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 1397سال انتشار :                  1نسخھ               اصطالحات بیمھ باربری               

 
 باربری بیمھ اصطالحات

 

 )  Letter Of Credit( اسنادی اعتبار

 ركمدا دریافت از پس كاال خریدار حساب بھ و دستور بھ كھ شودمي متعھد اعتبار کنندهگشایش بانك آن موجب بھ کھ است قراردادی
 و مبادالت انجام ترتیب این بھ و کند واریز است؛ فروشنده نماینده کھ کنندهپرداخت بانک حساب بھ را كاال وجھ ،)حمل اسناد(معین

 .گویندمی نیز LC اختصار بھ را اسنادی اعتبار. شودمی تسھیل المللیبین معامالت

 

 ) Bill Of Lading( بارنامھ

 میزان کاال، فرستنده و گیرنده آدرس و نام کاال، مشخصات و صادر ونقل حمل موسسھ طرف از کھ است بھاداری اوراق بارنامھ
 آن مالكیت سند و كاال دریافت رسید حمل، قرارداد منزلھ بھ بارنامھ. شودمی قید آن در کاال وزن و تعداد مشخصات، حمل، کرایھ
 .است

 

 ) Manifest( مانیفست

 توانمي فارسي در. دارند بارنامھ یك از بیشتر كھ گویندمي را ھاییكامیون از كاروان یك با قطار یك یا كشتي یك محموالت فھرست
 .است محمولھ بھ مربوط ھایبارنامھ كلیھ ریز حاوي كھ خواند كاال كل فھرست را آن

 

 )  Proforma( پروفرما

 شپی را پروفورما. كندمي صادر فروش شرایط و ارزش تعیین یا فروش، پیشنھاد عنوان بھ مبدأ از فروشنده كھ است خریدی سند
 .گویندمي نیز فاكتور

 

 ) Abandoned merchandise( متروکھ كاالي
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 بالصاحب جملھ از گوناگون دلیل بھ و یافتھ پایان اختصاصی انبار یا گمركي اماكن در آنھا قانونی توقف مدت كھ است كاالھایی
 .باشند نشده ترخیص شدن خارج رده از یا و ماندن استفادهبی ماندن،

 

 ) Incoterms( اینكوترمز

 خارجی تجارت قراردادھای در استفاده مورد مھم اصطالحات تفسیر براي المللیبین مقررات از ایمجموعھ ”اینكوترمز“ از منظور
 در مشابھ اصطالحات از گوناگون تفسیرھای از ناشی ابھامات رفع منظور بھ و) ICC( المللیبین بازرگانی اتاق توسط کھ است

 .شودمی بھنگام و تھیھ  مختلف كشورھای

 

Totall  Loss  

 نای. گیرددربرمی را ھواپیما سقوط/ شدن غرق/ سوزیآتش اثر بر مرحلھ یک در بیمھ مورد کامل شدن تلف فقط: شده بیمھ خطرات
 .دارد اعتبار مقصد کشور ورودی مبادی بھ رسیدن تا فقط نامھبیمھ

 

 ) Partshipment( پارتشیپمنت

 .شود حمل نامھ بیمھ در مندرج مقصد بھ مبداء از پارتی چند  طی بیمھ مورد کاالی کھ معنی این بھ دفعات بھ حمل یعنی

 

 )  Transshipment( ترانسشیپمنت

 دیگر نقلیھ وسیلھ بھ نقلیھ وسیلھ یک از بیمھ مورد محمولھ انتقال

 

 ):Charter Ship( چارتر کشتی

 .باشد سفری یا زمانی صورت بھ تواندمی اجاره این. کندمی کار ایاجاره صورت بھ کھ است کشتی

 

 )  Liner  Ships( الینر ھاىکشتى

 .  کنندمى فعالیت منظم برنامھ با و معین خطوط در خاصى ضوابط تحت ھاکشتى این

 

 ) Tramp Ships( ترامپ ھاىکشتى

 .کنندمى حمل بخواھد کاال صاحب کھ اىنقطھ ھر بھ را محمولھ و کنندنمى فعالیت منظمى مسیر در ھاکشتى این

 

 )  Ship Classification( کشتی بندیطبقھ

 كھ للیالمبین معتبر مؤسسات توسط معموال شرایط ایـــن و باشند دارا باید كاال حامل ھایكشتي كھ است شرایطی بندیطبقھ از منظور
 .شودمی كنتـرل ھستند؛ لندن گرانبیمھ انستیتوی قبول مورد
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 )  Class Ship Certificate( کشتی بندیطبقھ گواھی

 . شودمی صادر کشتی دریانوردی قابلیت میزان تعیین منظور بھ و مجاز بندیرده مؤسسات توسط کھ است مخصوص گواھی نوع یک

 

 ) Classified Ship( شده بندیطبقھ کشتی

 .باشد معتبر بندیطبقھ گواھی دارنده کھ  کشتی ھر از است عبارت شده بندیطبقھ کشتی

 

 )RO-RO( رو -رو كشتي

 

 توانندمی مسافر و بار حامل نقلیھ وسایل و است عقب و جلو یا پھلو قسمت در) Ramp( مخصوص سکوی بھ مجھز کھ کشتی نوعی
 .شوند خارج یا وارد آن بھ خود چرخ با مستقیماً 

 

 ) Barge( بارج

 حمل برای دوبھ از. رودمی کار بھ آب روی بر مواد یا کاال از زیادی نسبتا حجم نقل و حمل برای کھ است شناوری بارج یا دوبھ
 اردند موتور معموالً  دوبھ. برندمی کار بھ رودھا و ھاکانال در را ھادوبھ بیشتر. شودمی استفاده کاال از ریادی میزان یا بزرگ اشیای

 .شوندمی كشیده كش یدك توسط موتور بدون ھایبارج صورت این در کھ

 

 )  Landing craft( کرافت لندینگ

 زبا با کھ ھستند شناور جلوی در دری دارای شناورھا این اغلب. است خودرو جاییجابھ آن وظیفھ معموأل کھ است دریایی شناور یک
 .شودمی انجام آن طریق از تخلیھ و بارگیری عمل و شده دارشیب سطح یک بھ تبدیل شدن،

 

 )  Bogie( بوژی

 وزن بھ توجھ با کھ رودمی کار بھ سنگین بسیار بارھای حمل برای و است بار میزان با متناسب محورھای دارای تریلر نوعی
 . شود خواھد زیاد یا و کم محورھا تعداد محمولھ

 )Lash ( 

 .کندمی حمل خود کشتی عرشھ روی بر را بار حاوی مشابھ شناورھای سایر یا و بارج تعدادی کھ است کشتی نوعی

 وارداتی باربری بیمھ

 واردکننده ایرانی ھای شرکت. شود می صادر شوند، می ایران وارد خارجی کشور چند یا یک از کھ محموالتی برای نامھ بیمھ این 
 .ھستند نامھ بیمھ نوع این تھیھ بھ مجبور خارجی اجناس

 صادراتی باربری بیمھ
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 .شود می صادر شود، می فرستاده کشورھا سایر بھ ایران کشور از کھ محموالتی برای نامھ بیمھ این 

 

 ترانزیت باربری بیمھ

. شود می صادر شوند، می حمل دیگر خارجی کشور چند یا یک بھ خارجی کشور چند یا یک از کھ محموالتی برای نامھ بیمھ این 
 .نیست ایران مقصدشان و مبدا اما نکنند، عبور ایران از است ممکن کنند عبور ایران از است ممکن

 

 داخلی باربری بیمھ

 .شوند می حمل دیگر شھر بھ شھری از کشور داخل در کھ است کاالھایی مخصوص نامھ بیمھ نوع این

 کشور داخل در دیگر مکان بھ مکانی از حمل برای را خود کاالھای دارند تمایل کاال صاحبان و تجار کھ است زمانی برای: موردی
 .دھند قرار بیمھ پوشش تحت

 

 وانت مثل( ندارند رسمی بارنامھ صدور مجوز کھ است موسساتی و تولیدکنندگان تجار، از دستھ آن برای نامھ بیمھ این: قراردادی
 .کنند بیمھ را ھایشان محمولھ خواھند می و) بارھا

 

 داخلی باربری بیمھ مشمول خطرات

 ماشین با خارجی جسم برخورد یا خارجی جسم با بار حمل ماشین برخورد بار، حمل ماشین سقوط و واژگونی سوزی، آتش تصادف،
 .بار حمل

 شوند می ذکر باربری بیمھ در طرفین توافق صورت در کھ خطراتی

 ولھمحم با خارجی جسم برخورد نقلیھ، وسیلھ روی از کاال افتادن شود، می وارد آن بھ کاال تخلیھ یا بارگیری زمان در کھ خساراتی
 .محمولھ سرقت شده، بیمھ
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