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

باشد و هر نوع استفاده از آن منوط به اجازه کتبی از  می
وابسته به بیمه مرکزي جمهوري (پژوهشکده بیمه 

 . باشد می) اسالمی ایران



 
 

  پیشگفتار 
  

      بـرنـگـذرد  بـرتـر انـدیـشـه کــزیـن         خرد   و   جان   خداوند   نام به 

گویان نیکومرام را عالوه بر هنگامی که حکیم طوس در مورد جایگاه واالي خرد، پارسی
داد چنین امید داشت ورزي رهنمون میپاسداشت زبان و ادب پارسی بر خردورزي و اندیشه

هم . توانایی گذشته را در عرصه کره خاك بازیابندساز با تکیه بر دانایی، که ایرانیان تمدن
ها کماکان اینک که نزدیک هزار سال از درگذشت فردوسی پاکزاد گذشته است این توصیه

  .  تازگی و ارزش خود را دارند
اگر در هزاره اول پیشگامان کشاورزي پیشروان کاروان تمدن بودند و زمین سرمایه اصلی 

ها نماد هاي فیزیکی و مادي نقش کلیدي یافتند و کارخانه عد سرمایهتولید بود، اگر در ادوار ب
رهاي هاي دانشی لوکوموتیو رشد جهان بوده و کشوقدرت و ثروت گردیدند، اکنون سرمایه

ور و تقدم پژوهش بر اجرا هاي خود را مرهون علمی ساختن ام پیشرو در جهان امروز موفقیت
  .    هاي گوناگون هستند در حوزه

کار جهانی، صنایع مالی  و در محیط نوین کسب. صنعت بیمه نیز از این اصل جدا نیست
هاي اقتصادي جهان هستند که همواره از سرعت رشد قابل  ترین بخشجزو پیچیده

هاي آماري و اند و پیچیدگی الگوهاي مالی و استفاده از مدلاي برخوردار بوده مالحظه
هاي پیشرفته هاي گوناگون احتمالی، مدلمدل. ن امر استریاضی پیشرفته شاهدي بر ای

ها امروزه تنها بخشی هاي مبتنی بر نظریه بازياقتصادسنجی، الگوهاي فازي و استراتژي
بنابراین اگر ادعا شود که بیمه در مقایسه با . گردندکوچک از ابزار مدیران بیمه محسوب می

از پیچیدگی بیشتري برخوردار است سخنی به دو ضلع دیگر مثلث مالی یعنی بانک و بورس 
هاي صحیح و بهینه در صنعت بیمه نیازمند گیريایم و به همین سبب تصمیم گزافه نگفته

باشد و بدیهی است که گذار از فضاي سنتی در صنعت بیمه به پشتوانه علمی و پژوهشی می
گذرد و سر پرواز به اوج کمال تا بلنداي رفیع این مرز فضاي مدرن جز از مسیر پژوهش نمی

 پنج 
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و بوم، دقت در حفظ اصالت ملی و دانش بومی در کنار بهره بردن از فضاي علمی و تجارب 
  .جهانی است

نزدیک یک سال پیش که با شروع به کار دولت تدبیر و امید، سکان هدایت و نظارت 
هاي ملی مردمان این کشور و حافظ حقوق هصنعت بیمه را قبول کردم تا امانت دار سرمای

گران باشم، باور قلبی خود در گذار توسعه از بستر پژوهش را در تکالیفی گذاران و بیمهبیمه
  .براي بازوي علمی و پژوهشی بیمه مرکزي یعنی پژوهشکده بیمه نمود بخشیدم

هاي ومی رشتهگري یعنی بازنگري شرایط عمهاي بیمهترین پایه پژوهش پیرامون اساسی
هاي گوناگون، تدوین استانداردهاي  ثر بر ریسک رشتهؤاي گوناگون تا مطالعه عوامل مبیمه

اي و موضوعات متنوع دیگر آموزشی شبکه فروش صنعت بیمه تا مطالعه ذخایر بیمه
اي ارزشمند از موضوعات پژوهشی بود که پژوهشکده را در مسیر اصلی ایفاي مجموعه

در این جریان ترکیب . دادآفرینی در توسعه صنعت بیمه قرار میوظایف خود و نقش
داد که نتایج پژوهشگران برجسته دانشگاهی و متخصصین باتجربه صنعت بیمه این نوید را می

جانب با این. پژوهش بتواند در مسیر توسعه صنعت بیمه و افزایش ضریب نفوذ آن گام بردارد
رصد نمودم و با مشارکت اعضاي  ها راکت پژوهشمسیر حر توجه به اهمیت موضوع شخصاً

ت عامل بیمه مرکزي با تخصیص وقت و ارائه رهنمود الزم کوشیدیم تا الگوي جدیدي هیأ
   .گذاري نماییماز فضاي تعامل پژوهش و اجرا را در بیمه مرکزي پایه

 بدیهی. هاي انجام شده در پژوهشکده بیمه استگزارش حاضر یکی از عناوین پژوهش
مندم لذا از محققین گرانقدر تقاضا. شداست علیرغم زحمات انجام شده خالی از اشکال نبا

       .  گر باشندها یاري با رهنمودهاي خود همکاران مرا در غنابخشیدن این پژوهش
  محمدابراهیم امین

  .ا.ا.رئیس کل بیمه مرکزي ج
 

 
 

 شش 



 
 

تعالی بسمه  
  مقدمه

گذاران باشد و از سوي  هاي دقیق و منصفانه که از یک سو مورد پذیرش بیمه تعیین نرخ
هاي احتمالی و کسب سود معقول  کننده منابع کافی به منظور جبران خسارت دیگر تأمین

  این در . هاي بیمه است گري باشد از مهمترین وظایف شرکت اقتصادي براي فعالیت بیمه
دو طرف عرضه و تقاضا، لحاظ نمودن گذاري و در نظر گرفتن  خدقت در فرایند نرراستا 

امري الزم و ضروري است که باید مورد توجه هاي جنبی  و هزینههاي موجود  ریسکتمامی 
  .قرار گیرد

هاي اموال و  بیمه( 1393هاي بازرگانی سال  نرخنامه مشورتی بیمه«طرح پژوهشی 
ت که توسط جناب آقاي محمد ابراهیم امین هاي تحقیقاتی اس از اولین پروژه »)مسئولیت

رئیس کل محترم بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران در بدو انتصاب به پژوهشکده بیمه 
هایی است که ضمن ارائه تصویري  هدف اصلی این گزارش، محاسبه نرخ. ابالغ گردید

ها، به  ف قیمتاي و ارائه ک روشن از وضعیت بازار بیمه و ارزیابی اولیه قیمت خدمات بیمه
اي خود را بر موازین فنی و  هاي خدمات بیمه بیمه و نرخ هاي بیمه کمک کند تا حق شرکت

  . اقتصادي مبتنی نمایند
طور که در عنوان این بررسی آمده است، این نرخنامه مشورتی بوده و با توجه به  همان

به محدودیت  بدیهی است که با توجه. هاي موجود محاسبه گردیده است آمار و داده
ها کامالً  ها و رشته ها براي تمامی شرکت اطالعات و زمان، ادعایی در خصوص اینکه این نرخ

نامه ارشادي بوده و  گونه که از نام آن پیدا است این نرخ منطبق باشند وجود ندارد و همان
  .اي را برآورد نمایند توانند نرخ تقریبی خدمات بیمه ها با استفاده از آن می شرکت

هاي آتی نیز نرخنامه مشورتی با انجام محاسبات دقیق فنی مبتنی بر آمار  امید است در سال
  . تفصیلی صنعت بیمه به شکل سالیانه ارائه گردد

نظران  نرخنامه مشورتی حاضر حاصل تالش جمعی همکاران پژوهشکده و صاحب
هاي بیمه با دعوت پژوهشکده در این کار  صنعت بیمه است که از بیمه مرکزي و شرکت

   . گردد مشارکت نمودند و براي اولین بار در بازار بیمه کشور منتشر می

 هفت 
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با اینجانب همکاري صمیمانه  آوري این نرخنامه کارشناسان بسیاري در تدوین و جمع
اند  دانم از افرادي که سهم بیشتري در تدوین این نرخنامه ایفاء نموده داشتند که الزم می

 احمدرضا دکتر و اصلی  دقیقیعلیرضا از زحمات آقایان دکتر وسیله  بدین. قدردانی نمایم
بردال که  و زهرا بعطاطل، فاطمه استادرمضانسادات آذینبهادر، آزاده ها  و خانم انصاري

نقش داشتند و از جناب آقاي فرزین حاجتی مدیرکل محترم کمیته در بخش محاسبات فنی 
فنی بیمه مرکزي که حسب نظر ریاست کل این مجموعه را مورد بازنگري قرار داده و 

اي در آن به عمل آوردند و خانم فرزانه قرتکینی و آقاي بهزاد مهدیون که  اصالحات عمده
هاي بیمه را در اختیار پژوهشگران این طرح قرار دادند صمیمانه قدردانی شرکت هاينرخ
   .      نمایم می

  
  غدیر مهدوي

  سرپرست پژوهشکده بیمه
  

  هشت



 
 

  پیشگفتار
هاي اولیه ظهور صنعت بیمه در  اي در همان سال هاي بیمه هاي مربوط به انواع رشته تعرفه

اند و با گذشت  اروپا و امریکا از جمله لویدز لندن استخراج شدهالمللی  ایران از بازارهاي بین
هاي جدیدي نیز تحت  ها بازبینی شده و ریسک مقادیر این تعرفه ،هاي مختلف زمان در دوره

ها و  نامه نرخنامه مشورتی تالش شده تا با بهره گرفتن از آییناین در . پوشش قرار گرفته است
، نظران و متخصصین گیري از نظرات صاحب بهره ،عات بازاراطال، مصوبات شوراي عالی بیمه

هایی پیشنهاد  گذاري، نرخ و استفاده از تجربیات سایر کشورها در حوزه نرخ انجام محاسبات
مذکور بتوانند مشورتی هاي  ، با بهره جستن از نرخدر صنعت بیمه هاي فعال تا شرکتشود 

و در عین حال منافع خود را نیز  نمودهدریافت  تر را از مشتریان خود هایی عادالنه حق بیمه
   .مین نمایندتأ

هاي مشورتی، ضمن بهره جستن از ادبیات موجود  پژوهشکده بیمه در راستاي تدوین نرخ
بار در  اي را به انجام رسانید که برخی از آنها براي اولین و تجربیات گذشته، اقدامات گسترده

هاي مختلف به  اهم این اقدامات در رشته. ته شده استگرف کار تعیین نرخ در صنعت بیمه به
  : باشد شرح زیر می
  :سوزي و خطرات تبعی بیمه آتش

این که  هبندي شد تقسیمزلزله طبقه خطر  4به زلزله طبقه خطر  5مناطق مختلف از  -
هاي علمی پژوهشی  شناسی ایران و آخرین یافته بندي براساس آخرین مطالعات زلزله تقسیم

    . کشور صورت گرفته است
  . طبقه افزایش یافته است 12طبقه به  9سوزي از  طبقات خطر در بیمه آتش -

 5با هاي صنعتی  کاربرينوع ساختمان و مصالح به کار رفته در آن براي  در ریسک زلزله
نامه  براساس آئینگلی، آجري، اسکلت فلزي و بتن آرمه و طراحی، محاسبه و اجرا طبقه 
نامه  طبقه طراحی، محاسبه و اجرا براساس آئین 3هاي غیرصنعتی با  و براي کاربري 2800
طبقه جدید  7در این نرخنامه شد که  انجام میفلزي یا بتن و گلی و آجري  ، اسکلت2800

ساز، بتون آرمه شخصی ساز و چوبی، اسکلت  خطر گلی، آجري، اسکلت فلزي شخصی
از  2800نامه  ساز و طراحی، محاسبه و اجراء طبق آیین ساز، بتن آرمه مهندسی فلزي مهندسی

  نه
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   . اند یکدیگر متمایز شده
شهرستان براساس آخرین تقسیمات کشوري  429شهرستان به  236طبقه خطر زلزله از   -

در این نرخنامه مشورتی براي اولین بار عالوه بر سرزمین اصلی، طبقه . افزایش یافته است
  . طر زلزله، جزایر خلیج فارس نیز محاسبه شده استخ

  . خطر افزایش یافته است 24خطر تبعی به  11تعداد خطرات تبعی و نرخهاي مربوط به آن از   - 
    :بیمه باربري

دریایی و ریلی و  ،زمینی ،ها براساس نحوه حمل اعم از هوایی در بخش باربري ریسک -
که در  ، در حالیبندي شده است دسته A,B,C کلوزهاي هاي طبقه خطر و نوع پوشش

ها صرفاً براي حمل دریایی  پذیرفت و نرخ بندي صورت می طبقه W.Aگذشته صرفاً با شرایط 
  . گردید ها تعدیل می هاي حمل نرخ گردید و براي سایر روش اعالم می

  . اعالم گردیده استاز کاالها براي اولین بار نرخ  زیادي در بخش باربري براي تعداد -
  :بیمه بدنه

  .ه استاضافه شدجدیدي در قسمت تخفیفات گروههاي شغلی  -
شد به لیست اضافه گردیده و براي آنها  برخی از انواع خودروها که قبالً اعالم نرخ نمی  -

  . نرخ اعالم گردیده است
گذاري سابق براي تمامی موارد اعالم گردیده  در نرخکه  ٪10فرانشیز از حالت ساده  -

هاي متفاوت به تفکیک انواع خودرو و موتورسیکلت ارائه  بود، در قالب جدول با نرخ
  . گردیده است

   . ، ارائه گردیدنرخی ارائه نشده بودبراي آنها که تاکنون مدت  هاي کوتاه تعرفه -
  : بیمه اجباري شخص ثالث

اما با  اعالم نرخ از سوي دولت در این بخش از اعالم نرخ پرهیز گردیده استبه دلیل  -
سه بعد و اتومبیل بیمه شخص ثالث  در محاسبه حقتوجه به آن که در عمدة کشورهاي دنیا 

گیرند ولی در  مدنظرقرار میخودرو  هاي خودرو و کاربري هاي فردي راننده، ویژگی ویژگی
) آن هم به صورت ناقص(هاي خودرو و کاربري خودرو  ایران این ابعاد عمدتاً در ویژگی

شخص ثالث در  بیمه حقتر شدن محاسبات  براي دقیقخالصه گردیده است، در این راستا 

  ده



 
 

  .در محاسبات لحاظ گرددکشور پیشنهاد شده است که این فاکتورها 
مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوري زمینی ) زادما(بیمه اختیاري 

  :در مقابل شخص ثالث
توجه به هاي مازاد مالی و جانی با  بخش پوششدو هاي متفاوت در  پیشنهاد تخفیف -

  . داده شده است هاي بیمه ضریب خسارت شرکت
  :اي پزشکان مسئولیت مدنی حرفه بیمه
که هاي پزشکی موجود  اي پزشکان به کلیه تخصص مسئولیت مدنی حرفه بسط بیمه -

ها نرخ ارائه  نامه آورده شده و براي آن هاي قبلی نیامده بود در نرخ برخی از آنان در نرخ
  . گردیده است

 . ان انجام شده استگذار بیمه خسارتی افزایش طبقات تخفیف بر اساس سوابق -

  :ي پیراپزشکیها اي گروه بیمه مسئولیت حرفه
هاي موجود در این  هاي پیراپزشکی به کلیه رشته اي گروه مسئولیت حرفه بسط بیمه -

  . صورت گرفته است ها حوزه و ارائه نرخ براي کلیه این رشته
  :اعتبار صادرات کاال

براساس آخرین اطالعات تحوالت جهانی اقتصادي کشورها  –جدول ریسک سیاسی -
از کشورها اضافه شدند و طبقه برخی مطالعات این مورد مطالعه قرار گرفت و براساس 

    . از کشورها تغییر یافتبسیاري  ریسک 
در تدوین نرخ نامه  محاسبات فنی  همکارانی که در بخش الزم است از زحمات اینجادر 

ها نام برده  اند و در ذیل به تفکیک رشته از آن هاي گوناگون مشارکت داشتهدر رشته
     .میشود، تشکر نمای می

سادات آذینو  انصاري احمدرضا دکتر ،اصلی دقیقیعلیرضادکتر : سوزي آتش بیمه تعرفه
   استادرمضان

 عطاطلبفاطمه  انصاري احمدرضا دکتر ،اصلی دقیقیعلیرضادکتر : باربري بیمه هاي تعرفه
  بردال و زهرا

  بهادرآزاده و  انصاري احمدرضا دکتر ،اصلی دقیقیعلیرضادکتر : اتومبیل بدنه تعرفه بیمه

  یازده



)اموال و مسئولیت هاي بیمه: جلد اول( 1393هاي بازرگانی سال  مشورتی بیمهنامه نرخ  س 

 دکتر ،اصلی دقیقیعلیرضادکتر  غدیر مهدوي،دکتر : بیمه اجباري شخص ثالث حق تعرفه
   بهادرآزاده و  انصاري احمدرضا
مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوري زمینی در ) مازاد(بیمه اختیاري  تعرفه

 انصاري احمدرضا دکتر ،اصلی  دقیقیعلیرضا دکتر  غدیر مهدوي،دکتر : مقابل شخص ثالث
  بهادرآزاده و 

آزاده و  انصاري احمدرضا دکتر ،اصلی دقیقیعلیرضادکتر : بیمه حوادث راننده تعرفه
  بهادر

 احمدرضا دکتر ،اصلی دقیقیعلیرضادکتر : اي پزشکان مسئولیت مدنی حرفه بیمه تعرفه
  بهادرآزاده و  انصاري

 دکتر ،اصلی دقیقیعلیرضادکتر : هاي پیراپزشکی اي گروه مسئولیت حرفه بیمه تعرفه
 بهادرآزاده و  انصاري احمدرضا

 دکتر ،اصلی دقیقیعلیرضادکتر : ونقل داخلی مسئولیت متصدیان حمل بیمه تعرفه
 زهرا بردالو  انصاري احمدرضا

و  انصاري احمدرضا دکتر ،اصلی دقیقیعلیرضادکتر : تعرفه بیمه اعتبار صادرات کاال
   استادرمضانسادات آذین
  

 
  

  
  
  

 
  
  

  دوازده



 
 

  فهرست مطالب
  1  .................................................................  سوزي آتش بیمه تعرفه: فصل اول

  3  .............................................................................................................................   مقدمه
  5  ...............................................................................................................   طبقه خطر .1.1
  55  ...................................   )اي اظهارنامه( شناور به صورت انبار موجودي نامه بیمه بیمه حق .1.2
  56  .............................................................................   کوتاه مدتهاي   بیمه نامه بیمه حق .1.3
  56  ...................................................................................................   خطر تراکم مناطق .1.4
  56  .......................................................................................................   تاعمال تخفیفا .1.5
  57  ................................................................................................   نرخ خطرات اضافی  .1.6

  57  ................................................   نرخ بیمه خطر زلزله  براي موارد صنعتی و غیر صنعتی .1.6.1
 58  ....................................................................   گذار از جبران هر خسارت سهم بیمه  .1.6.1.1

 74  ...................................................................................   هاي اضافی نرخ سایر پوشش .1.6.2

  75  ................................................................   باربري بیمه هاي تعرفه: فصل دوم
   77  .............................................................................................................................   مقدمه

   78  .......................................................................................   باربريهاي   ي بیمهگذار نرخ. 2.1
   125  ............................................................................................  ها  اضافه نرختخفیفات و . 2.2

  125  ...............................................................................................................   تخفیفات. 2.2.1
  125  ............................................................   به صورت نقدي بیمه حقتخفیف پرداخت . 2.2.1.1
   125  ...................................................................   تخفیف حمل با کانتینر تا مرز ورودي. 2.2.1.2
  125  ..................................................................   تخفیف حمل با کانتینر تا مقصد نهایی. 2.2.1.3
هاي  با کشتی تخفیف حمل از کشورهاي حوزه خلیج فارس و دریاي عمان و دریاي خزر. 2.2.1.4

  125  .................................................................................................................   شدهبندي  طبقه
  126  ..............................................................................   هاي صادراتی نامه تخفیف بیمه. 2.2.1.5

   126  ..........................................................................................................  ها  اضافه نرخ. 2.2.2
  126  ......................................   نشدهبندي  اضافه نرخ در صورت حمل کاال با کشتی طبقه. 2.2.2.1
   126  .................................................... اضافه نرخ در صورت حمل کاال با کشتی چارتر. 2.2.2.2
   126  .............................   سال 15با سن بیشتر از هاي   یاضافه نرخ در صورت حمل با کشت. 2.2.2.3
   127  ...........................................   اضافه نرخ در صورت حمل کاال بر روي عرشه کشتی. 2.2.2.4

 سیزده



)اموال و مسئولیت هاي بیمه: جلد اول( 1393هاي بازرگانی سال  مشورتی بیمهنامه نرخ  ص 

   127  ......................................شدهبندي  حداقل حق بیمه اضافی براي حمل با کشتی طبقه. 2.2.2.5
   128  .............................   اضافه نرخ بیمه در صورت حمل با شناورهاي متوسط و کوچک. 2.2.2.6
   129  .............................................  بر حسب پوشش اضافی در هر نوع پوششاضافه نرخ . 2.2.2.7
  129  .....................................................   در صورت پوشش خطرات اضافیها  اضافه نرخ. 2.2.2.8
  129  ..............................................................   اضافه نرخ بابت پوشش خسارت نامشهود. 2.2.2.9

   130  ...................................................   اعمال شده بابت تمدید قراردادهاي   اضافه نرخ.  2.2.2.10
  131  ..............................................................   اتومبیل بدنه تعرفه بیمه: فصل سوم

   133  .............................................................................................................................   مقدمه
  134  ................................................................................................  تعرفه بیمه بدنه خودرو. 3.1

  141  ...........................................  اجباري شخص ثالث بیمه حق تعرفه: فصل چهارم
   143  .............................................................................................................................   مقدمه

  144  ..................................................................   شخص ثالث بیمه حقثر در تعیین ؤعوامل م. 4.1
مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه ) مازاد(بیمه اختیاري  تعرفه: فصل پنجم

  147  ..........................................................   موتوري زمینی در مقابل شخص ثالث
  149  .............................................................................................................................   مقدمه

  149  ................................................................................................... هاي پیشنهادي تعرفه. 5.1
  151  ...........................................................   بیمه حوادث راننده تعرفه: فصل ششم

   153  .............................................................................................................................   مقدمه
  155  .................................   اي پزشکان مسئولیت مدنی حرفه بیمه تعرفه: فصل هفتم

  157  .............................................................................................................................   مقدمه
  157  ................................................................................   هاي پزشکی بندي تخصص گروه. 7.1

  161  ......................   هاي پیراپزشکی اي گروه مسئولیت حرفه بیمه تعرفه: فصل هشتم
  163  ................................................................................................   زشکی پیراپهاي  گروه. 8.1

  165  .............................   ونقل داخلی مسئولیت متصدیان حمل بیمه تعرفه: فصل نهم
  167  ................................................................................................... هاي پیشنهادي تعرفه. 9.1

  169  .....................................................   تعرفه بیمه اعتبار صادرات کاال: فصل دهم
  
  

  چهارده



 
 

  171    ............................................................................................................................   مقدمه
  171  ..........................   نرخ بیمه اعتبار صادرات کاال با رعایت دوره اعتبار مجاز انواع کاالها. 10.1
  173  ...........................................................................................................   ها اضافه نرخ. 10.2
  173  ...................................................................................................................   فرانشیز. 10.3
  173  ..................................................................................................   کشورهابندي  طبقه .10.4

  
    

  پانزده



)اموال و مسئولیت هاي بیمه: جلد اول( 1393هاي بازرگانی سال  مشورتی بیمهنامه نرخ  ط 

   فهرست جداول
  1  ............................................................   سوزي تعرفه بیمه آتش: فصل اول

  5  ...  مسکونی و انبار صنعتی، غیر، صنعتی بیمه موارد براي بیمه حق نرخ. 1.1 جدول شماره
  5  ................................................................  صنعتی بیمه موارد فهرست. 1.2 شماره جدول
  35  .........................................................  صنعتی غیر بیمه موارد فهرست.  1.3 شماره جدول
  47  .................................................................   انبارها بیمه موارد فهرست. 1.4 شماره جدول

  54  ..............................................................  فهرست موارد بیمه مسکونی. 1.5جدول شماره 
  56  ...........................................  بیمه مدت به توجه با بیمه حق مبلغ تغییر.  1.6 شماره جدول
  56  ...........................................  خطر تراکم مناطق با متناسب نرخ اضافه . 1.7 شماره جدول

  58  .......................................  نرخ خطر زلزله براي موارد صنعتی در هزار. 1.8جدول شماره 
  58  ....................................................................................  گذار سهم بیمه. 1.9جدول شماره

  58  ................................  گذار میزان تخفیف با توجه به میزان سهم بیمه. 1.10جدول شماره  
  59  ...............................  نرخ خطر زلزله براي موارد  غیرصنعتی در هزار. 1.11جدول شماره

  60  .......................  کشور استان 31هاي   طبقه خطر به تفکیک شهرستان. 1.12جدول شماره 
  74  .........................................  اضافی خطرات براي سایر بیمه حق نرخ.  1.13 جدول شماره

  75  .............................................................  باربري بیمه هاي تعرفه: فصل دوم
  A  .......................................................  79باربري با شرایط هاي   نرخ بیمه. 2.1جدول شماره 
  B  .......................................................  80هاي باربري با شرایط  نرخ بیمه. 2.2جدول شماره 
  C  .......................................................  81باربري با شرایط هاي   نرخ بیمه. 2.3جدول شماره 

   82  .......................................................................  هاي خطر باربري طبقه. 2.4شماره جدول 
  127  ..................................................  هاي مرتبط با سن کشتی اضافه نرخ. 2.5جدول  شماره 
  128  ...............................  نرخ بیمه حمل با شناورهاي متوسط و کوچک .  2.6جدول شماره 
  129  ..............................   در صورت پوشش خطرات اضافیها  اضافه نرخ. 2.7جدول شماره 
   130  ................................................   اضافه نرخ بابت تمدید مدت قرارداد. 2.8جدول شماره 

  

  شانزده



 
 

 ,Total Lossاضافه نرخ در صورت تمدید مدت اعتبار در کلوزهاي . 2.9جدول شماره 

A,B,C   ..........................................................................................................................  130  
  131  ..........................................................   اتومبیل بدنه تعرفه بیمه: فصل سوم

  134  .........  )درصد( شخصی  سواري بدنه اتومبیلهاي بیمه حقحداقل نرخ . 3.1جدول شماره 
  134  ...............................................................  عمومی سواريهاي   اتومبیل. 3.2جدول شماره 
  135  .................................................  ساخت سال اساس بر اضافی بیمه حق. 3.3جدول شماره 
  135  ....................................................................  مسافر حملهاي   اتومبیل. 3.4جدول شماره 
  135  ....................................................  بارکش انواع بدنه بیمه نرخ حداقل. 3.5جدول شماره 
  136  .....................................................  کشاورزي و سازي راههاي   ماشین. 3.6جدول شماره 
  137  ...........................................................................  سیکلت موتور انواع. 3.7جدول شماره

  137  .......................................................  اضافی وسایل داراي خودروهاي. 3.8جدول شماره 
  137  ................................................................شده ارائههاي   پوشش دامنه. 3.9جدول شماره 
  138  ..............................................................  یکسال از کمتر  بیمه مدت. 3.10جدول شماره 
  138  ..........................................................................  اضافیهاي   پوشش. 3.11جدول شماره 
  139  ........................................................................................  تخفیفات.  3.12جدول شماره 
  140  ............................................................................................  فرانشیز. 3.13جدول شماره 
  141  .....................................  اجباري شخص ثالث بیمه حق تعرفه: فصل چهارم
  145  ..............  شخص ثالث  بیمه حقثر در محاسبه ؤشده م عوامل شناسایی. 4.1جدول شماره 

  151  .......................................................  بیمه حوادث راننده تعرفه: فصل ششم
  153  ........  مطابق مصوبه شوراي عالی بیمه حق بیمه پوشش حوادث راننده. 6.1جدول شماره 
  153  ............  مطابق محاسبات پژوهشکده  حق بیمه پوشش حوادث راننده. 6.2جدول شماره 
  155  ...........................  اي پزشکان مسئولیت مدنی حرفه بیمه تعرفه: فصل هفتم

  158  .............  هاي تخصصی پزشکی براي انواع گروه بیمه حقحداقل نرخ . 7.1جدول شماره 
  159  .......................................  گذار بیمه خسارتی تخفیف بر اساس سوابق. 7.2جدول شماره 
  159  ......................................................  تخفیف براي قراردادهاي گروهی. 7.3جدول شماره

  هفده



)اموال و مسئولیت هاي بیمه: جلد اول( 1393هاي بازرگانی سال  مشورتی بیمهنامه نرخ  ع 

  161  ..............   هاي پیراپزشکی اي گروه مسئولیت حرفه بیمه تعرفه: فصل هشتم
  163  ..................................................................  زشکان طبقات شغلی پیراپ. 8.1جدول شماره 
  163  .......  )در هزار(پیراپزشکی هاي   براي انواع گروه بیمه حقحداقل نرخ . 8.2جدول شماره 

  169  .................................................  کاال صادرات اعتبار بیمه تعرفه: دهم فصل
  172  .............................................  حداقل نرخ بیمه اعتبار صادرات کاال.  10.1جدول شماره 
  173  ......................................   طول دوره اعتبار مجاز بر حسب نوع کاال. 10.2جدول شماره 
  174  ................................  ریسک سیاسی و اقتصادي کشورهابندي  طبقه. 10.3جدول شماره 

   
  

   
 

  

  هجده



 سوزي  تعرفه بیمه آتش: فصل اول

 
 

1

 
 
 
 
 
 
 
  اول فصل
 

  سوزي آتش بیمه تعرفه
   

  
  
  
  
  
  

   



)اموال و مسئولیت هاي بیمه: جلد اول( 1393هاي بازرگانی سال  مشورتی بیمهنامه نرخ  

 

2

 
 
 
 
 
 
 

  
  



 سوزي  تعرفه بیمه آتش: فصل اول

 
 

3

            مقدمه

و بالیاي طبیعی از جمله حوادثی هستند که حتی در صورت مراقبت کامل و  سوزي آتش
اعمال تدابیر پیشگیرانه، حاصل یک عمر تالش انسان را از بین برده و آسایش و آرامش او را 

مطمئن وهمیشگی است، تا بتواند با آثار مخرب اي   بشر همواره نیازمند پشتوانه. کنند  می سلب
به وجود آمده را هاي   گر بالیاي طبیعی مقابله کرده و خسارتو دی سوزي حوادث آتش

هاي   چنین با توسعه اجتماع و تکامل روابط اقتصادي و گسترش فعالیت هم. جبران کند
افزایش و اهمیت آن براي واحدهاي  سوزي صنعتی، تواتر و شدت وقوع حوادث آتش

بنابراین بیمه . نمایان گشته استاقتصادي به عنوان یک تهدید بالقوه هاي   تجاري و بنگاه
هاي   تاریخچه بیمه نشان داده است که ارائه پوشش. ها است بهترین گزینه براي مقابله با آن

صنایع و مدیران ، توانسته است با ایجاد امنیت خاطر براي صاحبان حرفاي   مناسب بیمه
گیر شدن نجات  مینرا از ورشکستگی و زها  هنگام وقوع حوادث آن، اقتصاديهاي   بنگاه

گران به منظور تضمین موفقیت در عملیات  بیمه. داده و به چرخه اقتصادي جامعه باز گرداند
ثر بر ؤبایست با درك واقعی از شرایط بازار و شناسایی و ارزیابی عوامل م  می گري بیمه

و واقعی بپردازند تا عالوه  عادالنه  بیمه حقبه تعیین  سوزي هاي موجود در رشته آتش ریسک
    .بتوانند مبلغ سود مورد انتظارشان را ایجاد نمایندها  و خسارتها  مین هزینهبر تأ

 1388تا سال اي   بیمههاي   چون سایر رشتهسوزي هم هاي آتش نامه نرخ  و شرایط بیمه
. بودزي ایران تحت نظارت و در چارچوب مقررات و ضوابط تعیین شده از سوي بیمه مرک

و منسوخ شناختن آن در بسیاري از کشورهاي اي   مدي سیستم نظارت تعرفهاما به دلیل ناکارآ
از این  .طی مراحل مختلف آغاز گشت 1388در کشورمان از سال ها  آزاد سازي تعرفه، دنیا

براي  بیمه حقثر در ارزیابی ریسک و تعیین ؤدرك و شناخت عوامل م، رو در این شرایط
     . همیت فراوانی پیدا کرده استبیمه گران ا



)اموال و مسئولیت هاي بیمه: جلد اول( 1393هاي بازرگانی سال  مشورتی بیمهنامه نرخ  

 

4

مصوبات شوراي  81نامه شماره  و آیین 25نامه شماره  آیین  پژوهشکده بیمه با استفاده از
هاي بیمه در اختیار قرار دادند،  توجه به اطالعات بازار و اطالعاتی که شرکت باو  عالی بیمه

و استفاده از  سوزي چنین ضریب خسارت، مصاحبه با نخبگان و اساتید فن در رشته آتش هم
اي، اقدام به محاسبه و اعالم نرخ   ي این رشته بیمهگذار تجربیات دیگر کشورها در حوزه نرخ

گیري از  سوزي با بهره هاي آتش باشد که پس از محاسبه نرخ  می ذکرالزم به . نموده است
هاي مورد  محاسبه شده پژوهشکده، با نرخهاي   منابع متعدد فوق، در مرحله بعد، تمام نرخ

هایی که داراي اختالف معناداري  بیمه مقایسه گشتند و نرخهاي   استفاده در دیگر شرکت
 .سپس نرخ نهایی اعالم شده است بودند مورد بازبینی قرار گرفتند و

الیت، منطقه نوع فع: ثر بر ارزیابی ریسک  مانندؤهاي پیشنهادي، عوامل م در محاسبه نرخ
: ، ساخت...تمام خطر و ، عادي: نوع قرارداد، ، امکانات ایمنی مورد بیمهجغرافیایی مورد بیمه

رفته، قدمت تجهیزات و  سابقه خسارت، تکنولوژي به کار ، ...تعداد طبقات و ، نوع سازه
 MPL  و   EMLمیزان ، ایزوها، نظارت، نظر کارشناس ریسک( ، استانداردها..و ها  سازه

امکانات و تجهیزات ایمنی، شرایط بازار و مشتریان، هم چنین ، ، مدیریت...محاسبه شده و 
گرفته شده مدت بیمه  در نظر ، میزان سرمایه بیمه شده، ها عواملی چون فرانشیز و محدودیت

   .است
عناصر ، بیمههاي   اي و دریافت اطالعات از شرکت این عوامل بر مبناي مطالعه کتب بیمه 

هاي گزارش بازدید اولیه مورد   چنین عناصر موجود در فرم همموجود در فرم پیشنهاد و 
  .شناسایی قرار گرفته اند
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  سوزي و خطرات اضافی تعرفه بیمه آتش
  طبقه خطر .1.1

  :گردد انفجار و صاعقه بر حسب طبقات خطر زیر تعیین می، سوزي آتشنرخ بیمه 
  

  غیر صنعتی، انبار و مسکونی، بیمه براي موارد بیمه صنعتی نرخ حق. 1.1جدول شماره 
طبقه 
  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  خطر

نرخ در 
  هزار

0.1  0.25  0.5  0.75  1.15  1.5  1.75  2.25  2.75  3  4  5  

  
. شود نرخ بیمه براي خطر صاعقه به صورت مجزا محاسبه و اعالم گردد  می توصیه: نکته

که به دلیل عدم وجود اطالعات ریز در سال اول،  در این نرخنامه مشورتی منطبق با عرف 
  .و انفجار اعالم گردیده است سوزي بازار به صورت  تجمعی با آتش

براي انواع موضوعات بیمه  انفجار و صاعقه، سوزي پوشش خطرات آتش بیمه حقنرخ 
  : گردد  می انبارها و مسکونی به شرح جداول زیر تعیین، صنعتی، غیر صنعتی

  
  فهرست موارد بیمه صنعتی. 1.2جدول شماره 

 طبقه خطر موضوع فعالیت ردیف

 2  آجر نسوز ـ تولید  1

 3  ابنیه کارخانجات دردست احداث  2

 1 )روباز( سنگ استخراج سنگ معدن به غیر از ذغال  3

 7 اگزوز سازي 4

 2  برداشت و تغلیظ سنگ معدن  5

 10  گیرى الکل شیشه بندى و بسته  6

 8  بندي و تولید مواد شوینده بهداشتی  بسته  7

 6   بوجارى  8
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 طبقه خطر موضوع فعالیت ردیف

 8  پاالیش قطران ذغال سنگ   9

 5 پرداخت فرش دستباف 10

 8 کاغذپرس با تبدیل بازیافت مواد از قبیل کارتن و  11

 1  )بدون روکش نایلون یا مشمع(نهال و گیاه پرورش گل،   12

 1   پرورش ماهى و آبزیان  13

 4  بندى پسته پاك کنى و بسته  14

 5   پیراهن ـ تعاونى تولید  15

 7  تابلو نویسى   16

 1  )قابل تفکیک(صنعتی هاي   سیسات آب رسانى واحدتأ  17

 3  )قابل تفکیک در واحدصنعتى(و دیزل ژنراتور سیسات برق اضطرارى تأ 18

 4  سیسات تامین روغن داغ قابل تفکیک در واحد صنعتىتأ  19

 2  سیسات دیگ بخار قابل تفکیک در واحد صنعتىتأ  20

 4  سیسات شهر صنعتىتأ  21

 4   سیسات هواى فشرده ـ قابل تفکیک در واحد صنعتىتأ  22

 4 بندي روزنامه تحریریه، چاپ و بسته  23

 8 تزریق پالستیک 24

 7 تصفیه خانه فاضالب 25

 11 تصفیه ضایعات نفتى  26

 5 تعمیرات کشتی 27

 10 قیر و بشکه سازيبندي  تغلیظ و بسته 28

 5  تکمیل پارچه غیر از چاپ نقش و رنگرزى  29

 7  توپ پالستیکى ـ تولید  30

 6  توتون و تنباکو خشک کنى با تهویه   31

 8  توتون و تنباکو خشک کنى بدون تهویه   32

 3 تولید آلومینیوم 33

 5  تولید وازلینه  34
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 طبقه خطر موضوع فعالیت ردیف

 9 تولید آمیل هیدرید 35

 6 تولید آهار 36

 6  تولید ابر و اسکاچ   37

 10 تولید اتیل استات 38

 10 تولید اتیل بنزن 39

 10 تولید اتیل بوتیرات 40

 5  محلول درآب  تولید اسانس زیره غیر  41

 4  تولید اسانس زیره محلول درآب   42

 6 هاي گیاهی تولید اسانس 43

 9 تولید استات آمیل 44

 9 تولید استات سلولز 45

 10 تولید استات فنیل 46

 9 تولید استارین 47

 10 تولید استالدئید 48

 10 تولید استن 49

 10 تولید استیل کلرید 50

 11 پرکلریکتولید اسید  51

 11 تولید اسید سولفوریک 52

 11 تولید اسید فسفریک 53

 11 تولید اسید کرومیک 54

 11 تولید اسید نیتریک 55

 11 تولید اسید هیدروبرومیک 56

 11 تولید اسید هیدرودیک 57

 11 تولید اسید هیدروسیانیک 58

 11 تولید اسید هیدروفلوریک 59
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 طبقه خطر موضوع فعالیت ردیف

 11 تولید اسید هیدروکلرید 60

 6  هاى پروتئینى خوراك دام افزودنی تولید  61

 10 تولید اکرولئین 62

 10 تولید اکسید اتیلن 63

 7  اکسید منیزیم  تولید  64

 10 اتیل - هاي نوع سوم  تولید الکل 65

 10 امیل - هاي نوع سوم  تولید الکل 66

 10 بوتیل - هاي نوع سوم  تولید الکل 67

 10 پروپیل - نوع سوم هاي  تولید الکل 68

 10 متیل - هاي نوع سوم  تولید الکل 69

 3  الکتروموتور  تولید  70

 9 )جز نوع سوم هب(هاي آمیل  تولید الکل 71

 7 تولید الیاف پلی پروپیلن 72

 7  ) پارسیلون و الیاف(جامد  صورت بهالیاف مصنوعى از کپرولکتم  تولید  73

 7  ازمتانول ـ پلى اکریل الیاف مصنوعى  تولید  74

 7 و الستیکی ورزشی چرمى هاي   توپ تولید انواع   75

 9 تولید انواع رنگ و رزین 76

 2 تولید انواع ژله دسر و پودینگ 77

 3 فرمان خودروهاي   تولید انواع سیستم 78

 4 هاي هیدرولیکی فشار قوي تولید انواع شلنگ 79

 4 تولید انواع غذاهاي آماده 80

 8 چاپ نایلون و کارتونهاي   تولید انواع کلیشه 81

 9 تولید انیدرید استیک 82

 9 تولید انیلین 83

 11 تولید باریم 84

 3  تولید باسکول  85
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 طبقه خطر موضوع فعالیت ردیف

 4 تولید باند گچى  86

 4  تولید بخارى و آبگرمکن  87

 4 تولید برق گیر 88

 11 تولید برم 89

 10 تولید بنزآلدئید 90

 10 تولید بنزن 91

 10 تولید بوتیل استات 92

 9 تولید بوتیل بوتیریت 93

 9 تولید بورنئول 94

 3  بویلر روغنى و بخار تولید  95

 8  تولید پارافین   96

 7  تولید پاکت با روکش نایلون  97

 7  تولید پاکت جاروبرقى   98

 4  تولید پانل فلزى   99

 6  فلزي و پلی اتیلنی ،کامپوزیتیهاي  تولید پانل 100

 11 تولید پتاسیم 101

 7  تولید پتو   102

 10 )جز پراکسید سرب هب(تولید پراکسیدها  103

 9 تولید پراکسید سرب 104

 7  تولید پرده کرکره از ورق آلومینیومى بارنگ  105

 4  تولید پرده کرکره از ورق آلومینیومى بدون رنگ  106

 6  پرده کرکره غیرفلزي  تولید  107

 10 تولید پرمنگنات 108

 6  پستانک  تولید  109

 3  پالتین خودرو  تولید  110
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 طبقه خطر موضوع فعالیت ردیف

 6 تولید پالست شیت 111

 7  ) آلفاسلولز(پنبه از لینتر پنبه  تولید  112

 7  پنبه هیدروفیل  تولید  113

 10 تولید پنتا سولفید فسفر 114

 10 تولید پنتان 115

 7  تولید پودر رنگ بنزین  116

 4  تولید پودر مایه پنیر  117

 6  تولید پودر مالمین  118

 11 تولید پودر منیزیم 119

 10 تولید پودر یا خاکستر روي 120

 7 تولید پوشاك 121

 8 هاي سلولزي تولید پوشش 122

 6  تولید پوشک   123

 1  تولید پوکه معدنى   124

 8  ) ماده اولیه رنگ(کروم تولید پیگمنت   125

 3  تولید تابلو و عالئم راهنمائى و رانندگى  126

 4 تولید تجهیزات الکترونیکی 127

 4  تولید ترازو   128

 4  تولید ترانس اندازه گیرى ولتاژ و جریان   129

 9 جز مواد منفجره و نیتروسلولز  هتولید ترکیبات نیتروژنی ب 130

 10 کلراید فسفرتولید تري  131

 9 تولید تریبین 132

 5  تولید تسمه پروانه و نقاله   133

 8 تولید تور پالستیکی 134

 10 تولید تولوئن 135

 4  تولید تهویه و هواکش   136
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 طبقه خطر موضوع فعالیت ردیف

 4  تولید تیغ اصالح   137

138  2  ه دیسکى تولید تیغه ار 

 6  بهداشتى تولید تیوب المینت براى مصارف آرایشى و   139

 4  جک هیدرولیک و پنوماتیک تولید  140

 6  تولید چاى کیسه اى   141

 4  تولید چراغ روشنایى   142

 7  تولید چرم مصنوعى   143

 6  تولید چسب چوب   144

 8  تولید چسب سنگ و دوقلو و پولیش   145

 7  تولید چسب نئوپان   146

 5  چسب نشاسته  تولید  147

 7 تولید چمن مصنوعی 148

 3  تولید چیلر  149

 6  تولید حصیر پالستیکى   150

 10 هاي پیروکسیل ها و محلول تولید حالل 151

 9  تولید خمیر آلومینیم   152

 7  خمیر کارتن  تولید  153

 7  کاغذومقوا ،تولید خمیر کاغذ  154

 6  تولید خودکار   155

 4  تولید داروى گیاهى   156

 6  داشبورد و کنسول  تولید  157

 8  )مستربچ(هاى رنگى گرانول  تولید دانه  158

 7  دستکش جراحى  تولید  159

 6  تولید دستکش صنعتى   160

 4 آب سرد کن و آب گرم کنهاي   تولید دستگاه 161
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 طبقه خطر موضوع فعالیت ردیف

 6 تولید دستمال کاغذى و سایر محصوالت بهداشتى  162

 9  تولید دوده چراغ 163

 10 تولید دي اتیل آمین 164

 9 دي فنیل متان ،تولید دي اسید سیانیت 165

 10 تولید دي سولفید کربن 166

 10 تولید دي کلرواتیلن 167

 9 )نفتالین کلرینه شده(تولید دي کاید دونفتالین  168

 9 تولید دي کرومات پتاسیم 169

 9 تولید دي متیل نیترو سونیلین 170

 10 نیترو بنزنتولید دي  171

 10 تولید دي نیترو کلرو بنزن 172

 3  دیسک سنگ برى  تولید  173

 4  تولید دیگ زودپز   174

 3  تولید دیگ فوالدى   175

 4 تولید ذغال سنگ 176

 8  ذغال صنعتى تولید  177

 9  تولید رزین فرم آلدئید  178

 2   ) سیلیکاژل(گیر  تولید رطوبت  179

 4  تولید رگالتور   180

 4  رله و کنداکتور  تولید  181

 9  روغن جال و الك الکل ،تولید رنگ  182

 8 تولید رنگ کوره 183

 8  تولید رنگ مالمین  184

 4 سرامیکیهاي   تولید رنگدانه 185

 8  تولید روغن موتور   186

 6  روکش الستیک  تولید  187
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 طبقه خطر موضوع فعالیت ردیف

 5  مراحل الستیک سازى روکش الستیک بدون  تولید  188

 12 )درجه سانتیگراد 23با درجه اشتعال زیر (تولید زاپلین و جانشین زایلین  189

 3  تولید زنجیر موتورسیکلت و دوچرخه  190

 6  ) تخت کفش(تولید زیره کفش از مواد پلى اوریتان   191

 4  ژالتین کپسول تولید  192

 3 نیروتولید سازه فلزي و دکل انتقال  193

 2 فلزي بدون ذوبهاي   تولید سازه 194

 3  ساعت تولید  195

 11 تولید سدیم 196

 4  تولید سردخانه  197

 5 سرکه به روش استحصال ازالکل اتیلیک تولید  198

 3 تولید سقف کاذب فلزي با رنگ 199

 10 )ها شامل تراشه(تولید سلولوید  200

 4  کترى  اجاق، بخارى، سماور، تولید  201

 9 تولید سنگ آهک 202

 4  تولید سنگ سمباده   203

 9  تولید سولفات آلومینیم   204

 3  تولید سولفات روى،کلرور روى   205

 1  ) روش سنتى درمجاورت آفتاب(تولید سولفات سدیم   206

 3  )روش صنعتى(سولفات سدیم  تولید  207

 9 )گوگرد(تولید سولفور  208

 9 تولید سولفور کلرید 209

 7 سولفورسدیم تولید  210

 4  تولید سولفیت و بى سولفیت سدیم   211

 9 تولید سولفید دي اتیل 212
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 طبقه خطر موضوع فعالیت ردیف

 10 تولید سولفید فسفر 213

 9 )جز سولفید فسفر  هب(تولید سولفیدها  214

 5  تولید سیگار بدون ساخت فیلتر  215

 6  فیلترتولید سیگار همراه با ساخت   216

 4  تولید سیلندرهاي فلزي   217

 4  سیلیکات سدیم  تولید  218

 4  تولید سیم الك دار  219

 5 سیم لحیم وسرب باالنس ومیله مسى وسیم مسى بى روکش و شمش سرب تولید  220

 4  تولید شیرآالت و سیلندر پنوماتیک   221

 4  شیردوش  تولید  222

 4  آمپول تولید شیشه دارو و  223

 2 تولید صفحات پیش ساخته گچی و نوار پروفیل 224

 9 ها تولید صمغ 225

 9 هاي بالزام تولید صمغ 226

 9 هاي معطر تولید صمغ 227

 6  تولید ضد یخ   228

 4  تولید ظروف تفلون   229

 3 با چاپ و نقش -بندي  تولید ظروف و تیوب فلزي بسته 230

 2 بدون چاپ و نقش -بندي  تیوب فلزي بستهتولید ظروف و  231

 7  هاى کاغذى ومقوائى تولید ظروف و جعبه  232

 5  عایق حرارتى  تولید  233

 10 ایزوگام -  عایق رطوبتى تولید  234

 8 تولید عایق صدا براي خودرو 235

 4  تولید عدسی و شیشه عینک   236

 2  )گیري صنعتیعصاره (تولید عصاره و شربت وآبمیوه   237

 5  غذاى کودك  تولید  238
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 طبقه خطر موضوع فعالیت ردیف

 3 سیب زمینیهاي   تولید فرآورده 239

 4  فرز، مته، ماشین تراش  تولید  240

 4  فرو مولیبدن  تولید  241

 4  )سیلیسیوم و میکرو سیلیکات(فروسیلیس  تولید  242

 9 تولید فسفر بی شکل یا برنگ قرمز 243

 11 سفیدتولید فسفر زرد یا  244

 11 تولید فسفید کلسیم 245

 4 تولید فالسک 246

 4  فن کوئل تولید  247

 3  فنر تولید  248

 9 )اسید کربولیک(تولید فنل  249

 9 تولید فورفور آلدئید 250

 8  تولید فوم تزریقى   251

 6  فیبر نورى و سلول خورشیدى  تولید  252

 7  تولید فیبرصنعتى   253

 6  تولید فیلتر   254

 7 جهت مصارف بسته بندي PVCتولید فیلم 255

 6  تولید قاب آئینه پالستیکى   256

 1  ) فقط کشت(تولید قارچ   257

 9  تولید قایق از پلى اتیلن   258

 7  تولید قرقره پالستیکى   259

 4 تولید قطعات آلومینیومی 260

 6  )سپر(فشرده تولید قطعات پالستیکى و فوم   261

 6 تولید قطعات پالستیکی اتومبیل و مونتاز قطعات 262

 3  تولید قطعات فوالدى  263



)اموال و مسئولیت هاي بیمه: جلد اول( 1393هاي بازرگانی سال  مشورتی بیمهنامه نرخ  

 

16

 طبقه خطر موضوع فعالیت ردیف

 6  تولید قطعات الستیکى اتومبیل  264

 8  تولید قطعات و لوازم پالستیکى   265

 5  تولید قطعات و لوازم الستیکى    266

 4 مشبکهاي   تولید قفسه 267

 9 ایزوگامتولید قیر  268

 11 تولید کاربیت آلومینیوم 269

 11 تولید کاربیت کلسیم 270

 11 تولید کرونتالدئیدها 271

 10 تولید کلرو استیل و پرکلرو استیل 272

 10 تولید کلرید آمیل 273
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 7 آب ژاول - اسید کلریدریک  - شستشوي قطعات فلزي توسط کلر  442
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 5  کارخانه ابریشم طبیعى و نوغان  467

 3  سابى کارخانه ادویه  468

 9  کارخانه اسفنج سازى و دانلوپیلو  469
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 3  تانکرسازىکارخانه   485

 8  فیبر و روکش چوبى، کارخانه تخته سه الیى فشرده  486

 4 کارخانه ترانسفورماتور سازي 487
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 2  فلزى آالت تولید ابزارکارخانه   493

 9 کارخانه تولید اشباع چوب 494

 6  بلورى و اى  شیشه کارخانه تولید اشیاء  495
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 5  کارخانه تولید پود و چله قالى  502
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 3 تولید تشتک بطري و درب نوشابه کارخانه 505
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 5 کارخانه تولید شیر گاز 518
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 5 انبار ملزومات اداري 152

 6  انبار مواد اولیه تولید کمپوست  153

 7 انبار مواد اولیه حفاري 154

 5 انبار مواد پلیمري 155

 4 انبار مواد شوینده 156

 9 مواد ضد رنگ و زنگ زدا انبار 157

 5  پوشاك، پارچه، انبار نخ  158

 4  انبار نخ جراحى از روده  159

 6  انبار نخ جراحى نایلون  160
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 موضوع فعالیت ردیف
طبقه 
 خطر

 10 انبار نفت سفید 161

 3 قطعات مجزا و مونتاژ صورت بهانبار نگهداري توزیع و فروش دوچرخه و یا موتور سیکلت  162

 9 انبار نیشکر 163

 4 مواد غذاییبندي  انبار و بسته 164

 9 انبار هیزم 165

 9 انبار یونولیت 166

 4 انبارکود حیوانى  167

 6  )که کل بنگاه بیمه شود درصورتی(انبارها و سراهاى عمومى   168

 8  )متقاضى بیمه صاحب کاال(انبارها و سراهاى عمومى   169

 4  سردخانه ـ انباردارى  170

 9  )متانول بنزن پیرولیز، بنزن، پارازایلین،( موادشیمیائىمخازن    171
 

  فهرست موارد بیمه مسکونی. 1.5 جدول شماره
 طبقه خطر نوع ساختمان ردیف

 7 ساختمان اسکلت چوبی 1

 8 ساختمان تمام چوب 2

 4 ساختمان مسکونی آجري 3

 3 ساختمان مسکونی اسکلت فلزي 4

 2 ساختمان مسکونی بتون آرمه 5

6 
محاسبه و اجرا طبق اصول ، ساختمان مسکونی بتون آرمه یا اسکلت فلزي با طراحی

 مهندسی
1 

 5 ساختمان مسکونی گلی 7

 3 مجتمع مسکونی اسکلت فلزي 8

 2 مجتمع مسکونی بتون آرمه 9

10 
محاسبه و اجرا طبق اصول ، مجتمع مسکونی بتون آرمه یا اسکلت فلزي با طراحی

 مهندسی
1 
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  )اي اظهارنامه( شناور به صورت انبار موجودي نامه بیمه بیمه حق .1.2
 شناور به صورت) کاال و مواد( انبار موجودي نامه بیمه صدور به مجاز بیمه سساتؤم

 طول در موجودي متوسط براساس قطعی بیمه حق این صورت در. باشند  می )اي اظهارنامه(
 تعیین سرمایه بیمه حق درصد 50 معادل بیمه حق حداقل. شد خواهد محاسبه بیمه اعتبار مدت
  .بود خواهد نامه بیمه شروع زمان در شده

 ماده این موضوع بیمه حق حداقل ،شده بینی پیش سقف از موجودي افزایش صورت در -
 افزایش باقی مانده مدت با متناسب یافته افزایش سرمایه بیمه حق درصد 50 به میزان نیز

  .یافت خواهد
بر اساس حداکثر ها  نامه گونه بیمه مبلغ بیمه ایناي   موجود و عرف بیمهبر اساس ضوابط  -

 شود تعیین  می نامه اعالم در زمان صدور بیمه گذار میزان موجودي انبار که از سوي بیمه
در صورتی که در . شود  می درصد آن به عنوان علی الحساب دریافت 75و حداقل  گردد  می

ا افزایش نیابد، در پایان مدت قرارداد ب گذار درخواست بیمهطول مدت بیمه، مبلغ بیمه به 
 گذار ارسال شده از سوي بیمههاي   که بر اساس اظهارنامه(توجه به میانگین ارزش موجودي 

بیمه قطعی محاسبه و با مقایسه آن با مبلغی که به عنوان علی الحساب  حق) گردد  می محاسبه
اضافی  بیمه حقاضافی و یا برگشت  بیمه حقافت دریافت شده است نسبت به دری بیمه حق

   :در این رابطه نکات زیر بایستی مورد توجه قرار گیرد. گردد  می اقدام
کامل  بیمه حقدرصد  50تر از  تواند کم بیمه قطعی در هیچ شرایط نمی حداقل حق -الف

  .که در زمان صدور بیمه نامه با توجه به نرخ و مبلغ بیمه محاسبه شده است باشد
ماه خاص اقدام ننماید،  نسبت به ارسال اظهارنامه در یک گذار که بیمه درصورتی - ب

    .شود  می حداکثر مبلغ بیمه به عنوان موجودي آن ماه در نظر گرفته
مشمول قاعده نسبی بوده و در صورتی که در زمان  نیزاي   اظهارنامههاي   نامه بیمه –ج 

تر از حداکثر مبلغ بیمه شده در زمان صدور بیمه  ارزش موجودي بیش، سوزي وقوع آتش
باشد، در ) یید کرده استبا صدور الحاقیه افزایش سرمایه تأو یا هر مبلغی که بیمه گر ( نامه

  .واقعی محاسبه خواهد شد این صورت خسارت بر اساس نسبت مبلغ بیمه شده به ارزش
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  هاي کوتاه مدت نامه بیمه بیمه حق .1.3
  تغییر مبلغ حق بیمه با توجه به مدت بیمه.  1.6جدول شماره 

  ساالنه بیمه حقدرصدي از   مدت بیمه
  ساالنه بیمه حقدرصد  12  تر از پانزده روز تا پانزده روز کم

  ساالنه بیمه حقدرصد  20  بیش از پانزده روز تا یک ماه
  ساالنه بیمه حقدرصد  30  بیش از یک ماه تا دو ماه
  ساالنه بیمه حقدرصد  40  بیش از دو ماه تا سه ماه

  ساالنه بیمه حقدرصد  50  بیش از سه ماه تا چهار ماه
  ساالنه بیمه حقدرصد  60  بیش از چهار ماه تا پنج ماه
  ساالنه بیمه حقدرصد  70  بیش از پنج ماه تا شش ماه

  ساالنه بیمه حقدرصد  75  شش ماه تا هفت ماهبیش از 
  ساالنه بیمه حقدرصد  80  بیش از هفت ماه تا هشت ماه

  ساالنه بیمه حقدرصد  85  بیش از هشت ماه تا نه ماه
  ساالنه بیمه حقدرصد  90  بیش از نه ماه تا ده ماه

  ساالنه بیمه حقدرصد  100  بیش از ده ماه

  خطر تراکم مناطق .1.4
که خارج از مناطق تراکم خطر واقع اي   براي موارد بیمه نرخنامهمقرر در این هاي   نرخ

گانه تراکم خطر  که مورد بیمه در یکی از مناطق شش صورتی در. اند تعیین گردیده است شده
   : یابد  می نرخ بیمه به میزان مندرج در جدول زیر افزایش ،واقع شده باشد

  
  خطر تراکم مناطق با متناسب نرخ اضافه . 1.7 شماره جدول

  6  5  4  3  2  1  مناطق تراکم خطر

  15  30  45  60  75  100  )درصد( اضافه نرخ 

  
  اعمال تخفیفات .1.5

مسکونی که هاي   ساختمان سوزي آتشهاي   نامه تواند براي بیمه  می بیمه مرکزي ایران
تمام مدت به صورت نقد و  بیمه حقسال است در صورت وصول  5بیش از ها  مدت اعتبار آن
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در  هاي بلند مدت بانکی و نرخ تورم تخفیف مناسب را جا متناسب با نرخ سود سپرده یک
  .ابتداي هر سال تعیین و اعالم نماید

با شرط پرداخت  سوزي بلند مدت در رشته آتشهاي   بیمه بیمه حداکثر تخفیف حق  -
درصد در سال و نسبت به مازاد بر  12معادل سال  15با مدت حداکثر هاي   براي بیمه، جا یک

 .باشد  می درصد 10آن هر سال 

سوزي از جمله تخفیف ایمنی،  هاي موجود در بازار بیمه آتش راجع به سایر تخفیف  -
هاي با سابقه  هایی که در مورد ریسک تکنولوژي و عدم خسارت و هم چنین اضافه نرخ

ذار براي رفع علت بروز خسارت اعمال گ ثر توسط بیمهؤخسارت قبلی و عدم اقدام م
هاي بیمه حسب صالحدید و سوابقشان  باشد لذا شرکت گردد، آمار در اختیار کافی نمی می
   . هاي مذکور را محاسبه نمایند ها و اضافه نرخ توانند سایر تخفیف می

 نرخ خطرات اضافی .1.6
  :گردد می صادر سوزي نرخ خطرات اضافی که به انضمام بیمه نامه آتش

 نرخ بیمه خطر زلزله براي موارد صنعتی و غیر صنعتی .1.6.1
  :گردد نرخ بیمه خطر زلزله  براي موارد صنعتی و غیرصنعتی به شرح زیر تعیین می

گشت  رده تقسیم می 5به ، در گذشته مناطق مختلف بر اساس شدت و ضعف خطر زلزله
زلزله با آخرین مطالعات  هاي علمی و پژوهشی کشور و همگام که با توجه به آخرین یافته

هاي صورت گرفته مرتبط با زلزله، در پژوهشکده بیمه،  شناسی ایران از جمله پژوهش
  .رده تغییر یافت 4تفکیک مناطق مختلف به 

هم چنین نوع ساختمان و مصالح  به کار رفته در آن براي موضوعات صنعتی و غیر 
جدید مندرج در هاي   بندي اکنون با طبقهشد که هم   می انجامبندي  طبقه 4صنعتی صرفاً با 

   : گیرد  می انجام 1.11و. 1.8جدول 
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  نرخ خطر زلزله براي موارد صنعتی در هزار. 1.8جدول شماره 

  طبقه خطر  ردیف
  4  3  2  1  نوع ساختمان

  1.8  1.55  1.2  1.1  گلی  1

  1.6  1.45  1  0.9  آجري  2

  1.5  1.35  0.9  0.8  اسکلت فلزي شخصی ساز  3

  1.4  1.25  0.8  0.7  بتون آرمه شخصی ساز و چوبی  4

  0.9  0.75  0.5  0.4  )با کیفیت ساخت و مواد مطلوب(اسکلت فلزي مهندسی ساز   5

  0.65  0.55  0.4  0.3  ) با کیفیت ساخت و مواد مطلوب( ساز بتون آرمه مهندسی  6

  0.5  0.45  0.3  0.2  2800نامه  طراحی، محاسبه و اجرا طبق آیین  7

  گذار از جبران هر خسارت بیمهسهم   .1.6.1.1
گذار از جبران هر خسارت بسته به اماکن مسکونی و غیرمسکونی به  حداقل سهم بیمه

  :باشد صورت جدول زیر می
  گذار سهم بیمه. 1.9جدول شماره

  اماکن غیرمسکونی  اماکن مسکونی
  درصد 15  درصد 5

تخفیفاتی شامل حال وي لتبع، اگذار با که در صورت افزایش این میزان از سوي بیمه
  .خواهد شد

  گذار میزان تخفیف با توجه به میزان سهم بیمه. 1.10جدول شماره 
  بیمه حقمیزان تخفیف در   گذار از هر خسارت میزان سهم بیمه
  درصد 20  درصد 25
  درصد 45  درصد 40
  درصد 65  درصد 60
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  هزارنرخ خطر زلزله براي موارد  غیرصنعتی در . 1.11جدول شماره 

  طبقه خطر  ردیف
  4  3  2  1  نوع ساختمان

  1.2  1.1  0.8  0.65  گلی  1
  1  0.9  0.7  0.55  آجري  2
  0.95  0.85  0.65  0.5  اسکلت فلزي شخصی ساز  3
  0.9  0.8  0.6  0.45  بتون آرمه شخصی ساز و چوبی  4

5  
با کیفیت ساخت و مواد (ساز  اسکلت فلزي مهندسی

  0.7  0.65  0.45  0.35  )مطلوب

  0.6  0.55  0.4  0.3  )با کیفیت ساخت و مواد مطلوب( ساز آرمه مهندسیبتون   6
  0.35  0.3  0.2  0.15  2800نامه  طراحی، محاسبه و اجرا طبق آیین  7

شده تعیین  گذار از جبران هر خسارت، معادل یک درصد مبلغ بیمه حداقل سهم بیمه
  .شود که از مبلغ خسارت قابل پرداخت کسر خواهد شد می

اند و از نظر ظاهري  دهد دو ساختمانی که در کنار هم قرار گرفته  می ما نشانمطالعات 
. میزان خسارت متفاوتی داشته اند، و زلزله سوزي باشند، در هنگام بروز آتش  می مشابه به هم

باشد تدوین   می چنین الزم هم. تر قرار گیرد بایست مورد بررسی دقیق بدیهی است که می
  .نظارت جدي قرار گیرد تحت، مقررات مربوطه

و مناطق زلزله خیز  2و1هاي با طبقه ریسک  مناطق زلزله خیز خفیف شامل شهرستان -
. 1.12ها در جدول شماره  به تفکیک شهرستان 4و3هاي با طبقه ریسک  شدید شامل شهرستان

 :گردد  می تعیین

یر ایرانی خلیج براي اولین بار جزا، باشد در نرخنامه مشورتی پیش رو  می شایان به ذکر -
 .شده است  می بندي شده است،که در گذشته صرفاً سرزمین اصلی طبقهبندي  فارس طبقه

نوع ، دقیق تري به تفکیک نوع اجراهاي   توان نرخ هاي گسترده می با انجام پژوهش  -
استان کشور محاسبه نمود که مستلزم وقت  31هاي  شهرستانهاي   و بخشها  ساختمان

 .باشد  می تري بیش
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  استان کشور 31هاي   به تفکیک شهرستان رطبقه خط. 1.12جدول شماره 
 طبقه خطر شهرستان استان ردیف

1 

 اردبیل

 3 گرمی

 3 کوثر 2

 3 بیله سوار 3

 3 نیر 4

 3 اردبیل 5

 3 پارس آباد 6

 3 سرعین 7

 3 خلخال 8

 3 مشکین شهر 9

 3 نمین 10

11 

 اصفهان

 3 اردستان

 2 اصفهان 12

 2 آران 13

 3 برخوار 14

 2 تیران و کرون 15

 3 چادگان 16

 2 خمینی شهر 17

 2 خوانسار 18

 3 خوروبیابانک 19

 3 دهاقان 20

 3 سمیرم 21

 3 شاهین شهر و میمه 22

 3 شهرضا 23

 3 فریدن 24

 3 فریدونشهر 25

 2 فالورجان 26

 3 کاشان 27

 2 گلپایگان 28

 3 لنجان 29

 3 مبارکه 30
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 طبقه خطر شهرستان استان ردیف
 3 نائین 31

 2 آباد نجف 32

 3 نطنز 33

34  

  البرز 

 4 اشتهارد

 4 فردیس  35

 4 ساوجبالغ  36

 4 طالقان  37

 4 کرج  38

 4 نظرآباد  39

40 

 ایالم

 2 ایالم

 2 ایوان 41

 2 آبدانان 42

 2 بدره 43

 2 چرداول 44

 2 دره شهر 45

 2 دهلران 46

 2 شیروان 47

 2 ملک شاهی 48

 2 مهران 49

50 

 آذربایجان شرقی

 3 اسکو

 3 اهر 51

 3 آذرشهر 52

 4 بستان آباد 53

 2 بناب 54

 4 تبریز 55

 3 جلفا 56

 3 چاراویماق 57

 3 فرینخداآ 58

 3 سراب 59

 4 شبستر 60

 2 عجب شیر 61
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 طبقه خطر شهرستان استان ردیف
 3 کلیبر 62

 2 مراغه 63

 3 مرند 64

 2 ملکان 65

 4 میانه 66

 3 هریس 67

 3 ورزقان 68

 3  هشترود  69

70 

 آذربایجان غربی

 2 ارومیه

 3 اشنویه 71

 2 بوکان 72

 3 پلدشت 73

 3 پیرانشهر 74

 2 تکاب 75

 3 چایپاره 76

 3 چالدران 77

 4 خوي 78

 3 سردشت 79

 4 سلماس 80

 2 شاهین دژ 81

 2 شوط 82

 3 ماکو 83

 2 مهاباد 84

 2 میاندوآب 85

 3 نقده 86

87 

 بوشهر

 2 بوشهر

 2 تنگستان 88

 3 جم 89

 3 دشتستان 90

 2 دشتی 91

 3 دیر 92
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 طبقه خطر شهرستان استان ردیف
 2 دیلم 93

 3 عسلویه 94

 3 کنگان 95

 2 گناوه 96

97 

 تهران

 4 شهر اسالم

 4 بهارستان 98

 3 پاکدشت 99

 4 پردیس 100

 3 پیشوا 101

 4 تهران 102

 4 دماوند 103

 4 رباط کریم 104

 4 شمیرانات 105

 4 شهریار 106

 4 فیروزکوه 107

 4 قدس 108

 3 قرچک 109

 4 مالرد 110

 3 ورامین 111

112 

  چهارمحال و بختیاري

 3 اردل

 3 بروجن 113

 3 بن 114

 3 سامان 115

 3 شهرکرد 116

 4 فارسان 117

 4 کوهرنگ 118

 3 کیار 119

 3 لردگان 120

121 

 خراسان جنوبی

 2 بیرجند

 3 بشرویه 122

 2 خوسف 123
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 طبقه خطر شهرستان استان ردیف
 3 درمیان 124

 4 زیرکوه 125

 4 سرایان 126

 3 سربیشه 127

 4 شاهرخت 128

 4 فردوس 129

 4 قائنات 130

 4 طبس 131

 3 نهبندان 132

133 

 خراسان رضوي

 3 باخزر

 3 بجستان 134

 3 بردسکن 135

 3 بینالود 136

 3 تایباد 137

 3 تربت جام 138

 3 تربت حیدریه 139

 3 جغتاي 140

 3 جوین 141

 3 چناران 142

 3 خلیل آباد 143

 3 خواف 144

 3 داورزن 145

 3 درگز 146

 3 رشتخوار 147

 3 زاوه 148

 3 سبزوار 149

 3 سلطان آباد 150

 3 سرخس 151

 3 فریمان 152

 3 فیروزه 153

 4 قوچان 154
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 طبقه خطر شهرستان استان ردیف
 3 کاشمر 155

 3 کالت 156

 3 گناباد 157

 3 مشهد 158

  3 مه والت  159

 3 نیشابور 160

161 

 خراسان شمالی

 3 اسفراین

 3 بجنورد 162

 3 جاجرم 163

 3 جرگالنراز و  164

 4 شیروان 165

 4 فاروج 166

 3 گرمه 167

 3 مانه و سملقان 168

169 

 خوزستان

 3 امیدیه

 3 اندیمشک 170

 2 اهواز 171

 3 ایذه 172

 1 آبادان 173

 3 آغاجري  174

 3 باغ ملک 175

 2 باوي  176

 1  بندرماهشهر 177

 3 بهبهان 178

 2 حمیدیه 179

 1 خرمشهر 180

 3 دزفول 181

 2 دشت آزادگان 182

 2 رامشیر 183

 3 رامهرمز 184

 1 شادگان 185
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 طبقه خطر شهرستان استان ردیف
 2 شوش 186

 3 شوشتر 187

 2 کارون 188

 3 گتوند 189

 3 اللی 190

 3 مسجدسلیمان 191

 2 هفتگل 192

 2 هندیجان 193

 2 هویزه 194

195 

  زنجان

 3 ابهر

 3 ایجرود 196

 3 خدابنده 197

 3 خرمدره 198

 3 زنجان 199

 3 سلطانیه 200

 4 طارم 201

 3 ماه نشان 202

203 

 سمنان

 3 آردان

 3 دامغان 204

 3 سمنان 205

 3 شاهرود 206

 3 گرمسار 207

 3 مهدي شهر 208

 3 میامی 209

210 

 سیستان و بلوچستان

 3 ایرانشهر

 3 چاه بهار 211

 3 خاش 212

 3 دلگان 213

 3 زابل 214

 3 زاهدان 215

 3 زهک 216
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 طبقه خطر شهرستان استان ردیف
 3 سراوان 217

 3 سرباز 218

 3 سیب سوران 219

 3 فنوج 220

 3 قصرقند 221

 3 کنارك 222

 3 مهرستان 223

 3 میرجاوه 224

 3 نیک شهر 225

 3 نیمروز 226

 3 هامون 227

 3 هیرمند 228

229 

 فارس

 2 ارسنجان

 3 استهبان 230

 3 اقلید 231

 3 آباده 232

 3 بوانات 233

 2  پاسارگاد 234

 3 جهرم 235

 3 خرم بید 236

 3 خرامه 237

 3 خنج 238

 3 داراب  239

 3 رستم 240

 3 زرین دشت  241

 3 سروستان 242

 3 سپیدان 243

 3 شیراز 244

 3 کوار 245

 3 گراش 246

 3 کازرون 247
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 طبقه خطر شهرستان استان ردیف
 3 الرستان 248

 3 المرد 249

 3 فراشبند 250

 3 فسا 251

 3 فیروزآباد 252

 3 قیر 253

  3  مرودشت  254
 3 ممسنی 255

 3 مهر 256

 3 ریز نی 257

258 

 قزوین

 4 البرز

 4 آبیک 259

 4 آوج 260

 4 بوئین زهرا 261

 3 تاکستان 262

 4 قزوین 263

 3 قم قم 264

265 

 کردستان

 3 بانه

 2 بیجار 266

 3 دهگالن 267

 2 دیواندره 268

 4 سروآباد 269

 3 سقز 270

 3 سنندج 271

 2 قروه 272

 4 کامیاران 273

 4 مریوان 274

275 

  کرمان
  3  ارزونیه 

  3  انار   276
 3 بافت  277

 3 بردسیر 278
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 طبقه خطر شهرستان استان ردیف
 3 بم 279

 3 جیرفت 280

 3 رابر 281

 3 رفسنجان 282

 3 رودبارجنوب 283

 3 ریگان 284

 3 زرند 285

 2 سیرجان 286

 3 شهربابک 287

 3 عنبرآباد 288

 3 فاریاب 289

 3 فهرج 290

 3 قلعه گنج 291

 3 کرمان 292

 3 کهنوج 293

 3 کوهبنان 294

 3 منوجان 295

296 

 کرمانشاه

 3 اسالم آباد غرب

 3 پاوه 297

 3 جوانرود 298

 3 داالهو 299

 3 روانسر 300

 3 سرپل ذهاب 301

 3 ثالث باباجانی 302

 3 سنقر 303

 4 صحنه 304

 3 قصرشیرین 305

 3 کرمانشاه 306

 4 کنگاور 307

 3 گیالن غرب 308

 3 هرسین 309
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 طبقه خطر شهرستان استان ردیف
310 

 کهکیلویه و بویراحمد

 3 باشت

 3 بویراحمد 311

 3 بهمئی 312

 3 چرام 313

 3 دنا 314

 3 کهگیلویه 315

 3 گچساران 316

 3 لنده 317

318 

 گلستان

 3 آزادشهر

 3 آق قال 319

 3 بندرگز 320

 3 ترکمن 321

 3 رامیان 322

 3 آباد علی 323

 3 کردکوي 324

 3 کالله 325

 3 گالیکش 326

 3 گرگان 327

 3 گمیشان 328

 3 گنبدکاووس 329

 3 مراوه تپه 330

 3 مینودشت 331

332 

 گیالن

 3 املش

 3 آستارا 333

 3 آستانه اشرفیه 334

 3 بندر انزلی 335

 3 رشت 336

 3 رضوانشهر 337

 4 رودبار 338

 3 رودسر 339

 3 سیاهکل 340
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 طبقه خطر شهرستان استان ردیف
 3 شفت 341

 3 صومعه سرا 342

 3 طوالش 343

 3 فومن 344

 3 الهیجان 345

 3 لنگرود 346

 3 ماسال 347

348 

 لرستان

 4 ازنا

 3 الیگودرز 349

 4 بروجرد 350

 2 پلدختر 351

 3 خرم آباد 352

 4 دلفان 353

 4 دورود 354

 3 دوره  355

 2 رومشکان 356

 4 سلسله 357

 2 کوهدشت 358

359 

 مازندران

 3 آمل

 3 بابل 360

 3 بابلسر 361

 3 بهشهر 362

 3 تنکابن 363

 3 جویبار 364

 3 چالوس 365

 3 رامسر 366

 3 ساري 367

 3 سوادکوه 368

 3 سوادکوه شمالی 369

 3 سیمرغ 370

 3 عباس آباد 371
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 طبقه خطر شهرستان استان ردیف
 3 فریدونکنار 372

 3 قائم شهر 373

 3 کالردشت 374

 3 گلوگاه 375

 3 محمودآباد 376

 3 میاندرود 377

 3 نکا 378

 3 نور 379

 3 نوشهر 380

381 

  مرکزي

 2 اراك

 3 آشتیان 382

 3 تفرش 383

 2 خمین 384

 2 خنداب 385

 3 دلیجان 386

 3 زرندیه 387

 3 ساوه 388

 2 شازند 389

 3 فراهان 390

 2 کمیجان 391

 2 محالت 392

393 

  هرمزگان

 2 تنب کوچکابوموسی تنب بزرگ و 

 3  بستک 394

 3 بندر لنگه 395

 3 بندر عباس 396

 3 بشاگرد 397

 3 پارسیان 398

 3 جزایر خلیج فارس 399

 3 جزیره کیش 400

 3 جاسک 401

 3 حاجی آباد 402
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 طبقه خطر شهرستان استان ردیف
 3 خمیر 403

 3 رودان 404

 3 سیرك  405

 3 قشم 406

 3 گاوبندي 407

 3 میناب 408

409 

  همدان

 3 اسدآباد

 3 بهار 410

 3 تویسرکان 411

 3 رزن 412

 3 فامنین 413

 2 کبودرآهنگ 414

 3 مالیر 415

 4 نهاوند 416

 3 همدان 417

418 

 یزد

 2 ابرکوه

 2 اردکان 419

 2 بافق 420

 2 بهاباد 421

 2 تفت 422

 3 خاتم 423

 2 صدوق 424

 4 طبس 425

 2 مهریز 426

 2 میبد 427

 2  یزد 428
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    هاي اضافی نرخ سایر پوشش .1.6.2
  اضافی خطرات براي سایر بیمه حق نرخ.  1.13شماره  جدول

  نرخ در هزار  خطرات  ردیف
  0.15  ها، ظهور چشمه سیل، طغیان آب دریاها و رودخانه  1
  0.125  طوفان، گردباد، تندباد، بوران، بادهاي سیاه، طوفان شن، سونامی  2
  0.15  ضایعات ناشی از ترکیدگی لوله آب و فاضالب، گرفتگی راه آب و فاضالب  3
  0.15  آب باران و ذوب برف  و تگرگ نشتضایعات ناشی از   4

5  
  سقوط هواپیما، هلیکوپتر، پاراگالیدر، قطعات منفصله سایر وسایل پرنده ساخت بشر

   )فرودگاهکیلومتري  5تا شعاع (در مناطق نزدیک به فرودگاه  -
  دور از فرودگاه -

  
0.07  
0.03  

آشوب، بلوا، اعتصاب، قیام، اغتشاشات داخلی و اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و   6
  انتظامی با حق اخطار فسخ

در هزار با  0.5
  درصد 10فرانشیز 

  0.01  با موضوع بیمه به جز سقوط بهمن، برخورد جسم خارجی از جمله حیوانات  7

در هزار با  15  آیینهشکست شیشه و   8
  درصد 10فرانشیز 

  1   ظروف تحت فشار صنعتی) دفرمه شدن(تغییر شکل  و یاانفجار   9
  5  سرقت و دزدي اثاثیه و اموال با شکستن حرز مسکونی و اداري  10
  7  سرقت و دزدي اثاثیه و اموال با شکستن حرز غیر مسکونی و غیر اداري  11
  0.1  برفریزش سقف ناشی از سنگینی   12
  0.05  1آذرخش، صاعقه، رعد و برق  13
  0.25  سقوط بهمن  14
  0.01  فشان و سقوط شهاب سنگ آتش  15
  0.5  شکاف طبیعی، نشست، رانش، فروکش، ریزش زمین و یا کوه  16

ت زمین سرسانی و نش آبهاي   ریزش یا فروکش چاه، قنات،کانل و تونل، نشت لوله  17
  0.5  ها ناشی از آن

  5  جنگ  18

در هزارسرمایه  0.5  مورد تحت پوشش به سایر موارد سوزي مسئولیت خسارت مالی ناشی از آتش  19
  مسئولیت

در  0.5  تا سقف محدود سوزي خود به خود  20
  هزارموجودي انبار

  1  ریزش مواد مذاب در صنایع ذوب و ریخته گري تا سقف محدود  21
  0.5  نشت گاز آمونیاك در سرد خانه  22
  درصد نرخ بیمه 50  ارزش مورد بیمه   درصد 20سازي تا سقف   پاك هزینه  23
  0.01   سوزي زیست محیطی آتشهاي   مسئولیت آلودگی  24

                                                             
سوزي حذف گردید و به عنوان یک خطر  نامه آتش  خطر صاعقه به دالیل فنی، از خطرات اصلی مصوب در بیمه. 1

   .   اضافی نرخ آن محاسبه گردیده است
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  فصل دوم

 هاي باربري تعرفه بیمه
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   مقدمه
ها و خدمات ارائه شده  هایی است که توجه به زیرساخت نقل از جمله بخش و حملبخش 

چرا که توسعه در این بخش در عین حال . ها از اهمیت بسزایی برخوردار است به وسیله آن
المللی  تواند سبب توسعه اقتصادي و گسترش تجارت جهانی و تعامالت و مبادالت بین  می که

دسترسی به بازارهاي داخلی و خارجی آسانتر شده در نتیجه پیشرفت شود که   می سبب، شود
رشته  توسعه صنعت بیمه و به خصوص در. نقل امري ضروري است و سریع در صنعت حمل

یکی از مسائل . دارداي  نقل نقش و جایگاه ویژه و باربري در توسعه صنعت حملهاي   بیمه
ت بیمه وجود نرخی عادالنه و معقول به بسیار مهم در توسعه و پیشرفت این بخش از صنع

گر مورد پذیرش باشد و در عین حال بتواند  هاي بیمه است که به وسیله بیمه وسیله شرکت
لذا پژوهشکده بیمه با . مین نمایدتأ گذار خسارت احتمالی در صورت بروز حادثه را براي بیمه

هایی به منظور تسهیل  نرخ مدد گرفتن از تخصص متخصصین مربوطه در این حوزه به پیشنهاد
  . در صنعت بیمه پرداخته استها  تر کردن این نرخ و عادالنه

به صورت کنترل شده و با  1388باربري تا اوایل سا لهاي   بیمه در بخش بیمه نرخ حق
باربري هاي   بیمه در بیمه شد اما امروز این نرخ حق  می ي تعیینگذار رعایت مقررات قیمت

و تحقیقات ها  طبق بررسی. شود  می براساس شرایط عرضه و تقاضا تعیینبرخالف گذشته 
 81هاي   نامه گسترده انجام شده به وسیله کارشناسان و بهره جستن از منابع متعدد از جمله آیین

هاي   بیمه انواع رشته نامه مقررات تعیین حق از مصوبات شوراي عالی بیمه که عبارت از آیین
هاي   بیمههاي   از مصوبات شوراي عالی بیمه در خصوص تعرفه 8ه شماره نام و آییناي  بیمه

هاي بیمه مجموعه متغییرهایی  و فرم پیشنهاد ارائه شده به وسیله شرکتاي  کتب بیمه، باربري
پیشنهادي هاي   ي و ارائه نرخگذار متغییرهاي ذیل در فرایند نرخ. به شرح زیر استخراج شد

  :متغییرها عبارتند ازاین . تماما لحاظ گردیده
قلمرو ، مشخصات وسیله حمل، طریقه حمل ،بندي نوع بسته ،نوع و خصوصیات محموله

نوع پوشش ، مسافت و مسیر حمل کاال، مبداء و مقصد، دفعات حمل, جغرافیایی حمل
بینی  عوامل غیر قابل پیش، مدت زمان اعتبار بیمه نامه، )Total Loss ,A ,B,C,کلوز (اي  بیمه
مقررات ، مجاز یا غیر مجاز بودن پارت شیپمنت و ترانسشیپمنت، جمله تغییر مسیر حملاز 
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، گذار خطرات اضافی و استثنائات مورد درخواست بیمه، نقل کاال و المللی حمل بین
ریسک بر اساس ماهیت خطرات تحت بندي  طبقه، پذیر بودن واگذاري اتکایی امکان

  .بدهاي   به ریسک شدت و تواتر ریسک و نیز توجه، پوشش
باربري بعد از دریافت پیشنهاد جهت صدور بیمه نامه با استفاده هاي   در بخش صدور بیمه

ي  که فوقا گذار ثر در نرخؤاز معیارها و موازین فنی پذیرش ریسک و مجموعه متغییرهاي م
مصوب شوراي عالی بیمه  8نامه شماره  بیمه با استناد به آیین نرخ حق، به آن اشاره شد

مصوب  3510هاي   و نامه 9/8الی  1/8(نامه مذکور  و مقررات مکمل آیین 20/6/1352
که در ادامه به هاي   به انضمام تخفیفات و اضافه نرخ) 2/4/74مصوب  3664و نامه  16/2/83
 . گردد  می ها اشاره خواهد و با اعمال میزان ریسک تعیین آن

 هاي باربري  گذاري بیمه نرخ. 2.1
 2.2 و2.1بر حسب نوع کاال طبق جداول شماره  A,B,Cنرخ بیمه باربري با شرایط کلوز 

   . شود  می تعیین 2.3,
اعالمی به صورت جدول ذیل بر حسب مسافت و هاي   البته الزم به ذکر است که نرخ

 مقاصد حمل کاال با تخفیف و تشدید بر اساس تشخیص شرکت افزایش یا کاهش پیدا
از تخفیفات و تشدیدهاي مربوطه که امکان استاندارد سازي داشته در ادامه  بخشی. کند  می

    . آورده شده است
ي  براساس نحوهها  براي اولین بار ریسک، درجداولی که ذیال به آن اشاره شده است

. شدندبندي  دسته A,B,Cطبقه خطر و نوع شرایط  ،)دریایی، هوایی، زمینی و ریلی(حمل 
کاالهایی است که کمتر در معرض خطر قرار دارند و به همین ترتیب  طبقه خطر یک شامل

خطر بندي  در طبقه. طبقه دوازده شامل کاالهایی هستند که بیشتر در معرض خطر قرار دارند
گذار در پیشگیري و کنترل خسارت توانمند  شود که بیمه  می حمل فرضهاي   در کلیه روش

   .ین شده باشدبوده و امکانات ایمنی وسیله حمل تأم
شده باشد و بیش از  بندي  در خصوص حمل دریایی فرض بر این است که کشتی طبقه 

فقط براي کاالهاي مورد  ذیلمندرج در جدول هاي   نرخ. سال از ساخت آن نگذشته باشد15
براي . شوند  می باشد که میان بنادر خلیج فارس و دریاي عمان و دریاي خزر جابجا  میاي  بیمه
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 داشت ضمن آنکه مجددا متذکر خواهیم نرخ افزایش درصد 30حداقلها  در سایر مسیرحمل 
حسب ، شرکت حمل کننده و غیره، نوع وسیله حمل، شود که برحسب مبدا و مقصد  می

در مورد حمل هوایی مسافت . تغییر خواهند داشتها  صالحدید فنی و مدیریتی شرکت نرخ
کیلومتر و در حمل 1000ریلی حمل بار در حدود داخل کشور فرض گردیده است و در حمل 

کیلومتر در مسیرهاي اصلی پیش فرض بوده است ضمن آنکه  1000زمینی حمل بار در حدود 
    .را تغییر خواهند دادها  حسب مورد نرخها  در این موارد هم شرکت

 2.4ها در جدول شماره  هاي صادره که فهرست آن نامه هاي پیشنهادي در مورد بیمه نرخ
 :گردد مشخص گردیده است بر اساس طبقه خطر و نوع حمل به شرح زیر اعالم می

 Aهاي باربري با شرایط  نرخ بیمه. 2.1جدول شماره 

 طبقه خطر
 )نرخ در هزار(طریقه حمل

 ریلی زمینی هوایی دریایی

1 1 0.8 0.9 0.8 

2 1.25 1 1.2 1.1 

3 1.5 1.2 1.4 1.35 

4 1.75 1.4 1.7 1.55 

5 2.5 2 2.4 2.3 

6 3 2.4 2.9 2.7 

7 3.75 3 3.6 3.3 

8 4.25 3.4 4.1 3.75 

9 4.75 3.8 4.6 4.2 

10 6 4.8 5.75 5.45 

11 7.25 5.8 7 6.25 

12 8.5 6.8 8.2 7.5 
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 Bباربري با شرایط هاي   نرخ بیمه. 2.2جدول شماره 

 طبقه خطر
 )نرخ در هزار(ي حمل نحوه

 ریلی زمینی هوایی دریایی

1 0.75 0.6 0.72 0.67 

2 1 0.8 0.9 0.8 

3 1.25 1 1.2 1.1 

4 1.5 1.2 1.4 1.35 

5 2 1.6 1.9 1.85 

6 2.5 2 2.4 2.3 

7 3 2.4 2.9 2.7 

8 3.5 2.8 3.4 3.2 

9 4 3.2 3.75 3.45 

10 5 4 4.75 4.45 

11 6 4.8 5.75 5.45 

12 7 5.6 6.75 6.45 
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 Cباربري با شرایط هاي   بیمهنرخ . 2.3جدول شماره 

 طبقه خطر
 )نرخ در هزار(طریقه حمل

 ریلی زمینی هوایی دریایی

1 0.65 0.5 0.6 0.55 

2 0.75 0.6 0.7 0.65 

3 1 0.8 0.9 0.8 

4 1.25 1 1.2 1.1 

5 1.5 1.2 1.4 1.35 

6 2 1.6 1.9 1.85 

7 2.5 2 2.4 2.3 

8 2.75 2.2 2.65 2.4 

9 3.25 2.6 3.15 2.85 

10 4 3.2 3.75 3.55 

11 4.75 3.8 4.6 4.2 

12 5.75 4.6 5.55 5 

  
با استفاده از جداول ارائه شده در آئین نامه شماره  2.4کاالهاي مندرج در جدول شماره 

هاي   شوراي عالی بیمه، مشاوره صاحب نظران در حوزه صنعت بیمه و تحقیق و پژوهش 8
تنظیم شده است و براي تعدادي از کاالها براي اولین بار بعمل آمده در پژوهشکده بیمه 

 . هایی با این کیفیت اعالم شده است نرخ
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  هاي خطر باربري  طبقه. 2.4جدول شماره 
 طبقه خطر نوع کاال ردیف

 9 )درصد 5سایر انواع با فرانشیز (آئینه  1

 12 در صد 5آئینه جام با فرانشیز  2

 3 آب اکسیژنه 3

 2 میوه در بطري پالستیکیآب  4

 2 آب میوه در پاکت 5

 3 آب میوه در شیشه 6

 2 آبگرمکن 7

 3 آب معدنی در بطري 8

 2 آجرنسوز 9

 2 ...)گندم، سفید، نخودچی و( آرد  10

 3 آسانسور ولوازم یدکی 11

 4 آستون 12

 4 آشپزخانه چوبی 13

 5 آالت موسیقی غیر از ارگ و پیانو 14

 2 )ورق(آلومینیوم   15

 2 )فویل(آلومینیوم  16

 2 )شمش(آلیاژ مس و کروم  17

 3 )پودر(آلیاژ منگنز  18

 3 )پودر در بشکه( تیتانیومآلیاژ  19

 2 آلیاژ دندان پزشکی 20

 2 آلو انواع مانند زردآلو، آلوزرد، آلو سیاه، گوجه و غیره 21

 4 آمپول 22

 2  آنتن 23

 3 شناسی  بوآنتی سرم میکر 24

 3  آنژیوکت 25

 2 )ابزار(ربا   آهن 26
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 طبقه خطر نوع کاال ردیف

 3 )ورق(آهن گالوانیزه روغنی 27

 4 )ورق(آهن نبشی گالوانیزه 28

 2 ابزار دقیق- ابــزار 29

 2 وسایل نقلیه/ مینی بوس/ اتاق اتوبوس 30

 2 اتو کالو 31

 3 اتومبیل باربري 32

 4 درصد 5/1اتومبیل سواري و وانت با فرانشیز  33

 4 اثاثیه و لوازم شخصی 34

 4 اجاق گازي و نفتی با خراشیدگی و فرورفتگی 35

 2  ادوات کشاورزي 36

 4 ادویه جات 37

 5 قو، غاز و غیره: اردك و انواع ماکیان زنده مانند 38

 6 درصد 5ارگ با فرانشیز  39

 2 اره برقی 40

 8 اسب مسابقه اي 41

 5 )سواري و بارکش(اسب  42

 4 )در بشکه(اسانس  43

 3 اسباب بازي 44

 4 اسپري پر و خالی 45

 4 )مواد اولیه پالستیک(استابالیزر  46

 4 )مایه پنیر(استارتر پنیر 47

 2 اسکاچ 48

 6 )مواد شیمیائی خطرناك -زا آتش( اسید آستیک  49

 4 )بشکه(اسید چرب نارگیل  50

 4 اشیاء چدنی 51

 3 اطاق کامیون چوبی 52

 2 اطو برقی 53
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 طبقه خطر نوع کاال ردیف

 5 اکسید آلومینیوم 54

 2 )خازن -باطري (اکوموالتور  55

 4 اکوستیک تایل 56

 2 الکتروپمپ 57

 3 الکترود 58

 6 الکترود شیشه اي 59

 2 الکتروموتور 60

 5 )مواد شیمیائی خطرناك(الکل  61

 5 الکیل بنزن 62

 2  الماس سنگ تیزکنی 63

 2  کنی الماسه  سنگ چاق 64

 2 المنت 65

 2 انار 66

 2 انگور 67

 3 الوار 68

 2 )نخ(الیاف اکرولیک  69

 6 ایرانیت 70

 3 ایزوگام 71

 2 بادام 72

 3 بادمجان 73

 2 )پنکه(بادبزن برقی  74

 2 باسکول الکترونیکی 75

 2 باسکول معمولی و قپان 76

 2 )رادیو چراغ قوه(باطري  77

 2 )خشک(باطري اتومبیل  78

 2 )اسیدي(باطري اتومبیل  79

 2 باطري کامپیوتر 80
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 طبقه خطر نوع کاال ردیف

 2 باکتري سویا 81

 2 باالبر برقی 82

 3 باند 83

 2 بتون نسوز 84

 2 )پودر(بتونه  85

 2 )خمیر(بتونه  86

 2 بذر چمن 87

 2 کننده برج خنک 88

 2 برد الکتریکی 89

 2 برزنت 90

 2 برق گیر 91

 2 برقو 92

 3 کل محموله  تا بندر مقصد% 1خوراکی بافرانشیز برنج  93

 2 )ورق(برنج فلزي  94

 2 طور شمش هبرنج فلزي ب 95

 2 بروشور 96

 5 بز 97

 2 )انواع مختلف(بوق  98

 2 بست و اتصالت 99

 2 )دهی به الستیک پالستیکی براي فرمهاي   کیسه(بالدر  100

 2 بلبرینگ 101

 2 بلبرینگ فوالدي 102

 2 بلندگو 103

 2 بلندگوي کاغذي 104

 8 درصد 5با فرانشیز  آالت بلور 105

 3 بلوك کاتد وآند 106

 5 )زا آتش(بنزن الکل  107
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 طبقه خطر نوع کاال ردیف

 7 بنزین 108

 3 طور کامل هب) کوره(بوته  109

 3 بوته آزمایشگاهی 110

 2 )تقویت کننده آنتن( بوستر تمام کانال 111

 2 )پنوماتیک(بوش سه سلندر  112

 5 بوقلمون  113

 2 بولدوزر 114

 3 بیسکویت 115

 3 پارافین جامد 116

 5 پارافین مایع 117

 2 پارچه ابریشمی 118

 2 پارچه پشمی 119

 2 ، مومی  وانواع آن، پلی استرپارچه شمعی، پالستیکی 120

 2 نخیهاي   پارچه 121

 2 پالتو، بارانی 122

 2 پتو 123

 2 پرتقال 124

 2 اي پرده پارچه 125

 3 پرده سینما 126

 2 پرده کرکره آهنی 127

 3 اي پرده کرکره پارچه 128

 2 پرده لور دراپه 129

 3 پرژکتور سینما با لوازم 130

 2 پرس اتوماتیک 131

 2 پرکن کپسول مایع 132

 4 )تیله - اي   گلوله شیشه(اي   پرل شیشه 133

 2  پروفیل آلمینیوم 134
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 طبقه خطر نوع کاال ردیف

 3 پروفیل آهن 135

 2 پروفیل نسوز از سرامیک 136

 4 پسته 137

 2 پشم 138

 2 پشم شیشه اي 139

 2 پالتین اتومبیل 140

 3 )هایدن سیتی -لودن سیتی(پلی اتیلن  141

 3 پلی استایرن 142

 2 )الیاف(پلی پروپیلن  143

 2 )رول(پلی پروپیلن  144

 2 )ورق(پلی پروپیلن  145

 2 )قرقره ؛ کابل(سازي  سرامیک کابلپلی  146

 3 پلی یورتان 147

 2 پمپ آب، گریس، روغن 148

 2 پالستیکی، گریس پمپ؛ گوگرد، پمپ باد دستی 149

 2 )تجهیزات(پمپ بنزین 150

 2 پمپ فیلتر 151

 2 پمپ وتجهیزات اطفاي حریق 152

 3 پنبه در عدل با خسارت محلی 153

 3  )آزبست(پنبه کوهی  154

 2 )ویسکوز و پلی استر(پنبه مصنوعی و الیاف مصنوعی 155

 2 پنیر 156

 2 پنیر پیتزا 157

 2 پنیر مازارال، فتا و غیره 158

 2  )مواد شیمیائی خشک(پودر در بشکه  159

 2 کیلوگرم 5تا  1پودر در قوطی  160

 2 کیلوگرم 5پودر در قوطی باالي   161
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 طبقه خطر نوع کاال ردیف

 3 )مواد شیمیائی خشک(کارتن پودر در کیسه پاکت ؛  162

 3 پودر کاکا ئو در کیسه 163

 2 پودر لباسشوئی 164

 2 پوست 165

 2 گري پوسته ریخته 166

 2 پوشاك 167

 2 پوکه کپسول خالی 168

 2 پولک آلمینیوم 169

 2 پولک تنگستن 170

 2 )فویل ،پودر(پی وي سی  171

 2 )ورق(پی وي سی  172

 3 پیاز 173

 2 پیراهن 174

 7 درصد 5پیانو با فرانشیز  175

 2 پیچ مهره پالستیکی و غیر پالستیکی 176

 2 پیستوله 177

 2 پیستون 178

 2 )پودر در بشکه(پیگمنت  179

 2 پیل 180

 2 پیله ابریشمی 181

 2 پین ریسندگی 182

 2 هاي صنعتی پیه و چربی 183

 2 تابلوي برق و لوازم برقی مربوط به آن 184

 2 استیل ) مخزن( تانک  185

 2 تانکر خالی 186

 7 )اي شیشه(تجهیزات آزمایشگاهی  187

 3 )اي غیرشیشه(تجهیزات آزمایشگاهی  188
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 طبقه خطر نوع کاال ردیف

 2 تجهیزات پست برق 189

 2 تجهیزات تلفن مرکزي 190

 2 )تون آپ(تجهیزات سیستم تست موتور  191

 2 حفاظتهاي   تجهیزات کنترل و رله 192

 2 تجهیزات مخابراتی 193

 2 تجهیزات ناوبري 194

 7 تجهیزات نیروگاهی 195

 7 تجهیزات هیدرومکانیک سد 196

 2 تخت رادیولوژي فلزي 197

 2 تخت فلزي 198

 3 تخته سه الئی با شکست 199

 3 تخته قالب بندي 200

 8 درصد 5با فرانشیز  ) مرغ وشترمرغ(تخم  201

 3 تخم ماهی 202

 2 بنایی تراز 203

 2 ترازوي بقالی 204

 3 )لوازم آزمایشگاهی(ترازوي حساس  205

 2 ترازوي معمولی 206

 2 تراکتور 207

 2 ترانس 208

 2 ترانس تلویزیون 209

 2 ترانس مهتابی 210

 2 ترانسفورماتور 211

 2 ترانسیستور 212

 2 ترموکوبل 213

 2 ترموستات و تایمر 214

 2 ترمینال برق 215
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 طبقه خطر نوع کاال ردیف

 2 ترمینال الکتریکی 216

 2 ترمینال سرسیم 217

 2 تریلی 218

 2 تست رله 219

 2 تست کابل 220

 2 تسمه سلیکون 221

 2 تسمه فلزي 222

 2 تسمه فوالدي 223

 2 تسمه فوالدي پولی شده 224

 2 تسمه فوالدي جهت تیغ 225

 2 تسمه ماشین رینگ نخ چین 226

 2 )کنوایر(تسمه نقاله 227

 2 تسمه ورق سرد نورد شده آهنی 228

 2 تشتک 229

 2 تشتک درب بطري 230

 2 تشک خوشخواب 231

 2 تفلون نواري 232

 3 تفنگ و فشنگ 233

 3 تکسون 234

 2 تلفن و قطعات منفصله آن 235

 2 تلمبه خالء 236

 3 تلویزیون و قطعات منفصله آن 237

 3 تمبر هندي 238

 3 تنباکو 239

 3 توتون 240

 2 اي تور چراغ و توري پنبه 241

 2 تور ماهیگیري 242
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 طبقه خطر نوع کاال ردیف

 2 توربین بادي 243

 2 )لوازم یدکی(توربین بخار  244

 2 توربین گازي و قطعات یدکی 245

 2 توري الک 246

 2 توري پالستیکی 247

 2 )رول فلزي(توري پوشال کولر  248

 2 توري سانتري فوژ 249

 2 توري شابلون 250

 2 توري گالوانیزه 251

 2 توري مسی 252

 2 توري نایلونی 253

 6 تولوئن 254

 2 )پکیج ،وندیالتور ،فن(تهویه مطبوع  255

 2 شرت و لباس زیر تی 256

 3 تیر آهن 257

 2 تیغ اصالح 258

 2 تیغه اسلیتر 259

 2 برشهاي   تیغه الماسه ماشین 260

 2 تیغه قیچی؛ چاقو؛ اره 261

 2 تیلر 262

 2 تیوپ بندل 263

 3 جاروي برقی 264

 2 جرثقیل 265

 2 "باالبر"جرثقیل هوائی  266

 2 جعبه زنجیر 267

 2 )ابزار(جک  268

 2  پشمی و ابریشمی، جوراب نایلون و نخی 269
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 طبقه خطر نوع کاال ردیف

 3 صورت مایع در شیشه هجوهر ب 270

 2 جیر 271

 2 )در شکل فله% 1کیسه و با فرانشیز (جو  272

 3 جوجه یکروزه 273

 3 جیوه 274

 3 چاپ نقشه و دستگاه چاپگر و کد زن 275

 3 چاپگر کامپیوتر 276

 2 صورت آلیاژ هچاپلت ماسوره ریز ب 277

 3 چاي 278

 2 چتائی 279

 2 چراغ توري 280

 2 چراغ روشنائی  281

 2 )پیک نیکی(مخصوص گرم کردن غذا هاي   چراغ 282

 3 چرخ خیاطی 283

 3 چرخ گوشت  284

 3 )اعم از طبیعی و مصنوعی( چرم  285

 3 صورت مایع هچسب ب 286

 2 صورت نوار هچسب ب 287

 4 )مایع(چسب در بشکه  288

 3 )مایع(چسب در سطل  289

 2 چمن مصنوعی پالستیکی 290

 5 چوب 291

 2 چوب پنبه  292

 3 چوب شور در کارتن 293

 2 چیلر 294

 7 آالت چینی 295

 6 اي حباب شیشه 296
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 طبقه خطر نوع کاال ردیف

 2 که فله باشد کل محموله درصورتی% 1حبوبات با فرانشیز  297

 2 %3حبوبات در کیسه تا بندر مقصد با فرانشیز  298

 2 )ابزار(حدیده کشش مفتول  299

 4 صورت اسپري هحشره کش و مواد ضدعفونی کننده ب 300

 4 صورت ورق هحلب ب 301

 2 خازن 302

 2 صورت کلوخ هخاك ب 303

 2 و هر نوع خاك) در پاکت(خاك تونسیل  304

 2 خاك چینی 305

 5 خاویار 306

 3  )ها زیرپوش و نظایر آن، روبان، کاله، دکمه(خرازیجات  307

 2 )رسمی و انواع ملون(خربزه  308

 2 )تازه و خشک(خرما  309

 2 خرمالو 310

 2 )غیر از بادام( خشکبار و انواع آن  311

 2 خمیردندان 312

 3 خمیرکاغذ 313

 2 )دستگاه(خنثی کننده  314

 2 خوراك دام از هرنوع 315

 3 )درختی و رسمی(خیار  316

 3 )ترشی مربا،(شور و مواد غذائی در شیشه خیار 317

 3 )انواع دیگر آن( دارو  318

 3 )مایع در شیشه(دارو  319

 3 داروي دامی در ظروف یک لیتري 320

 2 )هاي روغنی و غیره کنجد، کلزا، سویا، دانه(هاي روغنی  دانه 321

 2 )ابزار(در بطري بازکن  322

 2 )دستگاه خشک کن(درایر اسکرین  323
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 طبقه خطر نوع کاال ردیف

 2 درب بازکن برقی و قطعات منفصله آن 324

 2 درب بطري 325

 2 درب پوش آلومینیومی 326

 2 اي درب پوش شیشه 327
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 2 کتاب 729

 2 کتري 730

 2 کتیرا 731

 2 کربن 732

 2 کرك 733

 2 کرم در قوطی 734

 2 کره 735

 5 )قطعات الکترونیکی(کریستال پیزو  736

 4 کریستال در بشکه 737

 8 کریستال ساخته شده 738

 3 )مختلفانواع (کدو  739

 2 کیوي 740

 1 کش کمر 741

 2 )سبز و قرمز(کشمش  742

 2 کفش 743

 2 کلید و پریز 744

 2 کل% 10صورت خاك  با فرانشیز  هب) فله(کلینگرسیمان  745

 2 کمباین 746

 2 کمپرسور باد 747

 2  سردخانه، کمپرسور یخچال 748

 2 )ترشی ،آبمیوه(کمپوت  749

 2 کنتاکتور 750

 2 کنترل الکتریکی 751

 2 کنتور آب 752

 2 کنتور برق 753

 2 کنتور روغن 754

 2 کنجاله  سویا 755
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 طبقه خطر نوع کاال ردیف

 2 کنسرو 756

 2 کود شیمیائی در کیسه 757

 2 )برقی، آزمایشگاهی و کوره نمک(کوره  758

 2 کوره القائی 759

 2 کولر 760

 3 کیتهاي آزمایشگاهی 761

 4 کیسه اسپتیک 762

 4 کیسه سیمان کاغذي 763

 4 کیسه کاغذ جاروبرقی 764

 2 کیسه کنفی 765

 2 چتائی و نخ گونی، کیسه گونی 766

 1 گاوصندوق 767

 10 )و غیره LNG ،CNGانواع شامل (گاز طبیعی  768

 7 گاز فریون 769

 6 گازوئیل  770

 5 )انواع شیري، گوشتی، گاومیش و غیره( گاو  771

 3 صورت دانه هگرانول ب 772

 8 گربه و سایر حیوانات خانگی 773

 2 )مغز و میوه(گردو  774

 2 گریدر 775

 3 گریس 776

 2 گلخانه و تجهیزات آن  777

 3 گلوکز مایع 778

 3 گلوله سرامیکی 779

 3 )دار با وسایل سردخانه(گوشت منجمد  780

 7 گوشت تازه 781

 5 )انواع مختلف(گوسفند  782
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 طبقه خطر نوع کاال ردیف

 3 گوجه فرنگی 783

 2 گالبی 784

 2 )شکل فله% 1کیسه و با فرانشیز در (گندم  785

 3 صورت کلوخ هگوگرد ب 786

 3 گوگرد روغنی 787

 2 گیج فشار 788

 2 گیربکس 789

 2 التکس 790

 2 الستیک روئی و توئی دوچرخه و موتورسیکلت 791

 2 جز دوچرخه و موتورسیکلت ههرنوع بالستیک روئی و توئی وسائط نقلیه موتوري از  792

 2 الستیک طبیعی کائوچو 793

 2 الستیک مصنوعی 794

 7 )آتشزا(الك  795

 3 المپ الکتریکی 796

 3 المپ تصویر تلویزیون 797

 4 المپ جیوه اي 798

 3 المپ فارامتر 799

 4 المپ فلورسنت و المپ کم مصرف 800

 4 المپ گازي ماشین 801

 3 لباسشوئی باخطر خراشیدگی و فرورفتگی 802

 2 لنت ترمز 803

 2 )صورت مایع هب(لنز چشمی  804

 3  نشانی لوازم آتش 805

 3 خالی مربوط به آنهاي   لوازم آرایش و شیشه 806

 5 لوازم آزمایشگاهی  807

 6 لوازم الکترونیکی 808

 3 لوازم الکتریکی خانگی و قطعات یدکی آن 809
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 طبقه خطر نوع کاال ردیف

 3 لوازم الکتریکی غیرخانگی 810

 3 لوازم بخاري 811

 3 ...) جوش، غذاساز،  و  ساز، قهوه مانند چاي(لوازم برقی آشپزخانه  812

 5 درصد 5لوازم بهداشتی، ساختمان با فرانشیز  813

 2 )سیم بکسل وغیره ،گرد میل ،مثل گیره(لوازم پل سازي  814

 2 لوازم تحریر 815

 2 مرکزيلوازم تهویه  816

 3 )رادیولوژي و سونوگرافی، پزشکی( لوازم جراحی 817

 2 لوازم در و پنجره 818

 2 يلوازم رادیولوژ 819

 2 )قاشق، چنگال، کارد وغیره( لوازم سفره  820

 2 لوازم سنجش 821

 2 لوازم سیم جوش 822

 3 لوازم صوتی 823

 3 ) سینمائی و غیره ،عکاسی، جراحی(لوازم البراتوار  824

 2 )سه راهی، زانو، شیر و غیره( کشی لوازم لوله 825

 2  سازي و کشاورزي راه آالت لوازم ماشین 826

 2 لوازم محلول لنز چشمی 827

 2 لوازم مرغداري 828

 2 لوازم ناوبري کشتی 829

 2 ) جات یراق(لوازم نجاري  830

 2 )اتصاالت(لوازم نجاري  831

 2 برداري لوازم نقشه 832

 2 کشی لوازم نقشه 833

 2 لوازم ورزشی 834

 3 )پینگ پنگ و بیلیارد اسنوکر(لوازم ورزشی شامل میز  835

 2 لوازم یدکی آسانسور 836
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 طبقه خطر نوع کاال ردیف

 2 هاي زمینی لوازم یدکی اتوبوس و کلیه ماشین 837

 2 لوازم یدکی پمپ 838

 2 لوازم یدکی جرثقیل زمینی 839

 2 )هاي معمولی و کوچک ماشین(یدکی چاپ لوازم  840

 2  لوازم یدکی چاپ افست 841

 2 لوازم یدکی چدنی 842

 2 سازي لوازم یدکی دستگاه بستنی 843

 3 لوازم یدکی دستگاه رادیولوژي  844

 3 لوازم یدکی دستگاه سنجش فشار خون  845

 2 گیر سخت لوازم یدکی رسوب 846

 2 لوازم یدکی سپراتور 847

 2 گیري آب لوازم یدکی سخت 848

 2 گیر گیربکس ریسندگی لوازم یدکی شانه 849

 2 لوازم یدکی فریزر و وسایل سرمایش صنعتی 850

 2 لوازم یدکی قالیبافی 851

 2   کنی لوازم یدکی کارخانه پنبه پاك 852

 2 اسکانیاهاي   لوازم یدکی کامیون 853

 2 موتوري زمینی لوازم یدکی کلیه وسائط نقلیه 854

 2 لوازم یدکی کمپرسور 855

 2 لوازم یدکی کنوایر 856

 2 لوازم یدکی کولر 857

 2 لوازم یدکی لیفت تراك 858

 2 آالت آجرسازي لوازم یدکی ماشین 859

 2 آالت آسانسورسازي لوازم یدکی ماشین 860

 2 آالت اتومبیل سازي لوازم یدکی ماشین 861

 2 آالت الکترونیکی ماشینلوازم یدکی  862

 2 سازي آالت باطري لوازم یدکی ماشین 863
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 طبقه خطر نوع کاال ردیف

 2 کوبی برنج آالت لوازم یدکی ماشین 864

 2 سازي بیسکویت آالت لوازم یدکی ماشین 865

 2 سازي آالت پروفیل لوازم یدکی ماشین 866

 2 آالت تراشکاري سنگین لوازم یدکی ماشین 867

 2 تراکتورسازي آالت لوازم یدکی ماشین 868

 2 آالت تزریق پالستیک لوازم یدکی ماشین 869

 2 آالت تولید موتور دیزل سنگین لوازم یدکی ماشین 870

 2 ریزي آالت چدن لوازم یدکی ماشین 871

 2 آالت چینی سازي وبهداشتی و غیر آن لوازم یدکی ماشین 872

 2 داروهاي   آالت داروسازي و تولید شیشه لوازم یدکی ماشین 873

 2 آالت ذوب فلزات لوازم یدکی ماشین 874

 2 کشی آالت روغن لوازم یدکی ماشین 875

 2 )از هر قبیل(آالت ریسندگی و بافندگی لوازم یدکی ماشین 876

 2 آالت سنگزنی لوازم یدکی ماشین 877

 2 آالت سیمان لوازم یدکی ماشین 878

 2 پزي شیرینی آالت لوازم یدکی ماشین 879

 2 سازي شیشه آالت لوازم یدکی ماشین 880

 2 پزي صابون آالت لوازم یدکی ماشین 881

 2 صنعتی نوع الف آالت لوازم یدکی ماشین 882

 2 صنعتی نوع ب آالت لوازم یدکی ماشین 883

 2 صنعتی نوع ج آالت لوازم یدکی ماشین 884

 2 فنرسازي آالت لوازم یدکی ماشین 885

 2 فیبرسازي آالت یدکی ماشین لوازم 886

 2 سازي قوطی آالت لوازم یدکی ماشین 887

 2 سازي کابل آالت لوازم یدکی ماشین 888

 2 سازي کارتن آالت لوازم یدکی ماشین 889

 2 کارخانه چاي آالت لوازم یدکی ماشین 890
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 2 کاغذسازي آالت لوازم یدکی ماشین 891

 2 سازي کفش آالت لوازم یدکی ماشین 892

 2 کنتورسازي آالت لوازم یدکی ماشین 893

 2 سازي الستیک آالت لوازم یدکی ماشین 894

 2 سازي ماشین آالت لوازم یدکی ماشین 895

 2 مدادسازي آالت لوازم یدکی ماشین 896

 2 سازي مفتول آالت لوازم یدکی ماشین 897

 2 مقواسازي آالت لوازم یدکی ماشین 898

 2 سازي سوئیچ آالت یدکی ماشینلوازم  899

 2 )بتونر(کن مایعات در منزل  مخلوط آالت لوازم یدکی ماشین 900

 2 لوازم یدکی ماشین برش و تیغه الماس 901

 2 لوازم یدکی ماشین تولید پیچ و مهره 902

 2 لوازم یدکی ماشین جوش 903

 2 لوازم یدکی ماشین چاپخانه 904

 2 کارواشلوازم یدکی ماشین  905

 2 کن بتون لوازم یدکی مخلوط 906

 2 لوازم یدکی موتورهاي کانتینر 907

 2 لوازم یدکی و قطعات فلزي چرخ خیاطی 908

 2 لوازم یدکی وسائط نقلیه هوائی 909

 2 لوازم یدکی وسایل خانگی 910

 2 لوازم یدکی هود آشپزخانه 911

 2 لوازم یدکی هیدرولیکی 912

 2 لودر 913

 9 درصد 5لوستر بافرانشیز  914

 2 لوکوموتیو و واگن 915

 3 لوله آزمایش 916

 2 لوله آهنی 917



)اموال و مسئولیت هاي بیمه: جلد اول( 1393هاي بازرگانی سال  مشورتی بیمهنامه نرخ  

 

116

 طبقه خطر نوع کاال ردیف

 2 لوله استیل 918

 2 لوله پالستیکی 919

 2 بارمصرف لوله پالستیکی براي جراحی یک 920

 2 لوله پولیکا 921

 2 لوله پی وي سی 922

 2 لوله چدنی 923

 2 لوله فوالدي 924

 2 فوالدي با روکش لوله 925

 2 لوله کاربن استیل 926

 2 لوله گرافیت 927

 2 لوله الستیکی براي هر نوع فشار 928

 2 لوله نسوز 929

 2 لیموترش 930

 2 لیموشیرین 931

 2 ماسک 932

 2 ماشین آج زنی 933

 2 تولید پیچ و مهره  نوع ب  آالت ماشین 934

 2 آجرسازي نوع الف آالت ماشین 935

 2 آسانسورسازي  نوع ب آالت ماشین 936

 2 سازي نوع الف اتومبیل آالت ماشین 937

 2 انواع کنسرو نوع ب آالت ماشین 938

 2 سازي  نوع ب باطري آالت ماشین 939

 2 کوبی  نوع ب برنج آالت ماشین 940

 2 سازي  نوع ب بیسکویت آالت ماشین 941

 2 سازي نوع الف پروفیل آالت ماشین 942

 2 تراشکاري سنگین  نوع ب آالت ماشین 943

 2 تراکتورسازي نوع الف آالت ماشین 944
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 2 تزریق پالستیک  نوع ب آالت ماشین 945

 2 تسمه کشی و بسته بندي آالت ماشین 946

 2 تصفیه آب واتصاالت آالت ماشین 947

 2 تولید موتور دیزل سنگین نوع الف آالت ماشین 948

 2 صنعتی تهیه رب گوجه فرنگی آالت ماشین 949

 2 چاپخانه آالت ماشین 950

 2 ریزي نوع الف چدن آالت ماشین 951

 2 سازي بهداشتی و غیر آن  نوع ب چینی آالت ماشین 952

 2 حفاري آالت ماشین 953

 2 خط تولید رادیاتور آالت ماشین 954

 2     بافی هبافی و پارچ خط تولید گونی آالت ماشین 955

 2 کشی خیابان خط آالت ماشین 956

 2 داروئی  نوع بهاي   داروسازي و تولید شیشه آالت ماشین 957

 2 )بند ب(بندي  دانه آالت ماشین 958

 2 دستگاه سلفوناسیون و لوازم یدکی آن آالت ماشین 959

 2 ذوب فلزات نوع الف آالت ماشین 960

 2 سازي راه آالت ماشین 961

 2 روغن کشی  نوع ب آالت ماشین 962

 2 نوع ب)  از هر قبیل(ریسندگی و بافندگی  آالت ماشین 963

 2 سردخانه آالت ماشین 964

 2 ماشین سم پاشی 965

 2 سنگبري آالت ماشین 966

 2 سنگزنی نوع الف آالت ماشین 967

 2 سوئیج سازي آالت ماشین 968

 2 سیمان نوع الف آالت ماشین 969

 2 پزي  نوع ب شیرینی آالت ماشین 970

 2 پزي  نوع ب صابون آالت ماشین 971
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 2 صنعتی نوع الف آالت ماشین 972

 2 صنعتی نوع ب آالت ماشین 973

 2 صنعتی نوع ج آالت ماشین 974

 2 فنرسازي نوع الف آالت ماشین 975

 2 فیبرسازي نوع الف آالت ماشین 976

 2 نوع بسازي   قوطی آالت ماشین 977

 2 سازي نوع الف کابل آالت ماشین 978

 2 سازي  نوع ب کارتن آالت ماشین 979

 2 کارخانه چاي  نوع ب آالت ماشین 980

 2 سازي کارخانه یخچال آالت ماشین 981

 2 کاغذسازي نوع الف آالت ماشین 982

 2 سازي با فرانشیز کشاورزي و ساختمان و راه آالت ماشین 983

 2 سازي  نوع ب کفش آالت ماشین 984

 2 کنتورسازي  نوع ب آالت ماشین 985

 2 سازي  نوع ب الستیک آالت ماشین 986

 2 سازي لبنیات آالت ماشین 987

 2 سازي نوع الف ماشین آالت ماشین 988

 2 سازي  نوع ب مداد آالت ماشین 989

 2 مرغداري آالت ماشین 990

 2 معدن آالت ماشین 991

 2 سازي نوع الف مفتول آالت ماشین 992

 2 مقواسازي نوع الف آالت ماشین 993

 2 سازي یخ آالت ماشین 994

 2   ماشین برش کاغذ الکتریکی 995

 2 ماشین برش کاغذ غیرالکترونیکی 996

 2 سازي ماشین بستنی 997

 2 ماشین تراشکاري سبک 998
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 2 ماشین تراشکاري سنگین 999

 2 تحریرماشین  1000

 2 ماشین جوشکاري 1001

 2 ماشین چاپ و فتوکپی  1002

 2 ماشین حساب و تحریر 1003

 2 کن ماشین خشک 1004

 2 ماشین رنگ زنی 1005

 2 ماشین فرز 1006

 2 شوئی و موکت شوئی ماشین فرش 1007

 2 ماشین کارواش  نوع ب 1008

 2 ماشین کلیدسازي 1009

 3 ماشین لباسشوئی 1010

 2 زنی بادي ماشین منگنه 1011

 2 ماکارونی 1012

 7 ماهی تازه 1013

 6 ماهی زنده 1014

 3 )دار با وسایل سردخانه(ماهی منجمد  1015

 2 صورت پودر در جعبه مقوائی همانیتول ب 1016

 2 مایع ظرفشوئی در بطري 1017

 2 مته  1018

 2 سازي مته معادن راه 1019

 2 مجله 1020

 2 )میوه(مرکبات  1021

 7 مرغ تازه 1022

 6 مرغ زنده 1023

 3 )دار با وسایل سردخانه( مرغ منجمد  1024

 3 محیط کشت آزمایشگاهی 1025
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 3 مرکب چاپ 1026

 2 )میوه(مرکبات 1027

 2 صورت ورق همس ب 1028

 5 مشروبات غیرالکلی در بشکه 1029

 5 مشروبات غیرالکلی در شیشه 1030

 2 مشعل 1031

 2 مشمع 1032

 2 مفتول 1033

 2 مفتول آلومینیم 1034

 2 )ترمینال برق(مقره  1035

 5 اي مقره شیشه 1036

 2 مقوا با خطر پارگی 1037

 1 مگنت پیستون 1038

 2 مالت 1039

 1 مالت نسوز آجر 1040

 1 منسوج استخوانی 1041

 2 مو 1042

 2 )کاربن پالك جز هب(سازي  مواد اولیه پالستیک 1043

 2 مواد اولیه دارو در قوطی 1044

 3 مواد پالستیکی در کیسه 1045

 2 صورت خمیر در بشکه همواد پی یو ب 1046

 2 مواد خوراکی در قوطی 1047

 4 کیلوگرم 50کیلوگرم و کمتر از   5هاي بیش از  مواد شیمیائی بدون خطر در ظرف 1048

 3 کیلوگرم 5هاي فلزي تا  ظرفمواد شیمیائی بدون خطر در  1049

 3 آهنی هاي   مواد شیمیائی بدون خطر مایع در بشکه 1050

 4 صورت فله همواد شیمیائی بدون خطر ب 1051

 3 کیلویی 5الی  1صورت پودر در قوطی  همواد شیمیائی ب 1052
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 طبقه خطر نوع کاال ردیف

 4 کیلوگرم به باال 5صورت پودر در قوطی   همواد شیمیائی ب 1053

 3 صورت پودر در کارتن هشیمیائی بمواد  1054

 3 صورت خمیر در بشکه همواد شیمیائی ب 1055

 3 کیلوگرم 50کمتر از هاي   صورت مایع در بشکه همواد شیمیائی ب 1056

 2 مواد شیمیائی خشک در بشکه فیبري و پالستیکی 1057

 3 پالت - کارتن  -مواد شیمیائی خشک در کیسه  1058

 4 خطرناك مواد شیمیایی 1059

 3 ت رولرصو هببندي  مواد عایق 1060

 3 )خمیر در بشکه(مواد عایق کاري  1061

 3 )مرباي کنسرو شده ،ترشی(مواد غذائی  1062

 3 مواد غذائی در شیشه 1063

 2 مواد غذائی شکالت 1064

 3 مواد غذایی دامپزشکی 1065

 3 مواد مصرفی فتوکپی و زیراکس در کارتن و پالت 1066

 2 موتور تراکتور 1067

 2 موتور دیزل جهت هواپیما و نیروگاه 1068

 2 موتور دیزل وسائل نقلیه 1069

 2 موتور سردخانه 1070

 3 موتور سیکلت باخطر فرورفتگی و لوازم یدکی موتور 1071

 2 موتور اواپراتور و کندانسور 1072

 2 موز 1073

 3 موکت نمدي 1074

 2 موتور گیربکس 1075

 1 )سشوار(کن   مو خشک 1076

 2 صورت کلوخ وگلوله همواد  ب 1077

 7 )زا آتش(مواد خطرناك  1078

 2 موم صنعتی 1079
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 طبقه خطر نوع کاال ردیف

 2 میخ پرچ 1080

 2 میخ و نعلچه 1081

 2 میز و صندلی پالستیکی 1082

 2 میز و صندلی فلزي 1083

 8 میز و صندلی و مبل چوبی 1084

 3 صورت ورقه همیکا ب 1085

 3 میکروسکوپ 1086

 2 میل پرده 1087

 2 میله فوالدي 1088

 2 میلگرد خالی 1089

 2 میلگرد و روکش ورق 1090

 2 میلگرد همراه با تسمه فوالدي 1091

 3 فورمیکا - نئوپان  1092

 1 )هرنوع(نخ  1093

 2 نارنگی 1094

 3 نسکافه 1095

 2 نشاء گل 1096

 2 هاي دیجیتال نشان دهنده 1097

 2 نشریه 1098

 2 نشت یاب هالوژن 1099

 5 نفت خام 1100

 6 نفت کوره 1101

 6 نفت سفید 1102

 6 نفت گاز 1103

 2 نفتالین 1104

 2 نقاله مورب 1105

 2 نقاله زمینی 1106
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 طبقه خطر نوع کاال ردیف
 6 یا بارنامه تضمینی) سکه و شمش(نقره  1107

 2 نمد فشرده 1108

 2 نوار آلومینیم با آستر کاغذي 1109

 2 پنیربندي  نوار بسته 1110

 3 سیلکون - پلی یروپیلن  -پلی استر  -نوار تفلون  1111

 3  نوار چاپ 1112

 3 نوار چسب پی وي سی 1113

 2 نوار خاردار 1114

 3 نوار سونوگرافی 1115

 3 نوار فلزي بیمتال 1116

 2 نوار فنی 1117

 2 نوار قیراندود 1118

 3 فالپی - کاتریج اي   نوار کاست و حلقه 1119

 3 نوار مصرفی آزمایشگاه 1120

 2 نوار مغناطیسی 1121

 3 نوار نیمه هادي 1122

 3 نورا فکن 1123

 2 صورت تسمه آند هنیکل ب 1124

 2  ورق صورت بهنیکل  1125

 3 وازلین جامد 1126

 3 وازلین مایع 1127

 2 واشر 1128

 2 واشر تفلونی 1129

 2 سرسیلندر تراکتورواشر  1130

 2 واشر فیبري 1131

 2 واکس 1132

 3 واکسن 1133

 2 کش والو حشره 1134

 2 وایر المنت 1135

 2 وایر پالستیکی 1136
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 طبقه خطر نوع کاال ردیف
 2 وایرکات 1137

 3 ورق صورت بهورشو  1138

 4 ورق آهن گالوانیزه 1139

 5 ورق آهن غیرگالوانیزه 1140

 2 ورق استنلس استیل 1141

 3 ورق استیل 1142

 2 ورق پی وي سی 1143

 3 ورق پلی استایرین 1144

 3 ورق حلبی 1145

 3 ورق روي 1146

 3 ورق عایق الکتروموتور 1147

 2 ورق فوالد الکتروموتور 1148

 2 ورق کاربن استیل 1149

 2 ورق کلیشه 1150

 2 ورق مس 1151

 2 ورق نسوز 1152

 2 وسائل پوششی ماشین کاغذ 1153

 2 وسائل ساختمانی فلزي 1154

 11 اي وسائل آزمایشگاهی شیشه 1155

 4 اي وسائل آزمایشگاهی غیرشیشه 1156

 2 آمپول -ویال  1157

 3 اي ویال شیشه 1158

 3 ویدئو، ویدئو پروژکتور و غیره 1159

 2 ویبراتور 1160

 2 یاتاقان 1161

 2 )شلیل و غیرهانواع مانند رسمی، شفتالو، شبرنگ، (هلو  1162

 2 هندوانه 1163

 3 یخچال با خطر خراشیدگی و فرورفتگی 1164

1165 ATM 3 

1166 Vending Machine )3 )دهند  می هایی که با انداختن پول جنس ماشین 
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ذیال به اعالم  ،ها به صورت جداول فوق اعالم نرخاز در ادامه مطالب ارائه شده پس 
 .پرداخته شده استتخفیفات و  يها اضافه نرخ

  :ها تخفیفات و اضافه نرخ. 2.2
  تخفیفات. 2.2.1

 بیمه به صورت نقدي تخفیف پرداخت حق. 2.2.1.1
 بیمه حقنرخ ، نامه به صورت نقدي در زمان صدور بیمه بیمه حقدر صورت پرداخت 

  .درصد مشمول تخفیف شود  10تواند حداکثر به میزان   می
 تخفیف حمل با کانتینر تا مرز ورودي . 2.2.1.2

بیمه مشمول  حق، در صورت حمل مورد بیمه داخل کانتینر از مبدا تا مرز یا بندر ورودي
  .خواهد شد  بیمه حقدرصد تخفیف در نرخ  10حداکثر 
 تخفیف حمل با کانتینر تا مقصد نهایی .2.2.1.3

، نهایی مندرج در بیمه نامهدر صورت حمل مورد بیمه داخل کانتینر از مبدا تا مقصد 
  .خواهد بود بیمه حقدرصد تخفیف در نرخ  20مشمول حداکثر

بایستی عبارت ذیل عینا در بیمه   می ،فوقهاي   در صورت ارائه هر یک از تخفیف: تبصره
  :نامه و یا الحاقیه مربوطه درج شود 

 داخل کانتینر بندي  بستهبا ) مقصد نهایی/ مرز ورودي (بایستی از مبدا تا   می مورد بیمه
واقعی  بیمه حقپرداختی به  بیمه حقدر غیر اینصورت خسارت احتمالی به نسبت ، حمل شود

 .محاسبه خواهد شد
 فارس و دریاي عمان و دریاي خزر تخفیف حمل از کشورهاي حوزه خلیج .2.2.1.4
  بندي شده  هاي طبقه با کشتی

خلیج فارس و دریاي عمان و همچنین در صورت حمل کاال از مبادي کشورهاي حوزه 
 30مشمول حداکثر  بیمه حقنرخ ، شدهبندي  طبقههاي   کشورهاي حاشیه دریاي خزر با کشتی

  .شود  می درصد تخفیف
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 هاي صادراتی  نامه تخفیف بیمه. 2.2.1.5

تواند   می به صورت ریالی و یا ارزي پرداخت شود بیمه حقدر بیمه نامه صادراتی چنانچه 
  .درصد تخفیف شود  60درصد و  40ترتیب حداکثر مشمول به 

  :ها اضافه نرخ .2.2.2
  نشده بندي  مل کاال با کشتی طبقهاضافه نرخ در صورت ح .2.2.2.1

بایستی وسیله   می هاي دریایی در حمل، اي  از آنجا که به موجب تمامی کلوزهاي بیمه
بر این نکته ضروري است حتما در  کیدلذا به منظور تأ، شده باشدبندي  کشتی طبقه، حمل

بدیهی است در صورت . شده قید شودبندي  عبارت طبقه، بیمه نامه و در جلوي کلمه کشتی
مشمول اضافه نرخی  بیمه حقنرخ ) شدهبندي  غیر طبقه(فاقد کالس معتبر هاي   حمل با کشتی

  .درصد نرخ بیمه نامه خواهد شد 30معادل 
  در صورت حمل کاال با کشتی چارتر اضافه نرخ  .2.2.2.2

 30معادل ، شدهبندي  در صورت حمل کاالي مورد بیمه به وسیله کشتی چارتر طبقه
  .گردد  می اضافی بیمه حقمشمول ، درصد نرخ بیمه نامه ارزش مورد بیمه

 50شده معادل بندي  در صورت حمل کاالي مورد بیمه به وسیله کشتی چارتر غیر طبقه
  .گردد  می اضافی بیمه حقدرصد نرخ بیمه نامه مشمول 

  سال  15هاي با سن بیشتر از  اضافه نرخ در صورت حمل با کشتی. 2.2.2.3
سال از تاریخ  15هایی که بیش از  در صورت حمل محموالت بیمه شده توسط کشتی

  .هد گرفتاضافی به شرح جدول ذیل تعلق خوا بیمه حقساخت آنها گذشته است 
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  مرتبط با سن کشتیهاي   اضافه نرخ. 2.5جدول  شماره 
  )بر حسب درصد نرخ پایه(اضافی  بیمه حقنرخ   سن کشتی

  ٪20  سال 20سال لغایت  16

  ٪40  سال 30سال لغایت  21
  ٪60  سال 35سال لغایت  31
  ٪100  سال40سال لغایت  35

  سال به باال 40
نظر مدیریت باربري و بر حسب تصمیم بیمه گر و با اخذ 

  اضافه نرخ ٪200حداقل 

  
    مل کاال بر روي عرشه کشتی اضافه نرخ در صورت ح .2.2.2.4

، در مورد محموالتی که به واسطه یکپارچگی و یا ابعاد زیاد و حجم وسیع مورد بیمه
حمل بایستی بر روي عرشه   می ها در انبارهاي کشتی میسر نبوده و یا عرفا امکان بارگیري آن

حمل روي "اضافی و با درج عبارت  بیمه حقتواند بدون دریافت هیچگونه   می گر بیمه، شوند
موافقت خود را در این زمینه اعالم نماید ؛ لیکن چنانچه  "عرشه طبق عرف مجاز است 

قصد دارد  ،هاي حمل گذار عالما و عامدا بنا به دالیل دیگري از جمله کاهش هزینه بیمه
گذار مکلف  در این صورت بیمه ،محموالت بیمه شده خود را بر روي عرشه حمل نماید

گر را اخذ  گر رسانده و موافقت کتبی بیمه است مراتب را کتبا قبل از حمل به اطالع بیمه
اقدام به  ،پایه بیمه حقدرصد نرخ  30بایستی در ازاي دریافت   می لذا در اینگونه موارد. نماید

 . باشد نمود  می دور الحاقیه و یا بیمه نامه با این مضمون که حمل روي عرشه مجازص
 :بندي شده یمه اضافی براي حمل با کشتی طبقهحداقل حق ب .2.2.2.5

بیمه  باید به لزوم حق گران مخصوصاً بیمه، براي شناورهاي با ظرفیت کمتر از هزار تن -
   . اضافی بیشتر توجه کنند

اضافه نرخ دریافت % 20سال  15تا  11بر با عمر  حمل کاال به وسیله  فلهدر صورت  -
    . )هاي کنونی عالوه بر نرخ(شود  می

شود  اضافه نرخ دریافت می%  50سال  15بر بیش از  در صورت حمل کاال به وسیله  فله  -
  .)هاي کنونی عالوه بر نرخ(
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حق بیمه اضافی %  5سال  15تا  11در صورت حمل کاال به وسیله  تانکرهایی با عمر  -
  .شود اضافی نرخ دریافت می%  20سال  15شود و براي تانکرهایی با عمر بیش از   می دریافت

هاي حمل  ، کشتیمسئولیت حمل کاالهاي مربوط به صنایع نفت و گاز و پتروشیمی -
مسئولیت تخفیف در مورد %  50باشد   می نفت و گاز و محموالت پتروشیمی که دو جداره 

   .نشت دریافت دارد
هاي حمل نفت و گاز و محموالت پتروشیمی که دو  ، کشتیها در مورد سایر نرخ -

  . تخفیف در نرخ خواهند داشت%  25باشند   می جداره
را ها  توان اضافه نرخ می ،معتبر به ثبت رسیدههاي   هایی که در محل براي حمل با کشتی -

  .تا نصف تقلیل داد
  اضافه نرخ بیمه در صورت حمل با شناورهاي متوسط و کوچک. 2.2.2.6

  
  نرخ بیمه حمل با شناورهاي متوسط و کوچک.  2.6جدول شماره 

حداقل نرخ در   نوع پوشش
  هزار

  حداقل افزایش نرخ
عدم تجهیز لنج به 

  سیستم مخابراتی
عدم صدور بارنامه حمل 

  استانداردهاي   طبق فرم
  T.L 4.5  10٪  15٪خسارت کلی 

  ٪15  ٪10  5.5  )بدون عدم تحویل( Cکلوز 
  ٪15  ٪10  6.5  )با عدم تحویل( Cکلوز 

                              

فوق بر حسب مسافت و مقاصد حمل کاال با تخفیف و تشدید بر اساس هاي   نرخ -
    . یابد ها افزایش یا کاهش می تشخیص شرکت

  .شود هاي فوق اضافه می در هزار به نرخ 2براي شناورهاي متوسط و کوچک   -
مخابراتی و اطفاي حریق تجهیز نباشد هاي   الذکر به سیستم در صورتی که شناور فوق  -

   .شود فوق اضافه میهاي   در هزار به نرخ 5/0
در هزار به  5/0در صورتی که بارنامه حمل طبق فرم استاندارد تنظیم نشده باشد   -
   . هاي فوق اضافه شود نرخ
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بادبانی و نظایر آن هاي   و کشتی )دوبه(نرخ حق بیمه براي حمل کاال به وسیله بارج و   -
  . خواهد بود 2 ، 4جدول شماره مقرر در هاي   حداقل سی درصد بیشتر از نرخ

  اضافه نرخ بر حسب پوشش اضافی در هر نوع پوشش . 2.2.2.7
 در هزار  3گردد اضافه نرخ  حملدر صورتی که از هر طریق  Cدر کلوز  -
 3.5اضافه نرخ در صورتی که از هر طریق به اضافه خطر عدم تحویل باشد  Cدر کلوز  -

 در هزار
در یک مرحله در نتیجه  Total lossدر صورت درخواست بیمه  Cو  Bدر کلوزهاي   -
 در هزار 2اضافه نرخ سوزي  آتش

  ها در صورت پوشش خطرات اضافی اضافه نرخ. 2.2.2.8
  در صورت پوشش خطرات اضافیها  اضافه نرخ. 2.7جدول شماره 
  اضافیهاي   بیمه حقنرخ   خطرات اضافی

  در صد30  پوشش تخلیه و بارگیري
  در صد30  پوشش سرقت کلی محموله یا وسیله حمل 

  در صد 30  حذف حق جانشینی
  باربريهاي   اخذ مجوز کتبی از مدیریت بیمه  پوشش خطر جنگ

  باربريهاي   اخذ مجوز کتبی از مدیریت بیمه  پوشش خطر اعتصاب بلوا و شورش داخلی

 پوشش خسارت نامشهود
  

برحسب دو در (نرخ حق بیمه اضافی   مدت
  )هزار

  1  براي مدت دو ماه
  2  چهار ماهبراي مدت 

  2.5  براي مدت شش ماه
  5  براي مدت یک سال

 

    2اضافه نرخ بابت پوشش خسارت نامشهود. 2.2.2.9
گذار و انقضاي مدت اعتبار بیمه نامه  ز رسیدن مورد بیمه به انبار بیمهچنانچه پس ا 

در  )حداکثر یکسال(بیمه را براي مدتی مورد اي   بخواهد پوشش بیمه گذار بیمه، باربري
بایستی در خواست خود را قبل از انقضاي مدت اعتبار بیمه  می، انبارهاي خود تداوم بخشد

شود   می هایی که بابت تمدید این مدت اعمال که اضافه نرخ. نامه باربري مربوطه ارائه نماید
  .باشد  می به شرح ذیل

                                                             
١. Undisclosed Damage Clause 
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  داداعمال شده بابت تمدید قرارهاي   خاضافه نر.  2.2.2.10
  اضافه نرخ بابت تمدید مدت قرارداد. 2.8شماره جدول 
  )برحسب دو در هزار(نرخ حق بیمه اضافی   مدت

  1  براي مدت دو ماه
  2  براي مدت چهار ماه
  2.5  براي مدت شش ماه
  5  براي مدت یک سال

 Total Loss, A,B,Cاضافه نرخ در صورت تمدید مدت اعتبار در کلوزهاي . 2.9جدول شماره 

  نرخ حق بیمه اضافی  تمدید مدت  
  )برحسب درصد نرخ پایه( 

 A,Bبیمه باربري با شرایط کلوز 

  روز اول 15
مقرر براي هر کاال هاي   ده درصد نرخ

مشروط بر این که از دو در هزار مبلغ 
  .بیمه شده کمتر نباشد 

  روز دوم 15
مقرر براي هر هاي   پانزده درصد نرخ

در کاال مشروط بر این که از دو و نیم 
  .هزار مبلغ بیمه شده کمتر نباشد

  روز سوم 15
مقرر براي هر هاي   بیست درصد نرخ

کاال مشروط بر این که از سه در هزار 
  .مبلغ بیمه شده کمتر نباشد

  روز بعدي 15روز چهارم و هر  15

مقرر هاي   بیست و پنج درصد نرخ
براي هر کاال مشروط بر این که از سه 

بیمه شده کمتر و نیم در هزار مبلغ 
  .نباشد

 Totall بیمه باربري با شرایط کلوز 

loss,C  

  یک در هزار مبلغ بیمه شده  روز اول 15
  یک و نیم در هزار مبلغ بیمه شده  روز دوم 15
  دو در هزار مبلغ بیمه شده  روز سوم 15

  دو و نیم در هزار مبلغ بیمه شده  روز بعدي 15روز چهارم و هر  15
شود اضافه حق بیمه   می روز محسوب 15روز نیز معادل  15فوق الذکر کسر در بندهاي   -

    . باشد  می ماقبلهاي   روز شامل مجموع اضافه نرخ 15هر 
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  فصل سوم
  

  اتومبیل بدنه تعرفه بیمه
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      مقدمه
خطرات و صدمات ناشی از آن ، تر از ماشین امروزه با گسترده شدن شهرها و استفاده بیش

ناشی از آن هاي   بیش از پیش مشهود شده است، که براي کنترل، پیشگیري و جبران زیان
  .باشد بیمه راه حل مناسبی می

در پرتفوي اي   که سهم عمده،استاي   بیمههاي   ترین رشته در کشور ما بیمه اتومبیل از مهم
پس از لغو تعرفه در رشته بیمه بدنه اتومبیل از سوي شوراي عالی بیمه در  .صنعت بیمه دارد

  .نمایند  می تعیین نرخاي   مقایسههاي   گران بر اساس نرخ تر بیمه بیش، 1/10/1388تاریخ 
ثر در تعیین ؤمورد عوامل مپژوهشکده بیمه با توجه به تحقیقات و مطالعات گسترده در 

 33نامه شماره چنین با استفاده از منابع متعددي مانند آیین بدنه اتومبیل و هم بیمه حقنرخ 
بیمه و با نظر سنجی از نخبگان این عرصه هاي   شرکتهاي   و بررسی نرخ 81وآیین نامه شماره

ر گرفتن تمام عوامل و نظ مشورتی خود را با درهاي   و مصاحبه با خبرگان در این زمینه، نرخ
 بارکش، اتوکار، سواري،( خودرو نوع: مانند بیمه حقثیرگذار در تعیین نرخ معیارهاي تأ

، )سرنشین تعداد یا و وزن اساس بر( خودرو ظرفیت  ،)نقلیه وسایل سایر یا موتورسیکلت
 ساخت، ، سال)... و عمومی شخصی، سازمانی،( پالك نوع سیلندر، موتور، تعداد حجم

 نقلیه و نوع وسیله ، وزنگذار بیمه خسارتی ، سوابق...) و ABSترمز( خودرو ایمنی امکانات
   .محاسبه و اعالم نموده است ...)و کشاورزي راهسازي، خدماتی، امدادي،(کاربري 

هایی که اطالعاتشان را در اختیار ما قرار دادند، تشکر  باشد از شرکت  می در پایان الزم
   .نماییم
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  تعرفه بیمه بدنه خودرو. 3.1

  )درصد( شخصی  سواري هاي بدنه اتومبیل بیمه حقنرخ .  3.1جدول شماره 
  

 )درصد( بیمه حقنرخ  حداکثر تعهدات مالی مشخصات خودرو ردیف

 سیلندر4تر از  کم 1

 2.1 میلیون ریال 30تا 

 2.2 میلیون ریال 100میلیون ریال تا  30از 

 2.3 میلیون ریال 100مازاد بر 

 سیلندر4 2

 2.3 میلیون ریال 30تا 

 2.4 میلیون ریال 100میلیون تا  30از 

 2.5 میلیون ریال 100مازاد بر 

 سیلندر به باال4 3

 2.5 میلیون ریال 30تا 

 2.6 میلیون ریال 100تا 

 2.7 میلیون ریال 100مازاد بر 

  
  عمومی سواري هاي اتومبیل.  3.2جدول شماره 

 مشخصات خودرو ردیف
اضافی ساالنه  بیمه حقمقدار 

 )درصد(
 65 تاکسی و کرایه خطی، هاي سواري کرایه اتومبیل 1

 55 هاي ویژه آژانس اتومبیل 2

 20  هاي ویژه  تعلیم رانندگی اتومبیل 3

 70 مسافربرهاي   شخصی 4

 150 ویژه مسابقات اتوموبیل رانیهاي   خودرو 5

 35  مخصوص حمل مواد سوختیاتومبیل   6
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  ساخت سال اساس بر اضافی بیمه حق.  3.3جدول شماره 

 سال ساخت نوع خودرو ردیف
اضافی  بیمه حقمقدار 

 )ساالنه(

1 
و انواع ) شخصی و دولتی(سواري هاي   اتومبیل

 ها کرایه
 درصد5  سال 10بیش از 

  
  مسافر حملهاي   اتومبیل.  3.4جدول شماره 

 ردیف
مشخصات خودرو بر 

 اساس ظرفیت
 موارد استفاده وسیله نقلیه

نرخ 
 )درصد(

1 
 21مینی بوس تا ظرفیت 

 نفر

رفت و آمدهاي عمومی شهري، بین شهري و خارج از شهر 
 )پالك کرایه(

3 

  جایی کارکنان، دانشجویان، محصلین  هجاب
 )پالك شخصی، دولتی(

2.7 

2 
اتوبوس با ظرفیت بیش از 

 نفر 21

و آمدهاي عمومی شهري، بین شهري و خارج از شهر رفت 
 )پالك کرایه(

3.5 

  جایی کارکنان، دانشجویان، محصلین  هجاب
 )پالك شخصی، دولتی(

3 

 اتوکارها 3
  

3 

  

  بارکش انواع بدنه بیمه نرخ.  3.5جدول شماره 

 ردیف
مشخصات خوردو بر اساس 

 ظرفیت مجاز بارگیري
 انواع یدك

نرخ 
 )درصد(

 )وانت(حداکثرتا دو تن  1
 2 پالك شخصی

 2.5 پالك کرایه

 )کامیونت(حداکثر پنج تن  2

 3 ، کمپرسی، جرثقیل)چوبی و فلزي(اطاق بار کانتینر

حمل مرغ و سردخانه  - کپسول گاز-حمل شیشه   -تانکر
 دار

3.5 

3 
بیش از پنج تن با انواع یدك 

 ) کامیون(

 تانکر حمل مایعات تانکر حمل شیر،، اطاق بار معمولی
،  بونکر سیمان، )جز مواد سوختی، گاز و اسید به(

 لبه دارفابریک و غیره) کفی( دار، تریلر جرثقیل

2 
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 ردیف
مشخصات خوردو بر اساس 

 ظرفیت مجاز بارگیري
 انواع یدك

نرخ 
 )درصد(

) چادري و فلزي( کانتینردار-یخچال دار - اطاق کمپرسی
تانکر مخصوص  نفت  - حمل کپسول گاز - میکسردار  - 
    گازوییل –

2.5 

 3.5 تانکر مخصوص گاز و مواد اسیدي

 3 تانکر مخصوص بنزین و نفت جت

 1.7 )کفی(تریلر 

 سایر انواع 4
  

2 

  
  کشاورزي و سازي راههاي   ماشین. 3.6جدول شماره 

 مشخصات وسیله نقلیه ردیف
نرخ درصدي 

از ارزش وسیله 
 نقلیه

 1.25 میکسر بدون موتور، لیفت تراك ، غلطک، کمباین، تیلر 1

2 
، )پخش آسفالت(زنجیري، گریدر، بیل مکانیکی، تراکتور، فینیشر بولدوزر، لودر چرخ 

 اسکریپر
1.5 

 2 لودر چرخ الستیکی، دمپر، میکسر چرخ الستیکی بتون 3
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  سیکلت موتور انواع.  3.7جدول شماره

  .شوند  می اضافی بیمه حقدرصد  50مشمول ، پیکهاي   موتور سیکلت بیمه حق -
  

  اضافی وسایل داراي خودروهاي.  3.8جدول شماره 

خودروهایی که داراي وسایل اضافی   ردیف
 اند

 بیمه حقنرخ 
وسایل  بیمه حقنرخ 

 اضافی

1  
حمل  - نشانی آتشهاي   ماشین  -آمبوالنس

سیار هاي   فرستنده - آزمایشگاههاي سیار -خون
 ....و 

حسب مورد و نوع و  
سیستم آن بر اساس تعرفه 

خودروهاي مشابه 
 .باشد می

درصد ارزش لوازم و 3  
 وسایل خودروها 

  
   شده ارائههاي   پوشش دامنه.  3.9جدول شماره 

 )درصد( بیمه حقمقدار  )موضوع بیمه(خطرات تحت پوشش  ردیف

 15 )یخسارت کلی و جزئ( سوزي آتش 1

 25 )یئخسارت کلی و جز(سرقت  2

 70  )یخسارت کلی و جزئ(حادثه  3

 70 ی براي تمام خطرات تحت پوششفقط خسارت جزئ 4

 60 فقط خسارت کلی براي تمام خطرات تحت پوشش 5

  
   

 )درصد(  بیمه حق مشخصات خودرو ردیف

 3.5 موتور  سیکلت گازي 1

 4 و دو سیلندر تک سیلندرهاي   موتور سیکلت 2

 4.5 سایر انواع موتور سیکلت 3
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  یکسال از کمتر  بیمه مدت.  3.10جدول شماره 

 درصدي از حق بیمه سالیانه مدت بیمه ردیف

 5 روز 5تا  1

 10 روز 15روز تا  6از  2

 20 روز 30روز تا16از  3

 30 از یکماه تا دو ماه 4

 40 از دو ماه تا سه ماه 5

 50 از سه ماه تا چهارماه 6

 60 از چهارماه تا پنج ماه 7

 70 از پنج ماه تا شش ماه 8

 75 ماهاز شش ماه تا هفت  9

 80 از هفت ماه تا هشت ماه 10

 85 از هشت ماه تا نه ماه 11

 90 از نه ماه تا ده ماه 12

 95 از ده ماه تا یازده ماه 13

 100 بیش از یازده ماه 14

  اضافیهاي   پوشش. 3.11جدول شماره 
 

هاي اضافی پوشش ردیف  
برابر درصدي از  بیمه حق

خطرات اصلی بیمه حق  

شیشه به تنهاییپوشش شکست  1  5 

 5 تاثیر مواد شیمیایی 2

)سیل و زلزله(پوشش حوادث طبیعی  3  5 

بیمه  قانون 10عدم اعمال ماده  4  10 

باشد از اعالم نرخ سایر  به دلیل اینکه حجم آمار و اطالعات در اختیار کافی نمی -
چون پوشش سرقت درجاي لوازم، نوسانات قیمت، هزینه عدم استفاده  هاي اضافی هم پوشش

خسارت ناشی از آثار اجسام برنده بر روي بدنه اتومبیل و سرقت کلی قطعات  از وسیله نقلیه،
هاي بیمه براساس آمار و اطالعات  شرکت. در هنگام توقف اتومبیل خودداري گردیده است

    . ا محاسبه نمایندهاي اضافی ر توانند نرخ سایر پوشش می
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  تخفیفات.  3.12جدول شماره 

 عامل تخفیف تخفیفات ردیف
  مقدار تخفیف نسبت به

 )درصد(ساالنه  بیمه حق

1 

تخفیف عدم 
وجود 

 خسارت)اعالم(

 25 عدم وجود خسارت در سال اول

 40 عدم وجود خسارت در سال دوم

 50 عدم وجود خسارت در سال سوم

 60 خسارت در سال چهارم و بعد از آنعدم وجود 

2 

تخفیف 
گروهی بر 

اساس کثرت 
 تعداد

دستگاه خودرو  معرفی شده جهت پوشش  100تا  51از 
 بیمه بدنه

15 

دستگاه  به باال خودرو  معرفی شده جهت  101از 
 پوشش بیمه بدنه

20 

3 
تخفیف صفر 

 کیلومتر
 20 خودرو صفر کیلومتر

4 
تخفیف اعضاء 

 علمیهیئت 

خودرو متعلق به  اعضاء هیئت علمی با ارائه مستندات 
 الزم

20 

5 

تخفیف افسران 
راهنمایی و 

  رانندگی

با ارائه  افسران راهنمایی و رانندگیخودرو متعلق به  
 10  مستندات الزم

6 

تخفیف سایر 
هاي  گروه

نظامی و 
  انتظامی

ارائه با  هاي نظامی و انتظامی سایر گروهخودرو متعلق به  
 5   مستندات الزم

7 

تخفیف 
پزشکان  دندان

  و پیراپزشکان

با ارائه  دندانپزشکان و پیراپزشکانخودرو متعلق به 
 10  مستندات الزم

8 

تخفیف بیمه 
بدنه به استناد 
تخفیف عدم 
خسارت در 
بیمه شخص 

 ثالث

 20 دو سال سابقه  عدم خسارت در بیمه نامه شخص ثالث

سابقه  عدم خسارت در بیمه نامه از سه تا چهار سال 
 شخص ثالث

30 

تر  سابقه  عدم خسارت در بیمه نامه  از چهار سال بیش
 شخص ثالث

40 

 10 قبول فرانشیز قبول فرانشیز 9
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  فرانشیز.  3.13جدول شماره 

   ردیف

فرانشیز بر 
اساس 

مشخصات 
 خسارت

 مقدار فرانشیز 

راننده مقدار فرانشیز اضافی بر اساس مشخصات 
 اتومبیل در تاریخ حادثه

تر از  سن راننده کم
  .سال باشد 25

از تاریخ صدور 
 3تر از  گواهینامه کم

 .سال گذشته باشد

1 

 
فرانشیز 
انواع 
 خودرو

فرانشیز 
 خسارت اول

درصد حداقل 10
 ریال 1.000.000

 درصد10 درصد10

فرانشیز 
 خسارت دوم

درصد حداقل 20
 ریال 2.000.000

 درصد10 درصد10

فرانشیز 
 خسارت سوم

درصد حداقل 30
 ریال3.000.000

 درصد10 درصد10

فرانشیز 
خسارت کلی 

  سوزي و آتش

درصد مبلغ 10 
     خسارت

سرقت اعم از 
 کلی و جزئی

درصد مبلغ 20 
     خسارت

فرانشیزخسارت 
شکست شیشه 

 به تنهایی 

درصد مبلغ 20 
 خسارت

    

فرانشیز 
حوادث 

سیل و (طبیعی
 )زلزله

درصد مبلغ 10
خسارت حداقل 
 دو میلیون ریال

    

2 

فرانشیز 
انواع 
موتور 
 سیکلت

 حادثه اول
درصد مبلغ 10

خسارت حداقل  
 ریال 500.000

    

 حادثه دوم
درصد مبلغ 20

خسارت حداقل 
 ریال 1.000.000

    

 حاثه سوم
درصد مبلغ 30

خسارت حداقل 
 ریال 2.000.000

    

 فرانشیز  سرقت
درصد مبلغ 20 

     خسارت
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  چهارمفصل 
  

   اجباري بیمه حق تعرفه
  ثالث شخص
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  مقدمه
کـه میـزان تعهـد    باشـند   هاي بیمه مجاز به فروش آن می حداقل تعهداتی است که شرکت

جانی آن به میزان دیه یک مرد مسلمان در ماه حـرام بـوده و تعهـد مـالی آن نیـز طبـق قـانون        
درصـد تعهـد جـانی     5/2بایـد حـداقل بـه میـزان      1387اصالح بیمه نامه شخص ثالث مصوب 

  .باشد
دسـته کلـی    4هیات وزیران وسایل نقلیـه بـه    ك41574ت/34608شماره نامه  در تصویب

هـاي ثالـث قـانونی     شوند که نرخ بندي می سیکلت تقسیمو موتوري، بارکش برافرسواري، مس
ي برها، با توجه به تعداد سیلندر، در خودروهاي مسافر در خودروهاي سواري و موتورسیکلت

اي  از طبقهبا توجه به ظرفیت حمل مسافر، در خودروهاي بارکش با توجه به ظرفیت بارگیري 
  .دکن به طبقه دیگر تفاوت می

 در کشور تنها عبارت اتومبیل ثالث شخص بیمه حق تعیین در ثرؤم عوامل حاضر حال در
 تعداد جرائم، و تخفیفات خودرو، کاربري ،)و حوادث راننده مالی ،جانی( تعهدات میزان از

 خودروهاي در مسافر حمل ظرفیت ها، سیکلت موتور و سواري خودروهاي در سیلندر
  .باشند بارکش می خودروهاي در بار حمل ظرفیت و يبرمسافر

توسط هیات وزیران و لزوم پذیرش این ریسک  بیمه حقبا توجه به الزام قانونی اعالم 
هاي پیشنهادي مشورتی براي بیمه شخص ثالث  ها، پژوهشکده از اعالم نرخ توسط شرکت

  .نماید تر شدن محاسبات ارائه می اجتناب نموده است اما نکاتی را جهت دقیق
و کاربري آن  نقلیه وسیله هاي عمدتاً ویژگی ،بیمه حق محاسبه فعلی روش در کلی رطو به

 فاکتورهاي سایر بر تکیه با علمی مدل هیچ و است عمل مالك) کامل صورت به نه هم آن(
 وجود بیمه حق محاسبه در راستاي علمی صورت به متغیرها همین از استفاده یا تاثیرگذار

هاي موجود  ریسک اساس بر بیمه حق تعیین جدید راهکارهاي بررسی که با است ندارد و نیاز
  .به روش علمی عمل شود بیمه حق محاسبه براي در این حوزه،

تعیین شده و به هیات محترم وزیران توسط اي  ها در این رشته بیمه نرخ در شرایط فعلی،
ها بر اساس مبناي تعیین  این نرخ. االجرا است که الزم شود گر ابالغ می هاي بیمه شرکت

محسوب ناعادالنه بیمه مبتنی بر ریسک موجود مبناي محاسباتی دقیقی نداشته و به نوعی  حق
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شود و علیرغم نقش باالي رانندگان در تصادفات و خسارات ناشی از آن عمالً  می
   .باشد در تعیین نرخ مبناي عمل نمی هاي راننده ویژگی
 و است تأثیرپذیر اندکی متغیرهاي از شده محاسبه بیمه حق ثالث، شخص بیمه رشته در

 مثال عنوان به گردد؛ می گذاران بیمه از کثیري دسته پایه بیمه حق موجب همگونی امر این
 پرداخت را یکسانی پایه بیمه حق خودرو با تعداد سیلندر مشابه، گذاران داراي بیمه کلیه
 از وسیعی دامنه دارند، که مختلفی شخصیتی هاي ویژگی به توجه با افراد این و کنند می

نوعی پاداش نادرست به  افراد کلیه از یکسان بیمه حق دریافت که آورند می وارد را خسارات
 و هستند محتاط که( رانندگان از اي عده حق که در در حالی ؛توجه و پرریسک بوده افراد کم
  .شود می محسوب عدالتی بی و شده اجحاف ؛)اند نکرده تحمیل بیمه شرکت به را خسارتی

با عدم  و کرده تحمیل ریسک کم افراد بر را مازادي هزینه روش، این به بیمه حق محاسبه
 میزان و داده افزایش را بیمه هاي شرکت خسارت ضریب ،کاهش ریسکدر احتیاط و  هانگیز

   .دهد می کاهش گر بیمه هاي شرکت براي را اي بیمه رشته این سودآوري
  شخص ثالث بیمه حقثر در تعیین ؤعوامل م. 4.1

 خودرو، بر عالوه گذاران بیمه خطرپذیري و ریسک میزان تعیین در عامل مهمترین
 هاي فردي راننده ویژگی نکردن لحاظ که است فردي راننده و کاربري خودرو هاي ویژگی

در ایران  اتومبیل بیمه صنعت در مهم مشکالت از یکی عنوان به بیمه حق محاسبات در
  .باشد می

توان  شخص ثالث را که می بیمه حقثر در محاسبه ؤشده م به طور کلی عوامل شناسایی
تر شخص ثالث در ایران استفاده نمود به شرح جدول زیر پیشنهاد  براي محاسبات دقیق

  :شود می
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  شخص ثالث بیمه حقثر در محاسبه ؤشده م عوامل شناسایی. 4.1جدول شماره 
  

  کاربري خودرو  هاي خودرو ویژگی  هاي فردي راننده ویژگی
  جنسیت - 
  سن - 
  وضعیت تاهل - 
  منجر به اخذ نمره منفی  جرائم رانندگی - 
  نامه تاریخ اخذگواهی - 
  نامه نوع گواهی - 
سابقه تصادفات رانندگی منجر به مرگ یا  - 

  جرح شدید
سابقه تصادفات رانندگی منجر به پرداخت   - 

  خسارت 
  شغل - 
  به شرکت  وفاداري - 
  رتبه اعتباري - 
  تتحصیال سطح - 
  هاي دیگر نامه داشتن بیمه - 
   میزان استفاده از وسایل نقلیه عمومی - 
  شاغل دومم - 

  مدل خودرو/ نوع - 
  ظرفیت و قدرت موتور - 
  تجهیزات ایمنی خودرو - 
  تعداد سرنشین مجاز خودرو  - 
در خودروهاي  ظرفیت بارگیري - 

  بارکش
/ مسافري( بندي خودرو طبقه - 

  )سواري و غیره/ بارکش
  تعداد سیلندر - 
  سال ساخت خودرو - 
دست اول یا دست دوم بودن  - 

  خودرو
  تغییرات ساختاري در خودرو - 

  محل سکونت - 
  نوع استفاده - 
کننده از  گروه استفاده - 

ها و  تعداد رانندهخودرو و 
  هاي آنها ویژگی

مسافت طی شده در یک  - 
  سال

  

  
  

شده بر مبناي  محاسبه بیمه حقدر پایان باید اشاره نمود که پژوهشکده بیمه معتقد است که 
که نیاز به  گردد دریافت نمی بیمه حقگذار  طبقات ریسک نبوده و متناسب با آن از بیمه

  . اصالح دارد
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 ...مسئولیت مدنی ) مازاد(اختیاري تعرفه بیمه : فصل  پنجم
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  پنجمفصل 
  

  ) مازاد(بیمه اختیاري  تعرفه
  مسئولیت مدنی دارندگان 

  وسایل نقلیه موتوري زمینی 
  در مقابل شخص ثالث
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    مقدمه
. باشد هاي مالی و جانی مازاد به تعهدات قانونی می هاي اختیاري، پوشش پوشش

معادل حداقل دیه یک مرد  حداقل پوشش بیمه در خسارت بدنی،گونه که اشاره شد  همان
  .باشد درصد تعهدات بدنی می 5/2معادل  هاي حرام و در بخش خسارت مالی، مسلمان در ماه

     هاي پیشنهادي تعرفه. 5.1
براي جبران و در بسیاري موارد الزم است که تواند  گذار می بیمهکه  با توجه به آن

، که نرخ آن به خریداري کندرا بیمه مازاد  هاي بدنی و مالی بیش از حداقل مزبور، خسارت
  :گردد شرح زیر پیشنهاد می

مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوري زمینی ) مازاد(  حداکثر تعرفه بیمه اختیاري
طبق هاي حرام،  در بخش جانی مازاد بر دیه یک مرد مسلمان در ماهدر مقابل شخص ثالث 

ها ملزم  باشد و شرکت هاي مقرر می درصد تعرفه 80مصوبه شوراي عالی بیمه معادل حداکثر 
بیمه در  مطالعات پژوهشکده حاکی از آن است که بهتر بود این حق. باشند به رعایت آن می

توسط هیات وزیران و در بخش مالی مازاد بر هاي مقرر  درصد تعرفه 70معادل بخش جانی 
  .گردید تعیین میشده  هاي مقرر تصویب درصد تعرفه 90 معادل حداقل قانونی،
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 تعرفه بیمه حوادث راننده : فصل ششم
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  ششمفصل 
  

  بیمه حوادث راننده تعرفه
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  مقدمه
گردنـد و   ظرفیت مجاز وسیله نقلیه، شخص ثالث تلقی میسقف کلیه سرنشینان اتومبیل تا 

ایجاد شده از مزایاي بیمـه شـخص ثالـث    وي  فقط راننده مسبب حادثه که حادثه بر اثر تقصیر
» راننـده بیمـه حـوادث   « توان از اي راننده مقصر می براي پوشش بیمه .مند گردد تواند بهره نمی

ثالـث و   هاي شخص نامه عنوان پوشش مکمل همراه بیمهه نامه ب این بیمهدر واقع . استفاده نمود
  .دگیر تحت پوشش قرار می راننده مقصر حادثه شود و به موجب آن مازاد ارائه می

حسب مصوبه شوراي عالی بیمه ساالنه این پوشش براي انواع وسایل نقلیه  بیمه حقنرخ 
  :باشد به شرح زیر میباشند،  ها ملزم به رعایت آن می که شرکت

  
  بیمه پوشش حوادث راننده مطابق مصوبه شوراي عالی بیمه  حق .6.1جدول شماره 
  موتورسیکلت  بارکش و اتوبوس  ريسوا  نوع وسیله نقلیه

  بیمه حق
تعهد جانی  هزار در 3/0

  هاي حرام در ماه
تعهد جانی در  یک در هزار

  هاي حرام ماه
تعهد  در هزار 25/0

  هاي حرام جانی در ماه
  

هاي زیر براي حوادث راننده توسط  تر بود نرخ دهد که مناسب محاسبات پژوهشکده نشان می
ضمن . شدن تبصره ذیل آن را نیز دارد گردید و پیشنهاد اضافه میاعالم عالی بیمه شوراي 

  .  باشد االجرا می هاي قبلی الزم آنکه بدیهی است تا تغییر مصوبه شورا اجراي نرخ
  

  مطابق محاسبات پژوهشکده  حق بیمه پوشش حوادث راننده. 6.2 جدول شماره
  موتورسیکلت  بارکش و اتوبوس  ريسوا  نوع وسیله نقلیه

  بیمه حق
تعهد جانی  هزار در 35/0

  هاي حرام در ماه
تعهد جانی در  یک در هزار

  هاي حرام ماه
تعهد  در هزار 45/0

  هاي حرام جانی در ماه
در صورتی که اثبات شود راننده موتور سیکلت در هنگام حادثه از کاله ایمنی : تبصره

 کمربند ایمنیاز استفاده نکرده است و یا راننده سواري، اتوبوس یا بارکش در هنگام حادثه 
   .باشد رقم سرمایه قابل پرداخت می% 80، در این حالت استفاده نکرده است
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  هفتمفصل 
      

  مسئولیت مدنی  بیمه تعرفه
  اي پزشکان حرفه
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   مقدمه
هاي  هاي در حال رشد در بیمه اي پزشکان از جمله رشته بیمه مسئولیت مدنی حرفه

هاي بیمه حاکی از آن بوده است که عمده  شرکتمشورت با . گردد مسئولیت محسوب می
آمار خام . کنند هاي مصوب قبلی شوراي عالی بیمه استفاده می هاي بیمه از نرخ شرکت

ها نسبت  دریافتی پژوهشکده و محاسبات میزان ریسک این رشته حاکی از آن است که نرخ
. گردد ها ارائه می نرخ اي داشته باشند که در زیر این بایست رشد قابل مالحظه به قبل می

ها را تعدیل  گذاران و سوابق خود این نرخ ها نسبت به جامعه بیمه بدیهی است که شرکت
  .خواهند نمود

  هاي پزشکی بندي تخصص گروه. 7.1
  :دنشو بندي می خسارت به شرح زیر گروه هاي پزشکی از نظر احتمال ایجاد تخصص. 1

اپیدمیولوژي، متخصص  متخصصمتخصص آلرژي، متخصص آناتومی، . 1گروه
شناسی،  باکتري شناسی، متخصص ایمونولوژي، متخصص الکتروفیزیولوژي، متخصص انگل

عمومی،  خانواده، متخصص بهداشت بهداشت خانواده، متخصص تنظیم بهداشت متخصص
بالینی،  بیوشیمی پوست، متخصص هاي کودك، متخصص بیماري و مادر بهداشت متخصص
 پزشکی ، متخصص)رادیوتراپی( پرتودرمانی متخصص کی،پزش بیوشیمی متخصص

 توانبخشی، متخصص و فیزیکی پزشکی قضائی، متخصص پزشکی اجتماعی، متخصص
پزشکی،  ژنتیک متخصص انسانی، ژنتیک تغذیه، متخصص قانونی، متخصص پزشکی

 شناسی سم متخصص بالینی، مولکولی ژنتیک انسانی، متخصص مولکولی ژنتیک متخصص
 کار، متخصص طب سالمندان، متخصص طب پیشگیري، متخصص طب متخصصعمومی، 

 امور مدیریت شناسی، متخصص قارچ فیزیولوژي، متخصص متخصص فضا، و هوا طب
آزمایشگاهی،  علوم شناسی، متخصص ویروس میکروبیولوژي، متخصص بهداشتی، متخصص

متخصص متخصص طب تسکینی، پزشکان عمومی، متخصص آندوسکوپی، داروسازان و 
  .هاي داخلی بیماري

 و خون هاي بیماري ، فوق تخصص)روانپزشک(متخصص اعصاب و روان . 2گروه
فیزیکال مدیسین و (هاي روماتیسمی  ، فوق تخصص بیماري)انکولوژي و هماتولوژي( سرطان
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هاي کودکان و  متخصص بیماري و گرمسیري، عفونی هاي بیماري متخصص، )روماتولوژي
اي،  هسته هاي آن به جز فوق تخصص نوزادان، متخصص پزشکی تمامی فوق تخصص

 .اورژانس طب ورزشی و متخصص پزشکی خانواده، متخصص پزشکی متخصص

فوق تخصص چشم، ، متخصص و جراح )پاتولوژیست(شناسی  آسیب متخصص. 3گروه
هاي  ، فوق تخصص بیمارينهاي نوزادا ريبیما ، فوق تخصص)توراکس(سینه  قفسه جراح

، )اورولوژي(تناسلی  و ادراري ، متخصص جراح کلیه، مجاري)نفرولوژي(داخلی کلیه 
 هاي ، فوق تخصص جراحی ترمیمی و پالستیک، فوق تخصص بیماريرادیولوژيمتخصص 

  . ریه گوارش، کبد و متابولیسم و فوق تخصص و داخلی غدد فوق تخصص ،و عروق قلب
جراح بیهوشی، متخصص جراحان عمومی،  زنان و زایمان،متخصص جراح . 4گروه
 متخصص، )ENT( بینی حلق و، گوشمتخصص  ،)نوروسرجري( مغز و اعصابمتخصص 

 .دندانپزشکان وصورت و ارتوپدي و تروماتولوژي، جراح متخصص فک

به شرح جدول زیر تعیین  بند فوقهاي مذکور در  براي گروه بیمه حقحداقل نرخ  -
    :شود می

  هاي تخصصی پزشکی براي انواع گروه بیمه حقحداقل نرخ . 7.1 جدول شماره

  گروه
  نرخ حق بیمهحداقل 

  میلیون ریال 1000مازاد بر نسبت به   میلیون ریال 1000سالیانه  تعهد تا سقف

  درهزار 3.25  درهزار 5.25  1گروه

  درهزار 4.25  درهزار 7.25  2گروه 

  درهزار 5.75  درهزار 9.5  3گروه 

  درهزار 7.25  درهزار 12  4گروه 

 اضافی به میزان بیمه حقها را نیز با دریافت  لیت رزیدنتئوتوانند مس بیمه می موسسات -
  .گروه مربوطه بیمه نمایند بیمه حق درصد 50حداقل

بیمه اضافی منطبق با  بایست حق موسسات بیمه براي پزشکان با سابقه خسارت باال می  -
  . هاي قبلی آنها در نظر بگیرند حجم خسارت
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 موسساتگذار در طول مدت بیمه موجب بروز خسارتی نگردد،  در صورتی که بیمه -
 بیمه حقهایی به شرح زیر در  حسب مورد تخفیف ،توانند در زمان تمدید بیمه نامه بیمه می

  :متعلقه منظور نمایند
  گذار بیمه خسارتی تخفیف بر اساس سوابق. 7.2 جدول شماره

 بیمه حقمقدار تخفیف نسبت به   زمان تمدید بیمه نامه  ردیف
  )درصد(پایه 

  5  براي سال اول تمدید بیمه نامه  1

  10  براي سال دوم تمدید بیمه نامه  2

  15  تمدید بیمه نامهبراي سال سوم   3

  20  تمدید بیمه نامهبراي سال چهارم   4

  25  براي سال پنجم به بعد  5

  
توانند براي پزشکانی که مسئولیت آنها به موجب یک قرارداد به  موسسات بیمه می -

 بیمه حقهایی به شرح زیر در  گیرد، تخفیف صورت گروهی تحت پوشش بیمه قرار می
  :متعلقه منظور نمایند

  تخفیف براي قراردادهاي گروهی .7.3 جدول شماره

 بیمه حقمقدار تخفیف نسبت به   تعداد افراد گروه  ردیف
  )درصد(پایه 

  5  نفر 50الی  15متشکل از هاي   گروه  1
  10  نفر100الی  51متشکل از هاي   گروه  2
  15  نفر 200الی  101متشکل از هاي   گروه  3
  20  نفر 400الی  201متشکل از هاي   گروه  4
  25  نفر به باال 401متشکل از هاي   گروه  5

  :اعمال تخفیف مذکور در این بند مشروط بر آن است که *
  .گروه با هدفی غیر از عقد قرارداد بیمه تشکیل شده باشد. 1
  .درصد از اعضاي گروه متقاضی این نوع بیمه باشند 70حداقل . 2
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  زشکی هاي پیراپ گروه. 8.1
 :شوند بندي می تقسیمدسته زشکی به صورت زیر به چهار  پهاي پیرا گروه

  کانزش پیراپ طبقات شغلی. 8.1 جدول شماره
  طبقات شغلی پیراپزشکان  گروه

  1گروه
هاي پزشکی، تکنولوژي پرتوشناسی، فیزیک پزشکی، بهیاران سایر  بیوتکنولوژي پزشکی، فوریت

  هاي نوارنگاري ، تکنسین*ها بخش

  2گروه
دیالیز و اتاق اورژانس، ، NICU،CCU ،ICUهاي زنان،  بخشرادیولوژي، بهیاران شاغل در  تکنسین

  شناسی و انتقال خون، تکنسین داروخانه کارشناسان خون، عمل

  3گروه
شاغل در (ها، ماماها  کارشناسان فیزیوتراپی، کارشناسان علوم آزمایشگاهی، پرستاران سایر بخش

  )مطب

  4گروه
هاي  تکنسین ،نکاران دهان و دندا ، دندانپزشکان تجربی و بهداشت)شاغل در بیمارستان(ماماها 

دیالیز و اتاق عمل، اورژانس، ،  NICU ،CCU ،ICU ،زنان هاي بخششاغل در بیهوشی، پرستاران 
   هاي اتاق عمل تکنسین

    ، پوست، داخلی، اسکوپی و آنژیو)درمانگاه(روان، اطفال، کلینیک : ها سایر بخش*
 

  :دنشو به شرح زیر تعیین می فوقهاي مذکور در جدول  براي گروه بیمه حقحداقل نرخ 

  )در هزار(هاي پیراپزشکی  براي انواع گروه بیمه حقحداقل نرخ . 8.2 جدول شماره

  نرخ حق بیمه  گروه
  میلیون ریال 1000مازاد بر نسبت به   میلیون ریال 1000سالیانه  تعهد تا سقف

  6/0  8/0  1گروه
  8/0  15/1  2گروه 
  3/1  6/1  3گروه 
  2  75/2  4گروه 

در هزار مبلغ تعهد  4در مورد ماماهایی که داراي مطب مستقل هستند به  بیمه حقنرخ  -
   .یابد افزایش می

بیمه اضافی منطبق با  بایست حق موسسات بیمه براي پیراپزشکان با سابقه خسارت باال می  -
  . هاي قبلی آنها در نظر بگیرند حجم خسارت
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 بیمه حقدرصد  20هاي فوق را با دریافت  مسئولیت دانشجویان در هر یک از رشته -
  .توان تحت پوشش قرار داد اضافی می

سوپروایزر . باشد همان گروه می بیمه حقها مشمول  سوپروایزر در هر یک از بخش -
  .گردد منظور می 3گروه  ءو آموزشی جز 2گروه  ءبالینی جز

اضافی  بیمه حقدرصد  20هاي پزشکی با دریافت  غل در مطبپرستاران و بهیاران شا -
  .توانند تحت پوشش قرار گیرند می

درصد، براي سال  5نامه  تخفیف عدم خسارت در طول بیمه براي سال اول تمدید بیمه -
  .باشد درصد می 20درصد و سال چهارم 15درصد، براي سال سوم  10 مدو

تا  51نفر پنج درصد، از  50تا  15متشکل از  هاي تخفیف قابل اعمال در مورد گروه -
نفر بیست درصد و  400تا  201نفر پانزده درصد، از  200تا  101نفر ده درصد، از  100

  .باشد وپنج درصد می نفر بیست 400متجاوز از 
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  ي پیشنهاديها تعرفه. 9.1
 معادل ریال میلیون انصدپ ارزش تا هاي محموله براي) حمل( بارنامه هر بیمه حق نرخ -

  .محموله ارزش هزار در 5/0
 در 2/0 باشد  ریال  میلیون  انصدپ از  بیش  آن  محموله  ارزش  که  هایی  بارنامه  بیمه حق  نرخ -
 اضافه 1 بند  بیمه حق  مبلغ  به و  شده  محاسبه  ریال  میلیون پانصد  مبلغ مازاد  به  نسبت هزار

  .شود می 

 و  ،گچ معدنی  هاي سنگ ، علوفه ، غالت ، آالت آهن منحصراً ذارگ بیمه   که  مواردي در -
  نصف  به  بیمه حق  نرخ نماید می  حمل  فله  صورت  به را  ساختمانی  مصالح سایر یا و  سیمان
    .یابد می  تقلیل
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  مقدمه 
بازرگانی در سطح گسترده، با هاي   کننده امنیت مالی براي فعالیت مینبیمه به منزله تأ

تعادلی مالی ناشی از تحقق  بازگانان را در مقابل بی، مالیهاي   جبران خسارت و زیان
احتمالی به دوش هاي   بازرگانان با انتقال ریسک. کند  می احتمالی حمایتهاي   ریسک

  .د کردنگر کلیه تالش خود را معطوف به تجارت خویش خواه بیمه
دهد، خدمات مالی   می تر از پیش خود را نشان تحولی که امروزه در بازارهاي جهانی بیش

خود را در بیمه گران فعالیت . کنند  می سسات بیمه ارائهؤو مها  موازي است که بانک
نیز به ارائه نوعی ها  اند، و در همین حال بانک دیگر خدمات مالی توسعه دادههاي   بخش

مشترك بین هاي   بیمه اعتبار یکی از فعالیت. اند به مشتریان خود پرداختهاي   خدمات بیمه
ش نقاي   از این رو دستیابی به نرخ عادالنه و منطقی در این رشته بیمه. بانک و بیمه است

گذاران  ثري در توسعه و تجارت و بازرگانی خواهد داشت و سبب افزایش اعتبار بیمهؤم
  . گردد می

در همین راستا پژوهشکده بیمه با اتکا به مطالعات و تحقیقات انجام داده در مورد تعیین 
بعد از ( 34نامه شماره  نرخ بیمه اعتبار صادرات کاال و با استفاده از منابع گوناگونی مانند آیین

و نیز  81نامه شماره و آیین) 25/2/1386اصالحات مصوب شوراي عالی بیمه در تاریخ 
هاي   اقدام به محاسبه و اعالم نرخ نظران، استفاده از نظرات و تجربیات نخبگان و صاحب

   .مشورتی نموده است
اعتبار صادرات کاال بیمه حقتعرفه   

دوره اعتبار مجاز انواع نرخ  بیمه اعتبار صادرات کاال با رعایت   .10.1
 کاالها

 ،در مواردي که خریدار یا ضامن، بانک مرکزي یا وزارت دارایی کشور خریدار باشد
مندرج در (حداقل نرخ بیمه اعتبار صادرات کاال با رعایت دوره اعتبار مجاز انواع کاالها 

به شرح  توسط پژوشکده بیمه محاسبه گشته است که ،و حداقل یک ماه )10.2جدول شماره 
  : باشد می جدول زیر
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   حداقل نرخ بیمه اعتبار صادرات کاال.  10.1جدول شماره 

 گروه ریسک  نرخ به درصد

 1 0.01×  )دوره اعتبار 0.4+(

 2 0.02×  )دوره اعتبار0.5+(

 3 0.03× )دوره اعتبار0.8+(

 4 0.04×  )دوره اعتبار 1+(

 5 0.05×  )دوره اعتبار 1.5+(

 6 0.07×  )اعتباردوره  2+(

 7 0.09×  )دوره اعتبار2.5+(

 

  منظور از دوره اعتبار، فاصله زمانی تاریخ حمل و تاریخ سررسید پرداخت به ازاي هر
    .باشد ماه می

 درصد اضافه  10ماه باشد به ازاي هر ماه مازاد  23که دوره اعتبار بیش از  در صورتی
  .نرخ منظور خواهد گردید

 کاال طی چند مرحله حمل گردد، دوره اعتبار بر اساس میانگین مدت که  در مواردي
  .دوره اعتبار در هر مرحله حمل محاسبه و تعیین خواهد شد

 هر قسط جداگانه  بیمه حقکه بهاي کاال به صورت قسطی پرداخت گردد،  در مواردي
 .محاسبه خواهد شد
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کاالطول دوره اعتبار مجاز بر حسب نوع . 10.2جدول شماره   
 

 ردیف انواع کاال طول دوره اعتبار مجاز

 1 مواد خام ماه 6

 2 کاالهاي مصرفی ماه 6

 3 کاالهاي مصرفی بادوام سال 2

اي کاالهاي واسطه سال 2  4 

اي کاالهاي شبه سرمایه سال 4  5 

اي کاالهاي سرمایه تر سال یا بیش 5  6 

کامل آالت ماشین تر سال یا بیش 5  7 

 
 ها اضافه نرخ  .10.2
دولتی به عنوان خریدار یا ضامن، متعهد پرداخت هاي   که سایردستگاه در صورتی -

  .درصد اضافه نرخ منظور خواهدشد 5شوند، 
نظیر (که خریدار خصوصی با تضمین یک بانک، متعهد پرداخت شود در صورتی -

که  نامه بانکی، برات تضمین شده توسط بانک و یا سایر مواردي ، ضمانتL/C اعتبار اسنادي
 .درصد اضافه نرخ منظور خواهدشد 10، )شود یک بانک متعهد پرداخت می

نظیر ابزار ( که خریدار خصوصی بدون تضمین بانکی، متعهد پرداخت شود  در صورتی  -
درصد اضافه نرخ منظور  60، )پرداخت حساب باز، وصولیهاي ساده و فاقد تضمین بانکی

  .خواهدشد
  فرانشیز .10.3
درصد فرانشیز براي  10با لحاظ حداقل  .10.1شماره مذکور در جدول هاي   نرخ -

  .باشد  می درصد براي خطرات غیرسیاسی 15خطرات سیاسی و 
 کشورها بندي  طبقه .10.4

عمدتاً بر ، 10.3ریسک سیاسی و اقتصادي کشورها مندرج در جدول شمارهبندي  طبقه
بخشی از کشورها را مورد  OECD، در این تقسیم بندي. باشد  می OECDبندي  مبناي تقسیم

دقیق  هاي   اما برطبق بررسی، خط تیره نمایش داده است را باها  مطالعه قرار نداده است و آن
. و گسترده پژوهشکده در این زمینه، براي  برخی از این کشورها طبقه  خطر تعریف گشت

. 10.3شماره  در جدول که اند نشدهبندي  هم چنین برخی از کشورها به دلیل درآمد باال طبقه
    .اند با صفر مشخص شده
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   بندي ریسک سیاسی و اقتصادي کشورها طبقه. 10.3جدول شماره 

 کد نام کشور ردیف
طبقه 
 ریسک

 کد نام کشور ردیف
طبقه 
 ریسک

 ISL 0 ایسلند AZE 5 33 آذربایجان 1
 -  BRB باربادوس ARG 7 34 آرژانتین 2
 BHS 3 باهاما ABW 4 35 آروبا 3
 BHR 4 بحرین ZAF 3 36 آفریقاي جنوبی 4
 BRA 3 برزیل CAF 7 37 آفریقاي مرکزي 5
 -  BMU برمودا ALB 6 38 آلبانی 6
 BRN 2 برونئی DEU 0 39 آلمان 7
 BDI 7 بروندي ATG 6 40 آنتیگوا و باربادو 8
 BLR 7 بالروس AND _ 41 آندورا 9

 BEL 0 بلژیک AGO 5 42 آنگوال 10
 BGR 4 بلغارستان AUT 0 43 اتریش 11
 BLZ 6 بلیز ETH 7 44 اتیوپی 12
 BGD 6 بنگالدش JOR 5 45 اردن 13
 BEN 6 بنین ARM 6 46 ارمنستان 14
 BTN 6 بوتان ERI 7 47 اریتره 15
 BWA 2 بوتسوانا UZB 6 48 ازبکستان 16
 BFA 7 بورکینافاسو ESP 1 49 اسپانیا 17
 BIH 7 بوسنی و هرزگوین AUS 0 50 استرالیا 18
 PRY 5 بولیوي EST _ 51 استونی 19
 PNG 5 پاپوآ گینه نو SVN 1 52 اسلوونی 20
 BOL 6 پاراگوئه SVK 1 53 اسلوواکی 21
 PAK 7 پاکستان AFG 7 54 افغانستان 22
 -  PLW پاالئو ECU 7 55 اکوادور 23
 PAN 3 پاناما ARE 2 56 امارات متحده عربی 24
 PRT 1 پرتغال IDN 3 57 اندونزي 25
 PER 3 پرو GBR 0 58 انگلستان 26
 -  PYF پلی نزي فرانسه URY 3 59 اوروگوئه 27
 -  PRI پورتوریکو UKR 7 60 اوکراین 28
 TJK 7 تاجیکستان UGA 6 61 اوگاندا 29

30 
ایاالت متحده 

 آمریکا
USA 0 62 تانزانیا TZA 6 

 THA 3 تایلند ITA 1 63 ایتالیا 31
 TKM 6 ترکمنستان IRL 1 64 ایرلند 32
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 کد نام کشور ردیف
طبقه 
 ریسک

 کد نام کشور ردیف
طبقه 
 ریسک

 -  SMR سان مارینو TUR 4 97 ترکیه 65
 LKA 6 سریالنکا TTO 2 98 ترینیداد و توباگو 66
 _ KNA سنت کیتس و نویس TGO 7 99 توگو 67

 -  LCA سنت لوسیا TUN 4 100 تونس 68
 _ SXM سنت مارتن TON  - 101 تونگا 69

 _ VCT سنت وینسنت و گرانادا TUV _ 102 تووالو 70

 SGP 0 سنگاپور TLS 6 103 تیمور شرقی 71
 SEN 6 سنگال JAM 7 104 جامائیکا 72
 SWE 0 سوئد DZA 3 105 الجزایر 73
 SWZ 6 سوازیلند SLB  - 106 جزایر سلیمان 74
 SDN 7 سودان CYM  - 107 جزایر کایمان 75
 SSD 7 سودان جنوبی MHL _ 108 جزایر مارشال 76
 SUR 6 سورینام VIR  - 109 جزایر ویر جین 77
 CHE 0 سوئیس COG 6 110 جمهوري کنگو 78
 SYR 7 سوریه KSV 7 111 جمهوري کوزوو 79
 SOM 7 سومالی DJI 7 112 جیبوتی 80
 SLE 7 سیرالئون TCD 7 113 چاد 81
 SYC 7 سیشل CZE 0 114 چک 82
 CHL 2 شیلی CHN 2 115 چین 83
 SRB 6 صربستان TWN 1 116 چین تایپه 84
نگرو صربستان ومونته DNK 0 117 دانمارك 85  MNE 6 
 IRQ 7 عراق DOM 5 118 دومینیکن 86
 SAU 2 عربستان سعودي DMA _ 119 دومینیکا 87
 OMN 2 عمان RWA 7 120 روآندا 88
 GHA 5 غنا ROU 4 121 رومانی 89
 RUS 3 فدراسیون روسیه ZMB 5 122 زامبیا 90
 FRA 1 فرانسه ZWE 7 123 زیمبابوه 91
 ISR 7 فلسطین اشغالی JPN 0 124 ژاپن 92
 FIN 0 فنالند STP _ 125 سائوتومه و پرینسیپ 93
 -  FJI فیجی CIV 7 126 ساحل عاج 94
 PHL 3 فیلیپین SLV 4 127 السالوادور 95
 CYP 2 قبرس WSM  - 128 ساموا 96
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 کد نام کشور ردیف
طبقه 
 ریسک

 کد نام کشور ردیف
طبقه 
 ریسک

لسوتو  KGZ 7 161 قرقیزستان 129  LSO 5 

 LUX 0 لوگزامبورگ KAZ 5 162 قزاقستان 130

131 
کالدونیاي 

 جدید
NCL  - 163 لهستان POL 1 

 LBR 7 لیبریا KHM 6 164 کامبوج 132

 LBY 7 لیبی CMR 6 165 کامرون 133

 LTU 2 لیتوانی CAN 0 166 کانادا 134

 LIE 0 لیختن اشتاین HRV 5 167 کروواسی 135

 MDG 7 ماداگاسکار KOR 1 168 کره جنوبی 136

 MAC 2 ماکائو PRK 7 169 کره شمالی 137

 MWI 7 ماالوي COL 4 170 کلمبیا 138

 MLT 2 مالت KEN 6 171 کنیا 139

 MDV 5 مالدیو COD 7 172 کنگو 140

 MYS 2 مالزي CUB 7 173 کوبا 141

 MLI 0 مالی CUW _ 174 کوراسائو 142

 HUN 1 مجارستان COM  - 175 کومور 143

 QAT 3 قطر KWT 2 176 کویت 144

 MAR 3 مراکش  CPV 6 177 کیپ ورد 145

 EGY 6 مصر KIR  - 178 کیریباتی 146

 MNG 5 مغولستان  GAB 5 179 گابن 147

 MKD 5 مقدونیه GMB 7 180 گامبیا 148

 MEX 3 مکزیک GRD  - 181 گرانادا 149

 MRT 7 موریتانی GEO 6 182 گرجستان 150

 MUS 3 موریس GRL  - 183 گرینلند 151

 MOZ 6 موزامبیک GTM 5 184 گوآتماال 152

 MDA 7 مولداوي GUM  - 185 گوام 153

 MCO 0 موناکو GUY _ 186 گویان 154

 MMR 7 میانمار GIN 7 187 گینه 155

 -  FSM میکرونزي GNQ 7 188 گینه استوایی 156

 _ NRU نائورو GNB 7 189 گینه بیسائو 157

 NAM 3 نامیبیا LAO 7 190 الئوس 158

 NPL 7 نپال LBN 7 191 لبنان 159

     NOR 0 نروژ LVA 4 192 لتونی 160



 تعرفه بیمه اعتبار صادرات کاال    : فصل دهم
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 کد نام کشور ردیف
طبقه 
 ریسک

 کد نام کشور ردیف
طبقه 
 ریسک

 VNM 5 ویتنام PSE 7 201 نوار غزه و کرانه باختري 193

 HTI 7 هائیتی NER 7 202 نیجر 194

 NLD 0 هلند NGA 5 203 نیجریه 195

 HND 6 هندوراس NIC 7 204 نیکاراگوئه 196

 IND 3 هندوستان NZL _ 205 نیوزلند 197

 VUT  - 206 وانواتو 198
هنگ 
 کنگ

HKG 1 

 YEM 7 یمن CRI 3 207 کاستاریکا 199

 GRC 2 یونان VEN 7 208 ونزوئال 200
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