
 

 

 

 
 

 

 تعاریفصل اول :ف
ــاده  ــرار داد -1م ــاس ق ــن بیمــه :اس ــانون بیمــه مصــوب  ای ــر اســاس ق نامــه ب

گــذار (کــه جــزء الینفــک ایــن و پیشــنهاد کتبــی بیمــه 1316 اردیبهشــت مــاه، ســال 
باشـد. آن قســمت از  باشــد) تنظـیم گردیـده و مـورد توافــق طـرفین مـی     نامـه مـی  بیمـه 

نامـه یـا   گـر نبـوده و همزمـان بـا صـدور بیمـه      گذار که مـورد قبـول بیمـه   پیشنهاد بیمه
گـر محسـوب   هگـذار اعـالم گردیـده اسـت، جـزء تعهـدات بیمـ       از آن کتباً بـه بیمـه  قبل 
 شود.نمی

اصــطالحات زیــر صــرف نظــر از هــر      :تعــاریف و اصــطالحات  -2مــاده 
ــرایط     ــن شـ ــد، در ایـ ــته باشـ ــت داشـ ــن اسـ ــه ممکـ ــري کـ ــوم دیگـ ــی و مفهـ معنـ

 عمومی با تعریف مقابل آن به کار رفته است:

اي اســـت کـــه مشخصـــات آن در ایـــن گـــر شـــرکت بیمـــهبیمـــهگـــر: بیمـــه -1
ــرایط  نامـــه درج گردیـــده اســـت بیمـــه ــالی را طبـــق شـ و جبـــران خســـارت احتمـ

 نامه به عهده دارد.بیمهمقرر در این 
ــن  بیمـــهگـــذار: بیمـــه -2 گـــذار شـــخص حقیقـــی یـــا حقـــوقی مـــذکور در ایـ

ــه ــت        بیم ــه پرداخ ــد ب ــوده و متعه ــذ نم ــه را اخ ــش بیم ــه پوش ــد ک ــی باش ــه م نام
 حق بیمه آن است.

ــع: -3 نامــه  بیمــه نفــع شــخص حقیقــی یــا حقــوقی مــذکور در ایــن      ذي ذینف
گــذار یـــا غیــر آن اســـت کـــه حــق مطالبـــه و دریافــت تمـــام یـــا     بیمـــهاعــم از  

 قسمتی از خسارت وارد به کاالي مورد بیمه را دارد.

ــه:   -4 ــورد بیمـ ــاالي مـ ــدول   کـ ــدرج در جـ ــوال منـ ــه، امـ ــورد بیمـ ــاالي مـ کـ
 است.نامه بیمهمشخصات این 

مجموعــه   8انقضــاي ایــن بیمــه براســاس شــرط       انقضــاي مــدت بیمــه:   -5
ــا در مـــورد حمـــل غیردریـــایی یـــا ترکیبـــی، یکـــی از  شـــرایط پیوســـت  اســـت امـ

 گردد.می Aو Bو Cمجموعه شرایط  4/1/8شرایط زیر جایگزین شرط 
ــف ــوایی،  -الـ ــل هـ ــورد حمـ ــس از 30در مـ ــمت از   روز پـ ــر قسـ ــل هـ ــه کامـ تخلیـ

 کاالي مورد بیمه از هواپیماي حامل در فرودگاه کشور مقصد.
روز پـــس از تحویـــل کـــاالي مـــورد بیمـــه      60مینـــی،در مـــورد حمـــل ز  -ب
 کشور مقصد. انبار گمرك به
ــدت  ــادم ــاي ی ــا درخواســت  ه ــاده ب ــن م ــهشــده در ای ــذاربیم ــت  گ ــهو موافق ــر بیم گ

 است.بیمه اضافی قابل تمدید حقو پرداخت 
 فصل دوم: شرایط

حمـل دریـایی کـاالي    شـده:  بنـدي حمـل کـاال بـا کشـتی طبقـه      -3ماده 
ــه ــورد بیم ــه   م ــتی طبق ــیله کش ــه وس ــد ب ــديبای ــن   بن ــر ای ــود در غی ــام ش ــده انج ش

گـــذار موظـــف اســـت مشخصـــات کشـــتی و یـــا شـــناورهاي مـــورد  بیمـــهصـــورت 
او را اخــذ نمایــد.  گــر اعــالم و موافقــت   بیمــه نظــر را قبــل از شــروع حمــل بــه     

ــه     ــتی طبق ــا کش ــه ب ــورد بیم ــاالي م ــل ک ــه حم ــديچنانچ ــالع  بن ــدون اط ــده ب نش
ــه ــامبیم ــذار انج ــد   گ ــده باش ــهش ــالع،   بیم ــس از اط ــله پ ــت بالفاص ــف اس ــذار موظ گ

ــه   ــب را ب ــهمرات ــاالي      بیم ــل ک ــه حم ــوط ب ــرخ مرب ــافه ن ــرایط و اض ــالم و ش ــر اع گ
 نشده را قبول کند.بنديمورد بیمه با کشتی طبقه

بیمــه  :وظیفــه بیمـه گــذار درارائــه اطالعـات بــه بیمــه گـر    -4مـاده  
ــه    ــات راجـــع بـ ــه اطالعـ ــت کلیـ ــف اسـ ــات آن از  گـــذار موظـ ــاال و دفعـ ــل کـ حمـ

ــر       ــاال در هـ ــداکثر ارزش کـ ــل، حـ ــایل حمـ ــا وسـ ــیله یـ ــات وسـ ــه مشخصـ جملـ
حمــل، تــاریخ حرکــت آنهــا و همچنــین بهــاي هــر قســمت از محمــوالت بیمــه          
ــا بالفاصـــله بعـــد از حمـــل و بـــه هرحـــال قبـــل از ورود وســـیله    شـــده را قبـــل یـ

ــه     ــورت بیم ــر اینص ــد. در غی ــالم نمای ــر اع ــه گ ــه بیم ــد ب ــه مقص ــل ب ــب حم ــر حس گ
 قانون بیمه عمل خواهد نمود. 13و  12مورد بر اساس مواد 

ــاده  ــه: -5م ــورد بیم ــاالي م ــین  ارزش ک ــذار و بیمــهچنانچــه ب ــر بیمــهگ گ
ــت         ــوع قیم ــادل مجم ــه، مع ــورد بیم ــاالي م ــت ک ــد قیم ــده باش ــی نش ــق خاص تواف

 خواهد بود.هاي متعارف سایر هزینه خرید کاال، هزینه حمل و

گـــذار، بـــا دریافـــت توانـــد در صـــورت تقاضـــاي بیمـــهیگـــر مـــبیمـــه -تبصـــره
ــق ــدم  ح ــارت ع ــه خس ــه متعلق ــه  بیم ــن بیم ــه ای ــوط ب ــع مرب ــدار  النف ــه مق ــه را ب نام

ــدرج         ــه من ــورد بیم ــاالي م ــت ک ــد قیم ــزان ده درص ــه می ــداکثر ب ــق (ح ــورد تواف م
 .نمایدبیمه  در این ماده)،

مورد کاالهایی  در شوند:میکاالهایی که به صورت جفت یا دست عرضه  -6ماده 
گر بدون توجه به ارزش جفت بیمهشوند مسؤولیت میکه به صـورت جفت یا دست عرضه  

شده دیده به مبلغ بیمهشده قسمت خسارتیا دسـت بودن آن، بیش از نسبت قیمت بیمه 
 جفت یا دست نخواهد بود مگر آن که بطور صریح توافق دیگري شده باشد.

 نامه نیست مگر آن که:بیمهوشش این حمل مواد مخدر تحت پ -7ماده 
نامه درج بیمهنام ماده مخدر و کشورهاي صادرکننده و واردکننده آن بطور صریح در  -1

 شده باشد.
دار کشوري که ماده مخدر به پروانه یا گواهی اجازه ورود محموله از مرجع صالحیت -2

دار کشوري که ماده مخدر از آنجا شود یا پروانه یا گواهی مرجع صالحیتآنجا وارد می
 صادر شده است مبین اینکه کشور گیرنده 

ده است جزو نامه را تأیید کربیمهماده مخدر، صدور آن محموله به مقصد مندرج در 
 گر تسلیم شود.بیمهمدارك خسارت به 

 مسیر حمل ماده مخدر، مسیر معمولی و عادي براي حمل آن نوع مواد تلقی شود. -3

گذار یا نمایندگان و یا بیمه: گذار در صورت وقوع خسارتبیمهوظایف  -8ماده 
 ذینفعان وي ملزم به رعایت موارد ذیل هستند:

هاي بندر یا مفقود شده است بالفاصله از متصدیان حمل و یا مقام اي کهبراي هر بسته -1
 متصرفان دیگر کاالي مورد بیمه بطور کتبی درخواست خسارت نمایند.

در مورد خسارات مشهود به محض اطالع و قبل از تحویل گرفتن کاالي مورد بیمه  -2
د کنند و براي از متصدیان حمل و یا سایر متصرفان کاال بطور کتبی تقاضاي بازدی

گردد گواهی مربوطه را که به امضاي آنها رسیده میخساراتی که هنگام بازدید مشخص 
 باشد دریافت و از نامبردگان درخواست پرداخت خسارت نمایند.

در مواردي که از سالم بودن کامل کاالي مورد بیمه مطمئن نباشند رسید بدون قید  -3
درج موضوع در بارنامه یا رسیدي که به متصدیان و شرط به متصدیان حمل ندهند و با 

 دهند حق خود را براي مطالبه خسارت محفوظ نگهدارند.حمل می
گذار هبیمگرفتن کاالي مورد بیمه، زیان یا آسیبی مشهود نباشد هرگاه موقع تحویل -4

اال و کگرفتن یا نمایندگان و یا ذینفعان وي باید حداکثر ظرف سه روز از تاریخ تحویل
اطالع از خسارت، مراتب را بطور کتبی با پست سفارشی یا اظهارنامه به متصدیان حمل 

 اعالم نمایند.
گذار یا بیمهبه  در مواردي که مؤسسه حمل تمام یا قسمتی از کاالي مورد بیمه را -5

و یا ذینفعان وي تحویل ندهد نامبردگان موظفند که پس از تنظیم  نمایندگان
تحویل را از مؤسسه مزبور بخواهند. در مجلس کسر تخلیه، گواهی کتبی عدمصورت

گذار یا نمایندگان و یا بیمههاي زیر صادر نشود تحویل در موعدصورتی که گواهی عدم
مه رسمی از مؤسسه حمل درخواست ذینفعان وي باید حداکثر طی یک هفته با اظهارنا

 گر اطالع دهند:بیمهخسارت بنمایند و مراتب را به 
 در صورت حمل با کشتی، حداکثر هفت ماه پس از تخلیه کاالي مورد بیمه از کشتی. -
در صورت حمل با کامیون و قطار، حداکثر هفت ماه پس از ورود وسیله حمل به مرز  -

 کشور مقصد.
 هواپیما، حداکثر سه ماه پس از تخلیه کاالي مورد بیمه از هواپیما.در صورت حمل با  -

گذار یا نمایندگان و یا ذینفعان وي موظفند در مورد خسارت مشهود که به بیمه -6
گر تعهد جبران آن را دارد، چنانچه مورد بیمه در ید متصدیان نامه بیمهموجب این بیمه

ز تحویل گرفتن کاال از آنها و چنانچه خسارت حمل و نقل است قبل و یا بالفاصله پس ا
در انبار گمرك مشاهده شود، قبل از تحویل گرفتن از انبار ضمن تنظیم صورت مجلس 

 گمرکی مراتب را به بیمه گر اعالم نموده و درخواست بازدید از کاال را بنماید.
ت در صورگر بیمه گر در کاالي خسارت دیده مورد بیمه:بیمهاختیارات  -9ماده 

دیده و نجات داده شده مورد بیمه را تعمیر، تواند کاالي خسارتمیگذار بیمهتوافق با 
گر در مقابل پرداخت خسارت کامل بیمهتعویض و یا تصاحب نماید. در صورتی که 

دیده کاالي مورد بیمه را تصاحب قسمت آسیب فرانشیز) (حسب مورد با یا بدون کسر
ن، همچنیگر منتقل نماید. بیمهاست مالکیت قسمت مربوط را به  گذار موظفبیمهکند 
دیده را در مدتی که عرفاً کمتر گر باید تعمیر و یا تعویض کاالي مورد بیمه خسارتبیمه

 از آن میسر نیست انجام دهد.

گذار یا بیمهبراي درخواست خسارت،  مدارك درخواست خسارت: -10ماده 
وي موظفند در اسرع وقت اسناد و مدارك الزم از جمله موارد نمایندگان و یا ذینفعان 

 گر تسلیم نمایند:بیمهزیر را حسب نوع خسارت به 
 نامه یا گواهی بیمه.بیمهاصل  -1
اصل سیاهه (فاکتور) کاالي مورد بیمه با مشخصات کامل و صورت توزین و  -2

 بندي .بسته
 ها و یا قرارداد حمل.اصل بارنامه -3
گرفتن و صورت وضعیت میزان رت وضعیت کاالي مورد بیمه در موقع تحویلصو -4

 نامه.بیمهتوزین کاال در آخرین مقصد مندرج در 

 .8مکاتبات متبادله با متصدیان حمل و اشخاص مندرج در ماده  -5
در صورت عدم تحویل کاالي مورد بیمه عالوه بر اسناد و مدارك فوق، برگ رسمی  -6

یل که مؤسسه حمل صادر کرده است هم باید با توجه به مقررات مندرج گواهی عدم تحو
 گر تسلیم گردد.بیمهبه  8از ماده  5در بند 

 پروانه گمرکی (برگ سبز) و صورت مجلس کشف اختالف در صورت صدور. -7

 گواهی مبدا. -8
 قبض انبار گمرك. -9

موسسات مجازي که گزارش بازدید خسارت که بایستی توسط یکی از اشخاص یا  -10
 اند تهیه شده باشد.توسط بیمه مرکزي ایران معرفی گردیده

له از باید بالفاصگر عالوه بر اسناد مذکور به مدارك دیگري نیاز داشته باشد بیمهچنانچه 
 گذار موظف است مدارك مورد نیاز را در اختیار او قرار دهد.بیمهگذار مطالبه نماید و بیمه

گر مکلف است حداکثر طی چهار هفته پس بیمه لت پرداخت خسارت:مه -11ماده 
از دریافت اسناد و مدارك الزم که به استناد آنها بتواند حدود تعهد خود را احراز و مقدار 

 خسارت وارده را تعیین کند، خسارت را پرداخت نماید.
یا پرداخت گر در حدودي که خسارات وارده را قبول بیمهاصل جانشینی:  -12ماده 

ذار گبیمهکند در مقابل اشخاصی که مسؤول وقوع حادثه یا خسارت هستند جانشین می
ه تواند بگر میگذار اقدامی کند که منافی با این اصل باشد بیمهبیمهخواهد بود و اگر 
 گذار تمام یا قسمتی از خسارت را پرداخت نکند.نسبت تأثیر بیمه

گر یا مؤسسات مجاز بازدیدکننده بیمهدید نمایندگان باز بازدیدکنندگان: -13ماده 
 .گر نیستبیمهاز خسارت و ارائه گزارش بازدید از سوي آنها به منزله قبول تعهد از طرف 

گر باید به بیمهگذار و بیمههرگونه پیشنهاد و اظهار  کتبی بودن اظهارات: -14ماده 
 بل ارسال گردد.صورت کتبی به آخرین نشانی اعالم شدة طرف مقا

گذار موظف است کاالي مورد بیمه را بیمه مهلت حمل کاالي مورد بیمه: -15ماده 
امه ننامه حمل نماید. در غیر این صورت، بیمهبیمهحداکثر تا دو سال بعد از تاریخ صدور 

گر تعهدي براي جبران خسارات مربوط به کاالهایی که بعد از بیمهفاقد اعتبار است و 
نشده با ارایه مستندات بیمه مربوط به کاالهاي حملحقشود ندارد. میمقرر حمل  مهلت

یان توانند قبل از پاگذار میگر و بیمهگذار قابل استرداد خواهد بود. بیمهالزم توسط بیمه
 مهلت حمل، دربارة تمدید آن توافق نمایند.

ود را تا حد امکان از طریق طرفین قرارداد باید اختالف خ ارجاع به داوري: -16ماده 
توانند از طریق میمذاکره حل و فصل نمایند. اگر اختالف از طریق مذاکره حل و فصل نشد 

داوري یا مراجعه به دادگاه موضوع را حل و فصل کنند. در صورت انتخاب روش داوري، طرفین 
 ت عدم توافق براي انتخابالطرفین را انتخاب کنند. در صورتوانند یک نفر داور مرضیمیقرارداد 

الطرفین، هر یک از طرفین داور انتخابی خود را به صورت کتبی به طرف دیگر معرفی داور مرضی
کند. داوران منتخب، داور سومی را انتخاب و پس از رسیدگی به موضوع اختالف، با اکثریت می

انتخاب داور سوم به توافق کنند. در صورتی که داوران منتخب براي میآرا رأي داوري را صادر 
تواند تعیین داور سوم را از دادگاه صالح خواستار شود. هر مینرسند هر یک از طرفین قرارداد 

الزحمه داور سوم به تساوي پردازد و حقمیالزحمه داور انتخابی خود را یک از طرفین، حق
 شود.تقسیم می

نامه باید حداکثر ظرف مدت بیمهز این هرگونه ادعاي ناشی ا مهلت اقامه دعوا: -17ماده 
نامه و در صورت وقوع حوادث منجر به بیمهدو سال از تاریخ بطالن، فسخ و یا انقضاي مدت 

نامه بیمهخسارت، از تاریخ وقوع آن اقامه شود و پس از دو سال مذکور ادعاي ناشی از این 
ر یک از طرفین با اظهارنامه رسمی تواند یک نوبت توسط همیمسموع نخواهد بود. مرور زمان 

مانده مرور زمان، یک سال اضافه قطع شود. در صورت قطع شدن مرور زمان، به مدت باقی
 خواهد شد.

 فصل سوم: استثنائات
عالوه بر موارد ذکر شده در شرایط پیوست،  خسارات غیر قابل پرداخت: -18ماده 

 این بیمه نخواهد بود.خسارات ناشی از تحقق خطرات زیر نیز تحت پوشش 
اکتیو ناشی از هرگونه سوخت یا فضوالت ساز و آلودگی به مواد رادیواشعه یون -1

 اي.هسته
گذار براي ورود کاالي مورد بیمه و یا ممانعت مقامات کشور عدم قبول بیمه -2

 واردکننده از ورود کاال.
  ا خرید.کسر از مبدا و یا ارسال کاالیی مغایر با اسناد حمل و ی -3

نامه از تاریخ ابالغ الزم االجرا خواهد بود و جایگزین آیین نامه این آیین -19ماده 
) مصوب شوراي عالی CوBوAبیمه باربري و مجموعه شرایط (شرایط عمومی 36شماره 

 هاي بعدي آن خواهد شد.بیمه و مکمل
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