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

براساس پيشنهاد كتبي بيمهگذار مذكور در جدول مشخصات (پيشنهادي كه به شركت سهامي بيمه "ما" كه از اين
پس بيمهگر ناميده ميشود تسليم گرديده) و نيز به استناد پاسخهاي مندرج در پرسشننامه تممينش شنده از نر
بيمهگذار و ساير اظهارات كتبي او كه به منظور درج در بيمهنامه صورت ميگيرد ،درصورتي كه بيمهگذار حق بيمه
را در زمان مقرر پرداخت كرده باشد ،به موجب اين بيمهنامه و با رعايت استثنائات ،مقررات و شرايط مندرج در آن و
يا در الحاقيهاي مربوط ،بيمهگر با بيمهگذار توافق مينمايد :
هرگاه در ول مدت بيمه مندرج در جدول مشخصات و يا هر مدت پس از آن كه بيمهگذار بابنت آن حنق
بيمه بپردازد و بيمهگر حقبيمه را براي تمديد بيمهنامه بپذيرد  ،درصورتي كه بنه علنت هرگوننه اتنف ينا آسنيب
فيزيمي ناگهاني و غيرقابش پيشبيني ماشينآالت مندرج در فهرست پيوست پيشنهاد اينن بيمنهنامنه ينا هنر علنت
ديگري كه به ور مشخص مستثني نشده باشد  ،كاالي مندرج در جدول مشخصات بيمهنامه دچنار فسناد گنردد ،
بيمهگر چنين خسارتي را حداكثر تا ميزاني كه براي آن در جدول مشخصات براي يک سال بيمهاي پيشبيني شده
و در مجموع تا مبلغ مندرج در جدول مذكور جبران خواهد كرد ،مگر آنمه سرمايه مورد بيمه مجددا" بنه رقنم 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 مشخصنات ،
به واسطه انحرا از درجه تبريد توصيه شده  ،مگر اين كه فساد ناشي از آلودگي نشتي مبرد و يا يخزدگي تصنادفي
كاال باشد و يا كاالي تازه قبش از رسيدن به درجه تبريد توصيه شده خسارت ببيند  .دوره عدم بروز خسارت عبنارت
است از مدت زماني بففاصله بعد از پايان سردكنندگي كه در خفل آن با پلمپ نمودن اتاق سردخانه هنيچ فسنادي
اتفاق نميافتد .
 -3خسارت وارد به كاالي انبار شده ناشي از انقباض  ،عيوب و يا امراض ذاتي  ،فساد بيعي و يا گنديدگي .
 -4خسارت ناشي از انباركردن نا مناسب  ،خسارت به مواد بستهبندي  ،كافي نبنودن جرينان هنوا و نوسنان درجنه
حرارت .
 -5خسارت ناشي از تعمير موقت ماشينآالت سرد كننده مندرج در فهرسنت ماشنينآالت ضنميمه چنانچنه بندون
اجازه بيمهگر انجام شده باشد.
 -6جرائم تأخير ،خسارت عدمالنفع و يا مسئوليت از هر قبيش .
 -7اتف يا آسيبديدگي مستقيم يا غير مستقيم ناشي از :
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الف ) جنگ ،هجوم ،عمش دشمن خارجي ،عمليات خصمانه ( خواه جنگ اعفم شده يا نشده باشد )،جنگ داخلني ،
ياغيگري ،بلوا ،انقفب يا قيام ،شورش ،اعتصاب كارگران يا تعطيش كارخانه از نر كارفرمنا در مقابلنه بنا اعتصناب
كارگران ،جنبشهاي دسته جمعي  ،در دست گرفتن قدرت به وسيله قواي نظامي يا از ريق غير قانوني يا از ر
اشخاصي باسوء نيت كه به نام يا با ارتباط با هرگونه تشميفت سياسي انجامگيرد ،تو ئه  ،توقيف ،ضبط و مصادره يا
خرابي ،يا زيان وارد به اموال ،بنا به دستور دولت عملي يا قانوني ( )DE JURE OR DE FACTOيا هنر مقنام
صفحيتدار عمومي .
ب ) واكنشهاي هستهاي يا آلودگي هاي ناشي از تشعشعات هستهاي و راديواكتيو .
ج ) عمش يا سهشانگاري عمدي بيمهگذار يا كاركنان وي.
د ) اتف يا آسيب به علت آتشسوزي ،صاعقه مستقيم  ،انفجار شيميايي  ،سيستم ا فناي حرينق و تخرينبهناي
ناشي از آن  ،سقوط هواپيما يا هرگونه وسيله نقليه هوايي ينا اشنيايي كنه از آنهنا سنقوط كنند .دزدي  ،سنرقت بنا
شمستن حرز ،ريزش و آوار ساختمان  ،سيش  ،غيان آب  ،زمين لرزه  ،نشسنت  ،راننش زمنين  ،بهمنن  ،تنندباد ،
گردباد ،فوران آتشفشان يا بفياي بيعي مشابه .
هرگاه در جريان رح يا تعقيب دعواي قضايي يا هرگونه دادرسي ديگر  ،بيمهگر به استناد بند « 7الف» بناال اعنفم
دارد كه از بين رفتن  ،ويراني  ،آسيبديدگي يا مسئوليتي مشمول اين بيمه نيست  ،اثبات اين كه چننين منواردي
مشمول بيمه ميباشد به عهده بيمهگذار است .
شرايط عمومي
 -1مسئوليت بيمهگر براي هرگونه پرداختي به موجب اين بيمهنامه مشروط بر اين است كه بيمهگذار مقررات بيمه
نامه را رعايت كرده و به سئواالت مطرح شده در پرسشنامه و پيشنهاد بيمه و اظهارنامههاي ماهانه بنه درسنتي
پاسخ داده و كليه وظايفي را كه به عهده دارد انجام داده باشد.
 -2جدول مشخصات و پرسشنامه و پيشنهاد بيمه جزء الينفک اين بيمهنامه محسوب شده و اصطفح" اينن بيمنه
نامه" هر بار كه در اين قرارداد به كار رود منظور از آن جدول مشخصات  ،پرسشنامه و پيشنهاد بيمه نيز خواهد
بود.
هر واژه و يا اصطفحي كه در يک قسمت از بيمهنامه يا جدول مشخصات به معني خاص به كنار بنرده شنود ،همنه
جاي بيمهنامه داراي همان معني خواهد بود.
 -3بيمهگذار بايد به منظور جلوگيري از اتف يا آسيب ديدگي اموال بيمه شده به هزينه خود كليه اقندامات الزم
را به عمش آورد و توصيههاي معقول بيمهگر را انجام دهد و مقررات قنانوني و توصنيههناي كارخاننه سنازنده را
رعايت كند.
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 -4الف ) نمايندگان بيمهگر ميتوانند در هر زمان مناسب موضوع بيمه را مورد بازرسي و ارزيابي قرار دهند و بيمه
گذار موظف است كليه ا فعات ضروري را براي ارزيابي خطر در اختيار نمايندگان بيمهگر بگذارد.
ب ) بيمهگذار ملزم است هرگونه تغيير در موضوع بيمه را بففاصله به وسيله فمس يا نامه به آگاهي بيمهگر برساند
و به هزينه خود كليه اقدامهاي احتيا ي الزم را براي ا مينان از صحت كار اقفم بيمه شده بنا توجنه بنه اوضناع و
احوال معمول دارد .درصورت لزوم به تبع اين تغييرات نسبت به حدود تامين يا حق بيمه تجديد نظر به عمش خواهد
آمد.
بيمهگذار نبايد در موضوع بيمه تغييراتي را ايجاد كند كه منجر به تشديد خطر شود ،مگر آن كه موافقت كتبي بيمه
گر را كسب كرده باشد.
 -5درصورت وقوع هر گونه حادثهاي كه بر بق اين بيمهنامه مممن است موجب رح ادعاي خسارت شنود بيمنه
گذار بايد :
الف ) بففاصله به وسيله تلفن يا فمس مراتب را با ذكر نوع و حدود خسارت به آگاهي بيمهگر برساند و كتبنا" نينز
آن را مورد تائيد قرار دهد.
ب) به منظور جلوگيري از گسترش دامنه اتف يا آسيبديدگي ،كليه اقدامهايي را كه براي وي اممان دارد به عمش
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 ا فعات و مدارك مورد درخواست بيمهگر را تهيه و دراختيار او بگذارد.
ه) در صورت فقدان يا خسارت ناشي از دزدي مقامهاي انتظامي را مطلع نمايد.
بيمهگر در هيچ موردي در قبال اتف يا آسيبديدگي كه ظر مدت  14روز پس از وقوع حادثه به وي ا فع داده
نشده باشد ،تعهدي نخواهد داشت.
پس از آنمه بيمهگذار بر بق شرايط باال وقوع خسارت را به ا فع بيمهگر رسناند ،در منورد خسنارتهاي جزئني كنه
حدود آن توسط بيمهگر تعيين و ابفغ ميشود ،ميتواند نسبت به تعمير يا تعويض اقدام كند .در ساير موارد بايد به
نماينده بيمهگر فرصت داده شود كه قبش از هرگونه تعمير يا تغييري ،خسارت را مورد رسيدگي قرار دهند و هرگناه
نماينده بيمهگر ظر مدت معقول پس از وقوع حادثه خسارت را مورد رسيدگي قنرار ندهند ،بيمنهگنذار حنق 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 ميدانند معمنول دارد ،ينا اجنازه و
دستور انجام آن را بدهد .غراماتي كه مممن است جبنران آن منورد درخواسنت بيمنهگنر قنرار گينرد اعنم اسنت از
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خسارتهايي كه بيمهگر مستقيما" پرداخته است يا غراماتي كه بر بق اصش قائم مقامي در نتيجه خسارتهايي كه به
موجب اين بيمهنامه پرداخته است حق مطالبه آن را دارد .اقدامات مذكور در اين بند مممن است قبنش از پرداخنت
خسارت به بيمهگذار يا بعد از آن الزم تشخيص داده شود يا مورد درخواست قرار گيرد.
 -7هرگونه اختف درباره مبلغي كه بايد به موجب اين بيمهنامه پرداخت شود (با فنرض معتبنر بنودن بيمنهنامنه)
موضوع به كارشناسي كه كتبا" با توافق رفين برگزيده ميشود ،ارجاع خواهد شد.
اگر رفين نسبت به كارشناس واحد به توافق نرسند ،موضوع اختف به دو كارشنناس كنه توسنط نرفين ،ظنر
مدت يک ماه از تاريخ درخواست كتبي ر ديگر انتخاب ميشود ارجاع خواهد گرديد.
درصورتي كه كارشناسان مذكور به توافق نرسند قبش از بررسي مناهوي موضنوع اخنتف  ،كارشناسنان ،كارشنناس
سومي را به عنوان سركارشناس كتبا" انتخاب خواهند كرد  .جلسه كارشناسي تحت رياسنت سركارشنناس تشنميش
خواهد شد .قبش از اعفم نظر كارشناسان هيچ دعوايي عليه بيمهگر در مراجع قضايي قابش رح نميباشد.
 -8الف) هرگاه پيشنهاد يا اظهارات ارائه شده از ر بيمهگذار غير واقعي باشد يا خساراتي از روي تقلب يا بطنور
اغراقآميز اعفم شده باشد و يا در جهت اثبات ادعاي فوق اظهارات يا ا فعات نادرستي ارائه شنود  ،در آن صنورت
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 ظر سه ماه و يا درصورت
ارجاع موضوع به كارشناس بق شرايط بند « »7اين بيمهنامه ظنر مندت سنه مناه پنس از اعنفم ر ي از نر
كارشناس يا سركارشناس اقدام قانوني از سوي بيمهگذار صورت نگيرد ،كليه حقوق ناشي از اينن بيمنهنامنه منتفني
خواهد شد .
 -9اگر در زمان ادعاي خسارت مشمول اين بيمهنامه  ،براي جبران خسارت يا دعاوي اشخاص ثالث بيمهنامه ديگري
نيز وجود داشته باشد  ،بيمهگر فقط نسبت به سهم خود مسئول جبران خسارت خواهد بود.
 -11بيمهگذار ميتواند اين بيمهنامه را در هر زمان كه مايش باشد فسخ كنند .در آن صنورت بيمنهگنر حنقبيمنه را
براساس نرخ كوتاه مدت براي مدت اعتبار بيمهنامه محاسبه خواهد كرد  .بيمهگر نيز ميتواند با اخطار يک هفتنهاي
اين بيمهنامه را فسخ نمايد  ،در آن صورت بيمهگر موظف است حقبيمه دريافتي را نسبت به مدتي كه منورد بيمنه
تحت پوشش نميباشد پس از كسر هزينههاي كارشناسي و هرگونه تخفيف بلند مدت اعمنال شنده بنه بيمنهگنذار
مسترد دارد.
 -11تحت بيمهنامهاي به حساب ثالث  ،ذينفع حق دريافت حقوق بيمهگذار را به ننام خنود خواهند داشنت .ذينفنع
همچنين حق خواهد داشت بدون تاييد بيمهگذار هرگونه خسارت قابش پرداخنت را دريافنت و حقنوق بيمنهگنذار را
منتقش نمايد  ،حتي اگر ذينفع بيمهنامه را در اختيار نداشته باشد .در صورت پرداخت خسارت  ،بيمهگر مممن است
داليش الزم مبني بر رضايت ذينفع به اخذ پوشش بيمه و همچنين رضايت بيمهگذار مبني بر دريافت غرامت توسنط
ذينفع را مطالبه نمايد.
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 -12خسارت يک ماه پس از برآورد آن توسط بيمهگر قابش پرداخت خواهد بود .بيمهگذار ميتواند يک مناه پنس از
اعفم خسارت به بيمهگر و احراز مسئوليت وي تقاضاي دريافت حنداقش مبلغني را تحنت شنرايط موجنود بنمايند ،
مادامي كه ميزان خسارت قابش پرداخت محقق نشده باشد و يا به داليلي كه در كنترل بيمهگذار است خسارت قابش
پرداخت نباشد ،مدتهاي فوق به حال تعليق در ميآيد.
بيمهگر حق دارد در موارد زير از پرداخت خسارت خودداري نمايد :
الف) هرگاه شک و ترديدي نسبت به حق بيمهگذار نسبت به دريافت خسارت وجود داشته باشد ،جبنران خسنارت
منوط به ارائه اسناد و مدارك الزم به بيمهگر خواهد بود.
ب) اگر به موجب قانون جزا نسبت به ادعاي خسارت  ،بازرسي و تحقيق در مراجع ذيربط ضروري باشند ،پرداخنت
خسارت منوط به اتمام تحقيق و دادرسي خواهد بود.
شرايط خصوصي
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 بوده و يا به سيستم اعفم خطنر
خودكار در محلي كه افراد حضور دائمي دارند متصش باشد.
 -3كاال در محفظههاي كنترل اتمسفر روباز انبار نشده باشد .
 -4در هنگام اتف يا آسيب  ،كاال در محفظههاي سردخانه انبار شده باشد.
 -5بيمهگذار ميبايست دفتر نشان دهنده موجودي روزانه را كه در آن نوع  ،مقدار  ،ارزش كاالي انبنار شنده ،
شروع و پايان انبارداري براي هر محفظه به ور جداگانه ذكر شده باشد  ،نگهداري نمايد.
 -6بيمهگذار در ول مدت انبارداري ميبايست شرايط كاالي انبار شده را روزانه و درجه حرارت را حداقش سه
نوبت در روز در دفتر روزانه ثبت نموده و هر چهارده روز يک بار درجنه حنرارت تثبينت شنده را از رينق
دماسنج مستقش و تنظيم شده مورد بررسي قرار دهد.
مقررات
شرط  -1مبلغ بیمه شده :
به موجب اين بيمهنامه مبلغ بيمه شده برابر با حداكثر قيمت تقريبي فروش قابش حصول كاالي انبنار شنده
در مدت اعتبار بيمهنامه ميباشد  .مبلغ مذكور بايد توسط بيمهگذار در جدول پرسشنامه درج و قبنش از تناريخ
شروع بيمهنامه به بيمهگر تسليم شده باشد  .بيمهگذار موظف است ظر ده روز پس از پايان هر مناه رونوشنت
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دفتر انبار يا اظهارنامه تمميش شده را كه نشانگر ميانگين مقدار كاالي انبار شده و ارزش آن براي هر روز در ماه
گذشته است به بيمهگر تسليم نمايد.
اظهارنامه ماهانه براساس قيمت فروش قابش حصول براي دريافت كاالها خواهد بود .رونوشت دفتر موجودي
و اظهارنامه جزءالينفک اين بيمهنامه تلقي ميگردد  .مبلغ بيمه شده به مينزان خسنارت پرداخنت شنده بنراي
باقيمانده مدت بيمهنامه كاهش خواهد يافت مگر اين كه مبلغ مورد بيمه با پرداخت حقبيمه اضافي به صنورت
روزانه به حالت اوليه برگردانده شود.
اين حقبيمه اضافي در تعديش نهايي حقبيمه موضوع شرط دوم به حساب نخواهد آمد.
شرط  -2حقبیمه :
حقبيمه اوليه پس از دريافت بيمهنامه و كليه حقبيمههاي تمديدي نينز در آغناز مندت تمديند پرداخنت
خواهد شد .مالياتها و ساير هزينههاي مندرج در بيمهنامه و يا صورتحساب حقبيمه همراه با حقبيمه پرداخت
خواهد شد .حقبيمه قابش پرداخت در شروع هر سال بيمهاي براساس هفتاد و پنج درصد مبلغ مورد بيمه كه در
جدول مشخص شده است به عنوان حقبيمه موقت تلقي خواهد شد  .مشروط بر آن كه در پايان سال براسناس
رونوشت دفاتر و يا رونوشت اظهارنامههاي ماهيانه موجودي كااليي كه به بيمهگر تسليم ميشود  ،تعديش گردد .
هرگاه براساس ا فعات ارائه شده در پايان هر سال بيمهاي حقبيمه موقت پرداخت شده زياد منظور شده باشد
حقبيمه تعديش خواهد شد  ،مشروط بر اين كه كش حقبيمه قابش پرداخت از پنجاه درصد حقبيمنه كامنش كنه
براساس مبلغ مورد بيمه مندرج درجدول مشخص شده است ،كمتر نباشد .هرگونه اختف در محاسبه حقبيمه
ناشي از عمش بيمهگذار با ارسال صورتحساب تعديش شده حقبيمه از ر بيمهگر ،ظر مدت يک ماه تسنويه
خواهد شد.
شرط  -3اساس پرداخت خسارت :
كلي ه خسارات براساس مبلغ مندرج در اظهارنامه ماهانه بففاصله قبش از وقوع خسارت و ينا قيمنت فنروش
قابش دريافت  ،هركدام كمتر باشد تسويه خواهد شد  .در زمان تعيين خسارت  ،بيمهگنر كلينه شنرايطي را كنه
مممن است در تعيين خسارت موثر باشد مانند وجوه حاصش از فروش كاال و هزينههاي انبارداري كاسنته شنده
بواسطه پايان دوره انبارداري  ،در نظر خواهد گرفت.
هرگاه پس از وقوع خسارت جزئي مشخص شود كه مبلغ مندرج در آخرين اظهارنامه ماهانه كمتر از مبلغي
است كه ميبايست اظهار ميشد در اين صورت خسارت قابش پرداخت به تناسب مبلغ اظهار شده به مبلغي كنه
ميبايست اظهار ميشد كاهش خواهد يافت (ماده ده قانون بيمه).
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