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 1397سال انتشار :                  1نسخھ               بیمھ باربری داخلی                

 

 داخلی باربری بیمھ
 

 شکل چند بھ توان می را داخلی باربری ھای نامھ بیمھ. باشد می ایران کشور داخل در مقصد و مبدأ داخلی، باربری ھای بیمھ در
 :نمود صادر

 پوشش، تحت خطرات مانند طرفین تعھدات و حقوقی کلی رئوس و بیمھ اصلی شرایط قرارداد این در:  عمومی ھای نامھ بیمھ) الف
 دلیل، ھمین بھ و باشد می متعددی ھایحمل شامل گرددکھمی موافقت ومشخص معین ایبیمھ سرمایھ یک با و شودمی معین حمل شیوه

 .باشد می اعتبار دارای رسد پایان بھ متعدد ھای حمل طریق از شده توافق سرمایھ کھ زمانی تا قرارداد

 زا نامھ بیمھ صدور و گذار بیمھ مراجعھ بھ نیاز مختلف حملھای برای کھ است این در ھا نامھ بیمھ و قراردادھا نوع این منافع از یکی
 . شود می وقت اتالف از جلوگیری و ھا ھزینھ کاھش باعث و نبوده گر بیمھ طرف

 

 داخلی باربری بیمھ

 بتداا در گذار بیمھ کھ بود این داشت وجود عمومی شرایط با نامھ بیمھ روش در کھ محدودیتھائی از یکی:  باز پوشش با نامھ بیمھ) ب
 اب نامھ بیمھ روش کھ شد سبب مشکل این لذا. نمود می پرداخت را بیمھ حق از باالئی درصد یا بیمھ حق صدرصد نامھبیمھ صدور
 .شود ارائھ باز پوشش

 

 حق و شودمی صادر  بیمھ ازسوی بیمھ گواھی ھفتھ یک ھر شودمی انجام گذار بیمھ و ما بین کھ توافقی با باز پوشش با نامھ بیمھ در
 و دارد قرار پوشش تحت کاال حمل دفعات کلیھ واقع در. گردد می پرداخت گذار بیمھ سوی از شده حمل ھای سرمایھ با متناسب بیمھ

 توافق و مذاکره است، یکسال معموالً  قرارداد مدت چون ضمن در. گردد درخواست ایجداگانھ پوشش حمل ھر برای کھ نیست نیازی
 .باشد نمی ضروری آن مورد در مجدد
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 فرم طبق بیمھ مورد مشخصات آن در و شود می صادر معینی کاالی حمل برای کھ است ای نامھ بیمھ: ساده ھای نامھ بیمھ)  ج
 و بیمھ مورد وضعیت از قبالً  شما کھ است این کاال نقل و حمل ساده ھای نامھ بیمھ صدور الزمھ. گردد می قید آن در باربری پیشنھاد

 .دھید قرار ما اختیار در را اطالعات این و داشتھ اطالع آن حمل چگونگی

 

 شکل چند بھ توان می را داخلی باربری ھای نامھ بیمھ. باشد می ایران کشور داخل در مقصد و مبدأ داخلی، باربری ھای بیمھ در
 :نمود صادر

 

 پوشش، تحت خطرات مانند طرفین تعھدات و حقوقی کلی رئوس و بیمھ اصلی شرایط قرارداد این در:  عمومی ھای نامھ بیمھ) الف
 دلیل، ھمین بھ و باشد می متعددی ھایحمل شامل گرددکھمی موافقت ومشخص معین ایبیمھ سرمایھ یک با و شودمی معین حمل شیوه

 .باشد می اعتبار دارای رسد پایان بھ متعدد ھای حمل طریق از شده توافق سرمایھ کھ زمانی تا قرارداد

 

 زا نامھ بیمھ صدور و گذار بیمھ مراجعھ بھ نیاز مختلف حملھای برای کھ است این در ھا نامھ بیمھ و قراردادھا نوع این منافع از یکی
 . شود می وقت اتالف از جلوگیری و ھا ھزینھ کاھش باعث و نبوده گر بیمھ طرف

 

 بتداا در گذار بیمھ کھ بود این داشت وجود عمومی شرایط با نامھ بیمھ روش در کھ محدودیتھائی از یکی:  باز پوشش با نامھ بیمھ) ب
 اب نامھ بیمھ روش کھ شد سبب مشکل این لذا. نمود می پرداخت را بیمھ حق از باالئی درصد یا بیمھ حق صدرصد نامھبیمھ صدور
 .شود ارائھ باز پوشش

 

 حق و شودمی صادر  بیمھ ازسوی بیمھ گواھی ھفتھ یک ھر شودمی انجام گذار بیمھ و ما بین کھ توافقی با باز پوشش با نامھ بیمھ در
 و دارد قرار پوشش تحت کاال حمل دفعات کلیھ واقع در. گردد می پرداخت گذار بیمھ سوی از شده حمل ھای سرمایھ با متناسب بیمھ

 توافق و مذاکره است، یکسال معموالً  قرارداد مدت چون ضمن در. گردد درخواست ایجداگانھ پوشش حمل ھر برای کھ نیست نیازی
 .باشد نمی ضروری آن مورد در مجدد

 

 فرم طبق بیمھ مورد مشخصات آن در و شود می صادر معینی کاالی حمل برای کھ است ای نامھ بیمھ: ساده ھای نامھ بیمھ)  ج
 و بیمھ مورد وضعیت از قبالً  شما کھ است این کاال نقل و حمل ساده ھای نامھ بیمھ صدور الزمھ. گردد می قید آن در باربری پیشنھاد

 .دھید قرار ما اختیار در را اطالعات این و داشتھ اطالع آن حمل چگونگی

 

  داخلی باربری بیمھ پوشش تحت خطرات

 .شوندمی تقسیم اضافی و اصلی  دستھ دو بھ داخلی باربری ھایبیمھ در پوشش تحت خطرات

 

  داخلی باربری بیمھ اصلی خطرات

 :شامل آیدمی در ای بیمھ پوشش تحت داخلی ھایبیمھ در معموال کھ خطرات

 سوزی آتش 
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 )نقلیھ وسیلھ شدن واژگون و نقلیھ وسیلھ شدن پرت نقلیھ، وسیلھ تصادف( نقلیھ وسیلھ حادثھ

 . باشدمی خطرات این از ناشی معموال جاده حوادث در شده ایجاد ھایخسارت ٪۷۰ حدود

 

  داخلی باربری بیمھ اضافی خطرات

 : مانند نماید،می تھدید را محموالت کھ دارد وجود نیز دیگری خطرات نقل و حمل در

 نقلیھ وسیلھ روی از محمولھ شدن پرت

 بالعکس و شده بیمھ محمولھ با خارجی جسم برخورد

 تخلیھ و بارگیری از ناشی خسارات

 محمولھ کلی سرقت

 

 

 

 

 

 

 تیباربری تھران سی جمع آوری : 
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