مطالعه عوامل ریسک و افکتوراهی مورث رب محاسبه حقبیمه رد رشته بیمه اهی بدهن و ماشینآالت کش یت
مجری گروه پژوهشی بیمههای اموال و مسئولیت
زهرا بردال
دکتر فربد خانیزاده
آذین سادات استاد رمضان
مشاور :حمید علیجانی

مراحل انجام طرح
شناسایی و بررسی ریسکهای موجود در بیمههای بدنه و ماشییالت شتی ی

در ایران و جهان
شناسایی و بررسی عوامل موثر بر ریسک (حقایق اساسی) موجود در بیمههیای

بدنه و ماشیالت شت ی در ایران و جهان
معیارهای عمومی و اخ صاصی تعیی نیر حیق بیمیه در اییران و شتیورهای

من خب
طراحی فرم پیتنهاد مب نی بر ریسکهای شناسایی شید ،عوامیل میوثر بیر
3

ریسک(حقایق اساسی) و معیارهای عمومی و اخ صاصی تعیی نر در مراحل قبل
به منظور ارائه نر عادتنه.

ریسکهای بدنه و ماشیالت شت ی
 -1حوادث دریا رودخانه دریاچه یا البهای قابل شت یرانی
• هوای نامساعد(بند /12-2شلوز )280
• تصادم
• بهگل نشستن(بند /12-1شلوز )280
• غرق شدن
• واژگون شدن
• برخورد (تماس)

(بند /6-1-1شلوز )280

– برخورد با هواپیما ،هلیکوپتر یا اشیاء مشابه دیگر ،یا اشیایی که از آنها سقوط کند
– برخورد با وسیله نقلیه زمینی تاسیسات حوضچه تغییر یا بندر(بند /6-1-6شلوز )280
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(بند /6-1-7شلوز )280

ریسکهای بدنه و ماشیالت شت ی
 .2التشسوزی و انفجار
 .3دزدی
دزدی توام با اعمال زور توسط افراد خارج از کشتی (بند /6-1-3شلوز )280

دزدی دریایی(بند /6-1-5شلوز )280

 .4ترشیدن دیگبخار و شکس  شافت یا هر عیب مخفی ماشیالت یا بدنه شت ی (بند -2-2
(بند /6-1-2شلوز )280

/6شلوز )280
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 .5الب گرف گی
 .6شکس  ماشیالت
 .7ضبط و تصرف شت ی (بند /1-2شلوز )281
 .8بی اطالعی از سرنوشت شت ی
 .9خطرا اضافی
ترکیدن دیگبخار(بند /1-1-1شلوز )294

 عیب مخفی در بدنه و ماشین آالت (بند /1-1-2شلوز )294
 هرگونه گسترش حادثه (بند /1-2شلوز )294

شناسایی عوامل موثر بر محاسبه حق بیمه در بیمه بدنه و ماشیالت شت ی در ایران و جهان

 -1عوامل موثر بر ریسک با منتاء انسانی
-2عوامل موثر بر ریسک با منتاء غیر انسانی
 -3عوامل موثر بر ریسک با منتاء خارجی
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شناسایی عوامل موثر بر محاسبه حق بیمه در بیمه بدنه و ماشیالت شت ی در ایران و جهان

 -1عوامل موثر بر ریسک با منتاء انسانی
•

عوامل موثر بر ریسک ناشی از عمل کارکنان کشتی
 غفلت فرمانده ،افسران،خدمه یا راهنمایان کشتی

 باراتری فرمانده ،افسران یا کارکنان کشتی
•

عوامل موثر بر ریسک ناشی از عمل اشخاصی که جزو کارکنان کشتی نیستند
 غفلت تعمیرکاران یا اجارهکنندگان کشتی
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شناسایی عوامل موثر بر محاسبه حق بیمه در بیمه بدنه و ماشیالت شت ی در ایران و جهان
 .2عوامل موثر بر ریسک با منتاء غیر انسانی
• عوامل موثر بر ریسک با منشاء دریا
• عوامل موثر بر ریسک با منشاء شناور
تناژ شناور
 ظرفیت ناخالص
 ظرفیت خالص

نوع وکاربری شناور
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کشتیهای باری
کشتیهای مسافربری از قبیل کروز ،هیدروفویل
کشتیهای صیادی از قبیل Purse seiner ،Gilnetter ، Trollو Trawler
کشتی های خدماتی از قبیل یدک کش ،الیروب  ،نقشه بردار
کشتی های تحقیقاتی از قبیل Pontoon boat
از قبیل تانکر ،فله بر ،کاالی عمومی  ،کانتینری

شناسایی عوامل موثر بر محاسبه حق بیمه در بیمه بدنه و ماشیالت شت ی در ایران و جهان

جنس بدنه شناور
سال ساخت (سن شناور و موتور)
پرچم شناور
نوع ماشینآالت
طبقهبندی شناور از حیث مسیر و برنامه تردد
 کشتیهای الینر
 کشتیهای ترمپ

قابلیت دریانوردی کشتی
موسسه ردهبندی
 بارگیری ،تخلیه یا جابهجایی کاال یا سوختگیری در کشتی
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شناسایی عوامل موثر بر محاسبه حق بیمه در بیمه بدنه و ماشیالت شت ی در ایران و جهان

 -3عوامل موثر بر ریسک با منتاء خارجی
• زلزله ،آتشفشان ،صاعقه
• جنگ

 اصابت آالت و ادوات جنگی در زمان جنگ،
 ضبط و تصرف ،
 اصابت آالت و ادوات جنگی متروکه به مورد بیمه
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

اعتصاب
عملیات خرابکارانه
انقالب
شورش
قیام
ضبط
تصرف
توقیف
مسدود شدن آبراه و به دام افتادن کشتی
عملیات تروریستی
مصادره یا سلب مالکیت

معیارهای عمومی تعیی نر حقبیمه انواع رش ههای بیمه
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 -1بیمهپذیر بودن ریسک
 -2شدت و تواتر ریسک.
 -3توجه به تابع توزیع ریسک و میانگین و واریانس آن
 -4سوابق عملیات بیمهای آن رشته
 -5اعمال تخفیف یا اضافه نرخ بر اساس سابقه بیمهگذار
 -6وضعیت ریسک از لحاظ رعایت استانداردهای پیشگیری و ایمنی.
 -7رعایت حد توانگری شرکت
 -8توجه به عوامل تشدید خطر
 -9مدت بیمه
 -10خطرات اضافی و استثنائات
 -11فرانشیز
 -12هزینههای اداری و عملیاتی
 -13عدم تبعیض غیر موجه در تعیین نرخ
 -14امکان واگذاری اتکایی بویژه در رشتههای مانند کشتی و هواپیما که کلوزهای استاندارد دارند
 -15مقررات بینالمللی در رشتههایی که جنبه بینالمللی دارد و تابعی از کنوانسیونها و موافقتنامههای بینالمللی
است
 -16ارائه بیمهنامه در قالب بیمههای مشترک نباید اصول حاکم بر محاسبه حقبیمه را نقض نماید
 -17توجه به اوضاع پیرامون بازار بیمه

معیارهای اخ صاصی تعیی نر حقبیمه در رش ه بدنه و ماشیالت شت ی در ایران

متخصا بیمهگذار
متخصا ذینفع بیمهنامه
متخصا شناور شامل نام ،نوع ،شماره ثبت و  ،IMOسال ساخت ،جنس بدنه ،پرچم ،ابعاد ،ظرفیت خالص و ناخالص ،نام موسسه
صادر کننده گواهینامه ردهبندی بدنه و ماشینآالت ،تاریخ اعتبار گواهینامه ردهبندی بدنه و ماشینآالت ،محدوده مجاز
دریانوردی ،نوع موتور اصلی ،سال ساخت موتور اصلی ،مسیر و برنامه تردد ،کارخانه و کشور سازنده شناور ،نوع نیروی محرکه
شناور و ماشینآالت ،سابقه فعالیت حرفه ای مالک کشتی ،سابقه شغلی خدمه.
ارزش روز بدنه و ماشیالت شامل سرمایه بیمه مورد درخواست بدنه  ،سرمایه بیمه مورد درخواست ماشینآالت ،سرمایه بیمه
کل  ،ارزش جاری بدنه  ،ارزش جاری ماشینآالت ،ارزش جاری سایر تجهیزات ،ارزش جاری کل ،فرانشیز بدنه و ماشینآالت
کشتی
سرمایه بیمه مورد درخواست
شرایط و خطرا مورد درخواست شامل کلوز های 289 ،285 ،284 280،281
سوابق خسارتی طی سه سال گذش ه به تفکیک شامل تاریخ و علت حادثه ،مبلغ خسارت ادعا شده و مبلغ خسارت دریافت
شده ،اطالعات بیمهنامه قبلی ،نام شرکت بیمهگر قبلی ،سرمایه بیمه نامه قبلی ،تاریخ انقضا بیمه نامه ،نوع پوششها و کلوزهای
قبلی خریداری شده.
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معیارهای اخ صاصی تعیی نر حقبیمه در رش ه بدنه و ماشیالت شت ی در شتورهای
من خب
o Allianz
)o Ergo (Owned by Munich Re

13

o
o
o
o
o
o
o
o
o

المریکا
شانادا
انگلیس
ایسلند
مالدیو
هند
چی
امارا م حد ،عربی
پاشس ان

معیارهای اخ صاصی تعیی نر حقبیمه در رش ه بدنه و ماشیالت شت ی در جهان

شرشت
اللیانز

شرشت
ارگو
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نام پیشنهاددهنده (مالک /مدیر /استفادهکننده)/شماره شرکت/چنانچه شما یک نهاد تجاری میباشید ،آیا شما به تنهایی مالک آن میباشید؟ اگر بله؛ موضوع اصلی بیمه شده مربوط به کدام یک از حوزههای
زیر میباشد؟ تجاری ،غیر تجاری ،هرد دو//آدرس پستی/کد پستی/استان/کسب و کار-شغل /شماره فاکس/ایمیل/شماره تلفن/مرتهن /دارنده وثیقه (در صورت وجود)/مدت بیمهنامه از روز ........ماه ....سال تا
روز ....ماه ....سال /لطفا مشخصات شرکت مالک  /مدیر  /استفادهکننده  ،تاریخ عضویت ،جزئیات مدیریت ارشد ،صالحیتها و تجاربشان را در حوزه حمل و نقل ارائه نمایید /سوابق خسارتی در  5سال گذشته
مالک /مدیر /استفاده کننده در خصوص تمامی شناورها اعم از اینکه مالک آنها بودهاند ،استفادهکننده و یا مدیریت آنها را برعهده داشتند ،ارائه نمایید/اطالعات مربوط به خطر (اگر بیش از  2شناور میباشد،
لطفا لیست جداگانهای را پیوست کنید)/نام شناور /نوع شناور/کالس/وزن ناخالص/سال ساخت/پرچم/بندر ثبت/نام سازنده/نوع بدنه (چوب ،فوالد ،پالستیک تقویت شده با الیاف شیشهای)/ساخت موتور/ماهیت
کاالیی که حمل میشود/محدودیتهای بازرگانی/لطفا مجوز معتبر یا گواهینامه طبقهبندی شناور را ضمیمه بفرمایید/ارزش بیمهنامهبدنه و ماشینآالت/سود مرتهن ،رینگیت مالزی مبلغ رهن،تاریخ
خرید،قیمت خرید،رینگیت مالزی/جزئیات مربوط به خدمه تعداد خدمه ،شرایط ،تجربیات ،ملیت ،تعداد سالهایی که در این کشتی بودند.لطفاً لیستی از اسامی ارائه نمایید/مشخصات فردی که عهدهدار
نگهداری از شناور میباشد؛ بهعنوان مثال صالحیتها ،تجارب ،مرتبه شغلی/هرچند وقت یکبار تعمیرات اساسی در مورد حوضچه خشک شناور انجام میشود؟/آخرین تعمیرات انجامشده در حوضچه خشک/
وضعیت /ارزیابی ،مربوط به چه زمانی بوده است؟ لطفاً کپیای از گزارشات مربوطه ارائه نمایید /.نام شرکت بیمه فعلی و تاریخ انقضای بیمهنامه/آیا تا به حال شرکت بیمهای بوده است که ؛بیمهنامه و یا تمدید
هر نوع پوششی را رد نماید/.بیمه نامه جاریش را کنسل نماید/.محدودیت یا افزایش حقبیمه اعمال نماید/.

نام مالک/پیشنهاددهنده/آدرس پستی بیمه شده/شهر /ایالت /کد ملی/نام موسسه مالی یا آدرس بانک/شهر /ایالت /کد ملی/جزئیات حق بیمه مقدار ،منابع سرمایه ،حقوق،کسب و کار ،سایر/مشخصات حساب
بانکی/شماره حساب بانکی/نام بانک/نام و آدرس شعبه/نام شناور/نوع شناور/وزن ناخالص ثبتشده/طول ثبتشده عرض ثبتشدهعمق آبخور ثبتشده/سنگینی وزن/نام سازندگان شناور/محل ساخت شناور/جنس
موادی که شناور از آن ساخته شدهاست/.سال ساخت شناور/شناور در چه سالی بازسازی شده است/شناور در چه سالی خریداری شدهاست/چنانچه شناور بازسازی شده و یا تعمیرات عمدهای در مورد آن انجام
شده است در چه سالی بوده است ،جزئیات را ارائه نمایید/بندر ثبت/نام نهادی که ثبتنام در آن صورت پذیرفته است/سال ساخت تصدیقشده توسط بندر ثبت/تعداد گواهی ثبتنام /ارزش برآورد شده در هر
گزارش ارزشگذاری توسط /تاریخ ارزشگذاری روز .....ماه  ......سال /ارزش برآوردشده حال حاضر بدنه ماشینآالت،تجهیزات و لوازم جانبی،خالص ،مجموع/مبلغ پیشنهاد شده برای بیمهبدنه،
ماشینآالت،تجهیزات و لوازم جانبی،خالص،مجموع/دلیل اختالف بین ارزش برآوردشده و مبلغ پیشنهاد شده برای بیمه را بیان نمایید/تاریخ آخرین بازدید شناور چه زمانی بودهاست و توسط چه کسی انجام
شده است؟/آیا شناور توسط یک مقام محلی تایید شده و یا مجوز گرفته است؟/آیا شناور مجهز است به؛تجهیزات اطفاء حریق،کف تکی /مزدوج ،دیواره ضد تصادف/سرعت گشتزنی شناور را بیان نماییددر
صورت وجود ،جزییاتی از ویژگیهای خاص شناور را بیان نمایید /نام سازندهنوع موتور/تک موتور یا دو موتور /سوخت مورد استفاده و ظرفیت مخزن/آیا مجهز به چرخ دنده معکوس میباشد؟/تعداد
پروانهها/اسب بخار/نوع کاربری شناور/برای چه محدوده جغرافیایی بیمه مورد نیاز میباشد/آیا کشتی در طول بادهای موسمی شمال شرقی یا جنوب غربی دچار توقف بدون فعالیت (تاخیر) خواهد شد اگر
بله؛کجا دچار تاخیر خواهد شد برای چه مدتی دچار تاخیر خواهد شد/آیا تا به حال شناور یدککشی شده است؟اگر چنین است لطفاً فرمی که در آن توسط شما شرایط گذاشته شده و هزینه یدک پذیرفته
شدهاست را ضمیمه نمایید/جزییات مختصری از فردی که مسئولیت شناور را بر عهده دارد ،بیان نمایید/صالحیتهای او/نوع مجوز یا گواهی گرفتهشده و تاریخ انقضاء آن/چه مدت زمانی او در استخدام شما
بوده است/آیا او در شناور زندگی میکند/تعداد کل خدمه در شناور چقدر میباشد؟/آیا شما شناور دیگری دارید/جزییاتی در خصوص حوادثی که طی چهارسال گذشته درمورد این شناورها حادث شدهاست را
ارائه نمایید/آیا هر یک از این حوادث ،به شناور پیشنهادی برای بیمه مربوط میباشد/آیا تا به حال شرکت یا بیمهگری؛از بیمه کردن شما امتناع کرده است؟ ،از تمدید بیمهنامه شما امتناع کرده است؟/آیا تا به
حال پرداخت حق بیمه شما به بیمهگر دیگری دچار نکول شده است؟ /آیا در گذشته شناور توسط بیمه دیگری بیمه شده است جزییات را ارئه نمایید/.ریسکهایی که شما با آن روبرو هستید و به علت وجود
آنها قصد دارید که شناور را بیمه نمایید ،بیان نمایید/خسارت کلی /خسارت اساسی /خسارات امداد و نجات /هزینههای بروز حادثه و توسعه خسارت/پوشش گسترده تر/ریسکهای مربوط به اعتصاب ،شورش،
آشوب و بلوا /برای چه مدت زمان از سفرهای دریایی بیمه مورد نیاز میباشد/

معیارهای اخ صاصی تعیی نر حقبیمه در رش ه بدنه و ماشیالت شت ی در جهان

المریکا
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نام کامل مالک شناور/شماره تلفن مالک شناور/شغل مالک شناور/نام تجاری /شماره ثبتنام /نوع شناور/حداکثر مسافتی که شناور بدون سوختگیری تحت پوشش بیمه قرار میگیرد /مبلغ
بیمهشده بدنه و موتور ،موتورهای قایقرانی ،قایق تفریحی ،تجهیزات خاص ،وسایل شخصی ،یدک و مجموع مبلغ بیمهشده /تعداد خدمه کشتی (آیا آنها با تجربه هستند؟) /چه اتفاقاتی در طی 5
سال گذشته در ارتباط با شناور متعلق به شما یا تحت کنترل شما رخ داده است؟/آیا شما در حال حاضر بیمه هستید؟ یا آیا تا به حال پیشنهادی برای بیمه نمودن شناور خود داده اید؟ نام
شرکت؟ /آیا تا به حال فرم پیشنهادی را ارائه دادهاید و یا درخواست تمدید بیمهنامهای را داشتهاید که یا پذیرفته نشده باشد و یا برگشت خورده باشد و یا مشمول اضافه نرخ شده باشد؟ /چه
مدت زمانی است که شما مالک شناور هستید و چه قیمتی از سوی شما برای آن پرداخت شده است؟ /اطالعات مربوط به شرایط فعلی شناور را ارائه نمایید /تاریخ آخرین تعمیرات اساسی /این
تعمیرات توسط چه کسی انجام شده است /آیا به دیگران اجازه میدهید که در غیاب شما هدایت شناور را به عهده بگیرند/جزییات کاملی از تجربه خود را در اداره شناور را بیان نمایید/
ویژگیها و خصوصیاتی از شناور که میبایست بیمه شود/جنس بدنه شناور /نوع ساخت/تاریخ ساخت و نام سازنده/سازه حرفهای یا غیرحرفهای/ویژگیهای وسایل گرمایشی و روشنایی را ارائه
دهید/آیا تماماً از لولههای مسی استفاده شدهاست؟/ابعاد شناور طول ،تیر عرضی (در کشتی) ،آبخور /نوع موتور/تعداد سیلندرها/حداکثر سرعت طراحی شده برای شناور/سوخت مورد استفاده
شناور بنزین ،پارافین ،نفت سنگین /تعداد و نوع خاموشکنندهها.
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نام کامل بیمهگذار/تاریخ تولد/نام ذینفع (ذینفعان)؛ چنانچه بیمهگذار یک بنگاه یا یک شرکت سهامی است/.شغل بیمهگذار /تجربه کشتیرانی/صالحیت بیمهگذار یا بهرهبردار /شناورهای قبلی
تحت مالکیت بیمهگذار/بهره بردار  /آیا در سه سال گذشته بیمهگذار یا بهرهبردار هر نوع تصادف،خسارت ،زیان در ارتباط با هر نوع شناوری که کنترل یا مالکیت آن را عهده دار بوده داشته
است؟/آیا آنها در ادعاهای مطرح شده خسارات ،بیتقصیر بودند؟ اگر بله ،لطفا جزئیات را شامل تاریخ و مبلغ پرداخت شده ارائه نمایید /.آیا بیمهگذار یا بهرهبردار ،برای هر نوع شناور ،دارنده
بیمهای که فسخ ،ابطال و یا تمدید شده باشد ،بودهاست؟اگر بله لطفاً اطالعات را ارائه نمایید/.آیا در طی پنج ساله گذشته بیمهگذار یا بهرهبردار ،از نظر مالی در دادگاهی محکوم گردیده و یا
ورشکسته شده است؟اگر بله لطفاً اطالعات را ارائه نمایید/.آیا بیمهگذار یا بهرهبردار ،یا هر شخصی که اجازه استفاده از شناور را داشته است ،متهم یا محکوم به هرگونه تخلفی که شامل هر نوع
عدم صداقت و اعتماد میشود مانند تقلب ،آتشسوزی ،سرقت ،قاچاق میباشد؟اگر بله لطفاً اطالعات را ارائه نمایید /.آیا بیمهگذار یا بهرهبردار ،در حال حاضر دارای هیچگونه محکومیت ،هشدار
پلیس میباشد و یا در انتظار پیگیریهای قانونی (به غیر از قانونشکنیهای حرکتی کوچک مانند جریمه شدن به خاطر سرعت) بهسر میبرد؟اگر بله لطفاً اطالعات را ارائه نمایید/.آیا شناور در
رهن /تامین مالی است؟ اگر بله لطفاً نام و آدرس مرتهن و گیرنده خسارت را اعالم کنید .مبلغ وام،دوره وام/نام بیمهگرهای قبلی /نام شناور /نوع /مدل شناور /سازنده شناور/جنس بدنه
شناور/سال ساخت شناور /طول (فوت/متر)/تیر عرضی کشتی /آبخور /نوع بدنه شناور/نوع دکل/جنس دکل یکپارچه /آیا برای برخورد رعد و برق به پوشش بیمهای نیاز دارد؟/منطقه دریایی (در
صورتی که صدق میکند)/حداکثر سرعت طراحی شده /آیا شناور دارای موتور است و یا با بادبان؟ /شماره شناسایی بدنه شناور/تاریخ خرید شناور/قیمت خرید شناور/بندری که شناور در آن
ثبتنام شده است/پرچم شناور/آیا یک بازرسی حرفهای همراه با ارزیابی شناور داشتهاید؟/اگر بله لطفاً نام بازرس و کپی بازرسی را ارائه نمایید/.جزئیات ماشینآالت و تجهیزات شناور/مدل و
ساخت موتورهای اصلی شناور/سال ساخت/مجموع اسب بخار/تعداد موتورها/نوع موتورها/نوع سوخت/تعداد و نوع خاموشکنندهها /محل قرارگرفتن خاموشکنندهها/جزئیات تجهیزات ایمنی
کشتی/نوع تجهیزات سرپوش /آیا کشتی به سیستم  GPSمجهز است؟/نوع و سن قایق(های) کوچک پارویی و یا یک نوع شناور کوچک یا کشتیای که برای اهداف خاصی بکار گرفته میشود/.
پهلوگیری در کنار ساحل یا آوردن مسافر و کاال و نظیر آن به درون کشتی ساخت قایقرانی /کاربری شناور /آیا کشتی دارای خدمه حرفهای است؟اگر بله لطفا شماره را اعالم کنید و کپیای از
رزومه را تهیه کنید/.شناور به طور معمول در کجا لنگر میاندازد ؟/ناوبری مورد نیاز/آیا در طول مدت بیمهنامه ،شناور را فقط در آبهای داخلی حرکت میدهید؟/آیا در طول مدت بیمهنامه،
شناور را در سواحل شرقی ایالت متحده آمریکا حرکت میدهید؟/آیا در طول مدت بیمهنامه ،به جز کوبا و بلیز ،به خلیج مکزیک میروید؟/آیا در طول مدت بیمهنامه ،در اطراف ساحل غربی
ایاالت متحده آمریکا ،مکزیک حرکت خواهید کرد؟/آیا در طول مدت بیمهنامه ،به اطراف کوبا  /کلمبیا  /هائیتی  /ونزوئال حرکت خواهید کرد؟/آیا در طول مدت بیمهنامه ،به برمودا (یک طرفه)
حرکت خواهید کرد؟/آیا در طول مدت بیمهنامه ،به برمودا (بازگشت) حرکت خواهید کرد؟/آیا در طول مدت بیمهنامه ،از گذرگاه پاناما (یک طرفه) حرکت خواهید کرد؟/آیا در طول مدت
بیمهنامه ،از گذرگاه پاناما (بازگشت) حرکت خواهید کرد؟/آیا در طول مدت بیمهنامه ،به سمت ترنس پاسفیک (یک طرفه) حرکت خواهید کرد؟/آیا در طول مدت بیمهنامه ،به سمت ترنس
پاسفیک (بازگشت) حرکت خواهید کرد؟/آیا در طول مدت بیمهنامه ،به سمت هاوایی (یک طرفه) حرکت خواهید کرد؟/آیا در طول مدت بیمهنامه ،به سمت هاوایی (بازگشت) حرکت خواهید
کرد؟/آیا در طول مدت بیمهنامه ،به سمت ترنس آتالنتیک (یک طرفه) حرکت خواهید کرد؟/آیا در طول مدت بیمهنامه ،به سمت ترنس آتالنتیک (بازگشت) حرکت خواهید کرد؟/آیا در طول
مدت بیمهنامه ،به دریای مدیترانه و اروپا حرکت خواهید کرد؟/آیا در طول مدت بیمهنامه ،به اقیانوس هند (یک طرفه) حرکت خواهید کرد؟/آیا در طول مدت بیمهنامه ،به اقیانوس هند
(بازگشت) حرکت خواهید کرد؟/آیا در طول مدت بیمهنامه ،به نیوزلند و استرالیا حرکت خواهید کرد؟/آیا شما به تنهایی شناور را هدایت خواهید کرد؟/آیا در طول مدت بیمهنامه ،به دور زمین
سفر خواهید کرد؟ /پوششهای مورد نیاز بدنه و ماشین آالت ،خطر جنگ ،قایق -شناور تفریحی ،داراییهای شخصی ،قایقرانی بدون پوشش ،الکترونیک ،بکسل ،یدک.
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نام مالک کشتی /نام کشتی/آدرس/شهر /ایالت/شماره تلفن/سال ساخت شناور/مکان ساخت شناور/نام شناور /نشانی /شهر /ایالت /شماره تلفن/ساخت توسط/نوع سوخت /تاریخ آخرین
بازرسیکپی پیوست شده /آخرین زمان تست پایداری و استحکام /قیمت خرید/تاریخ خرید/ارزش بازار/ارزش جایگزینی/تاریخ ساخت موتور/ساخت/کل ساعت های استفاده شده/قدرت موتور بر
حسب اسب بخار/آخرین تاریخ بازرسی/سن /نوع موتور فرعی/جزییات هریک از تعمیرات اساسی /بررسی بدنه و ماشین آالت در مدت  5سال گذشته/هزینه تقریبی تعمیرات /بررسیها/تاریخ
تعمیرات /بررسیها/جزییات بیمه شده بدنه و ماشین آالت (دالر)،کاستنی(دالر)،نقض تعهدات(دالر)،خطرات جنگ(دالر)/در رابطه با این شناور و یا سایر شناورهایی که مالک آن هستید و یا
شناورهایی که توسط شما اداره میشود ،آیا تا به حال هنگام تمدید بیمه نامه بیمه گری پیشنهاد شما را کنسل و یا رد نموده است؟ اگر بله ،لطفا اطالعات را ارائه دهید /جزییات حوادث /
زیانهایی که طی پنج سال گذشته اتفاق افتاده را بیان نمایید ،.بدنه و ماشین آالت.
نام پیشنهاددهنده (مالک) /نام شناور/نوع شناور/وزن ناخالص ثبتشده/طول ثبتشده/عرض ثبتشده/عمق ثبتشده/آبخور کشتی/نام سازندگان/مکان ساخت/موادی که در ساخت به کار گرفته
شدهاستاگر از چوب ساخته شده است ،آیا با مس پوشش داده شدهاست؟/سال ساخت/سال خرید/قیمتی که توسط پیشنهاددهنده پرداخت شده است/ارزش تخمینی فعلی بدنه و ماشین
آالت/مبلغ پیشنهادشده برای بیمه بدنه و ماشین آالت/بندری که شناور در آن ثبتنام شده است/.آخرین بار شناور توسط چه کسی ،چه وقت وکجا بازرسی شده است ؟/آیا شناور توسط
انجمن طبقهبندی شناختهشدهای ،طبقهبندی شدهاست؟ نمادهای اختصاصیافته را بیان نمایید/.آیا کشتی دارای مجوز و یا تایید از یک سازمان نظارتی محلی میباشد؟ اگر چنین است ،لطفا
جزئیات کامل را ارائه دهید/.وسایل اطفاء حریق (انواع آن را نام ببرید)/آیا جلو ،پشت ودور کشتی پوشیده شده است؟/سرعت گشتزنی شناور را بیان فرمایید/.علت تفاوت بین قیمت خرید و
مبلغ پیشنهادی برای بیمه را بیان کنید/.نام سازنده/نوع موتور/سوخت مورد استفاده و مقدار آن روی شناور/آیا مجهز به دنده معکوس میباشد؟/تعداد پروانهها/قدرت موتور بر حسب اسب
بخار/تعداد سیلندر/نوع شماره و پوشش موتور /از شناور به چه منظوری استفاده میشود؟/چنانچه شناور تجاری میباشد ،جزییات کاملی از آن تجارت را بیان نمایید/.برای چه محدوده
جغرافیایی بیمه مورد نیاز است؟ /از آنجا که بیمه کشتی به محدودههای جغرافیایی نام برده شده در باال محدود خواهد شد؛ این مهم است که شما نیازهای خود را بطور شفاف بیان نمایید/.آیا
کشتی تا به حال عملیاتی همچون یدک کشی را انجام داده است؟/لطفا فرمی را که مورد استفاده شما است ،ضمیمه کنید و شرایطی را که در آن یدک کشی پذیرفته میشود ،پیوست
کنید/.آیا کشتی تحت سرپرستی یک مدیر شایسته و واجد شرایط حرفهای است؟ /صالحیتهای حرفه ای او را بیان نمایید/چه مدت زمانی او کارمند شما است؟/آیا او در خارج از شناور
زندگی مینماید؟/چنانچه که کشتی تحت سرپرستی یک مدیر شایسته و واجد شرایط نیست ،جزئیات مختصری از شخصی که مسئولیت کشتی را خواهد داشت/.تعداد کل خدمه شناور در
شناور چقدر میباشد؟/چه اتفاقاتی در طی  3سال گذشته در ارتباط با شناور متعلق به شما رخ داده است؟/در صورتی که طی سه سال گذشته اتفاقی رخ داده است کدامیک از آنها در ارتباط
با شناور پیشنهاد شده می باشد؟/آیا هیچ شرکت یا بیمهگری در خصوص ریسکهای موجود در این پیشنهاد بیمه درخواست شده ،از بیمه کردن شما امتناع کرده است؟ /از تمدید بیمهنامه
شما امتناع کرده است؟ /نرخ حق بیمه را در تمدید بیمهنامه افزایش داده است؟/آیا شناور در حال حاضر توسط بیمهگر دیگری بیمه شده است؟اگر بله ،نام بیمهگر و خالصهای از پوششها را
بیان نمایید/.ریسکهایی که شما به خاطر آنها خواستار بیمه نمودن شناور خود هستید را بیان نمایید/.برای چه مدت زمان و یا چه سفری به بیمه نیاز دارید؟

نام بیمهگذار-پیشنهاد دهنده/نام شرکت بیمهگذار -پیشنهاد دهنده/شماره کارت /شماره ثبت شده اقتصادی/مدیر/مرتهن/نام شناور/گواهی شماره مالکیت شناور/تاریخ ساخت شناور/جنس
شناور/نوع موتور و اسب بخار/شماره موتور/پرچم/تاریخ آخرین بازرسی شناور/ظرفین ناخالص شناور/ظرفیت خالص شناور/ابعاد شناورطول،عرض،عمق/.افرادی که حمل میشوندخدمه
مسافران/محدوده بازرگانی شناور/ماهیت تجارت/مدت زمان بیمه از ماه ......تا ماه /..............تجربه خسارت در سه سال گذشته/مقدار سرمایه بیمه مورد نیاز /ارزش مورد بیمه/پوششهای
بیمهای مورد نیاز/

معیارهای اخ صاصی تعیی نر حقبیمه در رش ه بدنه و ماشیالت شت ی در جهان
نام پیشنهاد دهنده/جنسیت پیشنهاد دهنده/وضعیت تاهل پیشنهاد دهنده/تاریخ تولد /شغل/آیا شما خودتان کارفرما هستید؟/آدرس محل سکونت/آدرس پستی ( چنانچه از آدرسی که در باال ذکر نمودید
متفاوت است/ ).تلفن منزل /تلفن محل کار/شماره موبایل/فاکس/آدرس ایمیل/مدت بیمه که مورد نیاز می باشد از  .............تا  /.....................تماس در مواقع ضروری نامنسبت خویشاوندیتلفنآدرس/نوع
تجارت و ماهیت محمولهای که حمل مینماید چیست؟/آیا تا به حال از شناور به عنوان یدککش استفاده شده است؟/جزئیات مربوط به ملیت و تجربه دریایی فرمانده واحد دریایی ،معاون فرمانده و خدمه
شناور را ارائه نمایید/محدودیتهای موجود در انجام مبادله چه میباشند؟/جزئیات کاملی در خصوص بیمههای جاری و یا آخرین بیمه را ارائه نمایید ارزش مورد بیمه شرایط بیمه نرخ/آمار حق بیمهها و
خسارات مربوط به پنج سال گذشته شناور را به صورت جداگانهای به شکل زیر بیاورید
سال

ایسلند

مالدیو
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حق بیمه

خسارا پرداخت شد،

خسارا معوق

مختصری از جزئیات خسارات بزرگ و اصلی را بیان نمایید/پوشش بیمه مورد نیاز /مدت زمان بیمه مورد نیاز/سرمایه تحت پوشش بیمه برای بدنه و تجهیزات  ...........ماشینآالت و دیگهای بخار ...........
سایر موارد (مشخص نمایید)/جزئیات زیر را در خصوص شناور بیان نمایید* چنانچه جزئیات شناور در کتاب لویدز نوشته شدهاست ،نیازی به پاسخ نمیباشد( قسمت های ب تا ز )الف -نام شناور/ب -محل
ساخت شناور/ج -تاریخ ساخت شناور/د -نام سازنده شناور/ه -محل ثبت شناور/و -شماره ثبت شناور/ز -ظرفیت شناور ناخالص خالص/نوع شناور بیان نمایید/ساختمان وتشکیل سازه شناور چه
میباشد؟/چه راهنمای ناوبری نصب شده است؟/ابعاد شناور طول ،تیر عرضی/،نوع موتور/اسب بخار/سوخت مورد استفاده/حداکثر سرعت طراحی شده/آیا کشتی به تازگی بازرسی شده است و یا تعمیرات
اساسی بر روی آن انجام شدهاست؟ (اگر بله جزئیات آن را بیان فرمایید)/هرچند وقت یکبار بازرسیها انجام میشود؟/آخرین تاریخ بازرسی شناور چه زمانی بوده است؟ کجا و توسط چه کسی انجام شده
است؟/چنانچه تا به حال شناور یدک شده است .1جزئیات یدککشی را که معموالً مورد استفاده قرار میگیرد بیان نمایید .2آیا یدککشی برای هدفی غیر از یدککشی مورد استفاده قرارگرفتهاست؟.3
همچنین جزئیات مربوط به تجربه و ملیت مالک شناور در مورد خدمه شناور را بیان نمایید .4حداکثر تعداد شناورها که در هر زمان یدککش شدهاند /آیا یک مقام محلی یا دولتی وجود دارد که بر روی
دستمزدها نظارت داشته باشد؟ آیا مجوز ویژهای الزم است؟/آیا اطالعات اضافی که احتماالً روی پیشنهاد بیمه تاثیر میگذارد و باید برای بیمهگر افشا شود وجود دارد؟ اگر بله جزئیات آن را بیان نمایید/
نام پیشنهاددهنده/کد ملی /شماره پاسپورت /کد فعالیت اقتصادی/ملیت/آدرس پیشنهاددهنده جهت مکاتبات/کد پستی/شماره تلفن/شماره موبایل/شماره تلفن محل کار /شماره فاکس/ادرس ایمیل/تماس
(در مواقع ضروری) بافرد و نسبت او/شماره تلفن/ماهیت کسب و کار /حرفه /شغل/مدت بیمه از  .............تا /.....................نام بانک ،موسسه مالی و یا هر ذینفع دیگر/نام شناور/شماره ثبت شناور/نام قبلی
شناور/تاریخ خرید و قیمت شناور/کالس شناور/محل ثبت شناور/نوع شناور/سال ساخت شناور/محل ساخت شناور/نام سازنده شناور/کاربری شناور/شماره بدنه شناور/جنس بدنه شناور/ابعاد
شناورطول،عرض،آبخور شناور/ویژگیهای موتور شناور/شماره موتور شناور/اسب بخار شناور
نوع سوخت مورد استفاده شناور/مدل وساخت موتور شناور/موتور تک /دوتایی/موتور داخلی /بیرونی/حداکثر سرعت موتور شناورسایر جزئیات /متراژ پروانه بارگیری/ظرفیت/ناخالص ثبت شده شناور/ظرفیت
خالص ثبت شده شناور/تعداد مسافران شناور/شماره کشتی/محلی که شناور معموالً در آن لنگر میاندازد/موارد تحت پوشش و ارزش بیمهشده ارزش بدنه شناورارزش ماشینآالت شناورارزش سایر تجهیزات
شناورکل سرمایه بیمه/نوع پوشش بیمه مورد نیاز/محدودیتهای بازرگانی/آخرین تاریخ بازرسی شناور چه زمانی بودهاست و توسط چه کسی انجام شدهاست؟/چه محمولههایی حمل میشود؟ لطفاً با
جزئیات شرح دهید/آیا بیمهگری بوده است که شما مایل به بیمه نمودن این شناور و یا سایر شناورهایی که در آن ذینفع هستید ،نزد او باشید؟/بیمه را رد کرده است؟ اگر بله ،لطفاً با جزئیات شرح
دهید/هنگام تمدید بیمه نامه/حقبیمه را افزایش داده است؟ اگر بله ،لطفاً با جزئیات شرح دهید/آیا این شناور تا به حال بیمه شده است؟ نام بیمهگر/آیا این بیمهنامه هنوز معتبر است؟/ماهیت پوششهای
تضمین شده/نرخ پرداختی /آیا تا به حال در رابطه با این شناور و یا سایر شناورهایی که در آن ذینفع بودهاید ،ادعای خسارت نمودهاید؟/آیا کشتی به تازگی بازرسی شده است و یا تعمیرات اساسی بر روی
آن انجام شدهاست؟ (اگر بله جزئیات آن را بیان فرمایید)/جزئیات تصادفات قبلی شناور تحت کنترل ،مدیریت و یا مالکیت خود را با هزینه هر مورد طی پنج سال گذشته بیان نمایید/.سوابق خسارتی
کاپیتان ،فرمانده کشتی در پنج سال گذشته/

معیارهای اخ صاصی تعیی نر حقبیمه در رش ه بدنه و ماشیالت شت ی در جهان

امارا
م حد،
عربی

نام کارگزار (چنانچه وجود دارد)/نام مالک  /مالکان شناور/آدرس مالک  /مالکان شناور/شماره فاکس/شماره تلفن/شماره موبایل/ایمیل/محدوده عملیات شناور/محل مهار شناور/کاربری
شناور/نام شناور/نوع شناور/تاریخ ساخت شناور/نام شیشه/پرچم/نام قبلی شناور/طول شناور/عرض شناور/عمق شناور/آبخور شناور/کد شناسایی شناور /موتور در کجا ساخته شده
است؟/سرعت موتور/مدل /سرمایه بیمه/تجهیزات آتش نشانی /مجهز به کپسول آتش نشانی میباشد مجهز به سیستمهای هشدار آتش میباشداگر بله در کجای شناور متصلاند؟//سیستم
امنیتی/سیستم دوربین مدار بسته ،سیستم دزدگیر،سایر موارد//پوششهای اضافی مورد نیاز لوازم شخصی،لطفاً سرمایه بیمه را مقرر نمایید//خسارات طی سه سال گذشته تاریخ......
/ماهیت خسارت/مقدار خسارت/جزئیات بیمه منقضیشده بیمهگر ،حق بیمه سالیانه ،سرمایه بیمه ،مازاد -فرانشیز ،تاریخ انقضا ،سایر جزئیات/محدوده بازرگانی شناور/تجهیزات بیسیم
شناور/نوع باری که شناور حمل مینماید/آیا شناور بیمه بدنه و ماشینآالت کشتی داردآیا تا به حال بیمهگری؛ پیشنهاد بیمه شما را رد نموده است یا این که تمدید بیمهنامه شما را
نپذیرفته باشد؟ اگر بله جزئیات آن را شرح دهید /مشخصات بازرسی
نام بازرسی

گواهی ایمنی ساخت محموله کشتی

اع بار

انجام شد،
است در

سررسید
بازرسی

گواهی ایمنی تجهیزات محموله کشتی
گواهی ایمنی تلگراف رادیویی محموله کشتی
گواهی بینالمللی خط بار
گواهی بینالمللی پیشگیری از آلودگیهای نفتی
گواهی کد مدیریت بین المللی ایمنی
نوع بازرسی انجام شده

پاشس ان
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نام پیشنهاد دهنده//نام شناور/بندری که شناور در آن ثبتنام شده است/ذینفع/تاریخ دریانوردی/سرمایه بیمه/جزئیاتی در مورد یدککش اگر شناور یدک شده باشد؛ جزئیات یدککشی را
که معموالً مورد استفاده قرار میگیرد بیان نمایید،آیا یدککشی برای هدفی غیر از یدککشی مورد استفاده قرارگرفتهاست؟/جزئیات مربوط به تجربه و ملیت مالک شناور و خدمه شناور را
بیان نمایید/آیا قراردادی وجود دارد و یا تا به حال وارد توافقنامهای شده اید؟ اگر چنین است ،لطفا جزئیات کامل را ارائه دهید/.حداکثر تعداد شناورها که در هر زمان یدککش شدهاند/آیا
یک مقام محلی یا دولتی وجود دارد که بر روی دستمزدها نظارت داشته باشد؟ /آیا محموله روی شناور یدک شده واقع شده است؟/آیا کارکنان روی شناور یدک شده وجود دارند؟/جزئیات
مربوط به حوادث مختلف گذشته که در مورد شناور تحت مالکیت و یا کنترل شما بوده و موجب هزینههای قانونی شده را (طی  5سال گذشته) بیان نمایید/سال /تاریخ خسارت/نام
شناور/نوع شناور/ماهیت و علت خسارت/مقدار خسارت/آیا تا به حال شرکت بیمهای بوده است که پیشنهاد بیمه بدنه کشتی را از سمت پیشنهاددهنده رد نماید و یا اینکه شرایط خاصی
را اعمال نماید و یا هر بیمه موجودی را که به نفع پیشنهاددهنده بوده است را کنسل نماید؟/میبایست شناور توسط بازرس تایید شده ،بازرسی گردد و اظهار شود که برای سفر دریایی
مناسب است و گواهی پروانه قابلیت دریانوردی را دارد .همچنین میبایست قبل از شروع پوشش ،تمامی توصیههای بازرس را انجام دهد .گواهی صادر شده توسط بازرس درباره پروانه
قابلیت دریانوردی شناور ،کفایت افسران ،خدمه و شرایط آب و هوایی قبل از دریانوردی شناور ،برای این بیمه اجباری است/.میبایست یک نسخه از گزارش بازرسی ،همراه با فرم پیشنهاد
پیوست شود/.

جمعبندی و ارائه فرم پیتنهاد

• فرم پیشنهاد بیمه های بدنه و ماشین آالت کشتی (ایده آل)

• فرم پیشنهاد بیمه های بدنه و ماشین آالت کشتی (کاربردی)
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با سپاس

