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 1397سال انتشار :           1نسخھ          نرخ بیمھ باربری را چگونھ محاسبھ کنیم        

 

 

 کنیم محاسبھ چگونھ را باربري بیمھ نرخ
 
 

 باربری بیمھ

 كھ كندمي تعھد گذار،ازبیمھ ايبیمھ پوشش با متناسب بیمھحق دریافت درمقابل گربیمھ كھ استپوششي كاالنقل و حمل بیمھ اصوال 
 در مندرج خطرات از یكي وقوع علت بھ و نامھبیمھ در مندرج مقصد بھ ازمبدأ جابجایي و حمل جریان در بیمھ مورد كاالي چنانچھ

 وارد زیان گردید،ھایيھزینھ پرداخت متحمل الملليبین مقررات و قوانین براساس گذاربیمھ یا و شد خسارت دچار یا و تلف نامھبیمھ
 وارد وخسارات زیان موارد از دربعضي ،شدهگفتھ ھاي پوشش بر عالوهالبتھ. بپردازد ھم را ھاھزینھ و كرده جبران را كاالبھ
 لفمخت نقل و حمل وسایل توسط است ممكن كاال جابجایي و نقل و حمل.گیردمي قرار ھانامھبیمھ این پوشش تحت ھم ثالث اشخاص بھ

 .پذیرد انجام قطار و كامیون ھواپیما، ،كشتي مانند

 : كنیمميتقسیم زیر شرح بھ اساسي و عمده بخش سھ بھ را كاال نقل و حمل بیمھ سرفصل این در دلیل ھمین بھ

 دریائي نقل و حمل بیمھ

 زمیني نقل و حمل بیمھ

 ھوایي نقل و حمل بیمھ

 

 و قطار و ،كامیونكشتي با كاال نتیجھ در و شودمي داده نامھ بیمھ در كاال حمل مختلف وسایل از استفاده اجازه مواقع از بسیاري در
 بیشتري عمل آزادي ،كھ است ونقل حمل متصدیان تقاضاي مورد ھانامھبیمھ گونھ این دلیل ھمین بھ و شودمي حمل ھواپیما با احتماال

 ملح وسیلھ آن بھ مربوط بارنامھ كند، طي نقلیھ وسیلھیك با را حمل مسیر تمام كاال چنانچھ بنابراین. دھدمي قرار آنھا اختیار در را
 .گرددصادرمي اساس ھمان بر ھم نامھبیمھ نتیجھ در و شودمي صادر

 : باربری نامھ بیمھ اصلی ھای گروه 

 

 : داخلی باربری بیمھ
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 و بوده کشور داخل مقررات و شرایط تابع داخلی حمل ھای نامھ بیمھ. دارد قرار کشور داخل در نامھ بیمھ نوع این مقصد و مبدا
 و موردی صورت دو بھ نامھ بیمھ نوع این. دھد قرار پوشش تحت را متنوعی خطرات تواند می گذار بیمھ و گر بیمھ توافق برحسب

 .گردد می صادر قراردادی

 .گردد می صادر نامھ بیمھ یک بارنامھ ھر ازای بھ نوع این در:  موردی داخلی باربری نامھ بیمھ -1

 برای داخلی موردی نامھ بیمھ صدور مشکالت بھ توجھ با نیز داخلی باربری بیمھ قرارداد: قراردادی داخلی باربری نامھ بیمھ -2
 گردیده ارائھ باشند می روز ھر در متعدد ھای محمولھ دادن قرار پوشش تحت نیازمند کھ داخلی نقل و حمل موسسات و کاال صاحبان

 . است

 : وارداتی باربری نامھ بیمھ

 .باشد می کشور داخل در آن مقصد و کشور از خارج در نامھ بیمھ این مبدا

 : صادراتی باربری نامھ بیمھ

 .باشد می کشور از خارج در آن مقصد و کشور داخل در نامھ بیمھ این مبدا

 : ترانزیتی باربری نامھ بیمھ

 باربری نامھ ببیمھ. ندارد قرار کشور داخل در مقصد و مبدا از ھیچکدام کھ باشدمی ای نامھ بیمھ ، ترانزیت باربری نامھ بیمھ
 : نمود بندی تقسیم دستھ 2 بھ توانمی را ترانزیتی

 .نمایند عبور ایران کشور داخل از بیمھ مورد کاالی: عبوری -1

 .ننمایند عبور ایران کشور داخل از بیمھ مورد کاالی:  غیرعبوری -2

 خلیج حوزه کشورھای بنادر با داخلی بنادر و کشور داخلی بنادر بین متوسط و کوچک شناورھای سایر و موتورلنج با کاال حمل
 پوشش تحت برای بیمھ شرکتھای ، نقل و حمل نوع این باالی ریسک بھ توجھ با و شود می انجام خزر دریای و عمان ،دریای فارس
 ای ویژه شرایط و نرخ با نامھ بیمھ این رو این از و دارند محدودی ظرفیتھای شناورھا سایر و موتورلنج با کاال حمل دادن قرار

 .گردد می صادر

 باربري ھاي بیمھ در بندي طبقھ انواع 

 : كرد بندي تقسیم طریق سھ بھ توان مي را باربري بیمھ

 حمل طریقھ براساس بندي تقسیم) الف

 جغرافیائي لحاظ از مقصد و مبدأ پایھ بر بندي تقسیم) ب

 اي بیمھ پوشش نوع براساس بندي تقسیم)  ج

 حمل طریقھ براساس بندي تقسیم) الف

 براي حمل روش سھ یا دو از حملھا بعضي در البتھ ، ھوائي نقل و حمل و دریایي نقل و حمل ، زمیني نقل و حمل ، است نوع سھ بھ
 . گویند مي مركب حمل آنھا بھ كھ نمایند مي استفاده ھا محمولھ ارسال

 جغرافیائي لحاظ از مقصد و مبدأ براساس بندي تقسیم) ب

 ترانزیت - صادراتي - وارداتي ھاي بیمھ یا كشور از خارج نقل و حمل بیمھ -1

 داخلي نقل و حمل بیمھ یا كشور داخل نقل و حمل بیمھ -2
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 . باشد مي ایران داخل مقصد و خارج حركت مبدأ حالت این در:  وارداتي بیمھ

 . باشد مي ایران از خارج مقصد و ایران داخل مبدأ حالت این در:  صادراتي بیمھ

 .قرارگیرد حمل مسیر در ایران بطوریكھ ، باشد مي ایران از خارج ھا بیمھ نوع این در مقصد و مبدأ:  ترانزیت بیمھ

 . باشد مي ایران داخل ، داخلي ھاي بیمھ در مقصد و مبدأ:  داخلي نقل و حمل بیمھ

 اي بیمھ پوشش نوع مبناي بر بندي تقسیم)  ج

 )All Risks( خطر تمام شرایط با بیمھ -1

 B شرایط با بیمھ -2

 C شرایط با بیمھ -3

 )Total Loss(كلي خسارت شرایط با بیمھ -4

 داخلي نقل و حمل) 1-4

 . باشد مي ایران كشور داخل ھا بیمھ نوع این در مقصد و مبدأ شد گفتھ كھ ھمانطور 

 . نمود صادر شكل چند بھ توان مي را باربري ھاي نامھ بیمھ

 عمومي ھاي نامھ بیمھ) الف

 باز پوشش با نامھ بیمھ)  ب

 ساده ھاي نامھ بیمھ)  ج

 Floating Policy عمومي ھاي نامھ بیمھ) الف 

 رفینط وتعھدات حقوقي كلي رئوس و بیمھ اصلي شرایط آن در و گردد مي منعقد گذار بیمھ و گر بیمھ بین كھ است كلي داد قرار یك 
 ھاي حمل شامل گرددكھ مي موافقت ومشخص معین ايبیمھ سرمایھ یك با ودرآن شودمي معین حمل شیوه پوشش، تحت خطرات مانند

 اشدب مي اعتبار داراي رسد پایان بھ متعدد ھاي حمل طریق از شده توافق سرمایھ كھ زماني تا دلیل،قرارداد ھمین باشدوبھ مي متعددي
 ، نقلیھ وسیلھ نام ، محمولھ مشخصات ولي شود مي توافق قرارداد كلي مسائل و شرایط با قرارداد این در شد گفتھ كھ ھمانطور ،

 آینده در گذار بیمھ كھ ھائي كاال كلیھ توافقي چنین با.  برساند گر بیمھ اطالع بھ باید حمل زمان در حمل سرمایھ میزان و حمل تاریخ
 ھر نقل و حمل بھ مربوط اطالعات كلیھ گذار بیمھ اینكھ بر مشروط ، گیرد مي قرار اي بیمھ پوشش تحت ، نماید مي آنھا حمل بھ اقدام

 یمھب اطالع بھ كاال ازحمل باشدبایدقبل قرارنگرفتھ موردموافقت قرارداد در مواردي چنانچھ.  دھد قرار گر بیمھ اختیار در را محمولھ
 . باشد شده اخذ وي موافقت و رسیده گر

 بیمھ صدور و گذار بیمھ مراجعھ بھ نیاز مختلف ھاي حمل براي كھ ، است این در ھا نامھ بیمھ و قراردادھا نوع این منافع از یكي
 . شود مي وقت اتالف از جلوگیري و ھا ھزینھ كاھش باعث و نبوده گر بیمھ طرف از نامھ

 Open Cover باز پوشش با نامھ بیمھ)  ب

 صدرصد نامھ بیمھ صدور ابتدا در گذار بیمھ كھ بود این داشت وجود عمومي شرایط با نامھ بیمھ روش در كھ محدودیتھائي از یكي
 دیگر ماھھاي در نھائي حملھاي بود ممكن كھ چرا بود مشكلي خود این و ، نمود مي پرداخت را بیمھ حق از باالئي درصد یا بیمھ حق

 . باز پوشش روش بھ قرارداد یا نامھ بیمھ صدور بنام گردید مطرح دیگري روش لذا ، گردیدمي حمل

 : باشد مي ذیل بشرح قراردادھا نوع این اصلي مشخصات
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 این در.  نمودند مي توافق پوشش تحت خطرھاي - قرارداد شرایط و نرخ مانند ، كلي موارد بعضي درباره گذار بیمھ و گر بیمھ) 1
 یھكل كھ بشرطي نماید اعالم را پوشش تحت سرمایھ و نقلیھ وسیلھ مشخصات حركت از قبل گذار بیمھ كھ نبود نیاز دیگر حالت

 كامالً  بایست مي گر بیمھ ، نشود بیمھ گذار بیمھ محموالت از قسمتي كھ صورتي در و ، دربیاید بیمھ پوشش تحت گذار بیمھ حملھاي
 . باشد داشتھ الزم كنترل حملھا روي

 حق و شود مي صادر گر بیمھ سوي از بیمھ گواھي ھفتھ یك ھر شودمي انجام گذار بیمھ و گر بیمھ بین كھ توافقي با حالت این در) 2
 ھرهب فكري آسایش از گذار بیمھ پوشش این در نتیجھ در گردد مي پرداخت گذار بیمھ سوي از شده حمل ھاي سرمایھ با متناسب بیمھ
.  دارد قرار اي بیمھ پوشش تحت مناسبي و معین نرخ با شد خواھد حمل یكسال مدت طول در كھ محموالتي كلیھ زیرا ، است مند

 درخواست و پوشش حمل ھر براي نیست این بھ نیاز و دارد قرار پوشش تحت كاال حمل دفعات كلیھ كھ است این آن دیگر مزیت
 توافق و مذاكره مورد و ریزي طرح مجدداً  كھ نیست نیازي است یكسال معموالً  قرارداد مدت چون ضمن در گردد، ارسال اي جداگانھ

 مي منعقد شكل این بھ قرارداد یك ، نمایند مي كاال حمل بھ اقدام روز شبانھ در كھ كاال نقل و حمل ھاي شركت معموالً .  گیرد قرار
 با حمل ھر براي نیست نیازي ودیگر ، شود مي راحت شود مي انجام روز شبانھ طول در كھ حملھایي از گذار بیمھ خیال و ، كنند
 . نماید حاصل تماس گر بیمھ

 ساده ھاي نامھ بیمھ)  ج

 يم   قید آن در باربري پیشنھاد فرم طبق بیمھ مورد مشخصات آن در و شود مي صادر معیني كاالي حمل براي كھ است اي نامھ بیمھ
 اطالع آن حمل چگونگي و بیمھ مورد وضعیت از قبالً  گذار بیمھ كھ است این كاال نقل و حمل نامھ بیمھ نوع این صدور الزمھ ، گردد
 . دھد قرار گر بیمھ اختیار در را اطالعات این و داشتھ

 . باشند مي ایران كشور داخل ھا بیمھ نوع این در مقصد و مبدأ گفتیم كھ ھمانطور:  داخلي باربري بیمھ

 داخلي باربري ھاي بیمھ در پوشش تحت خطرات) 1-1-4

 : شوند مي تقسیم ذیل شرح بھ دستھ دو بھ داخلي باربري ھاي بیمھ در پوشش تحت خطرات 

 اصلي خطرات. الف

 اضافي خطرات. ب

 : اصلي خطرات.  الف

 معموالً  كھ ، باشد مي نقلیھ وسیلھ حادثھ و سوزي آتش خطر ، آید مي در اي بیمھ پوشش تحت داخلي ھاي بیمھ در معموالً  كھ خطرات
 گونواژ و نقلیھ وسیلھ شدن پرت ، نقلیھ وسیلھ تصادف ، نقلیھ وسیلھ حادثھ از منظور و آید مي داخلي ھاي نامھ بیمھ چاپي متن در

 . باشد مي فوق خطرات از ناشي معموالً  جاده حوادث در شده ایجاد ھاي خسارت %70 حدود.  باشد مي نقلیھ وسیلھ شدن

 : اضافي خطرات. ب

 برخورد - نقلیھ وسیلھ روي از محمولھ شدن پرت مانند نماید مي تھدید را محموالت كھ دارد وجود نیز دیگري خطرات نقل و حمل در
 . محمولھ كلي سرقت و تخلیھ و بارگیري از ناشي خسارات ، بالعكس و بیمھ مورد با خارجي جسم

 ، آید درمي داخلي ھاينامھ بیمھ پوشش تحت ، مربوطھ نرخ اضافھ نمودن منظور از پس و گذاربیمھ درخواست بھ بنا فوق خطرات
 . شود آورده نامھ بیمھ خصوصي شرایط در دقیقاً  اضافي خطرات بایست مي است بدیھي

 داخلي ھاي بیمھ در بیمھ حق نرخ) 2-1-4

 .باشدمي ذیل شرح بھ آنھا مھمترین داردكھ بستگي مختلفي عواملبھ داخلي باربري ھايدربیمھ بیمھ حق نرخ 

 قرار پوشش تحت را بیشتر خطرات چھ ھر گذار بیمھ كھ معني این بھ:  پوشش تحت خطرات نوع و خطرات تعداد اساس بر) الف
 . بود خواھد بیشتر بیمھ حق نرخ دھد
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 نھایت در و حادثھ اتفاق احتمال باشد كمتر مقصد و مبدأ فاصلھ چھ ھر كھ است روشن و واضح:  مقصد و مبدأ بین فاصلھ مقدار) ب
 . شود مي كمتر خسارت

 الً مث ، شود مي بیشتر خسارت احتمال شود باالتر كاالھا پذیري آسیب چھ ھر:  بودن خطرناك و پذیري آسیب لحاظ از محمولھ نوع) ج
 یمھب حق كاالھا اینگونھ براي كھ است منطقي پس بود خواھد بیشتر خسارت شدت مرغ تخم یا شیشھ مانند باشد شكستني كاال اگر

 . شود گرفتھ بیشتري

 ستا بیشتر نقلیھ وسیلھ شدن پرت از ناشي حادثھ و خسارت آمار كوھستاني ھاي جاده در اصوالً :  نقلیھ وسیلھ نوع و حركت مسیر) د
.  داشت خواھد ھمراه بھ را خود خاص خودمخاطرات این شود،كھ انجام دریا مسیر در حمل از قسمتي بایستمي مسیرھا بعضي در و

 راتبم بھ بانیسان راخواھندداشت،مثالًحمل خطربیشتري احتمال نمایند حركت باالیي سرعت با حمل حین در كھ نقلیھ وسائل اصوالً 
 .باشد ترمي پرریسك باكامیون باحمل درمقایسھ

  

 صادراتي و وارداتي ھاي بیمھ) 2-4 

  

 International Commercial Terms المللي بین تجاري اصطالحات) 1-2-4  

  

 ھب منعقده قرارداد كھ مایلند دو ھر صادركننده و كننده وارد دیگر عبارت بھ یا فروشنده و خریدار المللي بین فروش قرارداد یك در
 با تواند مي تجاري معاملھ از بخشي عنوان بھ دیگر كشور بھ كشور یك از كاال ارسال حال عین در اما ، شود اجرا احسن نحو

 و ریدارخ روابط نشود انجام دالیلي بھ بنا آن قیمت پرداخت و تحویل یا ببیند خسارت یا رفتھ میان از كاال اگر.  باشد ھمراه خطراتي
 داستاندار اي مجموعھ داشتن اختیار در بنابراین ، باشد نداشتھ وجود دعوي اقامھ جز راھي كھ گردد تیره آنچنان است ممكن فروشنده

 نطرفی از یك ھر مسؤولیتھاي تعیین و كاال المللي بین فروش قراردادھاي تنظیم در تواند مي خریدار و فروشنده تعھدات مورد در
 . شود بعدي اختالفات بروز مانع ترتیب بدین.  بنماید شایاني كمك

  

 اینكوترمز

  

 در و تنظیم 1936 سال در بار نخستین براي المللي بین بازرگاني اتاق توسط كھ) المللي بین بازرگاني اصطالحات(  اینكوترمز
 E گروه چھار در كھ اصطالح سیزده تفسیر و شرح با 1990 سال در و گرفت قرار نظر تجدید مورد 1980 -1967 -1953 سالھاي

، F ، C، Dو مطالعات مؤسسھ ازانتشارات سري طارم مسعود ترجمھ 1990 اینكوترمز كتاب از. ( گردید تكمیل اند شده بندي طبقھ 
 . دھد مي تشكیل را فروش و خرید قراردادھاي از بخشي المللي بین تجاري اصطالحات( بازرگاني پژوھشھاي

 فھوظی تعیین ضمن تجاري اصطالحات حالیكھ در نماید مي مشخص و معین را آن كیفیت و كمیت - كاال قیمت صرفاً  فروش قرارداد
 رتفسی و تعبیر ، اختالف ھرگونھ از جلوگیري براي ، كند مي روشن را كاال تحویل نحوه بھ مربوط مسائل ، فروشنده و خریدار
 مشخص و معین قرارداد در زیر شرح بھ اختصار بطور را اطالعاتي قرارداد طرف دو كھ است الزم ، منعقده قراردادھاي شرایط
 . نمایند

      دباشن مي آن ترخیص و كاال ورود یا و صدور بھ مربوط تشریفات انجام بھ موظف طرفین از كدامیك قرارداد شرایط براساس 
 ؟

      -است؟ شده نھاده كسي چھ برعھده حمل مختلف كاالدرمراحل وتخلیھ بارگیري بھ مربوط ھاي قراردادھزینھ براساس 
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      قرار طرفین از كدامیك عھده بر اي بیمھ ھاي پوشش اخذ و كاال دیدن آسیب مورد در خریدار و فروشنده بین ریسك تقسیم 
 . است گرفتھ

 . باشد مي ذیل شرح بھ كھ بوده متداول آن نوع 3 قراردادھا در معموالً  ایران در خرید اصطالح 13 این از

  

1 (FOB : Free On Board 

  

 ديمتص تحویل كشتي عرشھ روي بر را كاال كھ است موظف فروشنده شرط این براساس.  باشد مي عرشھ روي بر كاال تحویل یعني 
 . دھد حمل

 : از عبارتند خریدار و فروشنده اصلي وظایف)(FOB )( اساس بر

 : فروشنده وظایف

      دھد حمل متصدي تحویل كشتي عرشھ روي را كاال 

      نماید اخذ را صادرات مجوز ، عوارض پرداخت از پس و رسانیده انجام بھ كاال صدور براي را الزم گمركي تشریفات كلیھ . 

      قید بدون بارنامھ)Clean Bill of Lading (نماید دریافت حمل متصدي از كاالست سالم تحویل دھنده نشان كھ . 

      دارد معمول را الزم اقدام كاال تخلیھ مخارج پرداخت بھ نسبت . 

 : خریدار وظایف

      نماید تعیین را كننده حمل. 

      كند پرداخت را حمل كرایھ و منعقد را حمل قرارداد. 

      نماید پرداخت است شده منظور حمل كرایھ كھ حدي تا را بارگیري مخارج. 

   كند پرداخت را كاال تخلیھ مخارج. 

  

2(CFR : Cost and Freight 

  

 مورد حمل كرایھ و ھا ھزینھ است موظف فروشنده شرط این اساس بر.  شود مي پرداخت فروشنده توسط حمل كرایھ و ھزینھ یعني 
 بھ وارده خسارت یا و كاال رفتن بین از خطر و ریسك كھ است بذكر الزم.  بپردازد را قرارداد در مقصد بندر بھ كاال حمل براي نیاز
 بر.  گردد مي منتقل خریدار بھ فروشنده از بیفتد اتفاق حمل متصدي بھ كاال تحویل از بعد است ممكن كھ اضافي مخارج سایر و آن
 زا عبارتند خریدار و فروشنده وظایف ترین عمده اصطالح این در.  است شده نھاده فروشنده برعھده كاال ترخیص وظایف اساس این

: 

 : فروشنده اصلي وظایف

 

 . نماید پرداخت قرارداد در مندرج مقصد بندر تا را حمل كرایھ و نموده منعقد حمل متصدي با را حمل قرارداد بایست مي     
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      دھد حمل متصدي تحویل كشتي عرشھ در را كاال . 

      نماید اخذ الزم مجوز و كرده پرداخت را مربوطھ مالیاتھاي و عوارض و داده انجام كاال صدور براي را الزمھ تشریفات . 

      قید بدون بارنامھ حمل متصدي بھ كاال تحویل از پس )Clean (نماید اخذ خریدار بھ تحویل جھت را . 

 

 . نماید پرداخت را بارگیري مخارج     

      كند پرداخت است شده منظور حمل قرارداد در كھ اي اندازه و حد تا را كاال تخلیھ مخارج . 

 خریدار وظایف

      گیرد مي تحویل قرارداد در شده تعیین مقصد بندر در را كاال...  و سند ، فاكتور ، حمل اسناد دریافت از پس خریدار . 

      نماید پرداخت نشده منظور حمل كرایھ در كھ حدودي تا را كاال تخلیھ مخارج . 

  

3 (CIF : Cost,Insurance and Freight 

 . شود مي پرداخت شده مقصدتعیین بندر تا فروشنده توسط حمل كرایھ و بیمھ ، ھزینھ یعني 

 كاالئي و منافع حفظ براي و نموده پرداخت“  CFR”  شرط مانند را حمل كرایھ و ھزینھ كھ است موظف فروشنده شرط این براساس
 و بیمھ قرارداد انعقاد وظیفھ.  كند تھیھ دریایي نامھ بیمھ گیرد قرار آسیب مورد است ممكن احتماالً  و دارد قرار حمل جریان در كھ

 . است فروشنده با بیمھ حق پرداخت

 یرمس ، كاال نوع لذا و نماید خریداري را اي بیمھ پوشش حداقل است موظف فروشنده ، شرط این براساس كھ باشد مطلع باید خریدار
 عمده اصطالح این در نماید ابتیاع را خود نیاز مورد تكمیلي بیمھ نیاز درصورت فروشنده كھ طلبد مي را این حمل وسیلھ و حمل
 : از عبارتند فروشنده وظایف ترین

 : فروشنده وظایف

 . نماید پرداخت قرارداد در مندرج مقصد بندر تا را حمل كرایھ و نموده منعقد حمل متصدي با را حمل قرارداد بایست مي

 . دھد حمل متصدي تحویل كشتي عرشھ در را كاال

 . نماید اخذ را الزم مجوز و كرده پرداخت را مربوطھ مالیاتھاي و عوارض و داده انجام كاال صدور براي را الزمھ تشریفات

 . نماید پرداخت آنرا بیمھ حق و نموده خریداري را نیاز مورد اي بیمھ پوشش حداقل

 .اخذنماید خریدار بھ تحویل جھت را) Clean( قید بدون بارنامھ ، حمل متصدي بھ كاال تحویل از پس

 . نماید پرداخت را تخلیھ و بارگیري مخارج

 : خریدار وظایف

 .بپردازد است نشده منظور حمل كرایھ در كھ حدي تا را كاال تخلیھ مخارج

 وارداتي و صادراتي باربري نامھ بیمھ اعتبار مدت) 2-2-4



 

 
8 
 

باربری تھران سی تی       http://www.tehrancityco.ir 
 

 Warehouse toانبار بھ انبار بصورت باربري ھاي نامھ بیمھ شرایط و انگلیسي كلوزھاي در باربري نامھ بیمھ اعتبار مدت اساساً  
Warehouse   (ھب بستگي تعھد شروع نقطھ شود مي مالحظھ اینكوترمز شرایط در كھ ھمانطور ولي بوده)  مقصد انبار تا انبارمبدأ 

 . دباش مي  گر بیمھ تعھد شروع زمان خریدار بھ فروشنده از مسؤولیت یا خطر انتقال زمان ساده زبان بھ و داشتھ خرید قرارداد نوع

 تعھدات CIF و FOB بصورت خرید در و شود مي شروع مبدأ در كاال فروشنده انبار از گر بیمھ تعھدات Ex- works خرید در مثالً 
 عادي حمل مسیر طول در پوشش ادامھ شود، مي شروع كندمي عبور كشتي ھاي نرده از جرثقیل بوسیلھ كاال كھ زماني از گر بیمھ
 . بود خواھد شود واقع زودتر كدام ھر زیر موارد از یكي آن پایان و بوده

 نامھ بیمھ در مندرج مقصد انبار بھ كاال تخلیھ محض بھ) الف

 كشتي از كاال كامل تخلیھ تاریخ از روز 60 انقضاء محض بھ) ب

 زمیني مرز بھ كاال ورود تاریخ از روز 60 انقضاء محض بھ) ج

 مقصد فرودگاه در كاال تخلیھ تاریخ از روز 30 انقضاء محض بھ) د

 . بود تمدید قابل انقضاء از قبل و اضافي بیمھ حق پرداخت با مذكور ھاي مدت كھ است ذكر شایان

 مختلف كلوزھاي پوشش تحت خطرات) 3-2-4

 قبل ، است مختلف طبقھ سھ یا كلوز سھ با باربري ھاي بیمھ ، باربري ھاي بیمھ بندي طبقھ از دیگر نوع یك شده گفتھ كھ ھمانطور 
 All Risk ،WA (With Particular average)، FPA (Free from Particular كلوز سھ با باربري ھاي بیمھ 1982 سال از

average)كلوز سھ بعد بھ 1982 سال از ولي گرفتمي صورت A ،B ،C سھ در جدید شرایط. شدند فوق كلوز سھ جانشین بترتیب 
 . است شده تعدیل گذاران بیمھ نفع بھ اصوالً  A,B,C كلوز

 ھاي بیمھ صدور بھ اقدام C , B , A شرایط سھ با اموال ھاي بیمھ زمینھ در خود فعالیت شروع از دانا بیمھ سھامي شركت:  توجھ
 .است نموده باربري

 C , B , A كلوز سھ در استثنائات 

 لحاظ خطرات باربري بیمھ اصوالً  كھ معني این بھ ، است آمده ذیل بشرح استثنائات ، 7 ، 6 ، 5 ، 4 بند در C, B , A كلوز سھ در 
 . نماید بیمھ را آنھا مخصوص كلوز یك بوسیلھ اینكھ مگر ، دھد نمي قرار پوشش تحت را استثنائات این در شده

 استثناء موارد -4

 :گردد نمي زیر خطرات شامل وجھ ھیچ بھ بیمھ این

 . گذار بیمھ ارادي عمل سوء از ناشي ھزینھ یا آسیب ، تلف) 4-1

 . بیمھ مورد عادي پوسیدگي و فرسودگي یا و حجم یا وزن عادي كسري ، عادي ریزش و نشت) 2-4

)  ديبن بستھ(( حمل براي بیمھ مورد سازي آماده یا بندي بستھ بودن مناسب نا یا نبودن كافي از ناشي ھزینھ یا آسیب ، تلف) 3-4
 یا كاال بیمھ شروع از قبل عملي چنین اینكھ شرط بھ ، گردد مي نیز وان لیفت و كانتینر در بارچیني شامل) 3-4(بند این در مندرج
 )باشد شده انجام وي كاركنان یا گذار بیمھ بوسیلھ

 . بیمھ مورد ماھیت یا ذاتي عیب از ناشي ھزینھ یا آسیب ، تلف) 4-4

 باشد شده بیمھ خطرات از ناشي تأخیر این اگر حتي ، باشد تأخیر آن اساسي علت كھ اي ھزینھ یا آسیب ، تلف) 5-4

 انجام در قصور یا كشتي گردانندگان یا كنندگان اجاره ، مدیران ، مالكان اعسار یا ورشكستگي از ناشي ھزینھ یا آسیب ، تلف) 6-4
 . آنھا از یكي طرف از مالي تعھدات
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 پوشش تحت A کلوز در فقط. ( ھركس طرف از باسوءنیت توأم ازآن یاقسمتي بیمھ مورد كاالي عمدي تخریب یا عمدي آسیب) 7-4
 (باشد مي

 شابھم واكنش یا اي ھستھ تركیب یا و شكست یا اتمي انرژي با كھ جنگي سالح نوع ھر كاربرد از ناشي ھزینھ یا آسیب ، تلف) 8-4
 . كند كار رادیواكتیو ماده یا نیرو یا دیگر

 . دریانوردي براي كشتي بودن نامناسب و نوردي دریا قابلیت عدم بھ مربوط استثناء -5

 : دھد نمي پوشش را زیر موارد از ناشي ھزینھ یا آسیب ، زیان وجھ ھیچ بھ بیمھ این)1-5

 .كرجي یا كشتي دریانوردي قابلیت عدم) 1-1-5

 ای گذار بیمھ اینكھ بر مشروط بیمھ مورد سالم حمل جھت وان لیفت یا كانتینر ، حمل وسیلھ كرجي ، كشتي بودن نامناسب) 2-1-5
 داشتھ اطالع مذكور وسایط در بیمھ مورد كاالي بارگیري زمان در بودن نامناسب یا دریانوردي قابلیت عدم چنین از وي كاركنان

 .باشند

 ھب بیمھ مورد حمل براي كشتي بودن مناسب و كشتي دریانوردي قابلیت بھ مربوط ضمني تعھدات نقض گونھ ھر از گر بیمھ) 2-5
 اشندب داشتھ اطالع بودن نامناسب یا دریانوردي قابلیت عدم چنین از وي كاركنان یا گذار بیمھ اینكھ مگر نماید مي نظر صرف مقصد

. 

 جنگ خطر استثناء -6

 : نیست بیمھ این پوشش تحت وجھ ھیچ بھ زیر عوامل از ناشي ھاي ھزینھ یا دیدگي آسیب ، رفتن بین از

 یا توسط خصمانھ عمل گونھ ھر یا امور این از ناشي داخلي وخوردھاي زد یا و قیام ، شورش ، انقالب ، داخلي جنگ ، جنگ)1-6
 .متخاصم قدرت دو از یكي علیھ بر

 نھاآ شروع بھ اقدام از ناشي اثرات یا) دریایي دزدي استثناء بھ( امور این از ناشي اثرات یا تصرف ، مصادره ، ضبط ، توقیف) 2-6
. 

 . متروكھ و مانده جا بھ جنگي سالحھاي سایر یا متروكھ بمبھاي و اژدر ، مین) 3-6

 اعتصابات خطر استثناء -7

 : دھد نمي پوشش را زیر موارد از ناشي ھزینھ یا آسیب ، تلف وجھ ھیچ بھ بیمھ این

 داخلي یااغتشاشات آشوبھا ، كارگري درگیریھاي در كھ اشخاصي عمل یا كارگران ازورود جلوگیري ، كنندگان اعتصاب عمل) 1-7
 .كنند مي شركت

 .داخلي اغتشاشات یا و آشوبھا ، كارگري درگیریھاي ، كار محل تعطیل ، اعتصاب) 2-7

 . سیاسي انگیزه با شخصي ھر یا تروریسم ھر عمل) 3-7

 C كلوز پوشش تحت خطرات

 دھد مي قرار پوشش تحت باشد ذیل موارد از یكي با مرتبط منطقاً  كھ را خساراتي 7 ، 6 ، 5 ، 4 بند در مندرج موارد بجز كلوز این
. 

 انفجار یا سوزي آتش -1

 شناور یا كشتي شدن واژگون یا ، شدن غرق ، دریا باكف برخورد ، شدن زمینگیر و نشستن بگل -2
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 زمیني نقل و حمل وسیلھ شدن خارج خط از یا شدن واژگون -3

 آب از بغیر خارجي جسم ھر با دیگر حمل وسیلھ ھر یا شناور ، كشتي برخورد یا تصادم -4

 اضطراري بندر در كاال تخلیھ -5

 عمومي خسارت جریان در كاال كردن فدا -6

 كشتي سازي سبك جھت كاال انداختن دریا بھ - 7

 B كلوز پوشش تحت خطرات

 يم قرار پوشش تحت باشد ذیل موارد از یكي با مرتبط منطقاً  كھ خساراتي استثنائات 7 ، 6 ، 5 ، 4 بند در مندرج مواد بجز كلوز این
 . دھد

 C پوشش تحت خطرات تمام     -1

 صاعقھ یا آتشفشان - زلزلھ     -2

 . باشد ذیل موارد از یكي آن علت كھ بیمھ مورد كاالي بھ وارده آسیب یا تلف     -3

 عمومي خسارت جریان در كاال كردن فدا) 1-3         

 كشتي عرشھ روي از كاال افتادن دریا بھ یا كشتي سازي سبك جھت كاال انداختن دریا بھ)2-3         

 .         انبار محل یا وان لیفت ، كانتینر ، كاال محفظھ ، شناور ، كشتي بھ رودخانھ یا دریاچھ ، دریا آب ورود) 3-3       

 . شناور یا كشتي تخلیھ بھنگام افتادن بعلت بستھ ھر كلي تلف یا و یاشناور دركشتي ھربستھ كلي شدن تلف     -4

 آبدیدگي ، زدگي قالب -دزدي -كاال كامل بستھ یك تحویل عدم خطرات فوق در مندرج خطرات بر عالوه اكنون ھم است ذكر بھ الزم
 . گیردمي قرار پوشش تحت نیز مجاور كاالھاي از ناشي خسارات -ریزش و شكست ، زدگي روغن ،

 A كلوز پوشش تحت خطرات

 تحت گردد مي بیمھ مورد بھ آسیب یا و زیان موجب كھ را 7 ، 6 ، 5 ، 4 بندھاي در مندرج موارد جزء بھ خطراتي كلیھ بیمھ این
 . دھد مي قرار پوشش

 ) Total Loss(    كلي خسارت شرایط تحت خطرات 

 ھیھت خارجي نامھ بیمھ یك خریدار یا كاال فروشنده كھ گردد مي درخواست گذار بیمھ سوي از خطراتي چنین با نامھ بیمھ وقتي اصوالً  
 ھاتن ، آسیب صورت در بیمھ مورد اینكھ یا دارد ایراني نامھ بیمھ یك بھ نیاز صادرات و واردات تشریفات انجام براي و است نموده

 . گردد اضافھ بایست مي زیر متن C شرایط با نامھ بیمھ خصوصي شرایط در حالت دراین.  ببیند خسارت است ممكن مرحلھ یك در

 رفتن بین از اثر در فقط بیمھ مورد كاالي ، نامھ بیمھ ظھر متن در مندرج شرایط سایز و C كلوز در كھ دیگري شرط ھر علیرغم))
 ندرب یا مقصد فرودگاه در كاال تخلیھ محض بھ و ھواپیما سقوط ، كشتي شدن غرق ، سوزي آتش نتیجھ در و مرحلھ یك در محمولھ كل

 .(( یابد مي خاتمھ نامھ بیمھ اعتبار مقصد

 :كلوزھا شرایط و نرخ)4-2-4

 : C شرایط

 گذار بیمھ چنانچھ ، باشد مي شده بیمھ مبلغ ھزار در 2.55 معادل و یکنواخت کاالھا انواع براي C شرایط با بیمھ حق پایھ نرخ
 امن بھ كھ نامھ بیمھ بھ تحویل عدم انگلیسي شرایط نمودن ضمیمھ با گردد بیمھ ھم كامل بستھ یك تحویل عدم كھ نماید درخواست



 

 
11 

 
باربری تھران سی تی       http://www.tehrancityco.ir 

 

Institute Non - Delivery Clause توجھ. گردد مي محاسبھ شده بیمھ مبلغ ھزار در 975/2 معادل نامھ بیمھ بیمھ حق باشد مي  :
 . ندارد فرانشیز C شرایط با نامھ بیمھ

 : B شرایط

 را متفاوتي نرخھاي كاالھا مختلف انواع براي كھ است شده آورده شورایعالي 8 شماره نامھ آئین در صریحاً  B شرایط با بیمھ حق
 . است نموده منظور

 منظور دیده خسارت بستھ ھر ارزش %3 میزان بھ تنھا است گردیده اضافھ B شرایط پوشش در كھ خطراتي براي فرانشیز:  توجھ
 . گردد مي

 : A شرایط

 . گرددنمي نیز فرانشیز شامل و بوده B شرایط با نامھ بیمھ از بیشتر %20 نامھ بیمھ این بیمھ حق

  

 نرخھا اضافھ و تخفیفات)5-2-4

  

 : نقد بصورت بیمھ حق پرداخت تخفیف

 میزان بھ حداكثر توانند مي بیمھ ھاي شركت گردد دریافت نقد بصورت بیمھ حق صادرات و واردات ھاي بیمھ در كھ صورتي در -
 . بگیرند نظر در تخفیف عنوان بھ بیمھ حق 10%

 : كانتینر با حمل تخفیف

 بھ %20 تواند مي گر بیمھ مطلب این احراز درصورت ، گردد حمل كانتینر با نھائي مقصد تا مبدأ از كاال حمل كھ صورتي در -
 . دھد برگشت را شده اخذ ھاي بیمھ حق از كانتینر تخفیف عنوان

 : صادراتي تخفیف

 ، صادراتي كاالھاي شده تمام ھاي قیمت كاھش و صادركنندگان تشویق براي ، باشد صادراتي ھاي بیمھ نوع از بیمھ كھ صورتي در
 . دھند تخفیف را بیمھ حق %45 تا توانند مي بیمھ ھاي شركت

 نرخھا اضافھ

 : كشتي بندي طبقھ شرط

 قطار یا امیونك قبیل از دیگر نقلیھ وسائل با كشتي یا و كشتي نقلیھ وسیلھ نوع صادراتي یا وارداتي باربري نامھ بیمھ صورتیكھ در
 بھ بایست مي    ، باشد مي)  Institue Classification Clause( بنام است انگلیسي زبان بھ كھ كشتي بندي طبقھ شرط ، شود اعالم
 ديبن طبقھ شده ذكر شرایط در مندرج مؤسسات از یكي توسط بایست مي كاال حامل ھاي كشتي شرایط گردد،دراین ضمیمھ نامھ بیمھ
 تمؤسسا توسط معموالً  شرایط این و باشند دارا بایست مي كاال حامل ھاي كشتي كھ است شرایطي بندي ازطبقھ منظور.  باشند شده

 ، شود يم اعطاء بندي طبقھ گواھي كشتي بھ و شود مي كنترل باشند مي لندن گران بیمھ انستیتوي قبول مورد كھ المللي بین معتبر
 االرويك یا و شده ذكر شرایط در كھ باشد حدودي از بیش كشتي سن یا و باشد نشده بندي طبقھ مذكور شرایط طبق كشتي چنانچھ حال

 . نماید پرداخت را متعلقھ نرخ اضافھ بایست مي گذار بیمھ شود مي حمل كشتي عرشھ

 بیمھ مورد محمولھ اگر گردد منظور محاسبات در نرخ اضافھ %50 بایست مي باشد نشده بندي طبقھ كاال حامل كشتي كھ صورتي در
 . گردد مي لحاظ باشد بیشتر كدام ھر بیمھ حق %30 یا درھزار 5/2 میزان بھ شود حمل عرشھ روي

 : توجھ
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 ( كانتینر حمل(  مانند نمایند پرداخت نرخ اضافھ بایست نمي شود حمل عرشھ روي باید كشتیراني عرف بصورت كھ كاالھائي

 

 . میگردند نرخ اضافھ شامل مخصوص جداول طبق باشد باال بھ سال 15 از كشتي سن كھ درصورتي   

 ترانزیت باربري بیمھ) 3-4

 در آن نگھداري یا و ثالث كشور مقصد بھ خارجي مبادي از كاالئي آن طي كھ است مراحلي سلسلھ از عبارت كاال خارجي ترانزیت
 كشور مرزي نقطھ یك از ایران اسالمي جمھوري قلمرو از كاال صاحب تقاضاي بھ آن تدریجي حمل ترتیب و شده حراست مناطق

 .گردد مي خارج كشور مرزي نقاط از یا نقطھ ھمان از" ماال و وارد

 ترانزیت ، شود خارج كشور مرزھاي از یا و تحویل خروجي گمركات بھ پروانھ اعتبار مدت پایان تا خارجي ترانزیت كاالي ھرگاه
 .بود خواھد دریافتي تضمین تسویھ بھ مكلف گمرك و گردیده یافتھ خاتمھ
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