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ﺳﺎل اﻧﺗﺷﺎر 1397 :

ﺑﯾﻣﮫ ﺑﺎرﺑری و ﺣﻣل و ﻧﻘل ﮐﺎﻻ
ﺑﯾﻣﮫ ﺣﻣل و ﻧﻘل ﮐﺎﻻ ﺑﯾﻣﮫای اﺳت ﮐﮫ ﺑﻣوﺟب آن ﺑﯾﻣﮫ ﮔر در ﻣﻘﺎﺑل ﺣق ﺑﯾـﻣﮫای ﮐﮫ از ﺑـﯾﻣﮫ ﮔذار درﯾﺎﻓت ﻣﯾﮑﻧد ﻣﺗﻌﮭد ﻣﯾﺷود ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ
در ﺟرﯾﺎن ﺣﻣل ﮐﺎﻻ از ﻧﻘطﮫای " ﻣﺑداء ﺣﻣل" ﺑﮫ ﻧﻘطﮫ دﯾﮕر "ﻣﻘﺻد ﺣﻣل ﮐﺎﻻ"  ،در ﻧﺗﯾﺟﮫ وﻗوع ﺧطرھﺎی ﻣوﺿوع ﺑﯾﻣﮫ  ،ﮐﺎﻻ ﺗﻠف
ﺷده و ﯾﺎ دﭼﺎر ﺧﺳﺎرت ﺷود و ﯾﺎ ﺑﯾﻣﮫ ﮔذار ھزﯾﻧﮫ ھﺎﺋﯽ در راﺑطﮫ ﺑﺎ اﯾن ﺧطرات ﻣﺗﺣﻣل ﺷود زﯾﺎن وارده را ﺟﺑران ﻧﻣﺎﯾد .ﻋﻼوه ﺑرآن
در ﺑﻌﺿﯽ ﻣوارد زﯾﺎن وارده ﺑﮫ اﺷﺧﺎص ﺛﺎﻟث ﻧﯾز از طرﯾق اﯾن ﺑﯾﻣﮫ ﺟﺑران ﻣﯾﺷود.

اھداف ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ
در ﺑرﺧﯽ ﻣواﻗﻊ ،ﺻدور ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻋﻣوﻣﯽ )ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺑﺎرﺑری داﺧﻠﯽ ،ﺧﺎرﺟﯽ و ﺗراﻧزﯾت( ﺑدﻟﯾل ﺗﻌداد ﺑﺎﻻی
ﺗﮑرار آن ﻣﻘرون ﺑﮫ ﺻرﻓﮫ ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد؛ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ،ﺷرﮐت واردﮐﻧﻧده ﻗطﻌﮫ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ ﺳﺎﻟﯾﺎﻧﮫ ﭼﻧدﯾن ﭘﺎرت ﮐﺎﻻ را وارد ﮐﺷور ﻣﯽ
ﮐﻧد ،ﺗﮑﻣﯾل ﻓرم ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﺑرای ھر ﺑﺎر ورود ﮐﺎﻻ ﮐﺎری زﻣﺎﻧﺑر و ﺳﺧت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .در اﯾن ﻣوارد ،از ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی
ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﮫ ﻗراردادی اﺳت ﻣﯾﺎن ﺑﯾﻣﮫ ﮔر و ﺑﯾﻣﮫ ﮔزار اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود .از طرﻓﯽ ﻣﯽ ﺗوان ﻣدت اﻋﺗﺑﺎر را از دﯾﮕر وﺟوه ﺗﻣﺎﯾز ﻣﯾﺎن
ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎ ﻗرارداد داﻧﺳت؛ ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﻣﻌﻣوﻻً ﯾﮑﺳﺎﻟﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد وﻟﯽ ﺑرای ﻗرارداد ﻣﺣدودﯾت زﻣﺎﻧﯽ وﺟود ﻧدارد.
ﺑﯾﻣﮫ ﺣﻣل و ﻧﻘل ﮐﺎﻻ ﻋﻣوﻣﯽ ﯾﮏ ﻗرارداد ﮐﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾن ﺑﯾﻣﮫ ﮔر و ﺑﯾﻣﮫ ﮔزار ﻣﻧﻌﻘد ﻣﯽ ﮔردد و در آن ﺷراﯾط اﺻﻠﯽ ﺑﯾﻣﮫ و رﺋوس
ﮐﻠﯽ ﺣﻘوق و ﺗﻌﮭدات طرﻓﯾن ﻣﻌﯾن ﻣﯽ ﺷود .ﻟﮑن ﻣﺷﺧﺻﺎت ﻣﺣﻣوﻻت و ﻧﺣوه ﺣﻣل آﻧﮭﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ اطﻼع ﺑﯾﻣﮫ ﮔر ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﺑﯾﻣﮫ
ﮔزار اﻗدام ﺑﮫ ﺣﻣل ﮐﺎﻻ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .ﺑﺎ ﺻدور ﭼﻧﯾن ﻗراردادھﺎﯾﯽ ﮐﻠﯾﮫ ﺣﻣل و ﻧﻘل ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﻣﮫ ﮔزار در آﯾﻧده اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھد ﺗﺣت ﭘوﺷش
ﺑﯾﻣﮫ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد ﻣﺷروط ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﯾﻣﮫ ﮔزار ﻣﺷﺧﺻﺎت و ﻧﺣوه ﺣﻣل ﮐﺎﻻ و وﺳﯾﻠﮫ ﺣﻣل ،ﻣﺑدا و ﻣﻘﺻد و ﺑطور ﮐﻠﯽ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در
ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﻧﺷده و اﺣﺗﯾﺎج ﺑﮫ ﺗﺻرﯾﺢ دارد ﻗﺑل از ﺣﻣل ﺑﮫ اطﻼع ﺑﯾﻣﮫ ﮔر ﺑرﺳﺎﻧد ﺗﺎ ﺑﯾﻣﮫ ﮔر ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺻدور ﮔواھﯽ ﺑﯾﻣﮫ اﻗدام
ﻧﻣﺎﯾد .ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت اﯾن اطﻼﻋﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﻗﺑل از ﺷروع ﺣﻣل ﺑﮫ اطﻼع ﺑﯾﻣﮫ ﮔر ﺑرﺳد ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﺗرﺗﯾب دﯾﮕری در ﻗرارداد ﻣورد
ﺗواﻓق ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ﻗرارداد ﺑﯾﻣﮫ ﺣﻣل و ﻧﻘل ﮐﺎﻻ را ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ  2دﺳﺗﮫ ﺗﻘﺳﯾم ﺑﻧدی ﻧﻣود:
ﻋﻣوﻣﯽ :در اﯾن ﻧوع ﻗراردادھﺎ ،ﭘوﺷش و ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻣورد ﺑﯾﻣﮫ ﻣﺷﺧص ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد .در اﯾن ﺣﺎﻟت ،ﮔواھﯽ ﺑﯾﻣﮫ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮔردد.
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ﻏﯾر ﻋﻣوﻣﯽ :در اﯾن ﻧوع ﻗراردادھﺎ ،ﭘوﺷش و ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻣورد ﺑﯾﻣﮫ ﻣﺷﺧص ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .در اﯾﻧﺻورت ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﺻدور ﮔواھﯽ ﺑﯾﻣﮫ ﻧﻣﯽ
ﺑﺎﺷد وﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﮔواھﯽ ﺣﻣل ﺑﮫ ازای ھرﺑﺎر ﺣﻣل ﮐﺎﻻ ﺻﺎدر ﻧﻣود.

ﻗراردادھﺎی ﺑﯾﻣﮫ ﺣﻣل و ﻧﻘل ﮐﺎﻻ ﺗراﻧزﯾت )ﻋﻣوﻣﯽ( ﻗرارداد ﺑﯾﻣﮫ ای ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﺑرای ﺑﯾﻣﮫ ﻧﻣودن ﮐﺎﻻﯾﯽ ﮐﮫ از ﮐﺷوری ﺧﺎرﺟﯽ
ﺣرﮐت ﮐرده و ﺑﮫ ﮐﺷور ﺧﺎرﺟﯽ دﯾﮕری ﻣﯽ روﻧد اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود.
ﻗراردادھﺎی ﺑﯾﻣﮫ ﺣﻣل و ﻧﻘل ﮐﺎﻻ ﺗراﻧزﯾت )ﻋﻣوﻣﯽ( را ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ  2دﺳﺗﮫ زﯾر ﺗﻘﺳﯾم ﺑﻧدی ﻧﻣود:

ﻋﺑوری :ﮐﺎﻻ ﻟزوﻣﺎ ً از داﺧل اﯾران ﮔذر ﮐﻧد.
ﻏﯾرﻋﺑوری :ﮐﺎﻻ از ﻣرز اﯾران ﮔذر ﻧﮑﻧد.

ﮐﺎﻻﯾﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط اﺷﺧﺎص ﺣﻘﯾﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘوﻗﯽ در داﺧل ﮐﺷور از ﺷﮭری ﺑﮫ ﺷﮭر دﯾﮕر ﺟﺎﺑﺟﺎ ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﺗﺣت ﻋﻧوان ﺑﯾﻣﮫ ھﺎی داﺧﻠﯽ
ﺗﺣت ﭘوﺷش ﺑﯾﻣﮫ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد.

ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ اﯾن ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﻧﯾﺎزدارﻧد
ﮐﻠﯾﮫ اﺷﺧﺎص ﺣﻘﯾﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘوﻗﯽ ﮐﮫ ﮐﺎﻻﯾﯽ را از ﯾﮏ ﮐﺷور ﺑﮫ ﯾﮏ ﮐﺷور دﯾﮕر )ﻏﯾر از اﯾران(ﺣﻣل ﻣﯾﮑﻧﻧد ﺑﮫ اﯾن ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﻧﯾﺎز دارﻧد.
ﻣوارد اﻟزام ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ
ﺑرای اﯾن ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ھﯾﭼﮕوﻧﮫ اﻟزاﻣﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﻧﺷده و ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﺑﻧﺎﺑر اﺧﺗﯾﺎر ﺷﺧص ﺗﮭﯾﮫ ﻣﯽ ﮔردد.

ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﭘوﺷش ﺑﯾﻣﮫ ﺑﺎرﺑری را ﻧﯾﺎز دارﻧد؟
واردﮐﻧﻧدﮔﺎن ،ﺻﺎدرﮐﻧﻧدﮔﺎن ،ﺷرﮐتھﺎی ﺣﻣل و ﻧﻘل داﺧﻠﯽ و ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ،ﺷرﮐتھﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺗرﺧﯾصﮐﺎران ،ﺗوﻟﯾدﮐﻧﻧدﮔﺎن،
ﺗوزﯾﻊﮐﻧﻧدﮔﺎن و ﺻﺎﺣﺑﺎن ﮐﺎﻻ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻻﯾل ﮔوﻧﺎﮔون ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮫ اﻧﺗﻘﺎل ﮐﺎﻻ از ﯾﮏ ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﮫ ﻣﻧطﻘﮫ دﯾﮕری دارﻧد ،ﻣﯽﺗواﻧﻧد درﺧواﺳت
ﮐﻧﻧده ﭘوﺷش ﺑﯾﻣﮫ ﺑﺎرﺑری ﺑﺎﺷﻧد.

ﮔروهھﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﯾﻣﮫ ﺑﺎرﺑری:
 .1ﺑﯾﻣﮫ ﺑﺎرﺑری داﺧﻠﯽ
 .2ﺑﯾﻣﮫﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎرﺑری وارداﺗﯽ -ﺻﺎدراﺗﯽ
 .3ﺑﯾﻣﮫﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎرﺑری ﺗراﻧزﯾﺗﯽ

ﺑﺎرﮔﯾری و ﺗﺧﻠﯾﮫ
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در ﺣﻣﻠﮭﺎی داﺧﻠﯽ ﻣﯽ ﺗوان ﭘس از اﻧﺟﺎم ﺑﺎزدﯾد ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ و اطﻣﯾﻧﺎن از ﺻﺣت و ﺳﻼﻣت ﻣورد ﺑﯾﻣﮫ و درﯾﺎﻓت ﺣق ﺑﯾﻣﮫ اﺿﺎﻓﯽ ﺣداﻗل
 %30ﻧرخ ﭘﺎﯾﮫ ﺑرای ھر ﯾﮏ از ﺧطرات »ﺗﺧﻠﯾﮫ« و »ﺑﺎرﮔﯾری« ،ﺧﺳﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از آﻧﮭﺎ را ﻣﻧﻔرداً و ﯾﺎ ﻣﺷﺗرﮐﺎ ً ﺗﺣت ﭘوﺷش ﻗرار
داد ﮐﮫ در اﯾن ﺻورت ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺣﺗﻣﺎ ً ﻧوع ﭘوﺷش ﯾﺎ ﭘوﺷﺷﮭﺎی ﻣذﮐور در اﻧﺗﮭﺎی ﺷرط اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ ﺣﻣل داﺧﻠﯽ ﻗﯾد ﮔردد.
ذﮐر اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﺿروری اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾﻣﮫ ﮔزار ﻣوظف اﺳت در ﺻورت ﺑروز ﺧﺳﺎرت ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺧﻠﯾﮫ و ﺑﺎرﮔﯾری در ﻣﺣل ﺣﺎدﺛﮫ ،ﺳرﯾﻌﺎ ً
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ در ﺧواﺳت ﮐﺎرﺷﻧﺎس از ﺷﻌﺑﮫ ﺻﺎدر ﮐﻧﻧده ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ و ﯾﺎ ﻧزدﯾﮑﺗرﯾن ﺷﻌﺑﮫ ﺷرﮐت اﻗدام و ﻣﺳﺗﻧدات ﻻزم را در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ
ﺗﮭﯾﮫ ﻧﻣﺎﯾد.
ﺳرﻗت ﮐﻠﯽ
ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از ﺧطرات اﺿﺎﻓﯽ در ﺑﯾﻣﮫ ﺣﻣل داﺧﻠﯽ »ﺧطر ﺳرﻗت ﮐﻠﯽ ﻣورد ﺑﯾﻣﮫ ﺑﺎ وﺳﯾﻠﮫ ﺣﻣل« ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در ازای درﯾﺎﻓت ﺣق
ﺑﯾﻣﮫ اﺿﺎﻓﯽ ﻣﻌﺎدل ﺣداﻗل  %30ﻧرخ ﭘﺎﯾﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗﺣت ﭘوﺷش ﻗرار ﮔﯾرد .ﻟذا در اﯾن ﮔوﻧﮫ ﻣوارد ﻋﺑﺎرت »ﺳرﻗت ﮐﻠﯽ ﻣورد ﺑﯾﻣﮫ ﺑﺎ
وﺳﯾﻠﮫ ﺣﻣل« ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﺷرط اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ ﺣﻣل داﺧﻠﯽ اﻓزوده ﺷود.
ﺷراﯾط ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ :

ﺷراﯾط ﻋﻣوﻣﯽ ﯾﺎ ﻣﺗن ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ در واﻗﻊ ﻣﻔﺎد ﻗرارداد ﻓﯾﻣﺎﺑﯾن ﺑﯾﻣﮫ ﮔر و ﺑﯾﻣﮫ ﮔزار ﺑوده ﮐﮫ ﺑﮫ اﻣﺿﺎی ﺑﯾﻣﮫ ﮔر رﺳﯾده و ﺗﺣوﯾل ﺑﯾﻣﮫ
ﮔزار ﻣﯽ ﮔردد.ﮐﻠﯾﮫ ﺟزﺋﯾﺎت ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﭘوﺷﺷﮭﺎ،اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﺎت،وظﺎﯾف و ﺗﻌﮭدات ﺑﯾﻣﮫ ﮔر و ﺑﯾﻣﮫ ﮔزار،ﻣﮭﻠت اﻋﻼم ﺧﺳﺎرت،ﻣرﺟﻊ
ﺣل اﺧﺗﻼف و ﺳﺎﯾر ﻣوارد در آن درج ﮔردﯾده اﺳت.ﺷراﯾط ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻧوع ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﺻﺎدره ﻣﯽ ﺗواﻧد ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧدﯾن ﺻﻔﺣﮫ ﺑﺎﺷد
و ھﻣﭼﻧﯾن ﺷراﯾط ﻋﻣوﻣﯽ در ھرﻧوع ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﺛﺎﺑت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

ﻣﺷﺎھده ﻣﺗن ﮐﺎﻣل ﺷراﯾط ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﯾﻣﮫ ھﺎی ﺑﺎرﺑری

ﺷراﯾط ﺧﺻوﺻﯽ ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﺷﺎﻣل ﻧﺎم و ﻧﺷﺎﻧﯽ ﺑﯾﻣﮫ ﮔزار،ﻣوﺿوع ﻣورد ﺑﯾﻣﮫ،ﻣﺣل ﻣورد ﺑﯾﻣﮫ،ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻣورد
ﺑﯾﻣﮫ،ﻓراﻧﺷﯾز،ﮐﻠوزھﺎ)ﺷروط(،ﺣدود ﻏراﻣت،ﺣق ﺑﯾﻣﮫ،ﻧﺣوه ﭘرداﺧت ﺣق ﺑﯾﻣﮫ و ﺗﻣﺎم اطﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺟﮭت ﺻدور ﯾﮏ ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ
ﺿروری ﺑوده و از ﻓرم ﭘرﺳﺷﻧﺎﻣﮫ ﺗﮑﻣﯾل ﺷده ﺗوﺳط ﺑﯾﻣﮫ ﮔزار اﺧذ ﮔردﯾده اﺳت.

ﺷرط ﺣﻣل داﺧﻠﯽ
ﮐﺎﻻی ﺑﯾﻣﮫ ﺷده در ﺟرﯾﺎن ﺣﻣل در ﻣﻘﺎﺑل ﺧﺳﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﺎدﺛﮫ وارد ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ و آﺗش ﺳوزی ﺑﯾﻣﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ) .در ﺣﻣل داﺧﻠﯽ
ﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎ درﯾﺎﻓت ﺣق ﺑﯾﻣﮫ اﺿﺎﻓﯽ ،ﺣﺳب ﻣورد ﺧطرات دﯾﮕری از ﺟﻣﻠﮫ »ﺑﺎرﮔﯾری« و »ﺗﺧﻠﯾﮫ« و »ﺳرﻗت ﮐﻠﯽ ﻣورد ﺑﯾﻣﮫ ﺑﺎ
وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ« و ھﻣﭼﻧﯾن »ﺣذف ﺣق ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﯽ« را ﻧﯾز ﺗﺣت ﭘوﺷش ﻗرار داد .ﻟذا در اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻣوارد ،درج ﺷروط ﻣرﺑوط ﺑﮫ آﻧﮭﺎ در ﻣﺗن
ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﺿروری اﺳت(.
ﻟﮫ آن و ﯾﺎ ھردو ﺑﺎ ھر ﺟﺳم ﺛﺎﺑت ﯾﺎ ﻣﺗﺣرک ﺧﺎرﺟﯽ و ھﻣﭼﻧﯾن ﭘرت ﺷدن ﮐﺎﻻ از وﺳﯾﻠﮫ ﺣﻣل در زﻣﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﻧﺟر
ﺑﮫ ﺧﺳﺎرت ﻣورد ﺑﯾﻣﮫ ﮔردد ،ﺑﮫ طورﯾﮑﮫ آﺛﺎر ﺣﺎدﺛﮫ و ﻣورد ﺑﯾﻣﮫ ﺧﺳﺎرت دﯾده ﻗﺎﺑل رؤﯾت ﺑﺎﺷﻧد.
ﺣﻣل ﮐﺎﻻ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﯾون و ﯾﺎ ﮐﺎﻣﯾوﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ دارای ﮐف ﻏﯾر اﺳﺗﺎﻧدارد ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻐﯾﯾر ﮐف ﭼوﺑﯽ ﺑﮫ ﻓﻠزی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ،ﻏﯾر ﻣﺟﺎز ﺑوده و
ﻣﺷﻣول ﭘرداﺧت ﺧﺳﺎرت ﻧﻣﯽ ﮔردد.
ﺷرط ﺣﻣل ﺑﺎ ﮐﺎﻧﺗﯾﻧر ﯾﺧﭼﺎﻟدار
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در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﮐﺎﻻی ﻣورد ﺑﯾﻣﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺣﺗﻣﺎ ً ﺗوﺳط وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ﯾﺧﭼﺎل دار ﺣﻣل ﺷود ،ذﮐر ﻋﺑﺎرت زﯾر در ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﺿروری
اﺳت:
ﻓﺳﺎد و از ﺑﯾن رﻓﺗن ﻣورد ﺑﯾﻣﮫ در اﺛر از ﮐﺎر اﻓﺗﺎدن ﯾﺧﭼﺎل وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺣﺎﻣل ﮐﺎﻻ ﺑﮫ ﻣدت  24ﺳﺎﻋت ﻣﺗواﻟﯽ و ﻋدم اﻣﮑﺎن ﺗﻌﻣﯾر آن
ظرف ﻣدت ﻣذﮐور ﺟزء ﺧطرات ﺑﯾﻣﮫ ﺷده ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﺷرط دام زﻧده
ﻣورد ﺑﯾﻣﮫ ﻓﻘط در ﺣﯾن ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑر روی وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺗﺣت ﭘوﺷش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣرگ و ﻣﯾر ﻧﺎﺷﯽ از ﻧرﺳﯾدن آب و داﻧﮫ و ﯾﺎ
ﻋﻠوﻓﮫ ،ﺗﻧﮕﯽ ﺟﺎ و ﻣرﺿﮭﺎی اﭘﯾدﻣﯽ از ﺧطرات ﺑﯾﻣﮫ ﺷده ﻣﺳﺗﺛﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﺷراﯾط و ﻓرآﯾﻧد ﻓﺳﺦ :

ﺑﺎﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣدت اﻋﺗﺑﺎر  8روزه ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ و ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻓﺳﺦ و اﺑطﺎل ﻣﯾﺑﺎﺷد.
ﺑﯾﻣﮫ ﺑﺎرﺑری ﮐﺎﻻ
ﺑﯾﻣﮫ ﺑﺎرﺑری )ﺑﯾﻣﮫ ﺣﻣل و ﻧﻘل(
ﺑﯾﻣﮫ ﺣﻣل و ﻧﻘل ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺑﯾﻣﮫ ﺑﺎرﺑری را ﻧﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺑﯾﻣﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻣﺗﺻدﯾﺎن ﺣﻣل اﺷﺗﺑﺎه ﮔرﻓت .ﺑﯾﻣﮫ ﺑﺎرﺑری ﻣﺛل ﺳﺎﯾر ﺑﯾﻣﮫ ھﺎی اﺷﯾﺎء و
اﻣوال ﺗﺎﺑﻊ اﺻل ﻏراﻣت اﺳت ،ﯾﻌﻧﯽ ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺑﺎﯾد ﻣوﺟد درآﻣد و ﺳود ﺑﯾﻣﮫ ﮔذار ﮔردد و ﺑﯾﻣﮫ ﮔذرا ﺑﺎﯾد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آن دارای ﻧﻔﻊ ﺑﯾﻣﮫ ﭘذﯾر
ﺑﺎﺷد.
ﺑﮫ ﻣوﺟب ﺑﻧد  ۱ﻣﺎده  ۲۲ﻗﺎﻧون ﺑﯾﻣﮫ ﻣﺻوب ﺳﺎل » ۱۳۱۶در ﺑﯾﻣﮫ ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺧﺳﺎرت ﺑرﺣﺳب ﻗﯾﻣت ﻣﺎل در ﻣﻘﺻد ﺣﺳﺎب ﻣﯽﺷود«
ﺣداﮐﺛر ﺗﻌﮭد ﺑﯾﻣﮫ ﮔر ﺑﮭﺎی ﺗﻣﺎم ﺷده ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺑﮭﺎی روز آن در ﻣﻘﺻد اﺳت .در ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ اﺟﺎزه اﺳﺗﻔﺎده از وﺳﺎﯾل ﻣﺧﺗﻠف ﺣﻣل و ﻧﻘل
ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده اﺳت و ﺑﮭﻣﯾن دﻟﯾل ﮐﺎﻻ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺎ ھر ﯾﮏ از ﺷﯾوه ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺣﻣل ﮔردد.

ﺑﯾﻣﮫ ﺑﺎرﺑری ﺑﮫ دو دﺳﺗﮫ ﮐﻠﯽ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽﺷود .ﺑﯾﻣﮫ ھﺎی داﺧﻠﯽ ﺗﺎﺑﻊ ﻗواﻧﯾن داﺧﻠﯽ و ﻣﻘررات ﺑﯾﻣﮫ ﻣرﮐزی اﺳت ،در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﻣﮫ ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ از ﻣوازﯾن و ﻣﻘررات و ﺷراﯾط ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺗﺑﻌﯾت ﻣﯽﮐﻧد.
اﻧواع ﺑﯾﻣﮫ ھﺎی ﺑﺎرﺑری در ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ

ﻗﺑل از ﺗدوﯾن وﺗروﯾﺞ ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﯽ ﻣوﺳوم ﺑﮫ ﮐﻠوزھﺎی  C،B،Aﺗوﺳط اﻧﺳﺗﯾﺗو ﺑﯾﻣﮫ ﮔران ﻟﻧدن،ﺑﯾﻣﮫ ھﺎی ﺣﻣل و ﻧﻘل زﯾر در ﺑﺎزار
ﺑﯾﻣﮫ راﯾﺞ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﮐﻠوزھﺎی ﻗدﯾم ﻣﯽﮔوﯾﻧد.

اﯾن ﺑﯾﻣﮫ ھﺎ ﻋﺑﺎرت ﺑودﻧد از  FREE FROM PARTICULAR AVERAGE=FPAﺑﺎ ﮐﻣﺗرﯾن ﻣﯾزان ﭘوﺷش ﺑﺎ  WAﯾﺎ WITH
 PARTICULAR AVERAGEﺑﺎ ﻣﯾزان ﭘوﺷش ﺑﯾﻣﮫ ای ﺑﯾﺷﺗر و ﺑﺎﻻﺧره  ALL RISKﺑﺎ ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﻣﯾزان ﭘوﺷش .اﯾن ﺑﯾﻣﮫ ھﺎ ﻣدﺗﯽ اﺳت
ﮐﮫ ﺟﺎی ﺧود را ﺑﮫ ﮐﻠوزای  C,B,Aداده اﻧد.

ﺑﯾﻣﮫ ھﺎی  A.R,WA,FPAاز ﺳﺎل ھﺎی ﭘﯾش ﻣورد ﺗﺟدﯾد ﻧظر ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و ﺷراﯾط ﺟدﯾدی ﺗﺣت ﺷراﯾط ﯾﺎ  CLAUSEھﺎی C,B,A
ﻣﺗداول ﮔردﯾده اﺳت .از ﻟﺣﺎظ داﻣﻧﮫ ﭘوﺷش ﺧطر ﻣﯾﺗوان ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺷراﯾط  Bرا ﻣﻌﺎدل  WAو ﺷراﯾط  Aرا ﻣﻌﺎدل  A.Rﺑﮫ ﺣﺳﺎب آورد.
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اﺻطﻼﺣﺎت راﯾﺞ در ﺑﯾﻣﮫ ھﺎی ﺑﺎرﺑری
ﮐﺎﻻ  : CARGOدر ﺗﻌرﯾﻔﯽ ﮐﻠﯽ و ﺳﺎده ﻋﺑﺎرﺗﺳت از ﮐﻠﯾﮫ اﺟﻧﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط ﮐﺷﺗﯽ ﯾﺎ وﺳﯾﻠﮫ ﺣﻣل ارﺳﺎل ﻣﯽﮔردد.

ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎز : OPEN POLICYﻗراردادی اﺳت ﮐﻠﯽ ﮐﮫ ﻣﻘدار زﯾﺎدی ﮐﺎﻻی ﻣﺷﺧص را طﺑق ﺷراﯾطﯽ ﺗواﻓق ﺷده ﺑﯾﻣﮫ ﻣﯽﮐﻧد.
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻘﺎدﯾر ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ از ﮐﺎﻻ واﺟﻧﺎس و ﻣواد را ﻣﺑﺎدﻟﮫ ﻣﯽﮐﻧﻧد از اﯾن ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﻣﺷروط ﺑر اﯾﻧﮑﮫ در ﻣورد
ھر ﻣﺣﻣوﻟﮫ اطﻼﻋﺎت ﻻزم را ﺑﮫ ﺑﯾﻣﮫ ﮔر ﺑدھﻧد .در ﻣورادی ﮐﮫ ﺗﻧظﯾم اﺳﻧﺎد و اراﺋﮫ ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﺿروری ﺑﺎﺷد ،ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ای ﺗﺣت ﺷﻣول
و در ﭼﺎرﭼوب »ﺑﯾﻣﮫ ﺑﺎز« ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷود .در اﯾن اﯾن ﺻورت ﺑﯾﻣﮫ ﮔذار ﺑﮫ طور ادواری )ﻣﺛﻼ ﻣﺎھﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر(ﺻورت ﻣﺣﻣوﻻت
ﺣﻣل ﺷده ﺣودرا ﺑﮫ ﺑﯾﻣﮫ ﮔر اطﻼع ﻣﯽدھﯾد و ﺑﯾﻣﮫ ﮔر ﻣﺗﻘﺎﺑﻼ ﺻورت ﺣﺳﺎب ﺣق ﺑﯾﻣﮫ را ﺑرای ﻣﺷﺗری ارﺳﺎل و ﺣﺳﺎب ھﺎی ﻗﺑﻠﯽ را
ﺗﺳوﯾﮫ ﻣﯽﮐﻧد.

ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ اﻧﻔرادی:در ﻣواردی ﮐﮫ ﮐﺎﻻ ﺑﮫ ﻣﻘدار ﻣﻌﯾن وﻣﺷﺧص ارﺳﺎل ﻣﯾﺷود ﮐﺎرﺑرد دارد و ﺑرای ھر ﻣﺣﻣوﻟﮫ ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ
ﺻﺎدر ﻣﯽﺷود.
ﮐﺎﻻی روی ﻋرﺷﮫ : DECK CARGOﮐﺎﻻھﺎﯾﯽ ﮐﮫ روی ﻋرﺷﮫ ﺑﺎرﮔﯾری ﻣﯽﺷوﻧد در ﻣﻌرض ﺧطر ﺑﯾﺷﺗری ﻗرار دارﻧد ﺗﺎ ﻣﺣﻣوﻻﺗﯽ
ﮐﮫ در ﺧن ﮐﺷﺗﯽ ﺟﺎی داده ﻣﯽﺷوﻧد .ﻟذا اﯾن ﻧوع ﮐﺎﻻ را ﻣﻌﻣوﻻ ﺗﺣت ﺑﯾﻣﮫ ﺗﻣﺎم ﺧطر ﭘوﺷش ﻣﯽ دھﻧدو ﺣق ﺑﯾﻣﮫ ﺑﯾﺷﺗری ﺑرای آن
ﭘرداﺧت ﻣﯽﮔردد ھر ﭼﻧد ﺳﺎﯾر ﺷﻘوق ﯾﺎ ﺷراﯾط ﺑﯾﻣﮫ ای ﻣﺛل ﺷراﯾط  Cو  Bﻧﯾز ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﺎ ﺷراﯾط ﺧﺎص اﺳﺗﻔﺎده ﺷود.

ﻧوع ﮐﺎﻻ :TYPE OF CARGOﻋﻼوه ﺑر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﯾﺎد ﺷده ﺑﻌﺿﯽ اﺟﻧﺎس ﺑﮫ ﺧودی ﺧود ﺧطر ﭘذﯾرﻧدو ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺗﺣت ﺷراﯾط وﻣراﻗﺑت
وﯾژه ﺣﻣل ﺷوﻧد .ﻣﺛل ﺳﯾﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﮐﯾﺳﮫ و ﯾﺎ روﻏﻧﯽ ﮐﮫ در ﺑﺷﮑﮫ ﺣﻣل ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎل رﯾزش وﻧﺷﺳت در آﻧﮭﺎ زﯾﺎد اﺳت ﮐﮫ
ﺑرای آﻧﮭﺎ ﺷراﯾط ﺧﺎص در ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﻗﯾد ﻣﯽﮔردد.

ﻧرخ ﯾﺎ ﺣق ﺑﯾﻣﮫ : RATE/ PREMIUMﻣﺑﻠﻎ ﯾﺎ ﻣﯾزان ﺣق ﺑﯾﻣﮫ ﻋﻣدﺗﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﺷراﯾط ﺑﯾﻣﮫ ﺧرﯾداری ﺷده اﺳت .ﭘرداﺧت ﺣق ﺑﯾﻣﮫ ﺷرط
اﯾﻔﺎی ﺗﻌﮭد ﺗوﺳط ﺑﯾﻣﮫ ﮔر اﺳت و ﻏﺎﻟﺑﺎ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ ﺻدور ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ )ﯾﺎﻗﺑﻼ( ﭘرداﺧت ﮔردد .ﻣﻌﮭذا ﺑﯾن طرﻓﯾن ﻣﯽﺗواﻧد ﺗواﻓق
دﯾﮕری ﺑﮫ ﻋﻣل آﯾد.

ﻧﮑﺗﮫ ﻣﮭم :ﺑﮫ ھرﺣﺎل ،ﻋﻼوه ﺑر ﻣوارد ﻣذﮐور در ﻓوق ﻧرخ ﺣق ﺑﯾﻣﮫ و ﻣﯾزان ﺣق ﺑﯾﻣﮫ ﭘرداﺧﺗﯽ ﻣﺗﺎﺛر از ﻋواﻣل زﯾر ﻧﯾز ﻣﯽﺑﺎﺷد:

ﺷﯾوه ﺣﻣل : MODE (MEANS)OF TRANSPORTﺣﻣل ھواﯾﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﺣﻣل زﻣﯾﻧﯽ و درﯾﺎﯾﯽ و ﯾﺎ رﯾﻠﯽ ﻣﺷﻣول  ۲۵٪ﺗﺧﻔﯾفاﺳت از طرف دﯾﮕر ﭼﻧﺎن ﭼﮫ ﻣﺣﻣوﻻت ﺑﺎ ﮐﺷﺗﯽ ھﺎی طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ﻧﺷده و ﯾﺎ ﺷﻧﺎورھﺎی ﻓرﺳوده ﺣﻣل ﺷوﻧد اﺿﺎﻓﮫ ﻧرخ ھﺎﯾﯽ از
ﻣﺣﻣوﻻت آﻧﮭﺎ اﺧذ ﺧواھد ﺷد.

ﺑﺳﺗﮫ ﺑﻧدی  :PACKINGﺣﻣل ﺑرﺧﯽ از ﻣﺣﻣوﻻت در ﺑرﺧﯽ از اﻧواع ﺑﺳﺗﮫ ﺑﻧدی ھﺎ ﻣﯽﺗواﻧد ﻣﺷﻣول ﺗﺧﻔﯾف ﻗرار ﮔﯾرد .ﻣﺛﻼ ﻧرخ ﺑﯾﻣﮫﻣواد ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺻورت ﭘودر در ﺑﺷﮑﮫ ﮐﻣﺗر از ﻧرخ ھﻣﺎن ﻣواد در ﮐﯾﺳﮫ ھﺎی ﮐﺎﻏذی ﯾﺎ ﭘﻼﺳﺗﯾﮑﯽ اﺳت .ﻋﻼوه ﺑر آن ﺣﻣل ﮐﺎﻻ در
ﮐﺎﻧﺗﯾﻧر ﻧﯾز ﻣﺷﻣول ﺗﺧﻔﯾف ) ۲۰٪از ﻣﺑداء ﺗﺎ ﻣﻘﺻد( اﺳت .ﺣﻣل ﮐﺎﻻ روی ﻋرﺷﮫ :ﺑﮫ ﺟز ﻣﺣﻣوﻻﺗﯽ ﮐﮫ ﻋرﻓﺎ روی ﻋرﺷﮫ ﮐﺷﺗﯽ ﺣﻣل
ﻣﯽ ﺷوﻧد ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺣﻣوﻻت ﺣﺟﯾم ،ﮐﺎﻻھﺎی ﺧطرﻧﺎک و ﯾﺎ ﮐﺎﻧﺗﯾﻧر ،ﺳﺎﯾر اﻧواع ﻣﺣﻣوﻻت در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ روی ﻋرﺷﮫ ﺣﻣل ﺷوﻧد ،ﻣورد
ﻣﺷﻣول اﺿﺎﻓﮫ ﻧرخ ﺧواھد ﺑود.
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ﺑﯾﻣﮫ ﮔر ﯾﺎ : INSURERﺷﺧﺻﯽ ﺣﻘوﻗﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﻗﺑﺎل ﺣق ﺑﯾﻣﮫ ای ﮐﮫ از ﺑﯾﻣﮫ ﮔذار درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧد ﺑﮫ ﻣوﺟب ﻗرار داد ﯾﺎ ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ،
او را در ﻣﻘﺎﺑل ﺧطرات ﻣورد ﺑﯾﻣﮫ ﺗﺣت ﭘوﺷش ﻗرار ﻣﯽدھد و اﺻطﻼﺣﺎ ﺑﮫ وی  UNDERWRITERﻧﯾز ﻣﯽﮔوﯾﻧد.

ﺑﯾﻣﮫ ﮔذار ﯾﺎ ﺑﯾﻣﮫ ﺷده : INSUREDﺷﺧﺻﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘرداﺧت ﺣق ﺑﯾﻣﮫ ﺧود را در ﻣﻘﺎﺑل ﺧطراﺗﯽ -ﮐﮫ ﻗﺎﺑل ﺑﯾﻣﮫ ﺷدن ﺑﺎﺷﻧد -ﺑﯾﻣﮫ
ﻣﯽﮐﻧد.

ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﯾﺎ : INSURANCE POLICYﺳﻧدی اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫ ﻗرارداد ﺑﯾﻣﮫ و ﻣوﯾد آن اﺳت وﺑﮫ ﻣوﺟب آن ﺑﯾﻣﮫ ﮔر ﻣﺗﻌﮭد ﻣﯽﮔردد ﮐﮫ
در ﺻورت ﺗﺣﻘق ﺧطر ،ﺿرر و زﯾﺎن ﺑﯾﻣﮫ ﮔذار را ﺟﺑران ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد.

ارزش ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﻣﺑﻠﻎ ﺑﯾﻣﮫ ): (SUM INSUREDﻣﺑﻠﻎ ﺑﯾﻣﮫ ﻣﻌﻣوﻻ ﺗوﺳط ﺑﯾﻣﮫ ﮔذار اﻋﻼم ﻣﯾﺷود و ھر ﮔﺎه ﻣﺣﻠﯽ ﺑرای ﺑدﮔﻣﺎﻧﯽ وﺟود
ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺑﯾﻣﮫ ﮔر آن را ﻣﯽﭘذﯾرد .ﻣﺑﻠﻎ ﯾﺎ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺑﯾﻣﮫ ﻏﺎﻟﺑﺎ ھزﯾﻧﮫ ﺣﻣل ودرﺻدی ﺑﺎﺑت ﺟﺑران ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻓروﺷﻧده ﯾﺎ ذﯾﻧﻔﻊ )۱۰
درﺻد( را ﻧﯾز در ﺑر ﻣﯽﮔﯾرد .ﺣﺳب ﻣورد ﺣﻘوق و ﻋوارض ﮔﻣرﮐﯽ را ﻧﯾز ﻣﯽﺗوان ﺑﮫ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣزﺑور اﻓزود و ﺑﯾﻣﮫ ﻧﻣود .اﯾن واژه را
»ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺑﯾﻣﮫ« ﻧﯾز ﮔﻔﺗﮫ اﻧد.

ﺧﺳﺎرت ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﯾﺎ :GENERAL AVERAGEﮔﻔﺗﮫ ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﮐﻠﻣﮫ  AVERAGEاز ﮐﻠﻣﮫ آواری ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت و در ﻣﺗون ﺣﻘوﻗﯽ
اﯾران ﻧﯾز ﮐﻠﻣﮫ آواری ﺑﮫ ﮐﺎر رﻓﺗﮫ اﺳت .ﺑﮫ ھر ﺣﺎل »ﺟﻧرال اورج« ﻣﺳﺎﻟﮫ ای ﺳوای ﺑﯾﻣﮫ و در واﻗﻊ ﻣﺗﺿﻣن ﺣﻣل و ﻧﻘل درﯾﺎﯾﯽ
اﺳت .روش ﯾﺎ راھﮑﺎری اﺳت ﺑرای ﺗوزﯾﻊ ﯾﮏ زﯾﺎن ﯾﺎ ﺧﺳﺎرت ﻣﯾﺎن ھﻣﮕﺎن در ﺟﮭت ﺑرﻗراری ﻋداﻟت .در ﺣﯾن ﺳﻔر ﻣﻣﮑن اﺳت
ﻻزم آﯾد ﮐﮫ ﻣﻘداری از ﮐﺎﻻ ﺑﮫ درﯾﺎ رﯾﺧﺗﮫ ﺷود  . JETISSONاﯾن ﮐﺎﻻ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧد ﻧﻔر ﺑﺎﺷد و ﻧﮫ اﻟزاﻣﺎ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ
ھﻣﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎری در ﮐﺷﺗﯽ دارﻧد .ﮐﺎﻻﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ درﯾﺎ اﻧداﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت و در واﻗﻊ ﻣﺎﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻧﺟﺎت ﺑﻘﯾﮫ اﻣوال ﻣوﺟود
در ﮐﺷﺗﯽ ﻓدا ﺷده اﺳت ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺣق اﯾﻧﺳت ﮐﮫ آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻣواﻟﺷﺎن ﺣﻔظ ﺷده و ﯾﺎ ﮐﻣﺗر ﺿرر دﯾده اﻧد ،ﺧﺳﺎرت دﯾﮕران را ﺟﺑران ﮐﻧﻧد.
ﺧﺳﺎرت ھﻣﮕﺎﻧﯽ ،ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘررات ﯾورک-آﻧﺗورب ،ﻣﺻوب ﺳﺎل  ۱۹۷۴و اﺻﻼﺣﯾﮫ ﺳﺎل  ۱۹۹۰آن ﻣﯽﺑﺎﺷد .ﻗﺎﻋده  Aدر ﻣﻘررات ﻣزﺑور
ﻣﯽﮔوﯾد» :ﻋﻣل ﺧﺳﺎرت )زﯾﺎن( ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﻣﻧﺣﺻرا در زﻣﺎن ﺗﺣﻘق ﺧواھد ﯾﺎﻓت ﮐﮫ ﺗﻔدﯾﮫ ﺑﺎ ﺻرف ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻓوق اﻟﻌﺎده ،ﻋﻣﻼ و ﺑﮫ
ﺷﯾوه ای ﻣﻌﻘول و ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای رﻋﺎﯾت اﯾﻣﻧﯽ ﻣﺷﺗرک و ﺣﻔظ اﻣوال از ﻣﺧﺎطراﺗﯽ ﮐﮫ در ﯾﮏ ﺳﻔر درﯾﺎﯾﯽ ﻣﺷﺗرک ﻣﻣﮑن اﺳت ﭘﯾش
آﯾد ﺻورت ﭘذﯾرد«

ﻣﺎده  ۱۸۵ﻗﺎﻧون درﯾﺎﯾﯽ اﯾران ﻧﯾز زﯾﺎن )ﺧﺳﺎرت( ھﻣﮕﺎﻧﯽ را ﭼﻧﯾن ﺗﻌرﯾف ﮐرده اﺳت:

" ﻣﺧﺎرج ﻓوق اﻟﻌﺎده و ﺧﺳﺎرﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ طور ارادی ﺑرای ﺣﻔظ و ﺳﻼﻣت ﮐﺷﺗﯽ و ﻣﺳﺎﻓر و ﺑﺎر ﺑﮫ وﺟود آﻣده اﺳت اﺻل زﯾﺎد ھﻣﮕﺎﻧﯽ
ﺻرﻓﺎ در ﺣﻘوق درﯾﺎﯾﯽ و ﺣﻣل و ﻧﻘل درﯾﺎﯾﯽ ﮐﺎﻻ ﺗﺣﻘق ﻣﯽﯾﺎﺑد" .

ﺳﮭم ﺑﯾﻣﮫ ﮔذار از ﺧﺳﺎرت :ﻓراﻧﺷﯾز  FRANCHISEﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﻣﺑﻠﻐﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧﺳﺎرت ﺑﺎﯾداز آن ﺑﯾﺷﺗر ﺷود ﺗﺎ ﺑﯾﻣﮫ ﮔر ﺧﺳﺎرت را
ﺑﭘذﯾرد .ﮔﺎھﯽ ﺑﮫ ﺻورت رﻗم ﻣطﻠق و ﯾﺎ درﺻدی از ﻣﺑﻠﻎ ﺧﺳﺎرت ذﮐر ﻣﯽﺷود.
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ﺗﻠف ﮐﻠﯽ: TOTAL LOSS :

ﮐﮫ دو ﻧوع اﺳت:

-واﻗﻌﯽ  ACTUAL LOSSﯾﻌﻧﯽ وﻗﺗﯽ ﮐﺎﻻ ﻣﺛﻼ در ﺣﺎدﺛﮫ آﺗش ﺳوزی ﯾﺎ ﻏرق ﺷدن ﮐﻼ از ﺑﯾن ﺑرود ،و

ﻓرﺿﯽ  ، CONSTRUCTIVEوﻗﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ھزﯾﻧﮫ ﻣرﻣت ،ﺗﻌﻣﯾر و ﯾﺎ ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﺎﻻ آن ﻗدر ﺑﺎﺷد ﮐﮫ از ارزش واﻗﻌﯽ آن ﺗﺟﺎوز ﮐﻧد.ﮐﮫ در اﯾن ﺻورت ﺑﯾﻣﮫ ﮔر ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽدھد ﻏراﻣت آن را ﺑﭘردازد.

آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ ﮐﺎﻻ : DAMAGEﯾﻌﻧﯽ وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﮐﺎﻻ وﺟود دارد وﻟﯽ ﺻدﻣﮫ دﯾده اﺳت.

ﺧﺳﺎرت ﺟزﯾﯽ  :PARTIAL LOSSﯾﻌﻧﯽ ﻗﺳﻣﺗﯽ از ﮐﺎﻻ ﮐﮫ از ﺑﯾن رﻓﺗﮫ اﺳت ﻣﺛﻼ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧد ﮐﺎرﺗن ،ﺑﺳﺗﮫ و اﻣﺛﺎﻟﮭم.

ﺟﺑران ﺧﺳﺎرت )ﻏراﻣت(  :INDEMNITYﮐﮫ ﺣداﮐﺛر ﺑراﺑر ارزش ﺑﯾﻣﮫ ﺷده ﮐﺎﻻ ﻣﯽﺑﺎﺷد.

ﺿرورت ﺷﻧﺎﺧت ﻣﺳﺋوﻟﯾت ھﺎی ﺑﯾﻣﮫ ای ﺧرﯾدار و ﻓروﺷﻧده

BUYER/ SELLER'S RESPONSIBILITIES

ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺑﯾﻣﮫ ﮐردن ﮐﺎﻻ ﺑﺎ ﺻﺎﺣب ﮐﺎﻻﺳت ،ھر ﭼﻧد او ﻣﯽﺗواﻧد از طرف ﺧود ﻧﻣﺎﯾﻧده ای ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧد و اﯾن ﮐﺎر را ﺑﮫ او ﻣﺣول ﻧﻣﺎﯾد.
ھر ﺷﺧص دﯾﮕری ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﺑﺎﻟﻘوه ﻣﺎﻟﮏ ﮐﺎﻻ ﺑﺎﺷد ﻧﯾز اﯾن اﺧﺗﯾﺎر را دارد وﻟﯽ ﺑﮫ ھر ﺣﺎل ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﺑروز واﻗﻌﮫ و ﻣطرح ﺷدن
ﺧﺳﺎرت ذی ﻧﻔﻊ ﺑﺎﯾد ﺑﺗواﻧد ﻣراﺗب ذی ﻧﻔﻊ ﺑودن ﺧود را اﺛﺑﺎت ﻧﻣﺎﯾد .در ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﮐﺎﻻ ،ﻣﺎﻟﮑﯾت از ﻓروﺷﻧده ﺑﮫ ﺧرﯾدار ﻣﯽرﺳد و ﻗرارداد
ﻓروش اﺳت ﮐﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ھﺎی طرﻓﯾن را ﻣﺷﺧص ﻣﯽﺳﺎزد و اﯾن ﻣﺳﺋوﻟﯾت ھﺎ و ﻧﺣوه ﺗﻌﯾﯾن آﻧﮭﺎ ﻣﻌﻣوﻻ طﺑق ﺷراﯾط INCOTERMS
ﻣﻌﻠوم ﻣﯽﮔردد .در ھر ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ای ھم ﺧرﯾدار و ھم ﻓروﺷﻧده ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ھﺎی ﺧود ﺑر اﺳﺎس ﻗرار داد ﻣﻧﻌﻘده واﻗف ﺑﺎﺷﻧد و
ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻣﺳﺋوﻟﯾت از ﭼﮫ ﻣﻘطﻊ زﻣﺎﻧﯽ در ﺟرﯾﺎن اﻧﺗﻘﺎل ﮐﺎﻻ از ﻓروﺷﻧده ﺑﮫ ﺧرﯾدار ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽﺷود.

ﺷراﯾط  CIF, CPT,FOBو ...ﻧﺎظر ﺑر اﯾن ﻣوﺿوع و ﻣرﺣﻠﮫ اﻧد.

ﺧرﯾداری ﮐﮫ ﮐﺎﻻﯾﯽ را ﺑﺎ ﺷرط  FOBﻣﯽ ﺧرد ﯾﺎ ﻓروﺷﻧده ای ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷرط  CIFﻣﯽ ﻓروﺷد ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺗﺎﻣﯾن ﺑﯾﻣﮫ ﺑﺎ اوﺳت.
ﻧوع ﺑﯾﻣﮫ ای را ﮐﮫ ﻧﯾﺎز او را ﻣﻌﻠوم ﻣﯽﮐﻧد ﻣﯽ داﻧد و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺷﺎوره ﯾﺎ ﻣﺗﺧﺻص اﻣر از آن ﻣطﻠﻊ ﻣﯽ ﺷود .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻋﻠت وﻗوف ﺑر
اﻧواع ﺑﯾﻣﮫ و داﯾره ﺷﻣول آﻧﮭﺎ ﺑرای ھر ﯾﮏ از طرﻓﯾن ﺿرورﯾﺳت .ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ﺧرﯾداری ﮐﮫ ﮐﺎﻻﯾﯽ را ﺑﺎ ﺷرط  CIFﻣﯽ ﺧرد
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اﺣﺗﻣﺎﻻ ﻧﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ ﻓروﺷﻧده ﭼﮫ ﻧوع ﺑﯾﻣﮫ ای را ﺑرای او ﻣﻧظور و ﺗﺎﻣﯾن ﮐرده اﺳت و اﺣﺗﻣﺎل دارد-در ﺻورت ﮐم ﺗوﺟﮭﯽ ﭼﻧﺎن ﭼﮫ
ﺧﺳﺎرﺗﯽ ﺑر ﮐﺎﻻ وارد آﻣده ﺑﺎﺷد ﻣﺗوﺟﮫ ﺷود ﮐﮫ ﺑﯾﻣﮫ ﺗﺎﻣﯾن ﺷده ﺿرر و زﯾﺎن او را ﺟﺑران ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .ﻣﺗﻘﺎﺑﻼً ﻓروﺷﻧده ای ﮐﮫ ﮐﺎﻻﯾﯽ را
ﺑﺎ ﺷرط  EXWORKﻣﯽﻓروﺷد ﻣﻣﮑن اﺳت ﺧوﺷﺣﺎل ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧروج ﮐﺎﻻ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﯾﺎ اﻧﺑﺎرش دﯾﮕر ﻣﺷﮑﻠﯽ ﻧﺧواھد داﺷت .اﻣﺎ اﮔر
ﻓروش ﺑﺎ ﭘرداﺧت ﻣﮭﻠت دار اﻧﺟﺎم ﺷده ﺑﺎﺷد و ﺧرﯾدار ﺑﮫ ھر دﻟﯾل از ﻗﺑول ﮐﺎﻻ اﻣﺗﻧﺎع ﮐﻧد ،ﭼﮫ ﺧواھد ﺷد؟
ﻓرض ﮐﻧﯾد ﮐﺎﻻﯾﯽ طﺑق ﻗرار داد ﺑﺎ ﺷرط ﺗﺣوﯾل در ﻣﻘﺻد ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻣﺛﻼ ﺗﮭران ﻓروﺧﺗﮫ و ﺑﯾﻣﮫ ﺷده و ﻓروﺷﻧده ،ﻣﺛﻼً در ﺑﺎﻧﮑوک ﮐﺎﻻی
ﺧﺎص را ﮐﮫ در  ۵۰٫۰۰۰دﻻر ارزش دارد ﺑﺎ ﯾﮏ ﺿرﯾب  ۱۵درﺻد اﺿﺎﻓﯽ )ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺣﺎﺷﯾﮫ ﺳود ﺧرﯾدار( ﺟﻣﻌﺎ ً ﺑﮫ ﻣﺑﻠﻎ ۵۷۵۰۰
دﻻر ﺑﯾﻣﮫ ﮐرده اﺳت .ﺣﺎل اﮔر ﭘس از ورود ﮐﺎﻻ ﺑﮫ ﺑﻧدرﻋﺑﺎس و ﺗرﺧﯾص از ﮔﻣرک -ﺑﺎ ﭘرداﺧت ﻣﻌﺎدل  ۳۰۰۰۰دﻻر ﺣﻘوق و
ﻋوارض ﮔﻣرﮐﯽ – اﯾن ﻣﺣﻣوﻟﮫ ﮐﮫ ﺗﺎ ﮐﻧون ﺣدود  ۹۰۰۰۰دﻻر ﺑرای ﺧرﯾدار ﺧرج ﺑرداﺷﺗﮫ در ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﮫ و ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﺣﻣل از ﺑﻧدر ﺑﮫ
ﺗﮭران ﮐﻼً از ﺑﯾن ﺑرود ﺑﯾﻣﮫ ﮔر ﻓﻘط  ۵۷۵۰۰دﻻر را ﺧواھد ﭘرداﺧت و ﺑﻘﯾﮫ آن از ﮐﯾﺳﮫ ﺧرﯾدار ﺧواھد رﻓت!

ﺷراﯾط ﺑﯾﻣﮫ اﻧﺳﺗﯾﺗوی ﺑﯾﻣﮫ ﮔران ﮐﺎﻻ
CONDITIONS OF INSURANCE INSTITUTE CARGO CLAUSES
در ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯾر ﺷراﯾطﯽ ﺟدﯾد ﺗوﺳط اﻧﺳﺗﯾﺗو ﺑﯾﻣﮫ ﮔران ﻟﻧدن ﺗﺣت ﻋﻧوان ﻓوق و ﺷﺎﻣل ﻣوارد زﯾر ﺟﺎﯾﮕزﯾن اﺻطﻼﺣﺎت ﻗﺑﻠﯽ ﭼون
 A.R,WA,FPAﺷده اﻧد:
-۱ﺷراﯾط ﺑﯾﻣﮫ ﮐﺎﻻ  Aﯾﺎ )INSTITUE CARGO CLAUSE (A
 -۲ﺷراﯾط ﺑﯾﻣﮫ ﮐﺎﻻ  Bﯾﺎ )INSTITUE CARGO CLAUSE (B
 -۳ﺷراﯾط ﺑﯾﻣﮫ ﮐﺎﻻ  Cﯾﺎ )INSTITUE CARGO CLAUSE (C
 -۴ﺷراﯾط ﺑﯾﻣﮫ ﮐﺎﻻ  A.Rﯾﺎ )INSTITUE CARGO CLAUSE (A.R
ﺑﮫ ﻋﻼوه ،ﺑﺳط ﺷراﯾط و ﮔﻧﺟﺎﻧدن ﺷراﯾطﯽ ﺑرای ﭘوﺷﺎﻧدن ﺑرﺧﯽ ﺧطرات و ﯾﺎ اﻧطﺑﺎق وﺿﻌﯾت ھر ﺣﻣل ﺑﺎ ﻧﯾﺎزھﺎی آن ،در ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ
ھﺎی ﺑﺎرﺑری ﻣﺗداول ﮔردﯾده اﺳت .اﯾن ﺷراﯾط ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﭼﺎپ ﺷده ﺑﮫ ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺑﺎرﺑری اﻟﺻﺎق ﻣﯽﺷوﻧد ﺑﮫ ﺷرح زﯾر اﻧد:

-۱ﺷراﯾط طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ) CLASSIFICAITION CLAUSEﺑرای ﻣﺣﻣوﻻﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﮐﺷﺗﯽ ﺣﻣل ﻣﯽﺷوﻧد(.
-۲ﺷراﯾط ﺟﻧﮓ )WAR CLAUSES (CARGO
-۳ﺷراﯾط اﻋﺗﺻﺎب و اﻏﺗﺷﺎش STRIKES, RIOTS AND CIVIL COMMOTIONS CLAUSES
-۴ﺷراﯾط ﻋدم ﺗﺣوﯾل NON-DELIVERY (INSURED VALUE) CLAUSE
-۵ﺷراﯾط ﺳرﻗت  ،دﻟﮫ دزدی و ﻋدم ﺗﺣوﯾل THEFT PILFERAGE NON-DELIVERY CLAUSE
-۶ﺷراﯾط ﺧﺳﺎرات ﻧﺎﻣﺷﮭود CONCEALED (UNDISCLOSED) DAMAGE CLAUSE

ﭘوﺷش ﺑﯾﻣﮫ ای ﺟﺎﻣﻊ ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﻗﯾق ﺗرINSTITUTE CARGO CLAUSE (A) :
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اﯾن ﻧوع ﺑﯾﻣﮫ ﺗﻣﺎم ﺧطرات ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻠف ﺷدن ،ﮔم ﺷدن ،و ﯾﺎ ﺧﺳﺎرت دﯾدﮔﯽ ﮐﺎﻻ را ﭘوﺷش ﻣﯽدھد ﻣﮕر ﻣواردی ﮐﮫ ﺻراﺣﺗﺎ در ﺑﯾﻣﮫ
ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ طور دﯾﮕری ﻗﯾد و ﻣﺳﺗﺛﻧﯽ ﺷده ﺑﺎﺷد .اﯾن ﺑﯾﻣﮫ از ﺑﺳﯾﺎری ﺟﮭﺎت ﺷﺑﯾﮫ" ﺷراﯾط ﺗﻣﺎم ﺧطر"  ALL RISKاﺳت ﮐﮫ در ﺳﺎل ۱۹۶۳
ﺗدوﯾن و ﻋرﺿﮫ ﺷده ﺑود ﺑﺎ اﯾن ﺗﻔﺎوت ﮐﮫ ﻣﺧﺎطرات ﻧﺎﺷﯽ از ورﺷﮑﺳﺗﮕﯽ و ﺗﻘﺻﯾر ﻣﺎﻟﯽ ﺻﺎﺣب  ،ﻣدﯾران ،اﺟﺎره ﮐﻧﻧدﮔﺎن و ﮐﺎرﮐﻧﺎن
ﮐﺷﺗﯽ را در ﺑر ﻧﻣﯽ ﮔﯾرﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣﺛﻼً ھر ﮔﺎه ﮐﺷﺗﯽ ﺑﮫ ﻋﻠت ﻣﺷﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ و ﯾﺎ ورﺷﮑﺳﺗﮕﯽ ﺻﺎﺣب آن ﻗﺎدر ﺑﮫ اداﻣﮫ ﻣﺳﯾر ﻧﺑوده
و ﮐﺎﻻ در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺳوای ﻣﻘﺻد ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ،ﺗﺧﻠﯾﮫ ﺷود ،ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺑﺎرﮔﯾری ﻣﺟدد و ﻓراﺑری و رﺳﺎﻧدن ﮐﺎﻻ ﺑﮫ ﻣﻘﺻد در ﺷﻣول ﺑﯾﻣﮫ
ﻧﺧواھد ﺑود .اﯾن ﺷرط ﺑدان ﺳﺑب در اﯾن ﻧوع ﺑﯾﻣﮫ ﻣﻧظور ﺷده اﺳت ﺗﺎ ﻓرﺳﺗﻧدﮔﺎن ﮐﺎﻻ را از اﻧﺗﺧﺎب ﻣﺗﺻدﯾﺎن ﺣﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﺗوان ﻣﺎﻟﯽ
ﮐﺎﻓﯽ ﻧدارﻧد ﺑر ﺣذر دارد .ﺑﺳﺗﮫ ﺑﻧدی ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب و ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﻧﯾز از ﺷﻣول اﯾن ﺑﯾﻣﮫ ﺧﺎرج اﺳت.

ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ﺗﻔﺎوت ﮐﻼزھﺎی  C,Bﺑﺎ ﮐﻼز  Aدر اﯾﻧﺳت ﮐﮫ در  C,Bاز ﺧطرات ﺗﺣت ﭘوﺷش ﻧﺎم ﺑرده ﻣﯽﺷود وﻟﯽ در  Aاز اﯾن
ﺧطرات ﻧﺎم ﺑرده ﻧﻣﯽ ﺷود ﺑﻠﮑﮫ ﺷﺎﻣل ﺑﯾﻣﮫ ﺧطرات اﺳت ﻣﮕر در ﻣورادی ﮐﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎء ﺷده ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در ﻣوارد  ۶-۵-۴و  ۷ﺷراﯾط
ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ آﻣده اﻧد.

 CLAUSE B,C : CLAUSE B۲داﻣﻧﮫ ﺷﻣوﻟﯽ ﮔﺳﺗرده ﺗر از  CLAUSE Cﮐﮫ ﻣوارد زﯾر را ﭘوﺷش ﻣﯽدھد ،دارد:

-۱آﺗش ﺳوزی و اﻧﻔﺟﺎر -۲ﺑﮫ ﮔل ﻧﺷﺳﺗن ،زﻣﯾن ﮔﯾر ﺷدن ،ﻏرق ﯾﺎ واژﮔون ﺷدن ﮐﺷﺗﯽ ﯾﺎ ﮐرﺟﯽ -۳واژﮔوﻧﯽ ﯾﺎ از ﺧط ﺧﺎرج ﺷدن
وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ زﻣﯾﻧﯽ -۴ﺗﺻﺎدم ﮐﺷﺗﯽ ﯾﺎ وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺑﺎ ھر ﺟﺳم ﺧﺎرﺟﯽ ﻏﯾر از آب -۵ﺗﺧﻠﯾﮫ اﺿطراری ﮐﺎﻻ در ﺑﻧدر ﭘﻧﺎه -۶ﺧﺳﺎرت
ھﻣﮕﺎﻧﯽ -۷ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻧﺟﺎت و ﺟﻠوﮔﯾری از ﺗوﺳﻌﮫ ﺧﺳﺎرت )ﺑﮫ درﯾﺎ رﯾﺧﺗن ﮐﺎﻻ(

ﻣزﯾت ھﺎی ﮐﻼز  Bﻧﺳﺑت ﺑﮫ  Cﯾﺎ ﺧﺳﺎرت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﮐﻼز  Bﺗﺣت ﭘوﺷش اﺳت ﮐﮫ در  Cﻧﯾﺳت ﻋﺑﺎرﺗﻧد از:

-۱زﻟزﻟﮫ،آﺗﺷﻔﺷﺎن و ﺻﺎﻋﻘﮫ -۲آب روﻓﺗﮕﯽ ﮐﺎﻻ از روی ﻋرﺷﮫ-۳ورود آب درﯾﺎ ﯾﺎ رودﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ داﺧل ﮐﺷﺗﯽ و ﮐﺎﻧﺗﯾﻧر و وﺳﯾﻠﮫ ﺣﻣل
زﻣﯾﻧﯽ و ﻣﺣل ﻧﮕﮭداری ﮐﺎﻻ -۵ﺗﻠف ﮐﻠﯽ ھر ﺑﺳﺗﮫ در ﮐﺷﺗﯽ و ﯾﺎ ھﻧﮕﺎم ﺗﺧﻠﯾﮫ و ﺑﺎرﮔﯾری از ﯾﺎ ﺑﮫ ﮐﺷﺗﯽ.

ﻣزﯾت ھﺎی ﮐﻼز  Aﻧﺳﺑت ﺑﮫ : B

-۱طوﻓﺎن -۲دزدی درﯾﺎﯾﯽ وﺳرﻗت -۳ﺧﺳﺎرت ھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻌل ﯾﺎ ﺗرک ﻓﻌل اﺷﺧﺎص ﺛﺎﻟث -۴ﺧﺳﺎرت ھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از آﻓﺗﺎب و ﺑﺎران و
ھوا )دم( -۵ﻋدم ﺗﺣوﯾل -۶دﻟﮫ دزدی -۷رﯾزش  ،ﮐﺳری ﮐرم زدﮔﯽ ،ﻣوش ﺧوردﮔﯽ -۸ ...آﻟودﮔﯽ ﺑﮫ روﻏن  ،ﮔل  ،اﺳﯾد ﺑو ﮔرﻓﺗﮕﯽ
از ﮐﺎﻻی ﻣﺟﺎور -۹ﺧﺳﺎرت ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﻼب و آﺳﯾب ھﺎی ﻟب ﭘرﯾدﮔﯽ  ،ﺷﮑﺳﺗﮕﯽ  ،ﺧراﺷﯾدﮔﯽ و...

ﻣوارد اﺳﺗﺛﻧﺎء ﯾﺎ ﻋدم ﺷﻣول ﺑﯾﻣﮫ در ﮐﻼزھﺎی A,B,C
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ورﺷﮑﺳﺗﮕﯽ در ھر ﺳﮫ ﮐﻼز  A,B,Cﻣﺻداق دارد ،ﻣن ﺑﺎب ﺗذﮐر ﺑﮫ ﻓرﺳﺗﻧده اﺳت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﻧﺗﺧﺎب ﻣﺗﺻدی ﺣﻣل و ﺣﺻول اطﻣﯾﻧﺎن
از ﺗواﻧﺎﯾﯽ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ او .ﻣﻌﮭذا ﭼﻧﺎن ﭼﮫ ﺑﯾﻣﮫ ﮔذار ﻣﺎﯾل ﺑﺎﺷد ﻣﯽﺗواﻧد ﺿﻣن ﻣذاﮐره و ﭘرداﺧت ﺣق ﺑﯾﻣﮫ اﺿﺎﻓﯽ ﭘوﺷش
ﻣورد ﻧظر را ﺧرﯾداری ﻧﻣﺎﯾد.

ﺧطﺎی ﻋﻣد ﯾﺎ ﺳوء ﻧﯾت ﺗﺣت ﻋﻧوان  MALICIOUS DAMAGE CLAUSEﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت.

ﻣوارد اﺳﺗﺛﻧﺎء:
 .۱ﺳوء ﻧﯾت و ﻋﻣل ﻋﻣدی و ارادی ﺑﯾﻣﮫ ﮔذار
 .۲ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﯾﺎ ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب ﺑودن ﺑﺳﺗﮫ ﺑﻧدی و ﺑﺎر ﭼﯾﻧﯽ
 .۳ﻋﯾوب ذاﺗﯽ ﮐﺎﻻ
 .۴زﯾﺎن ﺑﻼ ﻓﺻل ﺣﺎﺻل از ﺗﺎﺧﯾر
 .۵زﯾﺎن ﺣﺎﺻل از ورﺷﮑﺳﺗﮕﯽ و ﯾﺎ ﻗﺻور ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺎﻟﮑﺎن و ﻣﺗﺻدﯾﺎن ﮐﺷﺗﯽ

ﺷرط اﺳﺗﺛﻧﺎء ﻋدم ﻗﺎﺑﻠﯾت درﯾﺎ ﻧوردی
 .۱ﻋدم ﻗﺎﺑﻠﯾت درﯾﺎﻧوردی ﮐﺷﺗﯽ ﯾﺎ ﮐرﺟﯽ
 .۲ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب ﺑودن درﯾﺎﻧوردی ﮐﺷﺗﯽ ﯾﺎ ﻣرﺟﯽ ﺑرای ﺣﻣل ﻣطﻣﺋن ﻣورد ﺑﯾﻣﮫ
)ﻣﺷروط ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﯾﻣﮫ ﮔذار از اﯾن ﻣﺳﺎﻟﮫ ﻣطﻠﻊ ﺑوده ﺑﺎﺷد(

ﺷروط اﺳﺗﺛﻧﺎء ﺟﻧﮓ
 .۱ﺟﻧﮓ ،ﺷورش ،ﻗﯾﺎم ﯾﺎ ﻋﻣل ﺧﺻﻣﺎﻧﮫ...
 .۲ﺗﺻرف ،ﺿﺑط ﺗوﻗﯾف و ﻣﻣﺎﻧﻌت )ﺟز دزدی درﯾﺎﯾﯽ(
 .۳ﺟﻧﮓ اﻓزارھﺎ )ﻣﯾن  ،اژدر (....ﻋﻣل ﻧﮑرده

ﺷرط اﺳﺗﺛﻧﺎء ﺧطر اﻋﺗﺻﺎب
 .۱اﻏﺗﺷﺎﺷﺎت ﮐﺎرﮔری ،آﺷوب ھﺎ وﻧﺎآراﻣﯽ ھﺎ
 .۲ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗرورﯾﺳﺗﯽ
ﺷروط ﻣﻔﺻل ﻧﺎظر ﺑر ﭘوﺷش ھﺎی ﺑﯾﻣﮫ ای و اﺳﺛﻧﺎﺋﺎت آن ،ﺣﺳب ﻣورد ،در ﺷرح ﻣﻧدرج در ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺻﺎدره ﺑﮫ ﻣوﺟب ھر ﯾﮏ
از ﮐﻼزھﺎی ﺳﮫ ﮔﺎﻧﮫ آﻣده اﺳت.
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اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﺎت ﯾﺎد ﺷده ﻧﯾز در ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺑﯾﻣﮫ ﮔری ﻓﻠﺳﻔﮫ و ﺗوﺟﯾﮭﺎت ﺧود را دارﻧد.
ﺑﻧﺎ ﺑﮫ آﻧﭼﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺑﺎرﻓراﺑران -در ﻣواردی ﮐﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺗﺎﻣﯾن ﺑﯾﻣﮫ ﮐﺎﻻ را ﺗﻘﺑل ﻣﯽﮐﻧﻧد -در ﺻورت ﻟزوم ﺑﯾﻣﮫ
ﺗﻣﺎم ﺧطر را ﺑﺎ ﺷﻣول ﺑر ﻣﺧﺎطرات ﻣﺣﺗﻣل اﺑﺗﯾﺎع ﻧﻣﺎﯾﻧد.

ﺑﺎﯾد ﺗوﺟﮫ داﺷت ﮐﮫ ﺣق ﺑﯾﻣﮫ ﺗﻣﺎم ﺧطر ﯾﺎ  A.Rﺑﮫ ﺧودی ﺧود ﺧطرات ﻏﯾر ﻋﺎدی ﭼون  ،اﻋﺗﺻﺎب،ﺑﻠوا و اﻏﺗﺷﺎش  ...را ﭘوﺷش ﻧﻣﯽ
دھﻧد و ﻣﺳﺗﻠزم ﺗﺎﻣﯾن ﺑﯾﻣﮫ )ﺷراﯾط اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ( ھﺳﺗﻧد  .ﻟﮭذا ﺑﺎﯾد دﻗت ﻧﻣود ﮐﮫ ﻣوارد ﺧطر و ﻣﺧﺎطرات ) (RISKﻣورد ﻧظر ﺑﮫ
ﺻراﺣت و ﺑﮫ دور از ھر ﮔوﻧﮫ اﺑﮭﺎم در ﻣﺗن ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﻗﯾد ﮔردد.

ﺗوﺿﯾﺢ ﭼﻧد ﻧﮑﺗﮫ:

 .۱ﺳرﻗت :در ﻋرف ﺑﯾﻣﮫ ھﺎی ﺑﺎرﺑری درﯾﺎﯾﯽ ﺳرﻗت ﺑﺎﯾد ھﻣراه ﺑﺎ زور و ﺗﮭدﯾد ﺑﺎﺷد و از دﻟﮫ دزدی ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ﺗوﺳط ﺧدﻣﮫ ﺧود
ﮐﺷﺗﯽ اﻧﺟﺎم ﺷود ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت .در ﺷراﯾط  Cو Bاﯾن ﺧطر را ﻣﯽﺗوان ﺑﺎ ﺗواﻓق ﺑﯾﻣﮫ ﮔر ﺑﮫ دﺳت آورد وﻟﯽ در ﺷراﯾط  Aﺗﺣت ﭘوﺷش
اﺳت.

 .۲ﻋدم ﺗﺣوﯾل :ﻋدم ﺗﺣوﯾل ﻣﻣﮑن اﺳت ﻧﺎﺷﯽ از دﻟﮫ دزدی و ﯾﺎ ﮐﺎﻻ ﺑﮫ دﻻﯾل ﻧﺎﻣﻌﻠوﻣﯽ ﻣﻔﻘود ﺷده ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺗﺷﺧﯾص اﯾن دو ﻣﺷﮑل
اﺳت  :اﮔر دﻟﯾل ﻋدم ﺗﺣوﯾل ﻣﺷﺧص ﺑﺎﺷد )ﻣﺛﻼ در اﺛر ﺣﺎدﺛﮫ  ،آﺗش ﺳوزی ﯾﺎ ﺑﮫ درﯾﺎ رﯾﺧﺗن( دﯾﮕر ﻋﺑﺎرت ﻋدم ﺗﺣوﯾل ﻣورد آن
ﺻﺎدق ﻧﯾﺳت .ب ھﮭر ﺣﺎل اﯾن ﺧطر وﻗﺗﯽ ﺗﺣت ﭘوﺷش ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد ﮐﮫ ﭘوﺷش ﺑﯾﻣﮫ ای ﻻزم ﺑرای آن ﺗﺎﻣﯾن ﺷده ﺑﺎﺷد.

 .۳دﻟﮫ دزدی و ﻋدم ﺗﺣوﯾل ﺑﮫ ﺻورت ﯾﮏ ﮐﻼز  CLAUSEدرآﻣده و ﺿﻣﯾﻣﮫ ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اﻧﺳﺗﯾﺗو ﺑﯾﻣﮫ ﮔران ﻟﻧدن ﻣﯽﮔردد .ﺑﯾﻣﮫ ﮔر
در زﻣﺎن ﭘرداﺧت ﻏراﻣت ﺑﮫ ﮔواھﯽ ﻋدم ﺗﺧﻠﯾﮫ و ﮐﺳر ﺗﺧﻠﯾﮫ ﻧﯾﺎز دارد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺣق ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﯽ ﺑﮫ ﻋﺎﻣل ﺑروز ﮐﺳری
ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﯾد.

 .۴ﻋﻣل ﻋﻣد ﮐﺎرﮐﻧﺎن  BARRATARYﻋﺑﺎرﺗﺳت از ھر ﻧوع ﻋﻣل ﻋﻣدی و ﺗﻘﻠب ﮐﮫ از طرف ﻧﺎﺧدا ﯾﺎ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﮐﺷﺗﯽ اﻧﺟﺎم ﭘذﯾرﻓﺗﮫ
ﺑﺎﺷد و ﺧﺎرج از وظﺎﯾف ﺷﻐﻠﯽ و ﻣوازﯾن ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑﺎﺷد.

 .۵ﻗﺎﺑﻠﯾت درﯾﺎﻧوردی  :SEAWORTHINESSﺑﺎرﻓراﺑری ﮐﮫ در ازای ﺗﺳﻠﯾم ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ ،ﮐﺎﻻ را ﺟﮭت ﺣﻣل در اﺧﺗﯾﺎر ﻣﯽﮔﯾرد ،ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ
ﺑرای اﺣﺗراز از اﯾن اﺳﺗﺛﻧﺎء ﺑﯾﻣﮫ ای دﻗت ھﺎی ﻻزم را ﻣﻌﻣول دارد .ﮐﺷﺗﯽ ھﺎ ﻏﺎﻟﺑﺎ دارای ﮔواھﯽ ﻗﺎﺑﻠﯾت درﯾﺎﻧوردی ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ
ﺑررﺳﯽ آن ﻣﯽﺗوان ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳب ﺑودن ﮐﺷﺗﯽ ﺑرای ﺣﻣل ﮐﺎﻻی ﻣورد ﻧظر ﭘﯽ ﺑرد.

ﺑررﺳﯽ و ﺗﻌﯾﯾن ﺧﺳﺎرت LOSS ADJUSTING
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ھر ﻧوع ﺧﺳﺎرت ﯾﺎ ﻓﻘدان ﮐﺎﻻ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﮫ ﮔر و ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده او ﮔزارش ﺷود  .ﮐﺎرﺷﻧﺎس ﺑﯾﻣﮫ ﻣﺎﻣورﯾت ﺧواھد ﯾﺎﻓت ﮐﮫ
ﺧﺳﺎرت وارده را ﺑررﺳﯽ و ﺗﻘوﯾم ﻧﻣﺎﯾد .ﻋﻼوه ﺑر ﮔزارش ﺣﺎدﺛﮫ و اﻋﻼم ﺧﺳﺎرت ﯾﺎ  CLAIMS NOTIFICATIONﻣدارک زﯾر ﻧﯾز
ﺑﺎﯾد اراﺋﮫ ﺷود.

اﻟف -در ﻣورد ﺧﺳﺎرت ﺟزﯾﯽ

 .۱ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ از ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ
 .۲ﺻورت ﺣﺳﺎب ﻓروﺷﻧده و ﻟﯾﺳت ﺑﺳﺗﮫ ﺑﻧدی
 .۳ھر ﻧوع ﻣﮑﺎﺗﺑﮫ ای ﺑﮫ اﺷﺧﺎص ﺛﺎﻟث ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣورد ﺧﺳﺎرت
 .۴ﮔواھﯽ ﯾﺎ ﺗﺎﯾﯾدﯾﮫ ﮐﺳر ﺗﺧﻠﯾﮫ و ﺻورت ﻣﺟﻠس ﮐﺳری ﯾﺎ ﺧﺳﺎرت دﯾدﮔﯽ ﮐﺎﻻ و ﮔزارش ﺣﻣل ﮐﻧﻧده
 .۵ﺻورت ﺣﺳﺎب ھزﯾﻧﮫ ﺗﻌﻣﯾرات ﯾﺎ ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ
ب -در ﻣورد ﺧﺳﺎرت ﮐﻠﯽ
 .۱اﺻل ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﯾﺎ ﮔواھﯽ ﺑﯾﻣﮫ
 .۲ﻧﺳﺧﮫ اﺻﻠﯽ ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ
 .۳ﻧﺳﺧﮫ ای از ﺻورت ﺣﺳﺎب ﻓروﺷﻧده
 .۴اﻋﺗراﺿﯾﮫ اﺑﻼﻏﯽ ﺑﮫ ﻧﺎﺧدای ﮐﺷﺗﯽ )ﻣﺗﺻدی ﺣﻣل(
 .۵ﮔزارش ﺣﺎدﺛﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ اﯾﺟﺎد ﺧﺳﺎرت ﯾﺎ ﻓﻘدان ﮐﺎﻻ
 .۶روﻧوﺷت ﮐﻠﯾﮫ ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت اﻧﺟﺎم ﺷده ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﻣﺳﺎﻟﮫ
در ﻣورد ھزﯾﻧﮫ ﺗﻌﻣﯾرات ﯾﺎ ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﺑﺎﯾد ﺗوﺟﮫ داﺷت ﮐﮫ ﻗﺑل از اﻗدام ﻣوﺿوع ﺑﮫ اطﻼع ﺑﯾﻣﮫ ﮔر رﺳﯾده و ﻣواﻓﻘت اوﮐﺳب ﺷده ﺑﺎﺷد
وظﺎﯾف ﺑﯾﻣﮫ ﮔذار و ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ﯾﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ
DUTIES OF THE INSURED SURVEILLANCE

ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﻋﮭده ﻣدﻋﯽ ﺧﺳﺎرت اﺳت ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ در ﺻورت ﻗﺑول و ﭘرداﺧت ﻏراﻣت ﺗوﺳط ﺑﯾﻣﮫ ﮔر ﻣﻧظور و ﻣﺳﺗرد
ﺧواھد ﺷد.

ﺑﯾﻣﮫ ﮔذار در ﺻورت ﺑروز ﺣﺎدﺛﮫ و ﻓﻘدان ﯾﺎ ﺧﺳﺎرت ﮐﺎﻻ وظﺎﯾف زﯾر را ﺑرﻋﮭده دارد:

-۱ھر اﻗداﻣﯽ را ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺟﻠوﮔﯾری از ﺗوﺳﻌﮫ ﺧﺳﺎرت ﺑﮫ ﻋﻣل آورد .ﮐﮫ اﺻﻠﯽ ﻣﮭم در ﭘوﺷش ھﺎی ﺑﯾﻣﮫ اﯾﺳت .
-۲ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﺣﻣل ﮐﻧﻧده ،ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﺑﻧدر و ﯾﺎ ھر ﺷﺧص دﯾﮕری ﮐﮫ در ﺑروز ﺧﺳﺎرت ﻣﻘﺻر ﺑوده و ﯾﺎ ذی ﻣدﺧل ﺑوده اﺳت ادﻋﺎی
ﺧﺳﺎرت و در ﺻورت ﻟزوم اﻗﺎﻣﮫ دﻋوی ﻧﻣﺎﯾد.
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-۳ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ در ﻣواردی ﮐﮫ از ﺳﻼﻣت و ﺻﺣت ﮐﺎﻻ اطﻣﯾﻧﺎن ﻧدارد ،درﯾﺎﻓت ﮐﺎﻻ ﺑدون ﮐم و ﮐﺎﺳب را ﺗﺎﯾﯾد ﻧﮑﻧد.
-۴در ﻣواردی ﮐﮫ ﮐﺎﻻ در ﮐﺎﻧﺗﯾﻧر ﺗﺣوﯾل ﻣﯽﺷود از ﺻﺣت ﻻک و ﻣﮭر اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﻧﻣﺎﯾد و در ﺻورت ﻣﺷﺎھده ﻋﯾب و ﻧﻘص
ﻣراﺗب را در رﺳﯾد ﮐﺎﻻ درج و ﻣﻧﻌﮑس ﻧﻣﺎﯾد .ھر ﻧوع ﻣدرﮐﯽ را ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد دﺳت ﺧوردﮔﯽ ﻻک و ﻣﮭر و ﯾﺎ ﻋﯾب و ﻧﻘص در ﮐﺎﻧﺗﯾﻧر
را اﺛﺑﺎت ﻧﻣﺎﯾد ،ﺗﮭﯾﮫ و ﻧﮕﮭدارد.

-۵ھر ﮔوﻧﮫ ﮐم و ﮐﺎﺳت و ﻋﯾب و ﻧﻘص آﺷﮑﺎر را ﺑﻼ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮫ ﺣﻣل ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده او ﮔزارش و ﺑﮫ طور ﻣﮑﺗوب ﻣﻧﻌﮑس و ادﻋﺎی ﺧﺳﺎرت
ﻧﻣﺎﯾد.
-۶در ﺣﻣل درﯾﺎﯾﯽ در ﺻورت آﺷﮑﺎر ﻧﺑودن ﺧﺳﺎرت ،ظرف ﺳﮫ روز و در ﺳﺎﯾر ﺷﯾوه ھﺎی ﺣﻣل ﺣﺳب ﺿواﺑط و ﺷراﯾط ﻗطﻊ ﻣروز
زﻣﺎن ﺧﺎص ﺷﯾوه ﺣﻣل ﻣرﺑوطﮫ ،از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺣوﯾل ﮐﺎﻻ و اطﻼع ﯾﺎﻓﺗن از وﺿﻊ ﮐﺎﻻ ،ﻣراﺗب ﺧﺳﺎرت ﯾﺎ ﮐم و ﮐﺎﺳت آن را ﺑﮫ ﺣﻣل
ﮐﻧﻧده اطﻼع داده و ﮔزارش ﻧﻣﺎﯾد.
-۷از ﻣﻘررات و ﻣوازﯾن ﺑﻧدری و ﮔﻣرﮐﯽ و ﻗواﻧﯾن ﺣﺎﮐم در ﺣد ﻟزوم اطﻼع داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﻣﺛﻼ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﯾﮑﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ
ﺗﺣوﯾل ﮐﺎﻻ ﻣﺷﻣول ﻣروز زﻣﺎن ﻣﯾﮕردد .ﻟﮭذا ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در ھر ﻣورد طﺑق ﺿواﺑط ﺣﺎﮐم ﻗطﻊ ﻣرور زﻣﺎن ﻧﻣﺎﯾد.

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