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کلیه حقوق مادي و معنوي این اثر متعلق به 
وابسته به بیمه مرکزي جمهوري (پژوهشکده بیمه 

باشد و هر نوع استفاده از آن  می) اسالمی ایران
وابسته به (منوط به اجازه کتبی از پژوهشکده بیمه 

 .باشد می) بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران



 ه  

  پیشگفتار

  برنگذرد برتر اندیشه کزین                                خرد و جان به نام خداوند

گویان نیکومرام را عالوه بر پاسداشت زبان و ادب  هنگامی که حکیم طوس در مورد جایگاه واالي خرد، پارسی

ز با تکیه بر دانایی، سا داد چنین امید داشت که ایرانیان تمدن ورزي رهنمون می پارسی بر خردورزي و اندیشه

هم اینک که نزدیک هزار سال از درگذشت فردوسی پاکزاد . توانایی گذشته را در عرصه کره خاك بازیابند

  .    ها کماکان تازگی و ارزش خود را دارند گذشته است این توصیه

لید بود، اگر در اگر در هزاره اول پیشگامان کشاورزي پیشروان کاروان تمدن بودند و زمین سرمایه اصلی تو

ها نماد قدرت و ثروت گردیدند، اکنون هاي فیزیکی و مادي نقش کلیدي یافتند و کارخانه ادوار بعد سرمایه

هاي خود را مرهون علمی  دانش، لوکوموتیو رشد جهان بوده و کشورهاي پیشرو در جهان امروز موفقیت

  .    دانند هاي گوناگون می ساختن امور و تقدم پژوهش بر اجرا در حوزه

ترین  کار جهانی، صنایع مالی جزو پیچیده و در محیط نوین کسب. صنعت بیمه نیز از این اصل جدا نیست

اند و پیچیدگی  اي برخوردار بوده هاي اقتصادي جهان هستند که همواره از سرعت رشد قابل مالحظه بخش

هاي گوناگون  مدل. ي بر این امر استهاي آماري و ریاضی پیشرفته شاهد الگوهاي مالی و استفاده از مدل

ها، امروزه تنها  هاي مبتنی بر نظریه بازي هاي پیشرفته اقتصادسنجی، الگوهاي فازي و استراتژي احتمالی، مدل

بنابراین اگر ادعا شود که بیمه در مقایسه با دو ضلع . گردند بخشی کوچک از ابزار مدیران بیمه محسوب می

به همین . ایم و بورس از پیچیدگی بیشتري برخوردار است سخنی گزاف نگفته دیگر مثلث مالی یعنی بانک

باشد و بدیهی  هاي صحیح و بهینه در صنعت بیمه نیازمند پشتوانه علمی و پژوهشی می گیري سبب تصمیم

  .گردد است که گذار از فضاي سنتی در صنعت بیمه به فضاي مدرن جز از مسیر پژوهش میسور نمی

دار  بیمه، به عنوان امانتر دولت تدبیر و امید، با قبول سکان هدایت و نظارت صنعت با شروع به کا

گران باور قلبی خود در گذار توسعه از  گذاران و بیمههاي ملی مردمان این کشور و حافظ حقوق بیمه سرمایه

  .نمود بخشیدمبستر پژوهش را در تکالیفی براي بازوي علمی و پژوهشی بیمه مرکزي یعنی پژوهشکده بیمه 

اي تا مطالعه  هاي بیمه گري یعنی بازنگري شرایط عمومی رشته هاي بیمه ترین پایه پژوهش پیرامون اساسی

هاي مختلف، تدوین استانداردهاي آموزشی شبکه فروش صنعت بیمه تا مطالعه  عوامل مؤثر بر ریسک رشته



 

و 

وضوعات پژوهشی بود که پژوهشکده را در اي ارزشمند از ماي و موضوعات متنوع دیگر مجموعه ذخایر بیمه

در این جریان ترکیب . داد آفرینی در توسعه صنعت بیمه قرار می مسیر اصلی ایفاي وظایف خود و نقش

داد که نتایج پژوهش موجب پژوهشگران برجسته دانشگاهی و متخصصین باتجربه صنعت بیمه این نوید را می

اینجانب با توجه به اهمیت موضوع شخصاً مسیر حرکت . گردد توسعه صنعت بیمه و افزایش ضریب نفوذ آن

ها را رصد نموده و با مشارکت اعضاي هیأت عامل بیمه مرکزي تالش گردید تا الگوي جدیدي از  پژوهش

  . فضاي تعامل پژوهش و اجرا در بیمه مرکزي ارائه گردد

بدیهی است علیرغم . است هاي انجام شده در پژوهشکده بیمه گزارش حاضر یکی از عناوین پژوهش

لذا از محققین گرانقدر تقاضا دارد با رهنمودهاي خود همکاران . زحمات انجام شده خالی از اشکال نیست

  .            گر باشند ها یاري پژوهشکده بیمه را در غنابخشیدن این پژوهش

  محمدابراهیم امین

 .ا .ا .رئیس کل بیمه مرکزي ج
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  مقدمه  
توسعه  يبرا یشاخص مهیو توسعه ب دیآ یاز عوامل مهم توسعه کشورها به حساب م مهیصنعت بامروزه 

ماهیت بیمه، مشارکت در خسارت و جایگزین کردن اطمینان به جاي عدم اطمینان . شود یم یکشورها تلق
  . است، بنابراین بیمه به عنوان یک روش مقابله با خطر، پاسخی به شرایط نامطمئن و پرمخاطره است

هاي مدیران و مسئوالن بدون انجام بررسی و پژوهش کافی به  با توجه به ذات و ماهیت صنعت بیمه، تصمیم
گیري صحیح  سازي و در نهایت، تصمیم تواند منجر به تصمیم ها می این پژوهش. یجه مطلوب نخواهد رسیدنت

اي  از سوي دیگر جدا بودن فضاي پژوهشی از صنعت بیمه که صنعتی کامالً حرفه. از جانب مدیران ارشد شود
  .شودتواند به اتالف منابع انسانی و مادي منجر  و مبتنی بر تخصص عملی است، می

سازي  تصمیم"ا به عنوان نهاد ناظر صنعت بیمه، با درك این واقعیت و در راه تحقق فرهنگ .ا.بیمه مرکزي ج
ها،  ها و فرصت نظران براي شناسایی چالش ، بر استفاده بیشتر از محققین و صاحب"متکی بر تحقیق و پژوهش

راستا، جناب آقاي  در این . أکید داردتدوین استانداردها و ارائه راهکارها از طریق پژوهشکده بیمه ت
سازي  تصمیمبر کمک پژوهشکده به در بدو انتصاب، ) ا.ا.رئیس کل محترم بیمه مرکزي ج(محمدابراهیم امین 

در کنار ارتباط  ها و دستاوردهاي علمی، پایه مطالعات، پژوهشو ارتقاء آن بر  گیري در صنعت بیمه و تصمیم
 هاي بیمه هاي اطالعاتی در درون شرکت گنجینهبازیابی . اند آن تأکید داشتهنزدیک با صنعت بیمه و فعاالن 

و همچنین  اي به دانش بیمه ها آن پردازش و تبدیل ،هاي مختلف تجربیات عملی و عینی در رشته شامل
از اهم دیگر وظایف محوله به پژوهشکده بیمه  مسایل و مشکالت صنعت بیمهشناسایی و ارائه راه حل براي 

  .توسط ایشان است
ي ها یکی از طرحنتیجه  "ي باربريها بیمهمشورتی در ي پیشنهاد ها مطالعه فرم" گزارش حاضر، با عنوان

ي ها است که با رویکرد کاربردي به منظور ارائه فرما .ا.بیمه مرکزي ج سوياز به پژوهشکده بیمه تفویض شده 
ي پیشنهاد مشورتی در این طرح ها فرم. ي باربري به انجام رسیده استها پیشنهاد مشورتی در بخش بیمه

 پیشنهاد فرمصادراتی و  - وارداتی ونقل حمل کاربردي در بخش ، فرم پیشنهادآل ایده پیشنهاد  شامل فرم
 باشدمی صادراتی  – وارداتی و آل ایده پیشنهاد فرم دو انگلیسی ترجمه و داخلی نقلوحمل بخش در کاربردي

 فرایند در مربوطه موثر فاکتورهاي و باربري هاي بیمه بخش هاي ریسک بررسی و مطالعات اساس بر که
  . است شده طراحی خارجی کشورهاي و ایران در گذاري نرخ
 محترم هیئت و) ا.ا.ج مرکزي بیمه محترم کل رئیس( امین محمدابراهیم آقاي جناب از دانم می الزم اینجا در

 سایر و طرح این اجراي طول در ارزشمند رهنمودهاي ارائه و اعتماد حسن جهت ا.ا.ج مرکزي بیمه عامل



 

ح 

 بیمه پژوهشکده در همکارانم همه از همچنین. نمایم قدردانی و تشکر بیمه پژوهشکده به تفویضی هاي طرح
 پژوهشی کارشناس بردال زهرا خانم جمله از اند نموده ایفا طرح این اجراي در موثر نقش که افرادي باالخص

 اصلی دقیقی علیرضا دکتر آقایان و ایشان محوري نقش لحاظ به مسئولیت و اموالهاي  پژوهشی بیمه گروه
 مسئولیت و اموالهاي  بیمه پژوهشی گروه رئیس انصاري احمدرضا دکتر و بیمه پژوهشکده پژوهشی معاونت

  . دارم را تشکر کمال طرح این اجراي در آنان موثر نقش لحاظ به
 صفري امیر دکتر

 بیمه پژوهشکده سرپرست
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  خالصه مدیریتی
پا به عرصه  ها است که پیشتر از سایر رشته اي بیمه هاي رشته عانواقدیمی ترین  ونقل جزء حملي ها بیمه

کاال  ونقل حملپذیرد،  می انجامبین کشورها المللی  بیناز آنجایی که عمده تجارت در سطح . وجود نهاده است 
 در این نقل و انتقاالت خطرات زیادي محموالت را تهدید. باشد می بین کشورها جزء الینفک این تجارت

. استبمنظور تحت پوشش قرار دادن این خطرات بوجود آمده  ونقل حملي ها نماید و به همین جهت بیمه می
باشد، لذا  محدود به کشور یا محدوده جغرافیایی خاصی نمیبا توجه به اینکه عرصه تحقق این خطرات 

چه در نقل و انتقاالت داخلی و چه در نقل و جایی  جابهیی که محموله را در فرایند ها شناسایی دقیق ریسک
  . امري ضروري است  ،کند می تهدیدالمللی  بینانتقاالت 

  ادبیات موضوع و کلوزهاي بیمه، و يها این پژوهش با استفاده از اطالعات تجربی شرکت
 A ، B ، C ، Total loss هوایی و دریایی را تهدید  زمینی، يها هایی که محموله گران لندن، ریسک بیمه

خطرهاي گروه  4کنند به  که کاالهاي حمل شده را تهدید می یهای ریسک. کنند، شناسایی کرده است می
  بندي مرتبط با عوامل انسانی و سایر عوامل تقسیم مرتبط با وسیله حمل، خطرهاي مرتبط با بار، خطرهاي

هاي شناسایی شده در این بخش در ایران و  هاي باربري، ریسک بیمهالمللی  بینبا توجه به ماهیت . شوند می
گیري یک فاکتور موثر بر  سبب شکلونقل  با حملمرتبط   مجموعه چند ریسک. جهان تقریبا مشابه هستند

بیمه معموال فاکتورهاي مذکور را در فرم پیشنهاد  گران براي تعیین حق بیمه. دشو باربري میبیمه  حق
ها و  نامه باربري، با استفاده از آیین  هاي بیمه پس از شناسایی ریسک. دهند گذار مورد سوال قرار می بیمه

 اي، هو کتب و مقاالت بیم هاي بیمه داخلی هاي پیشنهاد ارائه شده توسط شرکت مقررات داخلی، فرم
  :این فاکتورها عبارتند از. شدند نتیجه گیريبیمه باربري در ایران  کننده حق فاکتورهاي تعیین

مشخصات وسیله حمل، ) هوایی، زمینی، دریایی(بندي، طریقه حمل  نوع و خصوصیات محموله، نوع بسته 
دفعات حمل، انتقال کاال از یک وسیله حمل به وسیله حمل دیگر، مبدا و مقصد، مسافت و مسیر حمل، قلمرو 

از بینی  پیشعوامل غیر قابل  بیمه، نامه، نحوه پرداخت حق جغرافیایی، نوع و دامنه پوشش، دوره اعتبار بیمه
چنانچه فرم پیشنهاد با استفاده از این فاکتورها طراحی شود باعث  ...تغییر مسیر و خطرات اضافی و  جمله

گذاران را مورد ارزیابی قرار داده و نسبت به  گران بتوانند به خوبی ریسک پیشنهادي توسط بیمه شود بیمه می
بیمه متناسب با ریسک مورد پذیرش بطور دقیق  همچنین دریافت حق پذیرش یا عدم پذیرش ریسک مذکور و

  . گیري نمایند تر تصمیم
بیمه کشورهاي  فاکتورهاي تعیین کننده حق ،فاکتورهاي تعیین کننده حق بیمه در ایران گیري نتیجهپس از 
هاي پیشنهاد مورد  بر اساس فرمیس، چین، ژاپن، هند، استرالیا، سنگاپور، مالدیو و انگلستان سوئامریکا، 

شناسایی گران لندن و ادبیات موجود  انستیتو بیمه  A،B،C، Total loss، کلوزهاي  هاي بیمه استفاده شرکت
بیمه در ایران شباهت داشتند و بجز  این فاکتورها تا حدود بسیار زیادي با فاکتورهاي تعیین کننده حق. گردید



 

ي 

هاي  فرمگذار، نام شرکت حمل کننده و مشخصات شرکت مذکور که در  بیمهچند عامل مانند  سابقه خسارتی 
بیمه در ایران و کشورهاي مورد  در ایران نادیده گرفته شده است، سایر عوامل تعیین کننده حق پیشنهاد

و همچنین عوامل ریسک  این فاکتورها بهره جستن ازبا در این طرح تالش شده تا . باشد مطالعه مشابه می
کلیه شرایط و  اطالعات مرتبط بابا استفاده از آن  تاد وي پیشنهادي طراحی شها ایی شده فرمشناس

با استفاده از اطالعات مندرج در  گر بیمه. دهد   قرار گر بیمهخصوصیات آنچه قرار است بیمه شود را در اختیار 
از این رو ضرورت طراحی . کند  می نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش ریسک مربوطه تصمیم گیري این فرم

در شناسایی ریسک مورد پذیرش  ي باربري و توجه به تمامی عوامل موثرها صحیح فرم پیشنهاد در بخش بیمه
  . روشن است

مطالعه عوامل ریسک و فاکتورهاي "که تا حدودي برگرفته از طرح  بر اساس مطالعات انجام شده در این طرح
ي ها از آنجا که فرم. پیشنهاد ارائه شدم فرپنج  ،است "هاي باربري یمهي ب بیمه در رشته ر محاسبه حقموثر ب

شود لذا امکان تبعیت  می ي دیگر محسوبها با شرکتدر مقایسه  ها آنپیشنهاد هر شرکت بیمه مزیت رقابتی 
ارزیابی هاي عرضه شده و  پوششي بیمه از یک فرم پیشنهاد واحد با توجه به تفاوت در ها تمامی شرکت

 ها آني ارائه شده در این طرح جنبه مشورتی داشته تا براساس ها ندارد بر این اساس فرم وجود ها آنریسک 
ي فاکتورهاي موجود در این فرم  ي بیمه بتوانند با توجه به صالحدید خود نسبت به استفاده از همهها شرکت

فرم پیشنهاد صورت گرفته در این طرح در ابتدا بر اساس مطالعات . تصمیم گیري نمایند ها آنیا تعدادي از 
و  عوامل ریسکمطالعه  آل ارائه شده در طرح تر از فرم ایده کامل ياین فرم داراي ساختار. طراحی شدآل  ایده

شناسایی ریسک لحاظ شده تمامی عوامل موثر بر که در آن  اي طراحی شده به گونهو  است فاکتورهاي موثر
اي از این عوامل نادیده  هاي بیمه، بخش عمده ي پیشنهاد مورد استفاده شرکتها فرم ، اما متاسفانه دراست

ي بیمه به صورت دقیق ها شناسایی ریسک مورد پذیرش شرکتشود  شوند و همین امر سبب می گرفته می
 ونقل حملبراي  تري تر و کاربردي سادهي ها با توجه به شرایط موجود صنعت بیمه در ایران، فرم . انجام نشود

با وجود آنکه . نیز، که براي شبکه فروش مورد پذیرش باشد طراحی شده است صادراتی  - داخلی و وارداتی
هاي بیمه امروزه آن را  آل را نداشته اما بسیاري از جوانبی را که شرکت کاربردي، جامعیت فرم ایدهي ها فرم

نظور شناسایی دقیق ریسک مورد پذیرش توسط به متوان  میآن از   لذا گیرند در آن لحاظ شده نادیده می
از  ،هاي بزرگ آل براي محموله شود در کنار استفاده از فرم ایده توصیه می. ي بیمه استفاده کردها شرکت

با . استفاده شود حسب صالحدید هاي باربري براي تمامی بیمه صادراتی - داخلی و وارداتی کاربردي يها فرم
هاي باربري به منظور  دادهاي بیمه اي از قرار که بخش عمده هاي باربري و این المللی بیمه توجه به ماهیت بین

به زبان  ي پیشنهادها الزم است فرم گیرد،   هاي وارداتی، صادراتی و یا ترانزیت مورد استفاده قرار می فعالیت
، به زبان انگلیسی نیز ترجمه شد تا صادراتی-وارداتیآل و کاربردي  م ایدهانگلیسی ترجمه شود، از این رو دو فر

  .را داشته باشدالمللی  بینبا اصطالحات صحیح را هاي بیمه امکان استفاده از آن  شرکت
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 هاي باربري هاي پیشنهاد مشورتی در بیمه مطالعه فرم 1

     پیش درآمد
توسعه در این بخش در چرا که . ي بسیار مهم در اقتصاد هر کشور استها از جمله بخش ونقل حملبخش 

 ،شودالمللی  بینباعث توسعه اقتصادي و گسترش تجارت جهانی و تعامالت و مبادالت تواند  می عین حال که
و خدمات ارائه  ها لذا توجه به زیر ساخت ،شود دسترسی به بازارهاي داخلی و خارجی آسانتر شده می سبب

توسعه صنعت بیمه و به خصوص . حائز اهمیت استبسیار و پیشرفت سریع در آن شده به وسیله این بخش 
را  ونقل حملتواند پیشرفت سریع صنعت  می ي باربري از جمله مهمترین عواملی است کهها در رشته بیمه

 ها مناسب و قابل اطمینان براي تامین امنیت سرمایهاي  ي باربري وسیلهها از دیدگاه اقتصادي بیمه. سبب شود
ي باربري در ایران و نقش و ها نظر به اهمیت بیمه. استبینی  پیشغیر قابل  در برابر خطرات محتمل و

ریزي به منظور شناسایی صحیح  گذارد لزوم توجه و برنامه می جایگاهی که در تجارت و رشد اقتصادي بر جاي
واند ت می یکی از مهمترین ابزارهایی که. ي موجود در این شاخه از بیمه امري الزم و ضروري استها ریسک

چرا  ،پیشنهاد استهاي  یرش یاري نماید بهره جستن از فرمان را در شناسایی صحیح ریسک مورد پذگر بیمه
بیمه  گر بیمهکه به موجب اطالعات مندرج در فرم پیشنهاد کلیه شرایط و خصوصیات آنچه قرار است توسط 

عات مندرج در فرم پیشنهاد ریسک را ارزیابی تواند با استفاده از اطال گر می بیمه. گیرد می شود دراختیار او قرار
از این رو ضرورت طراحی صحیح . گیري نماید نموده و نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش ریسک مربوطه تصمیم

ي باربري و توجه به تمامی عوامل موثر در شناسایی دقیق ریسک مورد پذیرش ها فرم پیشنهاد در بخش بیمه
   .استاي برخوردار  از اهمیت ویژه

شود لذا امکان تبعیت  می مزیت رقابتی آن شرکت محسوب ،ي پیشنهاد هر شرکت بیمهها از آنجا که فرم
نحوه  پوشش هاي عرضه شده، م پیشنهاد واحد با توجه به تفاوت درري بیمه از یک فها تمامی شرکت

ي ها تالش شد فرمطرح در این  از این رو . باشد می گذاري و ارزیابی ریسک تا حدودي محدود کننده نرخ
ي بیمه بتوانند با توجه به ها ود تا شرکتشارائه پیشنهاد استانداردي در چارچوب مطالعات صورت گرفته 

استفاده حسب صالحدید ي نرخ گذاري خود از کلیه موارد یا بخشی از موارد پیشنهادي ها و روش ها پوشش
  . نمایند 

کشور منتخب این نتیجه حاصل شد که فرم پیشنهاد باربري  9ي صورت گرفته در ایران و ها برطبق بررسی
یی ها ونقل حملتفاوت در نوع  ،شوند و دلیل آن می طراحی Annual یا و  Singleبعضا به صورت حسب مورد 

وضوع و با با اشراف به این م. ي مختلف بسته به نوع فعالیت خود داشته باشندها است که ممکن است بنگاه
و   Singleي ها ي پیشنهاد باربري در قالب فرمها ان ایران بر روي طراحی فرمگر بیمهاطالع از اینکه سندیکا 

Annual اند و به منظور جلوگیري از دوباره کاري در این طرح تالش شده تا با طراحی  مطالعاتی انجام داده
و   Single ونقل حملبه نوع  ،مد نظر واقع شدهکه در آن تمامی جوانب و عوامل ریسک آل  ایدهیک فرم 
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Annual  طراحی  ها ونقل حملنیز به عنوان یک عامل ریسک توجه نماییم، اما فرمی مجزا براي این نوع از
ي تهدید ها ریسکي پیشنهاد مطرح شده در این طرح ابتدا به شناسایی ها به منظور طراحی فرم. نشده است

در فصل دوم فاکتورهاي  ها پس از شناسایی این ریسک. ر ایران و جهان پرداختیمي باربري دها کننده در بیمه
بیمه در ایران و جهان را شناسایی نمودیم و در نهایت در فصل سوم پس از بیان ارتباط  موثر در محاسبه حق

ي شناسایی شده در فصل اول و فاکتورهاي شناسایی شده در فصل دوم به طراحی پنج فرم ها بین ریسک
  . پیشنهاد پرداختیم

آلی است که در آن با مطالعه بخش داخلی و خارجی به تمامی عوامل مورد نیاز  اولین فرم پیشنهاد، فرم ایده
عوامل تهدید کننده محموله به  به منظور شناسایی صحیح و دقیق ریسک توجه شده است و تمامی جوانب و

ي باربري از ها نامه ي بیمه بتوانند در فرایند صدور بیمهها چنانچه شرکت .صورت کامل مد نظر قرار گرفته است
تر مورد  تر ریسک پیشنهادي را دقیق توانند با در اختیار داشتن اطالعاتی کامل می نماینداین فرم استفاده 
گذاران کاري دشوار است لذا  نجا که در اختیار داشتن تمام این اطالعات توسط بیمهاما از آ. ارزیابی قرار دهند

داد که در آن تعصادراتی طراحی شد  - ي داخلی و وارداتیها ونقل حملفرم کاربردي براي  2در ادامه 
در بخش  در نهایت. تر خواهد بود گذاران به مراتب راحت فاکتورهاي کمتري وجود دارد و تکمیل آن براي بیمه

این رشته از بیمه و با توجه به اینکه تعداد زیادي از نقل و انتقاالت در المللی  بینپایانی با توجه به ماهیت 
صادراتی را به زبان انگلیسی ترجمه  –وارداتی  و کاربرديآل  ایدهدو فرم  ،شود می انجامالمللی  بیني  حوزه

  . نمودیم
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  مقدمه
با توجه به رشد و . باشد و بسیار حائز اهمیت در صنعت بیمه می هاي قدیمی  هاي باربري یکی از شاخه بیمه

کاالها و جایی  جابهتوسعه تجارت جهانی و گسترش تعامالت کشورها با یکدیگر امروزه حجم وسیعی از 
این دسته از . جایی است اي براي کاهش ریسک ناشی از جابه که نیازمند پوشش بیمه ،خدمات شکل گرفته

شود نوعی  می کند و این امر سبب ها خسارت وارده به کاال را در صورت تحقق خطر تضمین می نامه بیمه
نقل از نظر جبران خسارت  و فروشندگان کاال و متصدیان حمل ،احساس امنیت و اطمینان براي صاحبان کاال

  .وجود داشته باشد
هاي باربري در ایجاد زمینه مناسب در کشور به منظور توسعه پایدار  ویژه بیمهامروزه نقش بنیادین بیمه و به 

اقتصاد ملی به عنوان یک نیاز ثانویه بر همگان روشن است و توسعه یافتگی صنعت بیمه شاخصی براي وجود 
 در عرصه جهانی خصوصا. گردد بسترهاي مناسب به منظور پایدارسازي رشد اقتصادي و اجتماعی محسوب می

هاي باربري جایگاه  بیمه ،باالیی برخوردارند) صادرات و واردات (در کشورهایی که از حجم تجارت جهانی 
اي را به خود اختصاص داده  هاي صنعت بیمه نیز بیمه باربري جایگاه ویژه در میان زیر بخش. دارنداي  ویژه

از آنجا که یکی از مهمترین . است است که در توفیق کشورهاي پیشرو در صنعت بیمه داراي امتیاز باالیی
تواند به عنوان یکی از خدماتی که به  بیمه می ،قابل اعتماد بودن آن است ،نقل کارآمد و هاي بخش حمل ویژگی

پردازد در این زمینه فعالیت کند و از این طریق به بستر سازي شرایط جهت رشد و توسعه  پوشش ریسک می
کند  جایی را تهدید می پروسه جابه ،نقل و یی که در فرایند حملها رسی ریسکلذا شناسایی و بر. تجارت بپردازد
هاي متفاوت صنعت بیمه  هاي موجود در شاخه اي برخوردار است به منظور شناسایی ریسک از اهمیت ویژه

 هاي کوتاه و ارائه آن به ها استفاده از پرسشنامه با جواب یکی از این روش ،هاي مختلفی وجود دارد روش
هاي تهدید کننده  توان ریسک روش دیگري که با بهره گرفتن از آن می. باشد متخصصین و صاحب نظران می

بررسی و کارشناسی فیزیکی و بازرسی عینی  ،زمینی و هوایی را شناسایی کرد ،نقل اعم از دریایی و بخش حمل
ده باربري که سبب ایجاد خسارت هاي تهدید کنن توان با مدد گرفتن از آن ریسک میکه  روش سومی ،باشد می

ها و مصوبات شوراي عالی  استفاده از آیین نامه ،شود را شناسایی نمود در نقل و انتقاالت داخلی و خارجی می
باشد و در نهایت آخرین راهکار استفاده از کتب و مقاالت  می A،B،C،Total lossالمللی  بینبیمه و کلوزهاي 

در تحقیق حاضر با بهره گرفتن از این . باشد اي داخلی و خارجی به منظور شناسایی عوامل ریسک می بیمه
هاي  بندي ریسک به منظور دسته .هاي تهدید کننده در بخش باربري را شناسایی نمودیم ها ریسک روش

خطرهاي  ،نقل وجود دارد که در اینجا آن را از چهار منظر و هاي حمل فاوتی در بیمههاي مت موجود روش
بندي  تقسیم سایر عوامل ،انسانی خطرهاي مرتبط با عوامل ،خطرهاي مرتبط با بار ،مرتبط با وسیله حمل

   . پردازیم می ها آندر این فصل به تفصیل به شرح  که نمودیم
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 هاي باربري در ایران و جهان  ها در بیمه شناسایی ریسک

  با وسیله حمل  خطرهاي مرتبط -1- 1
این دسته از خطرات خطراتی هستند که از بعد وسیله حمل براي محموله مورد بیمه نوعی عامل تهدید 

 . شوند بندي می که به صورت زیر تقسیمشود  محسوب می

 نوع حمل -1-1-1
هوایی و یا دریایی  ،که نوع حمل زمینی بسته به این. باشد یکی از خطرات مرتبط با وسیله حمل نوع حمل می

  .ها متفاوت است ها و خطرات تهدید کننده در این بخش باشد ریسک 

  هوایی -1- 1-1- 1
که در زمانی بسیار کوتاه به مقصد  با توجه به این ،گردند کاالهایی که به وسیله هواپیما به مقصد حمل می

معموال  ،وجود دارد مواجه نیستند رسند و با بسیاري از خطراتی که در طول حمل زمینی یا حمل دریایی می
  . هاي بهتري هستند از ایمنی بیشتري برخوردارند و به بیان دیگر ریسک

   سقوط -1 - 1- 1- 1- 1
شود  کند  و اغلب باعث از بین رفتن کلی محموله می یکی از حوادثی که در حمل هوایی محموله را تهدید می

باشد و اغلب باعث ایجاد خسارت کلی  رت باالیی میاین ریسک داراي تواتر کم اما شدت خسا. سقوط است
  . شود می

  یا برخورد هواپیما با هر جسم خارجیتصادم  - 2- 1- 1- 1- 1
هاي  شود ناشی از تصادم جا می اي که از طریق نقل و انتقاالت هوایی جابه برخی از خسارات وارده به محموله

هواپیما و یا برخورد هواپیما با یک جسم ثابت ایجاد زمینی است که در اثر برخورد جسم خارجی متحرك با 
اي که  به محموله ،شود که در نتیجه این رخداد در عین حال که باعث ایجاد خسارت براي هواپیما می. شود می

  . کند شوند نیز صدمه وارد می جا می به وسیله هواپیما جابه
   هاي هوایی ها و چاه استریم جت ،گردباد ،تندباد ،هاي شدید طوفانصاعقه و  - 3- 1- 1- 1- 1

بندي حوادث طبیعی جاي دارد باعث بروز حادثه براي هواپیما و در نتیجه  این دسته از حوادث که در دسته
 . شود می ،است جا شده که به وسیله آن جابهاي  ایجاد خسارت براي محموله

  دودزدگی و سایر لطمات به محمولهآب دیدگی و - 4- 1- 1- 1- 1
 . افتد هاي هوایی براي محموله اتفاق می ترین انواع خساراتی است که در حمل آب دیدگی یکی از شایع

 
 



  

 

 هاي باربري در ایران و جهان  ها در بیمه شناسایی ریسک: فصل اول 7

  1عدم تحویل - 5 - 1- 1- 1- 1
شود که کاالي مورد بیمه یا قسمتی از آن در جریان حمل و به دلیل  اصوال عدم تحویل به وضعیتی گفته می

به همین دلیل چنانچه عدم تحویل . فت کاالي خود محروم شودگذار از دریا مفقود شده باشد و بیمه نامعلومی 
شود  این خسارت عدم تحویل تلقی نمی ،)براي مثال کاال غرق شده یا به سرقت رفته باشد (کاال مشخص باشد 

تواند خسارت وارده را تحت عنوان خطري که واقع شده و معین و مشخص هم هست مطالبه  گذار می و بیمه
  .2کند

  از باند خارج شدن  - 6- 1- 1- 1- 1
یکی از حوادثی که ممکن است درطول نقل و انتقاالت هوایی اتفاق بیفتد از باند خارج شدن هواپیما به دالیل 

اي که  متفاوت هنگام اوج گرفتن یا هنگام فرود است که باعث ایجاد صدماتی به هواپیما و در نتیجه محموله
   .شود می ،است براي بارگیري در آن قرار داده شده

  خسارت ناشی از وسایل بارگیري و تخلیه  - 7- 1- 1- 1- 1
ناشی از فرایند بارگیري و تخلیه  ،شوند جا می برخی از خسارات وارده به وسایلی که از طریق حمل هوایی جابه

 ی دیگر از عدم تخصص نیروي کارباشد که بعضی از این خسارات ناشی از وسایل تخلیه و بارگیري و برخ می
  .  گیرد ت مینشأ

  خسارت ناشی از تاخیر  - 8- 1- 1- 1- 1
گردد ناشی از تاخیر در  د وارد مینشو جا می هایی که از طریق هوایی جابه برخی از خساراتی که به محموله

البته الزم به ذکر است که خسارات ناشی از تاخیر به هیچ عنوان توسط هیچ . باشد جایی می فرایند جابه
  . باشد گیرد و جزء استثنائات می شش قرار نمیگري مورد پو بیمه

  3سوزي آتش- 9- 1- 1- 1- 1
هاي هواپیما یکی دیگر از موارد تهدید کننده محموله در  سوزي در محفظه نگهداري کاال یا در سایر بخش آتش

  . 4حمل هوایی است
  سیل  - 10- 1- 1- 1- 1

موجود در آن در اثر خطرات روي زمین اي از موارد خسارت وارده به هواپیما و در نتیجه محموله  در پاره
   . شود صدماتی به هواپیما و محموله موجود در آن وارد شود شود مانند سیل که سبب می حادث می

 
 
 

                                                                                                                                                                               
1. Non delivery 
2. R.H.Brown,1989-p n17 
3. fire 
4. R.H.Brown,1989 
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  انفجار  - 11- 1- 1- 1- 1
که هواپیما روي زمین است  انفجار از دیگر خطراتی است که گاها در حین پرواز و در بعضی از موارد هنگامی

در برخی این انفجار . شود این حادثه سبب وارد آمدن خساراتی به محموله و خود هواپیما می. افتد اتفاق می
  .باشد غیر عمدي می دیگربه صورت عمدي و در برخی  موارد

 زمینی  - 2- 1-1- 1
نقل  و حمل ،شود استفاده می ها آناز المللی  بینها که به منظور نقل و انتقاالت داخلی و  جایی یکی از انواع جابه

نقل هوایی  و بعد از حمل ،شود اي و ریلی انجام می این دسته از انتقاالت که به صورت جاده. زمینی است
  . ترین نوع نقل و انتقاالت هستند ایمن

  واژگون شدن یا از خط خارج وسیله حمل زمینی  - 1- 2- 1- 1- 1
و واژگونی یا از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی یکی از شایع ترین انواع خساراتی است که در نقل 

این حادثه ممکن . کند انتقاالت زمینی وسیله حمل و در نتیجه محموله موجود در وسیله مذکور را تهدید می
االت ریلی اتفاق بیفتد اما تواتر آن اي و یا براي قطار در نقل و انتق انتقاالت جاده و  است براي کامیون در نقل

 . باشد وانتقاالت ریلی می اي به مراتب بیشتر از نقل انتقاالت جاده و  در نقل

  برخورد جسم خارجی با وسیله حمل - 2- 2- 1- 1- 1
اي دارد برخورد وسیله نقلیه با یک جسم  یکی از حوادثی که شدت و تواتر زیادي در نقل و انتقاالت جاده

این خطر یکی از شایعترین عوامل بروز حادثه براي وسایل نقلیه زمینی . ثابت است با جسمیمتحرك و یا 
تواتر این دسته از خسارات در . باشد در نتیجه بروز خسارت براي محموله موجود در وسیله نقلیه می اي و جاده

  . باشد نقل و انتقاالت جاده به مراتب بیشتر از ریلی می
  ... )سیل و  ،صاعقه ،فشان آتش ،زلزله( طبیعی حوادث  - 3- 2- 1- 1- 1

انتقاالت زمینی  و  صاعقه و سیل از دیگر عواملی هستند که در نقل ،آتشفشان ،حوادث طبیعی همچون زلزله
کنند و به عنوان یکی از  را دچار آسیب می ها آنهاي موجود در  معموال وسایل نقلیه و در نتیجه محموله

  . شود هاي زمینی محسوب می ونقل  خطرات در حمل
  1سوزي آتش - 4- 2- 1- 1- 1

وسیله نقلیه و در نتیجه محموله موجود در آن را تهدید  ،نقل زمینی و یکی از حوادثی که در وسایل حمل
هاي روان  ها و روغن زمینی از انواع سوخت نقل و وسایل حمل از آنجا که در تمامی .سوزي است  کند آتش می

از این رو وقوع هر نوع حادثه و  ،باشند شود و این وسایل به لوازم الکتریکی مختلف مجهز می کننده استفاده می
تواند حریقی را ایجاد نماید و با توجه به موجود بودن  هاي برقی می یا به وجود آمدن اتصالی در یکی از قسمت

                                                                                                                                                                               
1. fire 
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ه را در معرض نابودي قرار قابل اشتغال در وسیله نقلیه به سرعت توسعه یافته و محمول مواد سوختنی و
  .دهد می

  سقوط  -5- 2- 1- 1- 1
بر سقوط اشیاء اعم از اشیاي دست ساز بشر و اشیاء طبیعی  ،شود یکی از عواملی که باعث رخداد حادثه می

عامل دیگري که باعث رخداد حادثه براي وسیله نقلیه و در نتیجه وارد آمدن خسارت . استروي وسیله نقلیه 
  . استجایی  جابهشود سقوط وسیله نقلیه به داخل دره در فرایند  به بار می

  1دزدي و سرقت - 6- 2- 1- 1- 1
قصد نهایی دزدي و سرقت جزء خطراتی است که معموال محموالت کم وزن و گرانبها و یا کاالهایی که در م

  .2کنند کمیاب یا نایاب باشند را در نقل و انتقاالت زمینی تهدید می
  انفجار عمدي و خرابکاري - 7- 2- 1- 1- 1

و جایی ممکن است باعث ایجاد خسارت به محموله شود  هایی است که در فرایند جابه انفجار یکی از ریسک
در صورتی که عمدي در وقوع آن باشد از حیطه تعهدات  .بعضا ممکن است با اهداف خرابکارانه رخ دهد

  .شود گذار خارج می بیمه
  3عدم تحویل - 8- 2- 1- 1- 1

نقل  و هایی که در مبدا به متصدي حمل عدم تحویل به این معنی است که کل محموله یا تعدادي از بسته
مسئله عالوه بر حمل زمینی  این. در مقصد به گیرنده تحویل داده نشود تحویل شده است به علت نامعلومی 

 . 4شود در انواع حمل هوایی و دریایی نیز مشاهده می

  محل نگهداري کاال  ،ورود آب دریا دریاچه یا رودخانه به وسیله حمل زمینی - 9- 2- 1- 1- 1
خسارت به وجود آمده در اثر  ،شود جایی می ها در فرایند جابه کاالیکی از حوادثی که باعث ایجاد خسارت به 

وانتقاالت  در نقل ،ها به کانتینر و محفظه حمل کاال یا طغیان آب دریاها و رودخانه ،ورود آب ناشی از بارندگی
  . زمینی است

  دریایی -3- 1-1- 1
دریایی  ونقل حملشود  استفاده می ها آناز المللی  بینها که بیشتر در نقل و انتقاالت  جایی یکی از انواع جابه

 ،لنج ،هاي ایمنی مختلف همچون کشتی این دسته از نقل و انتقاالت معموال با وسایل متفاوت با درجه. است
ها از ایمنی  ونقل حملمقایسه با سایر انواع دریایی در  ونقل حمل. شود انجام می... لندینکرافت و  ،دوبه ،بارج

جایی الزم است از  به منظور تکمیل فرایند جابهها  جایی معموال در این نوع از جابه .باشد کمتري برخوردار می

                                                                                                                                                                               
1. Pilferage 
2. R.H.Brown,1989 
3. Non delivery 
4. R.H.Brown,1989 
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خطرات متعددي را به  ،دریایی ونقل حملجایی کاال در  جابه .وسایل نقلیه زمینی و هوایی نیز استفاده شود
  : عبارتند از  ها آندنبال دارد که مهمترین 

  .4واژگون شدن کشتی یا شناور ،3غرق شدن،برخورد با کف دریا ،2گیر شدن زمین ،1به گل نشستن - 1- 3- 1- 1- 1
دریا پدید آید یکی از این  که ممکن است براي کشتی در شود حوادث دریا به وقایع یا خطراتی اطالق می

یا  ،که ته کشتی با کف دریا شود می طالقوضعیت ابه گل نشستن به  ،کشتی استبه گل نشستن حوادث 
باشد لذا  اجسام موجود در آن برخورد کند و خروج از آن وضعیت جز با وسایل و تجهیزات خاص مقدور نمی

براي اثبات به گل نشستن بایستی . کشتی براي مدت طوالنی متوقف شده و قادر به ادامه حرکت نخواهد بود
اي اصابت  هاي شنی و یا صخره پهت ،هاي زیرین کشتی با بستر دریا که قسمت اوال این. سه شرط احراز شود

که توقف کشتی در حالت به گل  سوم این. که برخورد کشتی با بستر و کف دریا شدید باشد دوم این. کند
زمین گیر شدن نیز نوعی حادثه دریایی است که در . 5نشستن در بستر دریا مدت زیادي به طول بینجامد

هاي کشتی که  خورد کرده و در اثر این برخورد به قسمتهاي تحتانی کشتی با کف دریا بر جریان آن قسمت
 . 6شود در زیر آب است و مخصوصا کف کشتی یا وسیله حمل دریایی آسیب وارد می

کشتی حامل کاال . دهد تحت پوشش قرار مینیز شدن کاال و کشتی را  نقل دریایی غرق و بیمه نامه حمل 
ول دریا مانند تصادم با شناور دیگر و یا برخورد با درمسیر حمل ممکن است دچار حوادث و خطرات متدا

  . هاي یخی شده و یا در اثر انفجار غرق شود و کاال و یا شناور از دسترس مالک آن خارج گردد کوه
جهت واژگون شدن کشتی در مسیر حمل صرفا واژگون شدن نیز از خطرات موجود در حمل دریایی است اما 

جایی کاال در کشتی باعث بهم خوردن توازن و  زیرا گاهی اوقات جابه ،ه باشدنباید آب و هواي بد وجود داشت
واژگون شدن کشتی یکی از حوادث دریا محسوب شده و . گردد تعادل آن شده و در نتیجه کشتی واژگون می

 کشتی خسارت وارده به کااليشدن تواند در صورت بروز حادثه و غرق  گذار کاال می داراي پوشش است و بیمه
  . 7خود را مطالبه نماید

  8شناور یا هر وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی به غیر از آب، تصادم یا برخورد کشتی - 2- 3- 1- 1- 1
ذکر این نکته الزم . تصادف به معناي برخورد دو کشتی به یکدیگر و یا برخورد کشتی با شیء دیگري است

صرفا تصادف را ناشی از برخورد دو کشتی با یکدیگر است که کارشناسان با هم وحدت نظر نداشته و گروهی 
در حالی که گروهی دیگر برخورد کشتی با هر شیء ثابت و متحرك دیگري را هم از مصادیق  ،دانند می

                                                                                                                                                                               
1. stranding 
2. grounded 
3. Sinking  
4. Capsizing-Overturning  
5. R.H.Brown,1989 
6. R.H.Brown,1989 
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8. Collision or contact 
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در قوانین انگلستان تصادف شامل برخورد  بدنه دو کشتی و یا برخورد بدنه یک کشتی  .کنند تصادف تلقی می
ورود . شود تی دیگر و یا برخورد ابزار و ادوات دو کشتی به یکدیگر محسوب میبه سایر ابزار و ادوات کش

 .1گردد کشتی به اسکله و بندرگاه و برخورد آن با اسکله به عنوان تصادف تلقی نمی

  2)تماس (برخورد  - 3- 3- 1- 1- 1
و یا اشیاء 5ه و یا دیوارهاي بندرگا4و یا راهنماي شناور3چنانچه کشتی در حال حرکت به اسکله و موج شکن

) تماس ( این تصادف نبوده بلکه بعنوان برخورد  ،ثابت و یا متحرك دیگري به غیر از کشتی برخورد نماید
  . گردد تلقی می

  6به دریا انداختن کاال به منظور سبک سازي کشتی  - 4- 3- 1- 1- 1
کشتی تصمیم نقل دریایی ممکن است کشتی و محموله در معرض غرق شدن باشند و فرمانده  و در حمل

که براي سبک سازي کشتی و  اي را صرف نماید و یا این العاده هاي فوق هزینه ،ها بگیرد که براي نجات آن
در چنین حالتی زیان همگانی به وجود . جلوگیري از غرق شدن آن مقداري از محموالت را به دریا بریزد

  . آید می
   دریا افتادن کاال در اثر طوفانبه  -5- 3- 1- 1- 1

شوند تهدید  هایی را که بر روي عرشه حمل می که معموال محموله ،برخی از مواقع خسارت وارده به کاالدر 
  . کند ناشی از به دریا افتادن کاال در اثر طوفان است می

  شسته شدن کاال از روي عرشه   - 6- 3- 1- 1- 1
روي عرشه از جمله کانتینرهاي ها گاهی کاالهاي  این موج. کند هایی عظیم ایجاد می هاي دریایی موج طوفان

  . 7شود نامیده می این عمل شسته شدن کاال از روي عرشه . اندازد محتوي کاال را به دریا می
  بینی صاعقه و تمام خطرات غیر قابل پیش ،فشان فوران آتش ،زلزله - 7- 3- 1- 1- 1

صاعقه و خطرات  ،فشان تشفوران آ ،مانند زلزله ت وارده به کاال ناشی از سوانحیدر برخی از موارد خسار
  .باشد بینی نشده دیگري از این قسم می پیش

 8کانتینر یا محل انبار، محفظه کاال، شناور ،دریاچه یا رودخانه به کشتی ،ورود آب دریا - 3-8- 1- 1- 1 

در . کند آب دیدگی از عمده ترین خساراتی است که انواع محموالت خصوصا محموالت دریایی را تهدید می
شوند از منافذ سقف و اطراف  این حالت امواج عظیم هنگام برخورد با کانتینرهایی که روي عرشه حمل می
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  .1آورند ها نفوذ کرده و خسارات سنگینی را به وجود می کانتینرهاي فرسوده به داخل آن
  2) سونامی ،تندباد ،گردباد ،باد(طوفان  - 9- 3- 1- 1- 1

این پدیده شامل باد شدید و گاه همراه با باران سیل آسا . آید طوفان بر اثر اختالالت شدید جوي به وجود می
   .شود و باعث بروز خسارت براي کشتی و محموله موجود در آن می 3.باشد و رعد و برق می

 4ریاییدزدي د - 10- 3- 1- 1- 1

راهزنی دریایی به عنوان حمله گروهی افراد مسلح توصیف شده که به قصد غارت به کشتی حمله کرده و قصد 
  . باشد ها تحصیل مال می و هدف آن

  5سوزي و انفجار آتش - 11- 3- 1- 1- 1
و  کشتی و وسیله نقلیه دریایی ،االت دریاییدیگر خطراتی است که در نقل و انتقسوزي و انفجار از  آتش

  . کند شود را تهدید می جا می که به وسیله آن جابهاي  محموله
  کردن مواد در مخزن کشتی دم  - 12- 3- 1- 1- 1

اي گذر کرده و  هرگاه کشتی از آب و هواي حاره. شود کشتی در مسیر خود با آب و هواي متغیر مواجه می
جمع شدن این بخارها در . خواهد شدکردگی و عرق کردن  هواي سرد شود انبارهاي آن دچار دموارد آب و 

  6.شود مخزن کشتی سبب وارد شدن خساراتی به کاالها می
  خسارت ناشی از چنگک - 13- 3- 1- 1- 1

شود خسارتی است که به  ها در حمل دریایی می دیگر از مواردي که باعث وارد آمدن خسارت به محمولهیکی 
  . کند را تهدید می بار ،هنگام تخلیه و بارگیري در اثر استفاده از چنگک

  عدم تحویل - 14- 3- 1- 1- 1
در ) بسته یا بندل  ،چند کارتن(شودکه یک قسمت از کاالي مورد بیمه  عدم تحویل کاال به حالتی گفته می

گذار تحویل  مفقود شده و در قسمت مندرج در بیمه نامه به بیمه نقل دریایی به دالیل نامعلومی  و مسیر حمل
  . نگردد

 7سارات ناشی از هواي نامساعد دریا خ -15- 3- 1- 1- 1

شودکه دریا طوفانی بوده و خسارت ناشی از فشار بیش از حد  هواي نامساعد و بد معموال به زمانی گفته می
  .تند باد و گردباد ،باد و باران موسمی ،طوفان سخت ،مانند طوفان. هوا و امواج باشد
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   1خسارت ناشی از باران و آفتاب - 16- 3- 1- 1- 1
اي نسبت به باران و آفتاب حساس باشد نظیر الستیک اتومبیل و در اثر حمل بر روي  است محمولهممکن 

عرشه در معرض این خطر قرار گیرد یا به دلیل قرار گرفتن در محوطه باز بندر یا گمرك معطل بماند و 
  .کیفیت خود را از دست بدهد

  زدگی  خسارت ناشی از کپک - 17- 3- 1- 1- 1
ها به ویژه کاالهاي کشاورزي و کاالهاي خوراکی از دیگر خطراتی که محموله  برخی از کاال زدگی در مورد کپک

  . کند را تهدید می
  خسارت ناشی از تاخیر  - 18- 3- 1- 1- 1

به اجتناب از تاخیر اشاره داشته و خاطر  A،B،Cمربوط به مجموعه شرایط   از شرایط عمومی 18بند  طبق
باشد باید با سرعت  ها می گذاران براي حمل کاال در تمام موارد تا حدي که در کنترل آن نشان نموده بیمه

  . معقول و به نحو متعارف این کار را انجام دهند
  خوردگی و مانند آن  موش ،زدگی خسارت ناشی از کرم - 19- 3- 1- 1- 1

گر است مگر آنکه  و خسارات آن در تعهد بیمه شود زدگی جزء حوادث دریا محسوب می وکرمخوردگی  موش
  . اثبات گردد که علت اصلی خسارت عیب ذاتی کاال بوده است

  هاي وسیله حمل ویژگی -1-1-2
در بیمه . وسیله نقلیه زمینی یا هواپیما و یا ترکیبی از این وسایل حمل شود ،مورد بیمه ممکن است با کشتی

چنانچه . گر در ارتباط است چرا که انتخاب وسیله حمل با تعهد بیمه ،نامه ذکر وسیله حمل ضروري است
 ،شدوزن یا حجم آن متناسب نبا ،مقدار ،ظرفیت و خصوصیات دیگر با نوع مورد بیمه ،وسیله حمل از نظر نوع

  . گیرد گر در مقابل خسارات وارده تعهدي به عهده نمی بیمه
  سن وسیله حمل -1-1-2-1

یکی دیگر از عواملی که ممکن است به عنوان عامل تهدید کننده براي وسیله نقلیه و در نتیجه باري که 
له نقلیه و در صورت باال بودن سن وسی ،سن وسیله حمل است ،شود وجود داشته باشد جا می توسط آن جابه

هاي آن احتمال بروز حادثه براي آن و در نتیجه بروز حادثه براي باري که به  مستعمل بودن اجزا و بخش
   .یابد شود افزایش می وسیله آن حمل می

  نوع وسیله حمل  -1-1-2-2
تواند به  باشد که می می هوایی و دریایی جز موارد بسیار مهم ،ي زمینیها ونقل حملنوع وسیله حمل در انواع 

    .عنوان یک عامل تشدید کننده یا تخفیف دهنده ریسک محسوب شود
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  حدود و ظرفیت هر حمل -1-2-3- 1
در ارتباط با کشتی با توجه به ظرفیت حمل بسیار باالي آن سقف حدود و ظرفیت در هر حمل بسیار باالتر 

گر بهتر  براي بیمه ،این سقف هر چه کمتر باشد ،به هر حال. شود است و با توجه به شرایط موجود تعیین می
 .گردد است و ریسک بیشتر کنترل می

   نیروي محرکه -2-1-2-4
نقل بسیار حائز اهمیت است این است که وسیله حملی که در انواع حمل  و یکی از مباحثی که در بحث حمل

اي اعم از نوع  داراي چه نیروي محرکه باشد ها را دارا می جایی محموله هوایی و دریایی مسئولیت جابه ،زمینی
   .باشد وخت موتور و تعداد موتور میس ،موتور

  )بندي شده هاي طبقه کشتی(تجاري یا غیرتجاري بودن وسیله حمل  -1-2-5- 1
وضعیت فیزیکی وسیله حمل یک عامل اساسی براي تعیین قابلیت آن وسیله در حمل سالم کاال به مقصد 

  . شود انجام میاي  توسط موسسات شناخته شدهاست در جهان این وضعیت 
  تابعیت و ملیت کشتی  - 1-2-6- 1

باشد دلیل وجود  یکی از موارد اساسی در بحث باربري محموالت از طریق دریا تابعیت و ملیت کشتی می
در دریاهاي آزاد کشتی  .وان به صورت خالصه چنین برشمردت اهمیت در بحث مربوط به تابعیت کشتی را می

زمانی که کشتی در همچنین . را برافراشته و تابعیت آنرا پذیرفته است  بع قوانین کشوري است که پرچم آنتا
الملل هر کشوري محق به اجراي  کنسولی که طبق حقوق بین يها تواند از حمایت بندرهاي خارجی است می

به ) کابوتاژ(در برخی از کشورها که حمل مسافر و کاال از یک بندر داخلی به بندر دیگر . آن است استفاده کند
اي  ها از اهمیت ویژه هاي داخلی و اجراي مقررات درباره آن تشخیص کشتی ،هاي داخلی اختصاص دارد کشتی

تواند به  توان استنباط نمود که تابعیت کشتی می الذکر چنین می لذا با توجه به مطالب فوق. استبرخوردار 
  . 1جایی مد نظر قرا گیرد عنوان یک عامل تشدید کننده یا تخفیف دهنده ریسک در فرایند جابه

  ابزارهاي ایمنی وسیله حمل -1-2-7- 1
اشد مجهز بودن وسیله حمل به ابزارهاي ایمنی ب یکی از عواملی که در تشدید و تخفیف ریسک مؤثر می

دسته اول ابزارهایی است که از بروز حادثه جلوگیري به عمل . شود این ابزارها به دو دسته تقسیم می. باشد می
لذا مجهز . کند آورده و دسته دوم ابزارهایی است که در صورت رخداد حادثه از تشدید خسارت جلوگیري می

تواند از رخداد حادثه و ایجاد خسارت تا حد قابل توجهی  نواع ابزارهاي ایمنی میبودن وسیله حمل به ا
  .جلوگیري به عمل آورد
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  جایی تناسب نوع وسیله حمل با نوع جابه -1-2-8- 1
چرا که . را داشته باشد آن کند و قابلیت و توانایی حمل وسیله حمل باید متناسب با کاالیی باشد که حمل می

محموله ممکن است باعث ایجاد خسارت به جایی  جابههاي مورد نیاز به منظور  در صورت نداشتن ویژگی
  .محموله مربوطه شود

  قابلیت دریانوردي کشتی  -1-2-9- 1
که کشتی از هر لحاظ براي سفر دریایی تجهیز شده و بدون عیب و نقص  یعنی این ،قابلیت دریانوردي کشتی

. فنی مهم و مشهودي باشد و استحکام و مقاومت الزم در برابر حوادث دریا و آب و هواي نامساعد را دارا باشد
وغن همراه آذوقه و ر ،آب ،باید داراي کارکنان ماهر و متخصص بوده و به میزان کافی سوخت همچنین کشتی

  . شود نامیده می 1بانکر که اصطالحا ،داشته باشد
  2حمل به دفعات -1-1-3

افتد که در آن حمل کاالي مورد بیمه طی چند پارت  هایی اتفاق می ها و کاال حمل به دفعات پیرامون محموله
ها باید مورد  شود از جمله مواردي که در این نوع از حمل از مبداء به مقصد مندرج در بیمه نامه حمل می

رزش هر ا ،ي هر بخش از محمولهها ویژگی ،مشخص بودن یا نا مشخص بودن وسیله نقلیهتوجه قرار گیرد 
باشد که هر یک در جایگاه  می فصل حمل و مسافت حمل ،بندي وع بستهن ،مسیر حرکت ،بخش از محموله

   .باشند برخوردار میاي  خود از اهمیت ویژه
   انتقال کاال از یک وسیله حمل به وسیله حمل دیگر  -1-1-4

اي  ها و نقل انتقاالت محموله از منطقه جایی تنوع در نوع جابهافتد که به دلیل  ترانسشیپمنت زمانی اتفاق می
جایی کاال از یک وسیله حمل به وسیله حمل دیگر است که این  به منطقه دیگر متصدي حمل مجبور به جابه

محموله بسیاري از خسارات جایی  جابهدر فرایند بارگیري و تخلیه به منظور . امر ممکن است بارها تکرار شود
   .است کاالي مورد بیمه را تهدید کندممکن 

 خطرهاي مرتبط با بار -2- 1
  نوع کاال -1-2-1

در رابطه با کاالهایی از قبیل برخی . هاي آن از جمله نکات بسیار حائز اهمیت است نوع کاال و طبیعت و ویژگی
خود تولید حرارت  که خودبه ،هاي روغنی تقطیر شده شوند و یا دانه مواد شیمیایی که سریعا اکسیده می

خطرناك  ،پذیري لذا نوع کاالها از نظر آسیب. شود ها تعیین می پذیري آن کنند نرخ بر مبناي میزان آتش می
    .عوامل موثر در شناسایی ریسک محموله استیکی از  ،ها آنو یا نو و کهنه بودن  بودن
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2. Partshipment 



 

 

 هاي باربري پیشنهاد مشورتی در بیمههاي  مطالعه فرم 16

 )سالمت کاال و بازرسی اولیه(کیفیت و کمیت کاال  -1-2-2
از جمله  ،و کیفی مورد بیمه براي اهداف گوناگون است بازرسی کمی  ،منظور از سالمت کاال و بازرسی اولیه

 ،بندي نوع بسته ،خصوصیات کاال ،کمی يها گر اطالعات الزم را در مورد ویژگی بازرسی قبل از بیمه که به بیمه
گر اطالعات الزم را پیرامون ریسکی  دهد و از این طریق بیمه می... هاي وسیله حمل و ویژگی ،ارزش محموله

  .کند خواهد آن را بیمه نماید پیدا می که می
  مسیر عادي حمل  -1-2-3

که محموله محل نگهداري خود را به منظور  هنگامی(پوشش بیمه از زمان شروع حمل  ،طبق مفاد شرط حمل
هر گونه انحراف از طول مسیر . آغاز و در طول مسیر عادي حمل ادامه خواهد یافت) کند  آغاز سفر ترك می

  .مسیر عادي حمل شامل مستقیم ترین مسیر به مقصد است. شود عادي حمل باعث قطع پوشش می
  طول مسیر - 1-2-4

کند از جمله  اي به نقطه دیگر طی می محموله از نقطهجایی  جابهطول مسیري که وسیله نقلیه به منظور 
دلیل این امر آن است که هر چه قدر طول . توان از آن به عنوان یک عامل تهدید نام برد عواملی است که می

تر باشد احتمال رخداد حادثه براي وسیله نقلیه و در  شود طوالنی جا می جابه ،مسیري که کاال در آن مسیر
  .بیشتر خواهد شد ،کند میطریق فرایند انتقال را طی آن اي که از  نتیجه محموله

  حمل  )فصل(زمان  -1-2-5
رود که در  هوایی ناشی از تغییرات فصول از جمله عواملی به شمار می و طول مسیر و تغییرات دما و شرایط آب

  . شود ها به ویژه در حمل دریایی به عنوان یک عامل تهدید مطرح می انواع حمل
  بندي نوع بسته -1-2-6

هاي قبل نیز به آن اشاره شد یکی از مواردي است که در سالمت   همانطور که در قسمتبندي کاال نوع بسته
مناسب و صحیح متناسب با باید به صورت بندي  بسته. باشد کاال و جلوگیري از رخداد خسارت بسیار مؤثر می

   .انجام شود نوع و خصوصیات کاال
  ارزش مورد بیمه  -1-2-7

اي اطالق  است که این اموال در لحظه شروع قرار داد دارند که به آن ارزش بیمهارزش اموال بیمه شده ارزشی 
  .شود می

  میزان امنیت و ایمنی مسیر  -1-2-8
شود بر احتمال رخداد حادثه و وقوع خسارت  میآن حمل میزان امنیت و ایمنی مسیري که محموله از طریق 

   .براي محموله مورد بیمه بسیار موثر است
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  جایی خسارت وارده به کاال در طول جابه -1-2-9
این دسته از خسارات . جایی است افتد و ناشی از جابه اتفاق می ،برخی از خسارات در طول فرایند انتقال

اجاق  ،ساییدگی و زنگ زدگی که در مورد محموالتی نظیر یخچال، خسارت ناشی از کاالي مجاور: عبارتند از 
کج  ،لب پریدگی، 3دهد که در مورد محموالت مایع روي می 2نشت ، 1افتد ق میاتومبیل و امثال آن اتفا ،گاز

که  4کسري، به رنگ و اسید آلوده شدن ،به گل آلوده شدن ،روغن زدگی، ریزش ،شکست، غرق شدن ،شدن
 .افتد دهند ؛ اتفاق می جو و حبوبات که آب درون خود را از دست می ،گندم ،در مورد محموالتی نظیر ذرت

زیان کلی مربوط به هر بسته که در حین بارگیري یا تخلیه از کشتی یا کرجی به دریا  -1-2-10
  بیفتد
 هتا تحویل در انبار مقصد ادام آغاز و جایی از زمان شروع حمل در انبار مبداء در فرایند جابه گر بیمهتعهد 

تخلیه در مقصد و بارگیري و  ،یابد در این مدت زمان هر گونه خسارت کلی در حین بارگیري در مبدا می
  .شود هاي واسط را شامل می تخلیه در محل

 زیان کلی مربوط به فقدان یا تلف هر بسته در جریان حمل -1-2-11
همچنین کاالهایی که در مقصد  ،محموالت کم وزن و گرانبها معموال در معرض اینگونه خطرات قرار دارند

   .رد تهدید این دسته از خطرات قرار گیردممکن است مو نهایی کمیاب یا نایاب باشند
 خطرهاي مرتبط با عوامل انسانی -2-3
  گذار سابقه خسارتی بیمه -2-3-1

دلیل خسارات وارده و  ،ارزش خسارات ،گذار و سوابق خسارتی او اعم از تعداد خسارات شهرت و اعتبار بیمه
تواند معیار خوبی  میاست که  میزان خسارات سنگینی که به محموالت وي وارد شده از جمله عوامل مهمی 

  . باشد براي ارزیابی ریسک 
   5قابلیت و کفایت خدمه کشتی -1-3-2

کارکنان و  نفرات،ام کلمه شامل فیزیک کشتی و میزان قابلیت و توانایی قابلیت دریانوردي کشتی به مفهوم ع
  . باشد می در عملیات دریانوردي کادر فنی آن

  
  

                                                                                                                                                                               
  1390 محمدیان امامی.  1

2. Leakage 
  همان .  3

4. Shortage 
5. Efficiency of and compete ncyof crew 
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  ونقل شرکت ارائه دهنده خدمات حمل -1-3-3
نقل بسیار دقت کند و براي حمل کاالي خود از موسسات معتبر و  و گذار باید در انتخاب موسسه حمل بیمه

  . اده نمایندداراي وسایل نقلیه پیشرفته و تجهیزات مناسب بارگیري و تخلیه استف
 . 1خسارت ناشی از فعل یا تقصیر شخص ثالث -1-3-4

از موارد  ،نقل دریایی چنانچه در نتیجه عمل اشخاص ثالث به کشتی یا کاال خسارت وارد شود و در بیمه حمل
هاي زمینی نیز  ونقل حملدر . گر متعهد جبران خسارت خواهد بود گردد و بیمه حوادث دریا محسوب می

گر حق  بدیهی است در هر مورد بیمه. عمل اشخاص ثالث موجب وقوع حادثه و بروز خسارت شودممکن است 
  .گذار از مسئول حادثه مطالبه خسارت نماید بیمه  به قائم مقامی ،دارد پس از پرداخت خسارت

 2)باراتري( خسارت ناشی از فعل یا عمل کارکنان کشتی -1-3-5
هر نوع  .هاي دریایی است شتی از جمله خطرات بیمه پذیر در بیمهخسارت ناشی از فعل یا عمل کارکنان ک

) عمدي یا بر اثر غفلت و بی احتیاطی ( در امور دریانوردي و کشتیرانی خطا و تخطی فرمانده یا خدمه کشتی
  شود باراتري نامیده می ،که به کشتی یا کاال یا هر دو زیان برساند

 سایر عوامل -4- 1
  تخلیه و بارگیري شرایط محل  -1-4-1

باشد شرایط بندر فرودگاه  بیمه اثر گذار می ریسک بر روي نرخ حق عامل یکی دیگر از عواملی که به عنوان یک
 از نظر تجهیزات و امکانات به منظور فرایند تخلیه، بارگیري و نگهداري کاال هاي تخلیه و بارگیري و ترمینال

  .باشد می
  نحوه بارگیري و بارچینی  - 1-4-2

. تاثیر بسیار زیادي بر میزان مخاطره و ریسک مربوطه داردیا وسیله حمل شرایط بارچینی کاال بر روي کشتی 
هاي دیگ بخار باشد به علت شرایط حرارتی نامساعد میزان احتمال  بارچینی کاال نزدیک دیواره چرا که اگر

  .دهد انفجار خود به خودي را افزایش می
  شرایط گمرك  -1-4-3

باشد چنانچه  شود شرایط گمرك می ریسک در نظر گرفته میعامل یکی دیگر از عواملی که به عنوان یک 
تواند به  گمرك از شرایط مناسبی به منظور نگهداري کاالهاي مربوطه تا زمان ترخیص برخوردار نباشد می

شود در  گذاران توصیه می از این رو به بیمه ،عنوان یک عامل تهدید کننده براي سالمت محموله محسوب شود
  .هاي الزم را از کاالي خود انجام دهند زمان نگهداري کاال درگمرك مراقبت

                                                                                                                                                                               
1. Deliberate damage or destruction 
2. Barratry 
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  خطرات اضافی - 1-4-4
  خسارت به وقوع پیوسته هنگام  تخلیه و بارگیري -4-4-1- 1

وسته خسارت به وقوع پی ،گیرد هایی که معموال در نقل و انتقاالت داخلی مورد پوشش قرار می یکی از ریسک
  .هنگام تخلیه و بارگیري است

 خسارت ناشی از جنگ  -4-4-2- 1
است جایی  جابهاي که در حال  ها باعث ایجاد خسارت براي محموله یکی از عواملی که در برخی از جابه جایی

 A،B،Cشرایط  ،هاي باربري کاال نقل و شرایط بیمه و در بیمه حمل. هاي ناشی از جنگ است شود خسارت می
 . گذار توافق دیگري صورت پذیرفته باشد گر و بیمه که بین بیمه خطر جنگ کامال مستثنی شده مگر این

  خسارت ناشی از اعتصاب بلوا و شورش داخلی  -4-4-3- 1
به علت عمل اعتصاب کنندگان و یا شرکت کنندگان در اغتشاشات کارگري و خسارت ایجاد شده چنانچه 

گر متعهد جبران آن نخواهد بود مگر آنکه موافقت مدیر بیمه باربري  بیمه ،به مورد بیمه وارد شود ،آشوب
   .هاي باربري باشد و تایید مدیران بیمه تعیین نرخ براي این نوع از موارد بیمه باید با رضایت. تامین شود

  سرقت کلی محموله یا وسیله حمل -4-4-4- 1
تواند تحت پوشش  بیمه اضافی می در ازاي دریافت حق اضافی است کهات خطرسرقت کلی محموله جزء 

در شرایط اختصاصی حمل داخلی  "سرقت کلی محموله یا وسیله حمل  "قرارداده شود اما الزم است عبارت 
  . شود هاي داخلی محسوب می ونقل حملاین ریسک به عنوان یک عامل تهدید در . ذکر شود

  
  
  
  
  
  
  

   



 

 

 هاي باربري پیشنهاد مشورتی در بیمههاي  مطالعه فرم20

  
  
  
  



  

 

21  بیمه باربري در ایران و جهان  گیري و معرفی فاکتورهاي تأثیرگذار در محاسبه حق نتیجه: فصل دوم

 

  
  
  
  

   

 
گیري و معرفی فاکتورهاي  نتیجه: فصل دوم

بیمه باربري در  تأثیرگذار در محاسبه حق
جهانایران و   
 



 

 

 هاي باربري پیشنهاد مشورتی در بیمههاي  مطالعه فرم22

  
  
  

   



  

 

23  بیمه باربري در ایران و جهان  گیري و معرفی فاکتورهاي تأثیرگذار در محاسبه حق نتیجه: فصل دوم

 مقدمه

بسیار  ها آنها و خدمات ارائه شده به وسیله  هایی است که توجه به زیر ساخت نقل از جمله بخش و بخش حمل
تواند سبب توسعه اقتصادي و گسترش  چرا که توسعه در این بخش در عین حال که می. حائز اهمیت است

ازارهاي داخلی و خارجی شود دسترسی به ب سبب می ،شودالمللی  بینتجارت جهانی و تعامالت و مبادالت 
توسعه صنعت بیمه و به . نقل امري ضروري است و آسانتر شده در نتیجه پیشرفت سریع در صنعت حمل

از دیدگاه اقتصادي . دارداي  نقش و جایگاه ویژه ،ونقل رشته بیمه باربري در توسعه صنعت حمل خصوص در
ها در برابر خطرات محتمل و غیر  امنیت سرمایهمناسب و قابل اطمینان براي تامین اي  بیمه باربري وسیله

هاي باربري در ایران و نقش و جایگاهی که در تجارت و رشد  نظر به اهمیت بیمه .بینی است قالب پیش
هاي موجود در این  ریزي به منظور شناسایی صحیح ریسک گذارد لزوم توجه و برنامه اقتصادي بر جاي می

شود و به تبع  که بیمه میاي  تعیین احتمال وقوع حادثه ،ابی پیشنهاد بیمهدر ارزی .سازد می را ضروري صنعت
از جمله موارد  ،گر انتظار وقوع آن را از این ریسک دارد اي که بیمه بیمه یا خسارت منتظره آن تعیین حق

از ي باربري به دلیل ماهیت قضاوتی بودن نرخ گذاري ها این امر در بخش بیمه بسیار حائز اهمیت هستند
 موثر در نرخ گذاري را بیش از پیش ضرورياهمیت بیشتري برخوردار است و لزوم توجه به تمامی عوامل 

هاي باربري به  گذاري در بخش بیمه در این بخش به منظور ارائه الگویی مناسب جهت فرایند نرخلذا  ،نماید می
 ي ري براساس چهار منبع آیین نامهباربهاي  گذاري در بخش بیمه متغیرهاي تاثیرگذار در فرایند نرخ ،بررسی
اي  هاي بیمه نامه مقررات تعیین حق بیمه انواع رشته از مصوبات شوراي عالی بیمه که عبارت از آیین 8 شماره

 ،هاي باربري هاي بیمه از مصوبات شوراي عالی بیمه در خصوص تعرفه 81است و همچنین آیین نامه شماره 
هاي بیمه شناسایی شدند متغییرهاي استخراج شده  هاي پشنهاد ارائه شده توسط شرکت اي و فرم کتب بیمه

  . اند ذیال معرفی شده ،حاصل از این مطالعات به تفکیک مراجع
  معرفی فاکتورهاي موثر در محاسبه حق بیمه باربري  -2-1

از مصوبات شوراي  8نامه شماره  آیینمرجع اول به منظور شناسایی فاکتورهاي موثر در محاسبه حق بیمه 
اي بنابر متغیرهاي زیر تعیین  ها در این رشته بیمه نرخ .باشد عالی بیمه در خصوص تعرفه بیمه باربري می

  شوند می
 نوع کاال - 1

 نوع خطرات تحت پوشش - 2

 ها را بر عهده دارد  جایی اي که وظیفه نقل و انتقاالت و جابه نوع وسیله نقلیه - 3

 نقل  و مبدا و مقصد حمل - 4

 )دریایی ،هوایی ،زمینی(طریقه حمل کاال  - 5
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 نامه  مدت اعتبار بیمه - 6

از مصوبات شوراي  81نامه شماره  آیینمرجع دوم به منظور شناسایی فاکتورهاي موثر در محاسبه حق بیمه 
 مطرح شده "اي هاي بیمه رشته ي کلیهنامه مقررات تعیین حق بیمه  آیین"با عنوان  باشد که عالی بیمه می

با استفاده از این آیین نامه تعدادي از عوامل موثر بر نرخ گذاري در این رشته به شرح زیر شناسایی  .است
   .شده است

 هاي فراتر از هر کلوز و پوشش TOTAL LOSSو  A،B،Cنوع و دامنه پوشش بر اساس کلوزهاي  - 1

 ...)فساد پذیر و  ،شکستنی(نوع و خصوصیات محموله  - 2

 )هوایی و دریایی ،زمینی(حمل  هطریق - 3

 مسافت و مسیر حمل  - 4

 قلمرو جغرافیایی حمل  - 5

 امکانات ایمنی وسیله حمل  - 6

 المللی حاکم بر حمل  مقررات بین - 7

 عوامل غیر قابل پیش بینی از جمله تغییر مسیر حمل  - 8

 خطرات اضافی و استثنائات - 9

 مبدا و مقصد حمل  - 10

 اغتشاشات و یا تحریم  ،خسارت ناشی از جنگ - 11

حمل محموله توسط چند وسیله نقلیه متفاوت و از طریق انتقال کاال از یک وسیله حمل به وسیله حمل  - 12
 )Transshipment(دیگر 

 )partshipment ) (حمل به دفعات(حمل محموله به دفعات و در چند مرحله  - 13

 نامه  دوره اعتبار بیمه - 14

 بیمه  نحوه پرداخت حق - 15

 هاي داخلی  درج شرایط اخذ بارنامه حاوي ارزش دار در رابطه با بیمه نامه -16

 1نوع و مشخصات وسیله حمل  - 17

از . روند صدور بیمه نامه با ارائه پیشنهاد بیمه از سوي بیمه گذار آغاز می شود ،اي هاي بیمه همانند سایر رشته
آنجا که داشتن کلیه اطالعات درخواست شده در فرم پیشنهاد بیمه باربري از جهات بسیاري از جمله ارزیابی 

ی برخوردار می ارائه نرخ مناسب و همچنین استناد به آن در هر ادعاي احتمالی از اهمیت بسزای ،دقیق ریسک
لذا در . باشد لذا ضروري است حتی المقدور تمامی موارد مندرج در فرم پیشنهاد به صورت کامل تکمیل شوند

                                                                                                                                                                               
  ها بند ث موازین فنی تعیین حق بیمه, 81شماره پیوست آیین نامه .  1
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متغییرها تاثیر گذار ي بیمه داخلی و خارجی ها از شرکتاین قسمت با کمک گرفتن از فرم پیشنهاد تعدادي 
   .که شامل موارد زیر است در فرایند نرخ گذاري را شناسایی نمودیم

 گذار مشخصات بیمه - 1

 نوع کاال و خصوصیات محموله - 2

 ) عدل بندي(بندي  نوع بسته - 3

 ارزش مورد بیمه - 4

 )هوایی و چندوجهی ،زمینی ،دریایی(طریقه حمل  - 5

  partshipmentحمل به دفعات  - 6

 مشخصات وسیله حمل - 7

 مبدا و مقصد  - 8

 مسافت و مسیر حمل - 9

 یاییفقلمرو جغرا - 10

 پوششنوع و دامنه  - 11

 ) transshipment(انتقال از یک وسیله حمل به وسیله حمل دیگر  - 12

 خطرات تحت پوشش - 13

 خطرات اضافی - 14

اي و  نوع پوشش بیمه ،بندي نوع بسته ،گر در ابتدا باید به کیفیت محموله بیمه ،نقل کاال و در رابطه با بیمه حمل
توجه داشته ) دریایی  ،هوایی ،زمینی( تجمع خطر در یک کشتی یا یک وسیله حمل و همچنین نحوه حمل 

  1.اي استخراج شده است  که این عوامل با استفاده از کتب بیمه باشند
الذکر در نهایت متغیرهاي ذیل به عنوان متغیرهاي مؤثر در محاسبه نرخ حق  با استعانت از چهار مرجع فوق

  . بیمه در رشته باربري در ایران شناسایی گردید
  :بیمه  مؤثر در محاسبه نرخ حقمتغیرهاي  -2-2
  نوع و خصوصیات محموله  -1- 2-2

بر روي نرخ  8شماره  بند الف آیین نامه 2طبق ماده محموله از لحاظ آسیب پذیري و خطرناك بودن  نوع
بود پس  خواهدشد احتمال خسارت بیشتر باپذیري کاالها باالتر  هر چه آسیب. باشد بیمه اثر گذار می حق

ها بیمه موظفند نرخ حق بیمه  لذا شرکت. براي اینگونه کاالها حق بیمه بیشتري گرفته شود منطقی است که
  .ها تعیین کنند را بر اساس نوع کاال

                                                                                                                                                                               
  1392 کریمی.  1
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  بندي  نوع بسته -2- 2-2
بندي  بستههر چه . بندي کاال و کیفت آن دارد از جمله بسته ،حمل سالم کاال به مقصد بستگی به چند عامل

کاال بهتر و با کیفیت باالتر و متناسب با نوع کاالي مربوطه باشد احتمال وارد آمدن خسارت در طول فرایند 
   .شود می کمترجایی  جابه

  طریقه حمل -3- 2-2
 ،باشد جایی می مبدا و مقصد حمل کاال به سه روش متفاوت قابل حمل و جابه ،کاال بسته به محل استقرار

ها مورد  جایی انواع وسایل حملی که براي این جابه. نقل هوائی و نقل دریایی و حمل و حمل ،نقل زمینی و حمل
شناورهاي کوچک و متوسط مشتمل بر لنج،  ،هواپیما ،قطار ،کامیون، کشتی: گیرند عبارتند از استفاده قرار می

حمل و وسیله مورد استفاده بسته به نوع و طریقه  ونقل حملدر هر یک از انواع  .بارج، دوبه و امثالهم است
   .ریسک و احتمال رخداد حادثه متفاوت استجایی  جابهبراي 

  مشخصات وسیله حمل  -4- 2-2
وسیله حمل   باشد از جمله دیگر مواردي که در تعیین نرخ حق بیمه مؤثر است مشخصات وسیله حمل می

اینکه  .کند و قابلیت و توانایی حمل کاالي مربوطه را داشته باشد باید متناسب با کاالیی باشد که حمل می
هاي الزم به منظور انتقال صحیح و  وسیله مورد استفاده جهت فرایند نقل و انتقال کاال تا چه حد داراي ویژگی

  .گذاري است ر حائز اهمیت در پروسه نرخباشد از جمله اصول بسیا سالم کاالي مورد بیمه می
  1:دفعات حمل -5- 2-2

وجود  ها آنهایی است که امکان حمل یکجا براي  مربوط به حمل محموله Partshipmentدفعات حمل یا 
جایی  ندارد مانند یک خط تولید که به دلیل بزرگ بودن و گستردگی بر روي یک وسیله حمل قابل جابه

و پس از مشخص شدن ارزش و  شود نیست در این حالت خط تولید مربوطه به چند قسمت تقسیم می
   .شود می جا ي مختلف جابهها جزئیات هر حمل در قالب بخش

  2وسیله حمل به وسیله حمل دیگرانتقال کاال از یک  -6- 2-2
هاي  در بیمه. یک علت شایع وقوع خسارت است ،چه در زمان بارگیري یا در زمان تخلیه کاال ،جایی کاال جابه

جایی مجدد کاال مجاز نیست مگر به خاطر عامل خارج از  جابه ،ي حمل پس از چیدن کاال در وسیله ،باربري
براي بارگیري در کشتی  ،جایی مجاز عبارت است از تخلیه کاال از کشتی هیکی از موارد جاب گذار اختیار بیمه

   .که امکان ادامه مسیر را براي کشتی با مشکل مواجه نمایداي  بر اثر حادثه دیگر
  

                                                                                                                                                                               
1. partshipment 
2.  transshipment 
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  مبدا و مقصد  -7- 2-2
هر چه  .شود مبدا است و مکان تحویل کاال به خریدار مقصد است می مکانی که در آن فرایند بارگیري انجام

لذا مقدار این فاصله از . شود فاصله مبدأ و مقصد کمتر باشد احتمال اتفاق حادثه و در نهایت خسارت کمتر می
  .باشد جمله مواردي است که در تعیین نرخ حق بیمه اثر گذار می

  مسافت و مسیر حمل  -8- 2-2
جمله موارد تاثیر گذار در محاسبه کند از  ی که وسیله نقلیه براي رسیدن از مبدا به مقصد طی میمسیر حرکت

هاي کوهستانی آمار خسارت و حادثه ناشی از پرت  الً در جادهبه عنوان نمونه معمو. باشد نرخ حق بیمه می
بایست قسمتی از حمل در مسیر دریا انجام شود،که این   شدن وسیله نقلیه بیشتر است و در بعضی مسیرها می

  .خواهد داشتمخاطرات خاص خود را به همراه  خود
  قلمرو جغرافیایی  -9- 2-2

تقسیم ) صادراتی و ترانزیت ،وارداتی(ها از نظر منطقه جغرافیایی به دو دسته داخلی و خارجی  بیمه نامه
  .باشد با یکدیگر متفاوت می ها آننوع پوشش و شرایط اختصاصی هر یک از  ،شوند که حسب مورد می

  ها  نوع و دامنه پوشش -10- 2-2
هاي  پوشش بیمه .شود بندي می المللی تقسیم ته داخلی و بینها به دو دس بندي براساس نوع پوشش تقسیمدر 

باشد که در داخل مرزهاي جغرافیایی یک کشور  هاي باربري می باربري داخلی مربوط به آن دسته از بیمه نامه
باربري داخلی با خطرات محدود و  هاي ها به دو دسته بیمه این نوع از بیمه نامه .شود ها انجام می جایی جابه
به آن المللی  بیناي باربري  هاي بیمه پوشش. شود بندي می هاي باربري داخلی با خطرات تکمیلی تقسیم بیمه

 .شود ها در خارج از مرزهاي یک کشور انجام می جایی شودکه جابه هایی اطالق می دسته از پوشش

  نامه دوره اعتبار بیمه - 11- 2-2
نامه به منظور شروع حمل خارج  بیمهنبار یا محل نگهداري مذکور در نامه از زمانی که کاال از ا بیمهمدت اعتبار 

خاتمه  ،هر کدام زودتر واقع شود ،یابد و در یکی از حاالت زیر آغاز و در طول جریان عادي ادامه می ،شود می
  :پذیرد می

محل نگهداري نهایی دیگري در مقصد مذکور در به مجرد تحویل کاال به انبار گیرندگان یا به انبار یا  - 
 .نامه بیمه

گذار قبل از ورود کاال یا همزمان با آن  به مجرد تحویل کاال به هر انبار یا محل نگهداري دیگر که بیمه - 
 .براي انبار کردن یا براي توزیع کردن آن یا به جهات دیگر در نظر گرفته باشد

 .ل کاالي مورد بیمه از کشتی در آخرین بندر تخلیهروز از تخلیه کام 60به مجرد انقضاي  - 
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در این صورت بیمه  ،کاال به مقصد دیگري حمل شود ،هرگاه پس از تخلیه کاال از کشتی در بندر نهایی -
 .طی مدت مقرر در فوق به اعتبار خود باقی است ولی با شروع حمل به مقصد دیگر فاقد اعتبار است

  بیمه  نحوه پرداخت حق -12- 2-2
حق بیمه به طور معمول به صورت نقد و یکجا باید پرداخت شود زیرا که خسارت نیز یکجا و نقد پرداخت 

کنند و به طور ماهانه یا سه ماهه یا  بیمه آن را تقسیط می گران براي تسهیل پرداخت حق شود اما بیمه می
  .نماید شش ماهه دریافت می

  1ییر مسیر بینی از جمله تغ عوامل غیر قابل پیش -13- 2-2
بینی شده است ؛ تغییر یابد  که در بیمه نامه پیش کند که مسیر مستقیمی مفهوم پیدا می تغییر مسیر هنگامی 

  . اما با این قصد که مجددا مسیر اصالح و حمل به مقصد ذکر شده در بیمه نامه انجام پذیرد
  خطرات اضافی  -14- 2-2

باشد ملزم به پرداخت حق  ها آنیاز به پوشش دادن که در صورتی که نخطراتی هستند خطرات اضافی 
پوشش سرقت کلی ، پوشش تخلیه و بارگیريتوان به  ها می از جمله این پوشش. هاي مازاد هستیم بیمه

پوشش خسارت  ،2پوشش خطر اعتصاب بلوا و شورش داخلی ،پوشش خطر جنگ ،حمل محموله یا وسیله
     .اشاره کرد 3نامشهود

  بیمه باربري در جهان  معرفی فاکتورهاي تاثیر گذار در محاسبه حقشناسایی و  -2-3
کشور از مجموعه  9گذاري به مطالعه  به منظور مطالعه بخش خارجی و شناسایی فاکتورهاي مؤثر در نرخ

فاکتورهاي شناسایی شده در این . کنند پرداختیم هاي باربري استفاده می کشورهاي جهان که از بیمه تمامی
 Total lossو   A،B،Cمطالعه کلوزهاي بین المللی ،هاي پیشنهاد کشورهاي مذکور مطالعه فرم بخش حاصل

  . باشد اي مرتبط می مطالعه کتب و مقاالت بیمه ،در این کشورها
   .باشد انگلستان می ،مالدیو ،سنگاپور ،استرالیا ،هند ،ژاپن ،چین ،سوئیس ،کشور شامل آمریکا 9این 

که توضیحات  به دلیل این. باشد الذکر به شرح زیر می بیمه در کشورهاي فوق محاسبه حقفاکتورهاي مؤثر در 
هاي قبلی مفصال توضیح داده شد  بیمه فوقا و در قسمت مربوط به هر یک از فاکتورهاي مؤثر بر محاسبه حق

  . ایم خودداري نموده ها آنلذا در این بخش از توضیح مجدد 
  بیمه در امریکا  اسبه حقر در محفاکتورهاي مؤث -2-3-1

، گذار هاي اضافی مورد نیاز بیمه پوشش، مشخصات کاال، )آدرس ،ایمیل ،فکس ،اسم(گذار  مشخصات بیمه
محدوده  ، ))بدون محدودیت زمانی( پوشش باز ،شش ساالنهپو(از نظر زمان  گذار محدوده فعالیت بیمه

                                                                                                                                                                               
1. deviation 
2. Strikes riot & civil commotions (SRCC) 
3. Undisclosed Damage Clause 
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 ،Aکلوز(نوع و دامنه پوشش  ،)نقل داخلی و حمل ،واردات ،صادرات(اي براي  پوشش بیمه ،جغرافیایی حمل
 ،کانتینر(بندي  نوع بسته ،طریقه حمل ،خطرات اضافی مورد درخواست ،)C ،Total lossکلوز  ،Bکلوز 

صادرات (  طریقه حمل ،محدوده جغرافیایی ،مبداء و مقصد ،)به صورت فله ،زیر عرشه ،روي عرشه( غیرکانتینر
 ،ریلی ،جاده( ترانزیت ،)پستی ،هوایی ،دریایی ،ریلی ،جاده( واردات ،)پستی ،هوایی ،دریایی ،ریلی ،جاده(

  .گذار سابقه خسارتی بیمه ، ))وسیله شخصی ،پستی ،هوایی ،دریایی

   سوئیسبیمه در فاکتورهاي مؤثر در محاسبه حق -2-3-2
نوع  ،)پوشش خطر جنگ و اعتصاب ،C کلوز ، Bکلوز ،Aکلوز (  هاي تقاضا شده  گذار پوشش مشخصات بیمه 

 ،کشورهاي محل عبور ،مبداء و مقصد ،محدوده جغرافیایی ،ترانسشیپمنت ،تکرار حمل در هر ماه ،بندي بسته
ارزش کاالي  ،)صادرات ،واردات(ماهیت حمل  ،هاي وسیله حمل ویژگی )زمینی ،دریایی ،هوایی(طریقه حمل 

پوشش (از نظر زمان  ،مشخصات موضوع بیمه ،دوره سه ساله گذشتهگذار طی  سابقه خسارتی بیمه ،بیمه شده
  . )پوشش باز ،ساالنه

  بیمه در چین  فاکتورهاي مؤثر در محاسبه حق - 2-3-3
جزئیات حمل ، )مجموع بیمه ،ارزش فاکتور(ارزش کاال مورد بیمه  ،هاي کاال ویژگی ،گذار مشخصات بیمه

 ، Bکلوز ،Aکلوز (هاي تقاضا شده  پوشش ،ترانسشیپمنت ،مشخصات وسیله حمل ،)زمان حمل ،مقصد ،مبداء(
  . کننده مشخصات شرکت حمل ، )پوشش خطر جنگ و اعتصاب ،C کلوز

  بیمه در ژاپن  فاکتورهاي مؤثر در محاسبه حق -2-3-4
تکرار حمل در  ،بندي بستهنوع  ،ارزش کاالي بیمه شده ،نوع کاال ،گذار حوزه فعالیت بیمه ،گذار مشخصات بیمه

 ،C کلوز ، Bکلوز ،Aکلوز (هاي تقاضا شده  پوشش ،)Transshipment(ترانسشیپمنت  ،مبداء و مقصد ،هر ماه
Total loss ، سابقه  ،هاي وسیله حمل ویژگی ،طریقه حمل  )پوشش خطر جنگ و اعتصاب ،کلوز حمل هوایی

 .گذار طی دوره سه ساله گذشته خسارتی بیمه

  بیمه درهند  فاکتورهاي مؤثر در محاسبه حق -2-3-5
 ،طریقه حمل ،هاي جغرافیایی مورد نیاز محدودیت ،بندي جزئیات بسته ،نوع کاال، گذار مشخصات بیمه

حداکثر مبلغ  ،اي شرایط بیمه ،تاریخ شروع قرارداد ،سفرهاي داخلی ،مبداء و مقصد ،هاي وسیله حمل ویژگی
نوع و دامنه  ،شود وارد می ها آنکشورهاي اصلی که کاال به  ،برآورد گردش مالی موضوع بیمه ،بیمه شده

بیمه و سابقه خسارتی  حق ،هاي اضافی مورد نیاز پوشش، )C، Total loss کلوز ، Bکلوز ،Aکلوز ( پوشش
  .سال اخیر 5طی گذار  بیمه
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  استرالیا  بیمه در در محاسبه حق فاکتورهاي مؤثر - 2-3-6
  ،طریقه حمل ،ارزش مورد بیمه ،بندي نوع بسته، اطالعات مربوط به موضوع بیمه ،گذار مشخصات بیمه

 ،C کلوز ، Bکلوز ،Aکلوز ( نوع و دامنه پوشش  ،حداکثر ارزش حمل، مبدا و مقصد ،هاي وسیله حمل ویژگی
Total loss(، گر لغو شده اي شما توسط بیمه آیا تا به حال پوشش بیمه ،خطرات اضافی مورد درخواست، 

  .جزئیات خسارت ،ساله گذشته 5خسارت وارده طی دوره 

  بیمه درسنگاپور  فاکتورهاي مؤثر در محاسبه حق -2-3-7
 C، Total کلوز ، Bکلوز ،Aکلوز ( نوع و دامنه پوشش  ،دفاتر فرعی شرکت ،شرح کاال، گذار مشخصات بیمه

loss ( ، نوع حمل)هاي اضافی مورد  پوشش ،بندي نوع بسته ،هاي وسیله حمل ویژگی، )دریایی ،هوایی ،زمینی
سال اخیر وارد  5شرح خسارتی که طی ، جزئیات مربوط به کسب و کار متقاضی ،محدوده پوشش ،درخواست

 .شده بود

  بیمه درمالدیو  ثر در محاسبه حقفاکتورهاي مؤ -2-3-8
 ،مشخصات وسیله حمل ،طریقه حمل ،اساس ارزیابی ،بندي نوع بسته ،مشخصات کاال ،گذار مشخصات بیمه

 ،Aکلوز ( نوع پوشش مورد تقاضا ،مبداء و مقصد ،وسیله حملنوع  ،ارزش مورد بیمه ،مسیر و مسافت حمل
   )وشش خطر جنگ و اعتصابپ ، C، Total loss کلوز،  Bکلوز

  بیمه درانگلستان  در محاسبه حق فاکتورهاي مؤثر -2-3-9
نوع و دامنه پوشش  ،مبداء و مقصد ،نقل و امتیاز مدیر حمل ،بندي نوع بسته، نوع کاال، گذار مشخصات بیمه

نام   ،حداکثر ارزش حمل ،ارزش در کانتینر ،ارزش کاالي بیمه شده ،)C، Total lossکلوز ، Bکلوز ،Aکلوز (
ار درخواست ذگ آیا تا به حال بیمه، مشخصات کارگزار ،هسال گذشت 5 گذار طی سابقه خسارتی بیمه ،حامل

 ،مسیر و مسافت حمل ،پارت شیپمنت ،ترانسشیپمنت ،هاي باربري داشته یر نرخ را در بیمهغیتمدید یا ت ،لغو
طریقه گذار،  هاي اضافی مورد درخواست بیمه پوشش ،نقل و هاي ارائه دهنده خدمات حمل شرکت ،زمان حمل

 .حمل
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  مقدمه
ها  بیمه نامه مصوب شوراي عالی بیمه فرم پیشنهاد جزء الینفک تمامی   شرایط عمومیبه موجب تمامی 

گیرد،  گذار قرار می گر طراحی شده و در اختیار بیمه بیمهاي است که توسط  شود، فرم مذکور برگه محسوب می
ید در اختیار خواهد بیمه نما گذار با تکمیل برگ پیشنهاد، کلیه شرایط و خصوصیات آنچه را که می بیمه
لذا  گردد اي است که بعدا صادر می داد بیمه فرم پیشنهاد اساس شرایط قرار از آنجا که. دهد گر قرار می بیمه

گر با استفاده از اطالعات موجود در فرم  بیمه .رعایت دقت و صداقت در تکمیل این فرم بسیار ضروري است
گر  بیمه .گیرد می ا عدم پذیرش ریسک مربوطه تصمیمو نسبت به پذیرش یپیشنهاد ریسک را ارزیابی نموده 

گذار ریسک را ارزیابی نموده و اعالم  تواند براساس اطالعات مندرج در فرم پیشنهاد و بر مبناي اعالم بیمه می
نماید و  البته الزم به ذکر است که دریافت فرم پیشنهاد براي هیچ یک از طرفین تعهدي ایجاد نمی .نرخ نماید
تواند  گذار نیز می گر حق دارد درخواست پیشنهاد دهنده را غیر قابل قبول اعالم کند بیمه نه که بیمههمان گو

گذار  نامه مطالب مندرج در فرم پیشنهاد براي بیمه از پیشنهاد خود منصرف شود، لکن در صورت صدور بیمه
این رو الزم است با دقت و صحت و از شود از  داد محسوب می الزام آور بوده و پیشنهاد مذکور جزء الینفک قرار

  . نیت کامل به مطالب آن پاسخ داده شود روي حسن
ي بیمه امري ها ي باربري توسط شرکتها الذکر لزوم طراحی دقیق فرم پیشنهاد بیمه بر اساس مطالب فوق

  .ضروري است
فاکتورهاي موثر در فرایند ي تهدید کننده محموله در فرایند باربري و ها از این رو پس از شناسایی ریسک

ي تهدید کننده و فاکتورهاي موثر ها گذاري در این بخش تالش شده تا پس از برقراري ارتباط بین ریسک نرخ
ي پیشنهاد با استفاده از ها ي باربري در نهایت با استفاده از این اطالعات به طراحی دقیق فرمها در بخش بیمه

   .اطالعات حاصل بپردازیم
کشور جهان بعالوه ایران و  9هاي باربري  پس از مطالعه دقیق وضعیت بیمهمت تالش شده تا در این قس

کشور  10در مجموعه  ي تهدید کننده محمولهها و ریسک گذاري شناسایی فاکتورهاي مؤثر بر فرایند نرخ
 .یمبپرداز هاي و فاکتورهاي شناسایی شده برقراري ارتباط بین ریسکبه طبق مطالعات فصول گذشته مذکور 

بر این اساس در . باشد می مرتبط ها ها از بین مجموعه ریسک تعدادي از ریسک بافاکتورهاي معرفی شده هر کدام 
گذاري مورد پوشش قرار  هایی که از طریق فاکتورهاي مؤثر در فرایند نرخ این قسمت تالش شده مجموعه ریسک

    . زیر ارائه نماییم گیرند را شناسایی نموده و در قالب جدولی به شرح می
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  جایی هاي تهدیدکننده در فرایند جابه گذاري و ریسک ارتباط بین فاکتورهاي مؤثر بر نرخ - 1- 3جدول
  فاکتورهاي مؤثر

  گذاري بر نرخ
  جایی هاي تهدید کننده در فرایند جابه ریسک

    گذار مشخصات بیمه -1
  )و بازرسی اولیه سالمت کاال(کیفیت و کمیت کاال   مشخصات مورد بیمه -2

  نوع بسته بندي -3

  کانتینر
  کانتینر سرباز

  کانتینر معمولی

غیر 
  کانتینر

  جعبه

  کیسه
  کارتون

  بشکه

  صندوق چوبی

  روي عرشه
  زیر عرشه

  به صورت فله
  نحوه بارگیري و بارچینی در کشتی یا وسیله حمل

  جزئیات حمل -4

  مسافت حمل
  ) فصل (زمان حمل 

  مسیر عادي حمل

  طول مسیر

  میزان امنیت و ایمنی مسیر

شرایط محل 
تخلیه و 
  بارگیري

  شرایط بندر پناه

  شرایط فرودگاه

  ها تخلیه و بارگیري شرایط ترمینال

  مشخصات وسیله حمل -5

  سن وسیله حمل

  حدود و ظرفیت هر حمل

نیروي محرکه
  نوع موتور  

سوخت موتور
  بنزین  

  گازوئیل
  گاز
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  فاکتورهاي مؤثر
  گذاري بر نرخ

  جایی هاي تهدید کننده در فرایند جابه ریسک

  ذغال سنگ
  اتمی
  تعداد موتور

  )بندي شده  هاي طبقه کشتی(تجاري یا غیر تجاري بودن وسیله حمل 
  تابعیت و ملیت کشتی

  ابزارهاي ایمنی وسیله حمل
  جایی تناسب نوع وسیله حمل با نوع جابه

صالحیت دریانوردي و تاریخ انقضاي اعتبار این قابلیت دریانوردي کشتی و داشتن گواهینامه 
  گواهینامه

  جایی هاي جابه مجهز بودن وسایل نقلیه به دستگاه

  طریقه حمل - 6

  هوایی

  سقوط
، برخورد جسم خارجی با هواپیما(یا برخورد هواپیما با هر جسم خارجی تصادم 

  )برخورد هواپیما با جسم خارجی
هاي  ها و چاه جت استریمي شدید، تندباد، گردباد، ها انطوفصاعقه و (حوادث طبیعی 

  )هوایی
  دودزدگی و سایر لطمات به محمولهآب دیدگی و 

  عدم تحویل
  از باند خارج شدن

  خسارت ناشی از وسایل بارگیري و تخلیه
  خسارت ناشی از تاخیر

  سوزي و انفجار آتش

  زمینی

  وسیله حمل زمینیواژگون شدن یا از خط خارج 
  برخورد جسم خارجی با وسیله حمل

  )فشان، صاعقه، سیل زلزله، آتش(حوادث طبیعی 
  سوزي آتش

، سقوط ...)درخت، حیوانات و( سقوط اشیاي دست ساز بشر، سقوط اشیاي طبیعی(سقوط 
  )سنگ و شهاب سنگ، سقوط وسیله نقلیه به داخل دره

  دزدي و سرقت

  عدم تحویل
  ورود آب دریا، دریاچه یا رودخانه به وسیله حمل زمینی، لیفت وان یا محل نگهداري کاال
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  فاکتورهاي مؤثر
  گذاري بر نرخ

  جایی هاي تهدید کننده در فرایند جابه ریسک

  دریایی

واژگون شدن  ،غرق شدن ،برخورد با کف دریا ،زمین گیر شدن ،به گل نشستن
  کشتی یا شناور

تصادم یا برخورد کشتی، شناور یا هر وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی به غیر از 
  آب

  به دریا انداختن کاال به منظور سبک سازي کشتی
  دریا افتادن کاال در اثر طوفانبه 

  به دریا انداختن کاال از روي عرشه
  )بینی فشان، صاعقه و تمام خطرات غیر قابل پیش زلزله، فوران آتش(حوادث طبیعی 

  کاال،کانتینر یا محل انبارورود آب دریا، دریاچه یا رودخانه به کشتی، شناور، محفظه 
  ) باد، گردباد، تندباد، سونامی(طوفان 

  دزدي دریایی
  سوزي و انفجار آتش

  کردن مواد در مخزن کشتی دم
  خسارت ناشی از چنگک

  عدم تحویل
  خسارات ناشی از هواي نامساعد دریا

  خسارت ناشی از باران و آفتاب
  خسارت ناشی از تاخیر

  خوردگی و مانند آن کرم زدگی، موش
  ارزش مورد بیمه  حداکثر ارزش هر حمل -7

    نام شرکت حامل -8
نوع و دامنه پوشش مورد  -9

  درخواست
  

محدوده پوشش مورد  -10
  درخواست

  داخلی

  خارجی

شرایط پوشش مورد  -11
  درخواست

 Aکلوز

  Bکلوز
  Cکلوز

Total loss  
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  فاکتورهاي مؤثر
  گذاري بر نرخ

  جایی هاي تهدید کننده در فرایند جابه ریسک

هاي اضافی  پوشش -12
  مورد درخواست

  خسارت به وقوع پیوسته هنگام تخلیه و بارگیري
  خسارت ناشی از جنگ

  خسارت ناشی از اعتصاب بلوا و شورش داخلی
  سرقت کلی محموله یا وسیله حمل

  ترانسشیپمنت -13

  مشخص بودن وسیله نقلیه مشخص بودن یا نا
  زمان دقیق انتقال کاال

  جایی همکان دقیق جاب
  حرکتمسیر 

  بندي نوع بسته
  مسافت حمل
  فصل حمل

  جایی هاي جابه مجهز بودن وسایل نقلیه به دستگاه
  دهد جایی را انجام می میزان تخصص گروهی که جابه

  پارتشیپمنت -14

  مشخص بودن وسیله نقلیه مشخص بودن یا نا
  هاي هر بخش از محموله ویژگی

  مسیر حرکت
  بندي وع بستهن

  مسافت حمل
  فصل حمل

نوع قرار داد خرید و  -15
  فروش بر اساس اینکوترمز

  

مدت پوشش مورد  -16
  درخواست

  

مشخصات شرکت  -17
  کننده کاال حمل

  قابلیت و کفایت خدمه کشتی

  خسارت ناشی از فعل یا عمل کارکنان کشتی

سابقه خسارتی  -18
  گذار بیمه

  

  هاي تحقیق یافته: منبع 

   



 

 

 هاي باربري پیشنهاد مشورتی در بیمههاي  مطالعه فرم38

ر این قسمت به طراحی د ي باربريها در بیمه و فاکتورهاي شناسایی شده ها ارتباط بین ریسک رسیبرپس از 
صادراتی و داخلی - وارداتی ،آل ایده ،فرم 5شامل  بخشي طراحی شده در این ها فرم .پردازیم می فرم پیشنهاد

فرمی آلی  فرم ایده. باشد می ها آنالمللی  بینصادراتی با توجه به جنبه - و وارداتیآل  ایدهترجمه فرم  به همراه
تمامی عوامل مورد نیاز به منظور شناسایی صحیح و دقیق  که در آن با مطالعه بخش داخلی و خارجی، است

صورت به جوانب و عوامل تهدید کننده محموله   تمامیدر این فرم  .ریسک در آن مورد توجه قرار گرفته است
هاي باربري از این فرم  هاي بیمه بتوانند در فرایند صدور بیمه نامه و چنانچه شرکتاست نظر گرفته  مد کامل

آورد که نرخی عادالنه با  فراهم می ها آناستفاده نمایند با در اختیار داشتن اطالعاتی کامل،  این امکان را براي 
این اطالعات توسط  ن تمامی اما از آنجا که در اختیار داشت. ها ارائه نمایند ریسک در نظر گرفتن تمامی 

که حجم باالي سواالت و زمان بر بودن  رسد و همچنین با توجه به این گذاران کاري دشوار به نظر می بیمه
کند لذا در ادامه  گري شود که از این فرم استفاده می تکمیل آن ممکن است منجر به از دست رفتن بازار بیمه

المللی  بیني داخلی و ها ونقل حملي محدود تر به تفکیک براي ها کتوربه ارائه دو فرم کاربردي با تعداد فا
 ها آنالمللی  بینو وارداتی و صادراتی را با توجه به ماهیت آل  ایدهفرم  دو در نهایت در بخش پایانی  .پرداختیم

گذاران غیر  بیمهتوان براي بیمه کردن محموالتی که توسط  ها می از این فرمبه زبان انگلیسی ترجمه نمودیم 
  . شود استفاده نمود هاي بیمه ایرانی، بیمه می ایرانی نزد شرکت

جوانب و  است که در آن تمامیآل  ایدهپرسشنامه اولیه مربوط به قرار داد بیمه باربري وارداتی و صادراتی 
گر براي اعالم نرخ عادالنه مد نظر قرار گرفته است در این فرم اولین قسمت پیشنهاد  متغیرهاي مورد نیاز بیمه
. باشد گذار این پیشنهاد، شخصی است که اسناد کاال به نام وي می بیمه. گذار است مربوط به مشخصات بیمه

کنیم به منظور تکمیل  گذار را در فرم پیشنهاد وارد می دا مشخصات بیمهبنابراین با رعایت این موضوع ابت
گذار و زمینه فعالیت  گذار، نشانی بیمه گذار، کد ملی یا کد اقتصادي بیمه گذار نام بیمه مشخصات بیمه

تفاده گذار براي ورود کاال از تسهیالت بانکی اس که بیمه هنگامی. کنیم گذار را در فرم مذکور تکمیل می بیمه
گذار قرار داده در سالم به مقصد رسیدن کاال ذینفع است و  نماید بانکی که این تسهیالت را در اختیار بیمه می

در این . بخش بعد مربوط به شرح مورد بیمه است. معموال باید نام بانک مربوطه را در فرم پیشنهاد ذکر کنیم
باشد، حائز اهمیت  نیت می مبتنی بر حد اعالي حسنتوجه به این موضوع که قرار داد بیمه قراردادي  قسمت

گذار  که اطالعاتی است که قاعدتا بیمه گذار است و یا این که این اطالعات در دست بیمه است و با توجه به این
رح مورد ش. گر قرار داد مطلع باشد ؛ الزم است با دقت کامل موارد خواسته شده را در اختیار بیمه ها آنباید از 

شماره و تاریخ  ،وضعیت کاال از نظر نو یا مستعمل بودن مقدارکاال، ،نوع کاال: شامل موارد زیر است بیمه
بندي، حمل به وسیله کانتینر  عالمت بسته ،مورد بیمه بندي نوع بسته ،LCشماره  ،شماره سفارش پروفرما،

ها و خصوصیات  ویژگی شود؟  می شود یا نه و نوع کانتینر به چه صورت است و در کجا نگهداري انجام می
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جایی نیازمند تامین آن  خاص کاال مانند کسري وزن طبیعی، یا شرایط خاصی که کاالي مورد بیمه براي جابه
شرایط است مثال ممکن است کاال به دلیل پهناي بیش از حد و یا بلنداي زیاد الزم باشد حتما روي عرشه 

که نیازمند  عرشه و یا درون کانتینر وجود نداشته باشد و یا اینحمل شود چرا که امکان قرار دادن آن در زیر 
الزم  ...و دستگاه خاصی به منظور تخلیه و بارگیري است و یا  دماي خاصی را به منظور نگهداري نیاز دارد

شناسایی  در ها آناین موارد در فرم پیشنهاد به صورت دقیق ذکر شود چرا که مشخص بودن  است تمامی 
بخش سوم از فرم پیشنهاد به ارزش . بسیار حائز اهمیت است گر بیمهک پذیرفته شده به وسیله دقیق ریس

مورد بیمه اختصاص دارد، براي تعیین ارزش مورد بیمه الزم است کلیه عوامل تشکیل دهنده قیمت کاال از 
بی و سود احتمالی مورد هاي جان هزینهنوع قرارداد حمل ، مبلغ کرایه حمل، )به ارز و ریال(جمله ارزش فاکتور

جزئیات حمل از دیگر مواردي است که الزم است در فرم پیشنهاد تعیین شود که در . انتظار را منظور کرد
محلی که ( و مقصد ) مثل کره جنوبی(براي این منظور باید مبدا . بخش چهارم به آن پرداخته شده است

، )دهد قبیل توزیع یا مصرف یا انبار سازي در آن قرار می هاي مختلف از گذار کاالي دریافتی را به انگیزه بیمه
مبادي ورودي کاال یا مرز ورودي سوال دیگري ). گذار  انبار بیمه.....مثال تهران خیابان (به دقت مشخص شود 

گذار از روش  در بخش مربوط به جزئیات حمل الزم است بیمه. است که در این قسمت باید به آن پاسخ داد
دریایی، هوایی، زمینی و چند وجهی اطالع داشته باشد چرا که ریسک و خطرات مربوط به هر  حمل مانند

گذاري و دقیق تر بودن اطالعات در این  به منظور تسهیل فرایند نرخ. ها با دیگري متفاوت است کدام از روش
لب جدولی از بخش، جزئیات مسیر حمل اعم از مبداء و مقصد، نوع وسیله حمل و سایر توضیحات در قا

وسیله حمل که با توجه به روش حمل ممکن است کشتی، کامیون، هواپیما، . گذار درخواست شده است بیمه
قطار و یا انواع وسایل نقلیه آبی مانند لنج، بارج، دوبه و یا ترکیبی از وسایل حمل باشد نیز حتما باید تعیین 

بیمه بسیار تاثیرگذار  ي بودن کشتی در تعیین نرخ حقبند بندي بودن یا غیر طبقه در مورد کشتی، طبقه. شود
بندي و کالس مربوطه بوده است باید  بوده است و چنانچه بعدا معلوم شود که کشتی حامل کاال، فاقد طبقه

بیمه اضافی منظور شده  گر را در جریان قرار داد و ضمن دریافت الحاقیه تایید، در صورتی که حق سریعا بیمه
که ممکن است  بعد از مشخص شدن وسیله حمل با توجه به این. رداخت آن اقدام کرداست نسبت به پ

که  جایی کاال از چندین وسیله حمل به صورت ترکیبی استفاده نماید و با توجه به این گذار براي جابه بیمه
رخواست گذار د حمل مختلف متفاوت است، لذا در اینجا در قالب جدولی از بیمه ایلریسک استفاده از وس

مشخص بودن نام . شود را تعیین نماید هاي مختلف حمل می شده که مشخصات درصدي از کاال که با وسیله
شرکت حامل کاال با توجه به میزان تعهد پذیري و همچنین میزان خسارات وارده به آن در طول فرایند 

   .ئز اهمیت استحا گر بیمهمیزان ریسک پذیرفته شده به وسیله جایی به منظور تعیین  جابه
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در این بخش نوع . مورد درخواست مشخص شده است يها پوششدر بخش پنجم از فرم پیشنهاد شرایط و 
مربوط به واردات، صادرات، ترانزیت اعم از نقل و انتقاالت دریایی، هوایی، زمینی و یا  حملاز نظر  حمل

اي است که درخواست  بیمهپوشش قسمت بعدي پیشنهاد بیمه باربري مربوط به نوع . شود ترکیبی تعیین می
اي موارد  پارهشود ولی در  تامین می Total loss،C،B،A معموال این پوشش توسط یکی از کلوزهاي. کنیم می

. کنیم مثل حمل کاالي فاسد شدنی از کلوزهاي بیمه خاص که براي این محموالت طراحی شده استفاده می
محدودترین پوشش  Cکلوز . کنند اي متفاوتی را ارائه می هاي پوشش بیمه دامنه Total loss،C،B،Aکلوزهاي 

اي بین این دو شرط را تامین  پوشش بیمه Bدهند و کلوز  اي را ارائه می کاملترین پوشش بیمه Aو کلوز 
گر متعهد جبران خسارت در صورت نابودي و  هایی است که در آن بیمه مربوط به پوشش Total loss. کند می

هاي  گذار خواسته شده پوشش هاي اصلی از بیمه بعد از تعیین پوشش. شود محموله می  از بین رفتن تمامی
پوشش سرقت کلی محموله، پوشش خطر جنگ  ،پوشش تخلیه بارگیرياضافی مورد درخواست خود همچون 

افتد که پروفرماي اعالم  گاه اتفاق می. و پوشش خطر اعتصاب بلوا و آشوب را نیز در صورت نیاز مشخص نماید
که یک سازمان دولتی اقدام به خرید  باشد، مثال هنگامی شده مربوط به خرید حجم یا مقدار زیادي کاال می

هاي مختلفی تقسیم نموده و به مرور و به  کند و قرار است این کاال را به قسمت زار تن کاال میچندین ه
گذار در پاسخ به  مطرح است و بیمهفعات یا پارت شیپمنت دفعات حمل نماید در اینگونه موارد حمل به د

ال تا جایی که ممکن کا گانبهتر است وارد کنند. حمل به دفعات را مجاز اعالم خواهد کرد ،سوال مربوطه
را غیرمجاز  ترانسشیپمنتاست در قرار داد حمل، اختیار تغییر وسیله حمل را به حمل کننده نداده و در واقع 

اي از موارد به دلیل ماهیت سفر و طوالنی بودن مسیر ترانسشیپمنت اجتناب  با این وجود در پاره. اعالم کند
ناپذیر بوده لذا باید این اختیار به حمل کننده داده شود که در صورت نیاز کاال را از یک وسیله حمل به وسیله 

در تنظیم پیشنهاد بیمه باربري ترانسشیپمنت را مجاز اعالم در اینگونه موارد بهتر است . دیگر منتقل کند
اي محموله به  اي در پوشش بیمه کنیم تا چنانچه در جریان حمل به هر دلیلی وسیله حمل تغییر کرد رخنه

    .مدت پوشش مورد نیاز نیز آخرین پرسش در بخش شرایط و پوشش هاي مورد نیاز است. وجود نیاید
. گذار و سوابق خسارتی او پرداختیم اد به مشخص کردن شهرت و اعتبار بیمهفرم پیشنهششم در بخش 

توان از آن به عنوان معیار  است که می گذار از جمله عوامل مهمی  مشخص بودن سابقه خسارتی شخص بیمه
به منظور ارزیابی ریسک بهره جست لذا در این بخش از فرم پیشنهاد به منظور تحقق هدف مذکور،  مهمی 

را به  و ارزش خسارت قابل توجه تعداد خسارات پرداخت شده ،هاي گذشته ش خسارات پرداختی طی دورهارز
  . در فرم پیشنهاد گنجاندیم شناسایی دقیق ریسکگذار جهت  هایی از سابقه خسارتی بیمه عنوان بخش

گذار خواسته شده سایر توضیحاتی که به نظر او در خصوص مشخصات  بیمه ازدر نهایت در بخش پایانی 
  . اي نشده است را ذکر کند در این پرسشنامه به آن اشارهریسک پیشنهادي الزم است 
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حال که پیشنهاد بیمه تکمیل شد کارشناسان صدور بیمه باربري، اطالعات مندرج در پیشنهاد بیمه را به فرم 
نامه  منتقل نموده و ضمن کنترل محاسبات ارزش مورد بیمه و تنظیم شرایط خصوصی بیمهبیمه نامه باربري 

نامه را صادر  بیمه را تعیین و بیمه گذار، با اعمال نرخ بیمه، حق از جمله کلوز بیمه مورد درخواست بیمه
امه، کلوز درخواستی ن نماید الزم به ذکر است که اداره صدور بیمه نامه عالوه بر مهر و امضا نمودن بیمه می

  . کند گذار را به آن ضمیمه می بیمه
نامه باربري است به همین علت است که هرگاه در خسارتی  پیشنهاد بیمه اساس قرارداد و جزء الینفک بیمه

در تحکیم این . شود دهد از آن به عنوان سندي معتبر استفاده می گذار اختالفی روي می گر و بیمه بین بیمه
این بیمه نامه براساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت  "بیمه باربري ذکر شده که  رایط عمومی موضوع در ش

تنظیم گردیده و مورد توافق طرفین ) باشد  که جزو الینفک این بیمه نامه می( گذار و پیشنهاد بیمه 1316
یا قبل از صدور بیمه  گر واقع نشده و همزمان گذار که مورد قبول بیمه آن قسمت از پیشنهاد بیمه. باشد می

به این دلیل تنظیم دقیق  "گردد  گر محسوب نمی گذار اعالم شده است جزو تعهدات بیمه نامه کتبا به بیمه
  . است پیشنهاد الزامی

  .ایم هاي باربري وارداتی و صادراتی پرداخته آل بیمه با توجه به مطالب فوق الذکر ذیال به ارائه فرم پیشنهاد ایده
 صادراتی-وارداتیآل  هاي باربري ایده امه قرارداد بیمهپرسشن - 3-1

 صادراتی- وارداتی پرسشنامه قرارداد بیمه باربري ایده آل -2-3جدول 
 : گذار مشخصات بیمه - 1

  :نام  - الف
  : کد اقتصادي / کد ملی-ب
                           : نشانی -پ
 :کدپستی  -
  :                                نتلف -
   :                           نمابر -
  :الکترونیکی پست -
  : فعالیت زمینه -ت
  :                                      بانک ذینفع -ث
 :شعبه نام  -
 : کدشعبه  -
 : نشانی بانک  -
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 : شرح مورد بیمه - 2

  ): گردد مشخص را آن اصلی اقالم درصد و نوع باشد، می کاال قلم چندین اگر(  بیمه مورد شرح - الف
   :                                        نوع کاال  -
  :  مقدار کاال  -
   دوم دست    نو:  وضعیت کاال  -

  : شماره و تارخ پروفرما  -ب
  : شماره سفارش  -پ
 LCشماره  -ت
  :بیمه مورد بندي بسته نوع -ث

  ..........سایر سیلندر  بشکه  قوطی جعبه کیسه  پالت  عدل  بندل 
   :بندي بستهعالمت  -ج
  ............درصد آن را مشخص کنید  خیر بله شود؟ آیا کاال مذکور از طریق کانتینر حمل می-چ
  :چنانچه پاسخ مثبت است نوع کانتینر را مشخص کنید-

  FCL( (کانتینر کامال پر
  LCL( (کانتینر نیمه پر

  کانتینر سرباز
  :محل نگهداري کانتینرها مشخص شود شود وسیله کانتینر حمل میچنانچه کاال به -

  مشخص نیست  به صورت هوایی  زیر عرشه  روي عرشه 
  :بیمه مورد متعارف حجم یا وزن کسري میزان -ح
  :باشد آن را مشخص کنید  چنانچه کاال در زمان حمل نیازمند شرایط خاصی می -خ
  خیلی بلند و یا خیلی پهن است و امکان قرار دادن آن داخل کانتینر وجود ندارد  -
  نیازمند دستگاه خاصی براي تخلیه و بارگیري است  -
  نیازمند دماي خاصی جهت نگهداري است  -
  نیازمند نگهداري در یخچال است  -
  شکننده  -
  حساس نسبت به زنگ زدگی، اکسید شدن و یا تغییر رنگ است  -
 ع بیمه باید روي عرشه حمل شود موضو -

  ارزش مورد بیمه   - 3

  :ریال :                                               ارزش فاکتور                      ارز  - الف
  نوع قرارداد -ب

   DES DAF CIP CPT CIF CFR FOB FAS FCA EXWORK DDP DDU DEQ 
  ....سایر  20 %%10ي اضافی ها ارزش  -پ
  مجموع ارزش                     -ت
  :                                                ارز  -
  :ریال  -
   مبلغ کرایه حمل) ج                                    :تغیرات نرخ ارز -ث
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  جزئیات حمل  - 4 
 ):شهر کشور، شامل( نهایی مقصد):                                  شهر کشور، شامل(مبدا - الف
  :خروجی /ورودي مرز -ب
  چند وجهی  زمینی  هوایی دریایی: انتقال از طریق -پ
  :در صورتی که از مسیر و از وسایل حمل مربوطه اطالع دارید جدول زیر را تکمیل کنید -ت

  الزمتوضیحات   نوع وسیله حمل  مقصد  مبداء

        

  در صورت نیاز از جدول مشابه در تعداد بیشتر استفاده شود
  :حمل وسیله نوع -ث

 لندینکرافت   دوبه بارج  لنج شناورهاي متوسط و کوچک بندي  کشتی غیر طبقه   شده بندي طبقه کشتی

  .......سایر  قطار   هواپیما  کامیون 
  :شوند اطالع دارید جدول زیر را تکمیل کنید هاي متفاوت حمل می که به روشدر صورتی که از درصدي از کاالها  -ج 

  شود هاي متفاوت حمل می درصدي از کاال که در طول دوره مورد بیمه به روش

  کاال
  زمینی%   دریایی% 

  هوایی%
  لنج  لندینکرافت  بارج  دوبه

کشتی غیر 
  بندي شده طبقه

کشتی 
بندي  طبقه

  شده

روي 
  عرشه

  ریلی  اي جاده

                      

  :حمل هر ارزش متوسط                                           :حمل هر ارزش حداکثر -چ
  :نام شرکت حامل کاال -ح
  :نمایید مشخص را آن درصد باشید می بیمه مورد براي النفع عدم و کرایه پوشش براي اضافی ارزش متقاضی که صورتی در - خ

  مورد درخواست  يها پوشششرایط و  - 5
 :                       حمل نوع -الف 

  %             بسته پستی %                        هوایی %                دریایی :  صادرات -
  %             بسته پستی %                        هوایی %                دریایی :  واردات -
  %           ریلی %                اي  جاده: ترانزیت  -
  %             بسته پستی %                        هوایی %                دریایی  -
      داخلی حمل انضمام به المللی بین حمل   المللی بین حمل -
    (Annual)ساالنه   (single Transit)تک محموله اي -
     ( Open cover)بزرگ هاي  هاي باز براي پروژه پوشش -
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 هاي تحقیق   یافته: منبع

   

 :را مشخص کنید  پروژه محموالت حمل خاتمه و شروع تقریبی تاریخ بوده پروژه براي مناقصه موضوع صورتیکه در -
  :خاتمه تاریخ                                       : شروع تاریخ

  مورد درخواست  هاي پوشش –ب 
   C            Total loss  شرایط        به انضمام عدم تحویل   Cشرایط             B طشرای         Aشرایط

  هاي اضافی مورد درخواست خود را عالمت بزنید  لطفا پوشش -پ
  پوشش خطر اعتصاب بلوا و آشوب      پوشش خطر جنگ   پوشش سرقت کلی محموله       پوشش تخلیه و بارگیري 

 مجاز نیست                      مجاز است      :                    ترانسشیپمنت-ت
  :نت محل تخلیه و بارگیري مشخص شوددرصورت مجاز بودن ترانسشیپم -

  مجاز نیست                       مجاز است:                       پارت شیپمنت-ث
 :نیاز مورد پوشش مدت -ج

 گذار  سابقه خسارتی بیمه -6

  خیر  بله : گذار سابقه دریافت خسارت داشته است  هاي قبلی بیمه آیا طی حمل -الف 
  : در صورتی که پاسخ مثبت است لطفا جزئیات مربوط به خسارت را طی سه سال گذشته مشخص کنید -

  شرح  سال  سال  سال
  ارزش خسارت پرداخت شده      
  تعداد خسارت پرداخت شده      
  توجهارزش خسارت قابل       

 

 گذار بیمه نظر به و نشده درخواست پرسشنامه این در که پیشنهادي ریسک مشخصات خصوص در گذار بیمه توضیحات سایر -7

  :بود خواهد مؤثر گر بیمه ریسک ارزیابی در
 

 :بیمه قانون 10 ماده
 مال، واقعی قیمت با است کرده بیمه که مبلغی تناسب به فقط گر بیمه باشد شده بیمه واقعی قیمت از کمتر به مالی که صورتی در

 .بود خواهد خسارت مسئول
 :بیمه قانون 12 ماده

 طوري کاذبه اظهارات یا نشده اظهار مطالب و بنماید کاذبه اظهارات عمدا یا کند خودداري مطالبی اظهار از عمدا گذار بیمه هرگاه

 مذکوره مراتب اگر حتی بود خواهد باطل بیمه عقد بکاهد گر بیمه نظر در آن اهمیت از یا داده تغییر را خطر موضوع که باشد

 گر بیمه بلکه نیست استرداد قابل است پرداخته گذار بیمه که وجوهی فقط نه صورت این باشد در نداشته حادثه وقوع در تأثیري

 .کند مطالبه گذار بیمه از نیز  است افتاده عقب تاریخ آن تا که را بیمه اقساط دارد حق

 :دهنده پیشنهاد نام

 :دهنده پیشنهاد امضاء

 :تاریخ
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اي که در زمینه طراحی فرم پیشنهاد و فاکتوهاي موجود در آن، در ایران و سایر  با توجه به مطالعات گسترده
نیاز در فرایند جوانب و عوامل مورد  کشورهاي جهان انجام پذیرفت، فرم ایده آلی طراحی شد که در آن تمامی

اما با توجه به حجم نسبتا زیاد سواالت موجود در فرم پیشنهاد و گستردگی . گذاري عادالنه لحاظ شد نرخ
هاي باربري  هاي پیشنهادي که هم اکنون در بازار بیمه آل در مقایسه با فرم هاي لحاظ شده در فرم ایده پرسش

موجب از دست  ،شد که ممکن است باال بودن تعداد سواالتگیرد، لذا این مسئله مطرح  مورد استفاده قرار می
ها  هاي مذکور به منظور گردآوري اطالعات و شناسایی ریسک هایی شود که از فرم رفتن مشتریان شرکت

هاي مربوطه در  ضروري بودن این سواالت و اطالعات حاصل از تکمیل پرسشبا وجود لذا . کنند استفاده می
گذاران این نتیجه حاصل شد که در عین حال که  به منظور تسهیل امور براي بیمهشناسایی ریسک، فرایند 

کاربردي  آل مربوطه فراهم شود، در این بخش فرمی ضروري است بسترهاي الزم به منظور استفاده از فرم ایده
موجود در طراحی شد که تعداد زیادي از سواالت نیز صادراتی و داخلی  –ي باربري وارداتی ها در بخش بیمه

سواالت حذف شده سواالتی . آل در آن با لحاظ کردن و در نظر گرفتن موانع ذکر شده حذف گردید فرم ایده
در مقایسه با سایر اطالعات حاصله از فرم پیشنهاد در جایگاه پایین تري قرار  ها آنبودند که درجه اهمیت 

صادراتی و  –ي باربري وارداتی ها بیمهدر بخش داشت بر این اساس در این بخش فرم پیشنهاد کاربردي 
الزم به ذکر است با توجه به آنکه  .نماییم گذاران ارائه می گران و بیمه را به منظور تسهیل امور براي بیمهداخلی 

شود لذا امکان تبعیت تمام شرکت هاي  هاي بیمه محسوب می هاي پیشنهاد جزء مزیت رقابتی شرکت فرم
هاي پیشنهاد ارائه شده در این طرح همگی جنبه  احد وجود ندارد بر این اساس فرمبیمه از یک فرم پیشنهاد و

توانند براساس صالحدید خود نسبت به استفاده یا عدم  هاي بیمه می مشورتی داشته و مدیران باربري شرکت
  .گیري نمایند ها تصمیم در این فرماستفاده فاکتورهاي موجود 

   صادراتی  –وارداتی هاي باربري  پرسشنامه قرارداد بیمه -3-2
  صادراتی –وارداتی  پرسشنامه قرارداد بیمه باربري-  3-3جدول 

 گذار  مشخصات بیمه - 1

                                           :نام  - الف
  :کداقتصادي /کد ملی  -ب
  :نشانی -پ 

 : کدپستی  -

                               :نتلف -
  :                                   نمابر -
  :الکترونیکی پست -

  :                                                  بانک ذینفع  –ت 
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  :شعبه نام  -
  : کد شعبه  -
  : نشانی بانک  -

 شرح مورد بیمه - 2

  :  بیمه مورد شرح - الف
  : نوع کاال  -
  :مقدار کاال -
   دوم دست    نو: وضعیت کاال  -
  :شماره و تاریخ پروفرما  -ب
  : شماره سفارش  -پ
 : LCشماره  -ت

  : باشد لطفا آن را ذکر کنید چنانچه کاال در زمان حمل نیازمند شرایط خاصی می -ث
  
   نیمه پر  پر  در کانتینر:  بندي بسته -ج
  بندي  بستهعالمت  -چ
  :بندي  نوع بسته -ح

  .......سایرفله سیلندر  بشکه  قوطی جعبه کیسه  پالت  عدل  بندل 
  ارزش مورد بیمه  - 3

  :ریال :                               ارزش فاکتور                      ارز  - الف
  دادنوع قرار -ب

   DES DAF CIP CPT CIF CFR FOB FAS FCA EXWORK DDP DDU DEQ  
  ....سایر  20 %%10ي اضافی ها ارزش -پ
  مجموع ارزش                      -ت
  :                                                ارز  -
  :ریال  -
  :تغیرات نرخ ارز -ث
  جزئیات حمل  - 4

 ):شهر کشور، شامل( نهایی مقصد):                        شهر کشور، شامل(مبدا - الف

   :خروجی /ورودي مرز -ب
  چند وجهی  زمینی  هوایی دریایی: انتقال از طریق -پ

  :را مشخص کنید  ها آندر صورت وجود لطفا : حمل از چند طریق 
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  :حمل وسیله نوع -ت 
  لندینکرافت  دوبه بارج   لنج  شناورهاي متوسط و کوچک کشتی غیر طبقه بندي    شده بندي طبقه کشتی

  ....... سایر  قطار   هواپیما  کامیون 
  :در صورت لزوم حمل کاال روي عرشه مراتب اعالم شود  -

  :نمایید مشخص را آن درصد باشید می بیمه مورد براي النفع عدم و کرایه پوشش براي اضافی ارزش متقاضی صورتیکه در -ث

   مورد درخواست يها پوشششرایط و  - 5
  :ت درخواسمورد  هاي پوشش -الف

  A َطشرای B طشرای به انضمام عدم تحویلCشرایط  C  شرایط  Total lossشرایط تمام خطر
  مجاز نیست                       پارت شیپمنت                       مجاز است -ب
  مجاز نیست                      ترانسشیپمنت                          مجاز است -پ
  :هاي مورد درخواست  پوششسایر  -ت

  پوشش خطر اعتصاب بلوا و آشوب   پوشش خطر جنگ   پوشش سرقت کلی محموله  پوشش تخلیه و بارگیري 
 گذار بیمه نظر به و نشده درخواست پرسشنامه این در که پیشنهادي ریسک مشخصات خصوص در گذار بیمه توضیحات سایر - 6

 :بود خواهد مؤثر گر بیمه ریسک ارزیابی در

 :بیمه قانون 10 ماده

 مال، واقعی قیمت با است کرده بیمه که مبلغی تناسب به فقط گر بیمه باشد شده بیمه واقعی قیمت از کمتر به مالی که صورتی در

 .بود خواهد خسارت مسئول

 :بیمه قانون 12 ماده

 طوري کاذبه اظهارات یا نشده اظهار مطالب و بنماید کاذبه اظهارات عمدا یا کند خودداري مطالبی اظهار از عمدا گذار بیمه هرگاه

 مذکوره مراتب اگر حتی بود خواهد باطل بیمه عقد بکاهد گر بیمه نظر در آن اهمیت از یا داده تغییر را خطر موضوع که باشد

 گر بیمه بلکه نیست استرداد قابل است پرداخته گذار بیمه که وجوهی فقط نه صورت این باشد در نداشته حادثه وقوع در تأثیري

 .کند مطالبه گذار بیمه از نیز است افتاده عقب تاریخ آن تا که را بیمه اقساط دارد حق

 :دهنده پیشنهاد نام

 :دهنده پیشنهاد امضاء

 :تاریخ

  هاي تحقیق یافته: منبع 
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المللی  انتقاالت بین و ها در نقل آل و کاربردي که به شناسایی ریسک پس از طراحی فرم پیشنهاد ایده
ها در  هاي باربري به منظور شناسایی دقیق ریسک پردازند در ادامه فرم پیشنهاد داخلی را براي بیمه می
  . انتقاالت درون مرزي طراحی نمودیم و نقل

  هاي باربري داخلی  پرسشنامه قرارداد بیمه -3-3

  پرسشنامه قرارداد بیمه باربري داخلی -  4-3جدول 
 گذار  مشخصات بیمه - 1

                                           :نام  - الف
  :کداقتصادي /کد ملی  -ب
  :نشانی -پ 

 : کدپستی  -

                               :نتلف -
  :                                   نمابر -
  :الکترونیکی پست -
 مورد بیمهشرح  - 2

  :  بیمه مورد شرح - الف
  : نوع کاال  -
  :مقدار کاال -
   دوم دست    نو : وضعیت کاال  -
  : شماره سفارش  -ب
  : باشد لطفا آن را ذکر کنید چنانچه کاال در زمان حمل نیازمند شرایط خاصی می -پ
   نیمه پر  پر  در کانتینر:  بندي بسته -ت
  :بندي  بستهعالمت  -ث
  :بندي  بستهنوع  -ج

  .......سایرفله سیلندر  بشکه  قوطی جعبه کیسه  پالت  عدل  بندل 
  ارزش مورد بیمه  - 3

  ارزش فاکتور                    - الف
  :                               ارز  -
  :ریال  -
  مجموع ارزش                      -ب
  :                                                ارز  -
  :ریال  -
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  :تغیرات نرخ ارز -پ
  جزئیات حمل  - 4

 :نهایی مقصد                         :                  مبدا - الف

  چند وجهی  زمینی  هوایی دریایی: انتقال از طریق -ب
  :را مشخص کنید  ها آندر صورت وجود لطفا : حمل از چند طریق 

  :حمل وسیله نوع -ت 
  دوبه بارج   لنج  شناورهاي متوسط و کوچک  بندي  کشتی غیر طبقه   شده بندي طبقه کشتی

  ....... سایر  قطار   هواپیما  کامیون   لندینکرافت
  :در صورت لزوم حمل کاال روي عرشه مراتب اعالم شود  -
  
  :نمایید مشخص را آن درصد باشید می بیمه مورد براي النفع عدم و کرایه پوشش براي اضافی ارزش متقاضی صورتیکه در -ث
   مورد درخواست يها پوشششرایط و  - 5

پرتاب و واژگونی و تصادف و تصادم وسیله نقلیه  ،سوزي عالوه بر خطرات اصلی شامل خسارت وارد به محموله ناشی از آتش -الف
  : درخواست خطرات اضافی زیر را نیز دارم 

  بارگیري و تخلیه کاال
  سرقت کلی کاال همراه با وسیله نقلیه 

  پرت شدن محموله از روي وسیله نقلیه 
  برخورد جسم خارجی با مورد بیمه 

  : حوادث طبیعی شامل 
 گذار بیمه نظر به و نشده درخواست پرسشنامه این در که پیشنهادي ریسک مشخصات خصوص در گذار بیمه توضیحات سایر -6

 :بود خواهد مؤثر گر بیمه ریسک ارزیابی در

 :بیمه قانون 10 ماده

 واقعی قیمت با است کرده بیمه که مبلغی تناسب به فقط گر بیمه باشد شده بیمه واقعی قیمت از کمتر به مالی که صورتی در

 .بود خواهد خسارت مسئول مال،

 :بیمه قانون 12 ماده

 کاذبه اظهارات یا نشده اظهار مطالب و بنماید کاذبه اظهارات عمدا یا کند خودداري مطالبی اظهار از عمدا گذار بیمه هرگاه

 مراتب اگر حتی بود خواهد باطل بیمه عقد بکاهد گر بیمه نظر در آن اهمیت از یا داده تغییر را خطر موضوع که باشد طوري

 بلکه نیست استرداد قابل است پرداخته گذار بیمه که وجوهی فقط نه صورت این باشد در نداشته حادثه وقوع در تأثیري مذکوره

 .کند مطالبه گذار بیمه از نیز است افتاده عقب تاریخ آن تا که را بیمه اقساط دارد حق گر بیمه

 :دهنده پیشنهاد نام

 :دهنده پیشنهاد امضاء

 :تاریخ

  هاي تحقیق  یافته: منبع 
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هاي باربري به  اي از قراردادهاي بیمه که بخش عمده هاي باربري و این رشته بیمهالمللی  بینبا توجه به ماهیت  
شود لذا الزم است که فرم پیشنهادي به زبان  هاي وارداتی، صادراتی و یا ترانزیت انجام می منظور فعالیت

م پیشنهاد نیز طراحی شود بر این اساس دو فرالمللی  بینها در بخش  انگلیسی به منظور پوشش دادن ریسک
است که در باال به ارائه آن  صادراتی - وارداتیآل و  انگلیسی در این بخش طراحی شد که ترجمه دو فرم ایده

 .پرداختیم

  ) به زبان انگلیسی(صادراتی  -وارداتیآل  هاي باربري ایده  پرسشنامه قرارداد بیمه - 3-4
 - 5cargo insurance application form (ideal)- 3جدول  

CARGO INSURANCE APPLICATION FORM 

Depending on the nature of the risk، more information may be required. 

1-Insured information 
a) Insured: 
b)National Code / Economic Code:  
c) address : 
- postal code : 
- Tel :                              
- Fax :                             
- Email : 
d)Nature Business : 
e) Beneficiary Bank:                                                
- Branch 
- Branch code 
- address 
2- Cargo Description 
a) Description of Goods (there are more than two types please specify the type and  
quantity of main items ): 
- type 
- quantity  
- New cargo                                   Used cargo 
b) Number and Date of proforma invoice :  
c) Order Number: 
d) L/C  Number: 
e) type of packing 
Bundles Package Pallet  Bags Case  Box  Barrel Cylinder  
Other، please provide detail…………. 

f) mark of packing 
g) Will there be any shipment by containerized? Yes No 
-If “yes”، please specify the container type (s)  
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Full Container load(FCL)  
Less than Container load(LCL)  
Open Top  
-If good’s are shipped by container، then container’s location should be recognized 

Above deck  below deck Air only  Bulk  
h)Brief Nature of loss: 
i)please indicate  if subject matter is : 
over-height/over-width unable to fit in to fully enclosed containers 
of a type which require special lifting apparatus for loading and unloading 
required to be kept within a specific temperature range 
of a type which require replenishment of refrigerant fragile  
susceptible to rust، oxidisation or discolouration  

subject to on-deck bills of lading  
3- Valuation of Goods 

a) Invoice Value: Foreign Currency                                           Rials 
b) Contract type 
 DES DAF CIP CPT CIF CFR FOB FAS FCA EXWORK DDP DDU DEQ 
c) Additional value 
%10 %20etc…. 
d) Sum Insured:  Foreign Currency                                           Rials                                                 
e) Currency Exchange Rate: 

4- Shipment Details 
a) From(Departure place):                            To(Destination place ): 
b)via : 
c) Conveyance                 By Sea  By Air   By Land  By Multimodal 
d) If you have got any information about course and shipment vehicle، complete following 

table. 
Description Type of vehicle To From 

    

e)Mean of transportation : 
Classified vessel Unclassified vessel Medium & Small vesselDhowBarge  
Landing craft Truck Aircraft rail  etc 
f) If you have got any information about percentage of goods which are shipped in different 
ways، complete following table. 
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Percentage of goods in duration of contract which are shipped in different way 

cargo  %ocean  %Transit 
Air% 

barge Landing 
craft Dhow Unclassified 

vessel 
Classified 

vessel 
Above 
deck road rail 

          

 
g)Maximum Value required for any on shipment : 
Average value required for any on shipment : 
h)Name company carrier : 
i) If you are interested in increased value for fright coverage and loss of profit for insured 
property، determine the percentage of this amount.  

   5- Term of coverage required 
a) type of transport                      : 
- Export : sea%                             air %                                    parcel post % 
- Import : sea%                              air %                                    parcel post % 
- Transit:  road %         rail%           sea%            air %               parcel post %              
- overseas Transit only %  overseas Transit plus inland Transit   % 
- single Transit  Annual  Open cover  
- if the subject of tender is related to the project ،then determine date of beginning and 

termination of carrying project product approximately 
Start date :                                         dead line: 
b)Term of coverage required  
cargo clause A  cargo clause B  cargo clause C plus Delivery  cargo clause C Total 
loss 
c) please indicate another Term of coverage required 
loading and discharge clause  war Risk clause  Strikes Clauses  
d) transshipment :                      Allowed                     Not Allowed 
-Determine loading and discharge place، if Transshipment is allowable.  

 
e)Partshipment :                     Allowed                     Not Allowed 
f) period of coverage required : 
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  هاي تحقیق  یافته: منبع

  
    ) به زبان انگلیسی( صادراتی -وارداتیهاي باربري   پرسشنامه قرارداد بیمه -3-5

Cargo insurance form of import - export   - 6- 3جدول 
 

CARGO INSURANCE FORM OF IMPORT-EXPORT 
(Depending on the nature of the risk، more information may be required) 

1- Insured Information 

a) Insured: 
b) National Code / Economic Code: 
c) address: 
- postal code  
- Tel:                                  
- Fax:                             
- Email: 
d) Beneficiary Bank:                                                
- Branch 
- Branch code 
- address: 

6- claim experience 
a) Are  there any claim or actions pending or outstanding against you? Yes No 
-If “Yes” please provide details of all claims over the past three years  

year year year Description 
   Value of claim paid 

   Number of claim 
   Value of claim out standing 

 

7) Please provide details of any risk management you have undertaken to reduce claims 
 
 
We declare that to the best of my/our knowledge and belief the information provided is true 
and correct and that I/we have not withheld any information which would influence the 
decision of the insurer in regard to this proposal. I/We agree that this proposal will be the basis 
of the contract of insurance should the proposal be accepted 
Name of Insured : 
Signature of Insured : 

Date : 
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2- Cargo Description 

a) Description of Goods: 
- type 
- Quantity: 
- New cargo               Used cargo                     
b) Number and Date of Proforma Invoice: 
c) Order Number: 
d)L/C Number: 
e) Please state the necessary special conditions of shipment، if any. 

f) Packing 
Containerized   Full    Less than Full  
g) mark of packing 
h)Type of packing 
Bundles  Package  Pallet  Bags  Case  Box  Barrel  Cylinder 
Other، please provide detail…………. 
 
3- Valuation of Goods 
a) Invoice Value: Foreign Currency:                                         Rails: 
b) Contract type 
 DES DAF CIP CPT CIF CFR FOB FAS FCA EXWORK DDP DDU DEQ 
c) Additional value 
%10 %20etc…. 
d) Sum Insured: Foreign Currency:                                         Rails: 
e) Currency Exchange Rate: 

4. Shipment Details 
a) From (Departure Place):                                 To (Destination Place): 
b) via: 
c) Conveyance :                By Sea        By Air        By Land       By Multimodal  
if Any، Please specify them: 

d) Means of transportation: 
Classified vessel  Unclassified vessel  Medium & Small vessel  Barge 
Landing craft  Truck  Aircraft  rail  etc… 
-If it is necessary to carry goods to the board، state this matter :  
e) If you are interested in increased value for fright coverage and loss of profit for insured 
property، determine the percentage of this amount.  
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      هاي تحقیق  یافته: منبع 

 

5. Type of Required Coverage 
a) Term of coverage required  
Cargo Clauses A ،Cargo Clauses B ،  Cargo Clauses C plus Non Delivery ،Cargo 

Clauses C ،   Total loss 
b) Partshipment:                         Allowed                     Not Allowed 
c) Transshipment:                      Allowed                     Not Allowed 
d) Other Types of coverage required : 
Loading & dischange  Clauses  War Risk Clauses   Strikes Clauses  
We declare that to the best of my/our knowledge and belief the information provided is true 
and correct and that I/we have not withheld any information which would influence the 
decision of the insurer in regard to this proposal. I/We agree that this proposal will be the basis 
of the contract of insurance should the proposal be accepted 
Name of Insured: 
Signature of Applicant: 
 
Date 
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     :  منابع و ماخذ
  دانش، انتشارت نخل )دریاییالمللی  بین ونقل حمل(، حقوق دریایی 1387اعالیی فرد، محمد علی،   -1
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