بیمه باربری
بیمه های حمل و نقل (باربری) بیمه ای است که به موجب آن يك طرف (بیمه گر) در مقابل حق بیمه ای
که از طرف دیگر (بیمه گذار) دریافت می کند ،متعهد می شود چنانچه در جریان حمل کاال از نقطه ای به
نقطه دیگر در نتیجه وقوع خطرهای موضوع بیمه ،کاال تلقی شده و یا دچار خسارت گردد و یا بیمه گذار در
رابطه با این خطرات هزینه هایی را متحمل شود ،زیان وارده را جبران نماید .

انواع بیمه های باربری :
الف -بیمه حمل و نقل کاال شامل داخلی -صادراتی-وارداتی-ترانزیت که از طریق زمینی ،هوایی ،دریایی و
یا ترکیبی ،کاالی مورد بیمه جابجا می گردد .ب -بیمه پول :شامل وجوه در راه – وجوه در صندوق ج -بیمه
کشتی د -بیمه هواپیما.

1.بیمه پول(وجوه) :
موجودی در صندوق بانک ها موسسات و شرکت ها اعم از وجه نقد اوراق بهادار و مسکوکات در تمام
مدت شبانه روز در مقابل خطرات ناشی از دزدی مسلحانه یا غیر مسلحانه ( با شکستن حرز) ،تصرف ،
قهر و تهدید ،آتش سوزی  ،انفجار ،سیل ،زلزله ،شورش اعتصاب و اغشاش در محدوده جغرافیایی کشور
تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد .همچنین وجوه انتقالی نیز در مقابل خطرات ناشی از آتش سوزی –
انفجار – دزدی – مسلحانه و غیر مسلحانه فقدان و دست خوردگی  ،تحت پوشش بیمه قرار می گیرد.

2.بیمه هواپیما :
بیمه هاي هوايي را با توجه به نوع خطرات تحت پوشش ،مي توان به دسته هاي ذيل در ارتباط با بیمه
انواع هواپیماهاي مسافربري و باري ،هلیكوپتر و انواع هواپیماهاي سبك و فوق سبك تقسیم نمود:
بیمه نامه بدنه هواپیما
بیمه نامه سرنشینان هواپیما
بیمه نامه مسئولیت قانوني نسبت به اشخاص ثالث (غیر از مسافران (
بیمه نامه مسئولیت بار همراه مسافرين
بیمه نامه مسئولیت كاالي حمل شده توسط هواپیما
بیمه نامه لوازم يدكي هواپیما
بیمه نامه فقدان گواهي پرواز خلبان ،كمك خلبانان و مهندسین پرواز

2-1-بیمه نامه بدنه هواپیما :
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در اين زمینه تعهدات بیمه گر شامل جبران هزينه هاي خسارت و زيان هاي وارد به هواپیما در صورت از
بین رفتن يا آسیب ديدگي هواپیما بر اثر وقوع خطرات مشمول بیمه باشد  .ضمنا در اين بخش هزينه هاي
مربوط به فرود اضطراري هواپیما  ،هزينه هاي امداد و نجات هواپیما و هزينه هاي پاكسازي باند فرودگاه
طبق شرايط بیمه نامه قابل پرداخت مي باشد  .از جمله بیمه نامه هاي ديگر تحت عنوان بیمه نامه
هواپیما مي توان به بیمه نامه فرانشیز بدنه و بیمه نامه جنگ بدنه اشاره كرد.

بیمه نامه فرانشیز بدنه :
از آنجائیكه در بعضي موارد فرانشیز در نظر گرفته شده براي بیمه نامه باال مي باشد  ،بیمه گذار با
پرداخت حق بیمه مربوطه و بر اساس شرايط بیمه نامه بدنه صادره  ،فرانشیز ببمه نامه بدنه را نیز تحت
پوشش بیمه اي در مي آورد.

بیمه نامه جنگ بدنه :
از آنجائیكه طبق شرايط بیمه نامه بدنه  ،خسارت ناشي از جنگ  ،اقدامات تروريستي و موارد نظیر آن
استثنا گرديده است  ،بیمه گذار با پرداخت حق بیمه مربوطه و بر اساس بیمه نامه بدنه صادره قسمتي از
پوششها كه در بیمه نامه استثنا گرديده است را تحت پوشش در مي آورد.

2-2بیمه نامه سرنشینان هواپیما :بیمه سرنشین (مسافرين و خدمه پروازي) به دو صورت قابل ارائه خواهد بود:

بیمه نامه حوادث سرنشین :
بر اساس اين پوشش بیمه گر جبران كلیه صدمات بدني ناشي از حادثه وارد به مسافرين كه منجر به فوت
و يا نقص عضو دائم مي گردد  ،مادامي كه ايشان به هواپیما سوار مي شوند  ،در مدتي كه داخل هواپیما
هستند و در حالیكه از هواپیما پیاده مي شوند و طبق جدول مورد توافق با بیمه گذار را متعهد مي گردد.

بیمه نامه مسئولیت قانوني سرنشینان :
بر اساس اين پوشش بیمه گر كلیه وجوهي را كه بیمه گذار تحت عنوان مسئولیت قانوني بابت صدمات
بدني ناشي از حادثه ( منجر به فوت و يا غیر از آن ) وارد به مسافرين مادامي كه به هواپیما سوار مي
شوند ،در مدتي كه داخل هواپیما هستند و يا در حالیكه از هواپیما پیاده مي شوند شامل نقص عضو
موقت ،نقص عضو دائم و هزينه هاي درماني را تحت پوشش بیمه اي در مي آورد

2-3بیمه نامه مسئولیت قانوني نسبت به اشخاص ثالث :چنانچه در نتیجه برخورد هواپیما و يا سقوط اشخاص و يا اشیا از هواپیما خسارتي به اشخاص ثالث وارد
شود و بیمه گذار قانونا مسئول شناخته شده و وجوهي را بعنوان جبران خسارت (به انضمام هزينه هايي
كه علیه بیمه گذار توسط محاكم صالحه صادر شود ) بابت جراحات بدني ناشي از حادثه منجر به فوت يا
عیر از آن و صدمات وارد به اموال بپردازد  ،بیمه گر مبالغ پرداختي را به وي بازپرداخت خواهد كرد.
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2-4بیمه نامه مسئولیت بار همراه مسافرين :در اين پوشش خسارت وارد به بار همراه مسافران به  02دالر براي هر كیلو گرم كاال تحت پوشش در مي
آيد ،مگر آنكه صاحب كاال قبل از تحويل كاال خود با اعالم ارزش واقعي آن و با پرداخت حق بیمه اضافي ،
كاالي خود را به ارزش واقعي بیمه نمايد

2-5بیمه نامه مسئولیت کاالی حمل شده توسط هواپیما :در این پوشش خسارت وارد به کاال که با صدور بارنامه توسط هواپیما حمل می گردد به میزان  02دالر
برای هر کیلو گرم کاال تحت پوشش در می آید  ،مگر آنکه صاحب کاال قبل از تحویل کاالی خود با اعالم
ارزش واقعی آن و با پرداخت حق بیمه اضافی  ،کاالی خود را به ارزش واقعی بیمه نماید .

2-6بیمه لوازم يدكي هواپیما :اين بیمه نامه پوشش دهنده كلیه اسباب  ،آالت  ،تجهیزات و لوازم يدكي كه براي هواپیما مورد استفاده
قرار گرفته و همچنیني تجهیزات كمكي و وسايل نقلیه فرودگاهي  ،كه جهت امور مربوط به تعمیرات و
تخلیه بار هواپیما مي باشد را تحت پوشش قرار مي دهد.

2-7بیمه نامه فقدان گواهي پرواز خلبانان  ،كمك خلبانان و مهندسین پرواز :اين بیمه نامه تامین كننده خسارت منافع مالي وارد به خلبانان ،كمك خلبانان و مهندسین پرواز در صورتي
كه در اثر بیماري و يا حادثه ،گواهینامه پروازي خود را بطور موقت و يا دائم از دست داده و به تبع آن مزاياي
آتي گواهینامه خود را از دست دهند ،را تحت پوشش قرار مي دهد .ضمنا پوششهاي بیمه اي ديگر نظیر
بیمه مسئولیت تولیدات ،بیمه مسئولیت آشیانه پروازي و بار آويزان نیز تحت پوشش بیمه هاي هوايي
قابل بررسي و ارائه مي باشد.

3.بیمه کشتی :
در بیمه كشتي شركت بیمه با توجه به نوع پوشش شناورها مسئول جبران خسارت بدنه شناورها مي
باشد كه در بعضي پوششها  3/4مسئولیت ناشي از تصادم و همچنین زيان همگاني تحت پوشش قرار
مي گیرند  .بنابراين در بیمه كشتي خسارت ناشي از خطرات ذيل تحت پوشش قرار مي گیرند:

الف -خسارت وارد به كشتي در نتیجه خطرات زير:
آتش سوزي ،انفجار و طوفان
به گل نشستن و يا برخورد با صخره
تصادم شناور بیمه شده با شناورهاي ديگر
تركیدن ديگ بخار ،شكست شفت

www.tehrancityco.ir

باربری تهران سی تی – 11477884-11477888

زيان همگاني و هزينه هاي نجات
خسارت وسايل و ادوات صیادي (شناورهاي صیادي(
برخورد هواپیما يا وسائل مشابه و يا اشیاي كه از آنها سقوط كند به مورد بیمه ،برخورد مورد بیمه با
وسايل نقلیه زمیني ،حوضچه تعمیرات تجهیزات و تاسیسات ساحلي
زمین لرزه  ،فوران آتشفشان يا صاعقه
حوادث ناشي از بارگیري ،تخلیه يا جابجايي كاال (يا ماهي صید شده در مورد شناورهاي صیادي)

ب -مسئولیت ناشي از تصادم:
در صورتي كه كشتي بیمه شده با كشتي ديگري اعم از شناور يا ثابت تصادم كند و بیمه گذار مسئول
جبران خسارت شناخته شود موارد ذيل قابل پرداخت مي باشد:
تلف يا آسیب ديدگي كشتي ديگر يا محموالت آن كشتي و يا هر شي ديگر
تاخیر يا زيان معقول ناشي از عدم استفاده كشتي ديگر يا محموالت آن كشتي سهم زيان همگاني ،
هزينه هاي نجات (قراردادي يا غیر قراردادي) به كشتي ديگر و يا اموال آن قابل پرداخت است.

انواع پوششهای بیمه ای در بیمه حمل و نقل کاال:

1.شرط تلف کامل کاال)(Total Loss
در این نوع بیمه خسارت کلی کاال در یک مرحله در نتیجه آتش سوزی یا غرق کامل تحت پوشش می
باشد.

2.شرطC
این بیمه مشمول خطرات زیر می باشد :
آتش سوزی یا انفجار
به گل نشستن و زمین گیر شدن  ،برخورد با کف دریا  ،غرق یا واژگون شدن کشتی یا شناور
وازگون یا از راه خط خارج شدن وسیله حمل زمینی
تصادم یا برخورد کشتی یا شناور یا هر وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی به غیر از آب
تخلیه کاال در بندر اضطراری
فدا کردن کاال در جریان خسارت عمومی
به دریا انداختن کاال جهت سبک سازی کشتی
زیان همگانی و هزینه های نجات
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مسئولیت مشترک در تصادم

3.شرط B
در بیمه با شرط  Bبیمه گر متعهد جبران کلیه خطراتی که در شرط Cتحت پوشش می باشد بانضمام
خسارات ناشی از خطرات بشرح زیر می باشد:
زلزله -آتشفشان یا صائقه
ورود آب دریا  ،دریاچه یا رودخانه به کشتی  ،شناور  ،محفظه کاال ،کانتینر ویا لیفت وان
از بین رفتن کامل هر کاال در کشتی یا شناور و تلف کلی هر بسته به علت سقوط در هنگام بارگیری و
یا تخلیه کشتی یا شناور
به دریا افتادن کاال از روی عرشه کشتی
ضمنا بیمه کاال به شرط  Bعالوه بر خطرات مذکور در کلوز Bخطرات عدم تحویل  ،دزدی ،دله دزدی،
ساییدگی  ،زنگ زدگی ريا ،نشت  ،شکست  ،لب پریدگی ،کج شدن  ،خراشیدگی و ضربه دیدگی و
خسارات ناشی از جنگ  ،ریزش کسری نیز پذیرفته می شود .

فرانشیز (سهم بیمه گذار از خسارت وارده) :
خسارت ناشی از خطرات مذکور در شرط  Bبه استثنای خسارات ناشی از خطراتی که در شرط  Cعدم
تحویل تحت پوشش می باشد معدل سه درصد ارزش هر بسته خسارت دیده مشمول فرانشیز است .

4.شرطA
این نوع بیمه کاملترین نوع بیمه حمل و نقل است و بیشتر برای کاالهای حساس و آسیب پذیر مورد
استفاده دارد و کلیه خطرات به جز موارد استثناء شده را شامل می شود.
استثنائات (مواردی که از شمول بیمه خارج می باشند):
اشعه یون ساز و آلودگی مواد رادیواکتیو ناشی از هر گونه سوخت یا فضوالت هسته ای
عدم قبول ورود کاال از طرف بیمه گذار و یا ممانعت از ورود کاال توسط کشور وارد کننده کاال
سوء عمل ارادی بیمه گذار که منجر به خسارت یا تلف مورد بیمه شده باشد
نشست و ریزش عادی مورد بیمه و خطرات مشابه آنها مانند کسری عادی وزن و فرسودگی و
پوسیدگی
تلف ،آسیب یا هزینه ناشی از ناکافی و نامناسب بودن بسته بندی یا آماده سازی مورد بیمه
تلف ،آسیب یا هزینه ناشی از عیب ذاتی یا ماهیت مورد بیمه
تلف ،آسیب یا هزینه ناشی از کاربردی هر نوع سالح جنگی که با انرژی ،شکست هسته ای یا
واکنش مشابه دیگر یا نیرو و ماده رادیواکتیو کار کند .
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عدم قابلیت دریانوردی کشتی یا کرجی یا مناسب بودن کشتی ،کرجی ،وسیله حمل ،کانتینر یا لیف
وان جهت حمل سالم مورد بیمه
توضیح اینکه  :خطرات جنگ ،اعتصاب ،شورش ،بلوا ،تروریسم ،جزء استثنائات بیمه نامه می باشد و در
صورتی که توافقی بین بیمه گر و بیمه گذار انجام پذیرد این خطرات می تواند تحت پوشش قرار گیرد.

تخفیفات و كاهش نرخ هاي مصوب در بیمه هاي باربري:
بیمه ایران در صورت وجود شرایط الزم  ،تسهیالت زیر را در بیمه های باربری لحاظ می نماید.
10%

تخفیف پرداخت نقدی حق بیمه

10%

تخفیف حمل در کانتینر تا بندر یا گمرک کشورمقصد

20%

تخفیف حمل در کانتینر تا مقصد نهایی در بیمه نامه

25%

تخفیف حمل با هواپیما

30%

تخفیف واردات بدون انتقال ارز (بدون گشایش اعتبار بانکی)

30%
خزر.
45%
65%
گردد.

تخفیف جهت حمل کاال از طریق کشتی بین بنادر وجزایر کشورهای حوزه خلیج فارس و دریای
تخفیف در بیمه نامه های صادراتی به صورت ریالی.
تخفیف در بیمه نامه های صادراتی به صورت ارزی .دراین نوع بیمه خسارت به ارز پرداخت می

اسناد و مدارک خسارت بیمه های باربری

الف -اسناد و مدارک الزم جهت بررسی و پرداخت خسارت محصوالت وارداتی و صادراتی
1.بارنامه
2.فاکتور خرید
3.صورت بسته بندی
4.گواهی مبداء
5.راهنامه سی .ام .آر (در حمل های زمینی)
6.کپی پشت و روی پروانه ورودی کاال
7.قبوض انبار گمرکی
8.صورتمجلس گمرکی یا بندری
9.گواهی کسر تخلیه یا عدم تحویل (در صورت کسری کاال)
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10.گزارش بازدید نماینده لویدز (در صورتیکه خسارت خارج از کشور واقع شده باشد)
11.گزارش مقامات انتظامی محل وقوع حادثه (در مورد خسارتهای ناشی از حادثه)
12.برگ جانشینی یا فرم وکالتنامه التین

ب -اسناد و مدارک الزم جهت بررسی و پرداخت خسارت محصوالت حمل و نقل داخلی
1.اعالم خسارت بموقع بیمه گذار
2.صورتمجلس یا گزارش کارشناسی شرکت بیمه مبنی بر تعیین میزان خسارت
3.گزارش پلیس
4.بارنامه حمل
5.فاکتور یا سندی مبنی بر تعیین ارزش واقعی بیمه شده
ج -اسناد و مدارک الزم جهت بررسی و پرداخت خسارت محصوالت وسائط نقلیه آبی (شناورهای کوچک
دریایی)
1.نامه سازمان بنادر و دریانورد ی مبنی بر وقوع حادثه
2.گزارش هواشناسی محل حادثه
3.گزارش مقامات انتظامی محل حادثه
4.پروانه ثبت و بهره برداری
5.گزارش قابلیت دریاپیمایی از موسسات معتبر و مورد تائید سازمان بنادر و دریانوردی
6.گواهی نامه ایمنی سازمان بنادر و دریانوردی
7.آخرین مجوز خروج شناور از بندر مبداء

د -اسناد و مدارک الزم جهت بررسی و پرداخت خسارت بدنه کشتی
1.نامه سازمان بنادر و دریانوردی
2.گزارش هواشناسی محل حادثه
3.گزارش کارشناسی
4.پروانه ثبت و بهره برداری معتبر
5.گواهی های ایمنی و قابلیت دریانوردی و طبقه بندی معتبر از موسسات مجاز
6.الگ بوک -کتاب ثبت وقایع کشتی

ه -اسناد و مدارک الزم جهت بررسی و پرداخت خسارت بدنه موتور لنج
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1.نامه سازمان بنادر و دریانوردی
2.گزارش هواشناسی محل حادثه
3.گزارش مقامات انتظامی محل حادثه
4.گزارش کارشناسی
5.پروانه ثبت و بهره برداری
6.گزارش قابلیت دریاپیمایی از موسسات معتبر و مورد تائید سازمان بنادر و دریانوردی
7.گواهی نامه ایمنی سازمان بنادر و دریانوردی
8.آخرین مجوز خروج موتور لنج از بندر مبداء
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