
 

 
1 
 

باربری تھران سی تی       http://www.tehrancityco.ir 
 

 1397سال انتشار :                  1نسخھ               انواع بیمھ باربری                   

 

 باربری بیمھ انواع
 

 

 اییدری نقل و حمل و باربری بیمھ داشتھ، تشابھ امروزی بیمھ قواعد با زیادی حدود تا کھ بیمھ نوع ترینقدیمی محققین اعتقاد بھ
 .است بوده رایج بانکداران و داران سرمایھ و کشتی مالکان تجار، بین در وسطی قرون اواسط در نامھبیمھ این. باشدمی

 

 فھرست
 

 داخلی پوشش

 

 اصلی خطرات

 

 اضافی خطرات

 

 گربیمھ تعھدات خاتمھ و شروع

 

 ھا کشتی بندی طبقھ شرط

 

 اضافی ارزش بیمھ
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 )اینکوترمز( کاال فروش و خرید متحدالشکل ھایقرارداد

 

 ھا نرخ اضافھ مشمول موارد

 

 تخفیف مشمول موارد

 

 گربیمھ بھ اطالعات ارائھ در گذاربیمھ وظیفھ

 

 خسارت وقوع صورت در گذاربیمھ وظایف

 

 خسارت درخواست برای نیاز مورد اسناد

 

 شوندمی عرضھ دست یا جفت صورت بھ کھ کاالھایی

 

 چیست؟ کاال نقل و حمل و باربری بیمھ

 

 بیمھ عمومی اصطالحات

 

 نقل و حمل و باربری بیمھ تخصصی اصطالحات

 

 جغرافیایی محدوده اساس بر نقل و حمل و باربری بیمھ انواع

 

 وارداتی نقل و حمل و باربری بیمھ

 

 صادراتی نقل و حمل و باربری بیمھ

 

 ترانزیت نقل و حمل و باربری بیمھ
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 داخلی نقل و حمل و باربری بیمھ

 

 پوشش اساس بر نقل و حمل و باربری بیمھ انواع

 

 )Total Loss( کاال تمامی رفتن بین از نامھبیمھ

 

 C شرایط مجموعھ

 

 B شرایط مجموعھ

 

 A شرایط مجموعھ

 

 نقل و حمل و باربری بیمھ گانھ سھ کلوزھای استثنائات

 

 آمده در امروزی شکل بھ تا نموده سپری زمان ولط در را خود تکاملی سیر اجتماعی ھایپدیده سایر ھمچون کاال نقل و حمل بیمھ
 .است

 

 سسھمؤ. باشدمی لندن گرانبیمھ مؤسسھ آنھا ترینمعروف کھ داشتھ مؤثر نقش مختلفی مؤسسات و مراجع عوامل، ،گیری شکل این در
 و کشتی زمینھ در و بوده نقل و حمل و باربری بیمھ بیمھ حقوقی و فنی مسائل حاوی کھ نمود تدوین را مقرراتی و شرایط نامبرده

 بھ مربوط ،شرایط آخرین ونقل حمل دربیمھ. قرارگرفت ما کشور جملھ از جھان کشورھای از بسیاری در نامھبیمھ صدور مبنای کاال،
 شده  F.P.A ،W.A ،ALL RISKS قدیمی شرایط جایگزین ترتیب بھ و معروف  C ،B ،A شرایط بھ کھ باشدمی میالدی ۱۹۸۳ سال
 .است

 

 چیست؟ کاال نقل و حمل و باربری بیمھ 

 حق دریافت مقابل در گربیمھ آن موجب بھ کھ است ایبیمھ) ھوایی و دریایی زمینی،( کاال نقل و حمل و باربری بیمھ
 ،)کاال حمل مقصد( دیگر نقطھ بھ) کاال حمل مبداء( ای نقطھ از کاال حمل جریان در کھ درصورتی شودمی متعھد گذار،بیمھ از بیـمھ

 این با رابطھ در ھایی ھزینھ گذاربیمھ یا و شود خسارت دچار یا و شده تلف کاال ،بیمھ موضوع خطرھای وقوع اثر در
 طریق از نیز ثالث اشخاص بھ وارده زیان موارد بعضی در برآن عالوه. نماید جبران را وارد ھایخسارت تمام شود، متحمل خطرات

 .شودمی جبران بیمھ این
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 بیمھ عمومی اصطالحات

 ھب آن مقابل تعریف با عمومی شرایط این در باشند، داشتھ است ممکن کھ دیگری مفھوم و معنی ھر از نظر صرف زیر اصطالحات
 :است رفتھ کار

 جبران بھ متعھد بیمھ، حق دریافت ازای در و است شده نوشتھ نامھبیمھ این در آن مشخصات کھ است ایبیمھ شرکت: گربیمھ
 .باشدمی نامھبیمھ در مندرج شرایط طبق احتمالی ھایخسارت

 

 

 آن مھبی حق پرداخت متعھد و نموده خریداری را بیمھ کھ کھ است نامھبیمھ این در مذکور حقوقی یا حقیقی شخص گذاربیمھ: گذاربیمھ
 .باشدمی

 

 وی بھ خسارت از بخشی یا تمام و است گردیده درج نامھبیمھ این در وی نام گذاربیمھ درخواست بھ بنا کھ است شخصی: ینفعذ
 .شودمی پرداخت

 

  

 

 نامھبیمھ در کھ ترتیبی بھ یا نامھبیمھ صدور ھنگام را آن است موظف گذاربیمھ و شده مشخص نامھبیمھ در کھ است مبلغی: بیمھ حق
 .نماید پرداخت گربیمھ بھ شود،می مشخص

 

 .باشدمی نامھبیمھ این مشخصات جدول در مندرج اموال بیمھ موضوع:  بیمھ موضوع

 

 از ییک ترکیبی، یا دریایی غیر حمل مورد در اما باشد،می پیوست کلوز شرایط اساس بر نامھبیمھ این مدت: نامھ بیمھ اعتبار مدت
 :گرددمی C ،B ،A کلوزھای جایگزین زیر شرایط

 

 .مقصد کشور فرودگاه بھ کاال حامل ھواپیمای رسیدن از پس روز ۳۰ ھوایی حمل مورد در

 .مقصد کشور زمینی مرز بھ کاال ورود از پس روز ۶۰ زمینی حمل مورد در

 .باشدمی تمدید قابل اضافی بیمھ حق پرداخت و گربیمھ موافقت و گذاربیمھ درخواست با شده، ذکر ھایمدت

 

 .گرددمی مشخص نامھبیمھ در آن میزان و است گذاربیمھ عھده بھ کھ است خسارت ھر از بخشی: فرانشیز

 

 نقل و حمل و باربری بیمھ تخصصی اصطالحات
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 خسارتی ھرگونھ در دریایی، سفر یک در دخیل ھایطرف ھمھ آن پایھ بر کھ است دریانوردی قانون اصول از یکی:  ھمگانی زیان
 یمسھ تناسب بھ گرفتھ، صورت اضطراری موارد از نجات منظور بھ آن کاالھای یا کشتی از بخشی داوطلبانھ کردن قربانی با کھ

 .ھستند

 

 

 فنی و مالی ظرفیت بر مازاد ایبیمھ تعھدات از بخشی بیمھ شرکت آن موجب بھ کھ واگذاری قرارداد): Reinsurance( اتکایی بیمھ
 .نمایندمی بیمھ) اتکایی بیمھ ھایشرکت( دیگر بیمھ ھایشرکت یا شرکت نزد مجدداً  را، خود

 

 و گیرنده آدرس و نام کاال، مشخصات و صادر نقل و حمل و باربری بیمھ مؤسسھ طرف از کھ است بھاداری اوراق بارنامھ: بارنامھ
 االک دریافت رسید حمل، قرارداد منزلھ بھ بارنامھ. گرددمی قید آن در کاال وزن و تعداد مشخصات، حمل، کرایھ میزان کاال، فرستنده

 .است آن مالکیت سند و

 

Total Loss :گیردمی بر در را ھواپیما سقوط شدن، غرق سوزی، آتش اثر بر مرحلھ یک در بیمھ مورد کامل شدن تلف فقط .
 .دارد اعتبار مقصد کشور ورودی مبادی بھ رسیدن تا فقط نامھبیمھ این

 

 .برود بین از کالً  شدن غرق یا سوزیآتش حادثھ در مثالً  کاال وقتی یعنی: واقعی

 ترجیح رگبیمھ صورت این در. شود بیشتر آن واقعی ارزش از کھ باشد قدر آن کاال بازسازی یا و تعمیر ھزینھ کھ است وقتی: فرضی
 .بپردازد را آن غرامت دھدمی

 

 یمتق مجموع شامل بیمھ مورد ارزش باشد، نپذیرفتھ صورت خاصی توافق گربیمھ و گذاربیمھ بین کھ صورتی در: بیمھ مورد ارزش
 .باشدمی النفع عدم و حمل ھزینھ کاال، خرید

 

 دیگری توافق صریحاً  آنکھ مگر باشد،می آن حمل ھزینھ و کاال خرید قیمت مجموع ٪۱۰ معادل نامھبیمھ این نفع عدم میزان: نفع عدم
 .باشد شده

 

 چیست؟ پارتشیپمنت

 .گردد حمل نامھبیمھ در مندرج مقصد بھ ء مبدا از مرحلھ چند طی بیمھ مورد کاالی کھ معنی این بھ دفعات؛ بھ حمل یعنی

 

 چیست؟) Transshipment( ترانشیپمنت
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 کھ است رایج کیبیتر نقل و حمل در بیشتر انتقال و نقل نوع این. است ترانشیپمنت دیگر نقلیھ وسیلھ بھ نقلیھ وسیلھ یک از کاال انتقال
. شودمی هاستفاد مقصد بھ کاال ارسال برای وسایل سایر و تریلر کامیون، قطار، ھواپیما، کشتی، جملھ از مختلف نقلیھ وسایل از آن در

 .باشدمی مستقیم غیر انتقال و مستقیم انتقال شکل دو بھ و بوده ھمراه مجدد بارگیری و تخلیھ با غالباً  انتقال جریان

 

 چیست؟)FOB( بی او اف

 شتیک روی تحویل لحظھ تا قیمت معنی بھ و کاالست نقل و حمل از خاص فرآیند یک توصیف برای ای کلمھ عرشھ، روی تحویل یا
 تمامی و شود متقبل اصلی حمل محل تا را کاال ھایھزینھ تمامی دارد وظیفھ فروشنده فوب، شرایط در المللیبین قوانین بنابر. است

 .شودمی متقبل خریدار را غیره و وارداتی ھایتعرفھ بیمھ، حمل، کرایھ از اعم مرحلھ این از بعد ھایھزینھ

 

 جغرافیایی محدوده اساس بر نقل و حمل و باربری بیمھ انواع

 

 وارداتی نقل و حمل و باربری بیمھ) ۱

 براتی، خریدھای صورت بھ کھ گردند،می خریداری خارجی کشورھای از حقوقی و حقیقی اشخاص توسط کھ است کاالھایی مختص
 کاال انکنندگ وارد برای بیمھ نوع این خرید جاری، قوانین بھ توجھ با و گیردمی انجام اسنادی اعتبارات طریق از یا و ارز انتقال بدون

 .باشدمی اجباری

 

 صادراتی نقل و حمل و باربری بیمھ) ۲

 ھب. دارند صادراتی نامھبیمھ بھ نیاز فروش، شرایط انواع اساس بر گردد،می حمل خارجی کشورھای مقصد بھ ایران از کھ کاالھایی
 .دھندمی قرار پوشش تحت را مقصد کشور تا ایران کشور از صادره کاالی بیمھ ھایشرکت بیمھ، این موجب

 

 .باشدمی اھمیت حائز ھانامھ بیمھ نوع این در گذاربیمھ یا نفع ذی نمودن مشخص

 

 ترانزیت نقل و حمل و باربری بیمھ) ۳

 ھبیم بھ. باشد داشتھ قرار حمل مسیر در نیز ایران کشور است ممکن و بوده ایران کشور از خارج در ھاحمل از برخی مقصد و مبداء
 مورد آنھا برای عیناً  صادراتی ھاینامھ بیمھ شرایط و نرخ و گویندمی ترانزیت ھاینامھ بیمھ ھا، حمل نوع این بھ مربوط ھاینامھ

 .گیردمی قرار استفاده

 

 .است الزامی نقل و حمل و باربری ھایبیمھ مدیریت مجوز ھانامھ بیمھ نوع این صدور برای

 

 داخلی نقل و حمل و باربری بیمھ) ۴

 تحت یمھب این توسط شوند،می جابجا ایران کشور جغرافیایی محدوده در تجار و تولیدکنندگان توسط کھ ھایی محمولھ و تولیدات کلیھ
 .گیرندمی قرار بیمھ ھایشرکت نزد ایبیمھ پوشش
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 پوشش اساس بر نقل و حمل و باربری بیمھ انواع

 

 )Total Loss( کاال تمامی رفتن بین از نامھبیمھ) ۱

 

. است یافتھ شھرت گمرگی بیمھ یا تشریفاتی بیمھ بھ اساساً  و ندارد چندانی کاربرد و شده منسوخ دنیا در عمالً  Total Loss بیمھ
 ھب و حمل جریان در محمولھ و کاال تمامی کھ کندمی گذاربیمھ خسارت جبران بھ اقدام زمانی گربیمھ ،نامھ بیمھ این شرایط براساس

 باقی آن از اندکی صرفاً  و رفتھ بین از کاال عمده بخش اگر دلیل ھمین بھ و است؛ رفتھ بین از دریا، خطرات از یکی علت
 تحت باید صادراتی کاالی ،وزیران ھیئت مصوبات اساس بر. داشت نخواھد کاال خسارت جبران در تعھدی گربیمھ بماند،
 گربیمھ نزد کاالست با متناسب کھ را خود نیاز مورد ایبیمھ پوشش خریدار کھ است این بر عرف چون و قرارگیرد ایبیمھ پوشش
 تفادهاس مورد صادرات عملیات برای کاال ترخیص جھت و تشریفاتی صورت بھ صرفاً  ایبیمھ پوشش نوع این کند تھیھ خود کشور
 .گرفتمی قرار

 

 C شرایط مجموعھ) ۲

 

 :از عبارتست C کلوز با کاال گرانبیمھ شرایط مجموعھ در پوشش تحت خطرات

 

 .انفجار یا سوزیآتش

 .شناور یا کشتی شدن واژگون یا شدن غرق دریا، کف با برخورد گیرشدن، زمین نشستن، گل بھ

 .خط یا راه از زمینی حمل وسیلھ شدن خارج یا شدن واژگون

 .آب از غیر بھ خارجی جسم ھر با دیگر حمل وسیلھ ھر یا شناور کشتی، برخورد یا تصادم

 .اضطراری بندر در کاال تخلیھ

 .ھمگانی زیان جریان در کاال کردن فدا

 .سازی سبک برای کاال انداختن دریا بھ

 .ھمگانی خسارت

 .تصادم در مشترک مسئولیت

 

 عدم( کلوز طبق کاال کامل بستھ یک تحویل عدم خطر اضافی بیمھ حق دریافت با توانمی ،C کلوز در شده اشاره خطرات بر عالوه
 طبق کاال لکام بستھ یک تحویل عدم( شرط قید ضمن باید صورت این در کھ داد؛ قرار پوشش تحت را) لندن گرانبیمھ انستیتو تحویل
 .گردد الصاق نامھبیمھ بھ نیز اشاره مورد کلوز نامھ، بیمھ خصوصی شرایط بخش در) کلوز
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 کھ کاالھا برخی برای فقط معموالً  کھ گردد،می محسوب قیمت ارزان ھاینامھ بیمھ جزء خود، محدود خطرات بھ توجھ با نامھبیمھ این
 …. و فوالد ورق تیرآھن، حمل برای مثالً  رود؛می کار بھ است، کمتر آنھا جزئی ھایخسارت احتمال

 B شرایط مجموعھ) ۳

 

 :از عبارتست B کلوز با کاال گرانبیمھ شرایط مجموعھ در پوشش تحت خطرات

 

 .C شرایط مجموعھ در شده ذکر خطرات تمامی

 .صاعقھ یا آتشفشان زلزلھ،

 .کشتی عرشھ روی از کاال افتادن دریا بھ

 .انبار محل یا کانتینر کاال، محفظھ شناور، کشتی، بھ رودخانھ دریاچھ، دریا، آب ورود

 .ناورش یا کشتی تخلیھ یا و بارگیری ھنگام در افتادن علت بھ بستھ ھر کلی تلف یا و شناور یا درکشتی ھربستھ کلی تلف

 

 قالب دزدی، دلھ و دزدی کاال، کامل بستھ یک تحویل عدم از ناشی خسارات B شرایط در مندرج خطرات بر عالوه قوانین مطابق
 .باشدمی بیمھ پوشش تحت نیز دیگر کاالھای از ناشی خسارت و ریزش شکست، زدگی، روغن آبدیدگی، زدگی،

 

 خسارت از گذاربیمھ سھم یا فرانشیز

 

 بھ فرانشیز عنوان تحت دیده خسارت بستھ ھر ارزش ٪۳ معادل ایران، در اضافی خطرات پوشش علت بھ B شرایط مجموعھ در
 .باشدمی بارنامھ در مندرج بندی بستھ واحد کوچکترین بستھ، از منظور. بود خواھد گذاربیمھ عھده

 

 .شد نخواھد اعمال فرانشیز باشد،می مشترک  B و  C شرایط بین کھ خطراتی برای

 

 A شرایط مجموعھ) ۴

 در کھ مذکور شرایط مجموعھ در شده استثنا( شده استثناء موارد جز بھ خطرات تمامی ،A کلوز با کاال گرانبیمھ شرایط مجموعھ در 
 .گیردمی قرار پوشش تحت) کرد خواھیم اشاره آنھا بھ استثنائات بخش

 

 نقل و حمل و باربری بیمھ گانھ سھ کلوزھای استثنائات 

 

 :شود نمی زیر خطرات شامل وجھ ھیچ بھ C و B ،A کلوزھای شرایط با نقل و حمل و باربری بیمھ
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 .گذاربیمھ توسط عمدی خسارت ایجاد اثر در ھزینھ یا دیدن آسیب شدن، تلف

 .بیمھ مورد عادی فرسودگی یا و حجم با وزن عادی کسری عادی، ریزش و نشست

 .بیمھ مورد کاالی سازی آماده یا بندی بستھ نبودن کافی یا بودن نامناسب اثر در ھزینھ یا آسیب شدن، تلف

 .بیمھ مورد کاالی ماھیت یا ذاتی عیب علت بھ ھزینھ یا دیدن آسیب شدن، تلف

 .باشد شده بیمھ خطرات از ناشی تأخیر این اگر حتی باشد، تأخیر آن علت کھ ای ھزینھ یا دیدن آسیب شدن، تلف

 .باشد مدهآ وجود بھ کشتی گردانندگان یا کنندگان اجاره مدیران، مالکان، ورشکستگی اثر در کھ ھایی ھزینھ یا دیدن آسیب شدن، تلف

 شابھم واکنش یا ای ھستھ شکست یا اتمی انرژی با کھ ای وسیلھ یا سالح نوع ھر کاربرد از ناشی ای ھزینھ یا دیدن آسیب شدن، تلف
 .باشد اکتیو رادیو ماده یا نیرو یا دیگر

 .بیمھ مورد کاالی ایمن حمل برای شناور یا کشتی بودن نامناسب یا و شناور یا کشتی دریانوردی قابلیت عدم

 .امور این از ناشی داخلی خوردھای و زد یا و قیام شورش، انقالب، داخلی، جنگ جنگ،

 .آنھا شروع بھ اقدام از ناشی اثرات یا امور این از ناشی اثرات یا تصرف مصادره، ضبط، توقیف،

 .داخلی اغتشاشات یا و آشوبھا کارگری، ھایدرگیری کار، محل تعطیل اعتصاب،

 .تروریستی عمل ھرگونھ

 

 ابلق آنھا، بھ مربوط پوشش خرید و اضافھ ھزینھ دریافت با…  و اعتصاب و بلوا شورش، جنگ، خطر جملھ از استثنائات، از بعضی
 .باشندمی شدن بیمھ

 

 داخلی پوشش) ۵

 

 شرح بھ کھ شودمی تقسیم اضافی و اصلی خطرات دستھ دو بھ پوشش تحت خطرات داخلی نقل و حمل و باربری ھاینامھ بیمھ در
 :باشدمی ذیل

 

 اصلی خطرات

 اطیارتب و است بیشتر خاص کاالھای با مرتبط خطرات سایر بھ نسبت آنھا وقوع احتمال کھ است این اصلی خطرات نامگذاری دلیل
 :از عبارتند خطرات این. ندارد بیمھ مورد ماھیت بھ

 

 نقلیھ وسیلھ شدن پرت و شدن واژگون تصادف، شامل نقلیھ وسیلھ حادثھ و سوزیآتش

 

 اضافی خطرات
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 توانیم اضافی بیمھ حق پرداخت و گذاربیمھ درخواست با کھ باشدمی کاال نوع با مرتبط بیشتر و بوده متنوع خطرات از دستھ این
 :از عبارتند اضافی رایج خطرات. داد پوشش را آنھا

 

 .بیمھ مورد با خارجی جسم برخورد

 .باشد رسیده گربیمھ رویت بھ دیده خسارت کاالی اینکھ بر مشروط نقلیھ؛ وسیلھ روی از محمولھ شدن پرت

 .بیمھ مورد تخلیھ و بارگیری

 .محمولھ ارزش درصد ۲۰ فرانشیز با نقلیھ وسیلھ با ھمراه محمولھ کلی سرقت

 باید اضافی خطرات و شودمی چاپ داخلی نقل و حمل و باربری بیمھ خصوصی درشرایط فرض پیش صورت بھ اصلی خطرات 
 .گردد درج خصوصی شرایط در اصلی خطرات قسمت در اضافی، بیمھ حق دریافت با گذاربیمھ درخواست اخذ از پس

 

 شرایط در باید زیر متن صورت این غیر در. است الزامی نقل و حمل و باربری نامھبیمھ متن در بارنامھ و نقلیھ وسیلھ شماره درج
 .گردد درج نامھبیمھ خصوصی

 

 گریمھب صورت این غیر در. نماید اعالم گربیمھ بھ کتباً  را بارنامھ و نقلیھ وسیلھ شماره حمل شروع از پیش است موظف گذاربیمھ”  
 .“داشت نخواھد وارد خسارت قبال در تعھدی ھیچگونھ

 

 نقل و حمل و باربری بیمھ

 

 گربیمھ تعھدات خاتمھ و شروع

 المللی بین نقل و حمل و باربری ھاینامھ بیمھ 

 در شده ذکر نگھداری محل یا انبار از بیمھ، مورد کاالی کھ زمانی از نامھبیمھ این. است یکسان C و B ،A ھاینامھ بیمھ اعتبار مدت 
 در و غازآ نماید، ترک بار اولین برای و وقفھ بدون دیگری حمل وسیلھ ھر یا نقلیھ وسیلھ توسط را مقصد و شود بارگیری نامھ، بیمھ

 :یابدمی خاتمھ شود، واقع زودتر کدام ھر زیر، حاالت از یکی در و یابدمی ادامھ حمل عادی جریان طول

 

 .نامھ بیمھ در شده درج مقصد در نھایی نگھداری محل یا انبار در دیگر نقلیھ وسیلھ یا حمل وسیلھ از کاال کامل تخلیھ محض بھ

 قبل ای نامھبیمھ در مندرج مقصد در دیگر نگھداری محل یا انبار ھر بھ دیگر نقلیھ وسیلھ یا حمل وسیلھ از کاال کامل تخلیھ محض بھ
 .باشند گرفتھ نظر در کاال توزیع و تقسیم یا حمل مسیر از خارج در کاال نگھداری برای وی کارکنان یا گذاربیمھ کھ آن، از

 ملح وسایل سایر یا زمینی حمل وسایل از یک ھر از حمل، عادی مسیر از خارج گیرندمی تصمیم او کارکنان یا گذاربیمھ کھ ھنگامی
 .کنند استفاده بیمھ مورد کاالی نگھداری برای کانتینر یا

 .تخلیھ بندر آخرین در کشتی از بیمھ مورد کاالی کامل تخلیھ از روز ۶۰ انقضای محض بھ
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 قصدم بھ کاال کھ باشد قرار نامھ، بیمھ مدت انقضای از قبل و تخلیھ نھایی بندر در کشتی از بیمھ مورد کاالی تخلیھ از پس ھرگاه
 اب ولی است باقی خود اعتبار بھ نامھبیمھ شرایط در مقرر مدت طی بیمھ شود، حمل نامھبیمھ در شده تعیین مقصد از غیر دیگری
 .است اعتبار فاقد دیگر مقصد بھ حمل شروع

  

 

 

 

 

 داخلی ھاینامھ بیمھ

 

 ترک حمل، شروع منظور بھ را، نامھبیمھ این در شده درج نگھداری محل یا انبار کاال حامل نقلیھ وسیلھ کھ زمانی از داخلی نامھبیمھ
 خاتمھ نامھبیمھ این در مندرج مقصد بھ حمل وسیلھ رسیدن محض بھ و یابدمی ادامھ حمل عادی مسیر و جریان طول در و آغاز نماید،

 .یابدمی

 

 ھا نامھبیمھ اعتبار مدت

  

) اتیصادر و وارداتی( نقل و حمل و باربری بیمھ عمومی شرایط طبق نامھ، بیمھ اعتبار مدت تاریخ انقضای از قبل تا کھ صورتی در
 ارائھ رگبیمھ بھ را نامھبیمھ تمدید درخواست نامھ، بیمھ مدت انقضای از پیش باید گذاربیمھ باشد، نشده حمل محمولھ از بخشی یا تمام
 .گردد صادر مربوطھ الحاقیھ تا دھد

 

 ھا کشتی بندی طبقھ شرط

 

 ایاعض یا اعضاء از یکی توسط بندیرده نظر از کھ محرک، نیروی دارای و فلزی بدنھ با پیما اقیانوس یا پیما دریا شناور، نوع ھر
 از ھمچنین و باشد قرارگرفتھ تأیید مورد ایرانی، بندیرده مجاز مؤسسات یا و) IACS( بندیرده موسسات المللی بین انجمن بھ وابستھ

 .گرددمی تلقی شده بندی طبقھ کشتی باشد، بندیرده کلوز با منطبق نیز سنی محدودیت نظر

 

 مشخصات است موظف گذاربیمھ صورت این غیر در پذیرد، صورت شده بندی طبقھ کشتی وسیلھ بھ باید بیمھ مورد دریایی حمل
 شتیک با کاال حمل چنانچھ. نماید اخذ را گربیمھ موافقت و نموده اعالم گربیمھ بھ حمل شروع از قبل را نظر مورد شناورھای یا کشتی
 اعالم گربیمھ بھ اطالع، از پس بالفاصلھ را، مراتب است موظف گذاربیمھ باشد، گرفتھ صورت گذاربیمھ اطالع بدون نشده بندی طبق

 .نماید قبول را نشده بندی طبقھ کشتی با کاال حمل بھ مربوط نرخ اضافھ و شرایط و نموده

 

 نامھبیمھ نمت در“ پیوست کلوز طبق شده بندی طبقھ کشتی ”قید است کشتی آن نقلیھ وسیلھ کھ نقل و حمل و باربری ھاینامھ بیمھ در
 .باشدمی الزامی
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 اضافی ارزش بیمھ

 

 مل،ح کرایھ بابت توانمی گذار،بیمھ درخواست صورت در نقل، و حمل و باربری بیمھ نامھ آئین عمومی شرایط و قوانین بھ باتوجھ
 درجمن کاالی ارزش دھنده تشکیل ھایمؤلفھ شناسائی ابزارھای از یکی. نمود اضافھ را شده بیمھ سرمایھ ھا، ھزینھ سایر و النفع عدم
 FOB طشرای تحت صادره فاکتورھای مثال عنوان بھ. باشدمی اینکوترمز شرایط از استفاده المللی، بین ھایمحمولھ برای فاکتورھا در

 .شود نمی حمل ھزینھ شامل

 

 درصد ۱۰ باید باشد، النفع عدم بابت اضافی ارزش متقاضی گذاربیمھ اگر اینکوترمز، شرایط از صرفنظر النفع عدم درخصوص اما
 . کند اضافھ شده بیمھ سرمایھ بھ

 

 )اینکوترمز( کاال فروش و خرید متحدالشکل ھایقرارداد

  

 گانگیچند از تا است المللی بین تجارت در استفاده مورد رایج اصطالحات تفسیر برای المللی بین ازمقررات ای مجموعھ اینکوترمز
 .شود جلوگیری مختلف درکشورھای اصطالحات این تفسیر

 

 :کنیممی اشاره اینکوترمز اصلی کاربرد سھ بھ اینجا در

 

 .فروشنده و خریدار وظایف و مسئولیت حدود تعیین

 .ھا ھزینھ تقسیم نحوه

 ).ریسک( مسئولیت انتقال نقطھ تعیین

 .باشدمی مھم بسیار نقل و حمل باربری ھایبیمھ در مورد سومین

 

 :ھا نرخ اضافھ مشمول موارد

 

 .بندی طبقھ غیر کشتی با کاال حمل

 .کرافت لندینگ بارج، دوبھ، لنج، موتور با کاال حمل

 عرشھ روی حمل صورت بھ بارنامھ اساس ھمین بر و گردد حمل کشتی عرشھ روی بر بیمھ مورد از بخشی یا تمام کھ صورتی در
 گرفتھ قرار کشتی عرشھ روی بر کھ مادامی بیمھ، مورد از قسمت آن بھ وارد آسیب یا تلف قبال در گربیمھ مسئولیت باشد، شده صادر
 درخواست درصورت( اضافی بیمھ حق ازاء در صریح طور بھ اینکھ مگر باشدمی C کلوز در مندرج خطرات بھ محدود است،
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 کھ بوده ای ونھگ بھ آنھا شرایط یا باشند گرفتھ قرار بستھ تمام فلزی کانتینر در کھ کاالھایی مورد در. باشد شده دیگری توافق) گربیمھ
 .باشندمی مستثنی شرط این از نماید، تلقی مجاز را حمل گونھ این کشتیرانی درعرف

 .گردد اخذ مربوطھ بیمھ حق نرخ، اضافھ جدول طبق باید باشد کلوز در مقرر سن از باالتر کشتی سن کھ صورتی در

 

 :تخفیف مشمول موارد

 .شد خواھد منظور بیمھ حق در تخفیف درصد ۲۰ نامھ، بیمھ در مندرج نھایی مقصد تا مبداء از کانتینر با کاال حمل صورت در

 .شد خواھد منظور بیمھ حق در تخفیف درصد ۱۰ نامھ، بیمھ در مندرج مقصد بندر تا مبدأ از کانتینر با کاال حمل صورت در

 بیمھ حق در تخفیف درصد۱۰ و درصد ۲۵ ترتیب بھ نامھ، بیمھ در مندرج مقصد تا مبداء از قطار یا ھواپیما با کاال حمل صورت در
 .شودمی منظور

 آنھا در کھ ھمسایھ کشورھای استثنای بھ. (گرددمی تخفیف درصد ۲۰ شامل بیمھ حق ھمسایھ، کشورھای از کاال حمل صورت در
 .)دارد وجود سیاسی ناپایدار شرایط یا جنگ

 .شد خواھد محاسبھ تخفیف درصد ۱۰ بیمھ حق نقدی، پرداخت درصورت

 

 گربیمھ بھ اطالعات ارائھ در گذاربیمھ وظیفھ

 

 :شامل کاال حمل بھ راجع اطالعات کلیھ است موظف گذاربیمھ

 

 .کاال کامل مشخصات

 .کاال حمل دفعات تعداد

 ).ترکیبی نقل و حمل صورت در حمل وسایل یا( کاال حمل وسیلھ مشخصات

 .حمل ھر در کاال ارزش حداکثر

 .کاال حرکت تاریخ

 .حمل از بعد بالفاصلھ یا قبل شده بیمھ محمولھ از قسمت ھر بھای

 .نماید اعالم گربیمھ بھ را مقصد بھ حمل وسیلھ ورود از قبل کاال ارزش حداکثر

 

 خسارت وقوع صورت در گذاربیمھ وظایف

 :دارند برعھده را زیر وظایف کاال، خسارت یا فقدان و حادثھ بروز صورت در او نمایندگان یا گذاربیمھ 

 

 تدرخواس کتباً  کاال، دیگر متصرفان یا و بندر مقامات یا و نقل و حمل متصدیان از بالفاصلھ شده، مفقود کھ ای بستھ ھر برای
 .نمایند خسارت پرداخت
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 ار کاال متصرفان سایر یا و نقل و حمل متصدیان از بیمھ مورد گرفتن تحویل از قبل و اطالع محض بھ مشھود، ھایخسارت مورد در
 امضای بھ کھ را مربوط گواھی گردد،می مشخص بازدید ھنگام در کھ ھایی خسارت مورد در. نماید بازدید تقاضای کتبی صورت بھ

 .نماید خسارت پرداخت درخواست نامبردگان از و دریافت باشد، رسیده آنھا

 نینچ در. (بدھند نقل و حمل متصدیان بھ شرط و قید بدون رسید نباید وجھ ھیچ بھ نباشند، مطمئن کاال بودن سالم از کھ مواردی در
 ).دارند محفوظ دھند،می نقل و حمل متصدیان بھ کھ رسیدی یا بارنامھ ورقھ در قید با خسارت مطالبھ برای را خود حق باید مواردی

 و کاال یلتحو تاریخ از روز سھ ظرف حداکثر باید وی نمایندگان یا گذاربیمھ نباشد، مشھود آسیبی یا زیان کاال تحویل ھنگام در ھرگاه
 .نمایند اعالم نقل و حمل متصدیان بھ اظھارنامھ یا تلگرام یا سفارشی پست با کتباً  را مراتب خسارت، از اطالع

  

 

 

 .نمایند رعایت و مطالعھ دقیقاً  را تخلیھ بندر گمرک و ادارات مقررات شودمی توصیھ ایشان نمایندگان و کاال صاحبان بھ

 

 خسارت وقوع صورت در گذاربیمھ وظایف سایر

 

 سپ موظفند نامبردگان نشود، تحویل او نمایندگان یا و گذاربیمھ بھ نقل و حمل مؤسسھ طرف از کاال از قسمتی یا تمام کھ مواردی در
 رد تحویل عدم گواھی کھ صورتی در. بخواھند مزبور مؤسسھ از را تحویل عدم کتبی گواھی تخلیھ، کسر جلسھ صورت تنظیم از

 بھ رسمی اظھارنامھ وسیلھ بھ را خسارت درخواست ھفتھ یک مدت ظرف حداکثر باید گذاربیمھ نشود، صادر زیر در مقرر موعدھای
 .برساند گربیمھ اطالع بھ را مراتب و نماید تقدیم نقل و حمل مؤسسھ

 .کشتی از کاال تخلیھ از پس ماه ۷ حداکثر کشتی با حمل صورت در

 .مرز بھ حمل وسیلھ ورود از پس ماه ۷ حداکثر قطار و کامیون با حمل صورت در

 .ھواپیما از کاال تخلیھ از پس ماه ۳ حداکثر ھواپیما با حمل صورت در

 مورد چنانچھ دارد، را آن جبران تعھد گربیمھ نامھبیمھ این موجب بھ کھ مشھود خسارت مورد در موظفند او نمایندگان یا و گذاربیمھ
 شاھدهم گمرک انبار در خسارت چنانچھ و آنھا، از کاال گرفتن تحویل از پس بالفاصلھ یا و قبل است نقل و حمل متصدیان ید در بیمھ

 عالما شد، خواھند معرفی ایران مرکزی بیمھ توسط کھ مجازی مؤسسات یا گربیمھ بھ را مراتب انبار، از گرفتن تحویل از قبل شود،
 .نماید را کاال از بازدید درخواست و نموده

  

 خسارت درخواست برای نیاز مورد اسناد

  

 سنادا جملھ از. نمایند تسلیم گربیمھ بھ را خسارت بھ مربوط مدارک و اسناد کلیھ وقت اسرع در موظفند وی نمایندگان یا و گذاربیمھ
 :از عبارتند شده یاد

 

 .بیمھ گواھی یا نامھبیمھ اصل
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 .بندی بستھ و توزین صورت و کامل مشخصات با کاال فاکتور اصل

 .دیگر ھایبارنامھ یا و دریایی بارنامھ اصلی ھاینسخھ کلیھ

 .بندی بستھ ریز صورت

 .مبداء گواھی

 .مبداء در کاال بازرسی گواھی

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

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

 .مبداء گواھی

 ).کاال کسری صورت در( تحویل عدم یا تخلیھ کسر گواھی

 شده ھتھی اند گردیده معرفی ایران مرکزی بیمھ توسط کھ مجازی مؤسسات از یکی یا گربیمھ توسط باید کھ خسارت بازدید گزارش
 ).باشد شده واقع کشور از خارج خسارت کھ صورتی در لویدز نماینده بازدید گزارش. (باشد

 

 گذاربیمھ و نماید مطالبھ گذاربیمھ از بالفاصلھ باید. باشد داشتھ دیگری مدارک بھ نیاز نامبرده مدارک بر عالوه گربیمھ کھ درصورتی
 .دھد قرار او اختیار در را نیاز مورد مدارک است موظف

 

 شوندمی عرضھ دست یا جفت صورت بھ کھ کاالھایی

. ردازدپمی شده بیمھ مبلغ تناسب بھ خسارت جبران بھ صرفاً  گربیمھ. شوندمی عرضھ دست یا جفت صورت بھ کھ کاالھایی مورد در
 .باشد شده دیگری توافق صریحاً  آنکھ مگر کاال، بودن دست یا جفت ارزش بھ توجھ بدون
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