اصول و کلیات بیمه باربری و کاربردآن
مدرس  :اکبر رمضانی علمداری

مراحل انجام ثبت سفارش جهت واردات کاال
-1آگاهی از تعرفه کاال
-2اخذ پروفرما از فروشنده کاال
-3مراجعه به معاونت بازرگانی خارجی جهت تکمیل فرم ثبت سفارش
-4اخذ مجوز ورود کاال طبق جدول مقررات صادرات و واردات از سازمان های دیربط
-5مراجعه به شرکت بیمه و اخذ بیمه نامه
-6بعد از ثبت سفارش کاال ( پس از تکمیل فرم تقاضا برای گشایش اعتبار و ضممیمه
کردن فرم بانکی و پروفرما و بیمه نامه و اجازه نامه مربمو بمه آن) در بانم
معامله نسبت به پرداخت حق ثبت سفارش اقدام می گردد.

واسمطه

پیش فاکتور()performa
پیش فاکتور سندی است که فروشنده آن را تنظیم  ،مهر و امضا می کنمد .ایم سمند
در برگیرنده مجموعه شرایط پیشنهادی توسط فروشنده میباشد .
موارد موجود در پیش فاکتور عبارتند از :

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

فرم ثبت سفارش
پس از دریافت پروفرما ،برای تکمیل فرم ثبت سفارش ،به آیی نامه اجرایی قانون و
مقررات صادرات و واردات آن سال مراجعه و شماره تعرفه مربو به آن معی
می شود.
فرم ثبت سفارش کاال  ،معموالً در هفت نسخه به شرح زیر تنظیم می شود:
نسخه )1ویژه بان

گشایش کننده اعتبار

نسخه )2ویژه بان

مرکزی جمهوری اسالمی ایران

نسخه )3ویژه گمرک جمهوری اسالمی ایران
نسخه)4ویژه وزارت بازگانی
نسخه )5ویژه کامپیوتر وزارت بازرگانی
نسخه )6ویژه وزارتخانه مجوزدهنده ورودکاال/عدم ساخت

نسخه)7ویژه وزارتخانه تخصیص دهنده ارز

اخذ مجوز و تخصیص ارز از وزارتخانه ذیربط
گواهی عدم ساخت در داخل کشور ،از طریق وزارتخانه ذیربط مثالً وزارت
صنایع صادر می شود و در مورد تجهیزات پزشکی و دارویی که در داخل کشور

تولید نمی شود ،وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی اجازه ورود آنها را
صادرمی کند .براساس سهمیه ارزی دریافتی  ،وزارتخانه ها با توجه به اولویتهای
تعیی شده ،به تخصیص ای سهمیه به واحدهای تحت پوشش خود اقدام و برگ
ثبت سفارش را به مهر تخصیص ارز ممهور می کنند.

بیمه نامه
قبل از ارائه درخواست ثبت سفارش به بان  ،کاال باید در یکی از موسسات بیمه
معتبر  ،بیمه شود .در حال حاضر  ،طبق ماده  70قانون تاسیس بیمه مرکزی و
بیمه گری ،بیمه مربو

به کاالهایی که قرارداد خرید آن در ایران منعقد شده یا

اعتباری اسنادی ان در ایران گشایش یافته  ،باید توسط یکی از شرکت های بیمه
ایرانی صادر شود.

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

هیچ خریداری نمیتواند ابتدا به ساک جهت گشایش اعتبار اسنادی به بان

مراجعه

نماید ،مگر اینکه با طرف خود یا فروشنده مذاکراه و مکاتبه کرده و تقاضای ارسال پیشنهاد
نموده باشد تا در مورد شرایط فروش کاالی مورد سفارش خود از قبلی بهای واحد کاال،

نحوه حمل ،مقدار کاالی مورد نظر ،مدت تحولی ،تاریخ حمل و سایر مسائل ،اطالع
حاصل نموده و او پیشنهاد متقابل ( )countet offerخود را فروشنده اعالم و اطمینان
حاصل نماید که فروشنده براس مذاکرات طرفی

صورتحساب موقت یا پیش

فاکتور( )performa invoiceبه نام خریدار صادر کرده است .در ای مرحله خریدار
باید در صورت لزوم نسبت به تحصیل پروانه ورود و بیمه کاال اقدام کرده و با در دست
داشت کارت بازرگانی معتبر ،پیش فاکتور و بیمه نامه و غیره به بان
تقاضای گشایش اعتبار برای کاالی مورد نظر بنماید.

خود مراجعه و

کارت بازرگانی
کارت بازرگانی مجوزی است که به دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا
حقوقی داده می شود تا به امر تجارت خارجی بپردازد .ای کارت توسط

اتاق بازرگانی و صنایع معادن صادر و به تایید سازمان بازرگانی هر استان
می رسد.

بارنامه
دلیل وجود قرارداد حمل کاال از مبدا به مقصد است که توسط حمل کننده امضاء می
شود خاصیت اصلی بارنامه  ،سندیت آن برای مالکیت کاال و اطمینان خاطر برای بان
بازکننده اعتبار اسنادی است .روش های حمل کاال و به تبع آن انواع بارنامه عبارتنداز:

بارنامه هوایی ،دریایی ،راه آه  ،رسید پستی ،بارنامه پستی ،کامیون و یا سراسری و
مشترک که با چندوسیله حمل و نقل انجام خواهد شد.

گواهی بازرسی :

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

( EXWذکر محل تحویل
تعیی شده) اینکوترمز2010
(FOBذکربندر حمل تعیی
شده) اینکوترمز2010

(CPTذکر محل تعیی شده
در مقصد) اینکوترمز2010
(CIPذکر محل تعیی شده در
مقصد) اینکوترمز2010

(EXW )Ex-works
تحویل در محل کار( فروشنده)
(Free On Board) FOB

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

اینکوترمز و رایج ترین اصطالحات آن

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

دیگری ( مثل :کارگاه ،کارخانه ،انبار و غیره  )...در اختیار خریدار قرار دهد .تحویدل
کاال توسط فروشنده نه نیازی به بارگیری آن بر روی وسیله حمل دارد و نه تدرخیص
کاال برای صدور ،حتی اگر چنین کاری الزم باشد.
برای فروشنده است.

WORKS

 EXبیانگر حداقل وظیفده

باید در استفاده از این اصطالح دقت به عمل آید ،زیرا که :
الف) فروشنده وظیفه ای در برابر خریدار برای بارگیری کاال ندارد.
ب)خریداری که کاال را از فروشنده براساس  EX WORKSبرای صادرات می خرد ،الزم است
بداند که فروشنده فقط وظیفه دارد به خریدار برای صدور کماال کمم کنمد زیمرا کمه ایم
خریدار است که ملزم به صدور کاال است و فروشنده تعهدی بمرای عملیمات تمرخیص کماال
برای صدور ندارد.
پ)خریدار وظایف محدودی در ارتبا با تهیه اطالعات مورد نیاز فروشنده برای صدور کاال
دارد .فروشنده به هر حال ممک است ای اطالعات را مثالً برای اهمداف مالیماتی یما تهیمه
گزارش نیاز داشته باشد.

EX WORKS
وظایف فروشنده

وظایف خریدار

وظایف کلی فروشنده

وظایف کلی خریدار

پروانه ها ،مجوزها  ،گواهی های امنیتی
و سایر تشریفات

پروانه ها ،مجوزها  ،گواهی های امنیتی
و سایر تشریفات

قراردادهای حمل و بیمه

قراردادهای حمل و بیمه

تحویل

تحویل گرفتن کاال

انتقال ریسک

انتقال ریسک

تخصیص هزینه ها

تخصیص هزینه ها

اطالع به خریدار

اطالع به فروشنده

سند تحویل

مدرک تحویل

بازبینی-بسته بندی -عالمت گذاری

بازرسی کاال

کمک به اخذ اطالعات و پرداخت هزینه های مربوطه

کمک به اخذ اطالعات و پرداخت هزینه های مربوطه

انواع حمل ونقل ومسئولیت ها و مصونیت ها در قراردادها
 -1حمل و نقل دریایی
-2حمل ونقل زمینی
-3حمل ونقل هوایی

* مسئولیت ها :
الف-تحویل کاالدرمقصد به گیرنده به همان میزان و صورتی که در مبدا از فرستنده دریافت شده است.
ب-جبران هر گونه کسری کاال به غیر از کسری های متعارف
ج-جبران هزینه های تاخیر درتحویل ( براساس کنوانسیون حاکم بر بارنامه)
د-جبران خسارت وارده ( جزئی و کلی) به کاال با توجه به مقررات کنوانسیون مربوطه
هد-انجام اقدامات الزم جهت جلوگیری از بروز خسارت یا توسعه آن در هنگام وقوع حادثه
و-سایر مسئولیت هایی که بر طبق قرارداد به عهده حمل کننده دریایی واگذار خواهد شد.

* مصونیت ها :
الف-خسارت ناشی از عیب ذاتی کاال
ب-عدم بسته بندی مناسب برای حمل دریایی
ج-بارگیری و تخلیه کاال توسط فرستنده و یا گیرنده
د-عدم اظهار درجه خطرناکی و اشتعال کاال
هد_عدم اظهار ارزش واقعی کاال

خطرات حمل و نقل
آتش سوزی

انفجار

یه گل نشست کشتی یا
کرجی

زمی گیر شدن کشتی یا کرجی

غرق شدن کشتی یا کرجی

واژگون شدن کشتی یا کرجی

واژگون شدن یا از خط خارج شدن وسیله
حمل زمینی

تصادف یا برخورد کشتی ،کرجی یا وسیله
حمل با هر جسم خارجی

تخلیه کاال در بندر پناه

تفدیه زیان همگانی

به دریا انداخت کاالها به منظور
سب سازی کشتی

هزینه زیان همگانی

هزینه نجات

مسئولیت متقابل در تصادم

هزینه ارسال کاال به مقصد

هزینه به حداقل رساندن خسارت

زلزله  ،فوران آتش فشان یا صاعقه

شسته شدن کاالاز روی عرشه

ورود آب دریا ،دریاچه یا رودخانه به وسیله
حمله زمینی ،لیفت وان یا محل نگهداری
کاال

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

طوفان

راهزنی دریایی

خسارت ناشی از فعل یا تقصیر اشخاص
ثالث

خسارات ناشی از باران و
آفتاب

عدم تحویل

ساییدگی و زنگ زدگی

نشت

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

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

خسارت ناشی از کاالهای
مجاور
( بو گرفت -برخورد –آلودگی)

کرم زدگی-موش خوردگی-حشره زدگی

ریزش

کسری

دزدی و دله دزدی

جنگ

شورش ،بلوا،انقالب ،اغتشاش

اعتصاب

ضبط و توقیف

سهم الشرکه زیان عام
( زیان همگانی)

بیمه حمل و نقل کاال
بیمه ای است که به موجب آن بیمه گر متعهد می شود در مقابل
حق بیمه ای که از بیمه گذار دریافت می کند چنانچه در جریان حمل
کاال از نقطه ای به نقطه دیگر در نتیجه وقوع خطرات موضوع بیمه ،
کاال تلف شده و یا دچار خسارت شود و یا بیمه گذارهزینه هایی در
رابطه با ای خطرات متحمل شود ،زیان وارده و هزینه های مصروفه را
جبران نماید.

شرایط پیوست بیمه نامه باربری یا کلوزهایA-B-C
 مجموعه خطراتی که در هر سه کلوز( )A ، B،Cپوشش دارند :
-1آتش سوزی و انفجار
 -2به گل نشستن ،زمین گیر شدن ،برخورد با کف دریا ،غرق شدن ،واژگون شدن کشتی شناور

-3واژگون شدن یا از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی
-4تصادف یا برخورد کشتی ،شناور یا وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی
-5تخلیه کاال در بندر اضطراری
 -6تفدیه کاال در جریان زیان همگانی
-7به دریا انداختن کاالها برای سبک سازی
-8زلزله  ،آتشفشان یا صاعقه
-9به دریا افتادن کاال از روی عرشه

-10ورود آب دریا ،دریاچه ،رودخانه به کشتی  ،شناور ،محفظه کاال ،کانتینر ،لیفت وان یا محل انبار
-11تلف کلی هر بسته در کشتی یا شناور و یا تلف کلی هر بسته به علت افتادن در هنگام بارگیری و
یا تخلیه از کشتی و یا شناور

 مجموعه خطراتی که درکلوز( )Aپوشش دارند:
-12طوفان
 -13دزدی دریایی
-14آسیب و تخریب عمدی مورد بیمه  ،توام با سوءنیت از طرف هر شخص

-15خسارت ناشی از باران ،آفتاب و دم کردن
-16دزدی ،دله دزدی و عدم تحویل
-17ساییدگی ،زنگ زدگی  ،نشت و شکستگی
-18لب پریدگی ،کج شدن ،خراشیدگی و ضربه دیدن
 -19کاالی مجاور و روغن زدگی
 -20خشارت ناشی از چنگک
-21کرم زدگی ،موش خوردگی ،آفت زدگی و...

-22ریزش و کسری

خسارات بیمه
باربری

خسارت عام یا
خسارت
همگانی

هزینه های
خسارت

خسارات کلی

خسارات جزء

واقعی

فرضی

وظایف بیمه گذار پس از وقوع خسارت
 -1پیشگیری از توسعه خسارت

-2انجام اقدامات الزم برای حفظ حقوق در مقابل مسئولین خسارت
به شرح زیر:
الف-در مورد بسته یا بسته های مفقود شده:
•درخواست خسارت از متصدیان حمل و نقل یا مقامات بندری و گمرکی و دیگر اشخاص
ثالث

ب-در مورد آسیب های مشهود:

• درخواست بازدید از متصدیان حمل ،یا دیگر اشخاص مسئول
• درخواست خسارت از شخص مسئول
• درخواست بازدید از بیمه گر :قبل از تحویل گرفت کاال از انبار گمرک یا بندر و قبل
از تمام شدن اعتبار بیمه نامه
• دادن اخطار کتبی به متصدی حمل و نقل  ،حداکثر ظرف  3روز پس از تحویل گرفت
کاالی آسیب دیده

ج-در مورد آسیب های غیر مشهود:
•به هیچ وجه به متصدیان حمل و نقل رسید بدون قید و شر ندهد و در بارنامه یا رسیدی که به
متصدی حمل و نقل میدهد حق خود را برای مطالبه خسارت حفظ کند.

د-در مورد عدم تحویل:
• تنظیم صورت مجلس عدم تحویل یا گواهی کتبی کسر تخلیه

• چنانچه ظرف  7ماه از تاریخ ورود وسیله حمل به مرز ،یا تخلیه کاال از کشتی ،گواهی کسر تخلیه
صادر نشده؛ از موسسه حمل و نقل به موجب اظهار نامه رسمی ،درخواست خسارت کند.

اسناد الزم برای دریافت خسارت


اصل بیمه نامه



اصل یا رونوشت سیاهه( فاکتور)



گواهی مبدا



صورت بسته بندی کاال با مشخصات کامل و صورت توزی



اصل بارنامه یا راه نامه حمل کاال



گواهی بازدید یا سندی دیگر که حاکی از میزان خسارت وارده یا فقدان کاال باشد



مکاتبات متبادله با متصدیان حمل و نقل یا اشخاص ثالث راجع به مسئولیت آنها



در صورت عدم تحویل کاال ،عالوه بر اسناد فوق ،برگ رسمی گواهی کسر تخلیه که
توسط موسسه حمل و نقل صادر شده است



سایر اسناد و مدارکی که از طرف بیمه گر اعالم می شود.

