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 ؟چیست باربری بیمه
 موظف نقب و حمل شرکت درواقع .است کاال فرستنده و ونقلحمل شرکت بین قرارداد نوعی باربری هبیم

 مقصد هب رسیدن تا را کاال سالمت فرستنده، از باربری بیمه قح عنوانبه مبلغی دریافت قبال در تا است
 ،شود تلفات یا آسیب دچار ارسالی کاالی مقصد، به مبدأ از کاال جاییجابه جریان در اگر .کند تضمین
 .دباشمی فرستنده به خسارت پرداخت به موظف ارب حمل شرکت باربری بیمه در مندرج شرایط طبق
 .شودمی جبران بیمه این طریق از نیز ثالث اشخاص به وارده زیان موارد بعضی در بران عالوه

 
 باربری بیمه عمومی اصطالحات
 شرایط این در باشند، داشته است ممكن كه دیگری مفهوم و معنی هر از نظرصرف زیر اصطالحات

 :است کاررفتهبه آن مقابل تعریف با عمومی
 درازای و است شدهنوشته نامهبیمه این در آن مشخصات كه است ایبیمه شركت: گربیمه

 .باشدمی نامهبیمه در مندرج شرایط طبق لیاحتما هایخسارت جبران به متعهد بیمه، حق دریافت
 و نموده خریداری را بیمه که است نامهبیمه این در مذکور حقوقی یا حقیقی شخص گذاربیمه: رگذابیمه

 .باشدمی آن بیمه حق پرداخت متعهد
 امتم و است دهگردی درج نامهبیمه این در وی نام گذاربیمه درخواست به بنا كه است شخصی: نفعذی
 .شودمی پرداخت وی به خسارت از بخشی یا

 نامهبیمه صدور هنگام را آن است موظف گذاربیمه و شدهمشخص نامهبیمه در كه است مبلغی: بیمه حق
 .نماید پرداخت گربیمه به شود،می مشخص نامهبیمه در كه ترتیبی به یا

 .باشدمی نامهبیمه این مشخصات جدول در مندرج اموال بیمه موضوع : بیمه موضوع
 غیر حمل مورد در اما باشد،می پیوست کلوز شرایط اساس بر نامهبیمه این مدت: نامهبیمه اعتبار تمد

 :گرددمیC ، B، A کلوزهای جایگزین زیر شرایط از یکی ترکیبی، یا دریایی
 مقصد کشور فرودگاه به کاال لحام هواپیمای رسیدن از پس روز 30 هوایی حمل مورد در. 
 مقصد کشور زمینی مرز به کاال ورود از پس روز 60 زمینی حمل مورد در. 
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 تمدید قابل اضافی بیمه حق پرداخت و گربیمه موافقت و گذاربیمه درخواست با ذکرشده، هایمدت
 .باشدمی

 نامهبیمه در آن میزان و است گذاربیمه عهده به كه است خسارت هر از بخشی: فرانشیز
 .گرددمی مشخص

 

 یباربر  بیمه

 
 لونقحمل و باربری بیمه تخصصی اصطالحات

 سفر یک در دخیل هایطرف همهآن پایه بر که است دریانوردی قانون اصول از یکی: همگانی زیان
 نجات ورمنظبه آن کاالهای یا کشتی از بخشی داوطلبانه کردن قربانی با که خسارتی هرگونه در دریایی،

 .هستند سهیم تناسببه گرفته، صورت اضطراری موارد از
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 ایبیمه تعهدات از بخشی بیمه شرکت آن موجببه که گذاریوا قرارداد : (Reinsurance)اتکایی بیمه
 کایی(ات بیمه های)شرکت دیگر بیمه هایشرکت یا شرکت نزد مجددا   را، خود فنی و مالی ظرفیت بر مازاد
 .نمایندمی بیمه

 کاال، مشخصات و صادر ونقلحمل و یباربر  بیمه همؤسس طرف از که است بهاداری اوراق بارنامه: بارنامه
 گردد.می قید آن در کاال وزن و تعداد مشخصات، حمل، کرایه میزان کاال، فرستنده و گیرنده آدرس و نام

 .است آن مالكیت سند و كاال دریافت رسید حمل، قرارداد منزلهبه بارنامه
 .برود بین از کال   شدن غرق یا سوزیآتش حادثه در مثال   کاال وقتی یعنی: واقعی
 در ود.ش بیشتر آن واقعی ارزش از که باشد قدرآن کاال بازسازی یا و تعمیر هزینه که است وقتی: فرضی
 .بپردازد را آن غرامت دهدمی ترجیح گربیمه صورت این

 مورد ارزش باشد، نپذیرفته صورت خاصی توافق گربیمه و گذاربیمه بین کهدرصورتی: بیمه مورد ارزش
 .باشدمی النفع عدم و حمل هزینه کاال، خرید قیمت مجموع شامل بیمه

 بیمه عنو این در شده،منسوخ تقریبا   که است یباربر  بیمه عنو ترینارزان و ترینضعیف: کلی خسارت
 و یماهواپ ،سقوط شناور غرق اثر در که مرحله یک رد بیمه مورد محموله کلی تلف و رفتن بین از یباربر 
 از سپ یباربر  بیمه عنو این اعتبار مدت و گیردمی قرار بیمه پوشش تحت آید وجود به سوزیآتش یا

 یا  گاهفرود مرز، گمرک به بیمه مورد رسیدن محضبه و شروع مبدأ کشور بندر یا فرودگاه ، مرز در بارگیری
 نامهیمهب نوع این بیمه شرکت پایین تعهدات دلیل به است بدیهی . یابدمی خاتمه مقصد کشور بندر
 و یورود مبادی از برخی کهازآنجایی لیکن دارد باربری هایبیمه سایر به نسبت تریپایین بیمه حق

 ازنظر کامل آگاهی با بایستمی گذارانبیمه کنندمی اجتناب نامهبیمه نوع این پذیرش از کشور خروجی
 .کنند خرید به اقدام اداری مسائل و هداتتع

 باشد،می آن حمل هزینه و کاال خرید قیمت مجموع %10 معادل نامهبیمه این نفع عدم میزان: نفع عدم
 .باشد شده دیگری توافق صریحا   آنکه مگر
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 تخسار درخواست برای موردنیاز اسناد
 گریمهب به را خسارت به مربوط مدارک و اسناد کلیه وقت اسرع در اندموظف وی نمایندگان یا و گذاربیمه

 :از اندعبارت یادشده اسناد ازجمله نمایند. تسلیم
 بیمه گواهی یا نامهبیمه اصل 
 بندیبسته و توزین صورت و کامل مشخصات با کاال خرید برگ اصل 
 دیگر هایبارنامه یا و دریایی ارنامهب اصلی هاینسخه کلیه 
 بندیبسته ریز صورت 
 مبدأ گواهی 
 مبدأ در کاال بازرسی گواهی 
 دمقص آخرین در کاال وزن میزان وضعیتصورت و گرفتن تحویل موقع در کاال وضعیتصورت 

 نامهبیمه در مندرج
 صدور صورت در اختالف کشف جلسهصورت و گمرکی سبز جواز 
 مبدأ گواهی 
 کاال( کسری صورت )در تحویل عدم یا تخلیه کسر گواهی 
 مرکزی بیمه توسط که مجازی مؤسسات از یکی یا گربیمه توسط باید که خسارت بازدید گزارش 

 باشد شدهتهیه اندگردیده معرفی ایران
 گذاربیمه زا فاصلهبال باید باشد. داشته دیگری مدارک به نیاز نامبرده مدارک بر عالوه گربیمه کهدرصورتی
 .دهد قرار او اختیار در را موردنیاز مدارک است موظف گذاربیمه و نماید مطالبه

 
 نایرا بیمه باربری بیمه
 به اقدام ۱۳۸۴ سال در کاال ارسال در بخشیدن اطمینان منظور به بار پیمان جهان نقل و حمل شرکت
 صورتبه ۹۸ تا ۸۵ سال از توانستیم و نمودیم ایران بیمه لفعا شعب هاینمایندگی از واحد یک تأسیس
 باهدف ۵۷۹۹ کد با عامری نمایندگی ویژهبه ایران بیمه .شویم انتخاب منتخب شعبه عنوانبه مستمر
 لیدکنندهتو از پشتیبانی و رضایت جهت در امتیازاتی احراز به اقدام مرسوالت ترابری به بخشیدن ایمنی
 :است ذیل شرح به که نموده محترم
 هتخلی انتهای تا بارگیری ابتدای از بیمه پوشش .1
 نایرا در گراف لندی بیمه .2
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 لکام صورتبه وارده خسارت تمام پرداخت .3
 رکشو شهرهای تمام در فعال شعب .4
 نایرا در بیمه دولتی شرکت تنها .5
 تخسار سریع پرداخت .6
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