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ﺳﺎل اﻧﺗﺷﺎر 1397 :

ﺷراﯾط ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﯾﻣﮫ ھﺎی ﺑﺎرﺑری
ﻓﺻل اول  :ﮐﻠﯾﺎت
ﻣﺎده - 1اﺳﺎس ﻗرارداد
اﯾن ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﺑراﺳﺎس ﻗﺎﻧون ﺑﯾﻣﮫ ﻣﺻوب اردﯾﺑﮭﺷت ﻣﺎه ﺳﺎل  1316و ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺑﯾﻣﮫ ﮔذار )ﮐﮫ ﺟزء ﻻﯾﻧﻔﮏ ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد( ،ﺗﻧظﯾم
ﮔردﯾده و ﻣورد
ﺗواﻓق طرﻓﯾن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .آن ﻗﺳﻣت از ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺑﯾﻣﮫ ﮔذار ﮐﮫ ﻣورد ﻗﺑول ﺑﯾﻣﮫ ﮔر واﻗﻊ ﻧﮕردﯾده و ھﻣزﻣﺎن ﯾﺎ ﻗﺑل از ﺻدور ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﮐﺗﺑﺎ ً
ﺑﮫ ﺑﯾﻣﮭﮕذار
اﻋﻼم ﺷده اﺳت ﺟزء ﺗﻌﮭدات ﺑﯾﻣﮫ ﮔر ﻣﺣﺳوب ﻧﻣﯽ ﮔردد.
ﻣﺎده - 2ﺑﯾﻣﮫ ﮔر
ﺑﯾﻣﮫ ﮔر ﺷرﮐت ﺑﯾﻣﮫ ای اﺳت ﮐﮫ ﻣﺷﺧﺻﺎت آن در اﯾن ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﻗﯾد ﮔردﯾده و ﺟﺑران ﺧﺳﺎرت اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ را طﺑق ﺷراﯾط ﻣﻘرر در اﯾن
ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﺑر ﻋﮭده
دارد.
ﻣﺎده - 3ﺑﯾﻣﮫ ﮔذار
ﺑﯾﻣﮫ ﮔذار ﺷﺧص ﺣﻘﯾﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘوﻗﯽ ﻣذﮐور در ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﭘوﺷش ﺑﯾﻣﮫ را اﺑﺗﯾﺎع ﻧﻣوده و ﻣﺗﻌﮭد ﺑﮫ ﭘرداﺧت ﺣق ﺑﯾﻣﮫ آن اﺳت.
ﻣﺎده - 4ذﯾﻧﻔﻊ
ذﯾﻧﻔﻊ ﺷﺧص ﺣﻘﯾﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘوﻗﯽ ﻣذﮐور در ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ اﻋم از ﺑﯾﻣﮫ ﮔذار ﯾﺎ ﻏﯾر آن اﺳت ﮐﮫ ﺣق ﻣطﺎﻟﺑﮫ و درﯾﺎﻓت ﺗﻣﺎم ﯾﺎ ﻗﺳﻣﺗﯽ از
ﺧﺳﺎرت وارد ﺑﮫ
ﻣورد ﺑﯾﻣﮫ را دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﻣﺎده - 5ﻣورد ﺑﯾﻣﮫ
ﻣورد ﺑﯾﻣﮫ اﻣوال ﻣﻧدرج در ﺟدول ﻣﺷﺧﺻﺎت اﯾن ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
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ﻣﺎده - 6اﻧﻘﺿﺎی ﻣدت ﺑﯾﻣﮫ
اﻧﻘﺿﺎی اﯾن ﺑﯾﻣﮫ ﺑر اﺳﺎس ﺷرط  8ﮐﻠوز ﭘﯾوﺳت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،ﻟﯾﮑن در ﻣورد ﺣﻣل ﻏﯾر درﯾﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺗرﮐﯾﺑﯽ ،ﯾﮑﯽ از ﺷراﯾط زﯾر ﺟﺎﯾﮕزﯾن
ﺷرط 3/1/8
ﮐﻠوزھﺎی  C ،B ،Aﻣﯽ ﮔردد.
در ﻣورد ﺣﻣل ھواﯾﯽ  30روز ﭘس از رﺳﯾدن ھواﭘﯾﻣﺎی ﺣﺎﻣل ﮐﺎﻻ ﺑﮫ ﻓرودﮔﺎه ﮐﺷور ﻣﻘﺻد.
در ﻣورد ﺑﺎرﺑری ﺣﻣل زﻣﯾﻧﯽ  60روز ﭘس از ورود ﮐﺎﻻ ﺑﮫ ﻣرز زﻣﯾﻧﯽ ﮐﺷور ﻣﻘﺻد.
ﻣدﺗﮭﺎی ﯾﺎد ﺷده در اﯾن ﻣﺎده ﺑﺎ درﺧواﺳت ﺑﯾﻣﮫ ﮔذار و ﻣواﻓﻘت ﺑﯾﻣﮫ ﮔر و ﭘرداﺧت ﺣق ﺑﯾﻣﮫ اﺿﺎﻓﯽ ﻗﺎﺑل ﺗﻣدﯾد ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﻓﺻل دوم  :ﺷراﯾط
ﻣﺎده- 7ﺣﻣل ﮐﺎﻻ ﺑﺎ ﮐﺷﺗﯽ طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ﺷده
ﺣﻣل درﯾﺎﯾﯽ ﻣورد ﺑﯾﻣﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﮐﺷﺗﯽ طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ﺷده ﺻورت ﭘذﯾرد ،در ﻏﯾر اﯾن ﺻورت ﺑﯾﻣﮫ ﮔذار ﻣوظف اﺳت ﻣﺷﺧﺻﺎت
ﮐﺷﺗﯽ ﯾﺎ
ﺷﻧﺎورھﺎی ﻣورد ﻧظر را ﻗﺑل از ﺷروع ﺣﻣل ﺑﮫ ﺑﯾﻣﮫ ﮔر اﻋﻼم ﻧﻣوده و ﻣواﻓﻘت ﺑﯾﻣﮫ ﮔر را اﺧذ ﻧﻣﺎﯾد.ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺣﻣل ﮐﺎﻻ ﺑﺎ ﮐﺷﺗﯽ طﺑق
ﺑﻧدی ﻧﺷده ﺑدون
اطﻼع ﺑﯾﻣﮫ ﮔذار ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺑﯾﻣﮫ ﮔذار ﻣوظف اﺳت ﻣراﺗب را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘس از اطﻼع ﺑﮫ ﺑﯾﻣﮫ ﮔر اﻋﻼم ﻧﻣوده و ﺷراﯾط و
اﺿﺎﻓﮫ ﻧرخ ﻣرﺑوط ﺑﮫ
ﺣﻣل ﮐﺎﻻ ﺑﺎ ﮐﺷﺗﯽ طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ﻧﺷده را ﻗﺑول ﻧﻣﺎﯾد.
ﻣﺎده -8وظﯾﻔﮫ ﺑﯾﻣﮫ ﮔذار در اراﺋﮫ اطﻼﻋﺎت ﺑﮫ ﺑﯾﻣﮫ ﮔر
ﺑﯾﻣﮫ ﮔذار ﻣوظف اﺳت ﮐﻠﯾﮫ اطﻼﻋﺎت راﺟﻊ ﺑﮫ ﺣﻣل ﮐﺎﻻ و دﻓﻌﺎت آن از ﺟﻣﻠﮫ ﻣﺷﺧﺻﺎت وﺳﯾﻠﮫ ﯾﺎ وﺳﺎﯾل ﺣﻣل ،ﺣداﮐﺛر ارزش ﮐﺎﻻ در
ھر ﺣﻣل ،ﺗﺎرﯾﺦ
ﺣرﮐت آﻧﮭﺎ و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮭﺎی ھر ﻗﺳﻣت از ﻣﺣﻣوﻻت ﺑﯾﻣﮫ ﺷده را ﻗﺑل ﯾﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﻌد از ﺣﻣل و ﺑﮫ ھر ﺣﺎل ﻗﺑل از ورود وﺳﯾﻠﮫ ﺣﻣل ﺑﮫ
ﻣﻘﺻد ﺑﯾﻣﮫ ﮔر
اﻋﻼم ﻧﻣﺎﯾد .در ﻏﯾر اﯾن ﺻورت ﺣﺳب ﻣورد ﺑراﺳﺎس ﻣواد  12و  13ﻗﺎﻧون ﺑﯾﻣﮫ ﺧواھد ﺷد.
ﻣﺎده- 9ارزش ﻣورد ﺑﯾﻣﮫ
ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺑﯾن ﺑﯾﻣﮫ ﮔذار و ﺑﯾﻣﮫ ﮔر ﺗواﻓق ﺧﺎﺻﯽ ﺻورت ﻧﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻗﯾﻣت ﻣورد ﺑﯾﻣﮫ ﻋﺑﺎرت از ﻣﺟﻣوع ﻗﯾﻣت ﺧرﯾد ﮐﺎﻻ ،ھزﯾﻧﮫ
ﺣﻣل و ﻋدم اﻟﻧﻔﻊ
ﻣوﺿوع ﻣﺎده  10ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﻣﺎده - 10ﻋدم ﻧﻔﻊ
ﻣﯾزان ﻋدم ﻧﻔﻊ اﯾن ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﻣﻌﺎدل % 10ﻣﺟﻣوع ﻗﯾﻣت ﺧرﯾد ﮐﺎﻻ و ھزﯾﻧﮫ ﺣﻣل آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،ﻣﮕر آﻧﮑﮫ ﺻرﯾﺣﺎ ً ﺗواﻓق دﯾﮕری ﺷده
ﺑﺎﺷد.
ﻣﺎده - 11ﮐﺎﻻھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﺟﻔت ﯾﺎ دﺳت ﻋرﺿﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد
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ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺑﯾﻣﮫ ﮔر در ﻣورد ﮐﺎﻻھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﺟﻔت ﯾﺎ دﺳت ﻋرﺿﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﺑدون ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ارزش ﺟﻔت ﯾﺎ دﺳت ﺑودن آن ﺑﯾش
از ﻗﺳﻣت
ﺧﺳﺎرت دﯾده ﺑﮫ ﺗﻧﺎﺳب ﻣﺑﻠﻎ ﺑﯾﻣﮫ ﺷده ﻧﺧواھد ﺑود ،ﻣﮕر آﻧﮑﮫ ﺻرﯾﺣﺎ ً ﺗواﻓق دﯾﮕری ﺷده ﺑﺎﺷد.
ﻣﺎده - 12ﻣواد ﻣﺧدر
ﺑﮫ ﻣوﺟب اﯾن ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻣواد ﻣﺧدر ﺑﯾﻣﮫ ﻧﻣﯽ-ﺷود ﻣﮕر آﻧﮑﮫ> :
ﻧﺎم ﻣﺎده ﻣﺧدر و ﮐﺷورھﺎی ﺻﺎدر ﮐﻧﻧده و وارد ﮐﻧﻧده آن ﺻرﯾﺣﺎ ً در ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﻗﯾد ﺷده ﺑﺎﺷد.
ﭘرواﻧﮫ ﯾﺎ ﮔواھﯽ ﺻﺎدر ﺷده از طرف ﻣرﺟﻊ ﺻﻼﺣﯾت دار ﮐﺷوری ﮐﮫ ﻣﺎده ﻣﺧدر ﺑﮫ آن ﮐﺷور وارد ﻣﯽ ﺷود داﯾر ﺑر اﯾﻧﮑﮫ ورود
ﻣﺣﻣوﻟﮫ ﺑﮫ آن ﮐﺷور
ﻣﺟﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،ﯾﺎ آﻧﮑﮫ ﭘرواﻧﮫ ﯾﺎ ﮔواھﯽ از طرف ﻣرﺟﻊ ﺻﻼﺣﯾت دار ﮐﺷوری ﮐﮫ ﻣﺎده ﻣﺧدر از آﻧﺟﺎ ﺻﺎدر ﺷده اﺳت داﯾر ﺑراﯾﻧﮑﮫ
ﺻدور آن ﻣﺣﻣوﻟﮫ
ﺑﮫ ﻣﻘﺻد ﻣﻧدرج در ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ از طرف ﮐﺷور ﮔﯾرﻧده ﻣﺎده ﻣﺧدر ﺗﺄﺋﯾد ﺷده اﺳت ،ﺟزء ﻣدارک ﺧﺳﺎرت ﺑﮫ ﺑﯾﻣﮫ ﮔر ﺗﺳﻠﯾم ﺷود.
ﻣﺳﯾر ﺣﻣل ﻣﺎده ﻣﺧدر ،ﻣﺳﯾر ﻣﻌﻣوﻟﯽ و ﻋﺎدی ﺑرای ﺣﻣل آن ﻧوع ﻣواد ﺗﻠﻘﯽ ﺷود.
ﻣﺎده - 13وظﺎﯾف ﺑﯾﻣﮫ ﮔذار در ﺻورت وﻗوع ﺧﺳﺎرت
ﺑﯾﻣﮫ ﮔذار ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن او ﻣﻠزم ﺑﮫ رﻋﺎﯾت ﻣوارد زﯾر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد :
ﺑرای ھر ﺑﺳﺗﮫ ای ﮐﮫ ﻣﻔﻘود ﺷده ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ از ﻣﺗﺻدﯾﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل و ﯾﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻧدر و ﯾﺎ ﻣﺗﺻرﻓﺎن دﯾﮕر ﮐﺎﻻ ﮐﺗﺑﺎ ً درﺧواﺳت ﭘرداﺧت
ﺧﺳﺎرت
ﻧﻣﺎﯾﻧد.
در ﻣورد ﺧﺳﺎرﺗﮭﺎی ﻣﺷﮭود ﺑﮫ ﻣﺣض اطﻼع و ﻗﺑل از ﺗﺣوﯾل ﮔرﻓﺗن ﻣورد ﺑﯾﻣﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺎزدﯾد از ﻣﺗﺻدﯾﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل و ﯾﺎ ﺳﺎﯾر
ﻣﺗﺻرﻓﺎن ﮐﺎﻻ را ﺑﮫ
ﺻورت ﮐﺗﺑﯽ ﻧﻣوده و ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧﺳﺎرﺗﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ھﻧﮕﺎم ﺑﺎزدﯾد ﻣﺷﺧص ﻣﯽ ﮔردد .ﮔواھﯽ ﻣرﺑوط را ﮐﮫ ﺑﮫ اﻣﺿﺎی آﻧﮭﺎ رﺳﯾده ﺑﺎﺷد
درﯾﺎﻓت و از
ﺷراﯾط ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﯾﻣﮭ ھﺎی ﺑﺎرﺑری  -ﺑﯾﻣﮭ ﻧﺎﻣﮭ ھﺎ 8/6/2018
ﻧﺎﻣﺑردﮔﺎن درﺧواﺳت ﭘرداﺧت ﺧﺳﺎرت ﻧﻣﺎﯾﻧد.
در ﻣواردی ﮐﮫ از ﺳﺎﻟم ﺑودن ﮐﺎﻻ ﻣطﻣﺋن ﻧﺑﺎﺷﻧد ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ ﻧﺑﺎﯾد رﺳﯾد ﺑدون ﻗﯾد وﺷرط ﺑﮫ ﻣﺗﺻدﯾﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑدھﻧد )در ﭼﻧﯾن
ﻣواردی ﺑﺎﯾد
ﺣق ﺧود را ﺑرای ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﺧﺳﺎرت ﺑﺎ ﻗﯾد در ورﻗﮫ ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ ﯾﺎ رﺳﯾدی ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺗﺻدﯾﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻣﯽ دھﻧد ﻣﺣﻔوظ دارﻧد(.
ھرﮔﺎه در ھﻧﮕﺎم ﺗﺣوﯾل ﮐﺎﻻ زﯾﺎن ﯾﺎ آﺳﯾﺑﯽ ﻣﺷﮭود ﻧﺑﺎﺷد ،ﺑﯾﻣﮫ ﮔذار ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن وی ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺣداﮐﺛر ظرف ﺳﮫ روز از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺣوﯾل
ﮐﺎﻻ و اطﻼع از
ﺧﺳﺎرت ،ﻣراﺗب را ﮐﺗﺑﺎ ً ﺑﺎ ﭘﺳت ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﯾﺎ ﺗﻠﮕرام ﯾﺎ اظﮭﺎرﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﻣﺗﺻدﯾﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل اﻋﻼم ﻧﻣﺎﺋﯾد.
ﺗذﮐر :ﺑﮫ ﺻﺎﺣﺑﺎن ﮐﺎﻻ و ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن اﯾﺷﺎن ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣﻘررات ادارات و ﮔﻣرک ﺑﻧدر ﺗﺧﻠﯾﮫ را دﻗﯾﻘﺎ ً ﻣطﺎﻟﻌﮫ و رﻋﺎﯾت ﻧﻣﺎﯾﻧد.
در ﻣواردی ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﯾﺎ ﻗﺳﻣﺗﯽ از ﮐﺎﻻ از طرف ﻣؤﺳﺳﮫ ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﮫ ﺑﯾﻣﮫ ﮔذار و ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن او ﺗﺣوﯾل ﻧﺷود ،ﻧﺎﻣﺑردﮔﺎن ﻣوظﻔﻧد ﭘس
از ﺗﻧظﯾم
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ﺻورت ﺟﻠﺳﮫ ﮐﺳر ﺗﺧﻠﯾﮫ ،ﮔواھﯽ ﮐﺗﺑﯽ ﻋدم ﺗﺣوﯾل را از ﻣؤﺳﺳﮫ ﻣزﺑور ﺑﺧواھﻧد .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﮔواھﯽ ﻋدم ﺗﺣوﯾل در ﻣوﻋدھﺎی
ﻣﻘرر در زﯾر
ﺻﺎدر ﻧﺷود ،ﺑﯾﻣﮫ ﮔذار ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺣداﮐﺛر ظرف ﻣدت ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ درﺧواﺳت ﺧﺳﺎرت را ﺑﮫ ﻣوﺟب اظﮭﺎرﻧﺎﻣﮫ رﺳﻣﯽ از ﻣوﺳﺳﮫ ﺣﻣل و ﻧﻘل
ﺑﻧﻣﺎﯾد و
ﻣراﺗب را ﺑﮫ ﺑﯾﻣﮫ ﮔر اطﻼع دھد.
در ﺻورت ﺣﻣل ﺑﺎ ﮐﺷﺗﯽ ﺣداﮐﺛر  7ﻣﺎه ﭘس از ﺗﺧﻠﯾﮫ ﮐﺎﻻ از ﮐﺷﺗﯽ.
در ﺻورت ﺣﻣل ﺑﺎ ﮐﺎﻣﯾون و ﻗطﺎر ﺣداﮐﺛر  7ﻣﺎه ﭘس از ورود ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﺣﻣل ﺑﮫ ﻣرز.
در ﺻورت ﺣﻣل ﺑﺎ ھواﭘﯾﻣﺎ ﺣداﮐﺛر  3ﻣﺎه ﭘس از ﺗﺧﻠﯾﮫ ﮐﺎﻻ از ھواﭘﯾﻣﺎ.
ﺑﯾﻣﮫ ﮔذار و ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن او ﻣوظﻔﻧد در ﻣورد ﺧﺳﺎرت ﻣﺷﮭود ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوﺟب اﯾن ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﺑﯾﻣﮫ ﮔر ﺗﻌﮭد ﺟﺑران آن را دارد ،ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ
ﻣورد ﺑﯾﻣﮫ در ﯾد
ﻣﺗﺻدﯾﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل اﺳت ﻗﺑل و ﯾﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘس از ﺗﺣوﯾل ﮔرﻓﺗن ﮐﺎﻻ از آﻧﮭﺎ و ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺧﺳﺎرت در اﻧﺑﺎر ﮔﻣرک ﻣﺷﺎھده ﺷود ،ﻗﺑل از
ﺗﺣوﯾل ﮔرﻓﺗن
از اﻧﺑﺎر ،ﻣراﺗب را ﺑﮫ ﺑﯾﻣﮫ ﮔر ﯾﺎ ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺟﺎزی ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺑﯾﻣﮫ ﻣرﮐزی اﯾران ﻣﻌرﻓﯽ ﺧواھﻧد ﺷد ،اﻋﻼم ﻧﻣوده و درﺧواﺳت ﺑﺎزدﯾد
از ﮐﺎﻻ را
ﺑﻧﻣﺎﯾد.
ﻣﺎده - 14اﺧﺗﯾﺎرات ﺑﯾﻣﮫ ﮔر در ﻣورد اﻣوال ﺧﺳﺎرت دﯾده
ﺑﯾﻣﮫ ﮔر ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺿﻣن ﺗواﻓق ﺑﺎ ﺑﯾﻣﮫ ﮔذار اﻣوال ﺧﺳﺎرت دﯾده و ﻧﺟﺎت داده ﺷده را ﺗﻌﻣﯾر ،ﺗﻌوﯾض و ﯾﺎ ﺗﺻﺎﺣب ﻧﻣﺎﯾد .در ﺻورت
ﺗﺻﺎﺣب ھر ﻗﺳﻣت از
ﻣورد ﺑﯾﻣﮫ آﺳﯾب دﯾده ﺗوﺳط ﺑﯾﻣﮫ ﮔر در ﻣﻘﺎﺑل ﭘرداﺧت ﺧﺳﺎرت ﮐﺎﻣل آن ﻗﺳﻣت )ﺻرف ﻧظر از ﻓراﻧﺷﯾز( ﺑﯾﻣﮫ ﮔذار ﻣوظف اﺳت
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﻧﺗﻘﺎل
ﻣﺎﻟﮑﯾت ﻗﺳﻣت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑﯾﻣﮫ اﻗدام ﻧﻣﺎﯾد .ﺗﻌﻣﯾر و ﯾﺎ ﺗﻌوﯾض ﻣورد ﺑﯾﻣﮫ ﺧﺳﺎرت دﯾده ﺗوﺳط ﺑﯾﻣﮫ ﮔر ﺑﺎﯾد ظرف ﻣدﺗﯽ ﮐﮫ ﻋرﻓﺎ ً ﮐﻣﺗر
از آن ﻧﻣﯽ ﺷود،
اﻧﺟﺎم ﭘذﯾرد.
ﻣﺎده - 15اﺳﻧﺎدی ﮐﮫ ﺑرای درﺧواﺳت ﺧﺳﺎرت ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﮫ ﮔر ﺗﺳﻠﯾم ﮔردد
ﺑﯾﻣﮫ ﮔذار و ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن وی ﻣوظﻔﻧد در اﺳرع وﻗت ﮐﻠﯾﮫ اﺳﻧﺎد و ﻣدارک ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺧﺳﺎرت را ﺑﮫ ﺑﯾﻣﮫ ﮔر ﺗﺳﻠﯾم ﻧﻣﺎﯾﻧد .از ﺟﻣﻠﮫ اﺳﻧﺎد
ﯾﺎد ﺷده ﻋﺑﺎرﺗﻧد
از :
اﺻل ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﯾﺎ ﮔواھﯽ ﺑﯾﻣﮫ.
اﺻل ﺳﯾﺎھﮫ )ﻓﺎﮐﺗور( ﮐﺎﻻ ﺑﺎ ﻣﺷﺧﺻﺎت ﮐﺎﻣل و ﺻورت ﺗوزﯾن و ﺑﺳﺗﮫ ﺑﻧدی.
ﮐﻠﯾﮫ ﻧﺳﺦ اﺻﻠﯽ ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ درﯾﺎﯾﯽ و ﯾﺎ ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی دﯾﮕر.
ﺻورت وﺿﻌﯾت ﮐﺎﻻ در ﻣوﻗﻊ ﺗﺣوﯾل ﮔرﻓﺗن و ﺻورت وﺿﻌﯾت ﻣﯾزان ﺗوزﯾن ﮐﺎﻻ در آﺧرﯾن ﻣﻘﺻد ﻣﻧدرج در ﺑﯾﻣﮫ-ﻧﺎﻣﮫ.
ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت ﻣﺗﺑﺎدﻟﮫ ﺑﺎ ﻣﺗﺻدﯾﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل و اﺷﺧﺎص درﮔز ﻣﻧدرج در ﻣﺎده 13
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در ﺻورت ﻋدم ﺗﺣوﯾل ﮐﺎﻻ ،ﻋﻼوه ﺑر اﺳﻧﺎد و ﻣدارک ﻓوق ،ﺑرگ رﺳﻣﯽ ﮔواھﯽ ﻋدم ﺗﺣوﯾل ﺻﺎدره از طرف ﻣؤﺳﺳﮫ ﺣﻣل وﻧﻘل ﻧﯾز
ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ
ﺑﮫ ﻣﻘررات ﻣﻧدرج در ﺑﻧد  5از ﻣﺎده  13ﺑﮫ ﺑﯾﻣﮫ ﮔر ﺗﺳﻠﯾم ﮔردد.
ﺟواز ﺳﺑز ﮔﻣرﮐﯽ و ﺻورت ﻣﺟﻠس ﮐﺷف اﺧﺗﻼف در ﺻورت ﺻدور.
ﮔواھﯽ ﻣﺑداء.
ﮔزارش ﺑﺎزدﯾد ﺧﺳﺎرت ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺗوﺳط ﺑﯾﻣﮫ ﮔر ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺟﺎزی ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺑﯾﻣﮫ ﻣرﮐزی اﯾران ﻣﻌرﻓﯽ ﮔردﯾده اﻧد ﺗﮭﯾﮫ
ﺷده ﺑﺎﺷد.
ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺑﯾﻣﮫ ﮔر ﻋﻼوه ﺑر اﺳﻧﺎد ﻓوق اﻟذﮐر ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻣدارک دﯾﮕری داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ از ﺑﯾﻣﮫ-ﮔذار ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾد و ﺑﯾﻣﮫ
ﮔذار ﻣوظف
اﺳت ﻣدارک ﻣورد ﻧﯾﺎز را در اﺧﺗﯾﺎر او ﻗرار دھد.
ﻣﺎده - 16ﻣﮭﻠت ﭘرداﺧت ﺧﺳﺎرت ﺑﯾﻣﮫ ﮔر ﻣﮑﻠف اﺳت ﺣداﮐﺛر ظرف ﻣدت ﭼﮭﺎر ھﻔﺗﮫ ﭘس از درﯾﺎﻓت اﺳﻧﺎد و ﻣدارﮐﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﺳﺗﻧﺎد آﻧﮭﺎ
ﺑﺗواﻧد ﺣدود
ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺧود و ﻣﯾزان ﺧﺳﺎرت وارده را ﺗﺷﺧﯾص دھد اﻗدام ﺑﮫ ﺗﺳوﯾﮫ و ﭘرداﺧت ﺧﺳﺎرت ﻧﻣﺎﯾد.
ﻣﺎده - 17اﺻل ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﯽ ﮐﻠﯾﮫ ﺣﻘوق ﺑﯾﻣﮫ ﮔذار در ﻣﻘﺎﺑل اﺷﺧﺎص ﺛﺎﻟث ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺗﻘﺻﯾر ﯾﺎ ﻣﺳﺋوﻟﯾت اﺷﺧﺎص ﻣذﮐور در اﯾﺟﺎد ﺣﺎدﺛﮫ ﺗﺎ
ﻣﯾزان ﺧﺳﺎرت
ﭘرداﺧت ﺷده ﺑﮫ ﺑﯾﻣﮫ ﮔر ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽ ﮔردد و اﮔر ﺑﯾﻣﮫ ﮔذار اﻗداﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﻧﺎﻓﯽ ﺑﺎ ﺣق ﻣذﮐور ﺑﺎﺷد در ﻣﻘﺎﺑل ﺑﯾﻣﮫ ﮔر ﻣﺳﺋول ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ
ﺷود.
ﻣﺎده - 18ﺑﺎزدﯾدﮐﻧﻧدﮔﺎﻧﺑﺎزدﯾد ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺑﯾﻣﮫ ﮔر ﯾﺎ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺑﺎزدﯾدﮐﻧﻧده ﻣﺟﺎز از ﺧﺳﺎرت و ﺻدور ﮔزارش ﺑﺎزدﯾد از طرف اﯾﺷﺎن ﺑﮫ
ﻣﻧزﻟﮫ ﻗﺑول ﺗﻌﮭد از
طرف ﺑﯾﻣﮫ ﮔر ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﻣﺎده - 19ﮐﺗﺑﯽ ﺑودن اظﮭﺎرات ھرﮔوﻧﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد و اظﮭﺎر ﺑﯾﻣﮫ ﮔذار و ﺑﯾﻣﮫ ﮔر ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﮐﺗﺑﺎ ً ﺑﮫ آﺧرﯾن ﻧﺷﺎﻧﯽ اﻋﻼم ﺷده ارﺳﺎل ﮔردد.
ﻣﺎده - 20ﻣﮭﻠت ﺣﻣل ﮐﺎﻻ ﺑﯾﻣﮫ ﮔذار ﻣوظف اﺳت ﮐﺎﻻی ﻣوﺿوع اﯾن ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ را ﺣداﮐﺛر در ﻣدت دو ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ ﺻدور ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ
ﺣﻣل ﻧﻣﺎﯾد ،در ﻏﯾر
اﯾن ﺻورت ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﻓﺎﻗد اﻋﺗﺑﺎر ﺑوده و ﺑﯾﻣﮫ ﮔر ﺗﻌﮭدی ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺟﺑران ﺧﺳﺎرﺗﮭﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﺣﻣوﻻﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﻌد از ﻣﮭﻠت ﻣﻘرر ﺣﻣل
ﻣﯽ ﮔردد ،ﻧدارد.
ﺣق ﺑﯾﻣﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﺣﻣوﻻت ﺣﻣل ﻧﺷده ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺳﺗﻧدات اراﺋﮫ ﺷده ﺗوﺳط ﺑﯾﻣﮫ ﮔذار ﻗﺎﺑل اﺳﺗرداد ﺧواھد ﺑود.
ﻣﺎده - 21ﻣﮭﻠت اﻗﺎﻣﮫ دﻋوی ﺑﯾﻣﮫ ﮔر و ﺑﯾﻣﮫ ﮔذار ﺗواﻓق ﻧﻣودﻧد ﮐﮫ ﮐﻠﯾﮫ دﻋﺎوی ﻧﺎﺷﯽ از اﯾن ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ را از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑطﺎل ﯾﺎ ﻓﺳﺦ آن و
ﯾﺎ اﻧﻘﺿﺎی
ﻣدﺗﺑﯾﻣﮫ ظرف ﯾﮑﺳﺎل و در ﺻورت وﻗوع ﺣﺎدﺛﮫ ﻣوﺿوع ﺑﯾﻣﮫ ظرف دو ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ وﻗوع ﺣﺎدﺛﮫ ﻋﻠﯾﮫ ﯾﮑدﯾﮕر اﻗﺎﻣﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد و
ھرﮔوﻧﮫ ادﻋﺎﯾﯽ ﭘس از اﻧﻘﺿﺎی
ﻣدﺗﮭﺎی ﯾﺎد ﺷده را از ﺧود ﺳﺎﻗط ﻧﻣودﻧد .ﻣرور زﻣﺎن ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﮫ ﺳﻔﺎرﺷﯽ ،ﺗﻠﮕرام ﯾﺎ اظﮭﺎرﻧﺎﻣﮫ ﻗطﻊ ﻣﯽ ﺷود .ﻣدت ﻣرور زﻣﺎن
ﺟدﯾد ﺑﻌد از اﻧﻘطﺎع،
ﯾﮏ ﺳﺎل اﺳت.
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ﻣﺎده - 22ﺷرط ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ اﺧﺗﻼف ﻧﺎﺷﯽ از اﯾن ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ھﯾﺋت ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﺗﺷﮑل از دو ﻧﻔر ﮐﺎرﺷﻧﺎس ﺧﺑره ﮐﮫ ھر ﯾﮏ از طرﻓﯾن
اﻧﺗﺧﺎب
ﺧواھﻧد ﮐرد و ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻧﺎس ﺧﺑره ﮐﮫ ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ آن دو اﻧﺗﺧﺎب ﺧواھد ﺷد واﮔذار ﻣﯽ ﮔردد و ﻧظر اﮐﺛرﯾت ھﯾﺎت ﺑرای ھر ﯾﮏ از
طرﻓﯾن ﻣﻌﺗﺑر و ﻻزم-
اﻟرﻋﺎﯾﮫ ﺧواھد ﺑود.
ﻓﺻل ﺳوم  :اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﺎت
ﻣﺎده - 23ﺧﺳﺎرﺗﮭﺎی ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﭘرداﺧت
ﻋﻼوه ﺑر ﻣوارد ذﮐر ﺷده در ﺷراﯾط ﭘﯾوﺳت ،ﺧﺳﺎرﺗﮭﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺣﻘق ﺧطرھﺎی زﯾر ﻧﯾز ﺗﺣت ﭘوﺷش ﺑﯾﻣﮫ ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد:
اﺷﻌﮫ ﯾون ﺳﺎز و آﻟودﮔﯽ ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﻣواد رادﯾواﮐﺗﯾو ﻧﺎﺷﯽ از ھرﮔوﻧﮫ ﺳوﺧت ﯾﺎ ﻓﺿوﻻت ھﺳﺗﮫ ای.
ﻋدم ﻗﺑول ورود ﮐﺎﻻ از طرف ﺑﯾﻣﮫ ﮔذار و ﯾﺎ ﻣﻣﺎﻧﻌت از ورود ﮐﺎﻻ ﺗوﺳط ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﺷور واردﮐﻧﻧده ﮐﺎﻻ.
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