
 
 

 (D.O.S)  فساد کاال در سردخانهنامه بيمه

 نامه:اره بيمهشم
 

(1) 

كه از اين  "ما"گذار مذكور در جدول مشخصات )پيشنهادي كه به شركت سهامي بيمه براساس پيشنهاد كتبي بيمه

درج در پرسشننامه تممينش شنده از  نر      شود تسليم گرديده( و نيز به استناد پاسخهاي منگر ناميده ميپس بيمه

گذار حق بيمه درصورتي كه بيمه ،گيردنامه صورت ميگذار و ساير اظهارات كتبي او كه به منظور درج در بيمهبيمه

مقررات و شرايط مندرج در آن و  نامه و با رعايت استثنائات،بيمه به موجب اين ،را در زمان مقرر پرداخت كرده باشد

 د : ينمايتوافق مگذار بيمه باگر بيمه  ،هاي مربوطيالحاق در يا

گذار بابنت آن حنق  هرگاه در  ول مدت بيمه مندرج در جدول مشخصات و يا هر مدت پس از آن كه بيمه

 اتنف  ينا آسنيب   هرگوننه  علنت  نامه بپذيرد ، درصورتي كه بنه  بيمه را براي تمديد بيمهگر حقمه بپردازد و بيمهيب

ا هنر علنت   ين نامنه  بيمنه اينن   فهرست پيوست پيشنهادآالت مندرج در بيني ماشينقابش پيشراني و غيفيزيمي ناگه

دچنار فسناد گنردد ،    نامه بيمهجدول مشخصات  ، كاالي مندرج در ديگري كه به  ور مشخص مستثني نشده باشد

شده بيني پيش ايال بيمهگر چنين خسارتي را حداكثر تا ميزاني كه براي آن در جدول مشخصات براي يک سبيمه

بنه رقنم اول    "مگر آنمه سرمايه مورد بيمه مجدداذكور جبران خواهد كرد، در مجموع تا مبلغ مندرج در جدول م و

 برگردانده شده باشد .

 استثنائات
 
 نخواهد داشت :  ير تعهديگر در موارد زمهيب

 باشد . يگذار ممهيز مندرج در جدول مشخصات در هر حادثه كه به عهده بيفرانش -1

سردخانه در دوره عدم بروز خسارت مندرج در جدول مشخصنات ،   يهاانبار شده در اتاق يخسارت وارد به كاال -2

 يتصنادف  يزدگخيا يمبرد و  ينشت ياز آلودگ ين كه فساد ناشيه شده ، مگر ايد توصيبه واسطه انحرا  از درجه تبر

ند . دوره عدم بروز خسارت عبنارت  يه شده خسارت ببيد توصيدرجه تبر دن بهيرس از تازه قبش يا كااليكاال باشد و 

 يچ فسناد يكه در خفل آن با پلمپ نمودن اتاق سردخانه هن  يان سردكنندگيبففاصله بعد از پا ياست از مدت زمان

 افتد . ياتفاق نم

 .  يدگيا گنديو  يعي، فساد  ب يا امراض ذاتيوب و ياز انقباض ، ع يانبار شده ناش يخسارت وارد به كاال -3

ان هنوا و نوسنان درجنه    ين نبنودن جر  ي، كاف يبنداز انباركردن نا مناسب ، خسارت به مواد بسته يخسارت ناش -4

 حرارت . 

مه چنانچنه بندون   يآالت ضنم نيسرد كننده مندرج در فهرسنت ماشن  آالت نير موقت ماشياز تعم يخسارت ناش -5

 شد. گر انجام شده بامهياجازه ب

 ش . يقب هر ت ازيا مسئوليالنفع و ر، خسارت عدميخأجرائم ت -6

 از :  يم ناشير مستقيا غيم يمستق يدگيدبيا آسياتف   -7
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،  يا نشده باشد (،جنگ داخلن يشده  ) خواه جنگ اعفم صمانهات خي، عمليجنگ، هجوم، عمش دشمن خارج ف (ال

ش كارخانه از  نر  كارفرمنا در مقابلنه بنا اعتصناب      يا تعطيب كارگران ، شورش، اعتصااميا قي، بلوا، انقفب يگرياغي

  ر  ا از ي ير قانونيق غيا از  ري ينظام يله قواي، در دست گرفتن قدرت به وس يدسته جمع يها، جنبشكارگران

ا يمصادره  ط وف، ضبي، توق رد، تو ئهيگانجام ياسيفت سيهرگونه تشم با ارتباط با ايت كه به نام يباسوء ن ياشخاص

ا هنر مقنام   ي (DE JURE OR DE FACTO) يا قانوني يدولت عمل به دستور بنا به اموال، ان وارديز اي ،يخراب

 . يدار عمومتيصفح

 و .يواكتيو راد يااز تشعشعات هسته يناش يها يا آلودگياي واكنشهاي هسته (ب 

 وي. كاركنانگذار يا انگاري عمدي بيمهعمش يا سهش ج (

 يهنا بين ق و تخرين حر يستم ا فنا ي، س ييايميم ، انفجار شي، صاعقه مستقيسوزبه علت آتش بيآس اياتف   د (

، سنرقت بنا    يكنه از آنهنا سنقوط كنند. دزد     ييايا اشن ين  ييه هوايله نقليا هرگونه وسيما ياز آن ، سقوط هواپ يناش

ن ، بهمنن ، تنندباد ،   ي، نشسنت ، راننش زمن   ن لرزه يان آب ، زميش ،  غيزش و آوار ساختمان ، سيشمستن حرز، ر

 مشابه .  يعي ب يايا بفيگردباد، فوران آتشفشان 

بناال اعنفم   « الف 7»گر به استناد بند مهيگر ، بيد يا هرگونه دادرسي ييقضا يب دعوايا تعقيان  رح يهرگاه در جر

 ين منوارد ين كه چنن يست ، اثبات ايه نمين بيمشمول ا يتيا مسئولي يدگيدبي، آس يرانين رفتن ، ويدارد كه از ب

 گذار است .مهيباشد به عهده بيمه ميمشمول ب

 

 شرايط عمومي

گذار مقررات بيمهنامه مشروط بر اين است كه بيمهگونه پرداختي به موجب اين بيمهگر براي هرئوليت بيمهمس -1

بنه درسنتي    ماهانه يهامه و اظهارنامهيب نامه را رعايت كرده و به سئواالت مطرح شده در پرسشنامه و پيشنهاد

 انجام داده باشد. پاسخ داده و كليه وظايفي را كه به عهده دارد

اينن بيمنه   "صطفحشده و انامه محسوب بيمه نيا جزء الينفک مهيشنهاد بيپرسشنامه و پجدول مشخصات و   -2

ز خواهد يمه نيشنهاد بي، پرسشنامه و پخصات هر بار كه در اين قرارداد به كار رود منظور از آن جدول مش "نامه

 بود. 

خاص به كنار بنرده شنود، همنه      يبه معننامه يا جدول مشخصات هر واژه و يا اصطفحي كه در يک قسمت از بيمه 

 خواهد بود. يهمان معن ينامه دارامهيب يجا

ه اقندامات الزم  ينه خود كليبه هزشده اموال بيمه يا آسيب ديدگي  اتف جلوگيري از  گذار بايد به منظوربيمه  -3

كارخاننه سنازنده را    يهنا هيو توصن  يگر را انجام دهد و مقررات قنانون مهيمعقول ب يهاهيرا به عمش آورد و توص

 ت كند.يرعا
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قرار دهند و بيمه يابيو ارز بازرسيمورد هر زمان مناسب موضوع بيمه را  درتوانند گر مينمايندگان بيمه (الف   -4

 گر بگذارد.ارزيابي خطر در اختيار نمايندگان بيمه يبراذار موظف است كليه ا فعات ضروري را گ

گر برساند يا نامه به آگاهي بيمه فمسرا بففاصله به وسيله  مهيموضوع بگذار ملزم است هرگونه تغيير در بيمه (ب 

صحت كار اقفم بيمه شده بنا توجنه بنه اوضناع و     و به هزينه خود كليه اقدامهاي احتيا ي الزم را براي ا مينان از 

خواهد عمش ه حق بيمه تجديد نظر بنسبت به حدود تامين يا احوال معمول دارد. درصورت لزوم به تبع اين تغييرات 

 آمد.

مگر آن كه موافقت كتبي بيمه ،گذار نبايد در موضوع بيمه تغييراتي را ايجاد كند كه منجر به تشديد خطر شودبيمه

 را كسب كرده باشد. گر
 

نامه مممن است موجب  رح ادعاي خسارت شنود بيمنه  كه بر  بق اين بيمه يادرصورت وقوع هر گونه حادثه -5

 گذار بايد :

نينز   "گر برساند و كتبنا را با ذكر نوع و حدود خسارت به آگاهي بيمه مراتب فمسوسيله تلفن يا ه بففاصله ب (الف 

 هد.آن را مورد تائيد قرار د

هايي را كه براي وي اممان دارد به عمش كليه اقدام ،ديدگييا آسيب اتف به منظور جلوگيري از گسترش دامنه  (ب

 آورد.

گر اختيار نماينده يا كارشناس بيمه قسمتهاي خسارت ديده را به همان حال حفظ كند و به منظور رسيدگي در ( ج

 قرار دهد.

 گر را تهيه و دراختيار او بگذارد.رخواست بيمهكليه ا فعات و مدارك مورد د ( د

 د.يرا مطلع نما يانتظام يهامقام ياز دزد يا خسارت ناشيدر صورت فقدان  ه(

روز پس از وقوع حادثه به وي ا فع داده  14 مدت ديدگي كه ظر آسيب اياتف   گر در هيچ موردي در قبالبيمه

 تعهدي نخواهد داشت. ،نشده باشد
 

در منورد خسنارتهاي جزئني كنه     ، گر رسناند گذار بر بق شرايط باال وقوع خسارت را به ا فع بيمهمه بيمهپس از آن

بايد به  يا تعويض اقدام كند. در ساير موارد تواند نسبت به تعميرمي ،شودگر تعيين و ابفغ ميحدود آن توسط بيمه

خسارت را مورد رسيدگي قرار دهند و هرگناه    ،يتغيير گر فرصت داده شود كه قبش از هرگونه تعمير يانماينده بيمه

گنذار حنق دارد   بيمنه  ،ر  مدت معقول پس از وقوع حادثه خسارت را مورد رسيدگي قنرار ندهند  ظگر نماينده بيمه

 نسبت به تعمير يا تعويض قسمتهاي خسارت ديده اقدام كند. 

ور حفظ حقوق خود و دريافت غرامت گر به منظمهيه برا ك ياماتاقد هيكل گرگذار متعهد است به هزينه بيمهبيمه -6

ينا اجنازه و    ،دانند معمنول دارد  اند( الزم مينامه بيمه شدهكساني كه تحت اين بيمه بجز) اشخاص ثالثپرداختي از 

گنر قنرار گينرد اعنم اسنت از      بيمنه  منورد درخواسنت   جبنران آن كه مممن است  ياتد. غرامدستور انجام آن را بده
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پرداخته است يا غراماتي كه بر  بق اصش قائم مقامي در نتيجه خسارتهايي كه به  "گر مستقيماكه بيمهخسارتهايي 

قبنش از پرداخنت   مممن است  مذكور در اين بند داماتنامه پرداخته است حق مطالبه آن را دارد. اقموجب اين بيمه

 .رديقرار گخواست در ا موردي آن الزم تشخيص داده شود گذار يا بعد ازخسارت به بيمه

 نامنه( منه يمعتبنر بنودن ب  )با فنرض   نامه پرداخت شودمهين بيد به موجب ايكه با يدرباره مبلغهرگونه اختف   -7

 ارجاع خواهد شد. ،شودبا توافق  رفين برگزيده مي "موضوع به كارشناسي كه كتبا

ظنر   ، و كارشنناس كنه توسنط  نرفين    موضوع اختف  به د ،اگر  رفين نسبت به كارشناس واحد به توافق نرسند

 شود ارجاع خواهد گرديد.مدت يک ماه از تاريخ درخواست كتبي  ر  ديگر انتخاب مي

كارشنناس   ،كارشناسنان  ،به توافق نرسند قبش از بررسي مناهوي موضنوع اخنتف     ذكوركه كارشناسان م درصورتي

كارشناسي تحت رياسنت سركارشنناس تشنميش    انتخاب خواهند كرد . جلسه  "سومي را به عنوان سركارشناس كتبا

 باشد.مراجع قضايي قابش  رح نمي گر درخواهد شد. قبش از اعفم نظر كارشناسان هيچ دعوايي عليه بيمه

ا بطنور  يتقلب  ياز رو يا خساراتيباشد  ير واقعيگذار غمهيا اظهارات ارائه شده از  ر  بيشنهاد يهرگاه پ الف( -8

ارائه شنود ، در آن صنورت    يا ا فعات نادرستيفوق اظهارات  ياثبات ادعاا در جهت يباشد و  ز اعفم شدهيآماغراق

 نامه نخواهد بود.مهين بيگر مسئول پرداخت غرامت تحت امهينامه از درجه اعتبار ساقط است و بمهين بيا

ا درصورت ي  سه ماه و ظر يت كند، چنانچه اقامه دعوياز خود سلب مسئول يگر درخصوص خسارتمهيهرگاه ب ب(

از  نر    ينامه ظنر  مندت سنه مناه پنس از اعنفم ر       مهين بيا «7»ط بند يارجاع موضوع به كارشناس  بق شرا

 ينامنه منتفن  منه ين بين از ا يه حقوق ناشيرد، كليگذار صورت نگمهيب ياز سو يا سركارشناس اقدام قانونيكارشناس 

 خواهد شد .

 يگرينامه دمهياشخاص ثالث ب يا دعاويجبران خسارت  ينامه ، برامهين بيول اخسارت مشم ياگر در زمان ادعا -9

 گر فقط نسبت به سهم خود مسئول جبران خسارت خواهد بود. مهيز وجود داشته باشد ، بين

منه را  يبگنر حنق  منه يش باشد فسخ كنند. در آن صنورت ب  ينامه را در هر زمان كه مامهين بيتواند ايگذار ممهيب -11

 ياک هفتنه يتواند با اخطار يز ميگر نمهيبنامه محاسبه خواهد كرد . مهيمدت اعتبار ب يراساس نرخ كوتاه مدت براب

منه  يكه منورد ب  يرا نسبت به مدت يافتيمه دريبگر موظف است حقمهيد ، در آن صورت بينامه را فسخ نمامهين بيا

گنذار  منه يمنال شنده بنه ب   ف بلند مدت اعيهرگونه تخف و يكارشناس يهانهيباشد پس از كسر هزيتحت پوشش نم

 . مسترد دارد

نفنع  يذ .گذار را به ننام خنود خواهند داشنت    مهيافت حقوق بينفع حق دريبه حساب ثالث ، ذ يانامهمهيتحت ب -11

گنذار را  منه يافنت و حقنوق ب  يگذار هرگونه خسارت قابش پرداخنت را در مهيد بيين حق خواهد داشت بدون تايهمچن

گر مممن است مهي. در صورت پرداخت خسارت ، بار نداشته باشدينامه را در اختهمينفع بياگر ذ يد ، حتينتقش نمام

رامت توسنط  افت غيبر در يگذار مبنمهيت بين رضايمه و همچنينفع به اخذ پوشش بيت ذيابر رض يش الزم مبنيدال

 . دينفع را مطالبه نمايذ
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ک مناه پنس از   ي توانديگذار ممهيگر قابش پرداخت خواهد بود. بمهيد آن توسط بک ماه پس از برآوريخسارت  -12

د ، ين ط موجنود بنما يرا تحنت شنرا   يافت حنداقش مبلغن  يدر يتقاضا يت ويگر و احراز مسئولمهياعفم خسارت به ب

ست خسارت قابش گذار امهيكه در كنترل ب يليا به داليزان خسارت قابش پرداخت محقق نشده باشد و يكه م يمادام

 . ديآيق در ميفوق به حال تعل يهامدت ،پرداخت نباشد

 د : ينما ير از پرداخت خسارت خودداريگر حق دارد در موارد زمهيب

، جبنران خسنارت   افت خسارت وجود داشته باشديدر نسبت به گذارمهينسبت به حق ب يديهرگاه شک و ترد الف(

 گر خواهد بود. مهيب منوط به ارائه اسناد و مدارك الزم به

پرداخنت   ،باشند  يربط ضروريق در مراجع ذيو تحق يخسارت ، بازرس ياگر به موجب قانون جزا نسبت به ادعا ب(

 خواهد بود.  يق و دادرسيخسارت منوط به اتمام تحق

 

  يط خصوصيشرا

 ر كاربرد دارد : يت موارد زينامه فقط با رعامهين بيا

 نامه باشد . مهين بيشنهاد ايآالت منضم به پرسشنامه و پنيدرج در فهرست ماشآالت سرد كننده مننيماش -1

ستم اعفم خطنر  يا به سيآالت مندرج در فهرست مزبور تحت نظارت دائم كاركنان متخصص بوده و نيماش -2

 دارند متصش باشد.  يكه افراد حضور دائم يخودكار در محل

 از انبار نشده باشد . كنترل اتمسفر روب يهاكاال در محفظه -3

 . سردخانه انبار شده باشد يهاحفظهب ، كاال در ميا آسيدر هنگام اتف   -4

انبنار شنده ،    يروزانه را كه در آن نوع ، مقدار ، ارزش كاال يست دفتر نشان دهنده موجوديبايگذار ممهيب -5

 د. ينما يشد ، نگهدارهر محفظه به  ور جداگانه ذكر شده با يبرا يان انبارداريشروع و پا

انبار شده را روزانه و درجه حرارت را حداقش سه  يط كااليست شرايبايم يگذار در  ول مدت انباردارمهيب -6

ق ين ت شنده را از  ر ين ک بار درجنه حنرارت تثب  ينوبت در روز در دفتر روزانه ثبت نموده و هر چهارده روز 

 د. قرار ده يم شده مورد بررسيدماسنج مستقش و تنظ

 

 مقررات

 مه شده : یمبلغ ب -1شرط 

انبنار شنده    يفروش قابش حصول كاال يبيمت تقريحداكثر قبا برابر مه شده ينامه مبلغ بمهين بيبه موجب ا

خ يگذار در جدول پرسشنامه درج و قبنش از تنار  مهيد توسط بيباشد . مبلغ مذكور باينامه ممهيب اعتبار در مدت

ان هر مناه رونوشنت   يگذار موظف است ظر  ده روز پس از پامهيم شده باشد . بير تسلگمهينامه به بمهيشروع ب



 
 

 (D.O.S)  فساد کاال در سردخانهنامه بيمه

 نامه:اره بيمهشم
 

(6) 

هر روز در ماه  يانبار شده و ارزش آن برا ين مقدار كااليانگينشانگر مش شده را كه يا اظهارنامه تمميدفتر انبار 

 .ديم نمايگر تسلمهيذشته است به بگ

 ي. رونوشت دفتر موجودافت كاالها خواهد بوديدر يول برامت فروش قابش حصياظهارنامه ماهانه براساس ق

 يزان خسنارت پرداخنت شنده بنرا    ين مه شده به ميگردد . مبلغ بيم ينامه تلقمهيب نيا نفکيو اظهارنامه جزءال

به صنورت   يمه اضافيبمه با پرداخت حقين كه مبلغ مورد بيافت مگر اينامه كاهش خواهد مهيمانده مدت بيباق

 ه برگردانده شود. يحالت اولروزانه به 

 مه موضوع شرط دوم به حساب نخواهد آمد. يبحق ييش نهايدر تعد يمه اضافيبن حقيا
 

 مه : یبحق -2 شرط

د پرداخنت  ين آغناز مندت تمد   ز درين ن يديتمد يهامهيبه حقينامه و كلمهيافت بيه پس از دريمه اوليبحق

مه پرداخت يبمراه با حقهمه يبا صورتحساب حقينامه و مهيدر ب مندرج يهانهير هزيها و سااتي. مالخواهد شد

مه كه در يبراساس هفتاد و پنج درصد مبلغ مورد ب يامهيمه قابش پرداخت در شروع هر سال بيب. حقخواهد شد

ان سال براسناس  يخواهد شد . مشروط بر آن كه در پا يمه موقت تلقيبجدول مشخص شده است به عنوان حق

ش گردد . يشود ، تعديم ميگر تسلمهيكه به ب ييكاال يانه موجوديماه يهاا رونوشت اظهارنامهيدفاتر و رونوشت 

اد منظور شده باشد يمه موقت پرداخت شده زيبحق يامهيان هر سال بيهرگاه براساس ا فعات ارائه شده در پا

منه كامنش كنه    يبخت از پنجاه درصد حقمه قابش پردايبن كه كش حقيش خواهد شد ، مشروط بر ايمه تعديبحق

مه يب. هرگونه اختف  در محاسبه حقمه مندرج درجدول مشخص شده است، كمتر نباشديببراساس مبلغ مورد 

ه يک ماه تسنو يظر  مدت  ،گرمهيمه از  ر  بيبش شده حقيگذار با ارسال صورتحساب تعدمهياز عمش ب يناش

 . خواهد شد
 

 ت : اساس پرداخت خسار -3شرط 

منت فنروش   يا قين ه خسارات براساس مبلغ مندرج در اظهارنامه ماهانه بففاصله قبش از وقوع خسارت و يكل

را كنه   يطيه شنرا ين گنر كل مهين خسارت ، بييه خواهد شد . در زمان تعيافت ، هركدام كمتر باشد تسويقابش در

كاسنته شنده    يانباردار يهانهيو هزن خسارت موثر باشد مانند وجوه حاصش از فروش كاال ييمممن است در تع

 . ، در نظر خواهد گرفت يه انبارداران دوريبواسطه پا

 ين اظهارنامه ماهانه كمتر از مبلغيمشخص شود كه مبلغ مندرج در آخر يهرگاه پس از وقوع خسارت جزئ

كنه   يه مبلغن صورت خسارت قابش پرداخت به تناسب مبلغ اظهار شده بيشد در ايست اظهار ميباياست كه م

 . مه(يقانون ب دهافت )ماده ياهد شد كاهش خويست اظهار ميبايم

 


