
 

  )Bمجموعه شرايط ( گران كاال شرايط بيمه
  

  خطرات مشمول بيمه
  خطرات تحت پوشش 

  دهد. را پوشش مي 7، 6، 5، 4در بندهاي   اين بيمه خطرات زير به جز موارد استثنا شده -1
  شدن يا آسيب ديدن مورد بيمه كه به طور منطقي مرتبط با يكي از موارد زير باشد:  تلف -)1/1(
  وزي يا انفجار.آتش س -)1/1/1(
  گل نشستن ، زمينگير شدن و برخورد با كف دريا، غرق شدن يا واژگون شدن كشتي يا شناور. به -)2/1/1(
  واژگون شدن يا از راه يا از خط خارج شدن وسيله حمل زميني. -)3/1/1(
  آب. غير از تصادم يا برخورد كشتي، شناور يا هر وسيله حمل ديگر با هر جسم خارجي به -)4/1/1(
  تخليه كاال در بندر اضطراري. -)5/1/1(
  زلزله، آتشفشان يا صاعقه-)6/1/1(
  تلف شدن يا آسيب ديدن كاالي مورد بيمه كه علت آن يكي از امور زير باشد: -)2/1(
  فداكردن كاال در جريان خسارت عمومي. -)1/2/1(
  ادن كاال از روي عرشه كشتي.به دريا انداختن كاال جهت سبك سازي كشتي يا به دريا افت -)2/2/1(
  ورود آب دريا، درياچه يا رودخانه به كشتي، شناور، محفظه كاال، كانتينريا محل انبار. -)3/2/1(
  هنگام بارگيري و يا تخليه كشتي يا شناور. علت افتادن به تلف شدن كلي هر بسته در كشتي يا شناور و يا تلف كلي هر بسته به -)3/1(
   

  خسارت همگاني 
، 5، 4منظور پيشگيري از خسارت يا در ارتباط با آن به جز موارد مندرج در بندهاي نامه خسارات همگاني و هزينه هاي نجات راكه به  اين بيمه  -2
  دهد. و طبق قرارداد حمل و يا قانون و عرف حاكم بر آن محاسبه و تعيين شده باشد، پوشش مي  وجود آمده  به 7، 6
   

  ادممسئوليت مشترك در تص
مشترك دو كشتي در تصادم ، بيمه گر جبـران ايـن زيـان را در قبـال خطـرات       به موجب شرط مندرج در قرارداد حمل در خصوص مسئوليت -3

عهده مي گيرد . بيمه گذار تقبل مي نمايد كه هر گاه حمل كننده بر اساس شرط مذكور مطالبه زيان كند ، بيمـه گـر را    مورد تعهد در اين بيمه به
  نمايد . در اين صورت بيمه گر حق دارد به هزينه خود دفاع از بيمه گذار را در دعوي به عهده گيرد.   آگاه

  استثنائات
  گردد: اين بيمه به هيچ وجه شامل خطرات زير نمي -4
  گذار تلف شدن ، آسيب ديدن يا هزينه قابل انتساب به سوء عمل ارادي بيمه -)1/4(
  مورد بيمه.  عادي وزن يا حجم و يا فرسودگي و پوسيدگي عادي كاالينشت و ريزش عادي، كسري  -)2/4(
مشـروط بـر اينكـه     مـورد بيمـه   ديدن يا هزينه ناشي از كافي نبودن يا نامناسب بودن بسته بندي يا آماده سازي كـاالي  تلف شدن، آسيب -)3/4(

يمه گذار يا كاركنـان او انجـام شـده باشـند و تحمـل مقابلـه بـا حـوادث         وسيله ب  بسته بندي يا آماده سازي قبل از شروع اين بيمه انجام شده يا به
شامل چيدن كاالي مـورد بيمـه در كـانتينر هـم هسـت       "بسته بندي  "معمول در سفر بيمه شده را نداشته باشد.( در موارد مربوط به اين شرط ،

  شوند). وكاركنان جزو پيمانكاران مستقل محسوب نمي
  مورد بيمه. عيب ذاتي يا ماهيت كاالي   دن يا هزينه به علتتلف شدن، آسيب دي -)4/4(
اسـتثناء هزينـه هـاي     كه علت آن تاخير باشد، حتي اگر اين تاخير ناشي از خطرات بيمه شده باشـد(به  يا هزينه اي تلف شدن، آسيب ديدن -)5/4(

  ).2قابل پرداخت بر اساس بند 
سار يا ورشكستگي مالكان، مديران، اجاره كنندگان يا گردانندگان كشـتي يـا قصـور در انجـام     ديدن يا هزينه ناشي از اع تلف شدن ، آسيب -)6/4(

سـتي  تعهدات مالي از طرف يكي از آنها، به شرط اينكه بيمه گذار در هنگام بارگيري كاالي مورد بيمه در كشـتي ، از ايـن امـر مطلـع بـوده يـا باي      
تواند مانع از ادامه عادي سفر گردد. اين اسـتثنا در   آگاه باشد كه اين اعسار و يا ناتواني مالي ميطبيعتا در جريان معمول تجارت خود از اين مسئله 

الـزام   صورتي كه قرارداد بيمه به طرف ديگري ( طرف مدعي خسارت) واگذار شده باشد كه آن طرف موضوع بيمه را با حسن نيت و تحت قـرارداد 
  وده است ، اعمال نمي گردد.آور خريداري كرده يا با خريد آن توافق نم

  آسيب عمدي يا تخريب عمدي كاالي مورد بيمه يا هر قسمت از آن از سوي هر شخص متخلف -)7/4(
اي باشد كه با انرژي اتمـي   يا وسيله  تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه اي كه مستقيم يا غير مستقيم به علت يا ناشي از كاربرد هر نوع سالح -)8/4(
  اي و يا تركيب هسته اي يا واكنش مشابه ديگر يا نيرو يا ماده راديو اكتيو كاركند. هيا شكست هست 

  دهد: وجه تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه ناشي از موارد زير را پوشش نمي هيچ  اين بيمه به -)1/5( -5
ل ايمن كاالي مورد بيمـه ، مشـروط بـر اينكـه هنگـام      كشتي يا شناور يا نا مناسب بودن كشتي يا شناور براي حم عدم قابليت دريانوردي -)1/1/5(

  وسيله حمل ، بيمه گذار از فقدان قابليت دريانوردي يا نا مناسب بودن كشتي يا شناور آگاه باشد.  بارگيري كاالي مورد بيمه به
قبـل از   ال درون يـا بـرون ايـن وسـائط    مشروط بر اينكه بارگيري كـا  مورد بيمه، جهت حمل سالم   نامناسب بودن كانتينريا وسيله حمل -)2/1/5(

بـارگيري   از نامناسب بودن وسـائط مـذكور در زمـان    شروع اين بيمه نامه انجام شده باشد يا توسط بيمه گذار يا كاركنان او انجام شده باشد و آنها
  باشند. كاالي مورد بيمه اطالع داشته

خسارت) واگذار شده باشد و ايشان موضوع بيمه را با حسن نيت و تحت قـرارداد   در مواردي كه قرارداد بيمه به طرف ديگري ( طرف مدعي -)2/5(
  اعمال نمي گردد. 1/1/5الزام آور خريداري كرده يا با خريد آن توافق نموده است استثناي بند 

مـورد بيمـه را از خـود     و مناسب بودن كشـتي بـراي حمـل    قابليت دريانوردي كشتي بيمه گران حق ادعاي نقض تعهدات ضمني راجع به -)3/5(
  كنند. اسقاط مي

  كند:  هايي را كه علت اصلي آنها يكي از موارد زير باشد جبران نمي اين بيمه به هيچ عنوان ،تلف شدن ، آسيب ديدن يا هزينه -6
ه توسط يا بر عليه يكي از دو جنگ، جنگ داخلي، انقالب، شورش، قيام و يا زد و خوردهاي داخلي ناشي از اين امور يا هرگونه عمل خصمان -)1/6(

  قدرت متخاصم.
  يا اثرات ناشي از اقدام به شروع آنها. توقيف، ضبط، مصادره، تصرف يا اثرات ناشي از اين امور -)2/6(
  كه يا ساير سالحهاي جنگي به جا مانده و متروكه. مين، اژدر و بمبهاي مترو -)3/6(

  دهد: يدن يا هزينه ناشي از موارد زير را پوشش نميد  وجه تلف شدن، آسيب هيچ نامه به اين بيمه -7
عمل اعتصاب كنندگان، جلوگيري از ورود كارگران يا عمل اشخاصي كه در درگيريهاي كارگري، آشوبها يا اغتشاشـات داخلـي شـركت مـي      -)1/7(

  كنند.
  اعتصاب، تعطيل محل كار، درگيريهاي كارگري، آشوبها و يا اغتشاشات داخلي. -)2/7(
هر گونه عمل تروريستي يا اقدام هر شخصي كه مستقيما با هدف براندازي دولتي يا اعمال نفوذ از طريق توسل به زور يا خشونت بـر عليـه    -)3/7(

  دولت يا از طرف يا در ارتباط با هر سازماني كه قانوني يا غير قانوني تشكيل شده باشد.
  يعمل هر شخصي با انگيزه سياسي عقيدتي يا مذهب -)4/7(
   

  مدت اعتبار بيمه نامه
  شرط حمل

منظور بـارگيري    به نامه را انبار يا محل نگهداري مذكور در اين بيمه كه كاالي مورد بيمه، ، اين بيمه از زماني 11مشروط به رعايت بند  -)1/8( -8
نمايد، آغاز و در طول جريان عادي حمل ادامـه   شروع حمل براي اولين بار ترك مي بدون وقفه بر روي وسيله نقليه يا هر وسيله حمل ديگري براي

  يابد و در يكي از حاالت زير، هر كدام زودتر واقع شود، منقضي مي شود: مي
  نامه. در مقصد مذكور در بيمه وسيله نقليه ديگر در انبار يا محل نگهداري نهايي  تخليه كامل كاال از وسيله حمل يا  به مجرد -)1/1/8(
ديگر به هر انبار يا محل نگهداري ديگر در مقصد مندرج در بيمه نامه يا قبـل از   يا وسيله نقليه از وسيله حمل يه كامل كاالبه مجرد تخل -)2/1/8(

  گذار يا كاركنان وي براي نگهداري كاال در خارج از مسير حمل يا تقسيم و توزيع كاال در نظر گرفته باشد. آن ، كه بيمه
هنگامي كه بيمه گذار يا كاركنان او تصميم مي گيرند خارج از مسير عادي حمل از هر يك از وسايل حمل زميني يا ساير وسـائل حمـل    -)3/1/8(

  يا كانتينر براي نگهداري كاالي مورد بيمه استفاده كنند.
  ليه.روز از تخليه كامل كاالي مورد بيمه از كشتي در آخرين بندر تخ 60به مجرد انقضاي  -)4/1/8(
از كشتي در بندر نهايي تخليه و قبل از انقضاي مدت بيمه نامه قرار باشد كه كاال بـه مقصـد ديگـري     هرگاه پس از تخليه كاالي مورد بيمه -)2/8(

لـي بـا   به اعتبار خود بـاقي اسـت و   4/1/8الي  1/1/8غير از مقصد تعيين شده در بيمه نامه حمل شود، در اين صورت بيمه طي مدت مقرر در بند 
  شروع حمل به مقصد ديگر فاقد اعتبار است.

منـدرج در زيـر) در صـورت تـاخير خـارج از اختيـار        9و مقـررات بنـد    4/1/8الي  1/1/8اين بيمه (با توجه به موارد خاتمه مذكور در بند  -)3/8(
در جريان هر نوع تغييري كه در سفر دريـايي روي داده   گذار، هر نوع تغيير مسير، تخليه اجباري، ارسال مجدد يا انتقال كاال به كشتي ديگر و بيمه

  و ناشي از اختياراتي باشد كه طبق قرارداد باربري به مالكان يا اجاره كنندگان كشتي تفويض شده است، داراي اعتبار خواهد بود.
   

  خاتمه قرارداد حمل و نقل 
گذار در بندر يا محلي غير از مقصد مذكور در آن قرارداد خاتمه يابـد يـا حمـل     مههر گاه قرارداد حمل در اثر رويدادي خارج از اراده و اختيار بي-9

كـاال در   فوق)، خاتمه يابد يا حمل كاال به نحو ديگـري قبـل از تخليـه    8شرح مندرج در شرط  نحو ديگري قبل از تحويل كاال در مقصد (به كاال به
گـر اطـالع و ادامـه بيمـه      بـه بيمـه   "شود مگر آنكـه مراتـب فـورا    بيمه نيز منقضي ميفوق ) خاتمه يابد ، اين  8مقصد ( به شرح مندرج در شرط 

قـوت خـود    هاي مقـرر در زيـر بـه     گر) اين بيمه تا يكي از مهلت بيمه اضافي (درصورت درخواست بيمه صورت در ازاء حق درخواست شود كه در آن
  ماند: باقي مي

روز  60فروش رسيده و تحويل گردد يا چنانچه توافق خاص ديگري نشده باشد، تا انقضـاء مـدت    به كه كاال در چنين بندر يا محلي تا زماني -)1/9(
  بعد از ورود كاالي بيمه شده به چنين بندر يا محل، هر كدام زودتر واقع شود.

نامه يا هـر مقصـد    ذكور در بيمهروز (يا هر مدت اضافي ديگري كه توافق شده باشد) به مقصد م 60اگر كاالي مورد بيمه ظرف همان مدت  -)2/9(
  شود. منقضي مي 8صورت بيمه طبق ضوابط مقرر در بند  ديگري ارسال گردد، در اين

   
  تغيير سفر

گـذار مراتـب را    اينكـه بيمـه    گذار تغيير نمايد، بقاء اعتبار اين بيمه مشروط است به هر گاه پس از شروع اين بيمه مقصد توسط بيمه -)1/10( -10
بيمه مورد توافق قرار گيرد. چنانچه خسارتي قبل از توافقات رخ دهد تحت پوشش خواهد بود مشروط بـه   گر اعالم كند و شرايط و حق مهفورا به بي

  اينكه بر مبناي نرخ و شرايط متعارف بازار باشد.
اطالع بيمه گذار يا كاركنـان وي بـه مقصـد    ) آغاز اما كشتي بدون 1/8طبق شرايط اين بيمه ( مطابق بند  هر گاه حمل كاالي مورد بيمه -)2/10(

  است. ديگري حركت كند ، با شروع حمل اين بيمه به قوت خود باقي
   

  خسارات
  نفع بيمه اي  

  هنگام بروز خسارت، نسبت به كاالي مورد بيمه نفع بيمه اي داشته باشد. بايد گذار براي جبران خسارت تحت اين بيمه، بيمه -)1/11( -11
شـود،   گذار حق دارد خسارت ناشي از خطر بيمه شده را كه در طول مدت ايـن بيمـه حـادث مـي     بيمه فوق، 1/11به رعايت بند  مشروط -)2/11(

گـذار از وقـوع خسـارت مطلـع بـوده و       دريافت دارد، حتي اگر خسارت قبل از انعقاد قرارداد بيمه اتفاق افتاده باشد مگر آنكه در مـورد اخيـر بيمـه   
  بي اطالع باشد. گر نسبت به آن بيمه

   
  هزينه حمل تا مقصد نهايي

غير از مقصد كاالي بيمه شده خاتمه يابـد،   هرگاه در اثر تحقق يكي از خطرات تحت پوشش اين بيمه، حمل موضوع بيمه در بندر يا محلي به -12
گـذار تحمـل شـده     مقصد توسـط بيمـه    د بيمه بهطور معقول و متعارف براي تخليه، نگهداري و ارسال مور گر هرگونه هزينه هاي اضافي كه به بيمه

  است را جبران خواهد نمود.
ــدهاي       ــدرج در بنــ ــتثنائات منــ ــوده و اســ ــاني نبــ ــارت همگــ ــا خســ ــات يــ ــاي نجــ ــه هــ ــامل هزينــ ــد شــ ــن بنــ ــررات ايــ   مقــ

گذار يـا   تعهدات مالي بيمهدر مورد آن صادق خواهد بود و نيز شامل هزينه هاي ناشي از تقصير، غفلت، ورشكستگي يا قصور در انجام  7، 6، 5، 4 
  گردد. كاركنان وي نمي

   
  خسارت كلي فرضي 

مورد بيمه قطعي و غير قابل اجتنـاب اسـت    عنوان خسارت كلي فرضي قابل قبول نيست مگر اينكه بدين لحاظ كه تلف درخواست خسارت به -13
   در مقصد بيشتر خواهد بود رها كردن آن معقول و منطقي باشد.مقصد تعيين شده، از قيمت آن كاال و يا هزينه نجات، مرمت و ارسال مجدد آن به

   
  ارزش اضافي 

شود كـه قيمـت تـوافقي كـاال تـا       نامه، بيمه ارزش اضافي تحصيل كند، فرض مي گذار براي كاالي بيمه شده تحت اين بيمه اگر بيمه -)1/14( -14
گر با توجه به نسـبت مبلـغ بيمـه     ي ارزش اضافي، افزايش يافته است و تعهد بيمهنامه ها نامه و كليه بيمه جمع كل مبلغ بيمه شده تحت اين بيمه

گذار موظف به ارائه مـدارك مربـوط بـه مبـالغ بيمـه شـده        شود. در صورت وقوع خسارت،بيمه نامه با كل مبالغ بيمه شده، تعيين مي شده اين بيمه
  باشد. گر مي نامه هاي ديگر به بيمه تحت كليه بيمه

  صورت ارزش اضافي باشد، شرط زير رعايت خواهد شد: نانچه اين بيمه بهچ -)2/14(
ــي  ــرض مـ ــه         فـ ــت بيمـ ــده تحـ ــه شـ ــغ بيمـ ــل مبلـ ــع كـ ــا جمـ ــر بـ ــاال برابـ ــوافقي كـ ــت تـ ــه قيمـ ــود كـ ــه  شـ ــه و كليـ ــه اوليـ   نامـ

نامه بـا   لغ بيمه شده اين بيمهگر با توجه به نسبت مب باشد .تعهد بيمه گذار تحصيل شده است، مي نامه هاي ارزش اضافي ديگر كه توسط بيمه بيمه 
  جمع كل مبلغ بيمه شده، خواهد بود.

  باشد. گر مي هاي ديگر به بيمه نامه گذار موظف به ارائه مدارك مربوط به مبالغ بيمه شده تحت كليه بيمه در صورت وقوع خسارت ،بيمه
   

  منافع حاصل از بيمه
  اين بيمه -15
قرارداد بيمه توسط او يا از سوي او منعقد شده يا بيمه  اعم از اينكه كند ، هد كه ادعاي خسارت ميبيمه گذاري را تحت پوشش قرار مي د -1/15

  نامه به او منتقل شده باشد.  
  نمي كند. به حمل كنندگان كاال و ساير امانت گيران كاالي مورد بيمه تسري نمي يابد و آنان را منتفع  -2/15
   

  به حداقل رساندن خسارات
  گذار وظايف بيمه

  اند: گذار، كاركنان و نمايندگان او در مورد خسارت قابل جبران موظف بيمه -16
  هرگونه اقدام معقول كه جهت دفع يا به حداقل رساندن چنين خسارتي موثر است را انجام دهند. -)1/16(
  الث را كامالً حفظ كنند.امكان اقامه دعوي و احقاق حق عليه حمل كنندگان، تحويل گيرندگان كاال يا هر شخص ث -)2/16(

گذار جهـت انجـام ايـن وظـايف      نامه، هزينه هاي متناسب و معقولي كه بيمه گر عالوه بر ساير خسارات قابل پرداخت تحت اين بيمه در مقابل، بيمه
  نمايد. متحمل شده است را جبران مي

   
  عدم اسقاط حق  

عنـوان اسـقاط حـق يـا      آيد، نبايد به عمل مي مرمت و بازيافتن مورد بيمه به جات، حفظ يامنظور ن گر به گذار و يا بيمه اقداماتي كه توسط بيمه -17
  عنوان هرگونه خدشه در حقوق هر يك از طرفين محسوب گردد. قبول ترك مالكيت يا به

   
  اجتناب از تاخير

باشـد، بايـد بـا سـرعت      تا حدي كه دركنترل وي مـي  گذار براي حمل كاال در تمام موارد از جمله شرايط اين بيمه اين است كه اقدامات بيمه -18
  نحو متعارف انجام گيرد. معقول و به

   
  قانون و عرف 

   اين بيمه تابع قانون بيمه و عرف كشور ايران است. -19
فورا بيمه گر را  10 و يا اطالع از تغيير مقصد مطابق بند 9گذار موظف است در صورت تقاضاي تمديد براي اين بيمه نامه مطابق بند  تذكر: بيمه

 مطلع كند. شرط استفاده از چنين پوششي انجام اين تعهد مي باشد.
 

امديريت بيمه هاي اموال شركت بيمه م

 


