
حمل و نقل -بیمه های باربری  

مهدی ذوالفقاری 



ریسک

ثه و عدم اطمینان در مورد نتایج و پیامد یک حاد
...  یا فعالیت 



مدیریت ریسک 

دن فرایند تصمیم گیری و اجرای تصمیم در راستای به حداقل رسان
...اثرات منفی و ناخوشایند زیان های تصادفی 

قبل از حادثه 

بعد از حادثه و بوجود امدن خسارت 



بیمه

نگران بودن -بیم داشتن 

خبر نداشتن -حادثه یا تصادف اتفاقی 

اطمینان دادن-ضمانت  

رویارویی با خسارت -کاهش نگرانی 



طبقه بندی در بیمه 

اقشارورانکارگدرموردکههستندمعروفنیزقانونازناشیبیمه هایبهاجباریبیمه هاییااجتماعیبیمه های:اجتماعيبيمههاي-1
بهخودیگردازسویومی شوندمحسوبجامعهتولیدینیرویسویکازکهجامعهازاقشاریبرایقانون گذار.می کندپیداصدقجامعهکم درآمد

بیمه هایآنها،ازیتحمادرجهتکردهموظفرادولتباشند،داشتهمناسبیبرنامهنمی توانندخودآیندهبراییانیستندخودمعیشتوآیندهفكر
.دهدقراربیمه هانوعاینچترزیررااقشاراینوکردهبرقراررااجتماعی

آزادانهصورتهبوخودارادهومیلبهبیمه گذارآندرکههستندمعروفنیزاختیاریبیمه هایبهبازرگانیبیمه های:بازرگانيبيمههاي-2
تأمینبیمه گذار،ازبیمهحقدریافتازاءدربیمه گریعنیاستدوطرفهتعهدبیمه هانوعایندر.می کنداقدامآنپوششهایانواعتهیهبهنسبت
.می دهدقرارویاختیاردربیمه

کهاجتماعیهایمهبیبرخالف.می گردداخذبیمه گذارازکالًومی گرددتعیینبیمه شدهخطربامتناسببیمهحقمحاسبهبازرگانیبیمه هایدر
.میكندتغییرآنهادرخطرنوعتناسببهبیمهحقنرخ،استیكسانشدگانبیمههمهبرایآندرمزایاوبیمهحقنرخ



تعریف مال

یکدر،می شودگفتهباشدمبادلهوتملکقابلچههربهحقوقدر،مال
زشاروباشدتقویمقابلکشوررایجوجهبهکهچیزیهرکلیدید

استنادبهلیکتقسیم بندییکدرکهمی باشد،مالباشدداشتهاقتصادی
بدونجابجاییقابل)منقولاموالمدنیقانونبعدبه۱۱موادمفاد

تمانساخوزمینآنوجهبارزترینکه)غیرمنقولاموالو(دیدنآسیب
.می گرددتقسیم(است

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84_%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84


تعریف کاال

جهتکهگاز،مایع،جامدازاعمایمادهنوعهرازاستعبارت
میهعرضبازاربهوتولیدجامعهدرانسانهااحتیاجاتبهپاسخگویی

.باشدتهداشجابجاییقابلیتکهشودمیگفتهچیزیهربهکاال.گردد
بهقطهنیکازکهشیئییاجسمازاستعبارتکاالدیگرعبارتبه

.شودمیجابجادیگرنقطه



قانون بیمه–ماده یک 

فطرازوجوهییاوجهپرداختازایدرمی کندتعهدطرفیکآنموجببهکهاستعقدیبیمه
جهویانمودهجبرانرا(جانيیامالي)اوبرواردهخسارتحادثهبروزیاوقوعصورتدردیگر

.بپردازدمعینی

بيمهگررامتعهد*
در(بیمه نامه)قراردادموجببه،کندمیتعهدکهاستحقوقیشخصی:INSURERیاگربیمه
وششپتحتبیمهموردخطراتمقابلدررااومی کنددریافتبیمه گذارازکهبیمه ایحققبال
ویبهاصطالحاونمایدجبرانراشدهواردهخسارتحادثهبروزصورتدرو دهدقرار

UNDERWRITERمی گویندنیز.



قانون بیمه–ماده یک 

طرفتعهدرابيمهگذار* 

بیمه گر می( بیمه نامه ) شخصی است که تعهد پرداخت حق بیمه را به عهده دارد و طرف دیگر قرارداد :INSUREDبیمه گذار یا بیمه شده
.باشد

وجهيکهبيمهگذاربهبيمهگرميپردازدراحقبيمه* 

یفای پرداخت حق بیمه شرط ا. مبلغ یا میزان حق بیمه عمدتا تابع شرایط بیمه خریداری شده است:RATE/ PREMIUMنرخ یا حق بیمه
اند بابت پرداخت معهذا بین طرفین می تو. پرداخت گردد( از صدوریاقبل )تعهد توسط بیمه گر است و غالبا بایستی همزمان با صدور بیمه نامه 

.توافق دیگری به عمل آید

آنچهراکهبيمهميشودموضوعبيمه* 

(مثل بیمه آتش سوزی . )گاهی بیمه گران آنچه را که بیمه می کنند خطر می نامند ، گاها موضوع بیمه همان خطر است 



(دال بر قرارداد بیمه ) بيمهنامه

.  بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی باشد و سند مزبور موسوم به بیمه نامه خواهد بودعقد 

: در بیمه نامه باید امور ذیل به طور صریح قید شود 

تاریخ انعقاد قرار داد 

اسم بیمه گر و  بیمه گذار  

موضوع بیمه  

.حادثه یا خطری که عقد بیمه به مناسبت آن به عمل امده است

ابتدا و انتهای بیمه  

حق بیمه  

میزان تعهد بیمه گر در صورت وقوع حادثه 



اصول حاکم 

(  بیمه گذار –بیمه گر ) اصل حسن نیت 

(ذی نفع ) اصل نفع بیمه ای 

(منشاء سود ) اصل غرامت 

(حق رجوع ) اصل جانشینی 

(هزینه و زمان کمتر ) اصل داوری 

(  ارزش ) اصل تعدد بیمه 

(  توانایی مالی ) اصل اتكایی 

(عین خطر ) اصل علت نزدیک 



الحاقيه
درییراتیتغیاواصالحنامهبیمهصدورازبعدهرگاهآنموجببهکهاستسندیالحاقیه

.شدخواهدصادرالحاقیهگذاربیمهتقاضایباشودایجاددادقرار

ازپسوتنیسجدانامهبیمهخودازیعنیمیگرددتلقینامهبیمهالینفکجزالحاقیه
آنهاجملهازکهدمی شوانجامالحاقیهتوسطگذاربیمهتقاضایباتغییراتینامهبیمهصدور

ایوافزایشبیمه،حقکاهشیاوافزایشخطر،کاهشیاتشدیداعالمبهتوانمی
تاریخرتغییبیمه،موردمحلتغییرنامه،بیمهمواردازیکهردرتغییرسرمایه،کاهش
اینامهیمهببهدادناعتبارنامه،بیمهابطالیاوفسخنامه،بیمهانقضایاخاتمهوشروع

.کرداشارهشدهفسخوماندهمعلققبالکه



انواع الحاقیه 

الحاقيهاضافي
الحاقيهبرگشتي
الحاقيهاصالحي

الحاقيهترميمسرمایه



بيمهباربري

ر در مقابل حمل و نقل کاال یا بیمه های باربری بیمه ای است که بموجب آن بیمه گبیمه 
ل کاال حق بیمه ای که از بیمه گذار دریافت می کند متعهد می شود چنانچه در جریان حم

و یا دچار از نقطه ای به نقطه دیگر در نتیجه وقوع خطرهای موضوع بیمه ، کاال تلف شده
ارده را خسارت شود و یا بیمه گذار هزینه هائی در رابطه با این خطرات متحمل شود زیان و

.جبران نماید 

ت از در واقع بیمه باربری پوششی است برای جبران خسارتها و زیانهای وارد به محموال
آنها صدمه بارگیری و تخلیه به, مبداء بارگیری تا مقصد نهایی که در جریان حمل و نقل

.وارد شود



انواعبيمههايباربري

های باربری وراداتیبیمه -الف
بیمه های باربری صادراتی-ب
بیمه های باربری داخلی-ج



مدارکدرخواستخسارت
وعخسارتدرخواستخسارت،بيمهگذاریانمایندگانویاذینفعانويموظفنددراسرعوقتاسنادومدارکالزمازجملهمواردزیرراحسبنايبر

:بهبيمهگرتسليمنمایند

.اصلبيمهنامهیاگواهيبيمه

.کااليموردبيمهبامشخصاتکاملوصورتتوزینوبستهبندي(فاکتور)اصلسياهه

.اصلبارنامههاویاقراردادحمل

.صورتوضعيتکااليموردبيمهدرموقعتحویلگرفتنوصورتوضعيتميزانتوزینکاالدرآخرینمقصدمندرجدربيمهنامه

۸مکاتباتمتبادلهبامتصدیانحملواشخاصمندرجدرماده

ایدبادرصورتعدمتحویلکااليموردبيمهعالوهبراسنادومدارکفوق،برگرسميگواهيعدمتحویلکهموسسهحملصادرکردهاستهمب
.بهبيمهگرتسليمگردد۸ازماده۵توجهبهمقرراتمندرجدربند

.وصورتمجلسکشفاختالفدرصورتصدور(برگسبز)پروانهگمرکي

.گواهيمبدا

.قبضانبارگمرک

کهتوسطبيمهمرکزيایرانمعرفيگردیدهاندتهيهشده(لویدز)گزارشبازدیدخسارتکهبایستيتوسطیکيازاشخاصیاموسساتمجازي
.باشد



مهلت پرداخت خسارت

واداسندریافتازپسهفتهچهارطیحداکثراستمكلفگربیمه
مقدارواحرازراخودتعهدحدودبتواندآنهااستنادبهکهالزممدارک
.نمایندپرداختراخسارتکند،تعیینراواردهخسارت



مهلتحملکااليموردبيمه

صدورختاریازبعددوسالتاحداکثررابیمهموردکاالیاستموظفگذاربیمه
گریمهبواستاعتبارفاقدنامهبیمهاینصورت،غیردر.نمایدحملنامهبیمه

میحملمقررمهلتازبعدکهکاالهاییبهمربوطخساراتجبرانبرایتعهدی
توسطالزممستنداتارایهبانشدهحملکاالهایبهمربوطبیمهحق.نداردشود
پایانازلقبتوانندمیگذاربیمهوگربیمه.بودخواهداستردادقابلگذاربیمه

.نمایندتوافقآنتمدیددربارهحمل،مهلت



مهلت اقامه دعوا

ازالسدومدتظرفحداکثربایدنامهبیمهاینازناشیادعایهرگونه
عوقوصورتدرونامهبیمهمدتانقضاییاوفسخبطالن،تاریخ

دوسالازپسوشوداقامهآنوقوعتاریخازخسارت،بهمنجرحوادث
یمزمانمرور.بودنخواهدمسموعنامهبیمهاینازناشیادعایمذکور
.شودعقطرسمینامهاظهارباطرفینازیکهرتوسطنوبتیکتواند

یکزمانمرورماندهباقیمدتبهزمان،مرورشدنقطعصورتدر
.شدخواهداضافهسال



(لویدز)شرایطبيمهانستيتويبيمهگرانکاال
شدباعثنیازاینوگردیداحساسپیشازبیشبیمههایشرکتبینهماهنگیوارتباطایجادنوزدهمقرنطولدر
ادایجلندنبازاردربیمههایشرکتبینراالزمهماهنگیتا.گرددتأسیس۱884سالدرگرانبیمهانستیتویکه

وشرایطودادهرارقبررسیموردالمللیبینبازاروداخلیبازارسطحدرراباربریبیمهمشكالتومسائلبتواندونماید
:اندشدهذیلمواردشاملکهکندتدوینرایكنواختیمقررات

Totalپوشش-الف Loss

Cشرایطمجموعه-ب

Bشرایطمجموعه-ج

Aشرایطمجموعه-د



(امهراهبارن–متصديحمل)بيمهمسئوليتقراردادي

رجوعصورتدرنمایدمیتعهدگربیمهآنموجببهکهاستقراردادیمسئولیتبیمه
.نمایدجبرانراگذاربیمهخسارتمسئولیتبابازثالثاشخاص

راخوداحتمالیمسئولیت،گذاربیمهکهاستاینمعینموضوعبامسئولیتبیمهازمنظور
.کندبیمه(تجارتقانون386ماده)حملموردکاالیبهواردخسارتقبالدر

:کندمیدنبالراهدفدونظریلحاظازمسئولیتبیمه

مسئولشخصداراییازحمایت-۱

آنهاخسارتجبرانکردنآسانراهاززیاندیدهثالثاشخاصازحمایت-2



انواع بیمه مسئولیت متصدی حمل و نقل 

داخلی -

بین المللی -



تعریف متصدی حمل و نقل 

ه  متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل اجرت حمل اشیاء را ب
باب هشتم  -377ماده –قانون تجارت . عهده دارد 



(  مندرج در پشت بیمه نامه (شرایط عمومی بیمه باربری
بهتبصره1وماده1۹برمشتملرا«باربريبيمهعموميشرایط»2۶/1۰/1۳۹1مورخجلسهدربيمهگري،وایرانمرکزيبيمهتأسيسقانون1۷مادهاجرايدربيمهشورايعالي

:نمودتصویبذیلشرحبهآن«CوBوAشرایطمجموعه»همراه

تعاریف:اولفصل

موردوگردیدهتنظيم(ميباشدبيمهنامهاینالینفکجزءکه)بيمهگذارکتبيپيشنهادو1۳1۶سالماه،اردیبهشتمصوببيمهقانوناساسبربيمهنامهاین:قرارداداساس–1ماده
بيمهگرتعهداتجزءت،اسگردیدهاعالمبيمهگذاربهکتباًآنازقبلیابيمهنامهصدورباهمزمانونبودهبيمهگرقبولموردکهبيمهگذارپيشنهادازقسمتآن.ميباشدطرفينتوافق

.نميشودمحسوب

:استهرفتکاربهآنمقابلتعریفباعموميشرایطایندرباشد،داشتهاستممکنکهدیگريمفهومومعنيهرازنظرصرفزیراصطالحات:اصطالحاتوتعاریف-2ماده

.داردهعهدبهبيمهنامهایندرمقررشرایططبقرااحتماليخسارتجبرانواستگردیدهدرجبيمهنامهایندرآنمشخصاتکهاستبيمهايشرکتبيمهگر:بيمهگر-1

.استآنبيمهحقپرداختبهمتعهدونمودهاخذرابيمهپوششکهباشدميبيمهنامهایندرمذکورحقوقيیاحقيقيشخصبيمهگذار:بيمهگذار-2

.داردرابيمهمورديکاالبهواردخسارتازقسمتيیاتمامدریافتومطالبهحقکهاستآنغيریابيمهگذارازاعمبيمهنامهایندرمذکورحقوقيیاحقيقيشخصذينفع:ذینفع-۳

.استبيمهنامهاینمشخصاتجدولدرمندرجاموالبيمه،موردکاالي:بيمهموردکاالي-۴

مجموعه۴/1/۸شرطجایگزینزیرشرایطازیکيترکيبي،یاغيردریایيحملمورددرامااستپيوستشرایطمجموعه۸شرطبراساسبيمهاینانقضاي:بيمهمدتانقضاي-۵
.ميگرددAوBوCشرایط

.مقصدکشورفرودگاهدرحاملهواپيمايازبيمهموردکااليازقسمتهرکاملتخليهازپسروز۳۰هوایي،حملمورددر-الف

.مقصدکشورگمرکانباربهبيمهموردکااليتحویلازپسروز۶۰زميني،حملمورددر-ب

.استتمدیدقابلاضافيحقبيمهپرداختوبيمهگرموافقتوبيمهگذاردرخواستبامادهایندریادشدهمدتهاي



شرایط:فصلدوم

هايکشتيویاشناورحملدریایيکااليموردبيمهبایدبهوسيلهکشتيطبقهبنديشدهانجامشوددرغيراینصورتبيمهگذارموظفاستمشخصات:حملکاالباکشتيطبقهبنديشده-۳ماده
ذارموظفاستبالفاصلهچنانچهحملکااليموردبيمهباکشتيطبقهبندينشدهبدوناطالعبيمهگذارانجامشدهباشدبيمهگ.موردنظرراقبلازشروعحملبهبيمهگراعالموموافقتاورااخذنماید

.پسازاطالع،مراتبرابهبيمهگراعالموشرایطواضافهنرخمربوطبهحملکااليموردبيمهباکشتيطبقهبندينشدهراقبولکند

درهرحمل،بيمهگذارموظفاستکليهاطالعاتراجعبهحملکاالودفعاتآنازجملهمشخصاتوسيلهیاوسایلحمل،حداکثرارزشکاال:وظيفهبيمهگذاردرارائهاطالعاتبهبيمهگر-۴ماده
نصورتبيمهگرحسبدرغيرای.بهبيمهگراعالمنمایدقصدتاریخحرکتآنهاوهمچنينبهايهرقسمتازمحموالتبيمهشدهراقبلیابالفاصلهبعدازحملوبههرحالقبلازورودوسيلهحملبهم

.قانونبيمهعملخواهدنمود1۳و12موردبراساسمواد

.عارفخواهدبودسایرهزینههايمتچنانچهبينبيمهگذاروبيمهگرتوافقخاصينشدهباشدقيمتکااليموردبيمه،معادلمجموعقيمتخریدکاال،هزینهحملو:ارزشکااليموردبيمه-۵ماده

دقيمتکااليموردبيمهحداکثربهميزاندهدرص)قوافبيمهگرميتوانددرصورتتقاضايبيمهگذار،بادریافتحقبيمهمتعلقهخسارتعدمالنفعمربوطبهاینبيمهنامهرابهمقدارموردت-تبصره
.بيمهنماید،(مندرجدراینماده

ودنآن،بيشازدرموردکاالهایيکهبهصورتجفتیادستعرضهميشوندمسؤوليتبيمهگربدونتوجهبهارزشجفتیادستب:کاالهایيکهبهصورتجفتیادستعرضهميشوند-۶ماده
.نسبتقيمتبيمهشدهقسمتخسارتدیدهبهمبلغبيمهشدهجفتیادستنخواهدبودمگرآنکهبطورصریحتوافقدیگريشدهباشد

:حملموادمخدرتحتپوششاینبيمهنامهنيستمگرآنکه-۷ماده

.ناممادهمخدروکشورهايصادرکنندهوواردکنندهآنبطورصریحدربيمهنامهدرجشدهباشد-1

بينشوريکهمادهمخدرازآنجاصادرشدهاستمرکپروانهیاگواهياجازهورودمحمولهازمرجعصالحيتدارکشوريکهمادهمخدربهآنجاواردميشودیاپروانهیاگواهيمرجعصالحيتدا-2
.وداینکهکشورگيرندهمادهمخدر،صدورآنمحمولهبهمقصدمندرجدربيمهنامهراتأیيدکردهاستجزومدارکخسارتبهبيمهگرتسليمش

.مسيرحملمادهمخدر،مسيرمعموليوعاديبرايحملآننوعموادتلقيشود-۳

(  مندرج در پشت بیمه نامه (شرایط عمومی بیمه باربری



:هستندذیلمواردرعایتبهملزمویذینفعانیاونمایندگانیا بیمه گذار:خسارتوقوعصورتدر بیمه گذاروظایف-8ماده

.نمایندخسارتدرخواستکتبیبطوربیمهموردکاالیدیگرمتصرفانیابندرمقام هاییاوحملمتصدیانازبالفاصلهاستشدهمفقودکهبسته ایهربرای-۱

بازدیدهنگامهکخساراتیبرایوکنندبازدیدتقاضایکتبیبطورکاالمتصرفانسایریاوحملمتصدیانازبیمهموردکاالیگرفتنتحویلازقبلواطالعمحضبهمشهودخساراتمورددر-2
.نمایندخسارتپرداختدرخواستنامبردگانازودریافتباشدرسیدهآنهاامضایبهکهرامربوطهگواهی می گرددمشخص

برایراخودحقندمی دهحملمتصدیانبهکهرسیدییابارنامهدرموضوعدرجباوندهندحملمتصدیانبهشرطوقیدبدونرسیدنباشندمطمئنبیمهموردکاالیکاملبودنسالمازکهمواردیدر-3
.نگهدارندمحفوظخسارتمطالبه

بطوررامراتبخسارت،ازالعاطوکاالتحویل گرفتنتاریخازروزسهظرفحداکثربایدویذینفعانیاونمایندگانیا بیمه گذارنباشدمشهودآسیبییازیانبیمه،موردکاالیتحویل گرفتنموقعهرگاه-4
.نماینداعالمحملمتصدیانبهاظهارنامهیاسفارشیپستباکتبی

کتبیگواهیتخلیه،رکسصورت مجلستنظیمازپسکهموظفندنامبردگانندهدتحویلویذینفعانیاونمایندگانیا بیمه گذاربهرابیمهموردکاالیازقسمتییاتمامحملمؤسسهکهمواردیدر-۵
حملمؤسسهازمیرساظهارنامهباهفتهیکطیحداکثربایدویذینفعانیاونمایندگانیا بیمه گذارنشودصادرزیرموعد هایدرعدم تحویلگواهیکهصورتیدر.بخواهندمزبورمؤسسهازراعدم تحویل
:دهنداطالع بیمه گربهرامراتبوبنمایندخسارتدرخواست

.کشتیازبیمهموردکاالیتخلیهازپسماههفتحداکثرکشتی،باحملصورتدر-

.مقصدکشورمرزبهحملوسیلهورودازپسماههفتحداکثرقطار،وکامیونباحملصورتدر-

.هواپیماازبیمهموردکاالیتخلیهازپسماهسهحداکثرهواپیما،باحملصورتدر-

بالفاصلهیاوقبلاستنقلوحملمتصدیانیددربیمهموردچنانچهدارد،راآنجبرانتعهدبیمه گربیمه نامهاینموجببهکهمشهودخسارتمورددرموظفندویذینفعانیاونمایندگانیا بیمه گذار-6
کاالازبازدیدرخواستدونمودهاعالمگربیمهبهرامراتبگمرکیمجلسصورتتنظیمضمنانبارازگرفتنتحویلازقبلشود،مشاهدهگمرکانباردرخسارتچنانچهوآنهاازکاالگرفتنتحویلازپس

.بنمایدرا

(  مندرج در پشت بیمه نامه (شرایط عمومی بیمه باربری



صورتيکهبيمهگردردر.بيمهگردرصورتتوافقبابيمهگذارميتواندکااليخسارتدیدهونجاتدادهشدهموردبيمهراتعمير،تعویضویاتصاحبنماید:اختياراتبيمهگردرکااليخسارتدیدهموردبيمه-۹ماده
همچنين،بيمهگربایدتعمير.یدقسمتآسيبدیدهکااليموردبيمهراتصاحبکندبيمهگذارموظفاستمالکيتقسمتمربوطرابهبيمهگرمنتقلنما(فرانشيزحسبموردبایابدونکسر)مقابلپرداختخسارتکامل

.ویاتعویضکااليموردبيمهخسارتدیدهرادرمدتيکهعرفاًکمترازآنميسرنيستانجامدهد

:يمنمایندسارتبهبيمهگرتسلعخبرايدرخواستخسارت،بيمهگذاریانمایندگانویاذینفعانويموظفنددراسرعوقتاسنادومدارکالزمازجملهمواردزیرراحسبنو:مدارکدرخواستخسارت-1۰ماده

.اصلبيمهنامهیاگواهيبيمه-1

.کااليموردبيمهبامشخصاتکاملوصورتتوزینوبستهبندي(فاکتور)اصلسياهه-2

.اصلبارنامههاویاقراردادحمل-۳

.صورتوضعيتکااليموردبيمهدرموقعتحویلگرفتنوصورتوضعيتميزانتوزینکاالدرآخرینمقصدمندرجدربيمهنامه-۴

.۸مکاتباتمتبادلهبامتصدیانحملواشخاصمندرجدرماده-۵

.بهبيمهگرتسليمگردد۸ازماده۵هبهمقرراتمندرجدربندتوجدرصورتعدمتحویلکااليموردبيمهعالوهبراسنادومدارکفوق،برگرسميگواهيعدمتحویلکهمؤسسهحملصادرکردهاستهمبایدبا-۶

.وصورتمجلسکشفاختالفدرصورتصدور(برگسبز)پروانهگمرکي-۷

.گواهيمبدا-۸

.قبضانبارگمرک-۹

.گزارشبازدیدخسارتکهبایستيتوسطیکيازاشخاصیاموسساتمجازيکهتوسطبيمهمرکزيایرانمعرفيگردیدهاندتهيهشدهباشد-1۰

.استمدارکموردنيازرادراختياراوقراردهدوظفچنانچهبيمهگرعالوهبراسنادمذکوربهمدارکدیگرينيازداشتهباشدبایدبالفاصلهازبيمهگذارمطالبهنمایدوبيمهگذارم

(  مندرج در پشت بیمه نامه (شرایط عمومی بیمه باربری



حراز و مقدار  بیمه گر مكلف است حداکثر طی چهار هفته پس از دریافت اسناد و مدارک الزم که به استناد آنها بتواند حدود تعهد خود را ا: مهلت پرداخت خسارت-۱۱ماده 
.خسارت وارده را تعیین کند، خسارت را پرداخت نماید

شین  بیمه گذار  بیمه گر در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت می کند در مقابل اشخاصی که مسؤول وقوع حادثه یا خسارت هستند جان: اصل جانشینی-۱2ماده 
.نكندا پرداختت رخواهد بود و اگر  بیمه گذار اقدامی کند که منافی با این اصل باشد بیمه گر می تواند به نسبت تأثیر بیمه گذار تمام یا قسمتی از خسار

.ر نیستز طرف  بیمه گبازدید نمایندگان  بیمه گر یا مؤسسات مجاز بازدیدکننده از خسارت و ارائه گزارش بازدید از سوی آنها به منزله قبول تعهد ا: بازدیدکنندگان-۱3ماده 

.دهرگونه پیشنهاد و اظهار  بیمه گذار و  بیمه گر باید به صورت کتبی به آخرین نشانی اعالم شدة طرف مقابل ارسال گرد: کتبی بودن اظهارات-۱4ماده 

ورت، بیمه نامه در غیر این ص.  بیمه گذار موظف است کاالی مورد بیمه را حداکثر تا دو سال بعد از تاریخ صدور  بیمه نامه حمل نماید: مهلت حمل کاالی مورد بیمه-۱۵ماده 
ده با ارایه  حق بیمه مربوط به کاالهای حمل نش. فاقد اعتبار است و  بیمه گر تعهدی برای جبران خسارات مربوط به کاالهایی که بعد از مهلت مقرر حمل  می شود ندارد

.بیمه گر و بیمه گذار می توانند قبل از پایان مهلت حمل، دربارة تمدید آن توافق نمایند. مستندات الزم توسط بیمه گذار قابل استرداد خواهد بود

 توانند از اگر اختالف از طریق مذاکره حل و فصل نشد  می. طرفین قرارداد باید اختالف خود را تا حد امكان از طریق مذاکره حل و فصل نمایند: ارجاع به داوری-۱6ماده 
در  . کننددر صورت انتخاب روش داوری، طرفین قرارداد  می توانند یک نفر داور مرضی الطرفین را انتخاب. طریق داوری یا مراجعه به دادگاه موضوع را حل و فصل کنند

، داور سومی را داوران منتخب. صورت عدم توافق برای انتخاب داور مرضی الطرفین، هر یک از طرفین داور انتخابی خود را به صورت کتبی به طرف دیگر معرفی  می کند
رسند هر یک از در صورتی که داوران منتخب برای انتخاب داور سوم به توافق ن. انتخاب و پس از رسیدگی به موضوع اختالف، با اکثریت آرا رأی داوری را صادر  می کنند

تساوی هر یک از طرفین، حق الزحمه داور انتخابی خود را  می پردازد و حق الزحمه داور سوم به. طرفین قرارداد  می تواند تعیین داور سوم را از دادگاه صالح خواستار شود
.تقسیم می شود

وقوع هرگونه ادعای ناشی از این  بیمه نامه باید حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ بطالن، فسخ و یا انقضای مدت  بیمه نامه و در صورت: مهلت اقامه دعوا-۱7ماده 
سط هر مرور زمان  می تواند یک نوبت تو. حوادث منجر به خسارت، از تاریخ وقوع آن اقامه شود و پس از دو سال مذکور ادعای ناشی از این  بیمه نامه مسموع نخواهد بود

.در صورت قطع شدن مرور زمان، به مدت باقی مانده مرور زمان، یک سال اضافه خواهد شد. یک از طرفین با اظهارنامه رسمی قطع شود

(  مندرج در پشت بیمه نامه (شرایط عمومی بیمه باربری



استثنائات:سومفصل

قتحقازناشیخساراتپیوست،شرایطدرشدهذکرمواردبرعالوه:پرداختقابلغيرخسارات-1۸ماده
.بودنخواهدبیمهاینپوششتحتنیززیرخطرات

.هسته ایفضوالتیاسوختهرگونهازناشیرادیو اکتیوموادبهآلودگیویون سازاشعه-1

.کاالورودازواردکنندهکشورمقاماتممانعتیاوبیمهموردکاالیورودبرایبیمه گذارقبولعدم-2

.خریدیاوحملاسنادبامغایرکاالییارسالیاومبداازکسر-۳

عمومی بیمهشرایط)36شمارهنامهآیینجایگزینوبودخواهداالجراالزمابالغتاریخازآیین نامهاین-1۹ماده
.شدخواهدآنبعدیمكمل هایوبیمهعالیشورایمصوب(CوBوAشرایطمجموعهوباربری

(  مندرج در پشت بیمه نامه (شرایط عمومی بیمه باربری



(  صادرات –واردات ) اسناد بازرگانی 

پروفرما 

اینویس  

(  پكینگ لیست ) سیاهه خرید 

گواهی بازرسی

گواهی مبدا 

بارنامه  

(ثبت سفارش ) مجوز واردات 



وظایف بیمه گذار 

:ز عمده ترین مواردی که بیمه گذار پس از اطالع از خسارت باید انجام تعهد عبارتند ا

پیشگیری از توسعه خسارت -۱

ه گر در مورد خسارت مشهود درخواست بازدید و خسارت از شخص مسئول و بازدید بیم-2

در مورد خسارت غیر مشهود عدم ارائه رسید به متصدی حمل -3

روز از زمان اطالع۵اطالع به بیمه گر حداکثر ظرف -4



موفق باشید  
۱400


