
در قبال ارسال کنندگان و یا  بیمه مسئولیت مدنی حرفه اي متصدیان حمل و نقل  :موضوع بیمه مسئولیت متصدي حمل

متصدي حمل بر اساس بارنامه صادر شده . صاحبان کاال به موجب بارنامه هاي صادره که ناشی از تحقق خطرهاي بیمه شده باشد

مسئول و متعهد است که باري را که از فرستنده تحویل گرفته از نقطه الف به نقطه ب ببرد و سالم تحویل گیرنده دهد حال اگر 

همچنین قانون تجارت و  388الی  386استناد قانون از جمله مواد  در بین مسیر بدلیل وقوع حادثه خسارتی به بار وارد شود به

بیمه مسئولیت متصدي حمل و نقل جبران کننده خسارت هایی . قانون مدنی مسئول بوده و باید جبران خسارت کند  328ماده 

در این بیمه نامه یک قرارداد بین شرکت بیمه و . متصدي حمل و قرارداد فیمابین بوده باشد است که در چهارچوب مسئولیت

ل در دوره هاي زمانی مشخص لیست تمام بارنامه هاي صادر شده خود را به همراه موسسه حمل منعقد میشود و موسسه حم

 دحق بیمه مربوطه بصورت الکترونیکی براي شرکت بیمه ارسال میکن

اگرمال التجاره تلف یاگم شود متصدي حمل ونقل مسئول قیمت آن خواهدبود مگراینکه ثابت نماید  : قانون تجارت 386ماده 

از تعلیماتی بوده که یکی  تلف یاگم شدن مربوط به جنس خود مال التجاره یامستندبه تقصیرارسال کننده یامرسل الیه ویا ناشی

قرارداد طرفین می . اظبی نیزنمی توانست ازآن جلوگیري نمایدازآنها داده اند ویا مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدي مو

  .تواند براي میزان خسارت مبلغی کمتریا زیادترازقیمت کامل مال التجاره معین نماید

مال التجاره نیز متصدي حمل ) آواري (درمورد خسارات ناشیه ازتاخیرتسلیم یا نقص یا خسارات بحري  : قانون تجارت 387ماده 

درصورت تلف شدن تمام مال  خسارات مزبورنمی تواند ازخساراتی که ممکن بود. دود ماده فوق مسئول خواهد بودونقل درح

  .التجاره حکم به آن شود تجاوزنماید مگراینکه قرارداد طرفین خالف این ترتیب رامقررداشته باشد

رمدت حمل ونقل واقع شده اعم ازاینکه متصدي حمل ونقل مسئول حوادث وتقصیراتی است که د : قانون تجارت 388ماده 

اخیرحق رجوع اوبه  بدیهی است که درصورت. خودمباشرت به حمل ونقل کرده ویاحمل ونقل کننده دیگري امامورکرده باشد

 .متصدي حمل ونقلی که ازجانب اومامورشده محفوظ است

یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روي عمد  هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل : قانون مدنی 328ماده 

ضامن نقص قیمت آن مال  کند عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب تلف کرده باشد یا بدون

 . است

  

 : خطرهاي بیمه شده در بیمه مسئولیت متصدي حمل 

  ا شی ثابتتصادف و واژگونی وسیله نقلیه و یا برخورد کاال ب -1

  پرتاب شدن محموله از روي وسیله نقلیه -2

  آتش سوزي و انفجار وسیله نقلیه -3

  سرقت کلی محموله با وسیله نقلیه به استثنا جعل اسناد -4

هزینه هاي الزم و متعارف براي نجارت کاال و جلوگیري از توسعه خسارت پس از وقوع حوادثی که جبران زیان آنها در تعهد  -5

  ه گر باشدبیم

  هزینه متعارف دادرسی و دفاع از بیمه گذار در مراجع قضایی که در ارتباط با خطرات بیمه شده پرداخت شده باشد -6

 دتعهد بیمه گر تجاوز نخواهد کر% 20از  6و  5حداکثر تعهد بیمه گر در مورد بندهاي : نکته 

 : شروع و پایان تعهد شرکت بیمه براي هر حمل 



آغاز و همزمان با شروع تخلیه در مقصد ) هرکدام موخر باشد (س از تکمیل بارگیري کاال در مبدا و صدور بارنامه پوشش بیمه پ

لیکن در صورت توافق طرفین و پرداخت حق بیمه اضافی امکان اضافه کردن پوشش تخلیه و . مندرج در بارنامه پایان می یابد 

 . بارگیري در قرارداد وجود دارد

  : یمه مسئولیت متصدي حمل داخلیاستثنائات ب

جعل اسناد و خیانت در امانت و هر نوع عمل عمد یا مجرمانه بیمه گذار شامل کارکنان و نمایندگان وي ، راننده یا کمک راننده  -1

 هوسیله نقلی

  حوادث طبیعی مانند سیل ، طوفان ، زلزله ، آتش فشان و صاعقه-2

  ط و مصادرهجنگ ، شورش ، اعتصاب ، بلوا ، ضب -3

  تشعشعات رادیو اکتیو و فعل و انفعاالت هسته اي -4

 عیب ذاتی و یا خود سوزي کاال -5

 رهر گونه خسارت غیر مستقیم و عدم النفع و کاهش ارزش کاال در بازا -6

 زحمل کاالهاي قاچاق و غیر مجا -7

 ( موافقت بیمه گر قابل خریداري استبا پرداخت حق بیمه اضافی و در صورت  ) خسارت هنگام تخلیه و بارگیري-8

  خسارت ناشی از عدم صالحیت راننده براي رانندگی وسیله نقلیه با توجه به نوع گواهینامه-9

 

  ریزش ، روندگی ، آبدیدگی ، مگر اینکه ناشی از تحقق خطرات بیمه شده باشد-10

  کاهش طبیعی وزن محموله -11

  سرقت ناشی از خیانت در امانت راننده و کمک راننده سرقت قسمتی از محموله و یا هر نوع -12

 فقدان کاال -13

 رتغییر وسیله حمل بدون اخذ موافقت بیمه گ -14

 خسارت وارد به عالمت و بسته بندي کاال- 15

 


