فرم استعالم بیمه مسئولیت مدنی کارکنان و اشخاص ثالث پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی

پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی در نظر دارد قرارداد بیمه مسئولیت مدنی کارکنان و اشخاص ثالث خود را طبق شرایط ذیل و از تاریخ
 0911/01/10لغایت  0011/11/91به مدت یک سال شمسی منعقد نماید.
نوع فعالیت :فناوری و پژوهشی
محل فعالیت:

 -0تبریز ،خیابان آزادی ،تقاطع گلگشت ،پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی ،ساختمان شهریار  0و .2
 -2تبریز ،شهرک اندیشه ،کیلومتر  2جاده کرجان ،پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی ،مجتمع عصر انقالب.
تعداد کل نفرات 90 :نفر
تعداد نفرات اعزامی به مأموریت 21 :نفر
تعداد نیروهای خدماتی 5 :نفر
تعداد نیروهای تأسیسات 9 :نفر ( 20ساعته و  2شیفت)
تعداد نگهبانها 8 :نفر ( 20ساعته و  2شیفت)
تعداد رانندگان 2 :نفر
بیمهنامه مسئولیت مدنی در قبال کارکنان و مراجعهکنندگان و اشخاص ثالث
موضوع بیمه عبارت است از :جبران خسارات جانی شامل فوت و نقص عضو و دیه و هزینههای پزشکی وارد به کارکنان شاغل بیمهگذار در
حین انجام فعالیت معین در محدوده مکانی تحت پوشش بیمهنامه پس از احراز مسئولیت بیمهگذار توسط مراجع قضایی و حداکثر تا سقف
تعهدات مندرج در بیمهنامه .همچنین مسئولیت مدنی بیمهگذار در قبال اشخاص ثالث و پیمانکاران و شرکتهای مستقر و مراجعهکنندگان به
پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی؛ بدین معنا که چنانچه در نتیجه قصور و یا اهمال غیر عمدی بیمهگذار خسارات جانی به اشخاص مورد
اشاره وارد آید و بیمهگذار بر اساس رای مراجع قضایی مسئول جبران شناخته شود؛ بیمهگر پس از احراز مسئولیت بیمهگذار ،مطابق با شرایط
و مفاد بیمه نامه ،حداکثر تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود.
ردیف

تعهدات

میزان تعهدات به ریال

0

حداکثر تعهد فوت و نقص عضو و دیه برای هر نفر در هر حادثه در ماه های عادی

9/911/111/111

2

حداکثر تعهد فوت و نقص عضو و دیه برای هر نفر در هر حادثه در ماه های حرام

0/011/111/111

9

حداکثر تعهد فوت و نقص عضو و دیه در طی دوره بیمه نامه

09/211/111/111

0

حداکثر تعهد هزینه پزشکی برای هر نفر در هر حادثه

051/111/111

5

حداکثر تعهد هزینه پزشکی در طی دوره بیمه نامه

051/111/111

6

خسارت مالی به اشخاص ثالث در هر حادثه

511/111/111

7

خسارت مالی به اشخاص ثالث در طی دوره بیمه نامه

0/111/111/111

پوششهای درخواستی:
شماره کلوز

نام پوشش

0

دیه دوم برای کارکنان تا سقف 9/911/111/111

2

مأموریت های خارج از کارگاه کارکنان

9

پوشش اماکن وابسته به کارگاه

0

ایاب و ذهاب کارکنان با وسایل معین

5

حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی

6

مسئولیت پیمانکاران اصلی و فرعی در قبال کارکنان

7

پرداخت خسارت فوت و نقص عضو کارکنان بدون رای دادگاه

8

جبران هزینه های پزشکی کارکنان بدون اعمال تعرفه

1

تبصره یک ماده  66تامین اجتماعی در هر حادثه و در طی دوره بیمه نامه تا سقف  2/111/111/111ریال

01

صدمات جسمانی وارد به اشخاص ثالث در محدوده فعالیت مندرج در بیمه نامه تا سقف  2نفر از محل
تعهدات کارکنان

00

مابه التفاوت افزایش دیات تا یکسال از تاریخ انقضاء بیمه نامه

02

حوادث غیر مرتبط با فعالیت مندرج در بیمه نامه

09

افزایش  21درصدی کارکنان

00

اعمال غیر عمدی کارکنان

05
06

مسئولیت بیمه گذار در قبال شخص مهندسان ناظر ،مشاوران ،پیمانکاران طرف قرارداد و شرکت های
مستقر در مجموعه پارک تا سقف  01نفر
مسئولیت مهندسان ناظر و مشاور و پیمانکاران اصلی و فرعی در قبال اشخاص ثالث تا سقف  2نفر از
محل تعهدات کارکنان

 .0مهلت ارسال پیشنهادات از طریق سامانه ستاد به نشانی  www.Setadiran.irتا پایان وقت اداری مورخ  0911/11/26خواهد بود که
شرکتکنندگان میبایست مدارک خود را با رعایت مفاد شرایط فوق ،در بستر سامانه ستاد ارسال و به صورت فیزیکی نیز به دبیرخانه
پارک واقع در نشانی :تبریز ،شهرک اندیشه ،کیلومتر  2جاده کرجان ،مجتمع عصر انقالب پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی ،اتاق
 027تحویل نمایند.
 .2پیشنهادات در ساعت  01:11صبح مورخ  0911/11/21و در مجتمع عصر انقالب پارک بازگشایی خواهند شد.
با اطالع کامل از موارد ذکر شده در استعالم بهاء و شرایط و نوع کار ،حق بیمه ساالنه پیشنهادی این شرکت بابت مسئولیت مدنی در قبال
کارکنان و اشخاص ثالث مبلغ  .......................................................ریال میباشد .ضمناً این شرکت مفاد قانون منع مداخله کارکنان دولت در
معامالت دولتی را در این استعالم رعایت نموده است.
نام و نام خانوادگی

مهر و امضاء

