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   ۱۳۹۲ ماه شهريور  :ريخ تدوينات 
  ۰۶:بازنگري  شماره 
      ۸  از  ۲ :صفحه 

 باربريهاي  هاي مديريت بيمه مجموعه بخشنامه

   : فهرست بخشنامه ها 
  

  وضعيت  شماره صفحه  كد بخشنامه  عنوان  رديف

  نامه صدور بيمه  ۱

  تغييرات دارد  ۳ ۹۲۲۵۰۱  نحوه اعالم نرخ در رشته بيمه هاي باربري  ۱- ۱

  تغييرات ندارد  ۴ ٨٨٢٥٠٢  مه هاي باربري ارزيبيمه نا  ۲- ۱

  تغييرات دارد  ۴  ۹۲۲۵۰۲  نحوه اعالم نرخ در رشته بيمه باربري داخلي  ۳- ۱

  تغييرات ندارد  ۵  ۸۹۲۵۰۳  لزوم پيوست شرايط و كلوزهاي باربري به بيمه نامه هاي صادره  ۴- ۱

۱ -۵  
متن الحاقيه هاي و و ابطال لزوم دريافت اسناد جهت صدور الحاقيه هاي برگشتي 

  تمديد و افزايش سرمايه
  تغييرات ندارد  ۵  ۹۰۲۵۰۱

۱ -۶  
لزوم صدور الحاقيه در بيمه نامه هاي باربري داخلي جهت ثبت شماره بارنامه و 

  شماره شهرباني وسيله حمل
  تغييرات ندارد  ۶  ۹۰۲۵۰۲

  پرداخت خسارت  ۲

  تغييرات ندارد  ۷  ۹۰۲۵۰۳   ربريدستورالعمل نحوه كارشناسي خسارت محموالت بيمه هاي با  ۲-۱

 

  

  

   :  موارد حذف شدهفهرست 
  

  كد بخشنامه  عنوان  رديف

  ۸۸۲۵۰۱  نحوه اعالم نرخ در رشته بيمه هاي باربري  ۱

  ۸۹۲۵۰۲  نحوه اعالم نرخ در رشته بيمه باربري داخلي  ۲
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   ۱۳۹۲ ماه شهريور  :ريخ تدوينات 
  ۰۶:بازنگري  شماره 
      ۸  از  ۳ :صفحه 

 باربريهاي  هاي مديريت بيمه مجموعه بخشنامه

  

  

  ) ۹۲۲۵۰۱: كد(نحوه اعالم نرخ در رشته بيمه هاي باربري  -۱-۱

  تغييرات دارد                                             ۰۲/۰۶/۹۲ مان ابالغز 

  

% ٣٠و در رشته بيمه باربري صـادراتي تـا   % ٤٠پس از استخراج نرخ پايه از تعرفه، مي توانند در رشته بيمه باربري وارداتي و ترانزيت تا 

  . تخفيف مديريتي اعمال نمايند

  :شايان ذكر است

اي صادراتي، حوزه خليج فارس و درياي خزر، حمل هوايي و حمل با كانتينر و خارج از سيسـتم بـانكي همچنـان    تخفيفات كااله -الف

  )مراجعه شود به جزوه آموزشي(.برقرار مي باشد

بيمه نامه بـه شـرح ذيـل    هنگي كشتي و تمديد مدت اعتبار اضافه نرخ عدم طبقه بندي كشتي، كشتي چارتر، حمل روي عرشه، ك -ب

  .مي باشد

 :جدول حق بيمه هاي اضافي-١ 

  نرخ حق بيمه بيمه نامه% ٣٠  عدم طبقه بندي كشتي

  نرخ حق بيمه بيمه نامه% ٢٠  كشتي چارتر

  نرخ حق بيمه بيمه نامه% ١٠  حمل كاال رو ي عرشه

  نرخ حق بيمه بيمه نامه% ١٠  )سال ٢٠تا  ١٦(كهنگي كشتي  

  بيمه نامهنرخ حق بيمه % ١٥  )سال ٣٠تا  ٢١(كهنگي كشتي  

  نرخ حق بيمه بيمه نامه% ٢٠  )سال ٣٥تا  ٣١(كهنگي كشتي  

  نرخ حق بيمه بيمه نامه% ٢٥  )سال ٤٠تا  ٣٦(كهنگي كشتي  

  نرخ حق بيمه بيمه نامه% ٣٠  )سال به باال ٤١(كهنگي كشتي  

  هماهنگي با مديريت  جنگ

  هماهنگي با مديريت  شورش و بلوا

  ا مديريتهماهنگي ب  حمل با بارج و لنج

  

  :نرخ تمديد حق بيمه -٢

  نرخ حق بيمه بيمه نامه% ٥٠  روز اول ٣٠

  نرخ حق بيمه بيمه نامه% ٧٠  روز دوم ٣٠

  نرخ حق بيمه بيمه نامه% ١٠٠  روز سوم ٣٠

  نرخ حق بيمه بيمه نامه% ١٢٠  روز چهارم به بعد ٣٠

  

  .در هزار مي باشد ٤/٠معادل  Total Lossت انجام شده و نرخ تعيين نرخ در بيمه نامه هاي باربري داخلي با هماهنگي مديري -د

  . ارائه تخفيفات بيش از موارد ذكر شده ميبايستي با هماهنگي مديريت بيمه هاي باربري انجام پذيرد -ه

  .موارد فوق با توجه به شرايط بازار تعيين شده و هرگونه تغييرات متعاقبا اعالم مي گردد
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   ۱۳۹۲ ماه شهريور  :ريخ تدوينات 
  ۰۶:بازنگري  شماره 
      ۸  از  ۴ :صفحه 

 باربريهاي  هاي مديريت بيمه مجموعه بخشنامه

 

  )۸۸۲۵۰۲ :كد(اربري ارزيبيمه نامه هاي ب  -۱-۲

  داردنتغييرات                                              ۲۸/۶/۸۸ زمان ابالغ 

  

بيمه نامه هايي كه حق بيمه در آنها بصورت ارز دريافت شده و كليه تعهدات بيمه گر به (ضمن رعايت ويژگيهاي بيمه نامه هاي ارزي 

ه و انتخاب درست نوع ارز حق بيمه كه همان ارز سرمايه ارزي بيمه نامه مي باشد دقت الزم هنگام صدور بيمه نام) ارز خواهد بود

در صورت رخ دادن اشتباه در تعيين نوع ارز دريافت حق بيمه يك الحاقيه اصالحي صرفا جهت اصالح آن صادر شده و در . اعمال گردد

   .قسمت شرح الحاقيه مبلغ تغيير يافته دقيقا ذكر گردد

 

  

  )۹۲۲۵۰۲ :كد(عالم نرخ در رشته بيمه باربري داخلينحوه ا  -۱-۳

 تغييرات دارد                             ۰۲/۰۶/۹۲  زمان ابالغ 

  

  :باشد  بدينوسيله به اطالع مي رساند، از تاريخ اين بخشنامه، نرخ بيمه نامه باربري داخلي به شرح زير مي •

  

در  ۷/٠معـادل  )  نقليـه  تصادف، تصادم، واژگون شدن و سقوط وسيله آتش سوزي و حادثه وسيله نقليه شامل(نرخ خطرات اصلي  -الف

  هزار

  در هزار ٣/٠وسيله نقليه معادل  به همراهنرخ سرقت كلي محموله  -ب

  در هزار ٤/٠نرخ خسارات ناشي از تخليه و بارگيري معادل  -ج

  در هزار ٣/٠نرخ خسارات ناشي از پرتاب شدن كاال از روي وسيله حمل معادل  -د

  در هزار ٣/٠نرخ خسارات ناشي از آبديدگي معادل  -ـه

مبلمان و اشياء گرانقيمـت   ميوه و تره بار،براي كليه كاالها به غير از حيوانات زنده، شيشه، اثاثه منزل، باربري داخلي نامه صدور بيمه -و

و ساير مـوارد خـاص    فوق بوده و در موارد بالمانعمشروط بر اينكه جهت حمل آنها بارنامه رسمي مورد تائيد وزارت راه صادر گردد 

  .با هماهنگي مديريت باربري اقدام گردد

   .با دريافت مجوز از مديريت بيمه هاي باربري امكان پذير خواهد بود ارائه پوشش خسارات ناشي از تخليه و بارگيري و آبديدگي -ز
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   ۱۳۹۲ ماه شهريور  :ريخ تدوينات 
  ۰۶:بازنگري  شماره 
      ۸  از  ۵ :صفحه 

 باربريهاي  هاي مديريت بيمه مجموعه بخشنامه

  

  )۸۹۲۵۰۳:كد( رهلزوم پيوست شرايط و كلوزهاي باربري به بيمه نامه هاي صاد  -۱-۴

 تغييرات ندارد                             ۲۵/۱۱/۸۹  زمان ابالغ 

  

بـه   نامه، كلوزهـاي مربوطـه را برابـر توضـيحات زيـر      كليه واحدهاي صدور بيمه نامه باربري موظفند هنگام صدور بيمه

  :نامه صادره پيوست نمايند  بيمه

  

 .يوست بيمه نامه گرددصادر شود، پ Aدر صورتي كه بيمه نامه با كلوز  Aكلوز  .١

 .صادر شود، پيوست بيمه نامه گردد Bدر صورتي كه بيمه نامه با كلوز  Bكلوز  .٢

 .صادر شود، پيوست بيمه نامه گردد Cدر صورتي كه بيمه نامه با كلوز  Cكلوز  .٣

نامـه   در صورتي كه بيمه) INSTITUTE NON-DELIVERY (SHIPPING VALUE) CLAUSE(كلوز عدم تحويل  .٤

 .پيوست بيمه نامه گردد Cبه انضمام عدم تحويل صادر شود، عالوه بر كلوز  C با كلوز

 INSTITUTE THEFT,PILFERAGE AND NONDELIVERY (INSURED VALUE)(كلـوز عـدم تحويـل     .٥

CLAUSE)  در صورتي كه بيمه نامه با كلوزB  صادر شود، عالوه بر كلوزBپيوست بيمه نامه گردد ،. 

در صورتي كه وسيله نقليـه حامـل مـورد    ) INSTITETE CLASSIFICATION CLAUSE(كلوز طبقه بندي كشتي  .٦

 .بيمه كشتي باشد، پيوست بيمه نامه گردد

جهت همه بيمـه  ) LIABILITY OF CARRIERS, BAILEES OR OTHER THIRD PARTIES(كلوز مسئوليت  .٧

 .نامه هاي باربري وارداتي و صادراتي پيوست گردد

  

ود را به ايـن مـديريت   خ صدور فاقد كلوزهاي ذكر شده مي باشند ضروري است درخواست ضمناً درصورتيكه واحدهاي

  .ارسال تا حسب مورد نسبت به تأمين آن اقدام الزم به عمل آيد

  
  

لزوم دريافت اسناد جهت صدور الحاقيه هاي برگشتي و ابطال و متن الحاقيه هاي تمديد و   -۱-۵

  )۹۰۲۵۰۱:كد( افزايش سرمايه

 تغييرات ندارد                             ۲۷/۰۱/۹۰  زمان ابالغ 

  

هنگام صدور الحاقيه هاي برگشتي و ابطالي اسناد ذيل از بيمه گذار دريافـت نمـوده و مـتن الحاقيـه هـاي تمديـد و افـزايش        

  : سرمايه مطابق نمونه هاي ذيل درج گردد

 :اسناد الزم جهت صدور الحاقيه ابطال -١
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   ۱۳۹۲ ماه شهريور  :ريخ تدوينات 
  ۰۶:بازنگري  شماره 
      ۸  از  ۶ :صفحه 

 باربريهاي  هاي مديريت بيمه مجموعه بخشنامه

نامه بانك ذينفع مبني بر عدم استفاده از بيمه نامه، درخواست كتبي بيمـه گـذار   : فع بانكبيمه نامه داراي ذين ١-١

 مبني بر ابطال بيمه نامه و اصل بيمه نامه

برگه ابطال ثبت سفارش بازرگاني، درخواست كتبي بيمـه گـذار مبنـي بـر ابطـال      : بيمه نامه بدون ذينفع بانك ٢-١

 بيمه نامه و اصل بيمه نامه

 :ت صدور الحاقيه برگشتياسناد الزم جه -٢

نامه بانك ذينفع مبني بر كاهش سرمايه مورد بيمه نامه، درخواست كتبي بيمـه  : بيمه نامه داراي ذينفع بانك ١-٢

 گذار

  اصالحيه پرفرما يا اصالحيه ثبت سفارش بازرگاني و درخواست كتبي بيمه گذار: بيمه نامه بدون ذينفع بانك ٢-٢

و نامه بانك ذينفـع بـه   (بيمه گذار  ---------و تاريخ-----درخواست كتبي به شماره عطف به :متن الحاقيه تمديد -٣

از سـرمايه ارزي بـه   ----------------بدين وسيله تائيد و گواهي ميگـردد مبلـغ  ) -------و تاريخ-------شماره 

. منقضـي نشـده باشـد    مشروط بر اينكه تا تاريخ صدور اين الحاقيه بيمه نامـه . تمديد مي گردد-------------مدت

  .ساير شرايط و مقررات بيمه نامه به قوت و اعتبار خود باقي است

و نامه بانـك ذينفـع بـه    (بيمه گذار  ---------و تاريخ-----عطف به درخواست كتبي به شماره :متن الحاقيه اضافي -٤

----بـه  ------بيمه نامه از بدين وسيله تائيد و گواهي ميگردد مبلغ سرمايه ارزي) -------و تاريخ-------شماره 

ساير . مشروط بر اينكه تا تاريخ صدور اين الحاقيه كاالي مورد بيمه حمل نشده باشد. افزايش مي يابد -----------

  .شرايط و مقررات بيمه نامه به قوت و اعتبار خود باقي است

  

ارنامه و شماره شهرباني لزوم صدور الحاقيه در بيمه نامه هاي باربري داخلي جهت ثبت شماره ب  - ۱-۶

  )۹۰۲۵۰۲:كد( وسيله حمل

 تغييرات ندارد                             ۲۴/۰۲/۹۰  زمان ابالغ 

  

از اين تاريخ ضروري است پس از صدور بيمه نامه باربري داخلي، جهت ثبت شماره بارنامه يا شماره شهرباني  

  .سط بيمه گذار اعالم گردد، الحاقيه صادر شودوسيله نقليه حامل كاالي مورد بيمه كه بايد قبل از هر حمل تو
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   ۱۳۹۲ ماه شهريور  :ريخ تدوينات 
  ۰۶:بازنگري  شماره 
      ۸  از  ۷ :صفحه 

 باربريهاي  هاي مديريت بيمه مجموعه بخشنامه

 

  )۹۰۲۵۰۳:كد( دستورالعمل نحوه كارشناسي خسارت محموالت بيمه هاي باربري  -۱- ۲

 تغييرات ندارد                             ۲۸/۰۳/۹۰  زمان ابالغ 

 

ـ  دستورالعمل نحوه كارشناسي خسارت محموالت بيمه هاي باربري  بجـز  ( اجهت استفاده همكاران مجتمـع ه

  .اعالم مي گرددها  ICD، شعب و )تهران

 

  اطالعات مورد لزوم جهت كارشناسي محموالت بيمه هاي باربري

=============================================================  

تهيه گـزارش  فرم  بازديد خسارت تهيه شده كه همكاران گرامي بايد در , سازي گزارشات كارشناسيجهت هماهنگي و يكسان

  .اين فرم از طريق واحد بازار قابل وصول ميباشد.  كارشناسي از آن استفاده نمايند 

و نمايندگان بيمه به محض وصول اعـالم خسـارت از طـرف بيمـه گـذار        ICDو    ACضمنا ضرورت دارد كليه واحد هاي  

ري اعالم و يـا از طريـق اتوماسـيون اداري و يـا     مراتب را جهت تشكيل پرونده و چگونگي اقدامات بعدي به واحد خسارت بارب

, بديهي است سرعت عمل در چنين وضعيتي از  بروز مشكالت عديده  از جمله تشديد احتمالي خسـارت . نمابر ارسال نمايند 

ب نمايد و موجـ  دخل و تصرف افراد متفرقه  باالخص پس از حوادث جاده اي جلوگيري مي, جابه جائي محموله قبل از بازديد

  . تسريع در بررسي و پرداخت بموقع خسارت خواهد شد 

در تنظيم گزارشات ارزيابي خسارت ضمن مشخص نمودن تاريخ ورود به انبار نهائي كـاال و بـه غيـر از     , الزم به ياد آوري است

كاميون  حامل  شماره, نوع بسته , تعداد بسته: ثبت دقيق مشخصات بسته بندي شامل , اطالعات كلي مندرج در فرم مربوطه

شماره و مشخصات كاال و همچنـين ذكـر   , عالمت تجاري بسته بندي , شماره پلمپ كانتينر , شماره كانتينرحامل كاال , كاال 

وزن ويـا سـاير   , تعـداد بسـته خسـارت ديـده     : مقدار آسيب ديده شامل , مقدار كسري احتمالي , مقدار كل محموله رسيده 

ميزان بازيافتي كاال شامل  قسمتهاي سالم كاالو يا ارزش بقاياي محمولـه خسـارت   , رت وارده ميزان خسا, مقياسهاي مربوطه 

ضمنا قسمتهاي خسـارت ديـده غيـر قابـل اسـتفاده  دسـتگاهها و       . ديده  و در نهايت شرح كامل خسارت مورد لزوم ميباشد 

  .گهداري شودماشين آالت بايدجهت روشن شدن وضعيت بازيافت احتمالي آنها در محل امني ن

  :توضيح 

كارشناسان ارزياب به هيچ وجه نبايد مبلغ خسارت را به بيمه گذار اعالم نماينـد  , براي جلو گيري از سوء تفاهم بيمه گذار -١

, ضـعف بسـته  بنـدي    , به غير از نظر كارشناسي موارد ديگري از جمله مغايرت  خطرات مورد تعهد و استثنائات بيمه نامـه  , 

تضييع حقـوق بيمـه گـر در قبـال مقصـرين حادثـه        , فرسودگي كشتي حامل كاال , بيمه  ١٠اعمال ماده , تي كاالارزش بازياف

  .بعلت اهمال بيمه گذار و غير و در محاسبات خسارت دخالت دارند 

ايـن  ( : بايد ايـن جملـه  قيـد گـردد     ) م در صورت لزو( در پايان گزارشات و همچنين صورتجلسات تنظيمي با بيمه گذار  -٢

ايـن  ( گزارش بدون اطالع از مفاد و مقررات بيمه نامه تهيه شده است وايجاد هيچ گونه تعهدي از طرف بيمه گر نمـي نمايـد   

  )جمله در فرم گزارش كارشناسي موجود است 
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   ۱۳۹۲ ماه شهريور  :ريخ تدوينات 
  ۰۶:بازنگري  شماره 
      ۸  از  ۸ :صفحه 

 باربريهاي  هاي مديريت بيمه مجموعه بخشنامه

سـتقيم   بديهي است كارشناسان محترم ارزياب در صورت مواجه شدن با سئوال مي توانند درساعات اداري بـا شـماره تلفـن م   

  . تماس حاصل نمايند)   ٨٨٦٤٢٦٤٣( و يا نمابر  )  ٨٨٦٤٢٦٥٣( واحد خسارت باربري 

  


