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 1397سال انتشار :             1نسخھ             شرایط عمومی بیمھ ھای باربری              

 

 باربری ھای بیمھ عمومی شرایط

 
 کلیات:  اول فصل

 قرارداد اساس- 1 ماده

 تنظیم ،)باشد می نامھ بیمھ الینفک جزء کھ( گذار بیمھ پیشنھاد و 1316 سال ماه اردیبھشت مصوب بیمھ قانون براساس نامھ بیمھ این
 مورد و گردیده

 کتباً  نامھ بیمھ صدور از قبل یا ھمزمان و نگردیده واقع گر بیمھ قبول مورد کھ گذار بیمھ پیشنھاد از قسمت آن. باشد می طرفین توافق
 بیمھگذار بھ

 .گردد نمی محسوب گر بیمھ تعھدات جزء است شده اعالم

 گر بیمھ- 2 ماده

 نای در مقرر شرایط طبق را احتمالی خسارت جبران و گردیده قید نامھ بیمھ این در آن مشخصات کھ است ای بیمھ شرکت گر بیمھ
 عھده بر نامھ بیمھ

 .دارد

 گذار بیمھ- 3 ماده

 .است نآ بیمھ حق پرداخت بھ متعھد و نموده ابتیاع را بیمھ پوشش کھ باشد می نامھ بیمھ در مذکور حقوقی یا حقیقی شخص گذار بیمھ

 ذینفع- 4 ماده

 زا قسمتی یا تمام دریافت و مطالبھ حق کھ است آن غیر یا گذار بیمھ از اعم نامھ بیمھ در مذکور حقوقی یا حقیقی شخص ذینفع
 بھ وارد خسارت

 .باشد می دارا را بیمھ مورد

 بیمھ مورد- 5 ماده

 .باشد می نامھ بیمھ این مشخصات جدول در مندرج اموال بیمھ مورد
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 بیمھ مدت انقضای- 6 ماده

 ینجایگز زیر شرایط از یکی ترکیبی، یا دریایی غیر حمل مورد در لیکن باشد، می پیوست کلوز 8 شرط اساس بر بیمھ این انقضای
 8/1/3 شرط

 .گردد می A، B، C کلوزھای

 .مقصد کشور فرودگاه بھ کاال حامل ھواپیمای رسیدن از پس روز 30 ھوایی حمل مورد در

 .مقصد کشور زمینی مرز بھ کاال ورود از پس روز 60 زمینی حمل باربری مورد در

 .باشد می تمدید قابل اضافی بیمھ حق پرداخت و گر بیمھ موافقت و گذار بیمھ درخواست با ماده این در شده یاد مدتھای

 شرایط:  دوم فصل

 شده بندی طبقھ کشتی با کاال حمل- 7ماده

 اتمشخص است موظف گذار بیمھ صورت این غیر در پذیرد، صورت شده بندی طبقھ کشتی وسیلھ بھ باید بیمھ مورد دریایی حمل
 یا کشتی

 طبق کشتی با کاال حمل چنانچھ.نماید اخذ را گر بیمھ موافقت و نموده اعالم گر بیمھ بھ حمل شروع از قبل را نظر مورد شناورھای
 بدون نشده بندی

 و شرایط و نموده اعالم گر بیمھ بھ اطالع از پس بالفاصلھ را مراتب است موظف گذار بیمھ باشد، گرفتھ صورت گذار بیمھ اطالع
 بھ مربوط نرخ اضافھ

 .نماید قبول را نشده بندی طبقھ کشتی با کاال حمل

 گر بیمھ بھ اطالعات ارائھ در گذار بیمھ وظیفھ-8 ماده

 در کاال ارزش حداکثر حمل، وسایل یا وسیلھ مشخصات جملھ از آن دفعات و کاال حمل بھ راجع اطالعات کلیھ است موظف گذار بیمھ
 تاریخ حمل، ھر

 بھ حمل وسیلھ ورود از قبل حال ھر بھ و حمل از بعد بالفاصلھ یا قبل را شده بیمھ محموالت از قسمت ھر بھای ھمچنین و آنھا حرکت
 گر بیمھ مقصد

 .شد خواھد بیمھ قانون 13 و 12 مواد براساس مورد حسب صورت این غیر در. نماید اعالم

 بیمھ مورد ارزش- 9ماده

 زینھھ کاال، خرید قیمت مجموع از عبارت بیمھ مورد قیمت باشد، نپذیرفتھ صورت خاصی توافق گر بیمھ و گذار بیمھ بین چنانچھ
 النفع عدم و حمل

 .باشد می 10 ماده موضوع

 نفع عدم- 10 ماده

 شده دیگری توافق صریحاً  آنکھ مگر باشد، می آن حمل ھزینھ و کاال خرید قیمت مجموع% 10 معادل نامھ بیمھ این نفع عدم میزان
 .باشد

 شوند می عرضھ دست یا جفت صورت بھ کھ کاالھایی- 11 ماده
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 یشب آن بودن دست یا جفت ارزش بھ توجھ بدون شوند، می عرضھ دست یا جفت صورت بھ کھ کاالھایی مورد در گر بیمھ مسئولیت
 قسمت از

 .باشد شده دیگری توافق صریحاً  آنکھ مگر بود، نخواھد شده بیمھ مبلغ تناسب بھ دیده خسارت

 مخدر مواد- 12 ماده

 : <آنکھ مگر شود-نمی بیمھ مخدر مواد نقل و حمل نامھ بیمھ این موجب بھ

 .باشد شده قید نامھ بیمھ در صریحاً  آن کننده وارد و کننده صادر کشورھای و مخدر ماده نام

 ورود اینکھ بر دایر شود می وارد کشور آن بھ مخدر ماده کھ کشوری دار صالحیت مرجع طرف از شده صادر گواھی یا پروانھ
 کشور آن بھ محمولھ

 براینکھ دایر است شده صادر آنجا از مخدر ماده کھ کشوری دار صالحیت مرجع طرف از گواھی یا پروانھ آنکھ یا باشد، می مجاز
 محمولھ آن صدور

 .شود تسلیم گر بیمھ بھ خسارت مدارک جزء است، شده تأئید مخدر ماده گیرنده کشور طرف از نامھ بیمھ در مندرج مقصد بھ

 .شود تلقی مواد نوع آن حمل برای عادی و معمولی مسیر مخدر، ماده حمل مسیر

 خسارت وقوع صورت در گذار بیمھ وظایف- 13 ماده

 : باشند می زیر موارد رعایت بھ ملزم او نمایندگان یا گذار بیمھ

 پرداخت درخواست کتباً  کاال دیگر متصرفان یا و بندر مقامات یا و نقل و حمل متصدیان از بالفاصلھ شده مفقود کھ ای بستھ ھر برای
 خسارت

 .نمایند

 سایر یا و نقل و حمل متصدیان از بازدید تقاضای بیمھ مورد گرفتن تحویل از قبل و اطالع محض بھ مشھود خسارتھای مورد در
 بھ را کاال متصرفان

 اشدب رسیده آنھا امضای بھ کھ را مربوط گواھی. گردد می مشخص بازدید ھنگام در کھ خسارتھایی بھ نسبت و نموده کتبی صورت
 از و دریافت

 2018/6/8 ھا نامھ بیمھ - باربری ھای بیمھ عمومی شرایط

 .نمایند خسارت پرداخت درخواست نامبردگان

 نچنی در( بدھند نقل و حمل متصدیان بھ وشرط قید بدون رسید نباید وجھ ھیچ بھ نباشند مطمئن کاال بودن سالم از کھ مواردی در
 باید مواردی

 ).دارند محفوظ دھند می نقل و حمل متصدیان بھ کھ رسیدی یا بارنامھ ورقھ در قید با خسارت مطالبھ برای را خود حق

 تحویل ختاری از روز سھ ظرف حداکثر بایستی وی نمایندگان یا گذار بیمھ نباشد، مشھود آسیبی یا زیان کاال تحویل ھنگام در ھرگاه
 از اطالع و کاال

 .نمائید اعالم نقل و حمل متصدیان بھ اظھارنامھ یا تلگرام یا سفارشی پست با کتباً  را مراتب خسارت،

 .ایندنم رعایت و مطالعھ دقیقاً  را تخلیھ بندر گمرک و ادارات مقررات کھ شود می توصیھ ایشان نمایندگان و کاال صاحبان بھ: تذکر

 پس موظفند نامبردگان نشود، تحویل او نمایندگان یا و گذار بیمھ بھ نقل و حمل مؤسسھ طرف از کاال از قسمتی یا تمام کھ مواردی در
 تنظیم از
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 موعدھای در تحویل عدم گواھی کھ صورتی در. بخواھند مزبور مؤسسھ از را تحویل عدم کتبی گواھی تخلیھ، کسر جلسھ صورت
 زیر در مقرر

 نقل و حمل موسسھ از رسمی اظھارنامھ موجب بھ را خسارت درخواست ھفتھ یک مدت ظرف حداکثر بایستی گذار بیمھ نشود، صادر
 و بنماید

 .دھد اطالع گر بیمھ بھ را مراتب

 .کشتی از کاال تخلیھ از پس ماه 7 حداکثر کشتی با حمل صورت در

 .مرز بھ حمل وسیلھ بھ ورود از پس ماه 7 حداکثر قطار و کامیون با حمل صورت در

 .ھواپیما از کاال تخلیھ از پس ماه 3 حداکثر ھواپیما با حمل صورت در

 چنانچھ دارد، را آن جبران تعھد گر بیمھ نامھ بیمھ این موجب بھ کھ مشھود خسارت مورد در موظفند او نمایندگان یا و گذار بیمھ
 ید در بیمھ مورد

 از قبل شود، مشاھده گمرک انبار در خسارت چنانچھ و آنھا از کاال گرفتن تحویل از پس بالفاصلھ یا و قبل است نقل و حمل متصدیان
 گرفتن تحویل

 بازدید درخواست و نموده اعالم شد، خواھند معرفی ایران مرکزی بیمھ توسط کھ مجازی مؤسسات یا گر بیمھ بھ را مراتب انبار، از
 را کاال از

 .بنماید

 دیده خسارت اموال مورد در گر بیمھ اختیارات- 14 ماده

 صورت در. نماید تصاحب یا و تعویض تعمیر، را شده داده نجات و دیده خسارت اموال گذار بیمھ با توافق ضمن تواند می گر بیمھ
 از قسمت ھر تصاحب

 است موظف گذار بیمھ) فرانشیز از نظر صرف( قسمت آن کامل خسارت پرداخت مقابل در گر بیمھ توسط دیده آسیب بیمھ مورد
 انتقال بھ نسبت

 کمتر فاً عر کھ مدتی ظرف باید گر بیمھ توسط دیده خسارت بیمھ مورد تعویض یا و تعمیر. نماید اقدام بیمھ بھ مربوط قسمت مالکیت
 شود، نمی آن از

 .پذیرد انجام

 گردد تسلیم گر بیمھ بھ بایستی خسارت درخواست برای کھ اسنادی- 15 ماده

 اسناد ھجمل از. نمایند تسلیم گر بیمھ بھ را خسارت بھ مربوط مدارک و اسناد کلیھ وقت اسرع در موظفند وی نمایندگان یا و گذار بیمھ
 عبارتند شده یاد

 : از

 .بیمھ گواھی یا نامھ بیمھ اصل

 .بندی بستھ و توزین صورت و کامل مشخصات با کاال) فاکتور( سیاھھ اصل

 .دیگر ھای بارنامھ یا و دریایی بارنامھ اصلی نسخ کلیھ

 .نامھ-بیمھ در مندرج مقصد آخرین در کاال توزین میزان وضعیت صورت و گرفتن تحویل موقع در کاال وضعیت صورت

 13 ماده در مندرج درگز اشخاص و نقل و حمل متصدیان با متبادلھ مکاتبات
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 نیز ونقل حمل مؤسسھ طرف از صادره تحویل عدم گواھی رسمی برگ فوق، مدارک و اسناد بر عالوه کاال، تحویل عدم صورت در
 توجھ با بایستی

 .گردد تسلیم گر بیمھ بھ 13 ماده از 5 بند در مندرج مقررات بھ

 .صدور صورت در اختالف کشف مجلس صورت و گمرکی سبز جواز

 .مبداء گواھی

 تھیھ دان گردیده معرفی ایران مرکزی بیمھ توسط کھ مجازی مؤسسات از یکی یا گر بیمھ توسط بایستی کھ خسارت بازدید گزارش
 .باشد شده

 بیمھ و دنمای مطالبھ گذار-بیمھ از بالفاصلھ بایست می باشد داشتھ دیگری مدارک بھ نیاز الذکر فوق اسناد بر عالوه گر بیمھ چنانچھ
 موظف گذار

 .دھد قرار او اختیار در را نیاز مورد مدارک است

 نھاآ استناد بھ کھ مدارکی و اسناد دریافت از پس ھفتھ چھار مدت ظرف حداکثر است مکلف گر بیمھ خسارت پرداخت مھلت- 16 ماده
 حدود بتواند

 .نماید خسارت پرداخت و تسویھ بھ اقدام دھد تشخیص را وارده خسارت میزان و خود مسئولیت

 تا ادثھح ایجاد در مذکور اشخاص مسئولیت یا تقصیر لحاظ بھ ثالث اشخاص مقابل در گذار بیمھ حقوق کلیھ جانشینی اصل- 17 ماده
 خسارت میزان

 می ناختھش مسئول گر بیمھ مقابل در باشد مذکور حق با منافی کھ کند اقدامی گذار بیمھ اگر و گردد می منتقل گر بیمھ بھ شده پرداخت
 .شود

 بھ یشانا طرف از بازدید گزارش صدور و خسارت از مجاز بازدیدکننده مسئولیت یا گر بیمھ نمایندگان بازدیدکنندگانبازدید- 18 ماده
 از تعھد قبول منزلھ

 .باشد نمی گر بیمھ طرف

 .رددگ ارسال شده اعالم نشانی آخرین بھ کتباً  بایستی گر بیمھ و گذار بیمھ اظھار و پیشنھاد ھرگونھ اظھارات بودن کتبی- 19 ماده

 نامھ بیمھ صدور تاریخ از سال دو مدت در حداکثر را نامھ بیمھ این موضوع کاالی است موظف گذار بیمھ کاال حمل مھلت- 20 ماده
 غیر در نماید، حمل

 حمل ررمق مھلت از بعد کھ محموالتی بھ مربوط خسارتھای جبران بھ نسبت تعھدی گر بیمھ و بوده اعتبار فاقد نامھ بیمھ صورت این
 .ندارد گردد، می

 .بود خواھد استرداد قابل گذار بیمھ توسط شده ارائھ ستندات بھ توجھ با نشده حمل محموالت بھ مربوط بیمھ حق

 و نآ فسخ یا ابطال تاریخ از را نامھ بیمھ این از ناشی دعاوی کلیھ کھ نمودند توافق گذار بیمھ و گر بیمھ دعوی اقامھ مھلت- 21 ماده
 انقضای یا

 و نمایند اقامھ یکدیگر علیھ حادثھ وقوع تاریخ از سال دو ظرف بیمھ موضوع حادثھ وقوع صورت در و یکسال ظرف مدتبیمھ
 انقضای از پس ادعایی ھرگونھ

 زمان مرور مدت. شود می قطع اظھارنامھ یا تلگرام سفارشی، نامھ ارسال با زمان مرور. نمودند ساقط خود از را شده یاد مدتھای
 انقطاع، از بعد جدید

 .است سال یک
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 طرفین از یک ھر کھ خبره کارشناس نفر دو از متشکل کارشناسی ھیئت بھ نامھ بیمھ این از ناشی اختالف کارشناسی شرط- 22 ماده
 انتخاب

 از یک ھر برای ھیات اکثریت نظر و گردد می واگذار شد خواھد انتخاب دو آن وسیلھ بھ کھ خبره کارشناس یک و کرد خواھند
 -الزم و معتبر طرفین

 .بود خواھد الرعایھ

 استثنائات:  سوم فصل

 پرداخت قابل غیر خسارتھای- 23 ماده

 :باشد نمی بیمھ پوشش تحت نیز زیر خطرھای تحقق از ناشی خسارتھای پیوست، شرایط در شده ذکر موارد بر عالوه

 .ای ھستھ فضوالت یا سوخت ھرگونھ از ناشی رادیواکتیو مواد وسیلھ بھ آلودگی و ساز یون اشعھ

 .کاال واردکننده کشور مقامات توسط کاال ورود از ممانعت یا و گذار بیمھ طرف از کاال ورود قبول عدم
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