
 
 
 
 
 
 

 خطرات مشمول بیمه

 خطرات تحت پوشش 
 دهد.را پوشش می 7، 6، 5، 4این بیمه خطرات زیر به جز موارد استثنا شده در بندهاي  -1
 دیدن مورد بیمه که به طور منطقی مرتبط با یکی از موارد زیر باشد: شدن یا آسیب تلف -)1/1(
 آتش سوزي یا انفجار. -)1/1/1(
تن ، زمینگیر شدن و برخورد با کف دریا، غرق شدن یا واژگون شدن کشتی یا شناور.گل نشسبه -)2/1/1(  
 واژگون شدن یا از راه یا از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی. -)3/1/1(
 غیر از آب.تصادم یا برخورد کشتی، شناور یا هر وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی به -)4/1/1(
 اضطراري.تخلیه کاال در بندر  -)5/1/1(
 تلف شدن یا آسیب دیدن کاالي مورد بیمه که علت آن یکی از امور زیر باشد: -)2/1(
 فداکردن کاال در جریان خسارت عمومی. -)1/2/1(
 به دریا انداختن کاال جهت سبک سازي کشتی. -)2/2/1(

 خسارت همگانی 
، 5، 4یشگیري از خسارت یا در ارتباط با آن به جز موارد مندرج در بندهايمنظور پنامه خسارات همگانی و هزینه هاي نجات راکه به این بیمه -2
 دهد.و طبق قرارداد حمل و یا قانون و عرف حاکم بر آن محاسبه و تعیین شده باشد، پوشش می وجود آمدهبه 7، 6
 مسئولیت مشترك در تصادم 

کشتی در تصادم ، بیمه گر جبران این زیان را در قبال خطرات مورد مشترك دو  به موجب شرط مندرج در قرارداد حمل در خصوص مسئولیت -3
که هر گاه حمل کننده بر اساس شرط مذکور مطالبه زیان کند ، بیمه گر را آگاه نماید . عهده می گیرد . بیمه گذار تقبل می نماید تعهد در این بیمه به

 ار را در دعوي به عهده گیرد. در این صورت بیمه گر حق دارد به هزینه خود دفاع از بیمه گذ
 استثنائات

 گردد:این بیمه به هیچ وجه شامل خطرات زیر نمی -4
 گذارتلف شدن ، آسیب دیدن یا هزینه قابل انتساب به سوء عمل ارادي بیمه -)1/4(
 مورد بیمه. نشت و ریزش عادي، کسري عادي وزن یا حجم و یا فرسودگی و پوسیدگی عادي کاالي -)2/4(
نکه بسته بندي مشروط بر ای مورد بیمه دیدن یا هزینه ناشی از کافی نبودن یا نامناسب بودن بسته بندي یا آماده سازي کاالي تلف شدن، آسیب -)3/4(

ول در سفر بیمه وسیله بیمه گذار یا کارکنان او انجام شده باشند و تحمل مقابله با حوادث معم یا آماده سازي قبل از شروع این بیمه انجام شده یا به
شامل چیدن کاالي مورد بیمه در کانتینر هم هست وکارکنان جزو پیمانکاران  "بسته بندي  "شده را نداشته باشد.( در موارد مربوط به این شرط ،

 شوند).مستقل محسوب نمی
 مورد بیمه.عیب ذاتی یا ماهیت کاالي  تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه به علت -)4/4(
ابل استثناء هزینه هاي قکه علت آن تاخیر باشد، حتی اگر این تاخیر ناشی از خطرات بیمه شده باشد(بهیا هزینه اي شدن، آسیب دیدن تلف -)5/4(

 ).2پرداخت بر اساس بند 
یا قصور در انجام تعهدات دیدن یا هزینه ناشی از اعسار یا ورشکستگی مالکان، مدیران، اجاره کنندگان یا گردانندگان کشتی  تلف شدن ، آسیب -)6/4(

این امر مطلع بوده یا بایستی طبیعتا در جریان مالی از طرف یکی از آنها، به شرط اینکه بیمه گذار در هنگام بارگیري کاالي مورد بیمه در کشتی ، از 
ادي سفر گردد. این استثنا در صورتی که قرارداد بیمه تواند مانع از ادامه عمعمول تجارت خود از این مسئله آگاه باشد که این اعسار و یا ناتوانی مالی می

الزام آور خریداري کرده یا با خرید  به طرف دیگري ( طرف مدعی خسارت) واگذار شده باشد که آن طرف موضوع بیمه را با حسن نیت و تحت قرارداد
 آن توافق نموده است ، اعمال نمی گردد.

 رد بیمه یا هر قسمت از آن از سوي هر شخص متخلفآسیب عمدي یا تخریب عمدي کاالي مو -)7/4(
یا اي باشد که با انرژي اتمی یا وسیله تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه اي که مستقیم یا غیر مستقیم به علت یا ناشی از کاربرد هر نوع سالح -)8/4(

 اکتیو کارکند. اي و یا ترکیب هسته اي یا واکنش مشابه دیگر یا نیرو یا ماده رادیوشکست هسته
 دهد:وجه تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه ناشی از موارد زیر را پوشش نمیهیچ این بیمه به -)1/5( -5
کشتی یا شناور یا نا مناسب بودن کشتی یا شناور براي حمل ایمن کاالي مورد بیمه ، مشروط بر اینکه هنگام بارگیري عدم قابلیت دریانوردي -)1/1/5(

 وسیله حمل ، بیمه گذار از فقدان قابلیت دریانوردي یا نا مناسب بودن کشتی یا شناور آگاه باشد. بیمه بهکاالي مورد 
قبل از شروع این  مشروط بر اینکه بارگیري کاال درون یا برون این وسائط مورد بیمه، جهت حمل سالم  نامناسب بودن کانتینریا وسیله حمل -)2/1/5(

بارگیري کاالي مورد بیمه  از نامناسب بودن وسائط مذکور در زمان د یا توسط بیمه گذار یا کارکنان او انجام شده باشد و آنهابیمه نامه انجام شده باش
 باشند. الع داشتهاط
ارداد الزام در مواردي که قرارداد بیمه به طرف دیگري ( طرف مدعی خسارت) واگذار شده باشد و ایشان موضوع بیمه را با حسن نیت و تحت قر -)2/5(

 اعمال نمی گردد. 1/1/5آور خریداري کرده یا با خرید آن توافق نموده است استثناي بند 
و مناسب بودن کشتی براي حمل مورد بیمه را از خود اسقاط  قابلیت دریانوردي کشتی بیمه گران حق ادعاي نقض تعهدات ضمنی راجع به -)3/5(

 کنند.می

 کند: هایی را که علت اصلی آنها یکی از موارد زیر باشد جبران نمیشدن ، آسیب دیدن یا هزینه این بیمه به هیچ عنوان ،تلف -6
رت جنگ، جنگ داخلی، انقالب، شورش، قیام و یا زد و خوردهاي داخلی ناشی از این امور یا هرگونه عمل خصمانه توسط یا بر علیه یکی از دو قد -)1/6(

 متخاصم.
 یا اثرات ناشی از اقدام به شروع آنها. ه، تصرف یا اثرات ناشی از این امورتوقیف، ضبط، مصادر -)2/6(
 که یا سایر سالحهاي جنگی به جا مانده و متروکه.مین، اژدر و بمبهاي مترو -)3/6(

 دهد:دیدن یا هزینه ناشی از موارد زیر را پوشش نمی وجه تلف شدن، آسیبهیچنامه بهاین بیمه -7
 کنندگان، جلوگیري از ورود کارگران یا عمل اشخاصی که در درگیریهاي کارگري، آشوبها یا اغتشاشات داخلی شرکت می کنند. عمل اعتصاب -)1/7(
 اعتصاب، تعطیل محل کار، درگیریهاي کارگري، آشوبها و یا اغتشاشات داخلی. -)2/7(
زي دولتی یا اعمال نفوذ از طریق توسل به زور یا خشونت بر علیه دولت هر گونه عمل تروریستی یا اقدام هر شخصی که مستقیما با هدف براندا -)3/7(

 یا غیر قانونی تشکیل شده باشد.یا از طرف یا در ارتباط با هر سازمانی که قانونی 
  عمل هر شخصی با انگیزه سیاسی عقیدتی یا مذهبی -)4/7(

 شرط حمل مدت اعتبار بیمه نامه
منظور بارگیري بدون  به نامه راانبار یا محل نگهداري مذکور در این بیمه که کاالي مورد بیمه،این بیمه از زمانی، 11مشروط به رعایت بند  -)1/8( -8
یابد و در نماید، آغاز و در طول جریان عادي حمل ادامه میشروع حمل براي اولین بار ترك می ه بر روي وسیله نقلیه یا هر وسیله حمل دیگري برايوقف

 ت زیر، هر کدام زودتر واقع شود، منقضی می شود:یکی از حاال
 نامه.در مقصد مذکور در بیمه وسیله نقلیه دیگر در انبار یا محل نگهداري نهایی تخلیه کامل کاال از وسیله حمل یا به مجرد -)1/1/8(
هداري دیگر در مقصد مندرج در بیمه نامه یا قبل از آن ، دیگر به هر انبار یا محل نگ یا وسیله نقلیه از وسیله حمل به مجرد تخلیه کامل کاال -)2/1/8(

 گذار یا کارکنان وي براي نگهداري کاال در خارج از مسیر حمل یا تقسیم و توزیع کاال در نظر گرفته باشد.یمهکه ب
حمل زمینی یا سایر وسائل حمل یا  هنگامی که بیمه گذار یا کارکنان او تصمیم می گیرند خارج از مسیر عادي حمل از هر یک از وسایل -)3/1/8(

 کانتینر براي نگهداري کاالي مورد بیمه استفاده کنند.
 روز از تخلیه کامل کاالي مورد بیمه از کشتی در آخرین بندر تخلیه. 60به مجرد انقضاي  -)4/1/8(

 

از کشتی در بندر نهایی تخلیه و قبل از انقضاي مدت بیمه نامه قرار باشد که کاال به مقصد دیگري غیر از  هرگاه پس از تخلیه کاالي مورد بیمه -)2/8( 
به اعتبار خود باقی است ولی با شروع حمل به  4/1/8الی  1/1/8صد تعیین شده در بیمه نامه حمل شود، در این صورت بیمه طی مدت مقرر در بند مق

 مقصد دیگر فاقد اعتبار است.
گذار، هر نوع صورت تاخیر خارج از اختیار بیمه مندرج در زیر) در 9و مقررات بند  4/1/8الی  1/1/8این بیمه (با توجه به موارد خاتمه مذکور در بند  -)3/8(

داده و ناشی از اختیاراتی باشد تغییر مسیر، تخلیه اجباري، ارسال مجدد یا انتقال کاال به کشتی دیگر و در جریان هر نوع تغییري که در سفر دریایی روي 
  ود.که طبق قرارداد باربري به مالکان یا اجاره کنندگان کشتی تفویض شده است، داراي اعتبار خواهد ب

 خاتمه قرارداد حمل و نقل 
نحو آن قرارداد خاتمه یابد یا حمل کاال بهگذار در بندر یا محلی غیر از مقصد مذکور در هر گاه قرارداد حمل در اثر رویدادي خارج از اراده و اختیار بیمه -9

کاال در مقصد ( به شرح مندرج  فوق)، خاتمه یابد یا حمل کاال به نحو دیگري قبل از تخلیه 8شرح مندرج در شرط دیگري قبل از تحویل کاال در مقصد (به
صورت در ازاء گر اطالع و ادامه بیمه درخواست شود که در آنبیمه به "شود مگر آنکه مراتب فورافوق ) خاتمه یابد ، این بیمه نیز منقضی می 8در شرط 

 ماند:قوت خود باقی میهاي مقرر در زیر به ) این بیمه تا یکی از مهلتگربیمه اضافی (درصورت درخواست بیمهحق
روز بعد از  60اص دیگري نشده باشد، تا انقضاء مدت فروش رسیده و تحویل گردد یا چنانچه توافق خکه کاال در چنین بندر یا محلی بهتا زمانی -)١/٩(

 ورود کاالي بیمه شده به چنین بندر یا محل، هر کدام زودتر واقع شود.
نامه یا هر مقصد دیگري روز (یا هر مدت اضافی دیگري که توافق شده باشد) به مقصد مذکور در بیمه 60اگر کاالي مورد بیمه ظرف همان مدت  -)2/9(

 شود.منقضی می 8صورت بیمه طبق ضوابط مقرر در بند ، در اینارسال گردد
 تغییر سفر

گذار مراتب را فورا به اینکه بیمه گذار تغییر نماید، بقاء اعتبار این بیمه مشروط است بههر گاه پس از شروع این بیمه مقصد توسط بیمه -)1/10( -10
ار گیرد. چنانچه خسارتی قبل از توافقات رخ دهد تحت پوشش خواهد بود مشروط به اینکه بر مبناي بیمه مورد توافق قرگر اعالم کند و شرایط و حقبیمه

 نرخ و شرایط متعارف بازار باشد.
) آغاز اما کشتی بدون اطالع بیمه گذار یا کارکنان وي به مقصد دیگري 1/8طبق شرایط این بیمه ( مطابق بند  هر گاه حمل کاالي مورد بیمه -)2/10(

 است.ت کند ، با شروع حمل این بیمه به قوت خود باقیحرک
 خسارات 

 نفع بیمه اي 
 هنگام بروز خسارت، نسبت به کاالي مورد بیمه نفع بیمه اي داشته باشد. باید گذاربراي جبران خسارت تحت این بیمه، بیمه -)1/11( -11

شود، دریافت دارد، ناشی از خطر بیمه شده را که در طول مدت این بیمه حادث میگذار حق دارد خسارت بیمه فوق، 1/11مشروط به رعایت بند  -)2/11(
گر نسبت به آن بی اطالع گذار از وقوع خسارت مطلع بوده و بیمهانعقاد قرارداد بیمه اتفاق افتاده باشد مگر آنکه در مورد اخیر بیمهحتی اگر خسارت قبل از 

 باشد.
 هزینه حمل تا مقصد نهایی

گر غیر از مقصد کاالي بیمه شده خاتمه یابد، بیمهه در اثر تحقق یکی از خطرات تحت پوشش این بیمه، حمل موضوع بیمه در بندر یا محلی بههرگا -12
ان خواهد گذار تحمل شده است را جبرمقصد توسط بیمه طور معقول و متعارف براي تخلیه، نگهداري و ارسال مورد بیمه بههرگونه هزینه هاي اضافی که به

 نمود.
 مقررات این بند شامل هزینه هاي نجات یا خسارت همگانی نبوده و استثنائات مندرج در بندهاي

گذار یا کارکنان در مورد آن صادق خواهد بود و نیز شامل هزینه هاي ناشی از تقصیر، غفلت، ورشکستگی یا قصور در انجام تعهدات مالی بیمه 7، 6، 5، 4 
 گردد.وي نمی

 رت کلی فرضی خسا 
مورد بیمه قطعی و غیر قابل اجتناب است و یا  عنوان خسارت کلی فرضی قابل قبول نیست مگر اینکه بدین لحاظ که تلفدرخواست خسارت به -13

  -باشد. مقصد تعیین شده، از قیمت آن کاال در مقصد بیشتر خواهد بود رها کردن آن معقول و منطقیهزینه نجات، مرمت و ارسال مجدد آن به
 ارزش اضافی 

شود که قیمت توافقی کاال تا جمع کل نامه، بیمه ارزش اضافی تحصیل کند، فرض میگذار براي کاالي بیمه شده تحت این بیمهاگر بیمه -)1/14( -14
نامه با جه به نسبت مبلغ بیمه شده این بیمهگر با تونامه هاي ارزش اضافی، افزایش یافته است و تعهد بیمهنامه و کلیه بیمهمبلغ بیمه شده تحت این بیمه

هاي دیگر به نامهگذار موظف به ارائه مدارك مربوط به مبالغ بیمه شده تحت کلیه بیمهشود. در صورت وقوع خسارت، بیمهکل مبالغ بیمه شده، تعیین می
 باشد.گر میبیمه

 ایت خواهد شد:صورت ارزش اضافی باشد، شرط زیر رعچنانچه این بیمه به -)2/14(
 نامه اولیه و کلیهشود که قیمت توافقی کاال برابر با جمع کل مبلغ بیمه شده تحت بیمهفرض می

نامه با جمع کل گر با توجه به نسبت مبلغ بیمه شده این بیمهباشد .تعهد بیمهگذار تحصیل شده است، مینامه هاي ارزش اضافی دیگر که توسط بیمهبیمه 
 خواهد بود. مبلغ بیمه شده،

 باشد.گر میهاي دیگر به بیمهنامهگذار موظف به ارائه مدارك مربوط به مبالغ بیمه شده تحت کلیه بیمهدر صورت وقوع خسارت ،بیمه
 منافع حاصل از بیمه 

 این بیمه -15
منعقد شده یا بیمه نامه به  یمه توسط او یا از سوي اوقرارداد ب اعم از اینکه کند ،بیمه گذاري را تحت پوشش قرار می دهد که ادعاي خسارت می -)1/15(

 او منتقل شده باشد. 
 نمی کند. گان کاال و سایر امانت گیران کاالي مورد بیمه تسري نمی یابد و آنان را منتفعبه حمل کنند -)2/15(

 به حداقل رساندن خسارات
 گذاروظایف بیمه

 اند:د خسارت قابل جبران موظفگذار، کارکنان و نمایندگان او در موربیمه -16
 هرگونه اقدام معقول که جهت دفع یا به حداقل رساندن چنین خسارتی موثر است را انجام دهند. -)1/16(
 امکان اقامه دعوي و احقاق حق علیه حمل کنندگان، تحویل گیرندگان کاال یا هر شخص ثالث را کامالً حفظ کنند. -)2/16(

گذار جهت انجام این وظایف متحمل شده نامه، هزینه هاي متناسب و معقولی که بیمهر سایر خسارات قابل پرداخت تحت این بیمهگر عالوه بدر مقابل، بیمه
  نماید.است را جبران می
 عدم اسقاط حق 

عنوان اسقاط حق یا قبول ترك د، نباید بهآیعمل میمرمت و بازیافتن مورد بیمه به منظور نجات، حفظ یاگر بهگذار و یا بیمهاقداماتی که توسط بیمه -17
  عنوان هرگونه خدشه در حقوق هر یک از طرفین محسوب گردد.یت یا بهمالک

 اجتناب از تاخیر
 باشد، باید با سرعت معقول وگذار براي حمل کاال در تمام موارد تا حدي که درکنترل وي میاز جمله شرایط این بیمه این است که اقدامات بیمه -18
  نحو متعارف انجام گیرد.به

 قانون و عرف 
 این بیمه تابع قانون بیمه و عرف کشور ایران است. -19

فورا بیمه گر را مطلع کند.  10و یا اطالع از تغییر مقصد مطابق بند  9گذار موظف است در صورت تقاضاي تمدید براي این بیمه نامه مطابق بند تذکر: بیمه
 شی انجام این تعهد می باشد.شرط استفاده از چنین پوش
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