
  
  يـمومـرايط عـش

   كليات:فصل اول 
  ر  بيمه گذا  و پيشنهاد1613ماه سال  قانون بيمه مصوب ارديبهشت     ساس  ا اين بيمه نامه بر    – قرارداد   اساس  :1ماده  

آن قسمت از پيشنهاد بيمـه گـذار     . ، تنظيم گرديده و مورد توافق طرفين مي باشد          )كه جزء الينفك بيمه نامه مي باشد      ( 
ل بيمه گر واقع نگرديده و همزمان يا قبل از صدور بيمه نامه كتباً به بيمه گذار اعالم شده است جزء تعهدات كه مورد قبو 

  .بيمه گر محسوب نمي گردد
قيـد گرديـده و جبـران خـسارت      بيمه گر شركت بيمه اي است كه مشخصات آن در اين بيمـه نامـه     - بيمه گر   :2ماده

  .يمه نامه برعهده دارداحتمالي را طبق شرايط مقرر در اين ب
و  نموده ابتياع بيمه گذار شخص حقيقي يا حقوقي مذكور در بيمه نامه مي باشد كه پوشش بيمه را                 -بيمه گذار   :3ماده  

  .متعهد به پرداخت حق بيمه آن است 
حق مطالبـه و  كه شخص حقيقي يا حقوقي مذكور در بيمه نامه اعم از بيمه گذار يا غير آن است  ذينفع  - ذينفع  :4ماده  

  .دريافت تمام يا قسمتي از خسارت وارد به مورد بيمه را دارا مي باشد
  .مشخصات اين بيمه نامه مي باشد مورد بيمه اموال مندرج در جدول - مورد بيمه :5ماده 
  .  كلوز پيوست مي باشد8 انقضاي اين بيمه بر اساس شرط – انقضاي مدت بيمه  :6ماده 

  . گرددمي   ، C، B،Aكلوزهاي  3/1/8دريايي يا تركيبي ، يكي از شرايط زير جايگزين شرط ليكن در مورد حمل غير 
  .كشور مقصد روز پس از رسيدن هواپيماي حامل كاال به فرودگاه 30 در مورد حمل هوايي -1-6
  . روز پس از ورود كاال به مرز زميني كشور مقصد60در مورد حمل زميني  -2-6

  .و موافقت بيمه گر و پرداخت حق بيمه اضافي قابل تمديد مي باشدن ماده با درخواست بيمه گذار مدتهاي ياد شده در اي
  شرايط : فصل دوم 

 حمل دريايي مورد بيمه بايد به وسيله كشتي طبقه بندي شده صـورت            –حمل كاال با كشتي طبقه بندي شده          :7ماده  
شتي يا شناورهاي مورد نظر را قبل از شروع حمل به بيمه          مشخصات ك پذيرد، در غير اين صورت بيمه گذار موظف است          

چنانچه حمل كاال با كشتي طبقه بندي نشده بـدون اطـالع بيمـه گـذار     . گر اعالم نموده و موافقت بيمه گر را اخذ نمايد       
ط و اضافه  بيمه گر اعالم نموده  و شراي      مراتب را بالفاصله پس از اطالع به      صورت گرفته باشد، بيمه گذار موظف است        

  .نرخ مربوط به حمل كاال با كشتي طبقه بندي نشده را قبول نمايد
راجع بـه حمـل كـاال و     بيمه گذار موظف است كليه اطالعات      - وظيفه بيمه گذار در ارائه اطالعات به بيمه گر          :8ماده  

ركـت آنهـا و همچنـين    تـاريخ ح دفعات آن از جمله مشخصات وسيله يا وسايل حمل ، حداكثر ارزش كاال در هر حمل ،            
از ورود وسيله حمل به مقصد و به هر حال قبل  بهاي هر قسمت از محصوالت بيمه شده را قبل يا بالفاصله بعد از حمل               

  .عمل خواهد شد  قانون بيمه 13 و 12در غير اين صورت حسب مورد بر اساس مواد . به بيمه گر اعالم نمايد
، قيمـت مـورد بيمـه    يمه گذار و بيمه گر توافق خاصي صورت نپذيرفته باشـد       چنانچه بين ب   - ارزش مورد بيمه    :9ماده  

  . مي باشد10م النفع موضوع ماده عبارت از مجموع قيمت خريد كاال ، هزينه حمل و عد
يد كـاال و هزينـه حمـل آن مـي     مجموع قيمت خر% 10معادل   ميزان عدم النفع اين بيمه نامه        – عدم النفع     :10ماده  

  .كه صريحاً توافق ديگري شده باشدباشد، مگر آن
مسئوليت بيمه گر در مـورد كاالهـايي كـه بـصورت        – كاالهايي كه بصورت جفت يا دست عرضه مي شوند            :11ماده  

، بدون توجه به ارزش جفت يا دست بودن آن بيش از قيمت قـسمت خـسارت ديـده بـه         جفت يا دست عرضه مي شوند       
  .رآنكه صريحاً توافق ديگري شده باشد، مگتناسب مبلغ بيمه شده نخواهد بود 

  : مگر آنكه .  به موجب اين بيمه نامه حمل و نقل مواد مخدر بيمه نمي باشد- مواد مخدر :12ماده 
  .در بيمه نامه قيد شده باشدنام ماده مخدر و كشورهاي صادر كننده و وارد كننده آن صريحاً  -1-12
 مـي شـود     وري كه ماده مخدر به آن كـشور وارد جع صالحيت دار كشاز طرف مرپروانه يا گواهي صادر شده      -2-12

نه يا گواهي از طرف مرجع صالحيت دار كشوري كه به آن كشور مجاز مي باشد ، يا آنكه پروا  داير بر اينكه ورود محموله      
 طرف كـشور گيرنـده   داير بر اينكه صدور آن محموله به مقصد مندرج در بيمه نامه از     ماده مخدر از آنجا صادر شده است        

  .جزء مدارك خسارت به بيمه گر تسليم مي شودماده مخدر تاييد شده است ، 
  . مسير حمل ماده مخدر ، مسير معمولي و عادي براي حمل آن نوع مواد تلقي شود-3-12

  :مي باشد   موارد زير بيمه گذار يا نمايندگان او ملزم به رعايت - وظايف بيمه گذار در صورت وقوع خسارت :13ماده 
ديگر كـاال   براي هر بسته اي كه مفقود شده بالفاصله از متصديان حمل ونقل و يا مقامات بندر و يا متصرفان                  -1-13

  .كتباً درخواست پرداخت خسارت نمايند
از متـصديان   مورد بيمه تقاضـاي بازديـد   در مورد خسارتهاي مشهود به محض اطالع و قبل از تحويل گرفتن     -2-13

مـشخص مـي   نقل و يا ساير متصرفان كاال را بصورت كتبي نموده و نسبت به خسارتهايي كه در هنگام بازديـد                  حمل و   
  . درخواست پرداخت خسارت نمايندگردد، گواهي مربوط را كه به امضاء آنها رسيده باشد دريافت و از نامبردگان 

 و شرط به متصديان حمل و قيدبدون نبايد رسيد  در مواردي كه از سالم بودن كاال مطمئن نباشند به هيچ وجه   -3-13
براي مطالبه خسارت با قيد در ورقه بارنامه يا رسـيدي كـه بـه متـصديان     در چنين مواردي بايد حق خود را       ( نقل بدهند   

  .)حمل و نقل مي دهند محفوظ دارند
ايندگان وي بايستي حـداكثر ظـرف   هر گاه در هنگام تحويل كاال زيان يا آسيبي مشهود نباشد، بيمه گذار يا نم    -4-13

تحويل كاال و اطالع از خسارت ، مراتب را كتباً با پست سفارشي يا تلگرام يـا اظهارنامـه بـه متـصديان                   سه روز از تاريخ     
  .حمل و نقل اعالم نمايند

 مطالعـه و   گمـرك بنـدر تخليـه را دقيقـاً     وبه صاحبان كاال نمايندگان ايشان توصيه مي شود كه مقررات ادارات       :تذكر  
  .رعايت نمايند

 در مواردي كه تمام يا قسمتي از كاال از طرف موسسه حمل و نقل به بيمـه گـذار و يـا نماينـدگان او تحويـل           -5-13
. كسر تخليه ، گواهي كتبي عدم تحويل را از موسسه مزبـور بخواهنـد  نشود، نامبردگان موظفند پس از تنظيم صورتجلسه      

حداكثر ظرف مدت يك هفته در صورتي كه گواهي عدم تحويل در موعدهاي مقرر در زير صادر نشود، بيمه گذار بايستي      
  . را به بيمه گر اطالع دهدبدرخواست خسارت را به موجب اظهار نامه رسمي از موسسه حمل و نقل و مرات

  

  
  
  . ماه پس از تخليه كاال از كشتي7 در صورت حمل با كشتي حداكثر -1-5-13
  .پس از ورود وسيله حمل به مرز ماه 7 در صورت حمل با كاميون و قطار حداكثر -2-5-13
  .پس از تخليه كاال از هواپيمادر صورت حمل با هواپيما حداكثر سه ماه -3-5-13
كه به موجب اين بيمه نامه بيمـه گـر تعهـد            وظفند در مورد خسارت مشهود       بيمه گذار و يا نمايندگان او م       -6-13

در يد متصديان حمل و نقل است قبل و يا بالفاصله پس از تحويل گرفتن كاال جبران آن را دارد ، چنانچه مورد بيمه 
 يـا  ا بـه بيمـه گـر    و چنانچه خسارت در انبار گمرك مشاهده شود ، قبل از تحويل گرفتن از انبـار ، مراتـب ر           از آنها   

  .اعالم نموده و درخواست بازديد از كاال را بنمايدموسسات مجازي كه توسط بيمه مركزي ايران معرفي خواهند شد ، 
  
  

بيمه گر مي تواند ضـمن توافـق بـا بيمـه گـذار امـوال        –ارات بيمه گر در مورد اموال خسارت ديده         ي اخت  :14ماده  
در صورت تصاحب هر قـسمت از مـورد بيمـه    . ر ، تعويض و يا تصاحب نمايد  و نجات داده شده را تعمي     خسارت ديده   

بيمـه گـذار موظـف    ) صرف نظر از فرانـشيز  (توسط بيمه گر در مقابل پرداخت خسارت كامل آن قسمت آسيب ديده  
 تعمير و يا تعـويض مـورد بيمـه خـسارت ديـده     . نسبت به انتقال مالكيت قسمت مربوط به بيمه گر اقدام نمايد          است  

  .ظرف مدتي كه عرفاً كمتر از آن نمي شود ،انجام پذيردتوسط بيمه گر بايد 
 بيمه گذار و يا نمايندگان وي موظفند -سنادي كه براي دريافت خسارت بايستي به بيمه گر تسليم گردد ا :15ماده  

  : سناد ياد شده عبارتند از از جمله ا. تسليم نمايندكليه اسناد و مدارك مربوط به خسارت را به بيمه گر در اسرع وقت 
  .اصل بيمه نامه يا گواهي بيمه -1-15
  .و بسته بنديكاال يا مشخصات كامل و صورت توزين ) فاكتور( اصل سياهه  -2-15
  .كليه نسخ اصلي بارنامه دريايي و يا بارنامه هاي ديگر -3-15
ين كاال در آخرين مقصد منـدرج   و صورت وضعيت ميزان توز    صورت وضعيت كاال در موقع تحويل گرفتن         -4-15

  .در بيمه نامه
  .13مكاتبات متبادله با متصديان حمل و نقل و اشخاص ديگر مندرج در ماده  -5-15
صـادره از   در صورت عدم تحويل كاال ، عالوه بر اسناد و مدارك فوق ، برگ رسمي گواهي عدم تحويـل                     -6-15

  .  به بيمه گر تسليم گردد13 از ماده 5ات مندرج در بند طرف موسسه حمل و نقل نيز بايستي با توجه به مقرر
  . جواز سبز گمركي و صورت مجلس كشف اختالف در صورت صدور-7-15
  .گواهي مبداء  -8-15
 گزارش بازديد خسارت كه بايستي توسط بيمه گر با يكي از موسسات مجازي كه توسط بيمه مركزي ايران -9-15

  .دمعرفي گرديده اند تهيه شده باش
مـي بايـست بالفاصـله از بيمـه گـذار         چنانچه بيمه گر عالوه بر اسناد فوق الذكر نياز به مدارك ديگري داشته باشد               

  .مدارك مورد نياز را در اختيار او قرار دهدمطالبه نمايد و بيمه گذار موظف است 
ز دريافـت اسـناد و   بيمه گر مكلف است حداكثر ظرف مدت چهار هفتـه پـس ا     - مهلت پرداخت خسارت    :16ماده  

و و ميزان خـسارت وارده را تـشخيص دهـد اقـدام بـه تـسويه          خود  آنها بتواند حدود مسئوليت     مداركي كه به استناد     
  .پرداخت خسارت نمايد

 اشـخاص  تثالث به لحاظ تقصير يـا مـسئولي   كليه حقوق بيمه گذار در مقابل اشخاص – اصل جانشيني    :17ماده  
و اگر بيمه گذار اقدامي كند كنافي      يزان خسارت پرداخت شده به بيمه گر منتقل مي گردد           مذكور در ايجاد حادثه تا م     

  .با حق مذكور باشد در مقابل بيمه گر مسئول شناخته مي شود
 بازديد نمايندگان بيمه گر يا موسسات بازديد كننده مجاز ، از خسارت و صدور گزارش – بازديد كنندگان    :18ماده  

  .به منزله قبول تعهد از طرف بيمه گر نمي باشدان بازديد از طرف ايش
 هر گونه پيشنهاد و اظهار بيمه گذار و بيمه گر بايستي كتباً به آخرين نشاني اعالم - كتبي بودن اظهارات    :19ماده  

  .گرددشده ارسال 
ت دو سـال از  در مـد كاالي موضوع اين بيمه نامه را حداكثر  بيمه گذار موظف است – مهلت حمل كاال    :20ماده  

فاقد اعتبار بوده و بيمه گر تعهدي نسبت بـه جبـران   در غير اين صورت بيمه نامه . تاريخ صدور بيمه نامه حمل نمايد  
حق بيمه مربوط بـه محمـوالت حمـل    . ندارد، دوالتي كه بعد از مهلت مقرر حمل مي گردمخسارتهاي مربوط به مح   

   . گذار قابل استرداد خواهد بودنشده با توجه به مستندات ارائه شده توسط بيمه
توافق نمودند كه كليه دعاوي ناشي از اين بيمه نامه را از تاريخ  بيمه گر و بيمه گذار - مهلت اقامه دعوي :21ماده 

از ابطال يا فسخ آن و يا انقضاي مدت بيمه ظرف يك سال و در صورت وقوع حادثه موضـوع بيمـه ظـرف دو سـال        
كديگر اقامه نمايند و هر گونه ادعايي پس از انقضاي مـدتهاي يـاد شـده را از خـوذ سـاقط         تاريخ وقوع حادثه عليه ي    

مدت مرور زمان جديد بعد از انقطـاع ،  .مرور زمان با ارسال نامه سفارشي ، تلگرام يا اظهارنامه قطع مي شود        . نمودند
  .يك سال است

ه هيات كارشناسـي متـشكل از دو نفـر كارشـناس      اختالفات ناشي از اين بيمه نامه ب– شرط كارشناسي  :22ماده  
و خبره كه هر يك از طرفين انتخاب خواهند كرد واگذار مي گردد و نظر اكثريت هيات براي هر يك از طرفين معتبر     

  .الزم الرعايه خواهد بود
  استثنائات: فصل سوم 

پيوست ، خسارت هـاي ناشـي از      عالوه بر موارد ذكر شده در شرايط         – خسارت هاي غير قابل پرداخت        :23ماده  
  .تحقق خطرهاي زير نيز تحت پوشش بيمه نمي باشد

  .ناشي از هرگونه سوخت يا فضوالت هسته اي اشعه يون ساز و آلودگي به وسيله مواد راديداكتيو -1-23
  . كاال عدم قبول ورود كاال از طرف بيمه گذار و يا ممانعت از ورود كاال توسط مقامات كشور وارد كننده-2-23
  
 


