شرایط عمومی بيمهنامه فساد کاال در سردخانه )(D.O.S
شماره بيمهنامه:

بیمهنامه فساد کاال درسردخانه
()D.O.S
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شرایط عمومی بيمهنامه فساد کاال در سردخانه )(D.O.S
شماره بيمهنامه:
بر اساس پرسشنامه كتبي بيمهگذار مذكور در جدول مشخصات (پرسشنامهاي كه به شركت سهامي بيمه ايران كهه
از اين پس بيمهگر ناميده ميشود تسليم گرديده و جزء الينفك بيمهنامه ميباشد) و نيز ساير اظهارات كتبي او كهه
به منظور درج در بيمهنامه صورت ميگيرد و با رعايت مفاد قانون بيمه مصوب  7ارديبهشت مهاه  ،1316درصهورتي
كه بيمه گذار حق بيمه را در زمان مقرر پرداخت كرده باشد ،به موجب اين بيمهنامه و با رعايت شرايط ،استثنائات و
مقررات مندرج در آن و يا الحاقيهاي مربوطه ،بيمهگر خسارت بيمهگذار را به شرح زير جبران مينمايد:
هرگاه در طول مدت بيمه مندرج در جدول مشخصات و يا هر مهدت پهس از آن كهه بيمههگهذار بابهت آن
حقبيمه بپردازد و بيمهگر حقبيمه را براي تمديد بيمهنامه بپذيرد ،در صورتي كه به علت هرگونه اتالف يها آسهيب
فيزيکي ناگهاني و غيرقابل پيشبيني ماشينآالت مندرج در فهرست پيوست پرسشنامه اين بيمهنامهه يها ههر علهت
ديگري كه بطور مشخص مستثني نشده باشد ،كاالي مندرج در جدول مشخصات بيمهنامه دچار فساد گردد ،بيمهگر
چنين خسارتي را حداكثر تا ميزاني كه براي آن در جدول مشخصات براي يك سال بيمهاي پهيشبينهي شهده و در
مجموع تا مبلغ مندرج در جدول مذكور جبران خواهد كهرد ،مگهر آنکهه سهرمايه مهورد بيمهه مجهددا بهه رقهم اول
برگردانده شده باشد.
استثنائات
بيمهگر در موارد زير تعهدي نخواهد داشت:
 -1فرانشيز مندرج در جدول مشخصات در هر حادثه كه به عهده بيمهگذار ميباشد.
 -2خسارت وارد به كاالي انبار شده در اتاقهاي سردخانه در دوره عدم بروز خسارت مندرج در جدول مشخصهات،
به واسطه انحراف از درجه تبريد توصيه شده ،مگر اين كه فساد ناشي از آلودگي نشتي مبرد و يا يخزدگهي تصهادفي
كاال باشد و يا كاالي تازه قبل از رسيدن به درجه تبريد توصيه شده خسارت ببيند .دوره عدم بروز خسهارت عبهارت
است از مدت زماني بالفاصله بعد از پايان سردكنندگي كه در خالل آن با پلمپ نمودن اتاق سردخانه ههيچ فسهادي
اتفاق نميافتد.
 -3خسارت وارد به كاالي انبار شده ناشي از انقباض ،عيوب يا امراض ذاتي ،فساد طبيعي يا گنديدگي طبيعي.
 -4خسارت ناشي از انباركردن نامناسب ،خسارت به مواد بستهبندي ،كافي نبودن جريان هوا و نوسان درجه حرارت.
 -5خسارت ناشي از تعمير موقت ماشينآالت سرد كننده مندرج در فهرست ماشهينآالت ضهميمه چنانچهه بهدون
اجازه بيمهگر انجام شده باشد.
 -6جرائم تأخير ،خسارت عدمالنفع و يا مسئوليت از هر قبيل.
 -7اتالف يا آسيبديدگي مستقيم يا غير مستقيم ناشي از:
الف) جنگ ،هجوم ،عمل دشمن خارجي ،عمليات خصمانه (خواه جنگ اعالم شده يا نشده باشهد) ،جنهگ داخلهي،
ياغيگري ،بلوا ،انقالب يا قيام ،شورش ،اعتصاب كارگران يا تعطيل كارخانه از طهرف كارفرمها در مقابلهه بها اعتصهاب
كارگران ،جنبشهاي دسته جمعي ،در دست گرفتن قدرت به وسيله قواي نظامي يا از طريق غير قانوني يا از طرف
اشخاصي باسوءنيت كه به نام يا با ارتباط با هرگونه تشکيالت سياسي انجامگيرد ،توطئه ،توقيف ،ضبط و مصادره يها
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شرایط عمومی بيمهنامه فساد کاال در سردخانه )(D.O.S
شماره بيمهنامه:
خرابي ،يا زيان وارد به اموال ،بنا به دستور دولت قانوني يا عملي ) (de jure or de factoيا هر مقام صهالحيتدار
عمومي.
ب) واكنشهاي هستهاي يا آلودگي هاي ناشي از تشعشعات هستهاي و راديواكتيو.
ج) عمل يا سهلانگاري عمدي بيمهگذار يا كاركنان وي.
د) اتالف يا آسيب به علت آتشسوزي ،صاعقه مستقيم  ،انفجار شيميايي ،سيستم اطفاي حريق و تخريبهاي ناشي
از آن ،سقوط هواپيما يا هرگونه وسيله نقليه هوايي يا اشيايي كه از آنها سقوط كند .دزدي ساده ،سرقت با شکسهت
حرز ،ريزش و آوار ساختمان ،سيل ،طغيان آب ،زلزله ،نشست يا رانش زمين ،بهمن ،طوفان ،تندباد ،گردبهاد ،فهوران
آتشفشان يا بالياي طبيعي مشابه.
ﻫ) هر سالح شيميايي ،بيولوژيکي ،بيوشيميايي يا الکترومغناطيسي.
و) بکارگيري يا كاركرد هر نوع كهامپيوتر ،سيسهتم كهامپيوتري ،برنامهه نهرمافهزار كهامپيوتري ،ويهروس يها فراينهد
كامپيوتري يا هر سيستم الکترونيکي ديگر با قصد آسيب رساندن.
هرگاه در جريان طرح يا تعقيب دعواي قضايي يا هرگونه دادرسي ديگر ،بيمهگر به استناد بند " 7الهف" بهاال اعهالم
دارد كه از بين رفتن ،ويراني ،آسيبديدگي يا مسئوليتي مشمول اين بيمه نيست ،اثبهات ايهن كهه چنهين مهواردي
مشمول بيمه ميباشد به عهده بيمهگذار است.
شرایط عمومی
 -1مسئوليت بيمهگر براي هرگونه پرداختي به موجب اين بيمهنامه مشروط بر ايهن اسهت كهه بيمههگهذار مقهررات
بيمهنامه را رعايت كرده و به سئواالت مطرح شده در پرسشنامه و پيشنهاد بيمه و اظهارنامههاي ماهانه بهه درسهتي
پاسخ داده و كليه وظايفي را كه به عهده دارد انجام داده باشد.
 -2جدول مشخصات و پرسشنامه بيمه جزء الينفك اين بيمهنامه محسوب شده و اصطالح "اين بيمهنامه" ههر بهار
كه در اين قرارداد به كار رود منظور از آن جدول مشخصات ،پرسشنامه و پيشنهاد بيمه نيز خواهد بود.
هر واژه و يا اصطالحي كه در يك قسمت از بيمهنامه يا جدول مشخصات به معني خاص به كهار بهرده شهود ،همهه
جاي بيمهنامه داراي همان معني خواهد بود.
 -3بيمهگذار بايد به منظور جلوگيري از اتالف يا آسيب ديدگي اموال بيمه شده به هزينه خود كليه اقدامات الزم را
به عمل آورد و توصيههاي معقول بيمهگر را انجام دهد و مقررات قانوني و توصيههاي كارخانه سازنده را رعايت كند.
 -4الف) نمايندگان بيمهگر ميتوانند در هر زمان مناسب موضوع بيمهه را مهورد بازرسهي و ارزيهابي قهرار دهنهد و
بيمهگذار موظف است كليه اطالعات ضروري را براي ارزيابي خطر در اختيار نمايندگان بيمهگر بگذارد.
ب) بيمهگذار ملزم است هرگونه تغيير در موضوع بيمه را بالفاصله به وسيله فکس يا نامه به آگاهي بيمهگر برساند و
به هزينه خود كليه اقدامهاي احتياطي الزم را براي اطمينان از صحت كار اقالم بيمه شده با توجه به اوضاع و احوال
معمول دارد .درصورت لزوم به تبع اين تغييرات نسبت به حدود تامين يا حق بيمه تجديد نظر به عمل خواهد آمد.
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شرایط عمومی بيمهنامه فساد کاال در سردخانه )(D.O.S
شماره بيمهنامه:
بيمهگذار نبايد در موضوع بيمه تغييراتي را ايجاد كند كه منجر به تشديد خطر شهود ،مگهر آن كهه موافقهت كتبهي
بيمهگر را كسب كرده باشد.
 -5درصورت وقوع هر گونه حادثهاي كه بر طبق اين بيمه نامه ممکهن اسهت موجهب طهرح ادعهاي خسهارت شهود
بيمهگذار بايد:
الف) بالفاصله به وسيله تلفن يا فکس مراتب را با ذكر نوع و حدود خسارت به آگاهي بيمهگر برساند و كتبا نيهز آن
را مورد تائيد قرار دهد.
ب) به منظور جلوگيري از گسترش دامنه اتالف يا آسيبديدگي ،كليه اقدامهايي را كه براي وي امکان دارد به عمل
آورد.
ج) قسمتهاي خسارت ديده را به همان حال حفظ كند و به منظور رسيدگي در اختيار نماينده يا كارشناس بيمهگر
قرار دهد.
د) كليه اطالعات و مدارك مورد درخواست بيمهگر را تهيه و دراختيار او بگذارد.
ھ) در صورت فقدان يا خسارت ناشي از دزدي مقامهاي انتظامي را مطلع نمايد.
بيمهگر در هيچ موردي در قبال اتالف يا آسيبديدگي كه ظرف مدت  14روز پس از وقوع حادثه به وي اطالع داده
نشده باشد ،تعهدي نخواهد داشت.
پس از آنکه بيمهگذار برطبق شرايط باال وقوع خسارت را به اطالع بيمهگر رسهاند ،در مهورد خسهارتهاي جزئهي كهه
حدود آن توسط بيمهگر تعيين و ابالغ ميشود ،ميتواند نسبت به تعمير يا تعويض اقدام كند .در ساير موارد بايد به
نماينده بيمهگر فرصت داده شود كه قبل از هرگونه تعمير يا تغييري ،خسارت را مورد رسيدگي قرار دههد و هرگهاه
نماينده بيمهگر ظرف مدت معقول پس از وقوع حادثه خسارت را مورد رسيدگي قهرار ندههد ،بيمههگهذار حهق دارد
نسبت به تعمير يا تعويض قسمتهاي خسارت ديده اقدام كند.
 -6بيمهگذار متعهد است به هزينه بيمهگر كليه اقداماتي را كه بيمهگر به منظور حفظ حقوق خود و دريافت غرامت
پرداختي از اشخاص ثالث (بجز كساني كه تحت اين بيمهنامه بيمه شدهاند) الزم ميدانهد معمهول دارد ،يها اجهازه و
دستور انجام آن را بدهد .غراماتي كه ممکن است جبهران آن مهورد درخواسهت بيمههگهر قهرار گيهرد اعهم اسهت از
خسارتهايي كه بيمهگر مستقيما پرداخته است يا غراماتي كه بر طبق اصل قائم مقامي در نتيجه خسارتهايي كه بهه
موجب اين بيمه نامه پرداخته است حق مطالبه آن را دارد .اقدامات مذكور در اين بند ممکن است قبهل از پرداخهت
خسارت به بيمهگذار يا بعد از آن الزم تشخيص داده شود يا مورد درخواست قرار گيرد.
 -7هرگونه اختالف درباره مبلغي كه بايد به موجب اين بيمهنامه پرداخت شود (با فهرض معتبهر بهودن بيمههنامهه)
موضوع به كارشناسي كه كتبا با توافق طرفين برگزيده ميشود ،ارجاع خواهد شد.
اگر طرفين نسبت به كارشناس واحد به توافق نرسند ،موضوع اختالف به دو كارشهناس كهه توسهط طهرفين ،ظهرف
مدت يك ماه از تاريخ درخواست كتبي طرف ديگر انتخاب ميشود ارجاع خواهد گرديد.
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شرایط عمومی بيمهنامه فساد کاال در سردخانه )(D.O.S
شماره بيمهنامه:
درصورتي كه كارشناسان مذكور به توافق نرسند قبل از بررسي مهاهوي موضهوع اخهتالف ،كارشناسهان ،كارشهناس
سومي را به عنوان سركارشناس كتبا انتخاب خواهند كرد .جلسه كارشناسهي تحهت رياسهت سركارشهناس تشهکيل
خواهد شد .قبل از اعالم نظر كارشناسان هيچ دعوايي عليه بيمهگر در مراجع قضايي قابل طرح نميباشد.
 -8الف) هرگاه پيشنهاد يا اظهارات ارائه شده از طرف بيمهگذار غير واقعي باشد يا خساراتي از روي تقلب يا بطهور
اغراقآميز اعالم شده باشد و يا در جهت اثبات ادعاي فوق اظهارات يا اطالعات نادرستي ارائه شود ،در آن صورت اين
بيمهنامه از درجه اعتبار ساقط است و بيمهگر مسئول پرداخت غرامت تحت اين بيمهنامه نخواهد بود.
ب) هرگاه بيمهگر درخصوص خسارتي از خود سلب مسئوليت كند ،چنانچه اقامه دعوي ظرف سه ماه و يا درصورت
ارجاع موضوع به كارشناس طبق شرايط بند « »7اين بيمهنامه ظهرف مهدت سهه مهاه پهس از اعهالم ر ي از طهرف
كارشناس يا سركارشناس اقدام قانوني از سوي بيمهگذار صورت نگيرد ،كليه حقوق ناشي از ايهن بيمههنامهه منتفهي
خواهد شد.
 -9اگر در زمان ادعاي خسارت مشمول اين بيمهنامه  ،براي جبران خسارت يها دعهاوي اشهخاص ثالهث بيمههنامهه
ديگري نيز وجود داشته باشد ،بيمهگر فقط نسبت به سهم خود مسئول جبران خسارت خواهد بود.
 -10بيمهگذار ميتواند اين بيمهنامه را در هر زمان كه مايل باشد فسخ كنهد .در آن صهورت بيمههگهر حهقبيمهه را
براساس نرخ كوتاه مدت براي مدت اعتبار بيمهنامه محاسبه خواهد كرد .بيمهگر نيز ميتواند با اخطار يهك هفتههاي
اين بيمهنامه را فسخ نمايد ،در آن صورت بيمهگر موظف است حقبيمه دريافتي را نسبت به مدتي كهه مهورد بيمهه
تحت پوشش نميباشد پس از كسر هزينههاي كارشناسي و هرگونه تخفيف بلند مدت اعمهال شهده بهه بيمههگهذار
مسترد دارد.
 -11تحت بيمهنامهاي به حساب ثالث ،ذينفع حق دريافت حقوق بيمهگذار را بهه نهام خهود خواههد داشهت .ذينفهع
همچنين حق خواهد داشت بدون تاييد بيمهگذار هرگونه خسارت قابل پرداخهت را دريافهت و حقهوق بيمههگهذار را
منتقل نمايد ،حتي اگر ذينفع بيمهنامه را در اختيار نداشته باشد .در صورت پرداخت خسارت ،بيمهگر ممکهن اسهت
داليل الزم مبني بر رضايت ذينفع به اخذ پوشش بيمه و همچنين رضايت بيمهگذار مبني بر دريافت غرامت توسهط
ذينفع را مطالبه نمايد.
 -12خسارت يك ماه پس از برآورد آن توسط بيمهگر قابل پرداخت خواهد بود .بيمهگذار ميتواند يك مهاه پهس از
اعالم خسارت به بيمهگر و احراز مسئوليت وي تقاضاي دريافت حداقل مبلغي را تحت شرايط موجود بنمايد ،مادامي
كه ميزان خسارت قابل پرداخت محقق نشده باشد و يا به داليلهي كهه در كنتهرل بيمههگهذار اسهت خسهارت قابهل
پرداخت نباشد ،مدتهاي فوق به حال تعليق در ميآيد.
بيمهگر حق دارد در موارد زير از پرداخت خسارت خودداري نمايد:
الف) هرگاه شك و ترديدي نسبت به حق بيمهگذار نسبت به دريافت خسارت وجود داشته باشد ،جبهران خسهارت
منوط به ارائه اسناد و مدارك الزم به بيمهگر خواهد بود.
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شرایط عمومی بيمهنامه فساد کاال در سردخانه )(D.O.S
شماره بيمهنامه:
ب) اگر به موجب قانون جزا نسبت به ادعاي خسارت  ،بازرسي و تحقيق در مراجع ذيربط ضروري باشهد ،پرداخهت
خسارت منوط به اتمام تحقيق و دادرسي خواهد بود.
شرایط خصوصی
اين بيمهنامه فقط با رعايت موارد زير كاربرد دارد:
 -1ماشينآالت سرد كننده مندرج در فهرست ماشينآالت منضم به پرسشنامه و پيشنهاد اين بيمهنامه باشد.
 -2ماشينآالت مندرج در فهرست مزبور تحت نظارت دائم كاركنان متخصص بهوده و يها بهه سيسهتم اعهالم خطهر
خودكار در محلي كه افراد حضور دائمي دارند متصل باشد.
 -3كاال در محفظههاي كنترل اتمسفر روباز انبار نشده باشد.
 -4در هنگام اتالف يا آسيب ،كاال در محفظههاي سردخانه انبار شده باشد.
 -5بيمهگذار ميبايست دفتر نشان دهنده موجودي روزانه را كه در آن نوع ،مقدار ،ارزش كاالي انبار شده ،شروع و
پايان انبارداري براي هر محفظه به طور جداگانه ذكر شده باشد ،نگهداري نمايد.
 -6بيمهگذار در طول مدت انبارداري ميبايست شرايط كاالي انبار شده را روزانهه و درجهه حهرارت را حهداقل سهه
نوبت در روز در دفتر روزانه ثبت نموده و هر چهارده روز يك بار درجه حهرارت تثبيهت شهده را از طريهق دماسهن
مستقل و تنظيم شده مورد بررسي قرار دهد.
مقررات
شرط  -1مبلغ بيمه شده:
به موجب اين بيمهنامه مبلغ بيمه شده برابر با حداكثر قيمت تقريبي فروش قابل حصول كهاالي انبهار شهده در
مدت اعتبار بيمهنامه ميباشد .مبلغ مذكور بايد توسط بيمهگذار در جدول پرسشهنامه درج و قبهل از تهاريخ شهروع
بيمهنامه به بيمهگر تسليم شده باشد .بيمهگذار موظف است ظرف ده روز پس از پايان هر ماه رونوشت دفتر انبار يها
اظهارنامه تکميل شده را كه نشانگر ميانگين مقدار كاالي انبار شده و ارزش آن براي هر روز در ماه گذشته است بهه
بيمهگر تسليم نمايد.
اظهارنامه ماهانه براساس قيمت فروش قابل حصول براي دريافت كاالها خواهد بود .رونوشهت دفتهر موجهودي و
اظهارنامه جزءالينفك اين بيمهنامه تلقي ميگردد .مبلغ بيمه شده به ميزان خسارت پرداخت شده بهراي باقيمانهده
مدت بيمهنامه كاهش خواهد يافت مگر اين كه مبلغ مورد بيمه با پرداخت حقبيمه اضافي به صورت روزانه به حالت
اوليه برگردانده شود.
اين حقبيمه اضافي در تعديل نهايي حقبيمه موضوع شرط دوم به حساب نخواهد آمد.
شرط  -2حقبيمه:
حقبيمه اوليه پس از دريافت بيمهنامه و كليه حقبيمههاي تمديدي نيز در آغاز مدت تمديهد پرداخهت خواههد
شد .مالياتها و ساير هزينههاي مندرج در بيمهنامه و يا صورتحساب حقبيمه همراه با حقبيمه پرداخت خواهد شد.
حقبيمه قابل پرداخت در شروع هر سال بيمهاي براساس هفتاد و پن درصد مبلغ مورد بيمه كه در جدول مشخص
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شرایط عمومی بيمهنامه فساد کاال در سردخانه )(D.O.S
شماره بيمهنامه:
شده است به عنوان حقبيمه موقت تلقي خواهد شد .مشروط بر آن كه در پايان سال براساس رونوشهت دفهاتر و يها
رونوشت اظهارنامههاي ماهيانه موجودي كااليي كه به بيمهگر تسليم ميشود ،تعديل گردد .هرگاه براساس اطالعات
ارائه شده در پايان هر سال بيمهاي حقبيمه موقت پرداخت شده زياد منظور شده باشد حقبيمه تعديل خواهد شد،
مشروط بر اين كه كل حقبيمه قابل پرداخت از پنجاه درصد حقبيمه كامل كه براساس مبلهغ مهورد بيمهه منهدرج
درجدول مشخص شده است ،كمتر نباشد .هرگونه اختالف در محاسبه حقبيمه ناشي از عمل بيمههگهذار بها ارسهال
صورتحساب تعديل شده حقبيمه از طرف بيمهگر ،ظرف مدت يك ماه تسويه خواهد شد.
شرط  -3اساس پرداخت خسارت:
كليه خسارات براساس مبلغ مندرج در اظهارنامه ماهانه بالفاصله قبل از وقوع خسارت و يا قيمهت فهروش قابهل
دريافت ،هركدام كمتر باشد تسويه خواهد شد .در زمان تعيين خسارت ،بيمهگر كليه شرايطي را كه ممکن است در
تعيين خسارت موثر باشد مانند وجوه حاصل از فروش كاال و هزينههاي انبارداري كاسته شهده بواسهطه پايهان دوره
انبارداري ،در نظر خواهد گرفت.
هرگاه پس از وقوع خسارت جزئي مشخص شود كه مبلغ مندرج در آخرين اظهارنامهه ماهانهه كمتهر از مبلغهي
است كه ميبايست اظهار ميشد در اين صورت خسارت قابل پرداخت به تناسب مبلغ اظههار شهده بهه مبلغهي كهه
ميبايست اظهار ميشد كاهش خواهد يافت (ماده ده قانون بيمه).
بيمهگران با اختيار تام از جانب بيمهگر اين بيمهنامه را از طرف او امضاء ميكنند.
پایان
شرکت سهامی بيمه ایران
واحد:
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