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 تفاوت بیمه باربری با مسئىلیت متصدیان باربری چیست؟

 .در این مقاله قصد داریم به تفاوت بیمه باربری با بیمه متصدیان بپردازیم

دوى  وىشو   2شوىدد  شوام   جا می های باربری جابه کاالهایی که بین شهرها و از طریق شرکت تمام
 :ای هستند بیمه

ها که همان صاحبان کواال هسوتند شوام  اشو ا   گذار آن هایی هستند که بیمه دامه دى  اول  بیمه1.
 .باشد ی امىال می ی بیمه ها در زمره ی آن ادد و بیمه حقیقی و حقىقی

های  ادود و جو ب بیموه ودقو  و باربری های حم  ها شرکت گذار آن هایی هستند که بیمه دوم بیمهدى  2.
 .آیند حساب می مسئىلیت به

الزم است ابتدا برخی اصطالحات مربىطه مادند خطرات تحت وىش   زمان شرو  و خاتموه تههودات 
ها مىردبررسوی قورار  دامه ن بیمهگر در هریک از ای های خارج از تههدات بیمه گر و همچنین خسارت بیمه
 .بگیرد

 :نامه باربری داخلی و خطرات تحت پىشش در آن بیمه

های باربری است که صاحبان کاال جهت تضمین سالمت  دامه دامه باربری داخلی یکی از ادىا  بیمه بیمه
خطورات  کاالهای خىد تا رسیدن به مقصد که درواقع یکی از شهرهای داخلی کشىر است آن را تهیه و

باشد را در  گذار( می  که شام  خطرات اصلی و خطرات اضافی )بنا به درخىاست بیمه تحت وىش  آن
 .کنند بیمه باربری درخىاست می

 :خطرات اصلی

سىزی  تصادف  واژگىدی و یا سوقى  وسویله دقلیوه  خطرات اصلی شام  حىادث غیرمنتظره دظیر آت 
 .باربری است
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 :خطرات اضافی

شوىد و  گذار یا همان صاحب کاال به خطرات اصولی اضوافه می با تىجه به درخىاست بیمهاین خطرات 
 :ادد از ها عبارت ترین آن رایج

 سرقت کلی محمىله با وسیله دقلیه .1
 خسارات داشی از ت لیه و بارگیری  .2
 خسارات داشی از ورتاب شدن کاال از روی وسیله حم   .3
 خسارات داشی از آبدیدگی .4
 شده بندی حم  دریایی بین بندرها و ج ایر ایرادی با کشتی طبقه خطر غرق کاال در  .5

گوذار بیشوتر  بدیهی است هرچه خطرات تحت وىش  اف ای  یابد حوق بیموه ورداختوی تىسوم بیمه
 .خىاهد شد

 :نامه باربری داخلی گر در بیمه شروع و خاتمه تعهدات بیمه

شىد و هشوت  کاال تىسم وسیله دقلیه باربری آغاز میدامه باربری از زمان بارگیری  طىرکلی اعتبار بیمه به
گذار در مح  مقصد و یا تحىی  آن بوه شو گ گیردوده خاتموه  روز بهد از رسیدن محمىله به ادبار بیمه

 .یابد می

زودتور خاتموه  بیمه بواربریای زودتر به مقصد برسد و سالمت آن تایید شىد  بدیهی است اگر محمىله
 .یابد می

 :نامه باربری داخلی گر در بیمه های خارج از تعهدات بیمه خسارت

 .شده باشد کسری کاال مگر اینکه این کسری مستقیمًا داشی از خطرات تحت وىش   حادث  .1
 دست یا جفت کاه  قیمت محمىله به علت داقگ شدن  .2
بندی و برچسب کاال  مگر اینکه اص  کواال دیو  دچوار خسوارت شوده  خسارت واردشده به بسته .3

 .باشد
 کسر وزن مهمىلی و یا متهارف کاال .4
 ...خسارت داشی از اتفاق غیرمنتظره مادند جنگ  شىرش و .5
 ای های مستقیم و غیرمستقیم داشی از ادفجارهای هسته خسارت .6

https://www.wbar.ir/%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%db%8c/
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 تغییر مسیر عادی و متهارف وسیله حم  کاال خسارت داشی از هرگىده  .7
 خىدسىزی کاال .8
خسارت داشی از برخىرد مستقیم محمىله با جسم خارجی و یا افتادن بار از روی وسیله حمو    .9

 )گذار قاب  وىش  خىاهد بىد کاال )البته این مىرد با ورداخت حق بیمه اضافی تىسم بیمه

گری قىادین مش گ و م صى  خوىد را در رابطوه  کت بیمهشده و اینکه هر شر  با تىجه به مىارد گفته
 .گر باشد با بیمه ادىا  کاال دارد ممکن است مىارد دیگری دی  ج ب عىام  خارج از تههد شرکت بیمه

 
 تفاوت بیمه باربری با بیمه متصدیان باربری چیست؟           

 :ونقل و خطرات تحت پىشش در آن نامه مسئىلیت متصدیان حمل بیمه

ودق  و  های حم  ودق  درواقع دىعی بیمه باربری است که در آن شرکت بیمه مسئىلیت متصدیان حم 
هوا توا رسویدن بوه مقصود  های ارسالی جهت تضمین سوالمت آن باربری اقدام به بیمه کردن محمىله

 .کنند می

 .در این روش صاحبان کاال دخالت چندادی در دى  و امىر بیمه دداردد

 :باشد نامه شامل مىارد ذیل می پىشش در این نىع بیمهخطرات تحت 

 ب جابت تصادف و واژگىدی ماشین حم  کاال و یا برخىرد کاال به شی 
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 دقلیه  وسیله  از روی  شدن  کاال در اجر ورتاب  وارد به  های خسارت  
  سىزی  واژگىدی و حىادث طبیهی اتفاقات غیرمنتظره مادند آت 
 ه باربری به همراه تمام محمىلهبه سرقت رفتن وسیله دقلی 

 :زیر دی  خىاهد بىد  های ه ینه  خىد متههد جبران  درصد تههدات  تا بیست  گر دامه بیمه در این دى  بیمه

های الزم جهت دجات کاال از خسارت و یا جلىگیری تىسهه خسارت برای محمىله بهود از  ه ینه .1
 .گر باشد بیمه وقى  حىادجی که جبران خسارت آن ج ب تههدات شرکت

در   شوده بیمه  در ارتبوا  بوا خطورات  متهوارف  صوىرت به  گذار که از بیمه  و دفا   دادرسی  ه ینه  .2
 . باشد  شده جبت  قضایی  مراجع

 :ونقل نامه مسئىلیت متصدیان حمل گر در بیمه شروع و خاتمه تعهدات بیمه

شىد و وس از رسیدن کاال بوه مقصود و شورو   این دى  بیمه بهد از شرو  بارگیری در مبدا کاال آغاز می
 .دامه باط  خىاهد شد شده در بیمه ت لیه تمام تههدات جبت

 :ونقل نامه مسئىلیت متصدیان حمل گر در بیمه های خارج از تعهدات بیمه خسارت

وارد   مو موىرد ح  کواالی  زیر به  عىام   دردتیجه  و یا غیرمستقیم  طىر مستقیم به  که  هایی خسارت  جبران
 : گر دیست باشد در تههد بیمه  آمده

 درامادت و یا هر عملی که برای واردکردن خسارت به کاال باشد جه  سند و خیادت .1
 .فشان   آت    زل له   طىفان مادند سی   طبیهی و غیرمنتظره  حىادث  .2
    بلىا  ضبم و مصادره   اعتصاب   شىرش جنگ .3
  ای هسته  وادفهاالت فه رادیىاکتیى و   تشهشهات .4
داشتن دقگ داخلی تىسم کاال و بروز خسوارت تىسوم کواال مادنود خىدسوىزی برخوی موىاد   .5

 شیمیایی
 وارده بر کاال مادند کاه  ارزش کاال در بازار  غیرمستقیم  خسارت  هرگىده .6
 و غیرمجاز  قاچاق  کاالهای  حم   .7
  و بارگیری  ت لیه  هنگام  خسارت  .8
  دامه گىاهی  دى   به  با تىجه  دقلیه  وسیله  رادندگی  برای  ادندهر  صالحیت  عدم  .9
 دامه باشد تحت وىش  این بیمه  خطرات  از تحقق  داشی  که   مگر این   آبدیدگی   روددگی ری ش .11
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  محمىله  وزن  طبیهی  کاه   .11
  درامادت از خیادت  داشی  سرقت  و یا هر دى   از محمىله  قسمتی  سرقت  .12
 کاال  فقدان .13
 گر بیمه  قبلی  ج  با مىافقت  حم   تغییر وسیله  .14
 کاال  بندی و بسته  عالمت  وارده به  خسارت .15

 .وىش  بىد  قاب   اضافی  بیمه  حق  ورداخت  مشرو  به  و آبدیدگی  و بارگیری  از ت لیه  داشی  خسارت

ونقدل  حملنامه مسئىلیت متصددیان  نامه باربری داخلی نسبت به بیمه های بیمه مزیت
 :برای صاحبان کاال

گذار ش صیت حقیقی یا حقىقی است کوه  های باربری بیمه شام  کاالی ارسالی است و بیمه در بیمه_۱
 .محمىله را بیمه کرده است

تىادد حق جادشوینی خوىد را  گر می دامه باربری داخلی در صىرت وقى  خسارت احتمالی بیمه در بیمه_۲
 .جبران خسارت وارده اعمال کندودق  جهت  دسبت به شرکت حم 

طىرمهمىل دسبت بوه متصودی  ودق  داخلی حق جادشینی به دامه مسئىلیت متصدیان حم  اما در بیمه
 .شىد اما ممکن است در مىرد مسبب حادجه )مادند رادنده( این حق اعمال گردد ودق  لحاظ دمی حم 

باشد؛ بنابراین در  ای می های بیمه کاال و شرکتدامه باربری داخلی قرارداد مستقیم بین صاحبان  بیمه_۳
این دى  قراردادها مذاکرات رودررو یکی از عىام  مؤجر در اجورای بهینوه مفواد قورارداد و حفوف منوافع 

 .باشد گذار می گر و بیمه بیمه

 :مشکالت

گىدوه  گر هیچ ودق   صواحبان کواال در ادت واب بیموه های مسئىلیت متصدیان حم  در قراردادهای بیمه
ودق  دی   ودق  مراجهه و شرکت حم  بایست به متصدی حم  دقشی دداشته و برای جبران خسارت می

ودق ( درخىاسوت  گر مسئىلیت متصدی حم  قب  از هرگىده واس گىیی ابتدا از شرکت بیمه خىد )بیمه
ا در مىاقوع دماید که این وروسه تا حد زیادی دسترسی صاحبان کاال به حقىق خىد ر جبران خسارت می

 :سازدد که مهم ترین آن عبارت است از وقى  خسارت با مشکالت مىاجه می
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ودق  به شرکت بیمه که باعث عودم اعتبوار  دامه مسئىلیت متصدی حم  عدم ورداخت حق بیمه بیمه1.
 .گردد دامه می این بیمه

قورارداد بیموه شوده در  عدم ارسال لیست اطالعات مربى  به کاالهوای حمو  شوده در مهلوت تهیین2.
گردد محمىلوه فوىق تحوت  ودق .این کار باعث می ودق   تىسم شرکت حم  مسئىلیت متصدیان حم 

 .دامه قرار دگیرد وىش  این بیمه

ودقو  از طوورف  های منوودرج در قورارداد بیموه مسووئىلیت متصودیان حم  عودم رعایوت محودودیت3.
گر  ورداخت خسارت از طرف شورکت بیموهودق  و دردتیجه عدم احراز تههدات در مىرد  های حم  شرکت

 .مسئىلیت

های مىرددظر صواحبان کواال در قراردادهوای بیموه مسوئىلیت متصودیان  عدم امکان ادت اب ریسک4.
ها و تدوین شرایم آن از طورف بیموه مرکو ی  دامه ودق   به دلی  متحدالشک  بىدن این دى  بیمه حم 

                                        جمهىری اسالمی ایران.

های اصولی  های باربری داخلی ایون امکوان وجوىد دارد کوه عوالوه بور وىشو  دامه که در بیمه درحالی
سىزی و حادجه وسیله دقلیه شام  تصوادف  تصوادم  واژگوىن شودن و سوقى  وسویله  دامه )آت  بیمه

لیه و بارگیری  ورتواب دقلیه(  خطرات اضافی )خسارات داشی از سرقت کلی محمىله با وسیله دقلیه  ت 
گر دی  تحوت وىشو   گذار و مىافقت بیمه با ادت اب بیمه…( شدن کاال از روی وسیله حم   آبدیدگی و 

 .دامه قرار بگیرد بیمه

ودق  از طورف شورکت  گر مسئىلیت متصدی حم  داکافی بىدن ادگی ه ویگیری خسارت از شرکت بیمه5.
     تصفیه خسارت.نافع مستقیم در ودق  به دلی  دبىد م حم 

گر باربری داخلی به دلی  دارا بوىدن منوافع  که صاحبان کاال جهت تصفیه خسارت از طریق بیمه درحالی
 .مستقیم دارای ادگی ه کافی جهت ویگیری خسارت هستند

ودق  داخلی به لحاظ آدکه وس از ورداخت خسارت امکان بازیافت خسارت یوا ب شوی  در بیمه حم 6.
هوا وجوىد دارد رغبوت بیشوتری در ورداخوت  های بیموه آن ودق  و یا شورکت های حم  از آن از شرکت

تری ادجوام خىاهود  شىد.همچنین فرآیند تصفیه خسوارت دیو  در زموان کىتواه خسارت دشان داده می
 .شد.خصىصًا آدکه برای جبران خسارت وجىد واسطه بین صاحبان کاال و شرکت بیمه منتفی است


