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تعاریف: اولفصل
و1316سالماه،اردیبهشتمصوببیمهقانوناساسبرنامهبیمهاین: قرارداداساس_1ماده

توافقموردوگردیدهتنظیم) باشدمینامهبیمهاینالینفکجزءکه(گذاربیمهکتبیپیشنهاد
صدورباهمزمانونبودهگربیمهقبولموردکهگذاربیمهپیشنهادازقسمتآن. باشدمیطرفین

محسوبگربیمهتعهداتجزءاست،گردیدهاعالمگذاربیمهبهکتباآنازقبلیانامهبیمه
.شودنمی

ممکنکهدیگريمفهومومعنیهرازنظرصرفزیراصطالحات: اصطالحاتوتعاریف_2ماده
:استرفتهکاربهآنمقابلتعریفباعمومیشرایطایندرباشد،داشتهاست

گردیدهدرجنامهبیمهایندرآنمشخصاتکهاستايبیمهشرکتگربیمه: گربیمه-1
.داردعهدهبهنامهبیمهایندرمقررشرایططبقرااحتمالیخسارتجبرانواست

کهباشدمینامهبیمهایندرمذکورحقیقییاحقیقیشخصگذاربیمه: گذاربیمه-2
.استآنبیمهحقپرداختبهمتعهدونمودهاخذرابیمهپوشش

یاگذاربیمهازاعمنامهبیمهایندرمذکورحقیقییاحقیقیشخصذینفع: ذینفع-3
موردکااليبهواردهخسارتازقسمتییاتمامدریافتومطالبهحقکهاستآنغیر

.داردرابیمه
نامهبیمهاینمشخصاتجدولدرمندرجاموالبیمه،موردکاالي: بیمهموردکاالي-4

.است
استپیوستشرایطمجموعه8شرطاساسبربیمهاینانقضاي: بیمهمدتانقضاي-5

4/1/8شرطجایگزینزیرشرایطازیکیترکیبی،یادریاییغیرحملمورددراما
.گرددمیA.B.Cشرایطمجموعه

هواپیمايازبیمهموردکااليازقسمتهرکاملتخلیهازپسروز30هواییحملمورددر-الف
.مقصدکشورفرودگاهدرحامل

.مقصدکشورگمركانباربهبیمهموردکااليتحویلازپسروز60زمینیحملمورددر-ب

بیمهحقپرداختوگربیمهموافقتوگذاربیمهدرخواستبامادهایندرشدهیادهايمدت
.استتمدیدقابلاضافی
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شرایط: دومفصل
کشتیوسیلهبهبایدبیمهموردکااليدریاییحمل: شدهبنديطبقهکشتیباکاالحمل_3ماده

یاوکشتیمشخصاتاستموظفگذاربیمهاینصورتغیردرشودانجامشدهبنديطبقه
حملچنانچه. نمایداخذرااوموافقتوگراعالمبیمهبهحملشروعازقبلرانظرموردشناورهاي

گذاربیمهباشدشدهنجامگذاربیمهاطالعبدوننشدهبنديطبقهکشتیبابیمهموردکاالي
حملبهمربوطنرخاضافهوشرایطواعامگربیمهبهرامراتباطالع،ازپسبالفاصلهاستموظف
.کندقبولرانشدهبنديطبقهکشتیبابیمهموردکاالي

راجعاطالعاتکلیهاستموظفگذاربیمه: گربیمهبهاطالعاتارائهدرگذاربیمهوظیفه_4ماده
هردرکاالارزشحداکثرحمل،وسایلیاوسیلهمشخصاتجملهازآندفعاتوکاالحملبه

بعدبالفاصلهیاقبلراشدهبیمهمحصوالتازقسمتهربهايهمچنینوآنهاحرکتتاریخحمل،
اینصورتدرغیر. نمایداعالمگربیمهبهمقصدبهحملوسیلهورودازقبلحالهربهوحملاز

.نمودخواهدعملبیمهقانون13و12مواداساسبرموردحسبگربیمه

قیمتباشدنشدهخاصیتوافقگربیمهوگذاربیمهبینچنانچه: بیمهموردکااليارزش_5ماده
خواهدمتعارفهايهزینهسایروحملهزینهکاال،خریدقیمتمجموعمعادلبیمه،موردکاالي

.بود

عدمخسارتمتعلقهبیمهحقدریافتباگذار،بیمهتقاضايصورتدرتواندمیگربیمه-تبصره
موردکااليقیمتدرصددهمیزانبهحداکثر(توافقموردمقداربهرانامهبیمهاینبهمربوطالنفع
.نمایدبیمه،)مادهایندرمندرجبیمه

صورتبهکهکاالهاییمورددر: شوندمیعرضهدستباجفتصورتبهکهکاالهایی_6ماده
آن،بودندستیاجفتارزشبهتوجهبدونگربیمهمسئولیتشوندمیعرضهدستیاجفت
بودنخواهددستیاجفتشدهبیمهمبلغدیدهبهخسارتقسمتشدهبیمهقیمتنسبتازبیش
.باشدشدهدیگريتوافقصریحبطورکهآنمگر

:آنکهمگرنیستنامهبیمهاینپوششتحتمخدرموادحمل_7ماده

نامهبیمهدرصریحبطورآنکنندهواردوصادرکنندهکشورهايومخدرمادهنام-1
.باشدشدهدرج
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مخدرموادکهکشوريدارصالحیتمرجعازمحمولهوروداجازهگواهییاپروانه-2
مادهکهکشوريدارصالحیتمرجعگواهییاپروانهیاشودمیواردآنجابه

آنصدورمخدر،مادهگیرندهکشوراینکهمبیناستشدهصادرآنجاازمخدر
بهخسارتمداركجزواستکردهتاییدرانامهبیمهدرمندرجمقصدبهمحموله

.شودتسلیمگربیمه
.شودتلقیموادوعنآنحملبرايعاديومعمولیمسیرمخدر،مادهحملمسیر-3

بهملزمويذینفعانیاونمایندگانیاگذاربیمه: خسارتوقوعصورتدرگذاربیمهوظایف_8ماده
:هستندذیلمواردرعایت

یابندرهايمقامیاوحملمتصدیانازبالفاصلهشدهمفقودکهايبستههربراي-1
.نمایندخسارتدرخواستکتبیطوربهبیمهموردکااليدیگرمتصرفان

یابندرهايمقامیاوحملمتصدیانازبالفاصلهشدهمشهودخساراتمورددر-2
.نمایندخسارتدرخواستکتبیطوربهبیمهموردکااليدیگرمتصرفان

بدونرسیدنباشندمطمئنبیمهموردکااليکاملبودنسالمازکهموارديدر-3
بهکهرسیديیادربارنامهموضوعدرجباوندهندحملمتصدیانبهشرطوقید

.نگهدارندمحفوظخسارتمطالبهبرايراخودحقدهندمیحملمتصدیان
بیمهنباشدمشهودآسیبییازیانبیمه،موردکااليگرفتنتحویلموقعهرگاه-4

تحویلتاریخازروزسهظرفحداکثربایدويذینفعانیاونمایندگانیاگذار
اظهارنامهیاسفارشیپستباکتبیبطوررامراتبخسارت،ازاطالعوکاالگرفتن

.نماینداعالمحملمتصدیانبه
یاگذاربیمهبهرابیمهموردکااليازقسمتییاتمامحملموسسهکهموارديدر-5

تنظیمازپسکهموظفندنامبردگانندهدتحویلويذینفعانیاونمایندگان
. بخواهندمزبورموسسهازراتحویلعدمکتبیگواهیتخلیه،کسرمجلسصورت

یاگذاربیمهنشودصادرزیرهايموعددرتحویلعدمگواهیکهصورتیدر
ازرسمینامهاظهارباهفتهیکطیحداکثربایدويذینفعانیاونمایندگان

:دهندگراطالعبیمهبهرامراتبوبنمایندخسارتدرخواستحملموسسه
ازبیمهموردکااليتخلیهازپسماههفتحداکثرکشتی،باحملدرصورت-6

.کشتی
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بهحملوسیلهورودازپسماههفتحداکثرقطار،وکامیونباحملدرصورت-10
.مقصدکشورمرز

ازبیمهموردکااليتخلیهازپسماهسهحداکثرهواپیما،باحملصورتدر-11
.هواپیما

بهکهمشهودخسارتمورددرموظفندويذینفعانیاونمایندگانیاگذاربیمه-12
یددربیمهموردچنانچهدارد،راآنجبرانتعهدگربیمهنامهبیمهاینموجب

وآنهاازکاالگرفتنتحویلازپسبالفاصلهیاوقبلاستنقلوحملمتصدیان
ضمنانبارازگرفتنتحویلازقبلشود،مشاهدهگمركانباردرخسارتچنانچه
بازدیددرخواستونمودهاعالمگربیمهبهرامراتبگمرکیمجلسصورتتنظیم

.بنمایدراکاالاز

بیمهباتوافقصورتدرگربیمه: بیمهمورددیدهخسارتکااليدرگربیمهاختیارات_9ماده
تصاحبیاوتعویضتعمیر،رابیمهموردشدهدادهنجاتودیدهخسارتکااليتواندمیگذار
کسربدونیاباموردحسب( کاملخسارتپرداختمقابلدرگربیمهکهصورتیدر. نماید

مالکیتاستموظفگذاربیمهکندتصاحبرابیمهموردکااليدیدهآسیبقسمت) فرانشیز
موردکااليتعویضیاوتعمیربایدگربیمههمچنیننمایدمنتقلگربیمهبهرامربوطقسمت

.دهدانجامنیستمیسرآنازکمترعرفاکهصورتیدررادیدهخسارتبیمه

ذینفعانباونمایندگانباگذاربیمهخسارت،درخواستبراي: خسارتدرخواستمدارك_10ماده
گربیمهبهخسارتنوعحسبرازیرمواردجملهازالزممداركواسنادوقتاسرعدرموظفندوي

:نمایندتسلیم

.بیمهگواهییانامهبیمهاصل-1
بستهوتوزینصورتکاملمشخصاتبابیمهموردکاالي) فاکتور(سیاههاصل-2

.بندي
.حملقراردادیاوهابارنامهاصل-3
میزانوضعیتصورتوگرفتنتحویلموقعدربیمهموردکااليوضعیتصورت-4

.نامهبیمهدرمندرجمقصدآخریندرکاالتوزین
8wwمادهدرمندرجاشخاصوحملمتصدیانبامتبادلهمکاتبات-5
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رسمیبرگفوق،مداركواسنادبرعالوهبیمهموردکااليتحویلعدمصورتدر-6
مقرراتبهتوجهبابایدهماستکردهصادرحملموسسهکهتحویلعدمگواهی
.گرددتسلیمگربیمهبه8مادهاز5بنددرمندرج

.صدورصورتدراختالفکشفمجلسصورتو) سبزبرگ( گمرکیپروانه-7
.مبداگواهی-8
.گمركانبارقبض-9
کهمجازيموسساتیااشخاصازیکیتوسطبایستیکهخسارتبازدیدگزارش-10

گربیمهچنانچه. باشدشدهتهیهاندگردیدهمعرفیایرانمرکزيبیمهتوسط
گذاربیمهازبالفاصلهبایدباشدداشتهنیازدیگريمداركبهمذکوراسنادبرعالوه

.دهدقراراواختیاردررانیازموردمداركاستموظفگذاربیمهوکندمطالبه

دریافتازپسهفتهچهارطیحداکثراستمکلفگربیمه: خسارتپرداختمهلت-11ماده
راواردهخسارتمقدارواحرازراخودتعهدحدودبتواندهاآناستنادبهکهالزممداركواسناد
.نمایدپرداختراخسارتکند،تعیین

درکندمیپرداختیاقبولراواردهخسارتکهحدوديدرگربیمه: جانشینیاصل-12ماده
بیمهاگروبودخواهدگذاربیمهجانشینهستندخسارتیاحادثهوقوعمسئولکهاشخاصیمقابل
یاتمامگذاربیمهتاثیربهنسبتتواندمیگربیمهباشداصلاینبامنافیکهکنداقدامیگذار

.نکندپرداختراخساراتازقسمتی

وخسارتازکنندهبازدیدمجازموسساتیاگربیمهنمایندگانبازدید: کنندگانبازدید-13ماده
.نیستگربیمهطرفازتعهدقبولمنزلهبههاآنسويازبازدیدگزارشارائه

کتبیصورتبهبایدگربیمهوگذاربیمهاظهاروپیشنهادهرگونه: اظهاراتبودنکتبی-14ماده
.گرددارسالمقابلطرفشدهاعالمنشانیآخرینبه

سالدوحداکثررابیمهموردکاالياستموظفگذاربیمه: بیمهموردکااليحملمهلت-15ماده
گربیمهواستاعتبارفاقدنامهبیمهاینصورت،غیردر. نمایدحملنامهبیمهصدورتاریخازبعد

حق. نداردشودمیحملمقررمهلتازبعدکهکاالهاییبهمربوطخسارتجبرانبرايتعهدي
. بودخواهداستردادقابلگذاربیمهتوسطالزممستنداتارائهبانشدهحملکاالهايبهمربوطبیمه
.کنندتوافقآنتمدیددربارهحمل،مهلتپایانازقبلتوانندمیگذاربیمهوگربیمه
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وحلمذاکرهطریقازامکانحدتاراخوداختالفبایدقراردادطرفین: داوريبهارجاع-16ماده
بهمراجعهیاداوريطریقازتوانندمینشدفصلوحلمذاکرهطریقازاختالفاگر. نمایندفصل

یکتوانندمیقراردادطرفینداوري،روشانتخابصورتدر. کنندفصلوحلراموضوعدادگاه
هرالطرفین،مرضیداورانتخاببرايتوافقعدمصورتدر. کنندانتخابراالطرفینمرضیداورنفر
متنخب،داوران. کندمیمعرفیدیگرطرفبهکتبیصورتبهراخودانتخابیداورطرفینازیک
میصادرراداوريرأيآراءاکثریتبااختالفموضوعبهرسیدگیازپسوانتخابراسومیداور

قراردادطرفینازیکهرنرسند،توافقبهسومداورانتخاببرايمنتخبداورانکهصورتیدر.کنند
داورالزحمهحقطرفین،ازیکهر. شودخواستارصالحدادگاهازراسومداورتعیینتواندمی

.شودمیتقسیمتساويبهسومداورالزحمهحقوپردازدمیراخودانتخابی

ازسالدومدتظرفحداثربایدنامهبیمهاینازناشیادعايگونههر: دعوااقامهمهلت-17ماده
تاریخازخسارت،بهمنجرحوادثوقوعصورتدرونامهبیمهمدتانقضايیافسخبطالن،تاریخ
. بودنخواهدمسموعنامهبیمهاینازناشیادعاهايمذکورسالدوازپسوشوداقامهآنوقوع
صورتدر. شودقطعرسمیاظهارنامهباطرفینازیکهرتوسطنوبتیکتواندمیزمانمرور
.شدخواهداضافهسالیکزمانمرورماندهباقیمدتبهزمان،مرورشدنقطع

استثنائات: سومفصل
ازناشیخسارتپیوست،شرایطدرشدهذکرمواردبرعالوه: پرداختقابلغیرخسارت-18ماده

.بودنخواهدنامهبیمهاینپوشیتحتنیززیرخطراتتحقق

.ايهستهفضوالتباسوختگونههرازناشیاکتیورادیوموادبهآلودگیوسازیوناشعه-1
ورودکنندهواردکشورمقاماتممانعتیاوبیمهموردکااليورودبرايگذاربیمهقبولعدم-2

.کاال
.خریدیاوحملاسنادبامغایرکاالییارسالیاومبدأازکسر-3

36شمارهنامهآئینجایگزینوبودخواهداالجراالزمابالغتاریخازنامهآئیناین-19ماده
هايمکملوبیمهعالیشورايمصوب) A,B,Cشرایطمجموعهوباربريبیمهعمومیشرایط(
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