برای سرمایه گذاری به ویژه در بخش 
ساخت و اجرای طرح های عمرانی و زیربنایی و پروژه های انرژی )نفت، 
گاز و پتروشیمی( و همچنین به هنگام بهره برداری از پروژه هایی که 
دوره ساخت آنها به پایان رسیده است. بیمه نامه های مهندسی و انرژی 
متناسب با ساختار و چگونگی فعالیت های مهندسی طراحی شده و از 
و  مهندسی  بیمه های  است.  برخوردار  استاندارد شناخته شده جهانی 

انرژی را می توان در دو گروه دسته بندی کرد.

گروه اول- بیمه نامه های دوره ساخت
بیمه نامه هایـی کـه طرح های عمرانـی، صنعتی، کشـاورزی و زیربنایی به ویژه 
طرح هـای نفـت، گاز و پتروشـیمی در هنـگام سـاخت، نصـب و اجـرای کار را 
در برگرفتـه و تحـت پوشـش تمام خطـر قـرار می دهـد. مـدت ایـن گـروه از 
بیمه هـای مهندسـی و انـرژی بسـتگی بـه ویژگـی سـرمایه و بزرگـی طـرح و 
برنامـه  زمان بنـدی اجرایی کار دارد که ممکن اسـت چند سـاله باشـد و پروژه 
را از زمـان تجهیـز کارگاه تـا تحویـل موقـت کار و برچیـدن کارگاه و به دنبال 
آن در دوره راه انـدازی و نگهـداری تحـت پوشـش قـرار می دهـد، ایـن گـروه 

شـامل این موارد اسـت:



)C.A.R( 1-بیمه تمام خطر پیمانکاران
ایـن بیمه  خسـارت های فیزیکی، ناگهانی و پیش بینی نشـده، ناشـی از حادثه 
در هنـگام اجـرای پروژه هـای عمرانـی، زیربنایـی و عملیـات سـاختمانی انواع 
سـازه ها ماننـد: سـاختمان های مسـکونی، اداری، برج ها، کارخانه ها، سـیلوها، 
راه هـا، راه آهـن، فرودگاه، سـدها، پـروژه های آب رسـانی و زهکشـی، تونل ها، 
پل هـا، لوله کشـی آب و فاضـاب، مخازن آب، موج شـکن ها و مانند آن ها را به 

صـورت تمـام خطر زیر پوشـش قـرار می دهد.
های  بر پوشش خسارت  افزون  پیمانکاری،  خطر  تمام  های مهندسی  بیمه  در 
وارد به پروژه، خسارت ناشی از حمل و نقل مصالح و تجهیزات، ماشین آالت 
و  مجاور  اموال  ضایعات،  برداشت  کار،  ابزار  نصب،  و  ساخت  تجهیزات  و 
مسئولیت مدنی در برابر اشخاص ثالث )جانی و مالی( و ... نیز قابل بیمه شدن 
است. پوشش این بیمه از زمان شروع عملیات ساخت پروژه آغاز می شود و 
تا پایان دوره ساخت ادامه می یابد. پس از تحویل موقت کار، پروژه در دوره 

نگهداری نیز زیر پوشش قرار می گیرد.



گروه دوم- بیمه نامه های دوره بهره برداری
بیمه نامه هایـی را در بـر می گیـرد که بـرای بهره برداری از سـازه های گوناگون 
مهندسـی ماننـد کارخانـه ، پـل، راه ، مترو، پاالیشـگاه، نیروگاه، سـد، فرودگاه، 
صنایـع پتروشـیمی، پروژه های آبرسـانی، گازرسـانی، برق، مخابـرات، خطوط 
لولـه نفـت و گاز، مخـازن، بندرگاه، موج شـکن و... طراحی شـده اند.  مدت این 

بیمه نامه هـا سـاالنه و شـامل مواردی اسـت که در ادامه مـی خوانید.

)E.A.R( 2- بیمه تمام خطر نصب
و  ناگهانـی  فیزیکـی  حادثـه  بـروز  از  ناشـی  خسـارت های  بیمه نامـه  ایـن 
پیش بینـی نشـده را کـه در هنـگام اجرای عملیات سـاخت و نصـب طرح های 
گوناگـون عمرانـی و زیرسـاختی، مونتـاژ انـواع ماشـین آالت و تجهیـزات و 
نیـز نصـب هرگونـه سـازه بـا اسـکلت فلـزی در کارگاه هـای کوچـک و بزرگ 
صنعتـی، صنایـع خودروسـازی، شـیمیایی، فـوالد، خوراکـی، چـوب و کاغـذ، 
چـرم و کاشی سـازی، صنایـع وابسـته بـه کشـاورزی، سیسـتم های مخابراتی، 
ابزارهـای دقیـق آزمایشـگاهی، نیروگاه هـا، صنایـع نفـت و گاز و پتروشـیمی، 
پاالیشـگاه ها، پروژه هـای آب رسـانی و انتقـال نفـت و گاز و نیز خطـوط انتقال 
نیـرو، مخابـرات و... روی می دهـد، بـه صورت تمـام خطر پوشـش خواهد داد.

پوشـش ایـن بیمـه از زمـان شـروع عملیـات نصب آغـاز شـده، دوره آزمایش، 
راه انـدازی و دوره نگهـداری را نیـز در بـر می گیرد.
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)C.E.C.R( 1-بیمه سازه های مهندسی تکمیل شده
ایـن بیمـه خسـارت های وارد بـه انـواع سـازه های ساخته شـده و در حـال 
بهره بـرداری ماننـد: جـاده، راه آهـن، فـرودگاه، کانـال آبیاری و زهکشـی، پل ، 
تونل ، سـد، موج شـکن و اسـکله، نیروگاه، پاالیشـگاه، خطوط لوله آب رسـانی 

و فاضـاب، بـرق را در زیـر پوشـش قـرار می دهد.
بیمـه سـازه های تکمیل شـده از نـوع بیمـه با خطـرات معین بـوده و می تواند 
خسـارت های ناشـی از بـروز خطـرات درخواسـتی ماننـد سـیل، طغیـان آب، 
توفـان، گردبـاد، زلزله، آتش سـوزی، صاعقه و انفجار، سـرما، بهمـن، یخ بندان، 
خرابـکاری، برخـورد وسـائط نقلیـه زمینـی، دریایـی و هوایـی، آتش فشـان، 
زمین لـرزه دریایـی، نشسـت، حرکـِت زمین و برخـورد امواج را پوشـش دهد.

2-بیمه نامه عیوب اساسی و پنهان ساختمان
ایـن بیمه نامـه خسـارت های وارده در اثـر طراحی غلـط، به کارگیـری مواد یا 
مصالـح نامرغـوب اجرای نادرسـت کار، به سـاختمان های مسـکونی و اداری و 

تجـاری در زمـان بهره بـرداری را برای مدت ده سـال بیمـه می کند.
پوشـش ایـن بیمـه پـس از گواهـی پایـان کار و بـه هنـگام تحویـل جهـت 

بهره بـرداری از آنهـا بـه شـرح زیـر آغـاز می شـود.
الف( سازه های ساختمانی شامل: پِی، اسکلت، سقف و سفت کاری به مدت ده سال.

ب( نمای ساختمان به مدت 5 سال.
ج( تجهیزات و تأسیسات مکانیکی و برقی به مدت سه سال.

د( عایق های رطوبتی به مدت پنج سال
انبوه سازان مسکن و ساختمان نیز در راستای باالبردن استانداردهای ساخت و 
ساز و همچنین برای فراهم آوردن زمینه آرامش خاطر بیشتر مردم و نیز حفظ 

سرمایه های ملی می توانند از این پوشش بیمه ای به خوبی بهره گیرند.



)C.P.M( 3- بیمه ماشین آالت و تجهیزات پیمانکاران
ایـن بیمه نامـه خسـارت های فیزیکـی وارد شـده ناشـی از بـروز خطـرات بـا 
منشـاء بیرونـی، بـه ماشـین آالت و تجهیـزات پیمانـکاری و کشـاورزی مانند: 
لـودر، بولـدوزر، گریـدر، سـایدبوم، لیفت تـراک، کمبایـن، تراکتـور، جرثقیل، 
دکل های حفاری، دسـتگاه های جوشـکاری، پمپ، کمپرسـور، ژنراتور و مانند 
آنهـا را کـه وسـیله و ابـزار کار پیمانکاران اسـت، بـه صورت تمـام خطر تحت 

پوشـش قرار می دهد.

)M.B( 4- بیمه شکسِت ماشین آالت
بهره برداری  درحال  و  شده  نصب  که  را  تأسیساتی  و  ماشین آالت  بیمه  این 
هستند، زیر پوشش قرار می دهد. کارگاه و کارخانه های درحال کار از جمله 
مواردی هستند که در بیمه شکسِت ماشین آالت بیمه می شوند. بیمه شکسِت 
انواع  به  وارد  ناگهانِی  و  نشده  پیش بینی  فیزیکی  خسارت های  ماشین آالت 
ماشین آالت را که ناشی از طراحی غلط، عیب و نقص مربوط به ساخت، اجراِی 
نادرست کار، فقدان مهارت، بی دقتی، نوسان برق، انفجار فیزیکی و نیروی گریز 

از مرکز باشد، را بیمه می کند.
خطرهایی مانند توفان، سیل، زلزله، طغیان آب، لغزش و رانش زمین نیز با 
پرداخت حق بیمه اضافی از سوی بیمه گذار در این بیمه قابل بیمه شدن هستند.
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)E.E.I( 5- بیمه تجهیزات الکترونیکی
ایـن بیمه نامـه خسـارت های وارد شـده بـه انـواِع تجهیـزات الکترونیکی مورد 
اسـتفاده در کارگاه هـای صنعتـی، صنایـع، لـوازم تحقیقاتـی و آزمایشـگاهی، 
تجهیـزات  مهندسـی،  تجهیـزات  اداری، سیسـتم های هشـداردهنده،  لـوازم 
اندازه گیـری، دسـتگاه های کنتـرل و عیب یـاب، تجهیـزات مربـوط به سـینما 
و فیلمبـرداری، دسـتگاه های آزمایـش مـواد، تجهیـزات رادیـو تلویزیونـی و 
مخابراتـی، رایانـه و سیسـتم های رایانه ای، تجهیزات پزشـکی و مانند آن را به 

صـورت تمـام خطـر زیر پوشـش قـرار می دهد. 

6- بیمه نامه تمام خطر اموال
ایـن بیمـه نامـه جهـت پوشـش تمامـی کارخانجـات- سـازه هـای مختلـف- 
تمامـی واحدهـای صنعتـی بـه صـورت تمـام خطـر و بـه مـدت یـک سـال                
تحـت پوشـش قـرار  مـی دهـد. لـذا در صورتی کـه قسـمتی و یا تمـام اموال 
بیمـه شـده بـه هـر دلیل )بـه جـز مـوارد اسـتثناء شـده( به طـور غیر قابل 
پیـش بینـی دچـار خسـارت فیزیکـی شـود، از محـل ایـن بیمه نامـه قابل 

بود. خواهـد  جبـران 

7- بیمه نامه جامع ماشین آالت 
این بیمه نامه جهت استفاده در صنایع مختلف مانند نیروگاه ها، پاالیشگاه ها، 
پتروشیمی ها قابل استفاده بود و عاوه بر پوشش شکست ماشین آالت، تمامی 
خسارات فیزیکی به صورت ناگهانی و غیرقابل پیش بینی را به جز آنچه که در 

شرایط عمومی استثناء شده تحت پوشش قرار می دهد. 
ایـن امـوال و تجهیـزات شـامل تأسیسـات موقت و دائـم، تجهیـزات مکانیکی 
و الکتریکـی، سـازه هـای احـداث شـده و امـوال درون آنهـا را تحـت پوشـش 
قـرار می دهـد. عـاوه بـر آن ایـن بیمه نامه خسـارات ناشـی از توقـف تولید و 

مسـئولیت در قبـال اشـخاص ثالـث را پوشـش می دهد.



چگونه این بیمه نامه را خریداری کنیم؟
.مشتری برحسب نیاز فرم پیشنهاد را تکمیل می نماید.

.واحد صدور پس از بررسی فرم پیشنهاد برحسب ضرورِت بازدیِد کارشناِس 
فنی اقدام می نماید.

.در صورت نیاز به بازدید کارشناس فنی از محل، پس از انجام این مهم و بررسی 
از  پس  واحد صدور  بازدید،  به  عدم نیاز  در صورت  و  گزارش  در  مندرج  موارد 
بررسی فرم پیشنهاد، حق بیمه را محاسبه می نماید و مراتب را طی نامه ای به 

مشتری اعام خواهد کرد.
نحوه  توانایی  و  تأییدیه  نامه ای  قالب  بیمه، مشتری در  تأیید حق  .در صورت 

پرداخت حق بیمه را به واحد صدور اعام می نماید.
.واحد صدور، پس از دریافت تأییدیه، نسبت به صدور بیمه نامه و تحویل به 

مشتری اقدام خواهد کرد.
.مشتری پس از دریافت بیمه نامه و اعامیه بدهکار نسبت به واریز حق بیمه در 

مهلت قانونی اقدام خواهد نمود.

8- بیمه نامه انرژی
این بیمه نامه در قالب پوشش تمام خطر در کلیه عملیات مربوط به پروژه های نفت 
و گاز و پتروشیمی به انضمام کلیه اموال و متعلقات مربوط به بهره برداری از صنایع 

مزبور در بخش ساحلی و فراساحلی قابل ارائه است و شامل:
1- انواع سازه های دریایی

2- کلیه عملیات مربوط به اکتشاف و توسعه  در بخش ساحلی و فراساحلی
3- خطوط لوله و انتقال نفت، گاز و فرآورده های نفتی

4- ایستگاه های تقلیل و تقویت فشار
5- پاالیشگاه نفت و گاز

و سایر انواع مرتبط با حوزه نفت و گاز و پتروشیمی است.
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مرور یک تجربه واقعی 
دو  مبلغ  نوین  بیمه  در سال 1392 شرکت  پرونده های خسارت  از  یکی  در 
میلیارد ریال بابت خسارت وقوع سیل در محل مورد بیمه در مسیر راه آهن 
اندیمشک )ساختگاه سد بختیاری( پرداخت نمود. علت حادثه وقوع  درود 

سیل بود که منجر به آب گرفتگی و ایجاد ضایعات شد.
اما مشکل در بروز این خسارت چیست و چگونه می توان آن را رصد کرد؟ 

در اینجا 4 چرا مطرح است:
1( چرا خسارت واقع شد؟ چون آب وارد پروژه تونل انحراف آب شده بود.

2( چرا آب و ضایعات وارد پروژه شد؟ چون دایک حفاظتی مربوط به انحراف 
آب جوابگوی حجم آب پشت دایک نبوده است.

3( چرا این دایک جوابگو نبوده است؟ چون طراحی و اجرا دایک برای این 
حجم آب در نظر گرفته نشده است.

4( چرا طراحی مناسب در نظر گرفته نشده است؟ چون آماری از میزان سیل 
و دبی آب مربوط به 50 سال گذشته موجود نبوده و الجرم طراح براساس 

آمار فعلی می تواند طراحی را انجام و در نهایت پیمانکار طرح را اجرا نماید.

با تعیین  شرکت بیمه نوین متعاقب اطاع از وقوع حادثه و بازدید از محل، 
برآورد  حادثه،  چرایی  تشخیص  به  اقدام  متخصص  و  مستقل  کارشناسان 
خسارت و تنظیم صورت جلسه نمود. پس از تهیه و ارائه گزارش کارشناسان 
از بیمه گذار، بیمه نوین میزان خسارت  منتخب و دریافت مدارک مورد نیاز 
قابل پرداخت را با توجه به گزارش نهایی کارشناسی تهیه شده، مفاد قانون 
بیمه و شرایط قراردادهای بیمه ای منعقده به میزان 2 میلیارد ریال تعیین و 
به بیمه گذار اعامگردید و پس از انجام مذاکرات متعدد با بیمه گذار، خسارت 

وارده تسویه و مبلغ مذکور به بیمه گذار پرداخت شد.



شعبه سیرجان

شعبه چالوس

034-42206281

011-52216061

داخلی 6

داخلی 6

دورنگارتلفنسرپرستي / شعب

2304722257269- 021 شعبه اجرایی مرکز

داخلی 315 - 44622330-021          شعبه غرب 

داخلی 5 8-77760722 -021 شعبه شرق

داخلی 664151485-021 شعبه تهران مرکز

داخلی 46-32401390 -026  شعبه کرج

داخلی 36-33248680-028  شعبه قزوین 

داخلی 333602176-023شعبه سمنان

داخلی 76-32400495-025شعبه قم

داخلی 96-38460687-051شعبه مشهد

داخلی 136-32241612-058شعبه بجنورد

داخلی 126-32425410-056شعبه بيرجند

داخلی 46-44670772-051 شعبه سبزوار

داخلی 56-32126870-034شعبه کرمان

داخلی 336857006 - 076شعبه بندرعباس

داخلی 332511136-054 شعبه زاهدان

داخلی 16-36291380-071شعبه شيراز

داخلی 332311346 - 074 شعبه یاسوج

داخلی 46-33326593-077 شعبه بوشهر

داخلی 383275006 - 081 شعبه همدان

داخلی 46-38212023-083 شعبه کرمانشاه 

داخلی 36-33629501-087  شعبه سنندج

داخلی 355783406-041شعبه تبریز

داخلی 333353146 -024 شعبه زنجان

33439090-33430909- 44   شعبه اروميه
33444813

داخلی 6

داخلی 86-33254435-045 شعبه اردبيل 

داخلی 96-37866970-031  شعبه اصفهان 

داخلی 76-35260126-035   شعبه یزد

داخلی 46-33349353-038 شعبه شهر کرد

داخلی 36-32218922-086 شعبه اراك 

داخلی 554560916 - 031 شعبه کاشان

داخلی 333348216-061شعبه اهواز

داخلی 76-33366875-084 شعبه ایالم

داخلی 146-33338311-066 شعبه خرم آباد

داخلی 36-33519882-013 شعبه رشت

داخلی 36-33359460-011  شعبه ساری

داخلی 176-32354515-017 شعبه گرگان

داخلی 96-44241008 -44233031- 011 شعبه آمل



ارتباط با بیمه نوین

• نشانی: تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر
خیابان شهید سنجابی، نبش کوچه یکم، پاک 11
• کدپستی: 1911933183
• تلفن: 021-22277775
• دورنگار: 021-22923846
www.novininsurance.com :وب سایت •
• مرکز ارتباط: 021-23047


