بیمه مسئولیت متصدیان حمل کاال
( حمل با وانت  /کامیونت

)

بيمه مسئوليت مدني بيمه گذار ناشی از حمل های درون شهری و برون شهری در قبال ارسال كنندگان يا
صاحبان كاال به استناد باربرگ هاي صادره  ،در صورتیکه در اثر خطرات بيمه شده در اين قـرارداد تحقق یافته
باشد و بيمه گذار به عنوان متصدي حمل و نقل مسئول جبران آنها شناخته شود.
تعهدات بيمه گر تحت اين قرارداد پس از تكميل بارگيري كاال در مبدأ یا صدور باربرگ (هرکدام مؤخر باشد)
آغاز ،و همزمان با شروع تخليه در مقصد مندرج در باربرگ خاتمه مي يابد.
تعهدات بیمه گر عبارتند از:
 -1مسئوليت بيمه گذار ناشي از تصادف وسيله نقليه (مقصر  ،غير مقصر).
 -2مسئوليت بيمه گذار ناشي از واژگوني وسيله نقليه.
 -3مسئوليت بيمه گذار ناشي ازپرتاب شدن كاال از روي وسيله نقليه.
 -4مسئوليت بيمه گذار ناشي ازحادثه آتش سوزي و انفجار.
 -5مسئوليت بيمه گذار ناشي ازحادثه سرقت كلي محموله با وسیله حمل.
 -6مسئوليت بيمه گذار از تخلیه و بارگیری
استثنائات :
 -1عمل عمد يا مجرمانه بيمه گذار شامل كاركنان و نمايندگان وي.
 -2بالياي طبيعي شامل  :سيل  ،طوفان  ،زلزله  ،آتشفشان  ،صاعقه.
 -3جنگ  ،شورش  ،اعتصاب  ،بلوا  ،ضبط و مصادره  ،ياغي گري و سرقت مسلحانه.
 -4تشعشعات راديو اكتيو و فعل و انفعاالت هسته اي.
 -5خسارات ناشي از عيب ذاتي كاال.
 -6سرقت کلی محموله بدون وسیله حمل.
 7سرقت جزئي محموله.
 -8خيانت در امانت راننده و كمك راننده.
 -9خسارت ناشی از برخورد و جابجایی کاال درون خودرو در حین حمل.
 -10حمل کاال با موتور سیکلت.
 -11نداشتن گواهینامه متناسب با وسیله حمل در زمان حادثه.

 -12پول ،مسکوکات ،اسناد ،اوراق بهادار ،آثار هنری ،تابلوهای نقاشی ،مجسمه ها ،سنگهای قیمتی ،فلزات
و اشیای گرانبها.
 -13کاالهای شکستنی داخل کارتن در بسته شامل پوشش نمی باشند.
 -14ارائه عکس و فیلم برای محموله با ارزش بیش از  1.000.000.000ریال الزامی می باشد.
 -15در صورتی که ارزش واقعی محموله بیش از ارزش اظهار شده در باربرگ باشد پرداخت خسارت با اعمال
ماده 10قانون بیمه (قاعده نسبی سرمایه) بررسی و تصفیه می گردد.
 -16ارائه فیش پرداخت حق بیمه قبل از عملیات تخلیه و بارگیری الزامی است.
 -17بيمه گذار موظف است در صورت وقوع حادثه در اولين زمان ممكن و حداكثر ظرف مدت پنج روز به
بیمه گر اعالم نماید  ،در غیر این صورت بیمه گر تعهدی در قبال خسارت ندارد.

ارائه پوشش ها با 20درصد فرانشیز در هر حادثه می باشد.

