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  شرایط عمومی بیمه باربری و مجموعه شرایط
A ،B  وC 

 ۶۲/۷۱/۷۹۳۷گری، در جلسه مورخ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه ۷۱بیمه در اجرای ماده  یعال یشورا
آن به شرح « Cو  Bو  Aمجموعه شرایط »تبصره به همراه  ۷ماده و  ۷۳را مشتمل بر « بیمه باربریشرایط عمومی »

 نمود: ذیل تصویب

 فصل اول: تعاریف
و پیشنهاد کتبی  ۷۹۷۲سال  ماهاردیبهشتقانون بیمه مصوب نامه بر اساس اساس قرارداد: این بیمه –۷ماده 
ز باشد. آن قسمت اطرفین می موردتوافقباشد( تنظیم گردیده و نامه میگزار )که جزء الینفک این بیمهبیمه

گزار اعالم نامه یا قبل از آن کتباً به بیمهبا صدور بیمه زمانهمر نبوده و گبیمه موردقبولگزار که پیشنهاد بیمه
 شود.گر محسوب نمیگردیده است، جزء تعهدات بیمه

از هر معنی و مفهوم دیگری که ممکن است داشته  نظرصرفزیر  اصطالحات تعاریف و اصطالحات: -۶ماده 
 است: کاررفتهبهباشد، در این شرایط عمومی با تعریف مقابل آن 

نامه درج گردیده است و جبران خسارت ای است که مشخصات آن در این بیمهگر شرکت بیمهگر: بیمهبیمه -۷
 نامه به عهده دارد.احتمالی را طبق شرایط مقرر در این بیمه

موده اخذ ن که پوشش بیمه را باشدیمنامه گزار شخص حقیقی یا حقوقی مذکور در این بیمهگزار: بیمهبیمه -۶
 و متعهد به پرداخت حق بیمه آن است.

گزار یا غیر آن است که حق نامه اعم از بیمهنفع شخص حقیقی یا حقوقی مذکور در این بیمهذینفع: ذی -۹
 مطالبه و دریافت تمام یا قسمتی از خسارت وارد به کاالی مورد بیمه را دارد.

 نامه است.مندرج در جدول مشخصات این بیمهکاالی مورد بیمه: کاالی مورد بیمه، اموال  -۴

مجموعه شرایط پیوست است اما در مورد حمل  ۸شرط  بر اساسانقضای مدت بیمه: انقضای این بیمه  -۵
 گردد.می Aو  Bو  Cمجموعه شرایط  ۴/۷/۸غیردریایی یا ترکیبی، یکی از شرایط زیر جایگزین شرط 

روز پس از تخلیه کامل هر قسمت از کاالی مورد بیمه از هواپیمای حامل در  ۹۱ در مورد حمل هوایی، -الف
 فرودگاه کشور مقصد.

 روز پس از تحویل کاالی مورد بیمه به انبار گمرک کشور مقصد. ۲۱ در مورد حمل زمینی، -ب

ی قابل تمدید بیمه اضافگر و پرداخت حقگزار و موافقت بیمههای یادشده در این ماده با درخواست بیمهمدت
 است.

https://subaresh.com/18انواع-بیمه-باربری-چیست؟/
https://subaresh.com/18انواع-بیمه-باربری-چیست؟/
https://subaresh.com/30قانون-بیمه/
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 فصل دوم: شرایط
شده بندیکشتی طبقه وسیلهبهشده: حمل دریایی کاالی مورد بیمه باید بندیحمل کاال با کشتی طبقه -۹ماده 

را قبل از شروع  موردنظرگزار موظف است مشخصات کشتی و یا شناورهای انجام شود در غیر این صورت بیمه
بدون  نشدهبندیاو را اخذ نماید. چنانچه حمل کاالی مورد بیمه با کشتی طبقه گر اعالم و موافقتحمل به بیمه

و  گر اعالمگزار موظف است بالفاصله پس از اطالع، مراتب را به بیمهگزار انجام شده باشد بیمهاطالع بیمه
 نشده را قبول کند.بندیشرایط و اضافه نرخ مربوط به حمل کاالی مورد بیمه با کشتی طبقه

موظف است کلیه اطالعات راجع به حمل کاال و  گزاربیمهگر: گزار در ارائه اطالعات به بیمهوظیفه بیمه -۴ماده 
و  هاآنمشخصات وسیله یا وسایل حمل، حداکثر ارزش کاال در هر حمل، تاریخ حرکت  ازجملهدفعات آن 

قبل از ورود وسیله  هرحالبهاز حمل و  را قبل یا بالفاصله بعد شدهبیمههمچنین بهای هر قسمت از محموالت 
قانون  ۷۹و  ۷۶گر حسب مورد بر اساس مواد بیمه این صورتاعالم نماید. در غیر  گربیمهحمل به مقصد به 

 بیمه عمل خواهد نمود.

گر توافق خاصی نشده باشد قیمت کاالی مورد گزار و بیمهبین بیمه چنانچه ارزش کاالی مورد بیمه: -۵ماده 
 های متعارف خواهد بود.، معادل مجموع قیمت خرید کاال، هزینه حمل و سایر هزینهبیمه

بوط به النفع مربیمه متعلقه خسارت عدمگزار، با دریافت حقتواند در صورت تقاضای بیمهگر میبیمه -تبصره
مندرج در این ماده(،  )حداکثر به میزان ده درصد قیمت کاالی مورد بیمه موردتوافقنامه را به مقدار این بیمه

 بیمه نماید.

جفت یا دست  صورتبهشوند: در مورد کاالهایی که جفت یا دست عرضه می صورتبهکاالهایی که  -۲ماده 
شده گر بدون توجه به ارزش جفت یا دست بودن آن، بیش از نسبت قیمت بیمهشوند مسؤولیت بیمهعرضه می

صریح توافق دیگری شده  طوربه کهآنا دست نخواهد بود مگر شده جفت یدیده به مبلغ بیمهقسمت خسارت
 باشد.

 :کهآننامه نیست مگر حمل مواد مخدر تحت پوشش این بیمه -۱ماده 

 نامه درج شده باشد.صریح در بیمه طوربهنام ماده مخدر و کشورهای صادرکننده و واردکننده آن 

شود یا پروانه یا دار کشوری که ماده مخدر به آنجا وارد مییتپروانه یا گواهی اجازه ورود محموله از مرجع صالح
دار کشوری که ماده مخدر از آنجا صادر شده است مبین اینکه کشور گیرنده ماده مخدر، گواهی مرجع صالحیت

 د.گر تسلیم شونامه را تأیید کرده است جزو مدارک خسارت به بیمهصدور آن محموله به مقصد مندرج در بیمه

 ر حمل ماده مخدر، مسیر معمولی و عادی برای حمل آن نوع مواد تلقی شود.مسی

گزار یا نمایندگان و یا ذینفعان وی ملزم به رعایت موارد گزار در صورت وقوع خسارت: بیمهوظایف بیمه -۸ماده 
 ذیل هستند:
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ی یا متصرفان دیگر کاال های بندرای که مفقود شده است بالفاصله از متصدیان حمل و یا مقامبرای هر بسته
 کتبی درخواست خسارت نمایند. طوربهمورد بیمه 

اطالع و قبل از تحویل گرفتن کاالی مورد بیمه از متصدیان حمل و یا سایر  محضبهدر مورد خسارات مشهود 
واهی گردد گکتبی تقاضای بازدید کنند و برای خساراتی که هنگام بازدید مشخص می طوربهمتصرفان کاال 

 رسیده باشد دریافت و از نامبردگان درخواست پرداخت خسارت نمایند. هاآنمربوطه را که به امضای 

مل حدر مواردی که از سالم بودن کامل کاالی مورد بیمه مطمئن نباشند رسید بدون قید و شرط به متصدیان 
دهند حق خود را برای مطالبه خسارت ندهند و با درج موضوع در بارنامه یا رسیدی که به متصدیان حمل می

 محفوظ نگهدارند.

ان وی گزار یا نمایندگان و یا ذینفعگرفتن کاالی مورد بیمه، زیان یا آسیبی مشهود نباشد بیمههرگاه موقع تحویل
ارشی کتبی با پست سف طوربهگرفتن کاال و اطالع از خسارت، مراتب را لباید حداکثر ظرف سه روز از تاریخ تحوی

 یا اظهارنامه به متصدیان حمل اعالم نمایند.

گزار یا نمایندگان و یا ذینفعان وی در مواردی که مؤسسه حمل تمام یا قسمتی از کاالی مورد بیمه را به بیمه
از  تحویل رامجلس کسر تخلیه، گواهی کتبی عدمتحویل ندهد نامبردگان موظفند که پس از تنظیم صورت

 گزار یا نمایندگان و یاتحویل در موعدهای زیر صادر نشود بیمهگواهی عدم کهدرصورتیمؤسسه مزبور بخواهند. 
ذینفعان وی باید حداکثر طی یک هفته با اظهارنامه رسمی از مؤسسه حمل درخواست خسارت بنمایند و مراتب 

 الع دهند:گر اطرا به بیمه

 در صورت حمل با کشتی، حداکثر هفت ماه پس از تخلیه کاالی مورد بیمه از کشتی. -

 در صورت حمل با کامیون و قطار، حداکثر هفت ماه پس از ورود وسیله حمل به مرز کشور مقصد. -

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

گر تعهد نامه بیمهگزار یا نمایندگان و یا ذینفعان وی موظفند در مورد خسارت مشهود که به موجب این بیمهبیمه
است قبل و یا بالفاصله پس از تحویل گرفتن  ونقلحملمتصدیان  دیدرجبران آن را دارد، چنانچه مورد بیمه 

ز تحویل گرفتن از انبار ضمن تنظیم و چنانچه خسارت در انبار گمرک مشاهده شود، قبل ا هاآنکاال از 
 اعالم نموده و درخواست بازدید از کاال را بنماید. گربیمهگمرکی مراتب را به  مجلسصورت

االی تواند کگزار میگر در صورت توافق با بیمهمورد بیمه: بیمه دیدهخسارتگر در کاالی اختیارات بیمه -۳ماده 
بل گر در مقابیمه کهدرصورتییمه را تعمیر، تعویض و یا تصاحب نماید. دیده و نجات داده شده مورد بخسارت

دیده کاالی مورد بیمه را تصاحب پرداخت خسارت کامل )حسب مورد با یا بدون کسر فرانشیز( قسمت آسیب
ا یر و یگر باید تعمگر منتقل نماید. همچنین، بیمهگزار موظف است مالکیت قسمت مربوط را به بیمهکند بیمه

 دیده را در مدتی که عرفاً کمتر از آن میسر نیست انجام دهد.تعویض کاالی مورد بیمه خسارت
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گزار یا نمایندگان و یا ذینفعان وی موظفند مدارک درخواست خسارت: برای درخواست خسارت، بیمه -۷۱ماده 
 گر تسلیم نمایند:موارد زیر را حسب نوع خسارت به بیمه ازجملهدر اسرع وقت اسناد و مدارک الزم 

 نامه یا گواهی بیمه.اصل بیمه

 بندی.اصل سیاهه )فاکتور( کاالی مورد بیمه با مشخصات کامل و صورت توزین و بسته

 ها و یا قرارداد حمل.اصل بارنامه

میزان توزین کاال در آخرین مقصد  وضعیتصورتگرفتن و کاالی مورد بیمه در موقع تحویل وضعیتصورت
 نامه.یمهمندرج در ب

 .۸مکاتبات متبادله با متصدیان حمل و اشخاص مندرج در ماده 

در صورت عدم تحویل کاالی مورد بیمه عالوه بر اسناد و مدارک فوق، برگ رسمی گواهی عدم تحویل که مؤسسه 
 گر تسلیم گردد.به بیمه ۸از ماده  ۵حمل صادر کرده است هم باید با توجه به مقررات مندرج در بند 

 کشف اختالف در صورت صدور. مجلسصورتوانه گمرکی )برگ سبز( و پر 

 .مبدأگواهی 

 قبض انبار گمرک.

 مجازی که توسط بیمه مرکزی ایران معرفی مؤسساتگزارش بازدید خسارت که بایستی توسط یکی از اشخاص یا 
 اند تهیه شده باشد.گردیده

طالبه نماید گزار منیاز داشته باشد باید بالفاصله از بیمه گر عالوه بر اسناد مذکور به مدارک دیگریچنانچه بیمه
 را در اختیار او قرار دهد. موردنیازگزار موظف است مدارک و بیمه

گر مکلف است حداکثر طی چهار هفته پس از دریافت اسناد و مدارک مهلت پرداخت خسارت: بیمه -۷۷ماده 
بتواند حدود تعهد خود را احراز و مقدار خسارت وارده را تعیین کند، خسارت را پرداخت  هاآنالزم که به استناد 

 نماید.

کند در مقابل اشخاصی که گر در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت میاصل جانشینی: بیمه -۷۶ماده 
 گزار اقدامی کند که منافی با اینگزار خواهد بود و اگر بیمهوقوع حادثه یا خسارت هستند جانشین بیمه مسئول

 گزار تمام یا قسمتی از خسارت را پرداخت نکند.تواند به نسبت تأثیر بیمهگر میاصل باشد بیمه

گر یا مؤسسات مجاز بازدیدکننده از خسارت و ارائه گزارش بازدید بازدیدکنندگان: بازدید نمایندگان بیمه -۷۹ماده 
 گر نیست.عهد از طرف بیمهقبول ت منزلهبه هاآناز سوی 

شانی کتبی به آخرین ن صورتبهگر باید گزار و بیمهکتبی بودن اظهارات: هرگونه پیشنهاد و اظهار بیمه -۷۴ماده 
 اعالم شده طرف مقابل ارسال گردد.
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ریخ ز تاگزار موظف است کاالی مورد بیمه را حداکثر تا دو سال بعد امهلت حمل کاالی مورد بیمه: بیمه -۷۵ماده 
 گر تعهدی برای جبران خساراتنامه فاقد اعتبار است و بیمهنامه حمل نماید. در غیر این صورت، بیمهصدور بیمه

 ارائهنشده با بیمه مربوط به کاالهای حملشود ندارد. حقمربوط به کاالهایی که بعد از مهلت مقرر حمل می
ل، توانند قبل از پایان مهلت حمگزار میگر و بیمهبود. بیمه خواهد استردادقابلگزار مستندات الزم توسط بیمه

 درباره تمدید آن توافق نمایند.

نمایند. اگر  وفصلحلارجاع به داوری: طرفین قرارداد باید اختالف خود را تا حد امکان از طریق مذاکره  -۷۲ماده 
ند. کن وفصلحلراجعه به دادگاه موضوع را توانند از طریق داوری یا منشد می وفصلحلاختالف از طریق مذاکره 

الطرفین را انتخاب کنند. در صورت توانند یک نفر داور مرضیدر صورت انتخاب روش داوری، طرفین قرارداد می
گر کتبی به طرف دی صورتبهالطرفین، هر یک از طرفین داور انتخابی خود را عدم توافق برای انتخاب داور مرضی

ران منتخب، داور سومی را انتخاب و پس از رسیدگی به موضوع اختالف، با اکثریت آرا رأی کند. داومعرفی می
داوران منتخب برای انتخاب داور سوم به توافق نرسند هر یک از طرفین  کهدرصورتیکنند. داوری را صادر می

الزحمه داور انتخابی ، حقتواند تعیین داور سوم را از دادگاه صالح خواستار شود. هر یک از طرفینقرارداد می
 شود.تقسیم می تساویبهالزحمه داور سوم پردازد و حقخود را می

نامه باید حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ بطالن، مهلت اقامه دعوا: هرگونه ادعای ناشی از این بیمه -۷۱ماده 
از تاریخ وقوع آن اقامه شود و پس نامه و در صورت وقوع حوادث منجر به خسارت، فسخ و یا انقضای مدت بیمه

تواند یک نوبت توسط هر یک نامه مسموع نخواهد بود. مرور زمان میاز دو سال مذکور ادعای ناشی از این بیمه
مانده مرور زمان، یک از طرفین با اظهارنامه رسمی قطع شود. در صورت قطع شدن مرور زمان، به مدت باقی

 سال اضافه خواهد شد.

 استثنائاتفصل سوم: 
در شرایط پیوست، خسارات ناشی از تحقق خطرات  ذکرشدهپرداخت: عالوه بر موارد  غیرقابلخسارات  -۷۸ماده 

 زیر نیز تحت پوشش این بیمه نخواهد بود.

 ای.ساز و آلودگی به مواد رادیواکتیو ناشی از هرگونه سوخت یا فضوالت هستهاشعه یون

 ی مورد بیمه و یا ممانعت مقامات کشور واردکننده از ورود کاال.گزار برای ورود کاالعدم قبول بیمه

 و یا ارسال کاالیی مغایر با اسناد حمل و یا خرید. مبدأکسر از 

 عمومی بیمه)شرایط  ۹۲شماره  نامهآیینخواهد بود و جایگزین  االجراالزمنامه از تاریخ ابالغ این آیین -۷۳ماده 
 های بعدی آن خواهد شد.( مصوب شورای عالی بیمه و مکملCو  Bو  Aباربری و مجموعه شرایط 
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 گران کاالشرایط بیمه
 (Aمجموعه شرایط )

 خطرات مشمول بیمه
 خطرات تحت پوشش

ثنا موارد است جزبه شودیماین بیمه همه خطرهایی را که منجر به تلف شدن یا آسیب دیدن کاالی مورد بیمه  -۷
 دهد.می پوششرا  ۱، ۲، ۵، ۴شده در بندهای 

 خسارت همگانی
 جزهبپیشگیری از خسارت یا در ارتباط با آن  منظوربه را کهنجات  یهانهیهزنامه خسارات همگانی و این بیمه -۶

آمده و طبق قرارداد حمل و یا قانون و عرف حاکم بر آن محاسبه و  به وجود ۱ ،۲، ۵، ۴ موارد مندرج در بندهای
 دهد.تعیین شده باشد، پوشش می

 مسئولیت مشترک در تصادم
 جبران گربیمهبه موجب شرط مندرج در قرارداد حمل در خصوص مسئولیت مشترک دو کشتی در تصادم،  -۹

 کنندهلحم هرگاهکه  دینمایمتقبل  گزاربیمه. ردیگیم به عهدهاین زیان را در قبال خطرات مورد تعهد در این بیمه 
گاه نماید. در این صورت  گربیمهکند، بر اساس شرط مذکور مطالبه زیان  ع حق دارد به هزینه خود دفا گربیمهرا آ

 را در دعوی به عهده گیرد. گزاربیمهاز 

 استثنائات
 گردد:شامل خطرات زیر نمی وجههیچبهاین بیمه  -۴

 گزارتلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه قابل انتساب به سوء عمل ارادی بیمه -(۷/۴)

 ریزش عادی، کسری عادی وزن یا حجم و یا فرسودگی و پوسیدگی عادی کاالی مورد بیمه. نشت و -(۶/۴)

کاالی  یساز آمادهیا  بندیبستهتلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه ناشی از کافی نبودن یا نامناسب بودن  -(۹/۴)
یا  گزاریمهب وسیلهبهه یا قبل از شروع این بیمه انجام شد سازیآمادهیا  بندیبستهمورد بیمه مشروط بر اینکه 

 در موارد) را نداشته باشد. شدهبیمهکارکنان او انجام شده باشند و تحمل مقابله با حوادث معمول در سفر 
انکاران جزو پیم و کارکنانشامل چیدن کاالی مورد بیمه در کانتینر هم هست  «بندیبسته» مربوط به این شرط،

 شوند(.مستقل محسوب نمی

 ف شدن، آسیب دیدن یا هزینه به علت عیب ذاتی یا ماهیت کاالی مورد بیمه.تل -(۴/۴)

 شدهمهبیناشی از خطرات  ریتأخباشد، حتی اگر این  ریتأخکه علت آن تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه ای -(۵/۴)
 (.۶قابل پرداخت بر اساس بند  یهانهیهزاستثناء بهباشد )
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یا  کنندگاناجارهنه ناشی از اعسار یا ورشکستگی مالکان، مدیران، تلف شدن، آسیب دیدن یا هزی -(۲/۴)
ارگیری در هنگام ب گزاربیمهاینکه  شرطبه، هاآنگردانندگان کشتی یا قصور در انجام تعهدات مالی از طرف یکی از 

ً یطبکاالی مورد بیمه در کشتی، از این امر مطلع بوده یا بایستی  ئله از این مس در جریان معمول تجارت خود عتا
گاه باشد که این اعسار و یا ناتوانی مالی می قرارداد  هکدرصورتیتواند مانع از ادامه عادی سفر گردد. این استثنا آ

شده باشد که آن طرف موضوع بیمه را با حسن نیت و تحت  واگذارطرف مدعی خسارت( )بیمه به طرف دیگری 
 .گرددینمخریداری کرده یا با خرید آن توافق نموده است، اعمال  آورالزامقرارداد 

به علت یا ناشی از کاربرد هر نوع سالح  غیرمستقیمکه مستقیم یا  یانهیهزتلف شدن، آسیب دیدن یا  -(۱/۴)
ا یا واکنش مشابه دیگر یا نیرو ی یاهستهای و یا ترکیب ای باشد که با انرژی اتمی یا شکست هستهیا وسیله

 .کار کند رادیواکتیوماده 

 دهد:تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه ناشی از موارد زیر را پوشش نمی وجههیچبهاین بیمه  -(۷/۵) -۵

بودن کشتی یا شناور برای حمل ایمن کاالی مورد  نامناسبیا شناور یا  دریانوردی کشتیعدم قابلیت  -(۷/۷/۵) 
ی یا از فقدان قابلیت دریانورد گزاربیمهحمل،  وسیلهبهمشروط بر اینکه هنگام بارگیری کاالی مورد بیمه بیمه، 

گاه باشد. نامناسب  بودن کشتی یا شناور آ

وسیله حمل جهت حمل سالم مورد بیمه، مشروط بر اینکه بارگیری کاال درون  کانتینر یانامناسب بودن  -(۶/۷/۵)
اشد یا کارکنان او انجام شده ب گزاربیمهانجام شده باشد یا توسط  نامهبیمهل از شروع این یا برون این وسائط قب

 از نامناسب بودن وسائط مذکور در زمان بارگیری کاالی مورد بیمه اطالع داشته باشند. هاآنو 

شان موضوع شده باشد و ای واگذارطرف مدعی خسارت( )در مواردی که قرارداد بیمه به طرف دیگری  -(۶/۵)
 ۷/۷/۵خریداری کرده یا با خرید آن توافق نموده است استثنای بند  آورالزامبیمه را با حسن نیت و تحت قرارداد 

 .گرددینماعمال 

ان حق ادعای نقض تعهدات ضمنی راجع به قابلیت دریانوردی کشتی و مناسب بودن کشتی برای گر بیمه -(۹/۵)
 کنند.یحمل مورد بیمه را از خود اسقاط م

یکی از موارد زیر باشد  هاآنهایی را که علت اصلی شدن، آسیب دیدن یا هزینه تلف ،عنوانهیچبهاین بیمه  -۲
 کند:جبران نمی

داخلی ناشی از این امور یا هرگونه عمل  زدوخوردهایجنگ، جنگ داخلی، انقالب، شورش، قیام و یا  -(۷/۲)
 یکی از دو قدرت متخاصم. برعلیهخصمانه توسط یا 

غیر از دزدی دریایی( یا اثرات ناشی از این امور یا اثرات ناشی از اقدام به تصرف )توقیف، ضبط، مصادره،  -(۶/۲)
 .هاآنشروع 

 و متروکه. جاماندهبهجنگی  هایسالحمتروکه یا سایر  هایبمبمین، اژدر و  -(۹/۲)

 دهد:سیب دیدن یا هزینه ناشی از موارد زیر را پوشش نمیوجه تلف شدن، آهیچنامه بهاین بیمه -۱
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یا  اهآشوبکارگری،  هایدرگیری، جلوگیری از ورود کارگران یا عمل اشخاصی که در کنندگاناعتصابعمل  -(۷/۱)
 .کنندیماغتشاشات داخلی شرکت 

 خلی.و یا اغتشاشات دا هاآشوبکارگری،  هایدرگیریاعتصاب، تعطیل محل کار،  -(۶/۱)

ً یمستقعمل تروریستی یا اقدام هر شخصی که  هرگونه -(۹/۱) ریق از ط نفوذاعمالبا هدف براندازی دولتی یا  ما
کیل شده تش غیرقانونیدولت یا از طرف یا در ارتباط با هر سازمانی که قانونی یا  برعلیهیا خشونت  زوربهتوسل 
 باشد.

 یا مذهبیعمل هر شخصی با انگیزه سیاسی عقیدتی  -(۴/۱)

 نامهبیمهمدت اعتبار 
 شرط حمل

ثنا موارد است جزبه شودیماین بیمه همه خطرهایی را که منجر به تلف شدن یا آسیب دیدن کاالی مورد بیمه  -۷
 دهد.می را پوشش ۱، ۲، ۵، ۴شده در بندهای 

کاالی مورد بیمه، انبار یا محل نگهداری مذکور در این  زمانی که، این بیمه از ۷۷مشروط به رعایت بند  -(۷/۸) -۸
بارگیری بدون وقفه بر روی وسیله نقلیه یا هر وسیله حمل دیگری برای شروع حمل برای  منظوربهنامه را بیمه

زودتر  هرکدامیابد و در یکی از حاالت زیر، نماید، آغاز و در طول جریان عادی حمل ادامه میاولین بار ترک می
 :شودیماقع شود، منقضی و

تخلیه کامل کاال از وسیله حمل یا وسیله نقلیه دیگر در انبار یا محل نگهداری نهایی در مقصد  مجردبه -(۷/۷/۸)
 نامه.مذکور در بیمه

تخلیه کامل کاال از وسیله حمل یا وسیله نقلیه دیگر به هر انبار یا محل نگهداری دیگر در  مجردبه -(۶/۷/۸)
یا  حمل ازمسیرخارجگزار یا کارکنان وی برای نگهداری کاال در که بیمه یا قبل از آن نامهبیمهرج در مقصد مند

 تقسیم و توزیع کاال در نظر گرفته باشد.

عادی حمل از هر یک از وسایل حمل  ازمسیرخارج رندیگیمیا کارکنان او تصمیم  گزاربیمه کههنگامی -(۹/۷/۸)
 مل یا کانتینر برای نگهداری کاالی مورد بیمه استفاده کنند.زمینی یا سایر وسائل ح

 روز از تخلیه کامل کاالی مورد بیمه از کشتی در آخرین بندر تخلیه. ۲۱انقضای  مجردبه -(۴/۷/۸)

قرار  نامهبیمههرگاه پس از تخلیه کاالی مورد بیمه از کشتی در بندر نهایی تخلیه و قبل از انقضای مدت  -(۶/۸)
حمل شود، در این صورت بیمه طی مدت  نامهبیمهکه کاال به مقصد دیگری غیر از مقصد تعیین شده در باشد 

 به اعتبار خود باقی است ولی با شروع حمل به مقصد دیگر فاقد اعتبار است. ۴/۷/۸الی  ۷/۷/۸مقرر در بند 

مندرج در زیر( در  ۳و مقررات بند  ۴/۷/۸الی  ۷/۷/۸این بیمه )با توجه به موارد خاتمه مذکور در بند  -(۹/۸)
گزار، هر نوع تغییر مسیر، تخلیه اجباری، ارسال مجدد یا انتقال کاال به کشتی خارج از اختیار بیمه ریتأخصورت 
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دیگر و در جریان هر نوع تغییری که در سفر دریایی روی داده و ناشی از اختیاراتی باشد که طبق قرارداد باربری 
 کشتی تفویض شده است، دارای اعتبار خواهد بود. کنندگانهاجار به مالکان یا 

 ونقلحملخاتمه قرارداد 
گزار در بندر یا محلی غیر از مقصد مذکور در هرگاه قرارداد حمل در اثر رویدادی خارج از اراده و اختیار بیمه -۳

(، فوق ۸مندرج در شرط  به شرحدیگری قبل از تحویل کاال در مقصد ) به نحوآن قرارداد خاتمه یابد یا حمل کاال 
خاتمه یابد،  (فوق ۸به شرح مندرج در شرط )خاتمه یابد یا حمل کاال به نحو دیگری قبل از تخلیه کاال در مقصد 

ن آدر گر اطالع و ادامه بیمه درخواست شود که ه بیمهبفوراً شود مگر آنکه مراتب این بیمه نیز منقضی می
های مقرر در زیر به قوت گر( این بیمه تا یکی از مهلتدرخواست بیمه در صورتبیمه اضافی )در ازاء حق صورت

 ماند:خود باقی می

رسیده و تحویل گردد یا چنانچه توافق خاص دیگری  به فروشکاال در چنین بندر یا محلی  زمانی کهتا  -(۷/۳)
 زودتر واقع شود. هرکدامبه چنین بندر یا محل،  شدهبیمهاز ورود کاالی  روز بعد ۲۱تا انقضاء مدت  نشده باشد

هر مدت اضافی دیگری که توافق شده باشد( به مقصد )روز  ۲۱اگر کاالی مورد بیمه ظرف همان مدت  -(۶/۳)
 منقضی ۸بیمه طبق ضوابط مقرر در بند  این صورتنامه یا هر مقصد دیگری ارسال گردد، در مذکور در بیمه

 شود.می

 تغییر سفر
گزار تغییر نماید، بقاء اعتبار این بیمه مشروط است پس از شروع این بیمه مقصد توسط بیمه هرگاه -(۷/۷۱) -۷۱

ً گزار مراتب را به اینکه بیمه ارتی قرار گیرد. چنانچه خس موردتوافقبیمه گر اعالم کند و شرایط و حقبه بیمه فورا
 وشش خواهد بود مشروط به اینکه بر مبنای نرخ و شرایط متعارف بازار باشد.قبل از توافقات رخ دهد تحت پ

 گزاربیمه( آغاز اما کشتی بدون اطالع ۷/۸مطابق بند )حمل کاالی مورد بیمه طبق شرایط این بیمه  هرگاه -(۶/۷۱)
 .باقی استیا کارکنان وی به مقصد دیگری حرکت کند، با شروع حمل این بیمه به قوت خود 

 راتخسا
 یامهیبنفع 

گزار باید هنگام بروز خسارت، نسبت به کاالی مورد بیمه برای جبران خسارت تحت این بیمه، بیمه -(۷/۷۷) -۷۷
 داشته باشد. یامهیبنفع 

را که در طول مدت  شدهبیمهگزار حق دارد خسارت ناشی از خطر فوق، بیمه ۷/۷۷مشروط به رعایت بند  -(۶/۷۷)
شود، دریافت دارد، حتی اگر خسارت قبل از انعقاد قرارداد بیمه اتفاق افتاده باشد مگر آنکه این بیمه حادث می
 باشد. اطالعبیگر نسبت به آن گزار از وقوع خسارت مطلع بوده و بیمهدر مورد اخیر بیمه
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 هزینه حمل تا مقصد نهایی
 غیرازبهخطرات تحت پوشش این بیمه، حمل موضوع بیمه در بندر یا محلی  هرگاه در اثر تحقق یکی از -۷۶

طور معقول و متعارف برای تخلیه، اضافی که به یهانهیهزگر هرگونه خاتمه یابد، بیمه شدهبیمهمقصد کاالی 
 گزار تحمل شده است را جبران خواهد نمود.نگهداری و ارسال مورد بیمه به مقصد توسط بیمه

در  ۱، ۲، ۵، ۴ نجات یا خسارت همگانی نبوده و استثنائات مندرج در بندهای یهانهیهزاین بند شامل مقررات 
ناشی از تقصیر، غفلت، ورشکستگی یا قصور در انجام تعهدات  یهانهیهزمورد آن صادق خواهد بود و نیز شامل 

 گردد.گزار یا کارکنان وی نمیمالی بیمه

 خسارت کلی فرضی
نیست مگر اینکه بدین لحاظ که تلف مورد بیمه  قبولقابلعنوان خسارت کلی فرضی خسارت بهدرخواست  -۷۹

تعیین شده، از قیمت آن  به مقصداست و یا هزینه نجات، مرمت و ارسال مجدد آن  اجتنابغیرقابلقطعی و 
 کاال در مقصد بیشتر خواهد بود رها کردن آن معقول و منطقی باشد.

 ارزش اضافی
شود نامه، بیمه ارزش اضافی تحصیل کند، فرض میتحت این بیمه شدهبیمهگزار برای کاالی اگر بیمه -(۷/۷۴) -۷۴

فزایش ارزش اضافی، ا یهانامهمهیبنامه و کلیه تحت این بیمه شدهبیمهکه قیمت توافقی کاال تا جمع کل مبلغ 
شود. تعیین می ،شدهبیمهنامه با کل مبالغ بیمهاین  شدهبیمهگر با توجه به نسبت مبلغ یافته است و تعهد بیمه

 یاهنامهمهیبتحت کلیه  شدهبیمهگزار موظف به ارائه مدارک مربوط به مبالغ مهیب در صورت وقوع خسارت،
 باشد.گر میدیگر به بیمه

 صورت ارزش اضافی باشد، شرط زیر رعایت خواهد شد:چنانچه این بیمه به -(۶/۷۴)

 نامه اولیه و کلیهتحت بیمه شدهبیمهشود که قیمت توافقی کاال برابر با جمع کل مبلغ فرض می

به  گر با توجهبیمه تعهد باشد.گزار تحصیل شده است، میارزش اضافی دیگر که توسط بیمه یهانامهمهیب
 ، خواهد بود.شدهبیمهنامه با جمع کل مبلغ این بیمه شدهبیمهنسبت مبلغ 

ای هنامهتحت کلیه بیمه شدهبیمهگزار موظف به ارائه مدارک مربوط به مبالغ مهیب صورت وقوع خسارت،در 
 باشد.گر میدیگر به بیمه

 منافع حاصل از بیمه
 این بیمه -۷۵

کند، اعم از اینکه قرارداد بیمه توسط او یا که ادعای خسارت می دهدیمی را تحت پوشش قرار گزار بیمه -(۷/۷۵)
 به او منتقل شده باشد. نامهبیمهسوی او منعقد شده یا  از

 .کندینمو آنان را منتفع  ابدیینمکاال و سایر امانت گیران کاالی مورد بیمه تسری  کنندگانحملبه  -(۶/۷۵)
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 به حداقل رساندن خسارات
 گزاروظایف بیمه

 اند:موظف گزار، کارکنان و نمایندگان او در مورد خسارت قابل جبرانبیمه -۷۲

 است را انجام دهند. مؤثرهرگونه اقدام معقول که جهت دفع یا به حداقل رساندن چنین خسارتی  -(۷/۷۲)

کاال یا هر شخص ثالث را کامالً  گیرندگانتحویل، کنندگانحملامکان اقامه دعوی و احقاق حق علیه  -(۶/۷۲)
 حفظ کنند.

متناسب و معقولی که  یهانهیهزنامه، پرداخت تحت این بیمه گر عالوه بر سایر خسارات قابلدر مقابل، بیمه
 نماید.گزار جهت انجام این وظایف متحمل شده است را جبران میبیمه

 عدم اسقاط حق
آید، می لبه عممنظور نجات، حفظ یا مرمت و بازیافتن مورد بیمه گر بهگزار و یا بیمهاقداماتی که توسط بیمه -۷۱

عنوان هرگونه خدشه در حقوق هر یک از طرفین محسوب عنوان اسقاط حق یا قبول ترک مالکیت یا بهنباید به
 گردد.

 ریتأخاجتناب از 
 لدر کنتر گزار برای حمل کاال در تمام موارد تا حدی که شرایط این بیمه این است که اقدامات بیمه ازجمله -۷۸

 متعارف انجام گیرد. به نحوقول و باشد، باید با سرعت معوی می

 قانون و عرف
 این بیمه تابع قانون بیمه و عرف کشور ایران است. -۷۳

و یا اطالع از تغییر مقصد  ۳مطابق بند  نامهبیمهگزار موظف است در صورت تقاضای تمدید برای این تذکر: بیمه
ً  ۷۱مطابق بند   .باشدیمپوششی انجام این تعهد  را مطلع کند. شرط استفاده از چنین گربیمه فورا

 (Bمجموعه شرایط )
 خطرات مشمول بیمه

 خطرات تحت پوشش
 دهد.را پوشش می ۱، ۲، ۵، ۴موارد استثنا شده در بندهای  جزبهاین بیمه خطرات زیر  -۷

 منطقی مرتبط با یکی از موارد زیر باشد: طوربهتلف شدن یا آسیب دیدن مورد بیمه که  -(۷/۷)

 یا انفجار. سوزیآتش -(۷/۷/۷)

 شدن و برخورد با کف دریا، غرق شدن یا واژگون شدن کشتی یا شناور. گیرزمینگل نشستن، به -(۶/۷/۷)

 واژگون شدن یا از راه یا از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی. -(۹/۷/۷)
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 آب. غیرازبهتصادم یا برخورد کشتی، شناور یا هر وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی  -(۴/۷/۷)

 تخلیه کاال در بندر اضطراری. -(۵/۷/۷)

 یا صاعقه فشانآتشزلزله، -(۲/۷/۷)

 تلف شدن یا آسیب دیدن کاالی مورد بیمه که علت آن یکی از امور زیر باشد: -(۶/۷)

 کاال در جریان خسارت عمومی. فدا کردن -(۷/۶/۷)

 کشتی یا به دریا افتادن کاال از روی عرشه کشتی. سازیسبکبه دریا انداختن کاال جهت  -(۶/۶/۷)

 محل انبار. کانتینر یاورود آب دریا، دریاچه یا رودخانه به کشتی، شناور، محفظه کاال،  -(۹/۶/۷)

ارگیری و یا ب به هنگامافتادن  به علتتلف شدن کلی هر بسته در کشتی یا شناور و یا تلف کلی هر بسته  -(۹/۷)
 ور.تخلیه کشتی یا شنا

 خسارت همگانی
 جزهبپیشگیری از خسارت یا در ارتباط با آن  منظوربه را کهنجات  یهانهیهزنامه خسارات همگانی و این بیمه -۶

آمده و طبق قرارداد حمل و یا قانون و عرف حاکم بر آن محاسبه و  به وجود ۱ ،۲، ۵، ۴ موارد مندرج در بندهای
 دهد.تعیین شده باشد، پوشش می

 لیت مشترک در تصادممسئو
 جبران گربیمهبه موجب شرط مندرج در قرارداد حمل در خصوص مسئولیت مشترک دو کشتی در تصادم،  -۹

 کنندهلحم هرگاهکه  دینمایمتقبل  گزاربیمه. ردیگیم به عهدهاین زیان را در قبال خطرات مورد تعهد در این بیمه 
گاه نماید. در این صورت  گربیمهبر اساس شرط مذکور مطالبه زیان کند،  ع حق دارد به هزینه خود دفا گربیمهرا آ

 را در دعوی به عهده گیرد. گزاربیمهاز 

 استثنائات
 گردد:شامل خطرات زیر نمی وجههیچبهاین بیمه  -۴

 گزارتلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه قابل انتساب به سوء عمل ارادی بیمه -(۷/۴)

 عادی، کسری عادی وزن یا حجم و یا فرسودگی و پوسیدگی عادی کاالی مورد بیمه. نشت و ریزش -(۶/۴)

کاالی  یساز آمادهیا  بندیبستهتلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه ناشی از کافی نبودن یا نامناسب بودن  -(۹/۴)
یا  گزاریمهب وسیلهبهقبل از شروع این بیمه انجام شده یا  سازیآمادهیا  بندیبستهمورد بیمه مشروط بر اینکه 

 در موارد) را نداشته باشد. شدهبیمهکارکنان او انجام شده باشند و تحمل مقابله با حوادث معمول در سفر 
انکاران جزو پیم و کارکنانشامل چیدن کاالی مورد بیمه در کانتینر هم هست  «بندیبسته» مربوط به این شرط،

 شوند(.مستقل محسوب نمی

 ، آسیب دیدن یا هزینه به علت عیب ذاتی یا ماهیت کاالی مورد بیمه.تلف شدن -(۴/۴)
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 شدهمهبیناشی از خطرات  ریتأخباشد، حتی اگر این  ریتأخکه علت آن تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه ای -(۵/۴)
 (.۶قابل پرداخت بر اساس بند  یهانهیهزاستثناء بهباشد )

یا  کنندگاناجارهتلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه ناشی از اعسار یا ورشکستگی مالکان، مدیران،  -(۲/۴)
ارگیری در هنگام ب گزاربیمهاینکه  شرطبه، هاآنگردانندگان کشتی یا قصور در انجام تعهدات مالی از طرف یکی از 

ً یطبکاالی مورد بیمه در کشتی، از این امر مطلع بوده یا بایستی  در جریان معمول تجارت خود از این مسئله  عتا
گاه باشد که این اعسار و یا ناتوانی مالی می قرارداد  هکدرصورتیتواند مانع از ادامه عادی سفر گردد. این استثنا آ

شده باشد که آن طرف موضوع بیمه را با حسن نیت و تحت  واگذارطرف مدعی خسارت( )بیمه به طرف دیگری 
 .گرددینمخریداری کرده یا با خرید آن توافق نموده است، اعمال  آورلزاماقرارداد 

 آسیب عمدی یا تخریب عمدی کاالی مورد بیمه یا هر قسمت از آن از سوی هر شخص متخلف -(۱/۴)

به علت یا ناشی از کاربرد هر نوع سالح  غیرمستقیمکه مستقیم یا  یانهیهزتلف شدن، آسیب دیدن یا  -(۸/۴)
ا یا واکنش مشابه دیگر یا نیرو ی یاهستهای و یا ترکیب ای باشد که با انرژی اتمی یا شکست هستهیلهیا وس
 .کار کند رادیواکتیوماده 

 دهد:تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه ناشی از موارد زیر را پوشش نمی وجههیچبهاین بیمه  -(۷/۵) -۵

بودن کشتی یا شناور برای حمل ایمن کاالی مورد  نامناسبیا  یا شناور دریانوردی کشتیعدم قابلیت  -(۷/۷/۵)
ی یا از فقدان قابلیت دریانورد گزاربیمهحمل،  وسیلهبهبیمه، مشروط بر اینکه هنگام بارگیری کاالی مورد بیمه 

گاه باشد. نامناسب  بودن کشتی یا شناور آ

وسیله حمل جهت حمل سالم مورد بیمه، مشروط بر اینکه بارگیری کاال درون  کانتینر یانامناسب بودن  -(۶/۷/۵)
اشد یا کارکنان او انجام شده ب گزاربیمهانجام شده باشد یا توسط  نامهبیمهیا برون این وسائط قبل از شروع این 

 شند.از نامناسب بودن وسائط مذکور در زمان بارگیری کاالی مورد بیمه اطالع داشته با هاآنو 

شده باشد و ایشان موضوع  واگذارطرف مدعی خسارت( )در مواردی که قرارداد بیمه به طرف دیگری  -(۶/۵)
 ۷/۷/۵خریداری کرده یا با خرید آن توافق نموده است استثنای بند  آورالزامبیمه را با حسن نیت و تحت قرارداد 

 .گرددینماعمال 

منی راجع به قابلیت دریانوردی کشتی و مناسب بودن کشتی برای ان حق ادعای نقض تعهدات ضگر بیمه -(۹/۵)
 کنند.حمل مورد بیمه را از خود اسقاط می

یکی از موارد زیر باشد  هاآنهایی را که علت اصلی شدن، آسیب دیدن یا هزینه تلف ،عنوانهیچبهاین بیمه  -۲
 کند:جبران نمی

داخلی ناشی از این امور یا هرگونه عمل  زدوخوردهاییا  جنگ، جنگ داخلی، انقالب، شورش، قیام و -(۷/۲)
 یکی از دو قدرت متخاصم. برعلیهخصمانه توسط یا 

 .هاآنتوقیف، ضبط، مصادره، تصرف یا اثرات ناشی از این امور یا اثرات ناشی از اقدام به شروع  -(۶/۲)
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 و متروکه. ندهجامابهجنگی  هایسالحمتروکه یا سایر  هایبمبمین، اژدر و  -(۹/۲)

 دهد:وجه تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه ناشی از موارد زیر را پوشش نمیهیچنامه بهاین بیمه -۱

یا  اهآشوبکارگری،  هایدرگیری، جلوگیری از ورود کارگران یا عمل اشخاصی که در کنندگاناعتصابعمل  -(۷/۱)
 .کنندیماغتشاشات داخلی شرکت 

 و یا اغتشاشات داخلی. هاآشوبکارگری،  هایدرگیریاعتصاب، تعطیل محل کار،  -(۶/۱)

ً یمستقعمل تروریستی یا اقدام هر شخصی که  هرگونه -(۹/۱) ریق از ط نفوذاعمالبا هدف براندازی دولتی یا  ما
کیل شده تش غیرقانونیدولت یا از طرف یا در ارتباط با هر سازمانی که قانونی یا  برعلیهیا خشونت  زوربهتوسل 
 باشد.

 عمل هر شخصی با انگیزه سیاسی عقیدتی یا مذهبی -(۴/۱)

 نامهبیمهمدت اعتبار 
 شرط حمل

کور در این کاالی مورد بیمه، انبار یا محل نگهداری مذ  زمانی که، این بیمه از ۷۷مشروط به رعایت بند  -(۷/۸) -۸
بارگیری بدون وقفه بر روی وسیله نقلیه یا هر وسیله حمل دیگری برای شروع حمل برای  منظوربهنامه را بیمه

زودتر  هرکدامیابد و در یکی از حاالت زیر، نماید، آغاز و در طول جریان عادی حمل ادامه میاولین بار ترک می
 :شودیمواقع شود، منقضی 

خلیه کامل کاال از وسیله حمل یا وسیله نقلیه دیگر در انبار یا محل نگهداری نهایی در مقصد ت مجردبه -(۷/۷/۸)
 نامه.مذکور در بیمه

تخلیه کامل کاال از وسیله حمل یا وسیله نقلیه دیگر به هر انبار یا محل نگهداری دیگر در  مجردبه -(۶/۷/۸)
یا  حمل ازمسیرخارجیا کارکنان وی برای نگهداری کاال در  گزارکه بیمه یا قبل از آن نامهبیمهمقصد مندرج در 

 تقسیم و توزیع کاال در نظر گرفته باشد.

عادی حمل از هر یک از وسایل حمل  ازمسیرخارج رندیگیمیا کارکنان او تصمیم  گزاربیمه کههنگامی -(۹/۷/۸)
 ه استفاده کنند.زمینی یا سایر وسائل حمل یا کانتینر برای نگهداری کاالی مورد بیم

 روز از تخلیه کامل کاالی مورد بیمه از کشتی در آخرین بندر تخلیه. ۲۱انقضای  مجردبه -(۴/۷/۸)

قرار  نامهبیمههرگاه پس از تخلیه کاالی مورد بیمه از کشتی در بندر نهایی تخلیه و قبل از انقضای مدت  -(۶/۸)
حمل شود، در این صورت بیمه طی مدت  نامهبیمهده در باشد که کاال به مقصد دیگری غیر از مقصد تعیین ش

 به اعتبار خود باقی است ولی با شروع حمل به مقصد دیگر فاقد اعتبار است. ۴/۷/۸الی  ۷/۷/۸مقرر در بند 

مندرج در زیر( در  ۳و مقررات بند  ۴/۷/۸الی  ۷/۷/۸این بیمه )با توجه به موارد خاتمه مذکور در بند  -(۹/۸)
گزار، هر نوع تغییر مسیر، تخلیه اجباری، ارسال مجدد یا انتقال کاال به کشتی خارج از اختیار بیمه ریتأخصورت 
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دیگر و در جریان هر نوع تغییری که در سفر دریایی روی داده و ناشی از اختیاراتی باشد که طبق قرارداد باربری 
 ر خواهد بود.کشتی تفویض شده است، دارای اعتبا کنندگاناجارهبه مالکان یا 

 ونقلحملخاتمه قرارداد 
گزار در بندر یا محلی غیر از مقصد مذکور در قرارداد حمل در اثر رویدادی خارج از اراده و اختیار بیمه هرگاه-۳

فوق(،  ۸مندرج در شرط  به شرحدیگری قبل از تحویل کاال در مقصد ) به نحوآن قرارداد خاتمه یابد یا حمل کاال 
خاتمه یابد،  (فوق ۸به شرح مندرج در شرط )حمل کاال به نحو دیگری قبل از تخلیه کاال در مقصد  خاتمه یابد یا

ً شود مگر آنکه مراتب این بیمه نیز منقضی می ن آگر اطالع و ادامه بیمه درخواست شود که در به بیمه فورا
های مقرر در زیر به قوت از مهلتگر( این بیمه تا یکی درخواست بیمه در صورتبیمه اضافی )در ازاء حق صورت

 ماند:خود باقی می

رسیده و تحویل گردد یا چنانچه توافق خاص دیگری  به فروشکاال در چنین بندر یا محلی  زمانی کهتا  -(۷/۳)
 زودتر واقع شود. هرکدامبه چنین بندر یا محل،  شدهبیمهروز بعد از ورود کاالی  ۲۱تا انقضاء مدت  نشده باشد

هر مدت اضافی دیگری که توافق شده باشد( به مقصد )روز  ۲۱اگر کاالی مورد بیمه ظرف همان مدت  -(۶/۳)
منقضی  ۸بیمه طبق ضوابط مقرر در بند  این صورتنامه یا هر مقصد دیگری ارسال گردد، در مذکور در بیمه

 شود.می

 تغییر سفر
ر تغییر نماید، بقاء اعتبار این بیمه مشروط است گزاپس از شروع این بیمه مقصد توسط بیمه هرگاه -(۷/۷۱) -۷۱

ً گزار مراتب را به اینکه بیمه ارتی قرار گیرد. چنانچه خس موردتوافقبیمه گر اعالم کند و شرایط و حقبه بیمه فورا
 قبل از توافقات رخ دهد تحت پوشش خواهد بود مشروط به اینکه بر مبنای نرخ و شرایط متعارف بازار باشد.

 گزاربیمه( آغاز اما کشتی بدون اطالع ۷/۸مطابق بند )حمل کاالی مورد بیمه طبق شرایط این بیمه  هرگاه -(۶/۷۱)
 .باقی استیا کارکنان وی به مقصد دیگری حرکت کند، با شروع حمل این بیمه به قوت خود 

 خسارات
 یامهیبنفع 

گزار باید هنگام بروز خسارت، نسبت به کاالی مورد بیمه برای جبران خسارت تحت این بیمه، بیمه -(۷/۷۷) -۷۷
 داشته باشد. یامهیبنفع 

را که در طول مدت  شدهبیمهگزار حق دارد خسارت ناشی از خطر فوق، بیمه ۷/۷۷مشروط به رعایت بند  -(۶/۷۷)
، حتی اگر خسارت قبل از انعقاد قرارداد بیمه اتفاق افتاده باشد مگر آنکه شود، دریافت دارداین بیمه حادث می
 باشد. اطالعبیگر نسبت به آن گزار از وقوع خسارت مطلع بوده و بیمهدر مورد اخیر بیمه
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 هزینه حمل تا مقصد نهایی
 غیرازبههرگاه در اثر تحقق یکی از خطرات تحت پوشش این بیمه، حمل موضوع بیمه در بندر یا محلی  -۷۶

طور معقول و متعارف برای تخلیه، اضافی که به یهانهیهزگر هرگونه خاتمه یابد، بیمه شدهبیمهمقصد کاالی 
 را جبران خواهد نمود.گزار تحمل شده است نگهداری و ارسال مورد بیمه به مقصد توسط بیمه

در  ۱، ۲، ۵، ۴ نجات یا خسارت همگانی نبوده و استثنائات مندرج در بندهای یهانهیهزمقررات این بند شامل 
ناشی از تقصیر، غفلت، ورشکستگی یا قصور در انجام تعهدات  یهانهیهزمورد آن صادق خواهد بود و نیز شامل 

 گردد.گزار یا کارکنان وی نمیمالی بیمه

 خسارت کلی فرضی
نیست مگر اینکه بدین لحاظ که تلف مورد بیمه  قبولقابلعنوان خسارت کلی فرضی درخواست خسارت به -۷۹

تعیین شده، از قیمت آن  به مقصداست و یا هزینه نجات، مرمت و ارسال مجدد آن  اجتنابغیرقابلقطعی و 
 قی باشد.کاال در مقصد بیشتر خواهد بود رها کردن آن معقول و منط

 ارزش اضافی
شود نامه، بیمه ارزش اضافی تحصیل کند، فرض میتحت این بیمه شدهبیمهگزار برای کاالی اگر بیمه -(۷/۷۴) -۷۴

فزایش ارزش اضافی، ا یهانامهمهیبنامه و کلیه تحت این بیمه شدهبیمهکه قیمت توافقی کاال تا جمع کل مبلغ 
شود. تعیین می ،شدهبیمهنامه با کل مبالغ این بیمه شدهبیمهگر با توجه به نسبت مبلغ یافته است و تعهد بیمه

 یاهنامهمهیبتحت کلیه  شدهبیمهگزار موظف به ارائه مدارک مربوط به مبالغ مهیب در صورت وقوع خسارت،
 باشد.گر میدیگر به بیمه

 صورت ارزش اضافی باشد، شرط زیر رعایت خواهد شد:نانچه این بیمه بهچ -(۶/۷۴)

 نامه اولیه و کلیهتحت بیمه شدهبیمهشود که قیمت توافقی کاال برابر با جمع کل مبلغ فرض می

به  گر با توجهبیمه تعهد باشد.گزار تحصیل شده است، میارزش اضافی دیگر که توسط بیمه یهانامهمهیب
 ، خواهد بود.شدهبیمهنامه با جمع کل مبلغ این بیمه شدهبیمهغ نسبت مبل

ای هنامهتحت کلیه بیمه شدهبیمهگزار موظف به ارائه مدارک مربوط به مبالغ مهیب در صورت وقوع خسارت،
 باشد.گر میدیگر به بیمه

 منافع حاصل از بیمه
 این بیمه -۷۵

کند، اعم از اینکه قرارداد بیمه توسط او یا که ادعای خسارت می دهدیمی را تحت پوشش قرار گزار بیمه -۷/۷۵
 به او منتقل شده باشد. نامهبیمهاز سوی او منعقد شده یا 

 .ندکینمو آنان را منتفع  ابدیینمکاال و سایر امانت گیران کاالی مورد بیمه تسری  کنندگانحملبه  -۶/۷۵
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 به حداقل رساندن خسارات
 گزاروظایف بیمه

 اند:گزار، کارکنان و نمایندگان او در مورد خسارت قابل جبران موظفبیمه -۷۲

 است را انجام دهند. مؤثرهرگونه اقدام معقول که جهت دفع یا به حداقل رساندن چنین خسارتی  -(۷/۷۲)

ا کامالً کاال یا هر شخص ثالث ر  گیرندگانتحویل، کنندگانحملامکان اقامه دعوی و احقاق حق علیه  -(۶/۷۲)
 حفظ کنند.

متناسب و معقولی که  یهانهیهزنامه، گر عالوه بر سایر خسارات قابل پرداخت تحت این بیمهدر مقابل، بیمه
 نماید.گزار جهت انجام این وظایف متحمل شده است را جبران میبیمه

 عدم اسقاط حق
آید، می لبه عمیا مرمت و بازیافتن مورد بیمه  منظور نجات، حفظگر بهگزار و یا بیمهاقداماتی که توسط بیمه -۷۱

عنوان هرگونه خدشه در حقوق هر یک از طرفین محسوب عنوان اسقاط حق یا قبول ترک مالکیت یا بهنباید به
 گردد.

 ریتأخاجتناب از 
 لدر کنتر گزار برای حمل کاال در تمام موارد تا حدی که شرایط این بیمه این است که اقدامات بیمه ازجمله -۷۸

 متعارف انجام گیرد. به نحوباشد، باید با سرعت معقول و وی می

 قانون و عرف
 این بیمه تابع قانون بیمه و عرف کشور ایران است. -۷۳

و یا اطالع از تغییر مقصد  ۳مطابق بند  نامهبیمهگزار موظف است در صورت تقاضای تمدید برای این تذکر: بیمه
ً  ۷۱مطابق بند   .باشدیمرا مطلع کند. شرط استفاده از چنین پوششی انجام این تعهد  گربیمه فورا

 (Cمجموعه شرایط )
 خطرات مشمول بیمه

 خطرات تحت پوشش
 دهد.را پوشش می ۱، ۲، ۵، ۴موارد استثنا شده در بندهای  جزبهاین بیمه خطرات زیر  -۷

 منطقی مرتبط با یکی از موارد زیر باشد: طوربهتلف شدن یا آسیب دیدن مورد بیمه که  -(۷/۷)

 یا انفجار. سوزیآتش -(۷/۷/۷)

 شدن و برخورد با کف دریا، غرق شدن یا واژگون شدن کشتی یا شناور. گیرزمینگل نشستن، به -(۶/۷/۷)

 واژگون شدن یا از راه یا از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی. -(۹/۷/۷)
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 آب. غیرازبهشناور یا هر وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی  تصادم یا برخورد کشتی، -(۴/۷/۷)

 تخلیه کاال در بندر اضطراری. -(۵/۷/۷)

 تلف شدن یا آسیب دیدن کاالی مورد بیمه که علت آن یکی از امور زیر باشد: -(۶/۷)

 کاال در جریان خسارت عمومی. فدا کردن -(۷/۶/۷)

 کشتی. یساز سبکبه دریا انداختن کاال جهت  -(۶/۶/۷)

 خسارت همگانی
 جزهبپیشگیری از خسارت یا در ارتباط با آن  منظوربه را کهنجات  یهانهیهزنامه خسارات همگانی و این بیمه -۶

آمده و طبق قرارداد حمل و یا قانون و عرف حاکم بر آن محاسبه و  به وجود ۱ ،۲، ۵، ۴ موارد مندرج در بندهای
 دهد.تعیین شده باشد، پوشش می

 مسئولیت مشترک در تصادم
 جبران گربیمهبه موجب شرط مندرج در قرارداد حمل در خصوص مسئولیت مشترک دو کشتی در تصادم،  -۹

 کنندهلحم هرگاهکه  دینمایمتقبل  گزاربیمه. ردیگیم به عهدهاین زیان را در قبال خطرات مورد تعهد در این بیمه 
گاه نماید. در این صورت  گربیمهبر اساس شرط مذکور مطالبه زیان کند،  ع حق دارد به هزینه خود دفا گربیمهرا آ

 را در دعوی به عهده گیرد. گزاربیمهاز 

 استثنائات
 گردد:شامل خطرات زیر نمی وجههیچبهاین بیمه  -۴

 گزارتلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه قابل انتساب به سوء عمل ارادی بیمه -(۷/۴)

 عادی، کسری عادی وزن یا حجم و یا فرسودگی و پوسیدگی عادی کاالی مورد بیمه. نشت و ریزش -(۶/۴)

کاالی  یساز آمادهیا  بندیبستهتلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه ناشی از کافی نبودن یا نامناسب بودن  -(۹/۴)
یا  گزاریمهب وسیلهبهقبل از شروع این بیمه انجام شده یا  سازیآمادهیا  بندیبستهمورد بیمه مشروط بر اینکه 

 در موارد) را نداشته باشد. شدهبیمهکارکنان او انجام شده باشند و تحمل مقابله با حوادث معمول در سفر 
انکاران جزو پیم و کارکنانشامل چیدن کاالی مورد بیمه در کانتینر هم هست  «بندیبسته» مربوط به این شرط،

 شوند(.مستقل محسوب نمی

 ، آسیب دیدن یا هزینه به علت عیب ذاتی یا ماهیت کاالی مورد بیمه.تلف شدن -(۴/۴)

 شدهمهبیناشی از خطرات  ریتأخباشد، حتی اگر این  ریتأخکه علت آن تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه ای -(۵/۴)
 (.۶قابل پرداخت بر اساس بند  یهانهیهزاستثناء بهباشد )

یا  کنندگاناجارهتلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه ناشی از اعسار یا ورشکستگی مالکان، مدیران،  -(۲/۴)
ارگیری در هنگام ب گزاربیمهاینکه  شرطبه، هاآنگردانندگان کشتی یا قصور در انجام تعهدات مالی از طرف یکی از 
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ً یطبکاالی مورد بیمه در کشتی، از این امر مطلع بوده یا بایستی  در جریان معمول تجارت خود از این مسئله  عتا
گاه باشد که این اعسار و یا ناتوانی مالی می قرارداد  هکدرصورتیتواند مانع از ادامه عادی سفر گردد. این استثنا آ

شده باشد که آن طرف موضوع بیمه را با حسن نیت و تحت  واگذارطرف مدعی خسارت( )بیمه به طرف دیگری 
 .گرددینمخریداری کرده یا با خرید آن توافق نموده است، اعمال  آورلزاماقرارداد 

 آسیب عمدی یا تخریب عمدی کاالی مورد بیمه یا هر قسمت از آن از سوی هر شخص متخلف -(۱/۴)

به علت یا ناشی از کاربرد هر نوع سالح  غیرمستقیمکه مستقیم یا  یانهیهزتلف شدن، آسیب دیدن یا  -(۸/۴)
ا یا واکنش مشابه دیگر یا نیرو ی یاهستهای و یا ترکیب ای باشد که با انرژی اتمی یا شکست هستهیلهیا وس
 .کار کند رادیواکتیوماده 

 دهد:تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه ناشی از موارد زیر را پوشش نمی وجههیچبهاین بیمه  -(۷/۵) -۵

بودن کشتی یا شناور برای حمل ایمن کاالی مورد  نامناسبیا  یا شناور دریانوردی کشتیعدم قابلیت  -(۷/۷/۵)
ی یا از فقدان قابلیت دریانورد گزاربیمهحمل،  وسیلهبهبیمه، مشروط بر اینکه هنگام بارگیری کاالی مورد بیمه 

گاه باشد. نامناسب  بودن کشتی یا شناور آ

وسیله حمل جهت حمل سالم مورد بیمه، مشروط بر اینکه بارگیری کاال درون  کانتینر یانامناسب بودن  -(۶/۷/۵)
اشد یا کارکنان او انجام شده ب گزاربیمهانجام شده باشد یا توسط  نامهبیمهیا برون این وسائط قبل از شروع این 

 شند.از نامناسب بودن وسائط مذکور در زمان بارگیری کاالی مورد بیمه اطالع داشته با هاآنو 

شده باشد و ایشان موضوع  واگذارطرف مدعی خسارت( )در مواردی که قرارداد بیمه به طرف دیگری  -(۶/۵)
 ۷/۷/۵خریداری کرده یا با خرید آن توافق نموده است استثنای بند  آورالزامبیمه را با حسن نیت و تحت قرارداد 

 .گرددینماعمال 

منی راجع به قابلیت دریانوردی کشتی و مناسب بودن کشتی برای ان حق ادعای نقض تعهدات ضگر بیمه -(۹/۵)
 کنند.حمل مورد بیمه را از خود اسقاط می

یکی از موارد زیر باشد  هاآنهایی را که علت اصلی شدن، آسیب دیدن یا هزینه تلف ،عنوانهیچبهاین بیمه  -۲
 کند:جبران نمی

داخلی ناشی از این امور یا هرگونه عمل  زدوخوردهاییا  جنگ، جنگ داخلی، انقالب، شورش، قیام و -(۷/۲)
 یکی از دو قدرت متخاصم. برعلیهخصمانه توسط یا 

 .هاآنتوقیف، ضبط، مصادره، تصرف یا اثرات ناشی از این امور یا اثرات ناشی از اقدام به شروع  -(۶/۲)

 و متروکه. ندهجامابهجنگی  هایسالحمتروکه یا سایر  هایبمبمین، اژدر و  -(۹/۲)

 دهد:وجه تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه ناشی از موارد زیر را پوشش نمیهیچنامه بهاین بیمه -۱
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یا  اهآشوبکارگری،  هایدرگیری، جلوگیری از ورود کارگران یا عمل اشخاصی که در کنندگاناعتصابعمل  -(۷/۱)
 .کنندیماغتشاشات داخلی شرکت 

 و یا اغتشاشات داخلی. هاآشوبکارگری،  هایدرگیریمحل کار، اعتصاب، تعطیل  -(۶/۱)

ً یمستقعمل تروریستی یا اقدام هر شخصی که  هرگونه -(۹/۱) ریق از ط نفوذاعمالبا هدف براندازی دولتی یا  ما
کیل شده تش غیرقانونیدولت یا از طرف یا در ارتباط با هر سازمانی که قانونی یا  برعلیهیا خشونت  زوربهتوسل 
 باشد.

 عمل هر شخصی با انگیزه سیاسی عقیدتی یا مذهبی -(۴/۱)

 نامهبیمهمدت اعتبار 
 شرط حمل

کاالی مورد بیمه، انبار یا محل نگهداری مذکور در این  زمانی که، این بیمه از ۷۷مشروط به رعایت بند  -(۷/۸) -۸
قلیه یا هر وسیله حمل دیگری برای شروع حمل برای بارگیری بدون وقفه بر روی وسیله ن منظوربهنامه را بیمه

زودتر  هرکدامیابد و در یکی از حاالت زیر، نماید، آغاز و در طول جریان عادی حمل ادامه میاولین بار ترک می
 :شودیمواقع شود، منقضی 

د گهداری نهایی در مقصتخلیه کامل کاال از وسیله حمل یا وسیله نقلیه دیگر در انبار یا محل ن مجردبه -(۷/۷/۸)
 نامه.مذکور در بیمه

تخلیه کامل کاال از وسیله حمل یا وسیله نقلیه دیگر به هر انبار یا محل نگهداری دیگر در  مجردبه -(۶/۷/۸)
یا  حمل ازمسیرخارجگزار یا کارکنان وی برای نگهداری کاال در که بیمه یا قبل از آن نامهبیمهمقصد مندرج در 

 زیع کاال در نظر گرفته باشد.تقسیم و تو

عادی حمل از هر یک از وسایل حمل  ازمسیرخارج رندیگیمیا کارکنان او تصمیم  گزاربیمه کههنگامی -(۹/۷/۸)
 زمینی یا سایر وسائل حمل یا کانتینر برای نگهداری کاالی مورد بیمه استفاده کنند.

 ی مورد بیمه از کشتی در آخرین بندر تخلیه.روز از تخلیه کامل کاال ۲۱انقضای  مجردبه -(۴/۷/۸)

قرار  نامهبیمههرگاه پس از تخلیه کاالی مورد بیمه از کشتی در بندر نهایی تخلیه و قبل از انقضای مدت  -(۶/۸)
حمل شود، در این صورت بیمه طی مدت  نامهبیمهباشد که کاال به مقصد دیگری غیر از مقصد تعیین شده در 

 به اعتبار خود باقی است ولی با شروع حمل به مقصد دیگر فاقد اعتبار است. ۴/۷/۸الی  ۷/۷/۸مقرر در بند 

مندرج در زیر( در  ۳و مقررات بند  ۴/۷/۸الی  ۷/۷/۸این بیمه )با توجه به موارد خاتمه مذکور در بند  -(۹/۸)
گزار، هر نوع تغییر مسیر، تخلیه اجباری، ارسال مجدد یا انتقال کاال به کشتی خارج از اختیار بیمه ریتأخصورت 

دیگر و در جریان هر نوع تغییری که در سفر دریایی روی داده و ناشی از اختیاراتی باشد که طبق قرارداد باربری 
 خواهد بود. کشتی تفویض شده است، دارای اعتبار کنندگاناجارهبه مالکان یا 
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 ونقلحملخاتمه قرارداد 
گزار در بندر یا محلی غیر از مقصد مذکور در قرارداد حمل در اثر رویدادی خارج از اراده و اختیار بیمه هرگاه -۳

فوق(،  ۸مندرج در شرط  به شرحدیگری قبل از تحویل کاال در مقصد ) به نحوآن قرارداد خاتمه یابد یا حمل کاال 
خاتمه یابد،  (فوق ۸به شرح مندرج در شرط )حمل کاال به نحو دیگری قبل از تخلیه کاال در مقصد  خاتمه یابد یا

ً شود مگر آنکه مراتب این بیمه نیز منقضی می ن آگر اطالع و ادامه بیمه درخواست شود که در به بیمه فورا
های مقرر در زیر به قوت از مهلتگر( این بیمه تا یکی درخواست بیمه در صورتبیمه اضافی )در ازاء حق صورت

 ماند:خود باقی می

رسیده و تحویل گردد یا چنانچه توافق خاص دیگری  به فروشکاال در چنین بندر یا محلی  زمانی کهتا  -(۷/۳)
 زودتر واقع شود. هرکدامبه چنین بندر یا محل،  شدهبیمهروز بعد از ورود کاالی  ۲۱تا انقضاء مدت  نشده باشد

هر مدت اضافی دیگری که توافق شده باشد( به مقصد )روز  ۲۱اگر کاالی مورد بیمه ظرف همان مدت  -(۶/۳)
منقضی  ۸بیمه طبق ضوابط مقرر در بند  این صورتنامه یا هر مقصد دیگری ارسال گردد، در مذکور در بیمه

 شود.می

 تغییر سفر
ر تغییر نماید، بقاء اعتبار این بیمه مشروط است گزاپس از شروع این بیمه مقصد توسط بیمه هرگاه -(۷/۷۱) -۷۱

ً گزار مراتب را به اینکه بیمه ارتی قرار گیرد. چنانچه خس موردتوافقبیمه گر اعالم کند و شرایط و حقبه بیمه فورا
 قبل از توافقات رخ دهد تحت پوشش خواهد بود مشروط به اینکه بر مبنای نرخ و شرایط متعارف بازار باشد.

 گزاربیمه( آغاز اما کشتی بدون اطالع ۷/۸مطابق بند )حمل کاالی مورد بیمه طبق شرایط این بیمه  هرگاه -(۶/۷۱)
 .باقی استیا کارکنان وی به مقصد دیگری حرکت کند، با شروع حمل این بیمه به قوت خود 

 خسارات
 یامهیبنفع 

باید هنگام بروز خسارت، نسبت به کاالی مورد بیمه گزار برای جبران خسارت تحت این بیمه، بیمه -(۷/۷۷) -۷۷
 داشته باشد. یامهیبنفع 

را که در طول مدت  شدهبیمهگزار حق دارد خسارت ناشی از خطر فوق، بیمه ۷/۷۷مشروط به رعایت بند  -(۶/۷۷)
که ده باشد مگر آنشود، دریافت دارد، حتی اگر خسارت قبل از انعقاد قرارداد بیمه اتفاق افتااین بیمه حادث می
 باشد. اطالعبیگر نسبت به آن گزار از وقوع خسارت مطلع بوده و بیمهدر مورد اخیر بیمه

 هزینه حمل تا مقصد نهایی
 غیرازبههرگاه در اثر تحقق یکی از خطرات تحت پوشش این بیمه، حمل موضوع بیمه در بندر یا محلی  -۷۶

طور معقول و متعارف برای تخلیه، اضافی که به یهانهیهزر هرگونه گخاتمه یابد، بیمه شدهبیمهمقصد کاالی 
 گزار تحمل شده است را جبران خواهد نمود.نگهداری و ارسال مورد بیمه به مقصد توسط بیمه
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در  ۱، ۲، ۵، ۴ نجات یا خسارت همگانی نبوده و استثنائات مندرج در بندهای یهانهیهزمقررات این بند شامل 
ناشی از تقصیر، غفلت، ورشکستگی یا قصور در انجام تعهدات  یهانهیهزخواهد بود و نیز شامل  مورد آن صادق

 گردد.گزار یا کارکنان وی نمیمالی بیمه

 خسارت کلی فرضی
نیست مگر اینکه بدین لحاظ که تلف مورد بیمه  قبولقابلعنوان خسارت کلی فرضی درخواست خسارت به -۷۹

تعیین شده، از قیمت آن  به مقصداست و یا هزینه نجات، مرمت و ارسال مجدد آن  اجتنابغیرقابلقطعی و 
 کاال در مقصد بیشتر خواهد بود رها کردن آن معقول و منطقی باشد.

 ارزش اضافی
شود نامه، بیمه ارزش اضافی تحصیل کند، فرض میتحت این بیمه شدهبیمهگزار برای کاالی اگر بیمه -(۷/۷۴) -۷۴

فزایش ارزش اضافی، ا یهانامهمهیبنامه و کلیه تحت این بیمه شدهبیمهکه قیمت توافقی کاال تا جمع کل مبلغ 
شود. می تعیین ،شدهبیمهنامه با کل مبالغ این بیمه شدهبیمهگر با توجه به نسبت مبلغ یافته است و تعهد بیمه

ای هنامهتحت کلیه بیمه شدهبیمهگزار موظف به ارائه مدارک مربوط به مبالغ در صورت وقوع خسارت، بیمه
 باشد.گر میدیگر به بیمه

 صورت ارزش اضافی باشد، شرط زیر رعایت خواهد شد:چنانچه این بیمه به -(۶/۷۴)

 نامه اولیه و کلیهتحت بیمه شدهبیمهشود که قیمت توافقی کاال برابر با جمع کل مبلغ فرض می

به  گر با توجهبیمه تعهد باشد.گزار تحصیل شده است، میارزش اضافی دیگر که توسط بیمه یهانامهمهیب
 ، خواهد بود.شدهبیمهنامه با جمع کل مبلغ این بیمه شدهبیمهنسبت مبلغ 

ای هنامهتحت کلیه بیمه شدهبیمهبه مبالغ  گزار موظف به ارائه مدارک مربوطمهیب در صورت وقوع خسارت،
 باشد.گر میدیگر به بیمه

 منافع حاصل از بیمه
 این بیمه -۷۵

کند، اعم از اینکه قرارداد بیمه توسط او یا که ادعای خسارت می دهدیمی را تحت پوشش قرار گزار بیمه -(۷/۷۵)
 به او منتقل شده باشد. نامهبیمهاز سوی او منعقد شده یا 

 .کندینمو آنان را منتفع  ابدیینمکاال و سایر امانت گیران کاالی مورد بیمه تسری  کنندگانحملبه  -(۶/۷۵)

 به حداقل رساندن خسارات
 گزاروظایف بیمه

 اند:گزار، کارکنان و نمایندگان او در مورد خسارت قابل جبران موظفبیمه -۷۲

 است را انجام دهند. مؤثرهرگونه اقدام معقول که جهت دفع یا به حداقل رساندن چنین خسارتی  -(۷/۷۲)
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کاال یا هر شخص ثالث را کامالً  گیرندگانتحویل، کنندگانحملامکان اقامه دعوی و احقاق حق علیه  -(۶/۷۲)
 حفظ کنند.

متناسب و معقولی که  یهانهیهزنامه، این بیمه گر عالوه بر سایر خسارات قابل پرداخت تحتدر مقابل، بیمه
 نماید.گزار جهت انجام این وظایف متحمل شده است را جبران میبیمه

 عدم اسقاط حق
آید، می لبه عممنظور نجات، حفظ یا مرمت و بازیافتن مورد بیمه گر بهگزار و یا بیمهاقداماتی که توسط بیمه -۷۱

عنوان هرگونه خدشه در حقوق هر یک از طرفین محسوب بول ترک مالکیت یا بهعنوان اسقاط حق یا قنباید به
 گردد.

 ریتأخاجتناب از 
 لدر کنتر گزار برای حمل کاال در تمام موارد تا حدی که شرایط این بیمه این است که اقدامات بیمه ازجمله -۷۸

 متعارف انجام گیرد. به نحوباشد، باید با سرعت معقول و وی می

 و عرف قانون
 این بیمه تابع قانون بیمه و عرف کشور ایران است. -۷۳

و یا اطالع از تغییر مقصد  ۳مطابق بند  نامهبیمهگزار موظف است در صورت تقاضای تمدید برای این تذکر: بیمه
ً  ۷۱مطابق بند   .باشدیمرا مطلع کند. شرط استفاده از چنین پوششی انجام این تعهد  گربیمه فورا


