
 «باربری داخلی  های شرایط بیمه نامه» 
  

   خطرات بیمه شده : -1

و حادثه وارد بهه وسهیله نقلیهه     ) بجز خود سوزی مورد بیمه (روی وسیله نقلیه  موردبیمه فقط در مقابل خطرات ناشی از آتش سوزی

جسم خهارجی بها وسهیله    ا جسم خارجی  یا برخورد وسیله نقلیه ب ،وسیله نقلیه سقوط وسیله نقلیه ،  که عبارت است از واژگون شدن

 می باشد. نقلیه ، بیمه

 تعهدات بیمه گذار قبل از وقوع حادثه : -2

بهه   بیمه گذار موظف است حق بیمه را همزمان با صدور بیمه نامه پرداخت کند. تعهد بیمه گردر پرداخت خسارت منوط اسهت  -1-2

 اینکه حق بیمه به نحو مذکور پرداخت شده باشد.

کهاال ، شهماره په      اعم از اینکه کاال به دفعات یا یکبار حمل شود ، بیمه گذار موظف است قبل از حمهل ، نهوک کهاال ، ارز      -2-2

 به بیمه گر اع م نماید. "را کتبا انتظامی وسیله نقلیه ، شماره و تاریخ بارنامه حمل

 تعهدات بیمه گذار در صورت وقوع حادثه : -3

 تلگرام یا دورنگار وقوک خسارت را به بیمه گر اع م نماید. ب فاصله بوسیله -1-3

 برای انجام بازدید و تنظیم گزار  کارشناسی با نمایندگان بیمه گر همکاری نماید. -2-3

 برای نجات کاالی بیمه شده وتقلیل خسارت و حفاظت از کاالهای نجات یافته اقدامات الزم را معمول دارد. -3-3

 رخواست بیمه گر را به او تسلیم نماید.مدار  مورد د -4-3

 گواهی موسسه حمل ونقل مبنی بر علت ،زمان ،مکان و میزان تقریبی خسارت را به بیمه گر ارایه نماید. -5-3

 هنگام تحویل کاال در مقصد مراتب خسارت دررسید )بارنامه(که به راننده داده میشود درج گردد.   -6-3

 لحه و ساز  با موسسه حمل ونقل یا هر مسئول دیگری خودداری نماید.از مصا -7-3

 ب فاصله مقامات انتظامی را از وقوک خسارت آگاه و گزار  آنها را دریافت و ارائه نماید. -8-3

 در صورت عدم رعایت موارد فوق توسط بیمه گذار، بیمه گر حق دارد از پرداخت خسارت خودداری نماید. -9-3

 تبار بیمه :مدت اع -4

پس از اتمام بارگیری و با قرار گرفتن محموالت روی وسیله نقلیه بیمه شروک می شود و بارسیدن وسیله نقلیهه بهه مقصهد مهذکور در     

بیمه نامه ، بیمه خاتمه می یابد.حمل کاال از تاریخ صدور بیمه نامه به مدت یکسال دارای پوشش است و پس از یکسال ادامهه پوشهش    

      وط به توافق طرفین است.بیمه ای من

 عدم استرداد حق بیمه : -5

 پس از صدور بیمه نامه حق بیمه غیرقابل استرداد می باشد .

 :  مهلت اقامه دعوی  -6

تهاریخ   سهال از  دوظهر   کلیه دعاوی ناشی از این بیمه نامه را در صورت وقوک حادثه موضوک بیمه بیمه گذار توافق نمودند  و بیمه گر

زمان با ارسهال نامهه    مرور ساقط نمودند. ادعایی پس از انقضای مدت یادشده را ازخود هرگونه اقامه نمایند و دثه علیه یکدیگروقوک حا

 . یك سال است، انقطاک  پس از مدت مرور زمان جدید . تلگرام یا اظهارنامه قطع می شود، سفارشی 

                                                                                                    

              مدیریت بیمه های اموال شرکت بیمه ما         


