


نکاربردآو کلیات بیمه باربری و اصول 

علمداریرمضانی اکبر : مدرس 



مراحل انجام ثبت سفارش جهت واردات کاال

از تعرفه کاالآگاهی -1

اخذ پروفرما از فروشنده کاال-2

مراجعه به معاونت بازرگانی خارجی جهت تکمیل فرم ثبت سفارش-3

اخذ مجوز ورود کاال طبق جدول مقررات صادرات و واردات از سازمان های دیربط-4

مراجعه به شرکت بیمه و اخذ بیمه نامه-5

ار و ضممیمه  پس از تکمیل فرم تقاضا برای گشایش اعتب) بعد از ثبت سفارش کاال -6

طه در بانم  واسم  ( کردن فرم بانکی و پروفرما و بیمه نامه و اجازه نامه مربمو  بمه آن  

.معامله نسبت به پرداخت حق ثبت سفارش اقدام می گردد



(performa)پیش فاکتور
سمند  ایم  . پیش فاکتور سندی است که فروشنده آن را تنظیم ، مهر و امضا می کنمد 

.در برگیرنده مجموعه شرایط پیشنهادی توسط فروشنده میباشد 

:موارد موجود در پیش فاکتور عبارتند از 

نام و نشانی فروشنده، تلف  و دورنگار-1
نام و نشانی خریدار-2
شماره و تاریخ صدور پیش فاکتور-3
نام و مشخصات کاال-4
مقدار کاال-5
ارزش واحد ، ارزش کاال-6
کرایه حمل-7
نحوه بسته بندی-8
شرایط حمل و زمان تحویل و نام مبداً و مقصد حمل-9
مدت اعتبار پیش فاکتور-10
شرایط و نوع ارزی که باید پرداخت شود-11
بازرسی-12



فرم ثبت سفارش

وقانونییاجرانامهآیی بهسفارش،ثبتفرمتکمیلبرایپروفرما،دریافتازپس
معی آنبهمربو تعرفهشمارهومراجعهسالآنوارداتوصادراتمقررات
.شودمی

:م می شودفرم ثبت سفارش کاال ، معموالً در هفت نسخه به شرح زیر تنظی

بان  گشایش کننده اعتبارویژه( 1نسخه

بان  مرکزی جمهوری اسالمی ایرانویژه( 2نسخه

گمرک جمهوری اسالمی ایرانویژه( 3نسخه

ویژه وزارت بازگانی(4نسخه

کامپیوتر وزارت بازرگانیویژه( 5نسخه

عدم ساخت/وزارتخانه مجوزدهنده ورودکاالویژه(6نسخه

ویژه وزارتخانه تخصیص دهنده ارز(7نسخه



اخذ مجوز و تخصیص ارز از وزارتخانه ذیربط

وزارتمثالًذیربطوزارتخانهطریقازکشور،داخلدرساختعدمگواهی

ورکشداخلدرکهداروییوپزشکیتجهیزاتمورددروشودمیصادرصنایع

راآنهاوروداجازهپزشکیآموزشودرمانوبهداشتوزارتشود،نمیتولید

یتهایاولوبهتوجهباهاوزارتخانه،دریافتیارزیسهمیهبراساس.کندصادرمی

برگواقدامخودپوششتحتواحدهایبهسهمیهای تخصیصبهشده،تعیی 

.کنندمیممهورارزتخصیصمهربهراسفارشثبت



بیمه نامه

بیمهاتموسسازیکیدربایدکاالبان ،بهسفارشثبتدرخواستارائهازقبل

ومرکزیبیمهتاسیسقانون70مادهطبق،حاضرحالدر.شودبیمه،معتبر

ایشدهمنعقدایراندرآنخریدقراردادکهکاالهاییبهمربو بیمهگری،بیمه

بیمههایشرکتازیکیتوسطباید،یافتهگشایشایراندراناسنادیاعتباری

.شودصادرایرانی



راجعهمبان بهاسنادیاعتبارگشایشجهتساک بهابتدانمیتواندخریداریهیچ

پیشنهادارسالتقاضایوکردهمکاتبهومذاکراهفروشندهیاخودطرفبااینکهمگرنماید،

ال،کاواحدبهایقبلیازخودسفارشموردکاالیفروششرایطمورددرتاباشدنموده

اطالعمسائل،سایروحملتاریختحولی،مدتنظر،موردکاالیمقدارحمل،نحوه

countet)متقابلپیشنهاداوونمودهحاصل offer)اطمینانواعالمفروشندهراخود

پیشیاموقتصورتحسابطرفی مذاکراتبراسفروشندهکهنمایدحاصل

performa)فاکتور invoice)خریدارمرحلهای در.استکردهصادرخریدارنامبه

دستدرباوکردهاقدامکاالبیمهوورودپروانهتحصیلبهنسبتلزومصورتدرباید

واجعهمرخودبان بهغیرهونامهبیمهوفاکتورپیشمعتبر،بازرگانیکارتداشت 

.بنمایدنظرموردکاالیبرایاعتبارگشایشتقاضای

اقدامات مقدماتی خریدار قبل از مراجعه به بانک برای گشایش اعتبار اسنادی



کارت بازرگانی

ایحقیقیشخصازاعمآندارندهبهکهاستمجوزیبازرگانیکارت

توسطکارتای .بپردازدخارجیتجارتامربهتاشودمیدادهحقوقی

استانهربازرگانیسازمانتاییدبهوصادرمعادنصنایعوبازرگانیاتاق

.رسدمی



بارنامه
میامضاءکنندهحملتوسطکهاستمقصدبهمبداازکاالحملقراردادوجوددلیل

ان ببرایخاطراطمینانوکاالمالکیتبرایآنسندیت،بارنامهاصلیخاصیتشود

:دازعبارتنبارنامهانواعآنتبعبهوکاالحملهایروش.استاسنادیاعتباربازکننده

وسراسرییاوکامیونپستی،بارنامهپستی،رسیدآه ،راهدریایی،هوایی،بارنامه

.شدخواهدانجامنقلوحملچندوسیلهباکهمشترک



:بازرسی گواهی 

عتبار ای  گواهی باید مطابقت کاال را با توجه به مشخصات مندرج در ا
ر اسنادی گواهی نموده و توسط موسسه یا شخص صمالحیت داری کمه د  

.اعتبار اسنادی ذکر شده ، قبل از حمل صادر شده باشد

:گواهی مبدا

سندی است کمه کشمور تولیمد کننمده کماالی فروختمه شمده را معلموم        
.می سازد و توسط اتاق بازرگانی کشور مبداء صادر می شود



اینکوترمز و رایج ترین اصطالحات آن

(Ex-works )EXW

(فروشنده) تحویل در محل کار
EXW( ذکر محل تحویل

2010اینکوترمز( تعیی  شده

FOB(Free On Board)

تحویل روی عرشه کشتی

CPT (CARRIAGE PAID TO )

کرایه حمل تا مقصد پرداخت شده

CIP(CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO)
کرایه حمل  و بیمه تا مقصد پرداخت شده

FOB( ذکربندر حمل تعیی
2010اینکوترمز( شده

CPT(  ذکر محل تعیی  شده
2010اینکوترمز( در مقصد

CIP(ر ذکر محل تعیی  شده د
2010اینکوترمز( مقصد

اینکوترمز و رایج ترین اصطالحات آن



EX WORKS

EX WORKS شدده   یعنی اینکه فروشنده باید کاال را درمحل کار خود یا محل تعیین

ل تحوید . در اختیار خریدار قرار دهد...( کارگاه، کارخانه، انبار و غیره : مثل) دیگری 

رخیص کاال توسط فروشنده نه نیازی به بارگیری آن بر روی وسیله حمل دارد و نه تد 

بیانگر حداقل وظیفده   EX WORKS. کاال برای صدور، حتی اگر چنین کاری الزم باشد

. برای فروشنده است



:باید در استفاده از این اصطالح دقت به عمل آید، زیرا که 

.فروشنده وظیفه ای در برابر خریدار برای بارگیری کاال ندارد( الف

برای صادرات می خرد، الزم است EX WORKSخریداری که کاال را از فروشنده براساس (ب
ایم   بداند که فروشنده فقط وظیفه دارد به خریدار برای صدور کماال کمم  کنمد زیمرا کمه     

اال خریدار است که ملزم به صدور کاال است و فروشنده تعهدی بمرای عملیمات تمرخیص کم    
.برای صدور ندارد

کاال خریدار وظایف محدودی در ارتبا  با تهیه اطالعات مورد نیاز فروشنده برای صدور(پ
ه فروشنده به هر حال ممک  است ای  اطالعات را مثالً برای اهمداف مالیماتی یما تهیم    . دارد

.گزارش نیاز داشته باشد



EX WORKS

وظایف خریداروظایف فروشنده
وظایف کلی خریداروظایف کلی فروشنده

پروانه ها، مجوزها ، گواهی های امنیتی 
و سایر تشریفات

پروانه ها، مجوزها ، گواهی های امنیتی 
و سایر تشریفات

قراردادهای حمل و بیمهقراردادهای حمل و بیمه

تحویل گرفتن کاالتحویل

انتقال ریسکانتقال ریسک

تخصیص هزینه هاتخصیص هزینه ها

به فروشندهاطالعاطالع به خریدار

مدرک تحویلسند تحویل

بازرسی کاالعالمت گذاری-بسته بندی-بازبینی

کمک به اخذ اطالعات و پرداخت هزینه های مربوطهکمک به اخذ اطالعات و پرداخت هزینه های مربوطه



حمل و نقل دریایی-1

ونقل زمینیحمل -2

هواییحمل ونقل -3

:ها مسئولیت * 
.استشدهدریافتفرستندهازمبدادرکهصورتیومیزانهمانبهگیرندهبهکاالدرمقصدتحویل-الف

متعارفهایکسریازغیربهکاالکسریگونههرجبران-ب

(بارنامهبرحاکمکنوانسیونبراساس)درتحویلتاخیرهایهزینهجبران-ج

مربوطهکنوانسیونمقرراتبهتوجهباکاالبه(کلیوجزئی)واردهخسارتجبران-د

حادثهوقوعهنگامدرآنتوسعهیاخسارتبروزازجلوگیریجهتالزماقداماتانجام-هد

.شدخواهدواگذاردریاییکنندهحملعهدهبهقراردادطبقبرکههاییمسئولیتسایر-و

:ها مصونیت * 

خسارت ناشی از عیب ذاتی کاال-الف

عدم بسته بندی مناسب برای حمل دریایی-ب

بارگیری و تخلیه کاال توسط فرستنده و یا گیرنده-ج

عدم اظهار درجه خطرناکی و اشتعال کاال-د

عدم اظهار ارزش واقعی کاال_هد

قراردادها ها و مصونیت ها در انواع حمل ونقل ومسئولیت 



خطرات حمل و نقل

انفجارسوزیآتش
ا ییه گل نشست  کشتی

کرجی

جیواژگون شدن کشتی یا کرکرجیغرق شدن کشتی یازمی  گیر شدن کشتی یا کرجی

واژگون شدن یا از خط  خارج شدن وسیله
حمل زمینی

یله تصادف یا برخورد کشتی، کرجی یا وس
حمل با هر جسم خارجی

تخلیه کاال در بندر پناه

همگانیتفدیه زیان
به دریا انداخت  کاالها به منظور 

کشتیسب  سازی
همگانیهزینه زیان

ارسال کاال به مقصدهزینهمسئولیت متقابل در تصادمهزینه نجات

هشسته شدن کاالاز روی عرشزلزله ، فوران آتش فشان یا صاعقههزینه به حداقل رساندن خسارت

ه ورود آب دریا، دریاچه یا رودخانه به وسیل
ی وان یا محل نگهدارحمله زمینی، لیفت

کاال

تلف شدن بسته کامل کاال در جریان 
یا حمل،رها شدن از قالب یا گیره یا چنگ 
ی یا تلف شدن بسته کامل در حی  بارگیر
تخلیه از کشتی یا کرجی

طوفان

دریاییراهزنی
خسارت ناشی از فعل یا تقصیر اشخاص

ثالث
خسارات ناشی از باران و 

آفتاب

نشتساییدگی و زنگ زدگیعدم تحویل

غر شکستگی ، لب پریدگی، کج شدن،
  یا ضربه دیدگی ، لشدن، خراشیدگی و

برداشت 

به گل آلوده شدن، به رنگ روغ  زدگی،
اسید آلوده شدن، چنگ  زدگی

خسارت ناشی از کاالهای 
مجاور 

(یآلودگ–برخورد -بو گرفت ) 

کسریریزشحشره زدگی-موش خوردگی-کرم زدگی

شورش، بلوا،انقالب، اغتشاشجنگدزدی و دله دزدی

ضبط و توقیفاعتصاب
سهم الشرکه زیان عام

(زیان همگانی) 



نقل کاالحمل و بیمه 

مقابلدرشودمیمتعهدگربیمهآنموجببهکهاستایبیمه
ملحجریاندرچنانچهکندمیدریافتگذاربیمهازکهایبیمهحق
،مهبیموضوعخطراتوقوعنتیجهدردیگرنقطهبهاینقطهازکاال
ردهاییگذارهزینهبیمهیاوشودخسارتدچاریاوشدهتلفکاال
ارمصروفههایهزینهوواردهزیانشود،متحملخطراتای بارابطه
.نمایدجبران



A-B-Cشرایط پیوست بیمه نامه باربری یا کلوزهای

مجموعه خطراتی که در هر سه کلوز(C،B ،A ) پوشش دارند:

سوزی و انفجارآتش -1

وربه گل نشستن، زمین گیر شدن، برخورد با کف دریا، غرق شدن، واژگون شدن کشتی شنا-2

واژگون شدن یا از خط  خارج شدن وسیله حمل زمینی-3

یا برخورد کشتی، شناور یا وسیله حمل دیگر  با هر جسم خارجیتصادف -4

تخلیه کاال در بندر اضطراری-5

کاال در جریان زیان همگانیتفدیه -6

سازیبه دریا انداختن کاالها برای سبک -7

زلزله ، آتشفشان یا صاعقه-8

دریا افتادن کاال از روی عرشهبه -9

انبارمحلآب دریا، دریاچه، رودخانه  به کشتی ، شناور، محفظه کاال، کانتینر، لیفت وان یا ورود -10

ام بارگیری و هنگکلی هر  بسته در کشتی یا شناور و یا تلف کلی هر بسته به علت افتادن در تلف -11
تخلیه از کشتی و یا شناوریا 



مجموعه خطراتی که درکلوز(A )پوشش دارند:

طوفان-12

دریاییدزدی -13

آسیب و تخریب عمدی مورد بیمه ، توام با سوءنیت از طرف هر شخص-14

خسارت ناشی از باران، آفتاب و دم کردن-15

دزدی، دله دزدی و عدم تحویل-16

ساییدگی، زنگ زدگی ، نشت و شکستگی-17

لب پریدگی، کج شدن، خراشیدگی و ضربه دیدن-18

کاالی مجاور و روغن زدگی-19

خشارت ناشی از چنگک-20

...کرم زدگی، موش خوردگی، آفت زدگی و-21

ریزش و کسری-22



خسارات بیمه 
باربری

خسارات کلی

فرضی واقعی

خسارات جزء
هزینه های 

خسارت

خسارت عام یا 
خسارت 
همگانی



وظایف بیمه گذار پس از وقوع خسارت

خسارتاز توسعه پیشگیری -1

اقدامات الزم برای حفظ حقوق در مقابل مسئولین خسارت انجام -2

:به شرح زیر

:در مورد بسته یا بسته های مفقود شده-الف

درخواست خسارت از متصدیان حمل و نقل یا مقامات بندری و گمرکی و دیگر اشخاص    •

ثالث

:در مورد آسیب های مشهود-ب

درخواست بازدید از متصدیان حمل، یا دیگر اشخاص مسئول• 

درخواست خسارت از شخص مسئول• 

بل   قبل از تحویل گرفت  کاال از انبار گمرک یا بندر و ق: درخواست بازدید از بیمه گر• 

از تمام شدن اعتبار بیمه نامه

روز پس از تحویل گرفت         3دادن اخطار کتبی به متصدی حمل و نقل ، حداکثر ظرف • 

کاالی آسیب دیده



:در مورد آسیب های غیر مشهود-ج

ه به    به هیچ وجه به متصدیان حمل و نقل رسید بدون قید و شر  ندهد و در بارنامه یا رسیدی ک•

.متصدی حمل و نقل میدهد حق خود را برای مطالبه خسارت حفظ کند

:در مورد عدم تحویل-د

تنظیم صورت مجلس عدم تحویل یا گواهی کتبی کسر تخلیه• 

خلیه    ماه از تاریخ ورود وسیله حمل به مرز، یا تخلیه کاال از کشتی، گواهی کسر ت7چنانچه ظرف • 

.صادر نشده؛ از موسسه حمل و نقل به موجب اظهار نامه رسمی، درخواست خسارت کند



اسناد الزم برای دریافت خسارت

نامهبیمهاصل

(فاکتور)سیاههرونوشتیااصل

مبداگواهی

توزی صورتوکاملمشخصاتباکاالبندیبستهصورت

کاالحملنامهراهیابارنامهاصل

دباشکاالفقدانیاواردهخسارتمیزانازحاکیکهدیگرسندییابازدیدگواهی

نهاآمسئولیتبهراجعثالثاشخاصیانقلوحملمتصدیانبامتبادلهمکاتبات

هکتخلیهکسرگواهیرسمیبرگفوق،اسنادبرعالوهکاال،تحویلعدمصورتدر
استشدهصادرنقلوحملموسسهتوسط

شودمیاعالمگربیمهطرفازکهمدارکیواسنادسایر.


