
 

 

 

   ساختمانی تجهیزات و آالت ماشین بیمه
)CPM: Contractors Plant & Machinery(  

 از اسـتفاده  نیازمنـد اکتشاف، اسـتخراج و بهـره بـرداري از معـادن      به مربوط مختلف هاي پروژه اجراي     
          .باشـد  مـی هیدرولیکی ، لـودر، بولـدوزر   از قبیل بیل میکانیکی، چکش  مختلف تجهیزات و آالت ماشین
 هـم  با جنبه یک در ماشین آالت فوق کلیه ، کار معادن محیط گوناگونی و آالت ماشین تفاوت رغم علی

از قبیل زلزله، رانش  طبیعی حوادث از ناشی گوناگون خطرات معرض در قرارداشتن آن و هستند مشترك
حتی حوادث ناشی از خطاهـاي انسـانی   واژگونی، سقوط از ارتفاع و سایر حوادث از قبیل  وزمین، طوفان 

 آورده وارد معـدنکاران   بهرا  توجهی قابل خسارات تواند می ،فوق حوادث وقوع. مانند تصادف می باشند
 و ضـرر  منشـا  خـود  کـه  سازد روبرو تعویق با را کار اجراي و نابود را آنها تالش و زحمت سالها حاصل و

بـه   خسـارت هـاي وارده   کاهش و کنترل جهت در را الزم اقدامات می بایست لذا .است متعدد هاي زیان
  .آالت انجام داده و براي جبران خسارات وارده چاره اي اندیشید ماشین ازجمله ها دارایـی
 حـادث  ناگهـانی  طـور  بـه  کـه  را فیزیکـی  خسـارت  گونـه  هر ،)C.P.M( آالت ماشین خطر تمام نامه بیمه

      شـرایط  در کـه  مـواردي  جـز  بـه  توقفگـاه،  در توقـف  زمـان  چه آالت، ماشین فعالیت زمان در چه گردد،
  .دهد می قرار پوشش تحت است، شده ءاستثنا صریح و مشخص کامالً صورت به نامه بیمه

  

  است؟ پرداخت قابل عواملی چه از ناشی خسارت
 و طبیعـی  خطـرات  گـروه  دو در) C.P.M(  آالت ماشـین  خطر تمام نامه بیمه در شده بیمه خطرات عمده
  :شوند می بندي تقسیم به شرح زیر خطرات سایر

 ، زمـین  رانـش  صـاعقه،  سـیل،  زلزلـه،  از ناشـی  هـاي  خسـارت : طبیعی خطرات از ناشی هاي خسارت -1 
  .باشند می ها خسارت از گروه این جزء طبیعی، حوادث سایر و طوفان

 گونـه  هر واژگونی، انفجار، سوزي، آتش از ناشی هاي خسارت: حوادث سایر از ناشی هاي خسارت -2 
 هـا  خسارت از گروه این در این، نظیر مواردي و شدن چپ ارتفاع، از سقوط سرقت، تصادف، یا برخورد
  .گیرند می قرار

  

  :نامه بیمه صدور نحوه
ــراي صــدور ــرم مــی تواننــد بعــد از تنظــیم صورتجلســه تحویــل    ب            بیمــه نامــه فــوق، متقاضــیان محت

مراجعه و پس از دریافت فرم اعالم حق بیمه و واریـز   cpmماشین آالت به قسمت صدور بیمه نامه 
  .آن به حساب صندوق،بیمه نامه خود را دریافت نمایند

  

 



 

 

  
  :نامه بیمه مدت
سـال هـاي آینـده     براي نامه بیمه تمدیدمی بایست جهت  متقاضیان ولیکن باشد می یکسال نامه بیمه مدت

  .اقدام الزم را بعمل آورنددارد نسبت به تحویل چک هاي ضمانت  آنها که بستگی به مدت زمان قرارداد
  :اي بیمه پوشش منطقه حدود
 تحـت  جداگانـه  طـور  بـه  را خـود  معـادن  از یک هر در موجود آالت ماشین بایست می نامه بیمه متقاضی
فعالیـت هـاي    اجـراي  محـل  و حـوزه آن  در تنها معدن آن آالت ماشین صورت این در. دهد قرار پوشش
   .باشند می پوشش تحت معدنی

قرارداد اسـتفاده از تسـهیالت موضـوع بیمـه نامـه اعتبـاري بـین ایـن          4/5بر اساس بند الزم به یادآوریست 
انتقال و جابجایی ماشین آالت بدون موافقت کتبی صـندوق نبـوده و   صندوق و متقاضی، متقاضی مجاز به 

بـدیهی اسـت در صـورت اخـذ مجـوز       .هرگونه خسارت وارده از این حیث فاقد پوشش بیمه اي می باشد
مرحله حمل و جابجـایی دسـتگاه بـه معـدن دیگـر، انجـام       کتبی از صندوق وبه استثناي خطرات مربوط به 

  .ر داراي پوشش بیمه نامه صادره توسط صندوق خواهد بودفعالیت دستگاه در معدن دیگ
  

  :خسارت پرداخت نحوه
     ایـن صـندوق بعنـوان     شـده،  بیمـه  خطـرات  وقـوع  درصورت بیمه، حق پرداخت و نامه بیمه صدور از پس

 شـرایط  اسـاس  بـر  ، صـاحب صـالحیت   کارشناسـان  توسـط  ارزیابی و بازدید از پس را خسارت بیمه گر،
 قابـل  خسـارت  براي که ترتیب بدین. پردازد می گذار بیمه به فرانشیز مبلغ کسر وبا نامه بیمه در شده تعیین
 را قطعـات  بهاي دارد، قطعاتی تعویض به نیاز آنها جبران که هایی خسارت براي و تعمیر هاي هزینه تعمیر،

      قـرار داد و   شـرایط  رعایـت  به منوط شده یاد موارد که است بدیهی. نمود خواهد پرداخت گذار بیمه    به
روز کاري و ارائه گزارش نیروي انتظامی مبنی بـر صـحت    5اعالم خسارت ظرف مدت  جمله از نامه بیمه

  .باشد می و سقم موضوع خسارت
   خطـر  تمـام  بیمـه  پوشـش  تحـت معـادن   در شـاغل  آالت ماشـین صـدها   ،این صندوق  اقدامات با تاکنون 

 هـاي  خسـارت  از بسـیاري  تعداد و قرارگرفته این صندوق) C.P.M (پیمانکاري تجهیزات و آالت ماشین
صندوق بیمه سرمایه گذاري . است گردیده پرداختمربوطه کارشناسان  پیگیري و حضور با آنها به وارده

 تجهیـــزات و آالت ماشـــین خطـــر تمـــام بیمـــه از اســـتفاده کـــه اســـت معتقـــد فعالیـــت هـــاي معـــدنی
 توقـف  مـانع  بلکـه  باشـد،  مـی  آالت ماشین از کننده استفاده و دارنده نفع به تنها نه ،) C.P.M(پیمانکاري
 هـم  معـدنی بهـره بـرداران    بـه  زیـان  و ضـرر  بـروز  از ترتیـب  بدین و شده نیز بهره برداري از معادن اجراي

  .نماید می جلوگیري
 را متقاضـیان  بـه  اطالعـات  ارائه صندوق بیمه سرمایه گذاري فعالیت هاي معدنی شرکت شایان ذکر است

 .  داد خواهد پاسخ میل کمال با را شما سئوال هرگونه ودانسته  خود وظیفه


