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  :کارگزار نماینده/                                                             شماره قرارداد بیمه  :   

 

  ...............................................کد پستی  .......................نبش خيابان  ..................................به نشانی تهران    .............................. اين قرارداد بين  

ان  عنوبه    ............................................................... ....... :    به نشانی  ...........................به عنوان بيمه گر از يک طرف و  ....................... و تلفن :  

و همچنين بر اساس کنوانسيون حمل و نقل بين الملی کاال از طريق جاده    1316با رعايت قانون بيمه مصوب    بيمه گذار از طرف ديگر

(CMR)     منعقد می شود و هرگونه تغيير در قانون ، کنوانسيون و مقاوله    1978جوالی    5و مقاوله نامه مورخ    1956مه    19مصوب

 نامه مزبور از لحاظ اين قرارداد در صورتی معتبر است که مورد توافق طرفين قرار گيرد . 

 ماده اول : موضوع قرارداد:

ل صاحبان کاال و يا ذوی الحقوق ديگر طبق مقررات کنوانسيون سی . ام . آر در رابطه  باعبارت است از بيمه مسئوليت بيمه گذار در مق

و برای آنها کد رهگيری سی ام ار   توسط بيمه گذار صادر می شودکه  با راهنامه های حمل و نقل بين المللی کاال از طريق جاده  

 تحت پوشش بيمه قرار گرفته است. "بيمه گر"توسط اختصاص يافته 

راهنامه هايی مشمول اين بيمه خواهند بود که توسط بيمه گذار صادر و مفاد مندرج در ظهر آن مطابق نمونه استاندارد بوده   -1-1

 . و پس از تاريخ شروع اين قرارداد و يا الحاقيه های درخواستی صادر شده باشد

پلمپ گمرکی و اظهارنامه گمرکی صادر گرديده، راهنامه هايی که مستندات حمل آن صادراتی باشد و برای محموله مذکور،    •

 و مبداء آن داخل ايران و مقصد آن منطقه مرزی است، مشمول تعهدات اين بيمه نامه می باشد.

قرارداد حاضر شامل راهنامه هايی که کشور مبدا يا مقصد آن عضو کنوانسيون ) سی . ام . آر ( نيستند نيز خواهد بود ، مشروط    -2-1

 اهنامه مطابق شرايط کنوانسيون صادر شده باشد. به اينکه ر

نامه مذکور مشمول مقررات  ، راهنامه ای که حمل کننده ، فرستنده و گيرنده کاال خود بيمه گزار باشددر صورت صدور راه  -3-1

 بيمه های مسئوليت و اين قرارداد نمی باشد. 
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 ماده دوم : تعهدات بیمه گر:

 خسارت و هزينه های زير خواهد بود : بيمه گر متعهد جبران 

تعهدات بيمه گر از هنگامی شروع می شود که محموالت موضوع حمل در مبداء مندرج در سند حمل در يد اختيار بيمه گذار   - 1-2

  نده ( در مقصد مندرج در سند حمل به گيرو کانتير رفت يا نمايندگان وی قرار گرفته و تا زمانی ادامه دارد که محموله )کاال

 . شروع حمل می تواند مقدم بر صدور سند حمل باشد.  يا گمرک ذيربط تحويل شده باشد

  CIFارزش بر اساس  CMRکنوانسيون  23خسارت وارده به کاالهای موضوع راهنامه های صادره که با توجه به مفاد ماده   -2-2

يا به ماخذ هر کيلوگرم از وزن ناخالص حداکثر    و   ) به موجب فاکتور های خريد ( و سود بازرگانی و حقوق و عوارض گمرکی 

33/8 SDR   هر کدام کمتر باشد ( خواهد بود .   3واظهارنامه گمرکی و يا سقف تعهدات تعيين شده در ماده ( 

کليه خسارت ها به ريال پرداخت خواهد شد و در صورتيکه اسناد و مدارک ارائه شده جهت دريافت خسارت از سوی بيمه    - 1-2-2

 محاسبه خواهد شد.  3-8و يا خواهان ارزی باشد ، مبنای تسعير ارز براساس نرخ مشخص شده در بند  گذار

بيمه گذار ملزم به پرداخت   cmrکنوانسيون    23و    20،    19خسارت ناشی از تاخير در تحويل کاال در صورتيکه براساس مواد    - 2-2

 حال از هزينه حمل کاال بيشتر نخواهد بود .حداکثر تعهد بيمه گر تحت اين بند به هر  ،  آن باشد

قرارداد    6و    3وظايف و تعهدات بيمه گذار به شرح مندرج در مواد  ه  بيمه گر طبق شرايط اين قرارداد و مشروط به انجام کلي  -3-2

کاال و خسارت    تلف تمام يا قسمتی ازمتعهد جبران    cmrو يا مفاد کنوانسيون    نامه صادرهراهحاضر و با توجه به شرايط ظهر  

 وارده به آن است.  

درصد تعهد بيمه گر هر کدام که    20درصد ارزش کاال يا    20، حداکثر تا    هزينه های نجات و جلوگيری از توسعه خسارت نيز  -4-2

 کمتر باشد ، در تعهد بيمه گر خواهد بود. 

 20بيمه گر تا سقف    قرارداد ، در صورت موافقت کتبی و قبلیهزينه های قضائی و وکالت در پرونده های خسارت مرتبط با اين    -5-2

 درصد هر خسارت به عهده بيمه گر خواهد بود.

 روز پرداخت می گردد. 15تکميل مدارک و کارشناسی حداکثر ظرف مدت از خسارت بعد -6-2 
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 ماده سوم : حق بیمه  

  اين قرارداد به کليه مقاصد زمينی آسيا و اروپا مبلغ  2-1با توجه به تعهدات بند    )حمل عادی و نرمال(    حق بيمه هر راهنامه   - 1-3

که بيمه گذار موظف است با توجه به راهنامه درخواستی همزمان با صدور الحاقيه نسبت به پرداخت حق بيمه    می باشد................ ريال  

 مربوطه اقدام نمايد . 

 می باشد.در هر حادثه ................ ريال  1بند  3ها در ماده  ت  بيمه گر برای محمولهحداکثر تعهدا •
 

برای آنها مشمول    cmrمحموالت مصالح ساختمانی )به جز سنگ های زينتی( و کانتينر های خالی در صورت صدور راهنامه    -2-3

 خواهند بود   3- 1درصد تخفيف حق بيمه  70

 می باشد................. ريال در هر حادثه   مصالح ساختمانیحداکثر تعهدات  بيمه گر برای محموله ها 

مسير برگشت با توجه به درخواست کتبی بيمه گذار و پرداخت حق بيمه، مشمول راهنامه هايی می    پوشش کانتينر خالی  •

 گردد که شماره سريال و کانتينر در راهنامه  مسير رفت درج گرديده باشد و بشرح ذيل تحت پوشش می باشد: 
 محاسبه و رسيدگی قرار خواهد گرفت. خسارت وارد به کانتينر خالی معمولی حداکثر تا سقف ................ ريال مورد 

 خسارت وارد به کانتينر خالی يخچالی حداکثر تا سقف ................ ريال مورد محاسبه و رسيدگی قرار خواهد گرفت.

 به مبلغ ................ ريال می باشد.   حق بيمه راهنامه ها جهت محموالت با شرايط ويژه يخچالی  -3-3

 می باشد. ................ ريالدر هر حادثه  3بند  3مه گر برای محموله ها در ماده حداکثر تعهدات  بي •
 ................ ريال می باشد.... ( مبلغ  و LPGگاز   )تانکر حمل مواد سوختی ونفتی و حق بيمه  بابت حمل محموالت  سوختی  -4-3

 می باشد. ................ ريالدر هر حادثه  4بند  3حداکثر تعهدات  بيمه گر برای محموله ها در ماده  •
بر) کار کرير( و يا وسايل نقليه مخصوص و فوق سنگين و حمل بار ترافيکی)   خودرو های سواریشيشه و حق بيمه بابت حمل  -5-3

 ................ ريال می باشد.  به ازای هر فقره راهنامه بوژی، کمر شکن و....( 

 می باشد. ................ ريالدر هر حادثه  5بند  3حداکثر تعهدات  بيمه گر برای محموله ها در ماده  •
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جهت عمليات تخليه و بارگيری و ترانس شيپمنت و يا نگهداری موقت کاال در صورتيکه اين عمليات به موجب قرارداد بر عهده   -6-3

 بيمه گر رسيده باشد .  بايد کتباً به اطالعافزوده و قبل از شروع عمليات حمل  3-1درصد افزايش نرخ به بند   30شد بيمه گذار با

 احتساب مالیات و عوارض مربوطه می باشد. حق بیمه بدون مربوط کلیه مبالغ-3-7

قانون بيمه از پرداخت بخشی يا بخشهايی از    10در صورت عدم پرداخت بخشی از حق بيمه ، بيمه گر می تواند مطابق ماده    - 8-3

 خسارت خودداری نمايد . 

مورد قبول بيمه گر و     آمريکا   برای هر دالر ................ ريال  مبلغ    و يا تا سقف    )اسکناس(   نا س بر مبنای سامانه  نرخ تسعير ارز    - 9-3

 مبنای محاسبه خسارت می باشد .

به    -10-3 توجه  با  قرارداد  مدت  طول  ارز در  تسعير  نرخ  افزايش  جهت  گر  بيمه  موافقت  و  گذار  بيمه  کتبی   درخواست 

 ، به نسبت افزايش سقف دالر حق بيمه نيز افزايش می يابد، و با صدور الحاقيه قابل ارائه می باشد.  

 راهنامه)کدرهگيری(تنظيم گرديده است.اين قرارداد با عنايت به راه اندازی سيستم يکپارچه برخط سازی 

حق بيمه برای هر راهنامه به    )به عبارتی محموله گروپاژ باشد(  چند راهنامه صادر شود  هرگاه برای محموله يک وسيله نقليه،  -11-3

 خواهد شد. حق بيمه پرداخت يک   و مقصد واحد صادر شود ، طور جداگانه منظور نخواهد شد بلکه چنانچه راهنامه ها با يک مبدا

با توجه به SDRتا سقف    در مورد راهنامه هايی که حمل کاال با ارزش اظهار شده می باشد عالوه بر حق بيمه های متعلقه  -12-3

 در هزار مازاد به عنوان حق بيمه اضافی منظور و پرداخت می گردد.    3به ميزان  الباقی 3شرايط بند 

  cmrکنوانسيون    23قسمتی از کاال يا تمام آن ، بيمه گرمطابق با بند الف ، ب ، ج ماده  در رابطه با خسارتهای ناشی از فقدان -13-3

 متعهد خواهد بود . 

تبصره : جهت جبران ناشی از فقدان ، ادعای کتبی صاحب کاال مبنی بر عدم تحويل کاال و ادعای کتبی موسسه حمل و نقل با تاييد  

 سمی که به تاييد کنسولگری ايران در کشور محل حادثه رسيده باشد . گمرک خروجی و در خارج از کشور ساير مراجع ر

حق بيمه دين مسلم بيمه گذار است که طبق شرايط قرارداد متعهد به پرداخت آن می باشد در صورت عدم پرداخت حق بيمه    -14-3

 بيمه گر تعهدی نسبت به پرداخت خسارت نخواهد داشت. 
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 ماده چهارم :  فرانشیز  

 20و يخچالی و سواری بر    درصد و برای محموالت سوختی  10  ، مصالح، صادراتی  محموله های غير سوختی   جهت    فرانشيز  -1-4

 درصد به عهده بيمه گذار می باشد.

 درصد به عنوان فرانشيز به عهده بيمه گذار می باشد.  20در هريک از خسارت های مشروحه ذيل   -2-4

 به علت نقص در پوشش يا جدار وسيله نقليه در مبدا و قبل از بارگيری باشد .  خسارت ناشی از آبديدگی در صورتيکه •

خسارت ناشی از فساد کاال به دليل خرابی سيستم محافظ وسيله نقليه در مورد محموالتی که برای حفاظت از اثرات گرما ،   •

شده اند و در طول حمل حادث    جهزسرما ، تغييرات درجه حرارت يا رطوبت هوا در وسايل نقليه خاص که به اين منظور م

 می شوند . 

 خوردگی مخزن وسيله حمل توسط مواد شيميايی و نشت مواد حمل شده .  •
با اعمال  به نسبت تغيير ميزان فرانشيز     1بند    4با توجه به درخواست کتبی بيمه گذار  جهت تغيير ميزان فرانشيز در ماده    -3-4

 حق بيمه نيز تغيير می يابد، و با صدور الحاقيه قابل ارائه می باشد.  

 ماده پنجم : استثنائات  

بيمه گذار نسبت به آن از مسئوليت مبری است که به تبع آن بيمه  ،  ره  عالوه بر مواردی که به موجب سند حمل صادره و قوانين آم

 گر نيز در آن موارد تعهدی ندارد در موارد زير نيز بيمه گر مسئول جبران خسارت نخواهد بود.

 ندارند. ( و مقاوله نامه اصالحی آن قرار cmrهای مربوط به محموالتی که تحت شمول کنوانسيون )خسارات و هزينه -5-1

 بيمه گزار نسبت به آن از مسئوليت مبری است. ( cmrکنوانسيون ) طبق مفاد که   واردیهای مربوط به مخسارات و هزينه -5-2

 خسارت ناشی از عمد و سوءنيت بيمه گذار ، کارکنان و يا نمايندگان وی  -5-3

 راديواکتيو.ای يا مواد خسارات ناشی از تشعشعات و انرژی هسته -5-4

 خسارات ناشی از جنگ، شورش، بلوا، اعتصاب، خرابکاری، عمليات تروريستی، ضبط يا مصادره کاال. -5-5

 خسارات ناشی از تردد وسيله نقليه از مسيرهای نامتعارف و غيرمعمول)خارج از پروانه تردد(  -5-6

 اهينامه.عدم صالحيت راننده برای رانندگی وسيله حمل با توجه به نوع گو  -5-7

 خسارات ناشی از قوه قهريه )فورس ماژور(.  -5-8



 
 

 )مسئولیت های کریر( 

 ( Carriers)  بین المللیقرارداد بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل فرم 

(CMR ) 

 
 
 

       10  از     6صفحه:  

 F-LI-908-00شماره مدرک:  

و  -5-9 الگوها  و  نقاشی و مجسمه ها  تابلو های  و  اثار هنری   ، اسکناس  و  ، پول  قيمتی  گرانبها، سنگهای  فلزات  به  وارده  خسارت 

 مجاز و خسارت وارده به آنها.جات مگر در صورتيکه قبل از حمل موافقت بيمه گر جلب شده باشد و حمل کاالهای قاچاق و غيرعتيقه

 حمل محموالت حاوی شيشه جام مگر با توافق کتبی قبل از حمل با بيمه گر و پراخت حق بيمه اضافی  -5-10

 حمل محموالت ويژه و ترافيکی بدون هماهنگی با بيمه گر  -5-11

 عمليات حمل امکان پذير خواهد بود. درصورت پذيرش بيمه گر، حمل محموالت ترافيکی با پرداخت حق بيمه اضافی قبل از شروع

 حوادث ناشی از استعمال مواد مخدر و مسکرات و عدم رعايت قوانين موضوعه  -5-12

 سرقت جزئی محموله  -5-13

هرگونه اضافه وزن، ارتفاع، طول، عرض وسيله حمل با توجه به ظرفيت مجاز بارگيری وسيله حمل و هرگونه اقدام خارج از    5-14

 حمل و نقل جاده ای و حمل بار اصول و ضوابط 

عملکرد نادرست مدعی ، عيب ذاتی کاال، خودسوزی کاال، کاهش طبيعی وزن محموله و بسته بندی ناقص و نامناسب و هرگونه   -5-15

 سرقت به عنف و زورگيری و چپاول کاالی مورد حمل و خسارت وارده به عالمت و بسته بندی کاال.

استفاده از وسيله نقليه نامناسب، وسيله نقليه روباز )بدون پوشش(، عيب و ايراد شيرآالت و اتصاالت تانکرهای حمل مواد    –  -5-16

ولو اينکه صاحب محموله با آن موافق بوده و مشخصات وسيله نقليه مذکور در راه نامه قيد شده باشد و حوادثی که ناشی از عيب يا  

 و تغيير وسيله حمل جز با موافقت قبلی بيمه گر.  اتصاالت خود وسيله حمل باشد 

 عدم النفع و کاهش ارزش کاالها  – 5-17

 هرگاه ورود يا صدور کاال بر خالف مقررات کشوری باشد که کاال به آنجا وارد يا از آنجا صادر می شود.  -5-18

 کنوانسيون(  4-17ماده    4کنوانسيون() فصل    4-1ماده    1حمل حيوانات زنده و اثاثه منزل و محموالت پستی و جنازه )فصل    –  5-19

انجام کار تحويل و تحول، بارگيری، بارچينی يا تخليه کاال بوسيله فرستنده يا گيرنده و يا شخصی که از طرف آنان به اينکار   – 5-20

 کنوانسيون(. 4ج  17ماده   4گمارده شده باشد)فصل 

 خسارات ناشی از نقص فنی وسيله حمل  -5-21

 م  : تعهدات بیمه گذار: ماده شش

بيمه گر می تواند  باشد در غير اينصورت  ايفای تعهدات بيمه گر، منوط و مشروط به انجام وظائف و تعهدات زير توسط بيمه گذار می 

 .   از پرداخت تمام يا بخشی از خسارت خودداری نمايد
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نمايد ) کليه   cmr بيمه گر اين قرارداد ، بيمه    سرمد  به عنوان    بيمه گذار تعهد می نمايد کليه حمل های خود را فقط نزد  -1-6

و فقط از راهنامه هايی که مفاد مندرج در ظهر آن منطبق با نمونه پيوست اين  راهنامه ها به صورت شماره مسلسل باشد (

 ه گذار می باشد .  بيم انجام تعهدات بيمه گر منوط به رعايت شرط فوق از جانبقرارداد می باشد، استفاده نمايد. 

شايان ذکر است راهنامه  .   بيمه گذار موظف است راهنامه های مورد استفاده خود را در زمان صدور ممهور به مهر بيمه گر نمايد  -2-6

تحت پوشش می باشد که در سامانه فوق ثبت گرديده و برای آن ها الحاقيه صادر گرديده باشدو تحت پوشش بيمه گر  هايی  

راهنامه هايی که حتی ممهور به مهر بيمه گرديده ولی شماره سريال در آن درج نگرديده باشد تحت پوشش    خواهد بود  و

است راهنامه های ممهور شده به مهر بيمه گر و صادر نشده توسط بيمه گذار ) حمل    بيمه گر نخواهد بود، الزم به توضيح 

روز پس    10حداکثر ظرف مدت  شد و بيمه گذار موظف است  با   نشده ( پس از انقضای مدت قرارداد در تعهد بيمه گر نمی

 راهنامه های مذکور را به بيمه گر ارائه و حق بيمه برگشتی را از بابت عودت راهنامه را مطالبه نمايد. از اتمام قرارداد، 

ر و اسناد و مدارک مربوط بيمه  بيمه گر ميتواند در هر زمان که الزم بداند با هماهنگی قبلی در اوقات اداری دفات  - 1-2-6          

 .اين قرارداد مورد بررسی قراردهد 6ماده  2گذار ) موضوع اسناد راهنامه های صادره( را در مورد بند 

به بيمه گر اطالع   درخواست کتبیمراتب را طی    "  (12بند    3) مطابق با ماده    ارزش اظهار شده  "قبل از اقدام به حمل کاالی با    -3-6

 و پس از اعالم حق بيمه توسط بيمه گر، نسبت به پرداخت آن اقدام نمايد. دهد 

هر محموله در راهنامه مربوطه برای هر کيلوگرم از وزن ناخالص کاال بيش    بند فوق  در صورتيکه ارزش اظهار شده   - 1-3-6 

و      SDR  33/8د بيمه گر برای هر کيلوگرم کاال معادل  باشد و بيمه گذار اعالم نکرده باشد ، حداکثر تعه  SDR  33/8از  

 خواهد بود. هرکدام کمتر باشد 2بند  2يا تعهدات درج شده در ماده 

 در صورت مفقود شدن راهنامه و يا راهنامه ها مراتب را در اسرع وقت به بيمه گر اعالم نمايد .   -4-6

پرداختی  بيمه    مام نسخ راهنامه باطل شده برای بيمه گر ارسال نمايد و حق  ت  دچنانچه به عللی راهنامه ابطال شود بيمه گذار باي   -5-6

 به بيمه گذار عودت داده می شود.

 عمل نمايد : بايد  در صورت وقوع حادثه ای که منجر به تعهد بيمه گر شود به ترتيب  ذيل - 6-6

 .گيری از توسعه خسارت به عمل آوردجهت جلو اقدامات الزم را در حدود امکانات منطقی خود و محل وقوع حادثه  -1-6-6     
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روز  ) بدون احتساب تعطيالت رسمی ( پس از اطالع از وقوع حادثه مراتب را طبق فرم مربوطه کتبا به    5ظرف مدت    -2-6-6     

 آگاهی بيمه گر برساند . 

 درخواست گزارش کند .وقوع حادثه را به اطالع مقامات انتظامی يا مراجع ذيصالح برساند و از آنان  - 3-6-6

 

را گردآوری و در اختیار بیمه گر قرار  باشد  در زمان وقوع حادثه که به شرح ذیل این قرارداد می مدارک مورد نیاز - 6-7

 دهد : 

 گزارش مقامات انتظامی يا ذيصالح محل وقوع و شرح حادثه و هر گونه صورت جلسه تهيه شده در اين مورد .  -
 در صورتی که برای محموله چنين سندی صادر شده باشد.  راهنامه يا بار نامه صادرهيک نسخه برابر اصل از   -
 ) فاکتور محموله های صادراتی مورد تاييد مراجع ذيصالح مبنای خسارت قرار می گيرد..(   اصل يا نسخه برابر اصل فاکتور محموله -
 ه گذار و صاحب کاال در اين مورد  کپی بيمه نامه باربری و در صورتيکه وجود نداشته باشد تاييد کتبی بيم -
 Packing Listصورت بسته بندی  -
 صورتمجلس کسر تخليه يا عدم تحويل که مورد گمرکات و بنادر به امضاء مقامات ذيربط رسيده باشد . -
 هر گونه ادعا کتبی داير بر ميزان خسارت و مطالبه غرامت که از طرف زيانديده به بيمه گذار اعالم شده باشد.  -
 ر صورتحساب هزينه های انجام شده برای جلوگيری از توسعه خسارت. فاکتو -
حتی المقدور هر گونه مدرک ديگری که برای تشخيص مسئوليت و تعيين ميزان تعهد بيمه گر موثر و الزم باشد، از جمله عکس   -

 از حادثه و کاالی خسارت ديده .
کارشناس معرفی شده از طرف بيمه گر و يکی از کارشناسان  گزارش مربوط به علت و چگونگی حادثه و ميزان خسارت که توسط   -

و يا..... تهيه شده باشد در صورتی که به هيچ يک از کارشناسان مذکور    SGSيا   I.E.I صالحيت دار بين المللی مانند لويدز يا  

 د شد.  در محل حادثه دسترسی نباشد گزارش مقامات ذيصالح در خصوص خسارت جايگزين گزارش کارشناسان خواه

 دارای شماره سريال شرکت مربوطه باشد.  دراهنامه هايی که مورد استفاده بيمه گذار قرار می گيرد باي  -8-6

بيمه گذار می تواند وقوع حادثه و بروز خسارت ناشی از آن را تاييد نمايد ولی نبايد بدون جلب موافقت بيمه گر در اين ارتباط   -9-6

 اينکه مسئوليت بيمه گذار بدون قبول وی نيز محرز بوده است . قبول مسئوليت نمايد،  مگر 

بيمه گذار موظف است از شماره سريال راهنامه سی . ام . آر فقط برای يک محموله استفاده نمايد و از اختصاص دادن و صدور    -10-6

 نسخ  راهنامه برای چند محموله خودداری نمايد .
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مصرفی را به ترتيب شماره سريال در رايانه يا دفاتر خود ثبت و حداقل به مدت يکسال    بيمه گذار موظف است راهنامه های  -11-6

 نگهداری نمايد . 

و اثبات   در شروع حمل محموالت مورد تصدی از مرجع ذيصالح از  وسايط نقليه مناسب و دارای  معاينه فنی استفاده گردد   -12-6

 . اس رسمی دادگستری می باشدعيب و نقص وسيله حمل در صورت امکان بر عهده کارشن

 : مدت و انقضای قرارداد   ،: تغییرات  ماده هفتم

، پس از توافق طرفين به تعويض قرارداد مبادرت و يا مراتب به صورت    چنانچه تغييراتی در مفاد اين قرارداد ضرورت يابد   7 -1

 الحاقيه از طرف بيمه گر صادر و به اين قرارداد منضم خواهد شد.

و تمديد آن منوط به درخواست کتبی بيمه گذار و موافقت کتبی    است  .......................لغايت  ........................مدت قرارداد از تاريخ    7-  2

 بيمه گر می باشد. 

امکان ارزيابی ريسک    رخ داده و خسارت وارده بمنظور ايجاد  حوادثبيمه گذار موافقت خود را با ارائه اطالعات و بررسی سوابق    3-7

 برای تجديد نظر يا تمديد قرارداد اعالم می دارد.

، در تعهد بيمه گر بوده و طرفين به رعايت تعهدات    هائی که قبل از انقضاء يا فسخ قرارداد صادر شده باشد  هنامهبارنامه يا را  7  -4

برای   قرارداد  ، به شرط تمديد   استفاده نشده درطول مدت قرارداد   راهنامه هایخود تا قبل از فسخ يا انقضاء قرارداد ملزم خواهند بود.  

 تمديدی خواهدبود. اردادبدون پرداخت حق بيمه پايه تحت پوشش قر، با درخواست بيمه گذار و موافقت بيمه گربعدی دوره 

 .روزه  انصراف خود را از ادامه قرارداد اعالم و قرارداد را فسخ نمايند  30: طرفين می توانند با يک اخطار کتبی  فسخ قرارداد 5-7

   ماده هشتم : حق جانشینی : 

حق دارد به شخص يا اشخاصی که    بيمه گر در حدودی که خسارت وارده را قبول يا پرداخت می کند قائم مقام بيمه گذار بوده و 

  مسئول بروز خسارت می باشند مراجعه کرده و استيفای حق نمايد و بيمه گذار کليه حقوق خود را در اين مورد به بيمه گر واگذار می

 نمايد. 
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 ماده نهم  : حل و فصل دعاوی:

ارجاع امر به کارشناس مرضی الطرفين يا داوری حل و فصل  کليه اختالفات ناشی از اين قرارداد صرفا از طريق مذاکره و توافق طرفين يا  

 خواهد شد . که به هر صورت نظريه و رای کارشناس منتخب يا هيئت داوری برای طرفين قطعی و الزم االجرا می باشد. 

 :  ماده دهم  : موارد پیش بینی نشده

 ايران و قوانين آمره ناظر بر اين قرارداد خواهد بود. در موارد پيش بينی نشده در اين قرارداد تابع قانون بيمه

 :  ماده یازدهم : نسخ و امضاء قرارداد

در   قرارداد  تاريخ    11اين  در  و  تنظيم  نسخه  سه  در  و  نزد   ................................... ماده  نسخه  يک  که  گرديده   امضاء 

گر واحد    بيمه  اعتبار  دارای  نسخه  هر  و  بوده  طرفين  منتخب  کارگزار  نزد  نسخه  يک  و  گذار  بيمه  نزد  نسخه  يک   ، 

 می باشد. 

 

 بیمه گر                                                         بیمه گذار                                                                                  

 .......... ..........                                                                     ...............رکت حمل و نقل بین المللیش 

 

 جری قرارداد م

 ............... 

 

 


