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  تاريخچة بيمه حمل كاال -الف 

از آنجا كه تاريخ پيدايش بيمه با تاريخ بيمه دريايي گره خورده است در ابتداي بحث و به 
عنوان مقدمه بد نيست صحبتي از تاريخچة حمل و نقل بصورت كامالً مختصر به عمل 

  . مآوري
گونه شكي باقي نگذاشته كه حمل با كشتي هزاران سال قدمت  اسناد و مدارك جاي هيچ

نمود تا كاال را  ابتدا مرسوم بود كه صاحب كاال نمايندة خود را همراه كاال اعزام مي .دارد
به تدريج با افزايش حجم كاالها و تعداد فروشندگان انجام . در بندر مقصد تحويل دهد

بدين ترتيب . عملي گرديد بنابراين روش ديگري مورد عمل قرار گرفت چنين روشي غير
نمود و خود  ي در مقابل دريافت كاال رسيدي به فروشنده كاال تسليم ميشتكه صاحب ك
اين امر به روش  .كرد ر و زمان تحويل كاال رسيدي از گيرنده دريافت ميسفنيز در پايان 

ي صادر شترسيدي كه توسط صاحب ك. گرديدفعلي صدور و استفاده از بارنامه تبديل 
شد  شد توسط گروههايي در مقابل دريافت مبلغ مشخصي از فرستندة كاال گواهي مي مي

پذيرفتند اين ترتيب قبول كردن ريسك، به  و اين گروهها ريسك از بين رفتن كاال را مي
  .تدريج به بيمة دريايي آن طور كه امروزه متداول است تبديل گرديد

ترين نوع بيمه، بيمه دريايي است كه در اواسط قرون وسطي پا به  ر حال قديميبه ه
ساير انواع بيمه مانند بيمه آتش سوزي، حوادث و غيره به مراتب . ه وجود نهاده استصعر

توان گفت اولين بار  در واقع مي .اند جديدتر بوده و سالها پس از بيمه دريايي بوجود آمده
كردند با توجه  كه كاالي خود را از طريق دريا حمل و نقل مي اننصاحبان كشتي و بازرگا

به حوادث موجود مانند غرق شدن، دزدي دريايي و غيره به اين فكر افتادند كه براي 
  .انديشي كنند و راههايي براي جبران آن بيابند حفظ مايملك خود چاره

ابله با اين خطرات انديشيده هايي بود كه براي مق ي از جمله چارهيان همگاني و وام دريايز
  .شد

  وام دريايي) الف -1
توان نوع خاصي از بيمه به شمار آورد به همين جهت منشأ پيدايش  وام دريايي را مي

است كه دانند نحوه عمل به اين شكل بوده  دريايي ميوام بيمه را بسياري از دانشمندان 
بهرة نسبتاً سنگين  اوامي بوام دهنده به صاحب كشتي عازم مسافرت و يا صاحب كاال 

كرد كه بازپرداخت آن موكول به اين بود كه كشتي يا كاال سالم به مقصد برسد،  اعطاء مي
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شد و بطور كلي از بين  در غير اين صورت يعني اگر كشتي يا كاال دچار حادثه مي
واردي البته عدم استرداد وام محدود به م. رفت، وام گيرنده از استرداد وام معاف بود مي

اي مانند غرق شدن و يا حمله دزدان دريايي كالً از  بوده كه كشتي يا كاال در اثر حادثه
شد اما چنانچه كشتي به مقصد  رفت و بطور قطع از دسترس مالك آن خارج مي بين مي

رسيد هر چند داراي آسيب بود وام گيرنده حق نداشت بابت خسارات وارده چيزي از  مي
ات توسط ببعدها به دليل اعتراض و ممنوع كردن اين گونه مطال. ندوام دهنده مطالبه ك

كليسا اين ترتيب تغيير يافت به اين ترتيب كه به جاي اينكه صاحب كشتي يا كاال ابتدا 
كل مبلغ وام را از وام دهنده دريافت كند، قرار گذاشتند كه وام گيرنده قبل از اقدام به 

سپس در صورتي كه كشتي يا كاال به مقصد  مسافرت مبلغي به بانكدار بپردازد و
رسيد بانكدار موظف بود مبلغي معادل ارزش كشتي يا كاالي از بين رفته به صاحب  نمي

كرد، با توافق با صاحب  آن پرداخت نمايد در اين معامله مبلغي كه ابتدا بانكدار دريافت مي
بايست تأديه  ع حادثه مياي بود كه در صورت وقو شد و متناسب با سرمايه مال تعيين مي

  .شود
  تعريف بيمه حمل و نقل كاال –ب 

اي كه از  گر در مقابل حق بيمه اي است كه به موجب آن بيمه بيمه حمل و نقل كاال بيمه
اي به نقطه  شود چنانچه در جريان حمل كاال از نقطه كند متعهد مي گذار دريافت مي بيمه

كاال تلف شده و يا دچار خسارت شود و يا ديگر در نتيجه وقوع خطرهاي موضوع بيمه 
. هايي در رابطه با اين خطرات متحمل شود زيان وارده را جبران نمايد گذار هزينه بيمه

اشخاص ثالث نيز از طريق اين بيمه جبران  هعالوه بر آن در بعضي موارد زيان وارده ب
  .شود مي

له نقليه زميني يا هواپيما كاال ممكن است توسط وسائل نقليه مختلف مانند كشتي، وسي
قسمت تقسيم كرد كه عبارت  3توان بيمه حمل و نقل كاال را به  بنابراين مي. حمل شود

  : است از
  بيمه حمل و نقل دريايي -
 بيمه حمل و نقل زميني  -
 ييبيمه حمل و نقل هوا -

ك از انبار ي ييمثالً كاال. شود گاهي براي حمل و نقل از وسايل مختلف حمل استفاده مي
شود و از آنجا با كشتي به  كشور مبدأ با كاميون به بندر آن كشور حمل مي كارخانه در
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بندر كشور مقصد منتقل شده و پس از آن نيز مجدداً با كاميون به انبار مقصد حمل 
و زميني استفاده  يي، هواييشود و يا در مورد حمل كااليي از وسائل مختلف دريا مي
نامه مربوط  اي حمل كاال از يك وسيله حمل استفاده شود بيمهشود معموالً هر گاه بر مي

كه از مبدأ تا مقصد با وسيله نقليه زميني  ييمثالً براي كاال. به آن حمل صادر خواهد شد
كنند اما چنانچه براي حمل كاال از  نامه حمل و نقل خشكي صادر مي شود بيمه حمل مي

مه بايد قيد گردد كه حمل كاال با وسائل نا وسائل نقليه مختلف استفاده شود در بيمه
هاي حمل و نقل دريايي كاال اين موضوع ذكر  نامه در اغلب بيمه. باشد مختلف مجاز مي

  .ها تمام مسير از ابتدا تا مقصد راه دريايي نيست شود زيرا در اين نوع حمل و نقل مي
  نامه حمل و نقل كاال مندرجات بيمه -ج 

  :نامه قيد شود ر ايران بايد امور ذيل بطور صريح در بيمهقانون بيمه د 3حسب ماده 
حادثه يا خطري  -4موضوع بيمه  -3گذار  گر و بيمه اسم بيمه -2تاريخ انعقاد قرارداد -1

 -7حق بيمه  -6ابتدا و انتهاي بيمه  -5كه عقد بيمه به مناسبت آن به عمل آمده است 
  .گر در صورت وقوع حادثه ميزان تعهد بيمه

با توجه به قانون و مقررات جاري در بيمه حمل و نقل در مورد اموري كه بايد به  اينك
  :شود توضيحاتي ارائه مي دنامه كاال قيد گرد راحت در بيمهص

  تاريخ انعقاد قرارداد بيمه -1
مورد نظر بيمه تاريخ انعقاد قرارداد عبارت است از تاريخي كه طرفين قرارداد در خصوص 

نامه لزوماً همزمان نيست چه در  يخ انعقاد قرار داد با تاريخ شروع بيمهنمايند تار توافق مي
نامه  گر شروع بيمه را موقوف به پرداخت حق بيمه يا اولين قسط بيمه بسياري موارد، بيمه

كاال به نمايد الزم به ذكر است در بيمه حمل و نقل كاال شروع بيمه زماني است كه  مي
  ..شود فروشنده در كشور مبدأ خارج ميمنظور حمل به مقصد از انبار 

  گذار نام بيمه -2
نامه كاال معموالً صاحب كاالست اما ممكن است عالوه بر صاحب كاال  گذار در بيمه بيمه

نام شخص ديگري نيز به عنوان ذينفع بيمه قيد شود مثالً بانكي كه كاال در وثيقه اوست، 
نامه صورت  موافقت ذينفع بيمهدر اين صورت پرداخت خسارت به صاحب كاال بايد با 

قانون بيمه در ايران ممكن است بدون  6نامه حمل كاال طبق ماده  گيرد همچنين بيمه
نامه كسي است كه با ارائه  ذكر اسم بنام حامل تنظيم شود در اين صورت ذينفع بيمه

داشته  اي در آن اسناد ثابت نمايد كه در موقع وقوع حادثه مالك كاال بوده و يا نفع بيمه
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نامه  بيمهانواع است گفتني است اين وضعيت تنها در مورد بيمه كاالست و در مورد ساير 
  .صادق نيست

  مورد بيمه -3
شود از قبيل  باشد كه از محلي به محل ديگر حمل مي مورد بيمه شامل هر نوع كااليي مي

زنده و هر  انواع مواد خام يا كاالي ساخته شده و يا محصوالت كشاورزي دامي و حيوانات
مشخصات مورد بيمه بايد بطور . شي ديگري كه ماليت داشته و قابل داد و ستد باشد

بندي و گاهي  نامه قيد گردد مانند هر نوع كاال، مقدار و ارزش، وضعيت بسته واضح در بيمه
  .ذكر نكات ديگري در ارتباط با وضعيت مورد بيمه كه ذكر آنها ضروري است

  وضعيت حمل -4
مكن است با كشتي، وسيله نقليه زميني يا هواپيما و يا با تركيبي از اين مورد بيمه م

نامه ذكر وسيله حمل ضروري است چرا كه انتخاب وسيله  در بيمه. وسايل حمل شود
چنانچه وسيله حمل از نظر نوع و ظرفيت و . گر در ارتباط است حمل با تعهد بيمه

گر در  ا حجم آن متناسب نباشد بيمهخصوصيات ديگر با نوع مورد بيمه، مقدار، وزن ي
گيرد در حمل كاال از طريق دريا شرط طبقه  مقابل خسارات وارده تعهدي به عهده نمي

ديگري  توافقگذار  يمهگر و ب يمهبندي بودن براي كشتي حامل ضروري است مگر آنكه ب
  .كرده باشند

  گر شده و خطرهاي خارج از تعهد بيمه  خطرهاي بيمه -5
گر در قبال خسارات ناشي از آن متعهد  شود كه بيمه ه به خطري گفته ميشد  خطر بيمه

باشد به اين معني كه اگر در اثر واقع شدن آن خطر به مورد بيمه خسارت وارد شود  مي
گر  خطر خارج از تعهد خطري است كه بيمه. گر خواهد بود جبران خسارت به عهده بيمه

شده باشد نت كااليي در مقابل آبديدگي بيمه مثالً ممكن اس. نسبت به آن تعهدي ندارد
در اين صورت چنانچه كاال به هر علت دچار آبديدگي شود و از بين برود و يا آسيب ببيند 

الزم به ذكر است كه خطر بيمه شده نيز . گر نخواهد بود جبران زيان وارده به عهده بيمه
مثالً ممكن است . باشد ات ميممكن است در نتيجه عواملي بوقوع بپيوندد كه جزء استثنائ

د مباشد در نتيجه ع خطر غرق شدن كاال كه در اصل جزء خطرهاي بيمه شده مي
گر  گذار يا در اثر جنگ واقع شود كه جزء استثنائات هستند در اين صورت نيز بيمه بيمه

  .متعهد جبران خسارت نخواهد بود
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نامه از  گر در بيمه بيمه به هر حال ذكر خطرهاي بيمه شده و خطرهاي خارج از تعهد
گر در  نكات مهمي است كه بايد در مورد آن توجه خاص مبذول گردد و حدود تعهد بيمه

گر وسيعتر باشد و خطرات  بديهي است هر قدر تعهد بيمه. اين زمينه كامالً مشخص شود
  .گذار بايد حق بيمه بيشتري بپردازد بيشتري تحت پوشش بيمه قرار بگيرد بيمه

گر در  حاضر موضوع تعيين خطرهاي بيمه شده و خطرهاي خارج از تعهد بيمهدر حال 
. پذيرد نامه صورت مي بيمه بهبيمه حمل و نقل كاال با ضميمه شرايط از پيش تعيين شده 

ندن معروف است براي كاالهاي ل  گران اين شرايط كه به شرايط استاندارد مؤسسه بيمه
ه به تفصيل درباره آنها بحث خواهد شد بديهي ك C,B,Aمعمولي عبارت است از شرايط 

تواند در مورد بعضي از كاالها عالوه بر پوششهاي استاندارد مندرج در  گذار مي است بيمه
گر درخواست كند كه در صورت  شرايط مذكور پوششهاي اضافي ديگري نيز از بيمه

شد، در اين صورت  گذار صادر خواهد نامه به نحو مورد نظر بيمه بيمه ،گر موافقت بيمه
  .شود نامه درج مي خطرات اضافي در شرايط خصوصي بيمه

براي بيمه بعضي از كاالها كه كيفيت خاصي دارد و يا حمل آنها تابع مقررات مخصوصي 
اي تنظيم شده است مانند شرايط مربوط به بيمه مواد نفتي، گوشت  است شرايط جداگانه

  .و اغذيه منجمد، حيوانات زنده و غيره
اي بعضي از خطرات كه در شرايط  گذار بخواهد از پوشش بيمه عالوه بر اين چنانچه بيمه
نامه  باشد استفاده كند شرايط مربوط به آن خطرات به بيمه عادي جزء استثنائات مي

  .شود مانند شرايط بيمه خطر جنگ ضميمه مي
  ابتدا و انتهاي بيمه - 6

به صراحت قيد گردد موضوعي است كه در يكي ديگر از نكاتي كه بايد در هر بيمه نامه 
منظور از ابتداي بيمه زماني است كه . شود قانون بيمه ايران ابتدا و انتهاي بيمه ناميده مي

در بيمه حمل و . باشد شود و انتهاي آن نيز تاريخ خاتمه تعهد مي گر شروع مي تعهد بيمه
 بهبار مبدأ به منظور حمل گر زمانيست كه كاال از ان نقل كاال تاريخ شروع تعهد بيمه

گر نيز معموالً وقتي است كه حمل انجام شده و  شود و خاتمه تعهد بيمه خارج مي ،مقصد
با اين حال . نامه رسيده باشد گذار در مقصد مندرج در بيمه  بيمه ييكاال به انبار نها

د ظرف ا رسيدن به مرز كشور مقصيه كاال پس از تخليه از كشتي در بندر مقصد و چچنان
گر پس از  نرسد تعهد بيمه ييگردد به مقصد نها مدت معيني كه در بيمه نامه قيد مي
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به هر حال اين موضوع در جاي خود به تفصيل . پذيرد پايان مدت تعيين شده خاتمه مي
  .مورد بررسي قرار خواهد گرفت

  گر بيمه -7
جبران خسارت و گذار تعهد  گر شخصي است كه در مقابل دريافت حق بيمه از بيمه بيمه

گر شخصي است  بيمه. گيرد يا پرداخت وجه معيني را در صورت وقوع حادثه به عهده مي
كند دارا  گري بايد شرايط خاصي را كه قانون تعيين مي حقوقي كه جهت انجام حرفه بيمه

  .باشد و از بيمه مركزي ايران پروانه فعاليت داشته باشد
  )همبلغ بيمه شد(دثه گر در صورت وقوع حا ميزان تعهد بيمه -8

كاال بعالوه معادل ارزش واقعي كاال  منظور از مبلغ بيمه شده و يا سرمايه بيمه در بيمه
ارزش از و چنانچه اين مبلغ كمتر باشد  كرايه حمل و يا ارزش منافع مترتب بر كاال مي

مال گر به تناسب مبلغي كه بيمه كرده به ارزشي واقعي آن  واقعي مورد بيمه باشد بيمه
  ).قانون بيمه ايران 10ماده . (متعهد جبران خسارت خواهد بود

گر نسبت به كسر  باشد سرانجام بيمه يزنامه كاال داراي فرانش همچنين چنانچه بيمه
  .گذار پرداخت خواهد نمود از خسارت اقدام و باقيمانده خسارت را به بيمه يزفرانش
 حق بيمه -9

  .صيل بحث خواهد شدهاي آتي به تف درخصوص حق بيمه در فصل
  خصوصيات قرارداد بيمه حمل و نقل - د

نامه كاال  كنيم بيمه نامه حمل و نقل بپردازيم يادآوري مي قبل از اينكه به خصوصيات بيمه
را دربرداشته باشد مانند هر قرار داد ديگر در صورتي معتبر است كه شرايط صحت معامله 

قانون مدني  190اين شرايط طبق ماده در غير اين صورت از درجه اعتبار ساقط است 
موضوع معين كه مورد  -3اهليت طرفين  - 2قصد و رضاي طرفين  - 1: ايران عبارتند از

  .مشروعيت جهت معامله -4معامله باشد 
يل صبه هر حال از آنجا كه اين شرايط پيش نياز صحت هر نوع معامله است از شرح و تف

  .شود بوط به بيمه نامه باربري پرداخته ميآن خودداري و تنها به ذكر خصوصيات مر
قانون تجارت جزء معامالت  3بيمه حمل و نقل كاال به موجب بند نهم ماده  -1

گذار اختالفي به  گر و بيمه شود بدين ترتيب هر گاه بين بيمه تجارتي محسوب مي
بايستي به دادگاههاي مخصوص  وجود آيد مالك قانون تجارت و طرفين معامله مي

گذاران تاجر نيستند  هايي كه بيمه نامه در بيمه. و طرح دعوي نمايند مراجعه



9 
 

در . شود گذار مدني محسوب مي گر تجاري و از نظر بيمه قراردادبيمه از نظر بيمه
بحري و غير بحري   عمليات بيمه) بند نهم(قانون تجارت  3ايران به موجب ماده 

  .جزء معامالت تجارتي به شمار آمده است
بدين معني كه اثر عقد بيمه در . داردبيمه حمل و نقل جنبه استمراري قرارداد  -2

شود به عبارت ديگر پس از اينكه قرارداد منعقد شد  فاصله زماني معيني ظاهر مي
شود بلكه تا زماني كه كاال به مقصد نرسيده داراي اعتبار  اثر تعهداتي آن قطع نمي

بنابراين به محض . بوجود آيداست و هر لحظه ممكن است براي طرفين تعهداتي 
گذار موظف به پرداخت  نامه صادر شد يعني قرار داد منعقد گرديد بيمه اينكه بيمه

گر در مقابل متعهد است اگر در جريان حمل كاال خسارتي وارد  بيمه و بيمهحق 
 .شود آن را جبران نمايد

به اين معني . قرارداد بيمه حمل و نقل بر مبناي اصل جبران خسارت استوار است -3
پردازد معادل زياني  گر در صورت وقوع حادثه مي كه حداكثر خسارتي كه بيمه
گذار در وضعيت  شود به عبارت ديگر قرار دادن بيمه است كه به آن شي وارد مي

گذار منشأ سود  مالي بالفاصله قبل از حادثه بطوريكه پرداخت خسارت براي بيمه
در صورتيكه مالي «: دارد كه مقرر ميبيمه ايران قانون  8نباشد به اين ترتيب مادة 

ن توان همان مال را به نفع هما بيمه شده باشد در مدتي كه بيمه باقي است نمي
از طرف ديگر خسارت به مأخذ قيمت » شخص و از همان خطر مجدداً بيمه نمود

ران گذا گيرد البته سالها بيمه كاال در روز حادثه مالك اصل جبران غرامت قرار مي
منافع ديگري را ، تقاضا داشتند بدان دليل كه هنگام از دست رفتن مال مورد بيمه

نامه  نيز تحت پوشش بيمهپذير دارند  از دست داده كه در حقيقت از آن نفع بيمه
گران نيز پذيرفتند عالوه بر قيمت مال مورد بيمه موارد ديگري از  بيمهگيرد  قرار 

مت افزوده را به همراه كاال تحت پوشش درآورند جمله كرايه حمل، حق بيمه و قي
مل و تدرصد ارزش كاال بعالوه هزينه حمل به عنوان سود مح 10معموالً  در ايران
مأخذ محاسبه حق بيمه و پرداخت خسارت قرار  (C&F+10%)هاي جنبي  هزينه

بنابراين در بيمه حمل و نقل كاال تنها ارزش كاال نيست كه تحت پوشش . گيرد مي
مل نيز تحت پوشش تهاي جنبي و سود مح گيرد كه برخي هزينه يمه قرار ميب

 .است
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  نامه صدور بيمه) د -1
هاي  معموالً شركت. شود گر صادر مي گذار توسط بيمه نامه كاال در پي درخواست بيمه بيمه

ي تحت عنوان فرم پيشنهاد دارند كه متقاضيان مبادرت به تكميل دقيق فرم يبيمه فرمها
دهند و اظهارات خود را مهر و يا  گر را صادقانه پاسخ مي هاي بيمه ه و كليه پرسشنمود

از آنجا كه اين اظهارات بسيار مهم به حساب آمده و مالك تعيين حق . نمايند امضا مي
بايستي دقيق و درست باشد چه  گيرد مي بيمه و معيار قبول يا عدم قبول پيشنهاد قرار مي

گر و  براي بيمهو بروز خسارت اند مشكالتي را هنگام وقوع حادثه تو در غير اين صورت مي
بايستي حتماً به امضاء متقاضي  از همين رو فرم پيشنهاد بيمه مي. گذار بوجود آورد بيمه

هاي بيمه بايد قوياً از مهر و امضاء فرم به جاي متقاضيان  بيمه رسيده و نمايندگان شركت
  .پرهيز نمايند
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  وم فصل د
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نامه انواع بيمه
  شرايط پيوست  و
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  )كالذها(نامه كاال  تاندارد پيوست بيمهشرايط اس -الف 
از آنجا كه حمل و نقل كاال از كشوري ديگر به خصوص وقتي كه بوسيله كشتي انجام 

اندر كاران  تگيرد، دس المللي نيز قرار مي شود تحت تأثير بعضي مسائل و مقررات بين مي
امور در برخي كشورهاي اروپا و آمريكا مقرراتي وضع كرده كه به موجب آن حقوق و 

ها بصورت يكسان و يكنواخت درآمده از  گذار در اين نوع بيمه گر و بيمه تعهدات بيمه
شود تا حد  اي ايجاد مي اختالف نظرها و مشكالتي كه معموال در صورت وقوع حادثه

اي در اغلب كشورهاي دنيا با  امروزه اين شرايط و مقررات بيمه. زيادي جلوگيري شود
از جمله . قرار گرفته است  هاي بيمه اختالفاتي كم و بيش اندك مورد عمل شركت

ترين مؤسساتي كه مبادرت به تنظيم شرايط و مقررات بيمه حمل و نقل نموده  معروف
سيله اين مؤسسه براي حمل است شرايط بيمه تدوين شده بو »گران لندن مؤسسه بيمه«

، Aكه پس از اين از آنها تحت عنوان كالذ  C,B,Aو نقل كاالهاي عادي عبارت است از 
  .شود ياد مي Cو كالذ  Bكالذ 

  خطرهاي مورد تعهد -الف -1
گري يا به عبارتي خطرات عادي حمل و نقل آن دسته  منظور از خطرهاي مورد تعهد بيمه

هاي بيمه آنها را بطور معمول و بدون اينكه نياز به  ه شركتاز حوادث و اتفاقاتي است ك
حق بيمه اين خطرها براي كاالهاي مختلف قبالً . كنند هاي خاصي باشد بيمه مي بررسي

اي تحت عنوان تعرفه حق بيمه در دسترس صادر كنندگان  تعيين شده و بصورت مجموعه
وادث و اتفاقات ديگري وجود دارد كه در مقابل اين دسته از خطرات ح. نامه قرار دارد بيمه

ممكن است در جريان حمل و نقل كاال به وقوع پيوسته و ايجاد خسارت كند كه به آنها 
يك نوع خطراتي است كه به : اين خطرها نيز دو نوعند. گويند خطرات خارج از تعهد مي

خطر گيرد مانند خطر عيب ذاتي مورد بيمه يا  هيچ وجه تحت پوشش بيمه قرار نمي
نوع دوم خطراتي است كه در شرايط عادي خارج از تعهد . گذار و غيره ورشكستگي بيمه

گذار توافق ديگر صورت گرفته تحت  و بيمهگر  باشد اما ممكن است بين بيمه گر مي بيمه
   .پوشش قرار گيرد مانند خطر جنگ

ور يكسان در گر بايد متذكر شويم كه اوالً كاالها بط درخصوص خطرهاي مورد تعهد بيمه
توان مجبور  گذار را نمي اً بيمهنيمعرض تمام خطرات ناشي از حمل و نقل قرار ندارند ثا

كرد كه كااليش را در مقابل تمام خطرها بيمه كند زيرا ممكن است تمايلي و نيازي به 
روي اين اصل . اي كامل كه حق بيمه آن زياد است نداشته باشد استفاده از پوشش بيمه
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بيمه براي بيمه كاال از سه مجموعه شرايط مختلف يا سه مجموعه كالذ  هاي شركت
  .رفتوجوه افتراق آنها مورد بررسي قرار خواهد گو كنند كه ويژگي  استفاده مي

  )Aكالذ ( Aمجموعة شرايط پيوست تمام خطر  - الف -2
كه ممكن است در جريان حمل و نقل كاال به وقوع  ييدر اين نوع بيمه كليه خطرها

باشد مگر اينكه خسارت در نتيجه  پيوسته و ايجاد خسارت كند تحت پوشش بيمه مي
به عبارت ديگر در اين . مندرج در كالذ است اتوقوع خطري باشد كه در شمول استثنائ

گر است كه هر نوع خسارتي را بپردازد مگر اينكه ثابت كند  نوع شرايط، اصل، تعهد بيمه
كالذ است و در واقع بار دليل از نظر اثبات عدم تعهد  خسارت مشمول يكي از استثنائات

  .گر قرار دارد بر دوش بيمه
شود كه آسيب پذير بوده و احتمال  استفاده مي ييبديهي است از اين شرايط براي كاالها

  .تلف شدن و يا صدمه ديدن آن در اثر وقوع خطرات مختلف وجود داشته باشد
  ) Bكالذ ( Bبيمه با شرايط  - الف - 3

گر متعهد جبران خساراتي است كه در نتيجه بروز حوادث  بيمه Bدر بيمه با شرايط 
معيني كه از آنها نام برده شده است بوجود آيد البته در اين مجموعه شرايط نيز 
استثنائاتي وجود دارد بدين معني كه چنانچه خسارت وارده به دليل يكي از موارد 

خطرات تحت پوشش . باشد نامه نمي بيمه مستثني شده بوقوع بپيوندد تحت پوشش
  .به شرح زير است Bمطابق كالذ 

  .دهد پوشش مي)4،5،6،7استثناء مواردمندرج دربندهاي به(بيمه خطرهاي زيررا اين -1
يا آسيب ديدگي مورد بيمه در صورتي كه منطقاً ناشي از يكي از  ناز بين رفت -1-1

 :امور زير باشد
  آتش سوزي يا انفجار - 1-1-1
  نشستن، غرق شدن يا واژگون شدن كشتي يا دوبه به گل -2-1-1
  واژگون شدن يا از خط خارج شدن وسيله حمل و نقل زميني -3-1-1
قليه ديگر با جسم نتصادف شديد يا برخورد كشتي يا دوبه يا هر وسيله  -4-1-1

  خارجي به جز آب
  تخليه كاال در بندر اضطراري -5-1-1
  زمين لرزه، آتش فشان يا صاعقه -1-1- 6

  :از بين رفتن يا آسيب ديدگي مورد بيمه به علت -2-1
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  فدا كردن در زيان همگاني -1-2-1
  به دريا انداختن يا طعمه دريا شدن كاال يا تجهيزات كشتي -2-2-1
ورود آب دريا، درياچه يا رودخانه به كشتي، دوبه، وسيله نقليه ديگر،  -3-2-1

  .ل نگهداري كاالحم يا) ليفت ون(وسيله باال بردن كاال كانتينر، 
از بين رفتن كامل هر بسته كاال در كشتي يا دوبه يا از بين رفتن كامل آن به  -3-1

  .علت سقوط در هنگام بارگيري يا تخليه
  ) Cكالذ ( Cبيمه با شرايط  -الف  -4

است كه در  ييها گر محدود به جبران خسارت تعهد بيمه  B نيز همانند كالذ Cدر كالذ 
   .حوادث مندرج در متن شرايط ايجاد شود منتهي تعهدات محدودتر استبروز نتيجه 

  :است  Cبا كالذ  B جدول زير نشان دهنده تفاوت بين كالذ 
 C كالذ Bكالذ   حوادث رديف

  داردنپوشش   پوشش دارد  زمين لرزه، آتش فشان يا صاعقه  1
ورود آب دريا، درياچه يا رودخانه به كشتي، دوبه، وسيله   2

يا ) ليفت ون(ديگر، كانتينر، وسيله باال بردن كاال نقليه 
  محل نگهداري كاال

داردنپوشش  پوشش دارد  

از بين رفتن كامل هر بسته كاال در كشتي يا دوبه يا از بين   3
  رفتن كامل آن به علت سقوط در هنگام بارگيري يا تخليه

داردنپوشش  پوشش دارد  

داردنپوشش  پوشش دارد  طعمه دريا شدن كاال يا تجهيزات كشتي  4  

  
  Cو  Bبا كالذ  Aوجوه افتراق كالذ  -الف -5

م خطر ايك مجموعه شرايط تم Aشود كالذ  همانگونه كه از توضيحات باال مستفاد مي
تحت پوشش كالذ است مگر حوادث و  ،است به اين معني كه كليه خطرات و حوادث

تنها خطرات و  Cو  Bذهاي اما در كال. باشدخطراتي كه در شمول استثنائات كالذ 
و  Bحوادثي تحت پوشش است كه از آنها در كالذ نام برده شده باشد البته در كالذهاي 

C  چنانچه وقوع يكي از حوادث تحت پوشش از يكي از موارد مستثني شده نشأت بگيرد
اين  Cو  Bبا كالذهاي  Aدومين تفاوت مهم ديگر بين كالذ . باشد تحت پوشش نمي

گر هر نوع خسارتي را جبران كند مگر اينكه  اصل اين است كه بيمه Aر كالذ است كه د
ثابت نمايد خسارت در نتيجه خطري بوجود آمده كه مورد تعهد نبوده است اما در 

گذار است كه ثابت كند خسارت مورد ادعا در  اين وظيفه بيمه Cو  Bهاي با شرايط  بيمه
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در واقع در دو كالذ اخير بار دليل از نظر . ستنتيجه وقوع خطر بيمه شده بوجود آمده ا
  .گذار است گر روي دوش بيمه اثبات تعهد بيمه

  ساير پوششهاي رايج بيمه كاال در ايران -ب
ر نيازهاي موجود در كشور شرايط خوبه فرا Cو  Bو  Aصرف نظر از مجموعه شرايط 

  :شود كه به شرح زير است گران ايراني ارائه مي ديگري توسط بيمه
  »با خطرات مكمل  باربري داخلي «پوشش  -1
 »)حادثه و آتش سوزي(باربري داخلي با خطرات محدود  «پوشش  -2
  » خسارت كلي يا توتال الس «پوشش  -3

  »حمل داخلي با خطرات محدود«شرط  -2
شده در جريان حمل در مقابل خسارات ناشي از حادثه وارد به وسايل   كاالي بيمه

برخورد وسيله حمل يا محموله آن  ،شد منظور از حادثهبا نقليه و آتش سوزي بيمه مي
و يا هر دو با هر جسم ثابت يا متحرك خارجي و همچنين پرت شدن كاال از وسيله 

به طوريكه . گردد  باشد كه منجر به خسارت مورد بيمه حمل در زمان حمل و نقل مي
  .يده قابل رؤيت باشنددآثار حادثه و مورد بيمه خسارت 

توان با دريافت حق بيمه اضافي، خطرات ديگري از  نامه مي ين نوع بيمهالبته در ا
حذف حق «و سرقت كلي مورد بيمه با وسيله نقليه و » تخليه«و » بارگيري«جمله 

  .شرايط خصوصي بيمه نامه درج و تحت پوشش درآورددر را » جانشيني
ثر غرق شناور، از بين رفتن و تلف كلي محموله مورد بيمه در يك مرحله كه در ا«  -3

مدت اعتبار . باشد سقوط هواپيما و يا آتش سوزي به وجود آيد تحت پوشش مي
/ فرودگاه/ نامه پس از بارگيري در مبدأ شروع به محض رسيدن مورد بيمه به مرز بيمه

  .»پذيرد بندر كشور مقصد خاتمه ميو 
شرح آنها در پايان اين بخش الزم به يادآوري است كه پوششهايي كه در باال به 

پرداخته شد تنها براي كاالهاي عادي و معمولي است و حمل كاالهاي خاص از جمله 
هاي  گوشت منجمد و ساير كاالهايي كه نيازمند وسائل و مراقبت. محصوالت نفتي

  .خاصي است داراي شرايط مخصوص به خود هستند
  هاي باربري نامه مدت اعتبار در بيمه -ج 
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ي باربري تحت پوشش خسارت كلي به محض اتمام ها نامه مدت اعتبار بيمه -1
/ عمليات بارگيري در مبدأ شروع و بالفاصله پس از رسيدن وسيله حامل به مرز

  .پذيرد فرودگاه كشور مقصد خاتمه مي/ بندر
هاي  نامه مدت اعتبار بيمه) به غير از خسارت كلي(اي  براي ساير پوششهاي بيمه -2

  :باشد باربري به شرح زير مي
كاال يا تا موقع تحويل روز پس از تخليه  60در مورد حمل دريايي، حداكثر  -الف

  .كاال به محمول اليه هر كدام زودتر واقع شود
روز از تاريخ نشستن هواپيما در فرودگاه  30در مورد حمل هوايي حداكثر  - ب

  .مقصد يا تا موقع تحويل كاال به محمول اليه هر كدام زودتر واقع شود
د كاال به كشور مقصد وروز پس از ور 60حمل زميني و ريلي حداكثر در مورد  -ج

  .يا تا موقع تحويل كاال به محمول اليه هر كدام زودتر واقع شود
روز پس از رسيدن كاال به انبار مؤسسه حمل  8در مورد حمل داخلي حداكثر  -د

  .قع شودو نقل در مقصد يا تا موقع تحويل كاال به محمول اليه هر كدام زودتر وا
گر با  گذار و موافقت بيمه گفتني است مدتهاي فوق در صورت تقاضاي بيمه

  .تمديد استقابل  يپرداخت حق بيمه اضاف
  كاالو نقل هاي حمل  نامه انواع بيمه - د

  : شود صورت صادر مي سههاي حمل و نقل كاال به  نامه بيمه
  نامه ساده يا سفر معين بيمه -د  -1

نامه براي سفر معين و يا  نمايند بيمه گران مبادرت به صدور آن مي يمهآنچه را كه معموالً ب
د بيمه از رشود و در آن مشخصات مو ساده است كه براي حمل كاالي معيني صادر مي

ي اجمله نوع كاال، مقدار و ارزش كاال، طريق و نحوه حمل و موضوعات ديگري كه مبن
مثالً شخصي قصد دارد كااليي را از  .گردد حقوق و تعهدات طرفين قرار دارد قيد مي

بندري به بندر ديگر حمل كند و مالك كاال قبالً از وضعيت مورد بيمه و چگونگي حمل 
دهد و  گر جهت صدور بيمه نامه قرار مي آن اطالع داشته و اين اطالعات را در اختيار بيمه

گذار مراجعات  يمهاين ترتيبي است كه در مورد هر حمل بايد رعايت شود و در صورتيكه ب
زياد داشته باشد و كاالهاي مختلفي را در معرض حمل و نقل قرار دهد براي هر مورد بايد 

نامه ساده  گفتني است كه با صدور يك بيمه. گر دريافت نمايد اي از بيمه نامه جداگانه بيمه
مجاز  گذار ملزم نخواهد بود كاالي مورد بيمه را يكجا حمل كند، حمل بدفعات نيز بيمه
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باشد معلوم بودن ارزش كل مورد  آنچه حائز اهميت مي ليو (Part shipment). است
  .قيد شود نامه بايد در بيمهكه ن پرداخته شد ابيمه و موضوعات ديگري كه در باال بد

  نامه باز هاي شناور يا بيمه نامه بيمه -د -2
گرفته و بر اساس آن، مورد توافق قرار هاي شناور، يك مبلغ بيمه كلي مورد  نامه در بيمه

قرار  نامه اي كه حمل آن به دفعات متعددي انجام خواهد گرفت تحت پوشش بيمه بيمه
گر برسد و  ها اوالً انجام هر نوبت حمل بايد قبالً به اطالع بيمه نامه در اين بيمه. گيرد مي

يمه حمل شده ثانياً با انجام آن، مبلغ بيمه مذكور در قرار داد به ميزان ارزش مورد ب
توافق شده و قرار   والت حمل شده برابر مبلغ بيمهميابد تا آنجا كه ارزش مح كاهش مي

شود  محاسبه و مبلغي پيش پرداخت مي  نامه حق بيمه د در اين نوع بيمهباي داد خاتمه مي
  :نامه تصريح گردد بايستي در بيمه گردد و موارد زير مي و در پايان تعديل مي

  ن حمل در هر نوبت حملمحدوديت ميزا -
در اين . ها در صورت حمل دريايي نامه از شرط طبقه بندي كشتي تبعيت بيمه -

باشد نبندي شده  شرط چنانچه سن كشتي از حد خاصي باالتر باشد و يا طبقه
 شود حق بيمه اضافي دريافت مي

در كه  ييهاگر بابت كاال نامه از شرط مكان كه به موجب آن تعهد بيمه تبعيت بيمه -
 .گردد انتظار حمل است محدود مي

 ناسب با انواع مختلف محموالتتاستفاده از جدول نرخهاي م -
  نامه عمومي بيمه -د - 3

گردد و در  گذار منعقد مي گر و بيمه نامه عمومي يك قرار داد كلي است كه بين بيمه بيمه
مشخصات شود، اما  آن شرايط اصلي بيمه و رئوس كلي حقوق و تعهدات طرفين معين مي

گذار اقدام به حمل  رسد كه بيمه گر مي محموالت و نحوه حمل آنها زماني به اطالع بيمه
گذار در آينده  كه بيمه ييها با صدور يك چنين قرار دادي كليه حمل و نقل. نمايد كاال مي

گذار مشخصات و نحوه  گيرد، مشروط بر اينكه بيمه انجام دهد زير پوشش بيمه قرار مي
دهد مانند نوع و مقدار كاال،  را كه در جريان نقل و انتقال قرار مي ييدار كاالحمل هر مق

بيني نشده  نامه پيش ارزش كاال، وسيله حمل، مبدأ، مقصد و بطور كلي آنچه را كه در بيمه
گر با  در اين صورت بيمه. گر برساند و احتياج به تصريح دارد قبل از حمل به اطالع بيمه

دهد و  آن حمل را مشمول بيمه قرار مي (insurance certificate)صدور گواهي بيمه 
گر نرسد آن  بديهي است چنانچه اطالعات ياد شده قبل از شروع حمل به اطالع بيمه
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نامه حداكثر مبلغ هر محموله كه  در اين بيمه. حمل مشمول بيمه واقع نخواهد شد
تعيين  حمل كند يييا هوا گذار مجاز است با يك كشتي يا يك وسيله حمل زميني بيمه
بندي بودن كشتي است  نامه شرط طبقه هاي مهم در اين نوع بيمه گردد از جمله شرط مي

  .گذار بايد حق بيمه اضافي بپردازد فقدان آن بيمه تروو در ص
  گذار تعهدات و وظائف بيمه -هـ 
  نامه گذار قبل از صدور بيمه تعهدات بيمه –اول 

د بيمه در درجه اول بر اساس حسن نيت طرفين آن منعقد دانيم قراردا بطوريكه مي
گذار اين است كه در موقع عقد قرارداد كليه  يكي از مظاهر حسن نيت در بيمه. شود مي

گر قرار دهد  ستي در اختيار بيمهراطالعاتي را كه در خصوص وضعيت مورد بيمه دارد به د
وجود مبادرت به پذيرش خطر كند و گر بر مبناي آن اطالعات و اوضاع و احوال م تا بيمه

در اينجا بايد اضافه . گذار دريافت نمايد اي متناسب با شدت و ضعف خطر از بيمه حق بيمه
گذار قرار نگرفته بلكه الزمه صحت آن  كنيم كه اين وظيفه طبق قرار داد به عهده بيمه

طالعات صحيح در گذار وظيفه دارد قبل از انعقاد قرار داد ا است، به عبارت ديگر بيمه
گر از  به هر حال موضوع اطالع بيمه. گر بگذارد تا عقد بيمه صحيح واقع شود اختيار بيمه

باشد و در واقع پايه و  اوضاع و احوال موثر در احتمال وقوع خطر داراي اهميت زياد مي
گران  گر را در مقابل بيمه ضمناً خط مشي بيمه. دهد اساس محاسبه نرخ را تشكيل مي

شده پايه   زيرا عوامل مختلف در خطر همانند سرمايه بيمه. سازد مشخص مي ييااتك
به هر حال موضوع اظهارات صحيح و منطبق با . گيرد گر قرار مي بيمه ييعمليات اتكا

گذار شناخته شده  واقعيت در خصوص وضعيت مورد بيمه و خطر كه به عنوان وظيفه بيمه
كه هر گونه تخطي از اين وظيفه ممكن  يياشد تا جاب از مسائل مهم و اساسي قرارداد مي

باطل نمايد و  نامه را فسخ و يا گذاران را از حقوق خود محروم ساخته، بيمه است بيمه
پيشنهادي  مهايي را به آنها تحميل نمايد اين اظهارات معموالً در قالب فر حتي جريمه

گذار  امضاء و يا مهر بيمه گردد و بايستي به گذار تكميل مي چاپي است كه توسط بيمه
بايستي به اهميت فرم پيشنهاد توجه و از  هاي بيمه مي سد بنابراين نمايندگان شركتبر

  .گذار اطمينان حاصل نمايند امضاء آن توسط بيمه
  نامه گذار پس از صدور بيمه تعهدات بيمه –دوم 
  دارد كه هر گاه نامه دو وظيفه مهم  گذار در بيمه حمل و نقل پس از صدور بيمه بيمه
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دهد  نسبت به انجام به موقع آن اقدام نكند تمام يا قسمتي از حقوق خود را از دست مي
  :كه به ترتيب عبارتند از

  پرداخت حق بيمه -1
 جلوگيري از خسارت -2

  پرداخت حق بيمه -
گر براي يك  هاي باربري به خصوص در شكل ساده آن از آنجا كه ريسك بيمه نامه در بيمه

شود و پس از  بود كه كاالي مورد بيمه از جايي به جاي ديگر حمل مي سفر خواهد
هاي بيمه  يابد بنابراين چنانچه شركت گذار در مقصد پايان مي رسيدن كاال به انبار بيمه

پيش از شروع حمل و اتمام سفر نتوانند حق بيمه خود را دريافت كنند وصول آن پس از 
بنابراين . گذار پايان يافته سخت و گاهي محال است اتمام سفر كه در حقيقت نگراني بيمه

هاي باربري حساسيت بيشتري را  نامه هاي بيمه در وصول و اخذ حق بيمه در بيمه شركت
يش از شروع پگران حق بيمه كامل خود را  از اين رو اغلب بيمه. دهند از خود نشان مي

وجب شرطي پرداخت كنند همچنين به م نامه دريافت مي حمل و شروع تعهدات بيمه
چنانچه خسارت موقوف است به اينكه قبل از شروع خطر حق بيمه پرداخت شده باشد 

گذار موظف است هر  پرداخت حق بيمه بصورت اقساط باشد، بيمه ،طبق توافق طرفين
چند قسط به موقع پرداخت  ياقسط را در سر رسيد معيني بپردازد و در صورتي كه يك 

است به نسبت حق بيمه پرداخت  كنثه اتفاق بيفتد خسارت ممنشود و در اين حال حاد
گفتني است در كشورمان با وجود اهميت پرداخت . شده به كل حق بيمه پرداخت شود

گذار در صورت پرداخت نقدي حق  بيمه ،گران به اين موضوع حق بيمه و حساسيت بيمه
  .شده است بيمه مستحق تخفيف دانسته

  جلوگيري از خسارت -
نامه دارد حفاظت از مال بيمه شده و  گذار پس از صدور بيمه مهم ديگري كه بيمه وظيفه

. شود اجتناب از اقداماتي كه موجب تشديد خطر و احتماالً آسيب به مورد بيمه مي
گر  بيمه ،گذار نبايد به اتكاء اينكه مال خود را بيمه كرده و در صورت وقوع حادثه بيمه

ا جبران نمايد در انجام اين وظيفه كوتاهي نمايد و چنانچه است كه بايد خسارات وارده ر
اي كه الزمة جلوگيري از وقوع خسارت است را به انجام  در طول مدت بيمه اقدام و هزينه

به عنوان مثال انتخاب وسيله حمل مناسب جهت حمل كاال و استفاده از . برساند
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اين وظايف است و در صورت  تجهيزات استاندارد جهت بارگيري و تخليه كاال از جمله
  .كوتاهي ممكن است حقوق خود را از دست بدهد

  گذار پس از وقوع حادثه وظائف و تعهدات بيمه -سوم
  جلوگيري از توسعه خسارت -1

  پذير است  گذار موظف است در صورت وقوع حادثه تا حدي كه براي او امكان بيمه
مطابق اين وظيفه كه . ل آورداقدام الزم به منظور جلوگيري از توسعة خسارت به عم

گذار  شود بيمه مي  هاي باربري تحت عنوان شرط تعقيب و اقدام شناخته نامه در بيمه
تواند در صورت وقوع حادثه به منظور جلوگيري از وارد شدن خسارت به مورد  مي

بيمه و يا توسعه خسارت هر نوع اقدام ضروري و منطقي را انجام دهد مانند جدا 
بندي مجدد، يدك كشيدن  ها و بسته آوري بازيافتي ي سالم از ناسالم، جمعكردن كاال

الي خسارت ديده از آب و غيره بديهي است اكشتي حادثه ديده و بيرون آوردن ك
گر جداي از خسارات وارده به  هاي منطقي مصرف شده در اين خصوص را بيمه هزينه

  .گذار خواهد پرداخت كاال به بيمه
  اعالن خسارت -2

گذار وظيفه دارد در صورت وقوع حادثه منجر به خساراتي كه جبران آن در تعهد  بيمه
گر اعالم نمايد در غير اين صورت ممكن است تمام  باشد مراتب را به بيمه گر مي بيمه

در قانون ايران . يا قسمتي از حقوق خود را نسبت به دريافت خسارت از دست بدهد
گذار از  منتهي در ظرف پنج روز از تاريخ اطالع بيمه اين مهلت در اولين زمان ممكن و

گر در اعالن به موقع خسارت  يكي از موارد مهم حساسيت بيمه. وقوع حادثه است
اعزام به موقع كارشناس و انجام كارشناسي به موقع از علت وقوع حادثه و مبلغ 

اعالن در مورد مهلت هاي مختلف  نامه هر چند ممكن است در بيمه. خسارت است
  .گذار صورت پذيرفته باشد گر و بيمه توافق ديگري بين بيمهخسارت 

  گذار به مسئول خسارت مراجعه بيمه -3
و يا اصل قائم مقامي گري اصل جانشيني  دانيم يكي از اصول بيمه همانگونه كه مي

گر پس از پرداخت خسارت اقدام به تعقيب مقصر و مسئول  بدان معني كه بيمه. است
و خسارات پرداختي را از . شده خواهد كرد  نجر به خسارت وارده به مال بيمهحادثه م

گذار  گر، بيمه در راستاي حفظ اين حق بيمه. مسئولين حادثه بازيافت خواهد نمود
در اين خصوص تنها  .بايستي به موقع اقدامات الزم در اين خصوص را به عمل آورد مي
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گر و ارائه مدارك  ب حادثه و معرفي او به بيمهمطالبه خسارت از مسب ،گذار اقدام بيمه
به عنوان مثال هر گاه تمام با . باشد و شواهد دال بر مسئوليت مسبب حادثه به وي مي

بايستي  گذار تحويل نشود مي قسمتي از كاال از طرف مؤسسه حمل و نقل به بيمه
هد كه نسبت به اخذ صورت مجلس عدم تحويل اقدام و از موسسه حمل و نقل بخوا

عالوه بر موارد . گر تحويل دهد گواهي عدم تحويل كاال صادر و اين مدارك را به بيمه
 ،شرايط محمولهو گذار در صورت وجود هر گونه ترديدي در مورد وضعيت  بيمه ،فوق

  .كه حاكي از سالم بودن كاالست بايد خودداري كند ييها از دادن رسيد
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  فصل سوم 
  
  
  
  
  

سك و عوامل مؤثر در ارزيابي ري
هاي  افزايش يا كاهش ريسك

  حمل كاال
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  ارزيابي ريسك –الف 
هر چند در كشورمان نرخ حق بيمه كاال داراي تعرفه واحد و متحدالشكل است اما 
عوامل مختلفي در افزايش يا كاهش ريسك و به تبع آن در نرخ حق بيمه وجود دارد 

  :ر استكه مهمترين آنها به شرح زي
  .نوع و دامنه تأمين مورد نظر و خطراتي كه بايد بيمه شوند -1

پيش از اين در خصوص پوششهاي مختلف و شرايط متنوع بيمه كاال بحث گرديد كه 
تر و برخي ديگر پوششهاي محدودتري دارند  برخي از آنها داراي پوششهاي وسيع

ري قرار داده و گر را در معرض ريسك بيشت تر بيمه بديهي است پوششهاي وسيع
هر كردن با اضافه همچنين گذار اخذ خواهد كرد  بنابراين حق بيمه بيشتري را از بيمه

  .گذار تحصيل خواهد نمود بيمهگر بهاي آن را از  نامه، بيمه يك از خطرات به بيمه
  شده كاال  ارزش بيمه -2

بيمه يا  هاي باربري تابعي است از نرخ حق بيمه در ارزش مورد از آنجا كه حق بيمه
سرمايه بيمه شده بنابراين افزايش نرخ حق بيمه و يا باال رفتن سرمايه بيمه شده 

  .موجبات افزايش حق بيمه را به دنبال خواهد داشت
  بندي آن طبيعت كاال و نحوه بسته -3

از  ييدر رابطه با كاالها. طبيعت محموله در حال حمل حائز اهميت بسيار زيادي است
روغني تقطير شده هاي  شوند و يا دانه ايي كه سريعاً اكسيده ميقبيل برخي مواد شيمي

پذير بودن كاال تعيين  ان آتشزكنند نرخ بر مبناي مي توليد حرارت ميخود كه خود به 
  . شوند مي

چيني كاال بر روي كشتي تأثير بسيار زيادي بر محاسبه مخاطرات در عمل شرايط بار
به عنوان مثال بارچيني كاال نزديك  .اردگذ مربوط به يك نوع محموله بر جاي مي

احتمال انفجار خود به ميزان هاي ديگ بخار بعلت شرايط حرارتي نامساعد  ديواره
هاي  بارچيني قماش و محموالت نخي در نزديكي ديواره. دهد خودي را افزايش مي

. زدسا ها آماده  تواند با ايجاد رطوبت، زمينه را براي كپك زدن پارچه كشتي نيز مي
فرضاً اگر حبوبات و مواد . ديدگي كاالستوالت عامل ديگر آسيب متماس با ساير مح

غذايي در نزديكي و مماس بر مواد شيميايي كه بخار نامطبوع از خود متصاعد 
  .كنند انبار شود ممكن است محموله غذايي قابليت استفاده خود را از دست بدهد مي
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نه براي دله دزدي عالوه بر ريسك فيزيكي، يك ا آماده كردن زمييبندي ناكافي  بسته
بندي محموله  گر بايد از كيفيت بسته بيمه. شود مخاطره اخالقي نيز محسوب مي

بندي مناسب  هنگام ارائه برخي پوششها مطلع گردد و در عين حال از نوع بسته
  .كاالهاي متفاوت اطالع داشته باشد

  سفر دريايي و وسيله حمل -
ه بودن مسير سفر و تغييرات احتمالي دماي هواي از جمله مدت سفر، پر مخاطر
آيند كه در رابطه با سفر دريايي مطرح هستند مدت سفر الزاماً  عواملي به شمار مي

شده و در نتيجه نرخ بيمه ندارد چرا كه بر   تأثير مستقيمي بر افزايش خطر بيمه
از تأخير و فساد كاال  آمدهاي ناشي ها پي نامه مبناي شرايط انستيتو و ساير بيمه

كشد  با وجود اين سفري كه به درازا مي. شوند متعاقب آن جزو استثنائات محسوب مي
ات به صورت آشكار يا پنهان سهمي داشته و در نتيجه متواند در تشديد صد مي

به عنوان مثال سفر دريايي از هندوستان به انگلستان از . موجب افزايش خطر گردد
جنوب آفريقا كشد در حاليكه همان سفر از  روز به درازا مي 15طريق كانال سوئز 

  .انجامد روز بطول مي 30تقريباً دو برابر مدت عادي و حدوداً 
باال عالوه بر امكان تشديد صدمات وارده يا افزايش احتمال وقوع چنين   در مثال

دت زمان مصدماتي، خطرات دريا نيز افزايش پيدا كرده است زيرا محموالت دو برابر 
تر  نرخ به علت طوالنيافزايش اين امر، . گيرند عادي در معرض عوامل طبيعي قرار مي

سازد ولو اينكه افزايش به يك  پذير مي شدن مدت سفر را به عنوان يك اصل، توجيه
  .نسبت نباشد

هاي  اي از سفرهاي دريايي مستلزم عبور از آبهاي خطرناك و تنگه اصوالً انجام پاره
عليرغم دقت به عمل . نشيني در آنها زياد است ت كه امكان تصادف يا به گلباريك اس

يا دريا متالطم و طوفاني باشد كه  ،آمده در امر دريانوردي ممكن است ميزان ديد كم
گران براي محاسبه نرخ مناسب،  بيمه. يابد هر صورت خطر وقوع حوادث افزايش ميدر 

  .گيرند اين موارد را نيز درنظر مي
اي از محموالت و  به مناطق گرمسير يا گذر از چنين نواحي بر نرخ بيمه پاره سفر

علت در تغييرات زياد درجه حرارت و رطوبت . برخي از خطرات بيمه شده مؤثر است
  .اين نواحي نهفته است
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در . شود شرايط بندر از جمله عوامل ديگري است كه در تعيين نرخ مؤثر واقع مي
يكي يا الكتريكي لمحموالت عمومي، تجهيزات هيدرو ييجابجا بسياري از بنادر براي
سواي اين مكانيزاسيون محدود، در غالب بنادر اثري از  گيرد مورد استفاده قرار مي

هاي مكنده كه در مورد  هاي باالبر و يا ماشين ها، چنگك تجهيزات مدرن مانند نقاله
ت فله كاربرد دارد، به محموالتي از قبيل گندم يا كود شيميايي حمل شده بصور

  .خورد چشم نمي
برخي بنادر به علت افزايش فعاليت و تراكم كاالها و فقدان فضاي كافي براي انبارداري 

  .اند پذيري كاالها را فراهم ساخته موجبات افزايش ريسك و آسيب
هاي دزدي يا دله دزدي كه در  تواند ريسك نبود سيستم گشت زني مطمئن نيز مي

برخي بنادر آن چنان . گران قرار دارد را افزايش دهند تحت پوشش بيمه برخي كالذها
هاي دزدي و دله دزدي را  گران ريسك كنند كه بيمه در اين خصوص ضعيف عمل مي

و باالخره كيفيت كشتي حامل كاال از جمله  .دهند از مبدأ يا به مقصد آنها پوشش نمي
يكي از . شوند ميموالت خود عواملي است كه موجب افزايش صدمات و خسارات مح

شرايط مهم در كالذهاي استاندارد بيمه كاال داشتن طبقه بندي كشتي از يكي از 
همچنين سن كشتي از جمله عواملي است . مؤسسات معتبر طبقه بندي در دنياست

محموالت خود را به دنبال  هتواند افزايش ريسك و ميزان صدمات و خسارات ب كه مي
  .داشته باشند

  قه خسارتيساب -
گذار و سوابق خسارتي او از جمله عوامل مهمي است كه معيار  شهرت و اعتبار بيمه

به عنوان مثال برخي تجار ترجيح . باشد ميخوبي براي ارزيابي ريسك و نرخ حق بيمه 
ترين نوع  نامرغوب با نازلترين قيمت تهيه و همچنين از ارزان  دهند جنس مي

  .شوند كه باعث افزايش احتمال خسارت ميكنند  بندي استفاده مي بسته
با وجود تمام عواملي كه موجب افزايش يا كاهش ريسك و احتمال بروز خسارت به 

شود  كاالهاي در حال حمل بيان گرديد در كشورمان از تعرفه حق بيمه استفاده مي
هر چند عوامل مختلفي وجود دارند كه . كه مبناي تهيه آن شوراي عالي بيمه است

قسمت بعد توضيح داده شوند كه در  ب افزايش حق بيمه يا كاهش آن ميموج
  .اند شده
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  1در ايران حمل و نقل كاال آشنايي با چگونگي محاسبه حق بيمه -ب 
در فصلهاي پيشين درخصوص حق بيمه بصورت مختصر و برخي مسائل مهم پيرامون 

و برخي فاكتورهاي نرخ حق بيمه آن بحث گرديد اما در اينجا قصد داريم درخصوص 
  مؤثر در افزايش يا كاهش حق بيمه كاال صحبت كنيم

ترين فاكتور مهم در استخراج حق بيمه، بطور كلي پايين يا باال  قطعاً مطلعيد كه بزرگ
هاي باربري و كاال نيز از اين قاعده مستثني نيست و  باشد بيمه بودن ريسك مي

  .باشد ع و چگونگي ريسك آن ميمهمترين فاكتور تعيين كنندة نرخ حق بيمه نو
و برخي  A ،B ،Cهاي كاالهاي معمولي را در كشورمان به كالذهاي  نامه چنانچه بيمه

  .شود بندي كنيم نرخ حق بيمه به شرح زير محاسبه مي پوششهاي داخلي دسته
اخذ  )منظور كاالهايي كه داراي شرايط خاص نيستند( براي كليه كاالهاي معمولي

باشد حال  ميداراي يك نرخ ثابت و تابع تعرفة شوراي عالي بيمه  Cكالذ پوشش با 
قصد اضافه كردن پوششهاي  Cگذار عالوه بر پوششهاي مندرج در كالذ  اگر بيمه
گر بابت اضافه نمودن آن خطرها حق بيمه را افزايش  باشد بيمهرا داشته اضافي 

گذار  چنانچه بيمهتحت پوشش نيست و  Cدهد مثالً خطر عدم تحويل در كالذ  مي
نامه نيز باشد ناچار به پرداخت حق بيمه اضافي  خواهان اضافه كردن اين خطر به بيمه

   .است
داراي تعرفه مصوب شوراي عالي بيمه است  Bنرخ حق بيمه كاالهاي معمولي با كالذ 

براي همه كاالها يكسان  Cو برخالف كالذ متفاوت است كه براي كاالهاي مختلف 
گذاران قصد اضافه كردن خطري عالوه بر  در اين كالذ نيز چنانچه بيمه ضمناً. نيست

گذار اخذ  باشند حق بيمة اضافي از بيمهرا داشته  Bخطرهاي مندرج در كالذ 
در نظر  )فرانشيز( سگران اكس معموالً بيمه Bگفتني است در كالذ . گردد مي
  .گيرند مي

شوراي عالي بيمه است و نرخ حق نيز تابع تعرفه مصوب  Aنرخ حق بيمه در كالذ 
  .باشد مي Bهاي كالذ  بيشتر از نرخ% 20بيمه در آن هم اكنون 

گذار متقاضي حذف برخي استثنائات كالذهاي فوق باشد  قابل ذكر است چنانچه بيمه
گران در صورت موافقت و پيشنهاد حق بيمه اضافي يك مجموعه شرايط حذف  بيمه

                                                 
ديآزاد گرد مهيب يعال يحمل و نقل كاال توسط شورا مهينرخ حق ب 6/3/1388 خيدرتار  . 1  
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گذار خواهان  كنند به عنوان مثال چنانچه بيمه مي ضميمهنامه  استثناء مربوطه به بيمه
كاالي خود را در مقابل جنگ نيز  بخواهندنامه باشند و  برداشتن استثناء جنگ از بيمه

نامه ضميمه و به اين  گران يك مجموعه شرايط استاندارد را به بيمه پوشش دهند بيمه
  .كنند نامه حذف مي وسيله استثناء جنگ را از بيمه

زير موجب افزايش و يا كاهش نرخهاي مصوب مذكور در مچنين شرايط حمل ه
  .شوند شوراي عالي بيمه مي

فاكتورهايي كه باعث افزايش نرخ حق بيمه پايه مصوب شوراي عالي بيمه  -1
  :شوند مي
  شدهنبندي  با كشتي طبقه ملح .1-1
 بندي شده حمل با كشتي چارتر يا دربست طبقه .2-1
 بندي نشده طبقهحمل با كشتي چارتر يا دربست  .3-1
 سال 15هاي با سن بيش از  حمل با كشتي .4-1
 تمديد مدت اعتبار كالذها .5-1
در صورتي كه نوع كاال به واسطه ابعاد و يا حجم آن (حمل بر روي عرشه  .1- 6

گران حق بيمه اضافي  شود معموالً بيمه عرفاً در روي عرشه حمل مي
 )كنند دريافت نمي

  :شوند يه مصوب شوراي عالي بيمه ميفاكتورهايي كه موجب كاهش نرخ حق بيمه پا -2
  حمل كاال به وسيله هواپيما  .2-1
  حمل در كانتينر از مبدأ تا مرز يا بندر ورودي  .2-2
  نامه حمل در كانتينر از مبدأ تا مقصد نهايي مندرج در بيمه  .2-3
  پرداخت نقدي حق بيمه  .2-4
ياي عمان با درياي خزر، خليج فارس و در  حمل از مبادي كشورهاي حوزه .2-5

  بندي شده كشتي طبقه
  خريد مورد بيمه بدون گشايش اعتبار اسنادي نزد شعب داخلي بانكهاي ايران  .2-6
  هاي صادراتي نامه بيمه  .2-7

ذكر اين نكته بسيار ضروري است كه كليه مطالب فوق اعم از نرخ حق بيمه و فاكتورهاي 
باشد و حمل با  پيما مي  نوسهاي اقيا كاهش و افزايش نرخ مربوط به حمل با كشتي
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ت داراي شرايط و فكرا نگشناورهاي كوچك و متوسط اعم از موتورلنج، دوبه، بارج و لندي
  :باشد كه به شرح زير است هاي خاص خود مي نرخ

والت مورد بيمه با شناورهاي مورد بحث مچنانچه مح Aنامه با كالذ  صدور بيمه -1
  .باشد حمل شوند مجاز نمي

والت مورد بيمه با شناورهاي مورد بحث مچنانچه مح Bمه با كالذ نا صدور بيمه -2
حمل شوند تحت شرايط خاصي از جمله بازديد از وسيله حمل و كاال و اخذ مجوز 

 پذير است امكان
درصد بيشتر از نرخهاي پايه شوراي عالي بيمه  30در صورت اخذ مجوز نرخ حق بيمه 

  .باشد اين ذكر گرديد مجاز نمي بوده و محاسبة هيچگونه تخفيفي كه پيش از
ارائه تخفيفاتي كه پيش از اين از آنها  Cدرخصوص پوشش خسارت كلي و يا كالذ  -3

ياد شد از قبيل تخفيف نقدي و غيره مجاز نبوده و با ذكر اين موضوع كه حمل با 
نمايد در صورت وجود  اينگونه شناورها داراي نرخهاي خاص خود است اضافه مي

  :شود گذاران تخفيف ارائه مي بيمه شرايط زير به
  داران هاي لنج عضويت در تعاوني -1
 تجهيز به سيستم مخابراتي -2
 تن 200ظرفيت مجاز بارگيري بيش از  -3
  صدور بارنامه حمل طبق فرمهاي استاندارد -4

به شود  در صورت عالقه به دانستن جزئيات بيشتر درخصوص اين فصل پيشنهاد مي
  .ري كه در پورتال بيمه ايران وجود دارد مراجعه شودهاي بارب دستورالعمل جامع بيمه

  تمبر
اسناد كاشف از حقوق  27/11/80هاي مستقيم مصوب  قانون ماليات 46با استناد ماده 

التجاره از قبيل اوراق بيمه، مشمول پنج هزار ريال حق تمبر  مالكين نسبت به مال
هاي  ، به كليه گواهي بيمههاي باربري نامه گردد، لذا ضروري است عالوه بر بيمه مي

صادره نيز به جهت برخورداري از اعتبار حقوقي و در صورت لزوم قابل ارائه بودن در 
  .گردد ريال الصاق مي 5000دادگاههاي حقوقي، تمبر 
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  فصل چهارم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حوادث تحت پوشش
  نامه و استثنائات در بيمه 

  حمل و نقل كاال 
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  هاي مهم در بيمه حمل و نقل رخي پوششآشنايي با ب - الف
  آتش سوزي -1

. آتش سوزي خطري است كه در اشكال مختلف بيمه كاال و كشتي تحت پوشش است
آتش . در اثر آتش سوزي ممكن است به كاال يا كشتي و يا هر دو خسارت وارد شود

گر اثبات  پوشش بيمه نامه است مگر آنكه بيمهتحت سوزي درنتيجه علل مختلف 
  .مايد عامل وقوع آتش سوزي درنتيجه يكي از استثنائات بيمه نامه بوده استن

  انفجار - 2
گر در كاال و كشتي است كه ممكن است در  انفجار نيز يكي از خطرات مورد تعهد بيمه
وندد انفجار نيز مانند آتش سوزي است كه با يطول سفر و يا هنگام توقف آن بوقوع بپ

خسارت خواهد بود مگر اينكه ثابت كند علت وقوع از  گر متعهد جبران وقوع آن بيمه
  .گر بوده است موارد خارج از تعهد بيمه

  به دريا انداختن -3
شود كه براي نجات آن از  اي مي درصورتي كه كشتي در حين مسافرت دچار حادثه

والت و يا قطعاتي مخطر غرق شدن و يا صدمات شديد ديگر الزم باشد مقداري از مح
. باشد زند و آن را سبك كنند خسارتهاي وارده مشمول بيمه ميريه دريا باز كشتي را ب

نامند كه از حيطه حوادث دريا به شمار  اين عمل را اصطالحاً به دريا انداختن مي
شود و  بندي خسارت زيان همگاني ناميده مي به دريا انداختن از نظر تقسيم. رود مي

والت مانداختن براي نجات كشتي و مح گر تا حدودي است كه به دريا مسئوليت بيمه
الزم به  ذكر است كه آنچه در . آن و در واقع جلوگيري از خسارت بيشتر ضروري است

 ييباشد ارزش كاال اينجا به عنوان خسارت ناشي از عمل به دريا انداختن مورد نظر مي
ريا و يا ارزش قطعاتي از كشتي است كه به د) در بيمه كاال(شود  است كه فدا مي

هاي وارد به كشتي يا ساير كاالها در  و نيز آسيب) در بيمه كشتي(شود  انداخته مي
  .است) به دريا انداختن(نتيجه انجام اين عمل 

  راهزني دريايي -4
منظور از راهزني دريايي يا غارت، حمله جمعي و معموالً مسلحانه افراديست كه تابع 

ه كشتي حمله كنند و قصد آنها نيز دولت و يا تحت پرچم كشوري نبوده و از خارج ب
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دزدي يا راهزني دريايي  ،بنابراين دزدي بوسيله خدمه كشتي. تحصيل مال باشد
  .ري است كه توضيح داده خواهد شدتشود كه تحت عنوان بارا محسوب نمي

  سرقت -5
والت مسرقت از جمله خطراتي است كه بيشتر كاالهاي موجود در كشتي و يا مح

  .دهد ا مورد تهديد قرار ميساير وسائل نقليه ر
  عدم تحويل -6

يك يا (شود كه كاالي بيمه شده يا يك قسمت از آن  عدم تحويل به حالتي اطالق مي
در جريان حمل و نقل به علت نامعلومي مفقود شود و به ) چند صندوق يا بسته

گذار مشخص  بنابراين چنانچه علت تحويل نشدن كاال به بيمه. گرددنگذار تحويل  بيمه
باشد مثالً كاال به سرقت رفته و يا غرق شده باشد در اين صورت خسارت عنوان عدم 

گذار از نظر تعداد  به بيمه يضمناً در صورتي كه كاالي تحويل. داشتتحويل نخواهد 
ها كم و كسري  صندوق و بسته با بارنامه منطبق باشد ولي در محتويات صندوق

گفته » كسر تخليه«ود بلكه اصطالحاً مشاهده شود باز هم عدم تحويل نخواهد ب
گران  تو بيمهتيانيس Cو   Bاز آنجا كه عدم تحويل تحت پوشش شرايط . شود مي

  .تقاضاي اضافه كردن آن درشرايط خصوصي را دارند گذاران باشدمعموالً بيمه لندن نمي
  خسارات ناشي از عمل كاركنان كشتي -7

شتي و يا ملوانان دست به اقداماتي ايي ممكن است فرمانده كيهاي در در حمل و نقل
انگاري  بزنند كه از حدود وظائف و اختيارات آنها خارج است و يا به علت غفلت و سهل

والت آن موظايف خود را درست انجام ندهند و درنتيجه اين امور به كشتي يا مح
باراتري در لغت به معناي فريب . گويند به اين عمل باراتري مي. خسارت وارد شود

شود كه گاه بصورت عمدي  دادن يا دروغ گفتن است اما به اعمال و اقداماتي گفته مي
كه البته در هر  كاري است گيرد و زماني ناشي ازاشتباه ومسامحه نيت انجام مي ا سوءيو 

  .تا باراتري شناخته شود. گيرد صورت بايستي توسط فرمانده وياكاركنان كشتي صورت
  عد درياخسارت ناشي از هواي نامسا -8

در چنين حالتي ممكن است . كند كه دريا آرام نباشد اين خطر وقتي مصداق پيدا مي
به علت اختالالت جوي و تالطم امواج دريا آب به داخل كشتي يا دوبه يا هر شناور 

  .ديگر رسوخ كرده و به كاال خسارت برساند
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  بارگيري نامنظم و اضافه بارگيري - 9
عمل فرمانده يا كاركنان كشتي باشد تحت عنوان اين دو حادثه چنانچه ناشي از 

گذار انجام شده باشد جزء  شود اما چنانچه به دستور بيمه باراتري محسوب مي
   .شود نامه محسوب مي استثنائات بيمه

  هاي نجات زيان همگاني و هزينه-10
ء موارد زيان همگاني زاي واقع شود كه ج هرگاه در جريان يك سفر دريايي حادثه

هايي به مصرف برسد  يه قرار گيرد و يا هزينهفدو به سبب آن اموالي مورد تاست 
ها كه به هر يك از صاحبان منافع موجود در آن سفر  سهمي از مجموع اين هزينه

اين سهم شامل صاحب . شود گيرد سهم زيان همگاني ناميده مي دريايي تعلق مي
بنابراين . قرار گرفته نيز خواهد بوديه فدكه تمام يا قسمتي از كاالي او مورد ت ييكاال
شود دو نوع خسارت  يه واقع ميفداي كه مورد ت توان گفت به كاالي بيمه شده مي

   .گيرد يكي خسارت وارد به آن كاال و ديگري سهم زيان همگاني تعلق مي
  زيان همگاني يا خسارت مشترك چيست؟ -ب 

والت آن در ميوسته، كشتي و محاي به وقوع پ هرگاه در جريان يك سفر دريايي حادثه
معرض خطر واقع شود و براي جلوگيري از بروز يا توسعه خسارت ايجاد زيان عمدي 

هايي به  و يا هزينه) والتممانند به دريا انداختن مقداري از مح(ضرورت داشته باشد 
در اين صورت سهمي از ) كشتي به گل نشسته كشي مانند يدك(مصرف برسد 

صي همه صاحبان منافع اهاي مصرفي كه طبق مقررات خ يا هزينه هاي وارده خسارت
شود مثالً  در سفر دريايي بايد در جبران آن شركت كنند زيان همگاني ناميده مي

ممكن است دريا دچار طوفان شديد شده و كشتي در معرض خطر غرق شدن قرار 
و آن  دنريزه دريا بوالت كشتي را بمبگيرد و تنها راه نجات اين باشد كه مقداري از مح

. را سبك كنند تا كشتي از خطر نابودي نجات پيدا كند و سفر خود را به انجام برساند
اين زيان طبق . در اين صورت ارزش كاالهاي فدا شده عنوان زيان همگاني دارد

مقررات خاصي بين مالك كشتي، صاحبان كاال و هر شخص ديگري كه ممكن است 
شود و هر يك از آنها سهمي از خسارت را  شد تقسيم ميدر سرنوشت كشتي ذينفع با

والت آن بيمه باشد پرداخت مگيرد و بديهي است چنانچه كشتي و مح به عهده مي
  .گران مربوطه خواهد بود ها به عهده بيمه اين سهميه
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  : شرايط الزم براي تحقق زيان همگاني
  قرار گيردهمه منافع در مخاطره ) خطر واقعي باشد ب) الف : وجود خطر -1
 يه و صرف هزينه فدالعاده بودن ت غير عادي و فوق -2
 يه و صرف هزينهفدارادي و عمدي بودن ت -3
  اقدام معقول و موجه -4

  :York Antwerp rules پمقررات يورك آنتور
در حال حاضر براي تشخيص موارد زيان همگاني و ترتيب محاسبه خسارت و تقسيم 

 پمقررات يورك آنتور نوانعوجود دارد كه به  يالملل آن بين افراد ذينفع مقررات بين
هاي كشتيراني و كشورها اين مقررات را پذيرفته و در  اغلب شركت. ناميده شده است

  .اند ها از آن نام برده نامه ها و بيمه شرايط بارنامه
  : برخي از موارد زيان همگاني

o به دريا انداختن كاال 
o خسارات ناشي از اطفاء حريق در كشتي 
o به گل نشاندن عمدي كشتي 
o حق الزحمه نجات 
o هاي مصرفي در بندر هزينه 
o سوزاندن مواد و ذخائر كشتي به منظور سوخت در مواقع اضطراري  

  : وثائق زيان همگاني
  سپرده نقدي -1
 ضمانت نامه بانكي -2
 تعهد نامه -3

1-3- Average guarantee كند گر مهر و امضاء مي اي كه بيمه تعهدنامه  
2-3- Average bond كند گذار مهر و امضاء مي هاي كه بيم تعهدنامه  

  : حسابرس زيان همگاني
هايي كه بايد به حساب زيان همگاني منظور شود و  ها و هزينه محاسبه خسارت

سرشكن كردن اين رقم بين صاحبان منافع دريايي به نسبت ارزش اموال و منافع آنها 
يا و بدست آوردن سهم هر يك به عهدة مؤسساتي است كه حسابرس زيان همگاني 

Average adjuster شود كه توسط مالك كشتي انتخاب مي شوند ناميده مي  
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  گذار تغيير مسير كشتي بدون اجازه بيمه - ب-1
نامه و  منظور از تغيير مسير كشتي اين است كه كشتي را از مسير تعيين شده در بيمه
كرده و يا اگر مسيري در بيمه نامه معين نشده از مسير عادي و معمولي خود منحرف 

گذار صورت بگيرد در  اين عمل ممكن است به وسيله بيمه. به راه ديگري هدايت كنند
گر تعهد  اين صورت چنانچه در مسير جديد به كشتي يا كاال خسارت وارد شود بيمه

گذار  نخواهد داشت اما چنانچه به وسيله فرماندهان و يا ملوانان و بدون اجازه بيمه
نمايد كه تغيير مسير كشتي ممكن است  اضافه مي. ودش باشد باراتري محسوب مي

باشد مثالً به علت نقص فني و به منظور انجام تعميرات يا براي جلوگيري از اجباري 
خطر يا نجات جان افرادي كه در معرض خطر غرق شدن قرار دارند و نظاير آن در اين 

آن در تعهد  شود و خسارات احتمالي صورت تغيير مسير، حادثه دريا محسوب مي
  .  باشد گر مي بيمه

  آشنايي با برخي از استثنائات مهم در بيمه حمل و نقل -ج 
  گذار خسارات ناشي از عمل نادرست عمدي بيمه - 1

گر  گذاري عمداً مورد بيمه را تلف كند و يا به آن خسارت وارد آورد بيمه هرگاه بيمه
گذار عمداً مرتكب  مهمسئول جبران آن خسارت نخواهد بود همچنين است هرگاه بي

به هر . عمل نادرستي شود كه نتيجه آن از بين رفتن يا آسيب ديدگي مورد بيمه باشد
گذار بايد نادرست  حال در اينجا تحقق دو شرط الزم است كه يكي اينكه عمل بيمه

ر اينكه اين عمل عمداً صورت پذيرد بنابراين چنانچه خسارت درنتيجه گباشد و دي
  .ر به وجود آيد مشمول مورد فوق نخواهد بودگذا تقصير بيمه

  نشت عادي، كم شدن عادي وزن يا حجم يا فرسودگي عادي و معمولي مورد بيمه - 2
است كه بدون وقوع حادثه و يا يك امر غير  ييهاي جزئي و يا كمبودها منظور آسيب

زياد باشد ها  شود كه قاعدتاً نبايد ميزان اين نوع خسارت منتظره در مورد بيمه ايجاد مي
  .در غير اين صورت عادي و معمولي تلقي نخواهد شد

  بندي نامناسب بسته - 3
بايد باتوجه به وضعيتي كه دارد به طريق صحيح و منطبق با موازين  ييهر كاال

گر  بندي شود و در جاي مناسب قرار گيرد در غير اين صورت بيمه استاندارد بسته
اين امر باشد نخواهد بود بدان شرط كه  متعهد جبران خسارتي كه معلول عدم مراعات
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مورد بيمه قبل از شروع بيمه در وضع نامناسبي قرار داشته باشد و عامل وضع نامناسب 
  .گذار و يا خدمه او باشد خود بيمه

  عيب ذاتي -4
در صورتي كه مورد بيمه به علت عيب و نقص موجود در آن و يا خاصيت طبيعي كه 

هاي جلوگيري از آن نخواهد بود به  متعهد آن و هزينهگر  دارد دچار خسارت شود بيمه
اول آنكه به عمل حمل و نقل ربطي ندارد دوم آنكه درنتيجه يك حادثه و : دو دليل

  .افتد علت خارجي اتفاق نمي
  عدم قابليت دريانوردي كشتي -ج-1

 نامه به حساب نيامده هرچند عدم قابليت دريانوردي كشتي جزو استثنائات عمومي بيمه
گذار از اين موضوع، پرداخت خسارت در  اما جزء مواردي است كه در صورت آگاهي بيمه

  .گر نخواهد بود تعهد بيمه
  قابليت دريانوردي كشتي چيست؟ -

قابليت دريانوردي كشتي، يعني اين كه كشتي از هر لحاظ براي سفر دريايي تجهيز 
و مقاومت الزم در شده و بدون عيب و نقص فني مهم و مشهودي باشد و استحكام 

قابليت دريانوردي تنها از نقطه . برابر حوادث دريا و آب و هواي نامساعد را دارا باشد
نظر مسائل فني كشتي مدنظر قرار ندارد، بلكه بايد داراي كاركنان ماهر و متخصص 

  بوده و به ميزان كافي سوخت، آب، آذوقه به همراه داشته باشد
  بندي نشده كدامند؟ قهبندي شده و طب هاي طبقه كشتي -

ها دانسته كه چنانچه  بندي كشتي گران لندن موسساتي را مجاز به طبقه انيستيتو بيمه
كشتي توسط يكي از اين مؤسسات معاينه و بازرسي شده باشد و داراي شرايط مورد 

بندي دريافت  نظر مؤسسه مذكور باشد شناور مطلوب تلقي شده و گواهي طبقه
ها حمل  گران كاال براي كاالهايي كه اين نوع كشتي يتي بيمهكند در چنين وضع مي
بديهي است در غير اين . گيرند گران بدنه تخفيف ويژه در نظر مي كنند و بيمه مي

گذاران طلب  گران حق بيمه اضافي از بيمه بندي نشده است و بيمه صورت كشتي طبقه
  .نمايند مي
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  فصل پنجم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  آشنايي
  هاي حمل با برخي اسناد و واژه 
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  اعتبار اسنادي –الف 
دهـد كـه    ترين نوع يك معامله را يك فروشنده، يك خريدار و يك وسيلة حمل تشكيل مي ساده

بنـدي كنـد و سـپس     در آن فروشنده موظف است كاال را مطابق سفارش خريدار آماده و بسـته 
ر ازاي تحويـل كـاال رسـيدي بـه نـام بارنامـه صـادر        متصدي حمـل د . ترتيب حمل آن را بدهد

  .دهد نمايد و با توجه به كيفيت و كميت كاال به فروشنده مي مي
باشـد قيمـت    خريدار در ازاي تحويل بارنامه كه به معناي سپردن موقت كاال به حمل كننده مي

مسـئوليت  . گيـرد  كاال را پرداخته و با تسليم آن به متصدي حمل در مقصـد آن را تحويـل مـي   
متصدي حمل اين است كه كاال را مطابق مشخصات و مقدار مندرج در بارنامه به خريدار تحويل 

از سوي ديگر خريدار و فروشنده بايد چگونگي پرداخت بهاي كاال را مشـخص كـرده و در   . دهد
قدار كاال، البته روابط آن دو را قراردادي كه حاكم بر معاملة فيمابين، م. مورد آن به توافق برسند

كند و تجارب گذشتة آنها، نوع بازار و  باشد، تنظيم مي قيمت، كيفيت و ساير مشخصات ديگر مي
وضعيت مالي خريدار تأثير زيادي در شرايط و نحوة پرداخت بهاي كاال دارد ليكن پس از معاملة 

نادي اسـت،  ترين روش پرداخت بهاي كاال استفاده از اعتبارات اسـ  ترين و متداول نقدي، مطمئن
  :زيرا در اين صورت

فروشنده كنترل اسناد مربوط به معامله را تا دريافت وجه در دست دارد و مطمئن است در : اوالً
  .صورت عمل به قرارداد آن را دريافت خواهد كرد

بانك با دخالت در معامله باعـث جلـب اعتمـاد و اطمينـان بازرگانـان بـه يكـديگر شـده و         : ثانياً
فين قرارداد را كه هر يك در كشوري جداگانه اقامت دارند تا حد زيـادي مرتفـع   هاي طر نگراني

  .كند مي
اين است كه چون بانك با اسناد سر و كـار دارد و   ،البته از جمله نقاط ضعف اين روش پرداخت

نه با خود كاال اين احتمال وجود دارد كـه فروشـنده بـا تظـاهر بـه انجـام تعهـدات منـدرج در         
  .پول دريافت نمايد،ها به جاي كاال  ادي با گذاشتن سنگ در بستهاعتبارات اسن

كند تـا   استفاده مي) مؤسسه بازرسي(براي حل اين مسئله بانك از بازوي كنترل كنندة مستقلي 
از موجوديت كاال و اصالت اسناد مطمئن شود و اين موضوع در كشـورهايي مثـل مـا كـه داراي     

  .اي برخوردار است يت ويژهباشند، از اهم سيستم كنترل ارز مي
فرآيند زير چگونگي تحويل و ترخيص كاال و همچنين درگيري بانكها را در روش اعتبار اسنادي 

  :دهد را نشان مي
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 Incoterms اينكوترمز -ب

الملل است و اصطالح انتخاب شده بيانگر  كلمه اينكوترمز مخفف اصطالحات تجاري بين
  . شرايط قرارداد فروش است و نه قرارداد حمل

الملل فروش است زيرا كه به  اصطالحات تجاري در واقع عناصر اصلي قراردادهاي بين
ترخيص كاال براي  «و »از فروشنده به خريدارحمل كاال «گويد كه در رابطه با  طرفين مي

  . چه بايد بكنند » صدور و ورود
را بين طرفين ) ريسك(ها  ها و مسئوليت اين اصطالحات همچنين نحوه تقسيم هزينه

) CIFسيف (و ) FOBوب ف(دهد تجار تمايل دارند از اختصارات كوتاه مثل  توضيح مي
به انتقال كاال از هاي مربوط  ها و مسئوليت براي روشن نمودن تقسيم وظائف، هزينه

فروشنده به خريدار استفاده نمايند ولي مكرراً سوء تفاهماتي در رابطه با تعبير و تفسير 
به اين دليل ايجاد مقررات و ضوابط تفسير اصطالحات تجاري . كند اين اختصارات بروز مي

مز اينكوتر. كه طرفين براي كاربرد آن توافق داشته باشند حائز اهميت تشخيص داده شد
اين ضوابط . المللي منتشر شد توسط اتاق بازرگاني بين 1936كه براي بار اول در سال 

المللي براي تعبير و تفسير  تفسير را ايجاد و تدوين نمود و عنوان رسمي آنها مقررات بين
  .اصطالحات تجاري است

زيادي هاي خريدار و فروشنده در سه روش مهم كه در بيمه كاربرد  ها و هزينه مسئوليت
  :دارند بصورت زير تفكيك شده است

  

صدور بارنامه توسط شركت حمـل و  
 نقل و تحويل آن به فرستنده كاال 

ــه و   ــه نســخ كامــل بارنام ارائ
ساير اسناد بـه بانـك توسـط    

 فروشنده كاال

كنترل اسناد حمل و بارنامـه  
 و ارسال آن به خريدار كاال

يسـي  ارائه فتـوكپي بارنامـه ظهرنو  
شــده بــه همــراه ســاير اســناد بــه 

 گمرك جهت ترخيص كاال

ارائـــه يـــك نســـخه از بارنامـــه 
ــيلة     ــه وس ــده ب ــي ش ظهرنويس
خريدار به كارگزار شركت حمـل  
 و نقل به منظور صدور ترخيصيه

ظهرنويسي اسناد و بارنامـه  
 و تحويل آن به خريدار كاال
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FOB  هاي خريدار از زماني كه كاال در كشتي  ريسك و مسئوليت و هزينه  تحويل روي عرشه
  .شود بارگيري مي

CFR ريسك و مسئوليت خريدار از زماني كه كاال در كشتي بارگيري   تحويل روي عرشه
  .پذيرد مي فروشندهشود ولي هزينة حمل را  مي

CIF ريسك و مسئوليت روي عرشه اما هزينه حمل و بيمه به عهده   ويل روي عرشهتح
  .فروشنده است

  انواع اسناد حمل -ج
  :گردد نامه تقسيم مي اسناد حمل به دو دسته كلي بارنامه و راه

o  بارنامه سند حملي است كه قابليت انتقال داشته و سند مالكيت محسوب
  گردد مانند بارنامه دريايي مي

o مه سند حملي است كه خصوصيات فوق را ندارد، مانند اسناد حمل نا راه
  آهن و كاميون هواپيما، راه

  : هاي متداول نامه انواع راه - ج -1
  حمل با هواپيما: هوايي  نامه راه .1
 حمل با قطار: آهن نامه راه راه .2
 حمل با كاميون: نامه زميني راه .3
 حمل با كشتي: نامه دريايي راه .4

 : انواع بارنامه - ج-2
  قطار -كشتي  -حمل با كاميون : بارنامه سراسري .1
 قطار - كشتي  -حمل با كاميون : بارنامه حمل چند وجهي فياتا .2

تفاوت بين بارنامه سراسري و بارنامه حمل چند وجهي فياتا در اين است كه بارنامه 
گردد كه راه مستقيم بين مبدأ و مقصد وجود نداشته يا  سراسري وقتي صادر مي

حويل كاال مالك اساسي است و صادر كنندة بارنامه مسئوليت هر دو سرعت در ت
كند ولي همراه  حمل كنندة اصلي بارنامه را صادر مي. گيرد بخش حمل را به عهده مي

هاي محلي وجود دارد و حمل كنندة اصلي به عنوان تحويل دهنده يا  آن بارنامه
بارنامه سراسري حمل  در. نمايد تحويل گيرنده در هر طرف حمل ايفاي نقش مي

هاي حمل دريايي را به عنوان نماينده از ابتدا تا انتها  كنندة دريايي فقط مسئوليت
در حالي كه در بارنامه حمل چند وجهي فورواردر مسئوليت كل مسير . پذيرد مي
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 Door To Doorدار است، درحقيقت تحقق خدمات را عهده) زميني و دريايي(حمل 
  .باشند فورواردها مي  بارنامه، نوع صادركنندةاين. پذيرد مي رنامه صورتنوع با به وسيله اين

  بارنامه
بارنامه سندي است دال بر عقد قرارداد حمل، كه حمل كننده يا نمايندة وي پس از 

مقصد (به نقطه ديگر ) مبدأ حمل(وصول كاال براي حمل كاالي معيني از يك نقطه 
  . ابل كراية حمل مشخصي صادر نمايندبا وسيلة حمل مورد توافق در مق) حمل

  :باشد اصول كلي و عمدة مسئوليتهاي صادر كنندة بارنامه به شرح زير مي
صادر كنندة بارنامه با امضاء و صدور بارنامه بدون توجه به هر گونه شرايط ) الف

  .دهد موجود رسيد تحويل كاال را به فروشنده يا صاحب كاال مي
به ) به همان صورتي كه دريافت نموده(ل كاال را بنابراين مسئوليت تحوي) ب

  .گيرند تحويل گيرنده بر عهده مي
  .مسئوليت هر گونه كسر، تحويل يا اضافه تخليه با صادر كنندة بارنامه است) ج
  .صادر كننده بارنامه است  مسئوليت تأخير در تحويل كاال به عهدة) د
در صورتي كه شرايط ) تأخيرجزئي و  –كلي (مسئوليت جبران خسارت وارده ) هـ

بيني نشده باشد به عهدة صادر كنندة بارنامه  مخصوصي در قرارداد حمل پيش
  .باشد مي

    : سه نقش مهم بارنامه دريايي
  .شود است كه از سوي متصدي حمل دريايي براي كاال صادر مي رسيدي: اول
شرايط  مدرك درجه اولي از قرارداد حمل با كشتي است كه دربرگيرندة: دوم

تواند به  باشد و مي حمل توسط حمل كنندة دريايي به نحو مندرج در بارنامه مي
  .معناي حمل فيزيكي يا تحويل براي حمل تلقي شود

باشد، مگر اينكه در متن آن عبارت  سند مالكيت كاال بوده و قابل انتقال مي: سوم
  .غيرقابل انتقال درج شده باشد

  رنامه تميزبارنامه بدون قيد و شرط يا با -
اي است كه بر روي آن هيچ گونه يادداشت و يا عبارتي كه  بارنامه بدون قيد بارنامه

بديهي است هنگامي . بندي آن باشد، درج نشده باشد دال بر معيوب بودن كاال يا بسته
كه متصدي حمل كااليي تحويل گرفته كه داراي صدمات مشهود است در بارنامه 



45 
 

اين گونه بارنامه ديگر بدون قيد و شرط نيست و به آن كند كه  صدمات را قيد مي
  .گويند بارنامة مخدوش مي
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  فصل ششم
  
  
  
  
  
  
  

  رسيدگي 
  خسارت بيمه كاال  به

  و شرح برخي مدارك مورد نياز
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  رسيدگي به خسارت - الف
ر هر چند مسائل و موارد مربوط به مطالعه درخصوص خسارت بسيار مفصل است اما د

  .شود اينجا تنها به ذكر كلياتي از آن بسنده مي
ادارات خسارات در مواجهه با خسارت به دنبال پاسخ چند سئوال اساسي هستند كه 

برخي از اين . براي اثبات و رسميت اين پاسخها نياز به مستندات و مدارك دارند
  :سئواالت به شرح زير است

  اده است؟نامه رخ د آيا حادثه در زمان اعتبار بيمه  .1
  )اصل علت نزديك(اي بوده است؟  خسارت واقع شده ناشي از چه حادثه  .2
  نامه قرار دارد؟ آيا حادثه واقع شده تحت پوشش بيمه  .3
گر رسيده است يا  نامه به اطالع بيمه آيا مراتب وقوع حادثه در زمان مقرر در بيمه  .4

  خير؟
  داشته يا خير؟ نامه نقشي در وقوع حادثه آيا استثنائات مندرج در بيمه  .5
  نامه بوده است يا خير؟ آيا كاالي خسارت ديده همان كاالي تحت پوشش بيمه  .6
گذار  كميت و كيفيت مورد بيمه با مشخصات كاالي بيمه شده و اظهارات بيمه  .7

  تطابق دارد يا خير؟
اي داشته است يا  گذار هنگام وقوع حادثه در كاالي بيمه شده نفع بيمه آيا بيمه  .8

  )اي نفع بيمه اصل(خير؟ 
  )اصل جبران غرامت(آيا كاال به قيمت واقعي بيمه شده است يا خير؟   .9

در صورت كم يا زياد اعالم شدن ارزش مورد بيمه و يا ساير اطالعات نادرست   .10
  )اصل حسن نيت(گذار آيا عمد و يا قصد كالهبرداري بوده است يا خير؟  بيمه

اط سررسيد شده تا زمان وقوع حادثه به نامه و يا اقس آيا حق بيمه مندرج در بيمه  .11
  گر پرداخت شده يا خير؟ بيمه

نامه از قبيل جلوگيري از بروز و يا توسعه  گذار به تعهدات مندرج در بيمه آيا بيمه  .12
خسارت، تدابيرالزم راانديشيده است يا خير همچنين آيا اقدامات الزم را جهت 

اصل ( عمل آورده يا خير؟ مقصرحادثه به گرجهت مراجعه به  حفظ حقوق بيمه
  )جانشيني

گر ديگري تحت پوشش همان حوادث  گذار كاالي مورد بيمه را نزد بيمه آيا بيمه  .13
  )اصل مشاركت(قرار داده يا خير؟ 
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گران هنگام وقوع حادثه موضوع كارشناسي توسط  همچنين يكي از اقدامات مهم بيمه
. و ارزيابي خسارت است يابي افراد حقيقي يا حقوقي متخصص و مستقل جهت علت

گفتني است چنانچه حادثه خارج از مرزهاي جمهوري اسالمي ايران اتفاق افتاده باشد 
ترين  اند به نزديك گذار خواسته نامه به موجب شرطي از بيمه گران در بيمه معموالً بيمه

  .گر ارائه نمايند كارشناس لويدز مراجعه و گزارش مربوطه را به بيمه
  : ك مورد نياز در بررسي پرونده خسارتبرخي مدار -ب

  نامه بارنامه يا راه .1
يكي از مهمترين مدارك مورد نياز در پرونده خسارت است چرا كه بوسيلة آن و با 

گذار را از  تواند خسارت پرداختي به بيمه گر مي استفاده از حق جانشيني، بيمه
  مقصرين بازيافت نمايد

  فاكتور خريد .2
باشد در فاكتور خريد به نوع كاال، نوع  يد كاال از فروشنده ميسندي است كه بيانگر خر

بندي، ارزش كاال، نام خريدار، نام فروشنده، تاريخ تحويل، نوع و تاريخ دريافت  بسته
فاكتور خريد يكي از اسناد بسيار مهم . شود وجه و يا اعتبار اسنادي و غيره اشاره مي

ر حال بايد دقت شود كه پيش فاكتور يا آيد به ه هاي خسارت به حساب مي در پرونده
  .پرونده به هيج وجه ارزش فاكتور را ندارد

  بندي صورت بسته .3
كند اين مدرك از نظر  بندي را تشريح مي بندي و احتماالً شماره بسته نوع بسته

حقوقي داراي اعتبار خاصي نيست اما درخصوص محاسبه خسارت و يا فرانشيز در 
  .ليت زيادي استزمان كارشناسي داراي قاب

  گواهي مبدأ .4
شود و تأييدي بر ساخت  هاي بازرگاني كشورها صادر مي مدركي است كه توسط اتاق

  .كاال در آن كشور و مطابق بودن با استانداردهاي كاال جهت صادرات است
  قرارداد حمل .5

قراداد اجاره كشتي بصورت دربست كه مابين متصدي حمل و صاحب كاال منعقد 
ين قرارداد به نوع و تعداد كاال، زمان بارگيري و تخليه، ارزش حمل هر در ا. گردد مي

  .شود تن از كاال، مبدأ بارگيري، مقصد تخليه و غيره اشاره مي
  پروانه ورودي كاال .6
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باشد در روي پروانه ورودي  پروانه ورودي كاال سند ورود و خروج كاال از گمرك مي
و در پشت آن به مقدار كاالي خارج شده از گذار  كاال اطالعات مربوط به كاال و بيمه
  .شود گمرك و برخي موارد ديگر اشاره مي

  صورتمجلس گمركي يا بندري .7
بايستي از طريق يكي از گمركات وارد كشور  تمامي كاالهاي وارداتي مي .8

شوند و يكي از وظائف گمرك تنظيم صورتمجلس در زماني كه كااليي 
ا اسناد وارد و يا به ظاهر صندوق يا بصورت آسيب ديده يا داراي اختالف ب

 .اي وارد شده باشد بسته صدمه
 گواهي كسر تخليه يا عدم تحويل .9

شود  در مواقعي كه كااليي در گمرك كمتر از مقدار مندرج در ساير اسناد، تخليه مي
گذار اصل صورتمجلس را به  پس از صدور صورتمجلس گمركي و يا بندري، بيمه

در اين . نمايد ه و درخواست صدور گواهي كسر تخليه مينماينده شركت حمل ارائ
بايستي رأساً قبول مسئوليت نموده و صراحتاً اعالم  گواهي شركت حمل و نقل مي

  .باشد نمايد كه چند بسته از كدام بارنامه كسر تخليه مي
  برگ جانشيني يا فرم وكالت نامه  .10

شوند از قبيل كسر تخليه و بايد ريكاوري  در رابطه با كسر تخليه و خساراتي كه مي
عدم تحويل و يا موارد ديگر كه مسئوليت جبران آن به عهدة شركت حمل و نقل 

گردد كه حاكي از آن است كه تا ميزان  گذار اخذ مي است يك برگ وكالتنامه از بيمه
خسارت پرداختي، شركت بيمه مجاز است به مسئولين ايجاد خسارت مراجعه و 

  .لبه نمايدخسارت پرداختي را مطا
رسد اين است كه ادعاي خسارت از  مطلبي كه ذكر آن در اينجا ضروري به نظر مي

متصديان حمل داراي مهلت محدودي است و همچنين براي طرح دعوي مرور زمان 
بايستي نسبت به تمديد  گذار مي وجود دارد كه براي جلوگيري از تضييع حقوق، بيمه

  .قدامات الزم را به عمل آوردهاي مذكور و قطع مرور زمان ا مهلت
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  بيمه بدنه كشتي - الف
گري است ما هم قصد  هاي پيچيده در حرفة بيمه بيمه بدنة كشتي يكي از پوشش

قطع هم نيازي به اين منداريم در اينجا به تفصيل در اين خصوص بحث كنيم در اين 
  .هاي اين پوشش خالي از فايده نيست اما ارائة مختصري از ويژگي. شود ر ديده نميكا

نامه قيد شود و  آالت كشتي به عنوان مورد بيمه در بيمه در صورتي كه بدنه و ماشين
كند در  گر تعهد مي گر صادر شود، بيمه به عبارت ديگر بيمه بدنه كشتي توسط بيمه

آالت و تأسيسات آن به  مات وارد به بدنه و ماشينصورت از بين رفتن كشتي و يا صد
گذار را تا حداكثر مبلغي كه  علت وقوع هر يك از خطرات بيمه شده زيان وارد به بيمه

توجه به شرايط و مقررات با شود،  نامه تعيين مي به عنوان ارزش مورد بيمه در بيمه
سارت وارد به شيء مورد گر جبران خ در اين قسمت تعهد بيمه. نامه جبران نمايد بيمه

كشتي هر  زشده و يا ارزش رو  در صورت از بين رفتن كشتي، مبلغ بيمه. بيمه است
» مبلغ توافق شده«شود مگر اين كه كشتي به صورت  كدام كمتر باشد پرداخت مي

گر پرداخت همان مبلغي است كه مورد  بيمه شده باشد كه در اين صورت تعهد بيمه
در همچنين . ت ولو اين كه ارزش روز كشتي كمتر از آن باشدتوافق قرار گرفته اس

گر جبران هزينه تعمير و بهاي قطعات  صورت آسيب ديدگي كشتي، تعهد بيمه
تشديد خسارت و و هاي جلوگيري از بروز  در ضمن هزينه. تعويضي آن خواهد بود

خت هاي نجات كشتي ولو اينكه منجر به نتيجه نگردد قابل پردا همچنين هزينه
  .خواهد بود

گر تعهد  گيرد ضمن اينكه بيمه معموالً وقتي يك كشتي تحت پوشش بيمه قرار مي
آالت و تأسيسات آن  كند در صورت وقوع حادثه خسارات وارد به بدنه و ماشين مي

پذيرد كه چنانچه بين كشتي بيمه شده و  كشتي را جبران نمايد اين تعهد را نيز مي
از گذار مسئول حادثه شناخته شود بخشي  ه و بيمهكشتي ديگر تصادم ايجاد شد

نامه تحت  اين بخش از پوشش بيمه. كندطرف زيان ديده را جبران  ه بهخسارت وارد
كشتي را در ناشي از تصادم هاي  كه مسئوليت» تصادم«عنوان شرطي است با نام 

  .آورد هاي ديگر تحت پوشش درمي مقابل كشتي
گيرد  تر شرايط مختلف كشتي تحت پوشش قرار مياز ديگر موارد مهمي كه در بيش

باشد كه براي سالمت اموال و منافع همه افراد ذينفع در يك  زيان همگاني و نجات مي
  .هزينه شده است يسفر درياي
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تواند تحت پوشش قرار گيرد كه از ذكر  نامه بدنة كشتي موارد ديگري مي البته در بيمه
توانند براي مطالعة جزئيات اين  مندان مي قهشود به هر حال عال آنها خودداري مي

  .پوشش به منابع مربوطه مراجعه فرمايند
  : انواع بيمه كشتي

  :تواند تحت پوشش بيمه قرار گيرد كه عبارتند از كشتي به دو صورت مي
به مدت يكسال و يا كمتر  ، كشتيدر اين نوع پوشش:  بيمه زماني كشتي -الف

  .گيرد نامه قرار مي تحت پوشش بيمه
كشتي براي مسافرت معين تحت  ،در اين نوع پوشش:  بيمه سفر كشتي - ب

اين مسافرت ممكن است به صورت يك سفر از مبدأ تا . گيرد پوشش بيمه قرار مي
  .مقصد باشد و يا يك سفر رفت و برگشت باشد

  : انواع شرايط بيمه كشتي
شش قرار گيرد، گفتني تواند با شرايط مختلفي تحت پو بيمه بدنه كشتي همچنين مي

گران لندن مبادرت به تهيه و  انستيتو بيمه ،نامه كاال است همچون شرايط پيوست بيمه
اند كه در بيشتر كشورهاي دنيا  تدوين انواع شرايط استاندارد بيمه بدنه كشتي نموده

بخشي از اين مجموعه شرايط به شرح . گيرد از جمله كشورمان مورد استفاده قرار مي
  :ستزير ا

  280پوشش كامل بيمه بدنه زماني كشتي  .1
 346پوشش كامل بيمه بدنه زماني كشتي ماهيگيري  .2
 4/3هاي نجات و  پوشش خسارت كلي كشتي به انضام هزينه .3

 284مسئوليت تصادم و زيان همگاني 
 289هاي نجات  پوششي خسارت كلي كشتي بعالوه هزينه .4

 كلي كشتي ناز بين رفت

  :دو شكل داردخسارت كلي كشتي معموالً 
منظور زماني است كه كشتي بطور كلي از بين رفته، :  از بين رفتن كلي واقعي -الف

  .انتفاع خارج شود حيزبسوزد و يا غرق شود و يا از 
تواند منجر به خسارت كلي  دو حالت وجود دارد كه مي:  از بين رفتن كلي فرضي - ب

  :فرضي كشتي شود
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ار گرفته كه نجات و بازيابي كشتي ميسر زماني كه كشتي در وضعيتي قر: اول
نيست بطوريكه استفاده از كشتي هم مقدور نباشد مثالً كشتي در جايي به گل 

ها و ساير تجهيزات به كشتي خسارت   كش بنشيند كه امكان نزديك شدن يدك
  .ديده مقدور نباشد

  .باشدنجات و تعمير كشتي از ارزش مورد بيمه بيشتر  يها زماني كه هزينه: دوم
  : نامه بدنه كشتي صدور بيمه

نامه  هاي بيمه فرمي تحت عنوان فرم پيشنهاد دارند كه متقاضيان بيمه معموالً شركت
. بايستي آن را تكميل و در صورت لزوم به ساير سؤاالت شركت بيمه پاسخ دهند مي

پس از آن شركت بيمه با توجه به پارامترهاي مختلف حق بيمه را استخراج و به 
نامه  شركت بيمه مبادرت به صدور بيمه ،كند در صورت موافقت قاضي پيشنهاد ميمت
نامة بدنة كشتي داراي تعرفه حق بيمه  شود بيمه در همين جا متذكر مي. نمايد مي

باشند هر چند  هاي بيمه در استخراج نرخ و شرايط مختار مي نبوده بلكه شركت
به تأييد و تصويب بيمه مركزي ايران بايستي اين نرخ و شرايط را بصورت موردي  مي

  .برسانند
مطلبي كه در پايان اين بخش قابل تأكيد و يادآوري است تكميل فرم پيشنهاد بيمه 

بايستي صادقانه توسط پيشنهاد دهنده تكميل و به مهر  بدنه كشتي است كه حتماً مي
و تصرف و  و به هيچ وجه نمايندگان نبايد در اين اطالعات دخل. و امضاي وي برسد

  .يا فرم را مهر و امضاء نمايند
  P&Iهاي حمايت و غرامت  كلوپ -ب 

 .R.Hتعريفي است كه P&Iهاي  ترين تعريف و بهترين مقدمه براي كلوپ شايد جامع
 Brownاين تعريف به شرح زير . نموده استها در فرهنگ لغت خود  ن كلوپياز ا

  :است
اند تا  لكان كشتي بوجود آوردههايي هستند كه ما تعاوني P&Iباشگاههاي «

شوند پوشش  هاي دريايي بيمه نمي هايي را كه در بازارهاي معمولي بيمه ريسك
  ».دهند

مبلغ معيني مطابق مقررات به باشگاه  P&Iصاحبان كشتي با عضويت در باشگاه 
اين هيئت . كنند اي انتخاب مي اعضاء باشگاه از ميان خود هيئت مديره. پردازند مي

در مقابل اعضاء مسئول ارائه خط مشي و سياست ادارة باشگاه، مقررات كلي،  مديره
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هيئت مديره، مديران اجرايي باشگاه را براي . گذاري و وصول مطالبات است سرمايه
كند و مديران به سهم خود  شود انتصاب مي هايي كه اتخاذ مي ادارة امور و سياست

نامه،  صدور بيمه: ن وظايف عبارتند ازاي. دهند تيمي براي وظايف محوله تشكيل مي
ها، ثبت و حفظ اسناد و مدارك،  ها و بازيافتي ادارة خسارت ،صدور گواهينامة اعضاء

آوري و وصول حق بيمه يا هر امري كه در جهت حفظ حقوق اعضاي باشگاه   جمع
  .باشد

يشتر شبكه جهاني نمايندگان محلي خود را در ب ،گران برخالف بيمه P&Iباشگاههاي 
هدف نمايندگان محلي اين است هر كجا كه ممكن . بنادر عمده يا غير عمده دارند

بنابراين زماني كه فرماندهان كشتي در ارتباط با . باشد به اعضاء خود كمك نمايند
توانند با آنها  مسائل مربوط به باشگاه احتياج به كمك و راهنمايي داشته باشند، مي

  .تماس حاصل كنند
ها جنبه متقابل و تعاوني دارد، به همين دليل  ه اينكه فعاليت اين كلوپبا توجه ب

  .شوند گر هم محسوب مي گذار بودن بيمه ها در عين بيمه اعضاء اين كلوپ
كند بر اساس مقررات  گر عمل مي ابط بين انجمن و عضوي كه در ظرفيت يك بيمهور

رتيب ثبت كشتي شود اين مقررات ت تدوين شده توسط مجمع عمومي تعيين مي
كند و  ها را مشخص مي خطرات تحت پوشش، استثنائات و محدوديت ،توسط اعضاء

هاي  نامه بدين دليل دربردارندة شرايطي هستند كه هم رديف شرايط مندرج در بيمه
  .معمولي است

هاي كامالً متفاوتي  هاي بيمه از روش هاي حمايت و غرامت در مقايسه با شركت انجمن
گيرند به عبارت ديگر در آغاز هر سال  حق بيمه و تدارك ذخاير بهره مي براي محاسبه

ها و  مالي بر مبناي تجارب گذشته، تخميني از مبالغ مورد نياز براي جبران خسارت
سپس كل مبلغ برآورد شده مابين . آيد  ها و مخارج ديگر به عمل مي پرداخت هزينه

  .شود اعضاء تقسيم مي
مبلغ معيني مطابق مقررات به باشگاه  P&Iدر باشگاه صاحبان كشتي با عضويت 

پس از آن صاحب كشتي حق دارد، بر اساس مقررات مدون بابت . پردازند مي
چنانچه در موقع لزوم . هاي خاصي كه مشخص شده است ادعاي غرامت نمايد خسارت

شود مبلغي  وضع مالي باشگاه رضايت بخش نباشد از صاحب كشتي درخواست مي
. هاي خود كه در باشگاه به ثبت رسانده است بپردازد ه تناسب ظرفيت كشتياضافي ب
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چنانچه وضع مالي باشگاه بهتر از آنچه كه پيش بيني شده است باشد، در آن صورت 
چنانچه صاحبان . نمايد به نسبت مبالغي كه به باشگاه پرداخت نموده است دريافت مي

خود در باشگاه ادامه دهند سوابق  كشتي پس از پايان يك سال بخواهند به عضويت
اگر عضو، سوابق بدي از نظر . گيرد آنها از نظر دعاوي خسارت مورد بررسي قرار مي

شود و چنانچه  دريافت خسارت داشته باشد، حق عضويت بيشتري از او درخواست مي
  .هاي او چند مورد ناچيز باشد ممكن است حق عضويتش تقليل يابد دريافتي

دهند بسيار زياد است به عنوان مثال  پوشش مي P&Iهاي  كلوپ مواردي را كه
باتأسيسات بندري،   كشتي ناشي ازتصادم هاي ناشي ازآلودگي نفتي، مسئوليت مسئوليت

باراندازها و لنگرگاهها، و مسئوليت كشتي در مقابل صاحبان كاالهاي خسارت ديده 
  ...و

هاي  ت حمل كنندگان توسط كلوپدر پايان الزم به ذكر است با توجه اينكه مسئولي
هاي بيمه پس از پرداخت  گيرد و نظر به اينكه شركت اند آي تحت پوشش قرار مي پي

شوند  گذاران مترصد بازيافت خسارت از مسئولين خسارت مي خسارت كاال به بيمه
هاي بيمه بصورت غير مستقيم جهت بازيافت  بنابراين در چنين وضعيتي شركت

  .شوند روبرو مي P&Iي ها كلوپ خسارت با
  هاي هواپيما بيمه -ج 

هاي  هاي هواپيما در بيمه ايران از جمله رشته نها به اين دليل كه بيمهتدر اين قسمت 
آيد اين رشته از بيمه بسيار مختصر مورد  هاي باربري به حساب مي زيرمجموعه بيمه
  :گيرد مطالعه قرار مي

  : برخي از انواع پوششهاي مهم بيمه هواپيما
  بيمه بدنه هواپيما -1

دنه هواپيما با يك قيمت توافقي تحت پوشش قرار نامه، ب بيمهدر اين بخش از 
هاي تمام خطر محسوب شده و صدمات وارده و  اين رشته از بيمه جزو بيمه. گيرد مي

شود مگر آنكه وقوع خسارت  گر پرداخت مي يا از بين رفتن كلي هواپيما توسط بيمه
  .نامه باشد تثنائات مندرج در بيمهبه دليل يكي از اس

  بيمه مسئوليت شخص ثالث -2
خسارات وارده به جان و مال افراد بيرون از هواپيما كه منشأ آن هواپيماي تحت 

  .نامه باشد در وجه زيان ديدگان قابل پرداخت است پوشش بيمه
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  بيمه مسئوليت مسافر -3
موجب بليط داراي  نامه از آنجا كه  شركت هواپيمايي به در اين بخش از بيمه

ها را نزد  باشند اين مسئوليت مسئوليت ناشي از صدمات وارده به مسافرين مي
  .آورند گران در قالب بيمه مسئوليت مسافر تحت پوشش درمي بيمه

  بيمه مسئوليت بار -4
  نامه  اهكنند ر ل و جابجا ميـمايي حمـهاي هواپي ركتــايي كه شـاز آنجا كه بابت باره

نامه صادره پاسخگوي خسارات  اههاي هواپيمايي به موجب ر د شركتنماين صادر مي
توانند از شركت بيمه، پوشش مسئوليت  بنابراين مي. باشند بارهاي ارسالي ميبه وارده 

  .گران اين گونه خسارات را جبران نمايند بار خريداري نمايند تا بيمه
  بيمه مسئوليت توليد -5

ي است كه مبادرت به توليد، تعمير و يا نگهداري هاي نامه براي شركت اين نوع از بيمه
ها، خسارتي به جان   كنند بديهي است چنانچه در نتيجه عمل اين شركت هواپيما مي

  .كند بيمه مسئوليت توليد اين دست از خسارات را جبران مي. ويا مال افراد وارد شود
  : هاي پول نامه بيمه - د

  :شود بيمه وجوه به دو بخش تقسيم مي
  جودي در صندوقمو -1

ها، موجودي نقدي خود اعم از وجه نقد و اوراق بهادر و  بانكها، مؤسسات و شركت
مسكوكات را در تمام مدت شبانه روز در مقابل خطرات و حوادث ناشي از دزدي 

تصرف، قهر و تهديد، آتش سوزي، انفجار، ) حرزبا شكستن (مسلحانه يا غير مسلحانه 
  .نمايند و اغتشاش در محدوده جغرافيايي كشور بيمه ميسيل، زلزله، شورش، اعتصاب 

نرخ بيمه وجوه در صندوق با توجه به ميزان وجوه و ارزش اوراق بهادر و مسكوكات، 
نوع صندوق و محل استقرار آن از نظر منطقه جغرافيايي و نحوه حفاظت از صندوق 

  .گردد تعيين مي) ان و محافظين ساختماننتعداد نگهبا(
  و نقل پول و اوراق بهادربيمه حمل  -2

ها و واحدهاي  ها جهت انتقال پول از دفاتر خود به بانك بانكها، مؤسسات و شركت
تابعه و يا بالعكس و يا مقصدهاي مختلف در داخل شهرها و بين شهرها در سراسر 
كشور در قبال خطرات ناشي از آتش سوزي، انفجار، دزدي مسلحانه و غير مسلحانه، 

  .نامه وجوه انتقالي دارند دگي و عدم تحويل احتياج به بيمهفقدان دست خور
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گردد كه كليه نقل و انتقاالت پول را قبل و يا  گذار متعهد مي در اين نوع قرارداد بيمه
گر برساند و طي اين اطالعيه مبدأ، مقصد،  بالفاصله بعد از حمل سريعاً به اطالع بيمه

هاي ارسالي و براساس  گر طبق اطالعيه و بيمه مقدار پول نقل مكان يافته را قيد نمايد،
هاي نقل مكان يافته با صدور گواهي حمل مراتب را تأييد  مقدار واقعي مجموع پول

  .نمايد مي
نرخ بيمه وجوه انتقالي باتوجه به ميزان وجوه، دفعات حمل، مسافت و محدوده 

و ) و افراد مسلح اتومبيل مخصوص(جغرافيايي و با در نظر گرفتن كليه شرايط ايمني 
  .گردد بيني آن در قرارداد تعيين مي پيش
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  گران لندن براي بيمه كاال ترجمة شرايط مؤسسه بيمه
  C شرايط  – Bشرايط  – Aشرايط 

  )1/1/1982مورخ (
  
  

  Aشرايط 
  خطرهاي بيمه شده

  :شرط خطرات
يا آسيب ديدگي مورد بيمـه شـود بجـز     كه موجب از بين رفتن ييدر اين بيمه كليه خطرها -1

  .گردد زير، بيمه شده محسوب مي 7و  6، 5، 4موارد مذكور در بندهاي 
  :شرط زيان همگاني

هـاي نجـات كـه بـه منظـور پيشـگيري از خسـارت يـا در ارتبـاط بـا            زيان همگاني و هزينه -2
موضوع بندهاي ( پيشگيري از خسارت ايجاد شود به شرط اينكه ناشي از خطرهاي استثناء شده

نباشد و طبق قرارداد حمل و نقل يا قانون و عرف حـاكم  ) يا جاي ديگر اين شرايط 7و  6، 5، 4
  .تعديل و تعيين شده باشد مورد تعهد است

  :شرط مسئوليت متقابل در تصادم
مندرج در قرارداد حمل و نقل خسـارتي  » مسئوليت متقابل در تصادم«هرگاه براساس شرط  -3

گذار مطالبه شود، جبـران آن بـه نسـبت خسـارت قابـل       كشتي حامل كاال از بيمه توسط مالك
در صورتي كه طبق شرط مذكور ادعاي . گر خواهد بود نامه به عهده بيمه پرداخت طبق اين بيمه

گـر   نمايـد مراتـب را بـه بيمـه     گذار موافقت مي خسارتي از طرف مالك كشتي به عمل آيد، بيمه
  .گذار دفاع نمايد در مقابل چنين ادعائي به هزينه خود از بيمهگر  اطالع دهد تا بيمه

  : استثنائات
  :شرط استثنائات عمومي

  :موارد زير در هيچ شرايطي تحت پوشش اين بيمه نيست -4
  .گذار ديدگي يا هزينه ناشي از عمل نادرست عمدي بيمه از بين رفتن، آسيب -1-4
فرسـودگي عـادي و معمـولي مـورد      نشت عادي، كم شدن عادي وزن يا حجم يا -2-4

  .بيمه
اي كه معلول كافي نبودن يا نامناسـب بـودن    ديدگي يا هزينه از بين رفتن، آسيب -3-4

    بندي باشد يا به علت اينكه كاال به روش صحيح براي حمل و نقل آماده نشده  بسته
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  .است اتفاق افتد
ون نيـز   انتينر يـا ليفـت  شـامل چيـدن كـاال در كـ    ) 4-3(بندي مذكور در اين بند  بسته
شود مشروط بر اينكه كاال قبل از شروع بيمه چيده شده باشد يا چيدن كـاال توسـط    مي

  .گذار يا خدمه او انجام پذيرد بيمه
  .ديدگي يا هزينه ناشي از عيب ذاتي يا طبيعت مورد بيمه از بين رفتن، آسيب -4-4
اگرچـه  . ناشـي از تـأخير باشـد    اي كه صـرفاً  ديدگي يا هزينه از بين رفتن، آسيب -5-4

  ).2هاي مذكور در بند  بجز هزينه(تأخير در اثر خطر بيمه شده پيش آيد 
ديدگي يا هزينه ناشي از ورشكستگي، اعسار يا قصور در انجام  از بين رفتن، آسيب -6-4

  .تعهدات مالي مالكان، اجاره كنندگان يا متصديان كشتي
زينه ناشي از استعمال هر نوع سـالح جنگـي كـه    ديدگي يا ه از بين رفتن، آسيب -7-4

اي يا واكـنش مشـابه ديگـر يـا نيـرو يـا مـاده         مستلزم شكافتگي يا ذوب اتمي يا هسته
  .راديواكتيو باشد

  :شرط استثناء عدم قابليت دريانوردي و نامناسب بودن كشتي -5
  :ديدگي يا هزينه ناشي از امور زير در هيچ حالتي از بين رفتن، آسيب -1-5

  عدم قابليت دريانوردي كشتي يا دوبه، -
و يـا كـانتينر يـا     نامناسب بودن كشتي يا دوبه يا هر وسيله حمل و نقل ديگر -

  ليفت ون 
گذار يا خدمه وي زماني كه مورد بيمه در آنها گذارده شده است از  چنانچه بيمه

  .نواقص مذكور مطلع بوده باشد، تحت پوشش اين بيمه نخواهد بود
ابليت دريانوردي كشتي و مناسب بودن آن براي حمـل مـورد بيمـه بـه مقصـد      ق -2-5

با اين حال در صورت عدم آگاهي . باشد شرط ضمني برخورداري از پوشش اين بيمه مي
  .گذار يا خدمه وي از رعايت اين موارد شرط مذكور نقض شده تلقي نخواهد شد بيمه

  :شرط استثناء خطر جنگ
گـر   اي كه معلول خطرهاي زير باشـد مـورد تعهـد بيمـه     دگي يا هزينهدي از بين رفتن، آسيب -6

  :نيست
جنگ، جنگ داخلي، انقالب، شورش، قيام يا زد و خوردهاي ناشي از آنها يـا هـر    -1-6

  .نوع عمل خصمانه به وسيله يا عليه يك قدرت متحارب
عواقـب  و ) ييبه استثناء دزدي دريـا (تصرف، ضبط، توقيف، جلوگيري يا ممانعت  -2-6

  .ناشي از اين امور يا هر نوع اقدام در اين جهت
  .ها، اژدرها و بمبهاي متروكه يا ساير سالحهاي جنگي متروكه مين -3-6
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  :شرط استثناء خطر اعتصاب
  :گر نيست اي كه ناشي از امور زير باشد مورد تعهد بيمه از بين رفتن، آسيب ديدگي يا هزينه -7

گران مواجه با تعطيل كارگـاه، شـركت كننـدگان در    عمل اعتصاب كنندگان، كار -1-7
  .هاي داخلي اغتشاشات كارگري، آشوبها و ناآرامي

  .هاي داخلي اعتصاب، تعطيل كارگاه، اغتشاشات كارگري، آشوبها و ناآرامي -2-7
  .كند عمل هر شخص تروريست يا عمل هر شخصي كه با انگيزه سياسي اقدام مي -3-7

  مدت اعتبار بيمه
  :حملشرط  -8

اين بيمه از زماني كه كاال براي شروع حمل از انبار يا محل نگهداري آن در مبداء  -1-8
گردد، در طول مسير عادي حمـل ادامـه    شود آغاز مي نامه خارج مي مذكور در اين بيمه

  :پذيرد  خاتمه مي) زودتر واقع شود هر كدام(يابد و در يكي از حالتهاي زير  مي
ديگـري   يياليه يا به انبار يا محل نگهداري نهـا  ر محمولتحويل به انبا -1-1-8

  نامه در مقصد مذكور در بيمه
تحويل به هر انبار يا محل نگهداري ديگر، چه قبل از مقصد و چـه در   -2-1-8

  گذار آن انبار يا محل را نامه در صورتي كه بيمه مقصد مذكور در بيمه
  ادي حمل يابراي انبار كردن كاال در غير مسير ع -1-2-1-8
  .به منظور توزيع يا براي مقاصد ديگر تخصيص داده باشد -2-2-1-8

روز از تاريخ تخليه كامل كـاالي مـورد بيمـه از كشـتي در      60انقضاء  -3-1-8
  .تخليه ييبندر نها

تخليه لكن قبل از انقضاء مـدت   ييهرگاه پس از تخليه كاال از كشتي در بندر نها -2-8
نامه حمل شود، ايـن   به مقصد ديگري غير از مقصد مذكور در بيمهبيمه، قرار باشد كاال 

الذكر معتبر است، از تاريخ شـروع حمـل بـه مقصـد      بيمه ضمن اينكه طبق ضوابط فوق
  .ديگر اعتبار نخواهد داشت

گـذار صـورت    اين بيمه در طول مدت تأخير در سفر چنانچه خارج از اختيار بيمه -3-8
تخليه اجباري كاال، بارگيري مجدد يا انتقال كاال به كشـتي  پذيرد، هر نوع تغيير مسير، 

ديگر و نيز در طول مدت هر نوع تغيير سفر چنانچه طبق قرارداد باربري ناشي از اختيار 
تفويض شده به مالكان يا اجاره كنندگان كشتي باشد، بـا رعايـت مـوارد انقضـاء مـدت      

  .استد باقي وبه اعتبار خ 9مذكور در فوق و مقررات شرط 
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  خاتمه قرارداد حمل
  :شرط خاتمه قراداد حمل

گذار قرارداد حمل در بندر يا محلي غير از مقصـد   آمدي خارج از اختيار بيمه اگر در اثر پيش -9
نامه خاتمه يابد يا سفر به نحو ديگري قبل از تحويل كـاال بـه شـرح منـدرج در      مندرج در بيمه

گـر   شود مگر اينكه موضوع فوراً به اطالع بيمه مام ميپايان پذيرد اعتبار اين بيمه نيز ت Aشرط 
اگر حق بيمـه اضـافي از طـرف    (رسيده و تمديد اعتبار بيمه درخواست شود و حق بيمه اضافي 

  :در اين صورت بيمه به اعتبار خود باقي خواهد بود تا. پرداخت گردد) گر مطالبه شود بيمه
ويل گردد و يا در صورتي كه موافقـت  كاال در آن بندر يا محل فروخته شده و تح -1-9

روز پس از ورود كاالي بيمه شده به آن بندر يا  60خاصي به عمل نيامده باشد، تا پايان 
  .محل هر كدام زودتر واقع شود

يا هر مدت بيشتري كه مورد موافقت (روز مذكور  60يا در صورتي كه كاال ظرف  -2-9
نامه يا هر مقصد ديگري حمل شود، تا خاتمه  به مقصد مندرج در بيمه) قرار گرفته باشد

  .8اعتبار بيمه طبق مقررات بند 
  :شرط تغيير سفر

گذار مقصدي را كه براي كاال تعيين شده تغييـر دهـد،    هرگاه پس از شروع اين بيمه، بيمه -10
گر اطالع داده شود، در مقابل حـق بيمـه اضـافي و     اعتبار بيمه به شرطي كه مراتب فوراً به بيمه

  .شود محفوظ خواهد بود شرايطي كه تعيين مي
  مطالبه خسارت

  :اي شرط نفع بيمه -11
گذار جهت استفاده از اين بيمه بايد در هنگام وقوع خسارت نسبت به مورد  بيمه -1-11

  .اي داشته باشد بيمه نفع بيمه
ا گذار حق دارد خسارت ناشي از خطر بيمه شـده ر  باال بيمه 11-1با رعايت بند  -2-11

كه در مدت اعتبار بيمه اتفاق افتاده باشد دريافت نمايد ولو اينكه خسارت قبل از انعقاد 
گـر   گذار از وقوع خسارت آگاه بـوده و بيمـه   واقع شده باشد مگر اينكه بيمه  قرارداد بيمه

  .اطالع نداشته باشد
  :شرط هزينه حمل

از بنـدر يـا مقصـد مـذكور در     اي غيـر   هرگاه در اثر تحقق خطر بيمه شده، سـفر در نقطـه   -12
گـذار در حـد معقـول و متعـارف      گر هر نوع هزينه اضافي را كه بيمه نامه پايان پذيرد، بيمه بيمه

  .براي تخليه، انبارداري و حمل كاال به مقصد متحمل شود پرداخت خواهد كرد
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به رعايـت  گيرد منوط  كه زيان همگاني و هزينه نجات را در برنمي) 12شماره (اعمال اين شرط 
نخواهـد بـود كـه     ييها الذكر بوده و شامل هزينه فوق 7و  6، 5، 4استثنائات مندرج در بندهاي 

  .گذار يا خدمه او باشد ناشي از تقصير، غفلت، اعسار يا قصور در انجام تعهدات مالي بيمه
  :شرط تلف كلي فرضي

رد بيمـه واقعـاً تـرك    خسارت به عنوان تلف كلي فرضي وقتي قابل پرداخت است كه از مو -13
ناپذير باشـد و يـا اينكـه هزينـه نجـات و       مالكيت شود به اين علت كه يا تلف واقعي آن اجتناب

  .نامه از قيمت آن در مقصد بيشتر شود تعمير و حمل مورد بيمه به مقصد مندرج در بيمه
  :شرط ارزش افزوده -14

، بيمـه ارزش اضـافي   گذار بـراي كـاالي موضـوع ايـن بيمـه      در صورتي كه بيمه -1-14
تحصيل نمايد فرض اين است كه ارزش توافق شده كاال شامل مبلغ بيمه شده اين بيمه 

باشـد   هاي ارزش اضافي كه مورد بيمه را تحت پوشش قرار داده است مي و مجموع بيمه
گر در اين بيمه به نسبت مبلغ بيمه شده آن بـه مجمـوع مبـالغ بيمـه      و مسئوليت بيمه
گذار در صورت ادعاي خسارت بايد مداركي  بيمه. هاي موجود خواهد بود شده كليه بيمه

  .گر تسليم نمايد هاي ديگر باشد به بيمه را كه حاكي از مبالغ بيمه بيمه
در صورتي كه موضوع بيمه حاضر بيمه ارزش اضـافي باشـد شـامل شـرط زيـر       -2-14

  :خواهد بود
هـاي   اوليه به اضافه مبالغ بيمه بيمه ارزش توافق شده كاال برابر مجموع مبلغ بيمه شده

باشـد و مسـئوليت    گذار تحصـيل شـده مـي    ارزش اضافي كه براي اين خطر توسط بيمه
. هـا خواهـد بـود    گر در اين بيمه به نسبت مبلغ آن به مجمـوع مبـالغ كليـه بيمـه     بيمه
 هـاي  گذار در صورت ادعاي خسارت بايد مداركي را كه حاكي از مبالغ بيمـه بيمـه   بيمه

  .گر تسليم نمايد ديگر باشد به بيمه
  استفاده از بيمه

  :شرط عدم تعلق منفعت
اين بيمه نبايد براي حمل كننده كاال يـا شـخص ديگـري كـه كـاال در يـد امـاني او قـرار          -15
  .گيرد منشاء سود شود مي

  اقدام براي تقليل خسارت
  :گذار شرط وظايف بيمه

كه بـه موجـب ايـن بيمـه قابـل       يينسبت به خسارتها گذار و كاركنان و نمايندگان او بيمه -16
  :باشد موظفند جبران مي
  اقدامات منطقي در جهت دفع خسارت و تقليل ميزان آن به عمل آورند و -1-16
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مراقبت نمايند كليه حقوق آنها عليه حمل كنندگان كاال، كساني كه كاال در يد  -2-16
  .كامال حفظ و اعمال شودگيرد يا اشخاص ثالث ديگر  اماني آنها قرار مي

گـذار در حـد    را كه بيمـه  ييها گر عالوه بر خسارت قابل پرداخت به موجب اين بيمه هزينه بيمه
  .معقول و متعارف به منظور انجام وظايف فوق متحمل شود به وي پرداخت خواهد كرد

  :شرط اسقاط حق
ازيـابي مـورد بيمـه بـه عمـل      گذار به منظور حفظ، نجات يـا ب  گر يا بيمه اقداماتي كه بيمه -17
شود و حق هيچيـك از طـرفين را تضـييع     آورد به منزله قبول يا رد ترك مالكيت تلقي نمي مي
  .كند نمي

  اجتناب از تأخير
  :شرط اقدام متعارف

گر موظف است در تمام مواردي كه در حدود اختيار اوست در زمينه حمل كاال اقـدام   بيمه -18
  .منطقي به عمل آورد

  و عرفقانون 
  :شرط قانون و عرف انگلستان

  .باشد اين بيمه تابع قانون و عرف انگلستان مي -19
  :تذكر

پوشـش  «اي كـه طبـق ايـن بيمـه بـراي آن       گذار به محض اطـالع از هـر واقعـه    الزم است بيمه
شرط استفاده از چنـين  . گر اطالع دهد در نظر گرفته شده است مراتب را فوراً به بيمه» محفوظ

  .جام اين وظيفه خواهد بودپوششي ان
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  Bشرايط 
  خطرهاي بيمه شده

  :شرط خطرات
پوشـش  ) زيـر  7و  6، 5، 4به استثناء مـوارد منـدرج در بنـدهاي    (اين بيمه خطرهاي زير را  -1

  :دهد مي
از بين رفتن يا آسيب ديدگي مورد بيمه در صورتي كـه منطقـاً ناشـي از يكـي از      -1-1

  :امور زير باشد
  ي يا انفجارآتش سوز -1-1-1
  به گل نشستن، غرق شدن يا واژگون شدن كشتي يا دوبه -2-1-1
  واژگون شدن يا از خط خارج شدن وسيله حمل و نقل زميني -3-1-1
تصادم يا برخورد كشتي يا دوبه يا هـر وسـيله نقليـه ديگـر بـا جسـم        -4-1-1

  خارجي بجز آب
  تخليه كاال در بندر اضطراري -5-1-1
  آتش فشان يا صاعقه لرزه،  زمين -6-1-1

  :ديدگي مورد بيمه به علت از بين رفتن يا آسيب -2-1
  تفديه در زيان همگاني -1-2-1
  به دريا انداختن يا طعمه دريا شدن كاال يا تجهيزات كشتي -2-2-1
ورود آب دريا، درياچه يا رودخانه به كشتي، دوبه، وسيله نقليـه ديگـر،    -3-2-1

  يا محل نگهداري كاال) ليفت ون(اال كانتينتر، وسيله باال بردن ك
از بين رفتن كامل هر بسته كاال در كشتي يا دوبه يا از بين رفتن كامل بـه علـت    -3-1

  سقوط در هنگام بارگيري يا تخليه
  :شرط زيان همگاني

هـاي نجـات كـه بـه منظـور پيشـگيري از خسـارت يـا در ارتبـاط بـا            زيان همگاني و هزينه -2
در ارتباط با پيشگيري از خسارت ايجاد شود بـه شـرط اينكـه ناشـي از      پيشگيري از خسارت يا
نباشـد و طبـق   ) يا جاي ديگر اين شـرايط  7و  6، 5، 4موضوع بندهاي (خطرهاي استثناء شده 

  .قرارداد حمل و نقل يا قانون و عرف حاكم تعديل و تعيين شده باشد مورد تعهد است
  :شرط مسئوليت متقابل در تصادم

مندرج در قرارداد حمل و نقل خسـارتي  » مسئوليت متقابل در تصادم«براساس شرط هرگاه  -3
گذار مطالبه شود، جبـران آن بـه نسـبت خسـارت قابـل       توسط مالك كشتي حامل كاال از بيمه

در صورتي كه طبق شرط مذكور ادعاي . گر خواهد بود نامه به عهده بيمه پرداخت طبق اين بيمه
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گـر   نمايـد مراتـب را بـه بيمـه     گذار موافقت مي به عمل آيد، بيمه خسارتي از طرف مالك كشتي
  .گذار دفاع نمايد گر در مقابل چنين ادعائي به هزينه خود از بيمه اطالع دهد تا بيمه

  استثنائات
  :شرط استثنائات عمومي

  .موارد زير در هيچ شرايطي تحت پوشش اين بيمه نيست -4
  گذار نه ناشي از عمل نادرست عمدي بيمهديدگي يا هزي از بين رفتن، آسيب -1-4
نشت عادي، كم شدن عادي وزن يا حجم يا فرسـودگي عـادي و معمـولي مـورد      -2-4

  بيمه
ايي كه معلول كافي نبودن يا نامناسب بـودن   ديدگي يا هزينه از بين رفتن، آسيب -3-4

نشـده   بندي باشد يا به علت اينكه كاال به روش صحيح براي حمـل و نقـل آمـاده    بسته
  است اتفاق افتد

ون نيـز   شـامل چيـدن كـاال در كـانتينر يـا ليفـت      ) 4-3(بندي مذكور دز اين بند  بسته
شود مشروط بر اينكه كاال قبل از شروع بيمه چيده شده باشد يا چيدن كـاال توسـط    مي

  گذار يا خدمه او انجام پذيرد بيمه
  تي يا طبيعت مورد بيمهديدگي يا هزينه ناشي از عيب ذا از بين رفتن، آسيب -4-4
اگرچـه  . اي كه صرفاً ناشـي از تـأخير باشـد    از بين رفتن، آسيب ديدگي يا هزينه -5-4

  )2هاي مذكور در بند  بجز هزينه(تأخير در اثر خطر بيمه شده پيش آيد 
ديدگي يا هزينه ناشي از ورشكستگي، اعسار يا قصور در انجام  از بين رفتن، آسيب -6-4

  كنندگان يا متصديان كشتي لكان، مديران، اجارهتعهدات مالي ما
  خسارتهاي وارد به مورد بيمه ناشي از عمل عمدي هر شخص يا اشخاص -7-4
ديدگي يا هزينه ناشي از استعمال هر نوع سـالح جنگـي كـه     از بين رفتن، آسيب -8-4

اي يـا واكـنش مشـابه ديگـر يـا نيـرو يـا مـاده          مستلزم شكافتگي يا ذوب اتمـي هسـته  
  ديواكتيو باشدرا

  :شرط استثناء عدم قابليت دريانوردي و نامناسب بودن كشتي -5
  :ديدگي يا هزينه ناشي از امور زير در هيچ حالتي از بين رفتن، آسيب -1-5

  عدم قابليت دريانوردي كشتي يا دوبه -
نامناسب بودن كشتي يا دوبه يا هر وسيله حمل و نقل ديگر و يـا كـانتينر يـا     -

  ون ليفت
گذار يا خدمه وي زماني كه مورد بيمه در آنها گذارده شده است از  نانچه بيمهچ

  نواقص مذكور مطلع بوده باشد، تحت پوشش اين بيمه نخواهد بود
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قابليت دريانوردي كشتي و مناسب بودن آن براي حمـل مـورد بيمـه بـه مقصـد       -2-5
ر صورت عدم آگاهي با اين حال د. باشد شرط ضمني برخورداري از پوشش اين بيمه مي

  .گذار يا خدمه وي از رعايت اين موارد شرط مذكور نقض شده تلقي نخواهد شد بيمه
  :شرط استثناء خطر جنگ

گـر   زير باشد مـورد تعهـد بيمـه   اي كه معلول خطرهاي  از بين رفتن، آسيب ديدگي يا هزينه -6
  :نيست 

ناشي از آنها يـا هـر    جنگ، جنگ داخلي، انقالب، شورش، قيام يا زد و خوردهاي -1-6
  نوع عمل خصمانه به وسيله يا عليه يك قدرت متحارب

تصرف، ضبط، توقيف، جلوگيري يا ممانعت و عواقب ناشي از اين امور يا هـر نـوع    -2-6
  اقدام در اين جهت

  ها، اژدرها و بمبهاي متروكه يا ساير سالحهاي جنگي متروكه مين -3-6
  :شرط استثناء خطر اعتصاب

  :گر نيست اي كه ناشي از امور زير باشد مورد تعهد بيمه ديدگي يا هزينه ن رفتن، آسيباز بي -7
دگان در نـ عمل اعتصاب كنندگان، كارگران مواجه با تعطيل كارگـاه، شـركت كن   -1-7

  اغتشاشات كارگري، آشوبها و ناآراميهاي داخلي
  اي داخلياشات كارگري، آشوبها و ناآراميهتشاعتصاب، تعطيل كارگاه، اغ -2-7
  كند عمل هر شخص تروريست يا عمل هر شخصي كه با انگيزه سياسي اقدام مي -3-7

  مدت اعتبار بيمه
  :شرط حمل -8

اين بيمه از زماني كه كاال براي شروع حمل از انبار يا محل نگهداري آن در مبداء  -1-8
مـل ادامـه   گردد، در طول مسير عادي ح شود آغاز مي نامه خارج مي مذكور در اين بيمه

  پذيرد خاتمه مي) هر كدام زودتر واقع شود(يابد و در يكي از حالتهاي زير  مي
ديگـري   ييتحويل به انبار محمول اليه يا به انبار يا محل نگهداري نها -1-1-8

  نامه در مقصد مذكور در بيمه
تحويل به هر انبار يا محل نگهداري ديگر، چه قبل از مقصد و چـه در   -2-1-8

  :نبار يا محل رااگذار آن  نامه، در صورتي كه بيمه كور در بيمهمقصد مذ
  براي انبار كردن كاال در غير مسير عادي حمل يا -1-2-1-8
  به منظور توزيع يا براي مقاصد ديگر -2-2-1-8

  تخصيص داده باشد



74 
 

روز از تـاريخ تخليـه كامــل كـاالي مـورد بيمــه از      60انقضـاء   -3-1-8
  هتخلي ييكشتي در بندر نها

تخليه لكن قبل از انقضاء مـدت   ييهرگاه پس از تخليه كاال از كشتي در بندر نها -2-8
نامه حمل شود، ايـن   بيمه، قرار باشد كاال به مقصد ديگري غير از مقصد مذكور در بيمه

الذكر معتبر است، از تاريخ شـروع حمـل بـه مقصـد      بيمه ضمن اينكه طبق ضوابط فوق
  .ديگر اعتبار نخواهد داشت

گـذار صـورت    اين بيمه در طول مدت تأخير در سفر چنانچه خارج از اختيار بيمه -3-8
پذيرد، هر نوع تغيير مسير، تخليه اجباري كاال، بارگيري مجدد يا انتقال كاال به كشـتي  
ديگر و نيز در طول مدت هر نوع تغيير سفر چنانچه طبق قرارداد باربري ناشي از اختيار 

يا اجاره كنندگان كشتي باشد، بـا رعايـت مـوارد انقضـاء مـدت      تفويض شده به مالكان 
  .به اعتبار خود باقي است 9مذكور در فوق و مقررات شرط 

  خاتمه قرارداد حمل
  :شرط خاتمه قرارداد حمل

گذار قرارداد حمل در بندر يا محلي غير از مقصـد   آمدي خارج از اختيار بيمه اگر در اثر پيش -9
تمه يابد يا سفر به نحو ديگري قبل از تحويل كـاال بـه شـرح منـدرج در     نامه خا مندرج در بيمه

گـر   شود مگر اينكه موضوع فوراً به اطالع بيمـه  پايان پذيرد اعتبار اين بيمه نيز تمام مي 8شرط 
اگر حق بيمـه اضـافي از طـرف    (رسيده و تمديد اعتبار بيمه درخواست شود و حق بيمه اضافي 

  :در اين صورت بيمه به اعتبار خود باقي خواهد بود تا. خت گرددپردا) گر مطالبه شود بيمه
كاال در آن بندر يا محل فروخته شده و تحويل گردد و يا در صورتي كه موافقـت   -1-9

روز پس از ورود كاالي بيمه شده به آن بندر يا  60خاصي به عمل نيامده باشد، تا پايان 
  محل هر كدام زودتر واقع شود

يا هر مدت بيشتري كه مورد موافقت (روز مذكور  60رتي كه كاال ظرف يا در صو -2-9
نامه يا هر مقصد ديگري حمل شود، تا خاتمه  به مقصد مندرج در بيمه) قرار گرفته باشد

  8اعتبار بيمه طبق مقررات بند 
  :شرط تغيير سفر

ه تغييـر دهـد،   گذار مقصدي را كه براي كاال تعيين شد هرگاه پس از شروع اين بيمه، بيمه -10
گر اطالع داده شود، در مقابل حـق بيمـه اضـافي و     اعتبار بيمه به شرطي كه مراتب فوراً به بيمه

  .شود محفوظ خواهد بود شرايطي كه تعيين مي
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  مطالبه خسارت
  :اي بيمه شرط نفع -11

گذار جهت استفاده از اين بيمه بايد در هنگام وقوع خسارت نسبت به مورد  بيمه -1-11
  اي داشته باشد مه نفع بيمهبي
گذار حق دارد خسارت ناشي از خطر بيمه شده را  باال بيمه 11-1با توجه به بند  -2-11

كه در مدت اعتبار بيمه اتفاق افتاده باشد دريافت نمايد ولو اينكه خسارت قبل از انعقاد 
گـر   ده و بيمـه گذار از وقوع خسارت آگاه بـو  قرارداد بيمه واقع شده باشد مگر اينكه بيمه

  اطالع نداشته باشد
  :شرط هزينه حمل

اي غيـر از بنـدر يـا مقصـد مـذكور در       هرگاه در اثر تحقق خطر بيمه شده، سـفر در نقطـه   -12
گـذار در حـد معقـول و متعـارف      گر هر نوع هزينه اضافي را كه بيمه نامه پايان پذيرد، بيمه بيمه

اعمال اين شرط . حمل شود پرداخت خواهد كردبراي تخليه، انبارداري و حمل كاال به مقصد مت
گيرد منوط به رعايت استثنائات مندرج  كه زيان همگاني و هزينه نجات را در برنمي) 12شماره (

نخواهـد بـود كـه ناشـي از تقصـير،       ييها الذكر بوده و شامل هزينه فوق 7و  6، 5، 4در بندهاي 
  .گذار يا خدمه او باشد غفلت، اعسار يا قصور در انجام تعهدات مالي بيمه

  :شرط تلف كلي فرضي
خسارت به عنوان تلف كلي فرضي وقتي قابل پرداخت است كه از مورد بيمـه واقعـاً تـرك     -13

ناپذير باشـد و يـا اينكـه هزينـه نجـات و       مالكيت شود به اين علت كه يا تلف واقعي آن اجتناب
  قيمت آن در مقصد بيشتر شودنامه از  تعمير و حمل مورد بيمه به مقصد مندرج در بيمه

  :شرط ارزش افزوده -14
گذار بـراي كـاالي موضـوع ايـن بيمـه، بيمـه ارزش اضـافي         در صورتي كه بيمه -1-14

تحصيل نمايد فرض اين است كه ارزش توافق شده كاال شامل مبلغ بيمه شده اين بيمه 
باشـد   است ميهاي ارزش اضافي كه مورد بيمه را تحت پوشش قرار داده  و مجموع بيمه

  گر در اين بيمه به نسبت مبلغ بيمه شده آن بـه مجمـوع مبـالغ بيمـه     و مسئوليت بيمه
  هاي موجود خواهد بود شده كليه بيمه

هـاي   گذار در صورت ادعاي خسارت بايد مداركي را كه حاكي از مبالغ بيمـه بيمـه   بيمه
  گر تسليم نمايد ديگر باشد به بيمه

يمه حاضر بيمه ارزش اضـافي باشـد شـامل شـرط زيـر      در صورتي كه موضوع ب -2-14
  :خواهد بود
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ارزش توافق شده كاال براي مجموع مبلغ بيمه شده بيمه اوليـه بـه اضـافه مبـالغ بيمـه      
باشـد و   گـذار تحصـيل شـده مـي     بيمه طهاي ارزش اضافي كه براي اين خطر توس بيمه

هـا خواهـد    الغ كليه بيمهگر در اين بيمه به نسبت مبلغ آن به مجموع مب مسئوليت بيمه
  بود

هـاي   گذار در صورت ادعاي خسارت بايد مداركي را كه حاكي از مبالغ بيمـه بيمـه   بيمه
  .گر تسليم نمايد ديگر باشد به بيمه

  استفاده از بيمه
  :شرط عدم تعلق منفعت

اين بيمه نبايد براي حمل كننده كاال يـا شـخص ديگـري كـه كـاال در يـد امـاني او قـرار          -15
  گيرد منشاء سود شود مي

  اقدام براي تقليل خسارت
  :گذار شرط وظايف بيمه

كه بـه موجـب ايـن بيمـه قابـل       ييگذار و كاركنان و نمايندگان او نسبت به خسارتها بيمه -16
  :باشد موظفند جبران مي
  اقدامات منطقي در جهت دفع خسارت و تقليل ميزان آن به عمل آورند و -1-16
كليه حقوق آنها عليه حمل كنندگان كاال، كساني كه كاال در يد مراقبت نمايند  -2-16

  گيرد يا اشخاص ثالث ديگر كامال حفظ و اعمال شود اماني آنها قرار مي
گـذار در حـد    را كه بيمـه  ييها گر عالوه بر خسارت قابل پرداخت به موجب اين بيمه هزينه بيمه

  د به وي پرداخت خواهد كردمعقول و متعارف به منظور انجام وظايف فوق متحمل شو
  :شرط اسقاط حق

گذار به منظور حفظ، نجات يـا بازيـابي مـورد بيمـه بـه عمـل        گر يا بيمه اقداماتي كه بيمه -17
شود و حق هيچيـك از طـرفين را تضـييع     آورد به منزله قبول يا رد ترك مالكيت تلقي نمي مي
  كند نمي

  اجتناب از تأخير
  :شرط اقدام متعارف

ذار موظف است در تمام مواردي كه در حدود اختيـار اوسـت در زمينـه حمـل كـاال      گ بيمه -18
  اقدام منقطقي به عمل آورد

  قانون و عرف
  :شرط قانون و عرف انگلستان
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  باشد اين بيمه تابع قانون عرف انگلستان مي -19
  :تذكر

وشـش  پ«بـراي آن   مـه اي كـه طبـق ايـن بي    گذار به محض اطـالع از هـر واقعـه    الزم است بيمه
شرط استفاده از چنـين  . گر اطالع دهد در نظر گرفته شده است مراتب را فوراً به بيمه» محفوظ

  . پوششي انجام اين وظيفه خواهد بود



78 
 

  Cشرايط 
  خطرهاي بيمه شده

  :شرط خطرات
  :دهد پوشش مي) زير 7،6،5،4به استثناء موارد مندرج در بندهاي (اين بيمه خطرهاي زير را -1

ديدگي مورد بيمه در صورتي كه منطقـاً بـه سـبب يكـي از      رفتن يا آسيباز بين  -1-1
  :امور زير باشد

  آتش سوزي يا انفجار -1-1-1
، غـرق شـدن يـا    (Stranding – Grounding)بـه گـل نشسـتن     -2-1-1

  واژگون شدن كشتي يا دوبه
  واژگون شدن يا از خط خارج شدن وسيله حمل و نقل زميني -3-1-1
برخورد كشتي يا دوبه يا وسيله حمـل و نقـل ديگـر بـا هـر      تصادم يا  -4-1-1

  جسم خارجي بجز آب
  تخليه كاال در بندر اضطراري -5-1-1

  :ديدگي مورد بيمه به علت از بين رفتن آسيب -2-1
  تفديه در زيان همگاني -1-2-1
  به دريا انداختن كاال يا تجهيزات كشتي -2-2-1

  :شرط زيان همگاني
هـاي نجـات كـه بـه منظـور پيشـگيري از خسـارت يـا در ارتبـاط بـا            نهزيان همگاني و هزي -2
ضوع بندهاي وم(ري از خسارت ايجاد شود به شرط اينكه ناشي از خطرهاي استثناء شده شگيپي
نباشد و طبق قرارداد حمل و نقل يا قانون و عرف حـاكم  ) يا جاي ديگر اين شرايط 7و  6، 5، 4

  استتعديل و تعيين شده باشد مورد تعهد 
  :شرط مسئوليت متقابل در تصادم

مندرج در قرارداد حمل و نقل خسـارتي  » مسئوليت متقابل در تصادم«هرگاه براساس شرط  -3
گذار مطالبه شود، جبـران آن بـه نسـبت خسـارت قابـل       توسط مالك كشتي حامل كاال از بيمه

بق شرط مذكور ادعاي در صورتي كه ط. گر خواهد بود نامه به عهده بيمه پرداخت طبق اين بيمه
گـر   نمايـد مراتـب را بـه بيمـه     گذار موافقت مي خسارتي از طرف مالك كشتي به عمل آيد، بيمه

  .گذار دفاع نمايد گر در مقابل چنين ادعائي به هزينه خود از بيمه اطالع دهد تا بيمه
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  استثنائات
  :شرط اسثنائات عمومي

  :ه نيستموارد زير در هيچ شرايطي تحت پوشش اين بيم -4
  گذار ديدگي يا هزينه ناشي از عمل نادرست عمدي بيمه از بين رفتن، آسيب -1-4
نشت عادي، كم شدن عادي وزن يا حجم يا فرسـودگي عـادي و معمـولي مـورد      -2-4

  بيمه
اي كه معلول كافي نبودن يا نامناسـب بـودن    ديدگي يا هزينه از بين رفتن، آسيب -3-4

ينكه كاال به روش صحيح براي حمـل و نقـل آمـاده نشـده     بندي باشد يا به علت ا بسته
شامل چيدن كـاال در كـانتينر يـا    ) 4-3(بندي مذكور در اين بند  بسته. است اتفاق افتد

شود مشروط بر اينكه كاال قبل از شروع بيمه چيده شده باشد يا چيدن  ون نيز مي ليفت
  گذار يا خدمه او انجام پذيرد كاال توسط بيمه

  ديدگي يا هزينه ناشي از عيب ذاتي يا طبيعت مورد بيمه ين رفتن، آسيباز ب -4-4
اگرچـه  . اي كه صـرفاً ناشـي از تـأخير باشـد     ديدگي يا هزينه از بين رفتن، آسيب -5-4

  ).2هاي مذكور در بند  هزينه به جز(در اثر خطر بيمه شده پيش آيد  تأخير
رشكستگي، اعسار يا قصور در انجام ديدگي يا هزينه ناشي از و از بين رفتن، آسيب -6-4

  تعهدات مالي مالكان، مديران، اجاره كنندگان يا متصديان كشتي
  خسارتهاي وارد به مورد بيمه ناشي از عمل عمدي هر شخص يا اشخاص -7-4
ديدگي يا هزينه ناشي از استعمال هر نوع سـالح جنگـي كـه     از بين رفتن، آسيب -8-4

اي يا واكـنش مشـابه ديگـر يـا نيـرو يـا مـاده         يا هستهمستلزم شكافتگي يا ذوب اتمي 
  راديواكتيو باشد

  :شرط عدم قابليت دريانوردي و نامناسب بودن كشتي -5
  :ديدگي يا هزينه ناشي از امور زير در هيچ حالتي از بين رفتن، آسيب -1-5

  عدم قابليت دريانوردي كشتي يا دوبه -
حمل و نقل ديگر و يـا كـانتينر يـا     نامناسب بودن كشتي يا دوبه يا هر وسيله -

گذار يا خدمه وي زماني كه مورد بيمـه در آنهـا گـذارده     چنانچه بيمه. ون ليفت
  شده است از نواقص مذكور مطلع بوده باشد، تحت پوشش اين بيمه نخواهد بود

قابليت دريانوردي كشتي و مناسب بودن آن براي حمـل مـورد بيمـه بـه مقصـد       -2-5
با اين حال در صورت عدم آگاهي . باشد اري از پوشش اين بيمه ميشرط ضمني برخورد

  .گذار يا خدمه وي از رعايت اين موارد شرط مذكور نقض شده تلقي نخواهد شد بيمه



80 
 

گـر   اي كه معلول خطرهاي زير باشـد مـورد تعهـد بيمـه     ديدگي يا هزينه از بين رفتن، آسيب -6
  : نيست

قيام يا زد و خوردهاي ناشي از آنها يـا هـر    جنگ، جنگ داخلي، انقالب، شورش، -1-6
  نوع عمل خصمانه به وسيله يا عليه يك قدرت متحارب

تصرف، ضبط، توقيف، جلوگيري يا ممانعت و عواقب ناشي از اين امور يا هـر نـوع    -2-6
  اقدام در اين جهت

  ها، اژدرها و بمبمهاي متروكه يا ساير سالحهاي جنگي متروكه مين -3-6
  :ء خطر اعتصابشرط استثنا

  :گر نيست اي كه ناشي از امور زير باشد مورد تعهد بيمه ديدگي يا هزينه از بين رفتن، آسيب -7
عمل اعتصاب كنندگان، كارگران مواجه با تعطيل كارگـاه، شـركت كننـدگان در     -1-7

  اغتشاشات كارگري و آشوبها و ناآراميهاي داخلي
  هاي داخلي رگري، آشوبها و ناآرامياعتصاب، تعطيل كارگاه، اغتشاشات كا -2-7
  كند عمل هر شخص تروريست يا عمل هر شخصي كه با انگيزه سياسي اقدام مي -3-7

  مدت اعتبار بيمه
  :شرط حمل -8

اين بيمه از زماني كه كاال براي شروع حمل از انبار يا محل نگهداري آن در مبداء  -1-8
گردد، در طول مسير عادي حمـل ادامـه    شود آغاز مي نامه خارج مي مذكور در اين بيمه

  .پذيرد خاتمه مي) هر كدام زودتر واقع شود(يابد و در يكي از حالتهاي زير  مي
ديگـري   يياليه يا به انبار يا محل نگهداري نهـا  تحويل به انبار محمول -1-1-8

  نامه در مقصد مذكور در بيمه
ل از مقصد و چـه در  تحويل به هر انبار يا محل نگهداري ديگر، چه قب -2-1-8

  :نبار يا محل رااگذار آن  نامه، در صورتي كه بيمه مقصد مذكور در بيمه
  براي انبار كردن كاال در غير مسير عادي حمل يا -1-2-1-8
  تخصيص داده باشد به منظور توزيع يا براي مقاصد ديگر -2-2-1-8

ز كشـتي در  روز از تاريخ تخليه كامل كـاالي مـورد بيمـه ا    60انقضاء  -3-1-8
  تخليه ييبندر نها

تخليه لكن قبل از انقضاء مـدت   ييهرگاه پس از تخليه كاال از كشتي در بندر نها -2-8
نامه حمل شود، ايـن   بيمه، قرار باشد كاال به مقصد ديگري غير از مقصد مذكور در بيمه

الذكر معتبر است، از تاريخ شـروع حمـل بـه مقصـد      بيمه ضمن اينكه طبق ضوابط فوق
  .ديگر اعتبار نخواهد داشت
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گـذار صـورت    اين بيمه در طول مدت تأخير در سفر چنانچه خارج از اختيار بيمه -3-8
پذيرد، هر نوع تغيير مسير، تخليه اجباري كاال، بارگيري مجدد يا انتقال كاال به كشـتي  

تيار ديگر و نيز در طول مدت هر نوع تغيير سفر چنانچه طبق قرارداد باربري ناشي از اخ
تفويض شده به مالكان يا اجاره كنندگان كشتي باشد، بـا رعايـت مـوارد انقضـاء مـدت      

  .به اعتبار خود باقي است 9مذكور در فوق و مقررات شرط 
  خاتمه قرارداد حمل

  :شرط خاتمه قرارداد حمل
قصـد  گذار قرارداد حمل در بندر يا محلي غير از م آمدي خارج از اختيار بيمه اگر در اثر پيش -9

نامه خاتمه يابد يا سفر به نحو ديگري قبل از تحويل كـاال بـه شـرح منـدرج در      مندرج در بيمه
گـر   شود مگر اينكه موضوع فوراً به اطالع بيمـه  پايان پذيرد اعتبار اين بيمه نيز تمام مي 8شرط 

 اگر حق بيمـه اضـافي از طـرف   (رسيده و تمديد اعتبار بيمه درخواست شود و حق بيمه اضافي 
  :در اين صورت بيمه به اعتبار خود باقي خواهد بود تا. پرداخت گردد) گر مطالبه شود بيمه

كاال در آن بندر يا محل فروخته شده و تحويل گردد و يا در صورتي كه موافقـت   -1-9
روز پس از ورود كاالي بيمه شده به آن بندر يا  60خاصي به عمل نيامده باشد، تا پايان 

  تر واقع شودمحل هر كدام زود
يا هر مدت بيشتري كه مورد موافقت (روز مذكور  60يا در صورتي كه كاال ظرف  -2-9

نامه يا هر مقصد ديگري حمل شود، تا خاتمه  به مقصد مندرج در بيمه) قرار گرفته باشد
  8اعتبار بيمه طبق مقررات بند 

  :شرط تغيير سفر
را كه براي كاال تعيين شده تغييـر دهـد،    گذار مقصدي هرگاه پس از شروع اين بيمه، بيمه -10

گر اطالع داده شود، در مقابل حـق بيمـه اضـافي و     اعتبار بيمه به شرطي كه مراتب فوراً به بيمه
  .شود محفوظ خواهد بود شرايطي كه تعيين مي

  مطالبه خسارت
  :اي بيمه شرط نفع -11

ع خسارت نسبت به مورد گذار جهت استفاده از اين بيمه بايد در هنگام وقو بيمه -1-11
  اي داشته باشد بيمه نفع بيمه

گذار حق دارد خسارت ناشي از خطر بيمه شده را  باال بيمه 11-1با توجه به بند  -2-11
كه در مدت اعتبار بيمه اتفاق افتاده باشد دريافت نمايد ولو اينكه خسارت قبل از انعقاد 

گـر   ر از وقوع خسارت آگاه بـوده و بيمـه  گذا قرارداد بيمه واقع شده باشد مگر اينكه بيمه
  اطالع نداشته باشد



82 
 

  :شرط هزينه حمل
اي غيـر از بنـدر يـا مقصـد مـذكور در       هرگاه در اثر تحقق خطر بيمه شده، سـفر در نقطـه   -12

گـذار در حـد معقـول و متعـارف      گر هر نوع هزينه اضافي را كه بيمه نامه پايان پذيرد، بيمه بيمه
  . ي و حمل كاال به مقصد متحمل شود پرداخت خواهد كردبراي تخليه، انباردار

گيرد منوط به رعايـت   كه زيان همگاني و هزينه نجات را در برنمي) 12شماره (اعمال اين شرط 
نخواهـد بـود كـه     ييها الذكر بوده و شامل هزينه فوق 7و  6، 5، 4استثنائات مندرج در بندهاي 

  .گذار يا خدمه او باشد انجام تعهدات مالي بيمه ناشي از تقصير، غفلت، اعسار يا قصور در
  :شرط تلف كلي فرضي

خسارت به عنوان تلف كلي فرضي وقتي قابل پرداخت است كه از مورد بيمـه واقعـاً تـرك     -13
ناپذير باشـد و يـا اينكـه هزينـه نجـات و       مالكيت شود به اين علت كه يا تلف واقعي آن اجتناب

  نامه از قيمت آن در مقصد بيشتر شود د مندرج در بيمهتعمير و حمل مورد بيمه به مقص
  :شرط ارزش افزوده -14

گذار بـراي كـاالي موضـوع ايـن بيمـه، بيمـه ارزش اضـافي         در صورتي كه بيمه -1-14
تحصيل نمايد فرض اين است كه ارزش توافق شده كاال شامل مبلغ بيمه شده اين بيمه 

باشـد   ه را تحت پوشش قرار داده است ميهاي ارزش اضافي كه مورد بيم و مجموع بيمه
  گر در اين بيمه به نسبت مبلغ بيمه شده آن بـه مجمـوع مبـالغ بيمـه     و مسئوليت بيمه
گـذار در صـورت ادعـاي خسـارت بايـد       بيمـه .  هاي موجود خواهد بـود  شده كليه بيمه

  گر تسليم نمايد هاي ديگر باشد به بيمه مداركي را كه حاكي از مبالغ بيمه بيمه
در صورتي كه موضوع بيمه حاضر بيمه ارزش اضـافي باشـد شـامل شـرط زيـر       -2-14

  :خواهد بود
ارزش توافق شده كاال براي مجموع مبلغ بيمه شده بيمه اوليه به اضـافه مبـالغ   

گـذار تحصـيل شـده     بيمه طهاي ارزش اضافي كه براي اين خطر توس بيمه بيمه
ه نسبت مبلغ آن بـه مجمـوع مبـالغ    گر در اين بيمه ب باشد و مسئوليت بيمه مي

  ها خواهد بود كليه بيمه
گذار در صورت ادعاي خسارت بايد مـداركي را كـه حـاكي از مبـالغ بيمـه       بيمه
  .گر تسليم نمايد هاي ديگر باشد به بيمه بيمه

  استفاده از بيمه
  :شرط عدم تعلق منفعت

ال در يـد امـاني او قـرار    اين بيمه نبايد براي حمل كننده كاال يـا شـخص ديگـري كـه كـا      -15
  گيرد منشاء سود شود مي
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  اقدام براي تقليل خسارت

  :گذار شرط وظايف بيمه
كه بـه موجـب ايـن بيمـه قابـل       ييگذار و كاركنان و نمايندگان او نسبت به خسارتها بيمه -16

  :باشد موظفند جبران مي
  ورند و تقليل ميزان آن به عمل آ اقدامات منطقي در جهت دفع خسارت -1-16
مراقبت نمايند كليه حقوق آنها عليه حمل كنندگان كاال، كساني كه كاال در يد  -2-16

  .گيرد يا اشخاص ثالث ديگر كامال حفظ و اعمال شود اماني آنها قرار مي
گـذار در حـد    را كه بيمـه  ييها گر عالوه بر خسارت قابل پرداخت به موجب اين بيمه هزينه بيمه

  . ور انجام وظايف فوق متحمل شود به وي پرداخت خواهد كردمعقول و متعارف به منظ
  :شرط اسقاط حق

منظور حفظ، نجـات يـا بازيـابي مـورد بيمـه بـه عمـل         گذار به گر يا بيمه اقداماتي كه بيمه -17
شـود و حـق هيچيـك از طـرفين را تضـييع       مالكيت تلقي نمي آورد به منزله قبول يا ردترك مي
  . كند نمي

  راجتناب از تأخي
  :شرط اقدام متعارف

گذار موظف است در تمام مواردي كه در حدود اختيار اوست در زمينه حمل كاال اقدام  بيمه-18
  منطقي به عمل آورد

  قانون و عرف
  :شرط قانون و عرف انگلستان

  باشد عرف انگلستان ميو اين بيمه تابع قانون  -19
  :تذكر

پوشـش  «بـراي آن   مـه اي كـه طبـق ايـن بي    گذار به محض اطـالع از هـر واقعـه    الزم است بيمه
شرط استفاده از چنـين  . گر اطالع دهد در نظر گرفته شده است مراتب را فوراً به بيمه» محفوظ

  پوششي انجام اين وظيفه خواهد بود
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  هاي انگليسي آشنايي با برخي واژه
  

  Heavy eather  هواي نامساعد دريايي 
  Salvage charges     هاي نجات  هزينه
  Sue&Labor  هاي تعقيب و اقدام هزينه

   Bottomry bonds           وام دريايي 
   Incoterms المللي  هاي بازرگاني بين واژه

  موضوع مورد بيمه
 Subject matter of insurance    

  Clauses                    مجموعه شرايط 
  Certificate of origin      گواهي مبدأ
    Freight                          كرايه حمل

                             Franchiseفرانشيز 
  Invoice                               فاكتور 

  Sinking                           غرق شدن
  Inherent vice                 عيب ذاتي 

                  Non deliveryعدم تحويل 
  Unclassified            بندي نشده طبقه
  Classified                بندي شده  طبقه

گر مهـر و   نامه زيان همگاني كه بيمه ضمانت
       Average guaranteeكند  امضا مي
گذار مهـر   نامه زيان همگاني كه بيمه ضمانت

             Average bondكند  و امضا مي
   General condition      شرايط عمومي

   pecial condition      رايط خصوصي ش
   Sum insured                 سرمايه بيمه

  General average         زيان همگاني 
                         Piracyزني دريايي  راه

  Theft                                   دزدي 
  Perils of the sea            خطرات دريا

  Actual total loss   قعيخسارت كلي وا
  خسارت كلي فرضي 

Constructive total loss   
   Loss                                  خسارت 

                              Damageخسارت 
  Partshipment             حمل به دفعات

 حمايت و غرامت 
Protection&Indemnity P&I  

   Premium                          حق بيمه 
  حسابرس زيان همگاني

 General average adjuster    
  Endorsement                       الحاقيه

  Transhipment      تعويض وسيله حمل
   Tariff                                    تعرفه

                              Collisionتصادم 
  Free on board       تحويل روي عرشه 

                                    Delayتأخير 
   Voyage policy             نامه سفر بيمه
                Time policyنامه زماني  بيمه
   Insurance policy              نامه بيمه
   Underwriter                      گر  بيمه
   Insurer                               گر بيمه
   Insured – assured             گذار بيمه

  Aviation Insurance        ييبيمه هوا
   Cargo Insurance              بيمه كاال 

   Mutual Insurance         بيمه تعاوني
   Marine hull             بيمه بدنه كشتي

   Marine Insurance          بيمه باربري
  Stranding                   گل نشستن به

  Jettison                    به دريا انداختن 
  Clean bill of lading         بارنامه تيز

                               Barratryباراتري 
   Letter of credit L/C    اعتبار اسنادي

  Exclusion                         استثنائات
  Loss adjuster            ياب خسارتارز

   Charter party              اجاره دربستي
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  و مĤخذ منابع

  
  
  

  :فارسي منابع 
  دكتر محمد هوشنگي        بيمه حمل و نقل كاال  -
  دكتر محمد هوشنگي          بيمه بدنه كشتي  -
  المللي اتاق بازرگاني بين         2000راهنماي اينكوترمز  -
  المللي اتاق بازرگاني بين      المللي  و بانكداري بينحمل و نقل  -
  المللي اتاق بازرگاني بين      مقررات متحدالشكل اتاق بازرگاني -
  ييسهراب ميرفخرا          جزوه بيمه باربري  -
  هاي باربري بيمه ايران ستاد بيمه      هاي باربري دستورالعمل جامع بيمه -
  بيمه مركزي ايران    گاني هاي بازر مجموعه قوانين و مقررات بيمه -
  

  :التين منابع 
Contract law & Insurance       Cii 

Aviation Insurance         Rod Margo 
Marine Insurance         R.H. Browne  
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