
 

  
  
  

  
  آشنایی با صندوق بیمه سرمایه گذاري فعالیت هاي معدنی:

و امنیت  به منظور تحقق توسعه پایدار در بخش معدن، ایجاد تضمینصندوق بیمه فعالیت هاي معدنی 
گذاري در راستاي اهداف  هاي معدنی و همچنین هدایت و راهبري این سرمایه فعالیت گذاري در سرمایه
 صندوق بیمه،مجلس شوراي اسالمی 1377قانون معادن مصوب سال  31کشور، به استناد ماده  کالن
وزیران بنا به  هیأت 16/3/1380هاي معدنی تاسیس و اساسنامه آن در جلسه مورخ  گذاري فعالیت سرمایه

وزارت صنایع و معادن تصویب گردیده است. صندوق  27/11/1377مورخ  12375/100پیشنهاد شماره 
گذاري در بخش  و ریسک سرمایه باشد اي می هاي معدنی صرفاً شرکت بیمه گذاري فعالیت بیمه سرمایه

تسهیالت پرداخت خصوص  این صندوق در دهد. اکتشاف، استخراج و فرآوري مواد معدنی را پوشش می
و بر اساس تفاهم نامه هاي منعقده هماهنگ بوده هاي تسهیالت دهنده  با دستگاهبه معدنکاران بانکی 

فیمابین و مستند به کار کارشناسی انجام شده از سوي کارشناسان فنی خود نسبت به صدور بیمه نامه به 
  می نماید.م درخواست معدنکار و به ذینفعی بانک تسهیالت دهنده اقدا

 و اکتشاف گذاري سرمایه ریسک خود،کاهش اساسنامه و معادن قانون 31 ماده اساس بر صندوق سالتر
 :باشد می ذیل خدمات ارائه طریق از برداري بهره پروانه

) گذاري سرمایه هاي نامه بیمه( گذاري سرمایه امنیت ایجاد جهت در اي بیمه هاي پوشش هئارا -الف
 :شامل

 کانه برداري، بهره اکتشاف، عملیات دائم و کامل توقف به منجر که خطراتی براي اي بیمه هاي پوشش -1
 .شود می موادمعدنی فرآوري و آرایی

 و آرایی کانه برداري، بهره اکتشاف، عملیات توقف موجب که خطراتی براي اي بیمه هاي پوشش -2
 .شود می معدنی مواد فرآوري

 مصوب عملیات طرح در شده بینی پیش نتیجه حصول عدم خطرات جهت اي بیمه هاي پوشش -3
 .معادن سازي آماده و تجهیز و اکتشاف

 فرآوري و آرایی کانه استخراج، عملیات طرح شدن اقتصادي غیر خطرات براي اي بیمه هاي پوشش -4
 معدنی مواد

  
  C.P.Mبرگ شرایط مناقصه صدور بیمه نامه هاي 

 



 نامه بیمه صدور با معدن بخش گذاران سرمایه نیاز مورد مالی منابع تأمین جهت امکانات آوردن فراهم - ب
 .اعتباري هاي

 هاي فعالیت بر مترتب غیرارادي خسارات از قسمتی یا تمام جبران قراردادن پوشش تحت با بیمه صندوق
 وام از قسمتی یا تمام تضمین همچنین و فرآوري و آرایی کانه استخراج، اکتشاف، مراحل تمام در معدنی
 تدوین مقررات و ضوابط مطابق اعتباري نامه بیمه صدور طریق از معدن بخش گذاران سرمایه دریافتی هاي
 ریسک کاهش به منجر که قرارداده اي بیمه پوشش تحت را بخش این خسارات و خطرات کلیه شده،
 .است شده گذاري سرمایه

 زمینه در تصمیمات بهترین اتخاذ جهت معدنکاران به مناسب پیشنهادهاي و راهنمائی مشاوره، ارائه – ج
  .معدنی فعالیتهاي

در اجراي بند ب خدمات فوق و در نتیجه صدور بیمه نامه هاي اعتباري، ماشین آالت زیر توسط 
  معدنکاران خریداري می شود:

  بیل مکانیکی بهمراه چکش تخریب -1
  لودر -2
  بولدوزر -3
  کامیون-4
  تراکتور -5

ن بخشی از تضامین مربوط به بیمه نامه هاي به عنوا 3تا  1الزم به توضیح است سند ماشین آالت ردیف 
خطرات احتمالی مختلف تحت اعتباري صادره تحت تملک این صندوق درآمده و از لحاظ پوشش 

  حمایتهاي خود صندوق قرار دارند. آمار این دستگاهها به شرح زیر می باشد:
  دستگاه.  130 بیل مکانیکی -1
  دستکاه  60چکش تخریب   -2
  دستگاه  50لودر -2
  دستگاه  8بولدوزر -3
  دستگاه 12کامیون  -4
  دستگاه  2تراکتور -5

  می باشد. %20توضیح: آمار دستگاهاي فوق قابل افزایش تا سقف 
صندوق بیمه سرمایه گذاري فعالیت هاي معدنی در نظر دارد به منظور تسهیل و تسریع در انجام  اینک   

 این صندوق می باشند  C.P.Mتحت پوشش بیمه فوق الذکر را که امور بیمه اي معدنکاران،ماشین آالت 



 

واگذار طبق شرح مواد ذیل آنها واجد شرایط و نمایندگان  را از طریق مناقصه به شرکت هاي بیمه اي
  :نماید
  موضوع واگذاري: -1ماده 

  جهت دستگاهاي فوق الذکر. C.P.Mبیمه نامه و پرداخت خسارت صدور  -1-1
  :) C.P.Mبیمه نامه تمام خطر ماشین آالت و تجهیزات پیمانکاران (صدور  -2ماده 

مکتوب همراه با مهر معتبر شرکت و امضاء صاحبان مجاز شرکت یا و بیمه نامه باید بصورت یکساله  -1-2
  نمایندگی معتبر باشد.

  
  :پرداخت خسارت -3ماده 

خسارت به محل و تنظیم گزارش در صورت بروز خسارت، اعزام کارشناس رسمی جهت تعیین  -1-3
  کارشناسی و تسلیم آن به صندوق به عهده مناقضه گزار خواهد بود.

نحوه پرداخت خسارت به معدنکاران در کمترین زمان ممکن و به ترتیب ذیل می بایست صورت -2-3
 تعویض به نیاز آنها جبران که هاییخسارت براي و تعمیر هاي هزینه تعمیر، قابل خسارت براي پذیرد:
  نماید. پرداخت گذار بیمه به را قطعات بهاي دارد، قطعاتی

  مورد خسارت در یکسال می باشد. 20سقف تعهد شرکت برنده مناقصه پرداخت  -3-3
  خسارت هاي گزارش شده می بایست ابتدا توسط کارشناسان فنی این صندوق تأیید شوند. -4-3
  

  پوشش هاي بیمه نامه: -4ماده 
 تقســیم بــه شــرح زیــر خطرات سایر و طبیعی خطرات گروه دوپوشش هاي درخواستی  این صندوق  -1-4

  :شوند می بندي
 ، زمــین رانــش صــاعقه، ســیل، زلزلــه، از ناشــی هــاي خسارت: طبیعی خطرات از ناشی هاي خسارت-2-4 

  .باشند می ها خسارت از گروه این جزء طبیعی، حوادث سایر و طوفان
 هــر واژگــونی، انفجــار، ســوزي، آتــش از ناشــی هاي خسارت: حوادث سایر از ناشی هاي خسارت -3-4 

 از گــروه ایــن در ایــن، نظیــر مــواردي و شــدن چــپ ارتفــاع، از ســقوط ســرقت، تصــادف، یا برخورد گونه
  .گیرند می قرار ها خسارت

  
  حق واگذاري: -5ماده 

  تحت هیچ عنوانی ندارد.شرکت برنده مناقصه حق واگذاري موضوع مناقصه به غیر را  -1-5
  
  



  قیمت پیشنهادي: -6ماده 
قیمت پیشنهادي می بایست شامل مبلغ حق بیمه بصورت خالص بعالوه عوارض و مالیات بر ارزش  -1-6

  ( حق بیمه دریافتی =مبلغ مالیات بر ارزش افزوده+ حق بیمه خالص)افزوده باشد.
  آخرین موعد تسلیم پیشنهادات: -7ماده 

ران می بایست قیمت پیشنهادي خود را پس از مطالعه دقیق مطالب فوق حداکثر تا تاریخ مناقصه گ -1-7
           - 22پالك - خیابان گلدان - نزدیک بزرگراه مدرس -به این صندوق به آدرس: تهران 30/10/92

  ارسال نمایند. ) 23591202(نزد آقاي گلی 
  یاد شده تسلیم شود،دریافت نخواهد کرد.این صندوق پیشنهاد هایی را که دیر تر از مهلت  -2-7
درخواســت  رانهنگام ارزیابی پیشنهادات،این صندوق ممکن است بــه تشــخیص خــود از مناقصــه گــ -3-7

ــــــورد پیشنها ــــــه توضــــــیح در م ــــــا شــــــفاهی ندهارای ــــــوب ی ــــــدایشــــــان بصــــــورت مکت .مای


