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اﻧواع ﺑﯾﻣﮫ ﺑﺎرﺑری

ﺳﺎل اﻧﺗﺷﺎر 1397 :

اﻧواع ﺑﯾﻣﮫ ﺑﺎرﺑری
ﺑﮫ اﻋﺗﻘﺎد ﻣﺣﻘﻘﯾن ﻗدﯾﻣﯽﺗرﯾن ﻧوع ﺑﯾﻣﮫ ﮐﮫ ﺗﺎ ﺣدود زﯾﺎدی ﺑﺎ ﻗواﻋد ﺑﯾﻣﮫ اﻣروزی ﺗﺷﺎﺑﮫ داﺷﺗﮫ ،ﺑﯾﻣﮫ ﺑﺎرﺑری و ﺣﻣل و ﻧﻘل درﯾﺎﯾﯽ
ﻣﯽﺑﺎﺷد .اﯾن ﺑﯾﻣﮫﻧﺎﻣﮫ در اواﺳط ﻗرون وﺳطﯽ در ﺑﯾن ﺗﺟﺎر ،ﻣﺎﻟﮑﺎن ﮐﺷﺗﯽ و ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران و ﺑﺎﻧﮑداران راﯾﺞ ﺑوده اﺳت.

ﻓﮭرﺳت
ﭘوﺷش داﺧﻠﯽ

ﺧطرات اﺻﻠﯽ

ﺧطرات اﺿﺎﻓﯽ

ﺷروع و ﺧﺎﺗﻣﮫ ﺗﻌﮭدات ﺑﯾﻣﮫﮔر

ﺷرط طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ﮐﺷﺗﯽ ھﺎ

ﺑﯾﻣﮫ ارزش اﺿﺎﻓﯽ
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ﻗراردادھﺎی ﻣﺗﺣداﻟﺷﮑل ﺧرﯾد و ﻓروش ﮐﺎﻻ )اﯾﻧﮑوﺗرﻣز(

ﻣوارد ﻣﺷﻣول اﺿﺎﻓﮫ ﻧرخ ھﺎ

ﻣوارد ﻣﺷﻣول ﺗﺧﻔﯾف

وظﯾﻔﮫ ﺑﯾﻣﮫﮔذار در اراﺋﮫ اطﻼﻋﺎت ﺑﮫ ﺑﯾﻣﮫﮔر

وظﺎﯾف ﺑﯾﻣﮫﮔذار در ﺻورت وﻗوع ﺧﺳﺎرت

اﺳﻧﺎد ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑرای درﺧواﺳت ﺧﺳﺎرت

ﮐﺎﻻھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﺟﻔت ﯾﺎ دﺳت ﻋرﺿﮫ ﻣﯽﺷوﻧد

ﺑﯾﻣﮫ ﺑﺎرﺑری و ﺣﻣل و ﻧﻘل ﮐﺎﻻ ﭼﯾﺳت؟

اﺻطﻼﺣﺎت ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﯾﻣﮫ

اﺻطﻼﺣﺎت ﺗﺧﺻﺻﯽ ﺑﯾﻣﮫ ﺑﺎرﺑری و ﺣﻣل و ﻧﻘل

اﻧواع ﺑﯾﻣﮫ ﺑﺎرﺑری و ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑر اﺳﺎس ﻣﺣدوده ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ

ﺑﯾﻣﮫ ﺑﺎرﺑری و ﺣﻣل و ﻧﻘل وارداﺗﯽ

ﺑﯾﻣﮫ ﺑﺎرﺑری و ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺻﺎدراﺗﯽ

ﺑﯾﻣﮫ ﺑﺎرﺑری و ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺗراﻧزﯾت
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ﺑﯾﻣﮫ ﺑﺎرﺑری و ﺣﻣل و ﻧﻘل داﺧﻠﯽ

اﻧواع ﺑﯾﻣﮫ ﺑﺎرﺑری و ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑر اﺳﺎس ﭘوﺷش

ﺑﯾﻣﮫﻧﺎﻣﮫ از ﺑﯾن رﻓﺗن ﺗﻣﺎﻣﯽ ﮐﺎﻻ )(Total Loss

ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺷراﯾط C

ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺷراﯾط B

ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺷراﯾط A

اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﺎت ﮐﻠوزھﺎی ﺳﮫ ﮔﺎﻧﮫ ﺑﯾﻣﮫ ﺑﺎرﺑری و ﺣﻣل و ﻧﻘل

ﺑﯾﻣﮫ ﺣﻣل و ﻧﻘل ﮐﺎﻻ ھﻣﭼون ﺳﺎﯾر ﭘدﯾدهھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺳﯾر ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﺧود را در طول زﻣﺎن ﺳﭘری ﻧﻣوده ﺗﺎ ﺑﮫ ﺷﮑل اﻣروزی در آﻣده
اﺳت.

در اﯾن ﺷﮑل ﮔﯾری ،ﻋواﻣل ،ﻣراﺟﻊ و ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﻧﻘش ﻣؤﺛر داﺷﺗﮫ ﮐﮫ ﻣﻌروفﺗرﯾن آﻧﮭﺎ ﻣؤﺳﺳﮫ ﺑﯾﻣﮫﮔران ﻟﻧدن ﻣﯽﺑﺎﺷد .ﻣؤﺳﺳﮫ
ﻧﺎﻣﺑرده ﺷراﯾط و ﻣﻘرراﺗﯽ را ﺗدوﯾن ﻧﻣود ﮐﮫ ﺣﺎوی ﻣﺳﺎﺋل ﻓﻧﯽ و ﺣﻘوﻗﯽ ﺑﯾﻣﮫ ﺑﯾﻣﮫ ﺑﺎرﺑری و ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑوده و در زﻣﯾﻧﮫ ﮐﺷﺗﯽ و
ﮐﺎﻻ ،ﻣﺑﻧﺎی ﺻدور ﺑﯾﻣﮫﻧﺎﻣﮫ در ﺑﺳﯾﺎری از ﮐﺷورھﺎی ﺟﮭﺎن از ﺟﻣﻠﮫ ﮐﺷور ﻣﺎ ﻗرارﮔرﻓت .درﺑﯾﻣﮫ ﺣﻣل وﻧﻘل آﺧرﯾن ﺷراﯾط ،ﻣرﺑوط ﺑﮫ
ﺳﺎل  ۱۹۸۳ﻣﯾﻼدی ﻣﯽﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷراﯾط  A،B ،Cﻣﻌروف و ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﺷراﯾط ﻗدﯾﻣﯽ  ALL RISKS،W.A ،F.P.Aﺷده
اﺳت.

ﺑﯾﻣﮫ ﺑﺎرﺑری و ﺣﻣل و ﻧﻘل ﮐﺎﻻ ﭼﯾﺳت؟
ﺑﯾﻣﮫ ﺑﺎرﺑری و ﺣﻣل و ﻧﻘل ﮐﺎﻻ )زﻣﯾﻧﯽ ،درﯾﺎﯾﯽ و ھواﯾﯽ( ﺑﯾﻣﮫای اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوﺟب آن ﺑﯾﻣﮫﮔر در ﻣﻘﺎﺑل درﯾﺎﻓت ﺣق
ﺑﯾـﻣﮫ از ﺑﯾﻣﮫﮔذار ،ﻣﺗﻌﮭد ﻣﯽﺷود درﺻورﺗﯽ ﮐﮫ در ﺟرﯾﺎن ﺣﻣل ﮐﺎﻻ از ﻧﻘطﮫ ای )ﻣﺑداء ﺣﻣل ﮐﺎﻻ( ﺑﮫ ﻧﻘطﮫ دﯾﮕر )ﻣﻘﺻد ﺣﻣل ﮐﺎﻻ(،
در اﺛر وﻗوع ﺧطرھﺎی ﻣوﺿوع ﺑﯾﻣﮫ ،ﮐﺎﻻ ﺗﻠف ﺷده و ﯾﺎ دﭼﺎر ﺧﺳﺎرت ﺷود و ﯾﺎ ﺑﯾﻣﮫﮔذار ھزﯾﻧﮫ ھﺎﯾﯽ در راﺑطﮫ ﺑﺎ اﯾن
ﺧطرات ﻣﺗﺣﻣل ﺷود ،ﺗﻣﺎم ﺧﺳﺎرتھﺎی وارد را ﺟﺑران ﻧﻣﺎﯾد .ﻋﻼوه ﺑرآن در ﺑﻌﺿﯽ ﻣوارد زﯾﺎن وارده ﺑﮫ اﺷﺧﺎص ﺛﺎﻟث ﻧﯾز از طرﯾق
اﯾن ﺑﯾﻣﮫ ﺟﺑران ﻣﯽﺷود.
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اﺻطﻼﺣﺎت ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﯾﻣﮫ
اﺻطﻼﺣﺎت زﯾر ﺻرف ﻧظر از ھر ﻣﻌﻧﯽ و ﻣﻔﮭوم دﯾﮕری ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،در اﯾن ﺷراﯾط ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﻌرﯾف ﻣﻘﺎﺑل آن ﺑﮫ
ﮐﺎر رﻓﺗﮫ اﺳت:
ﺑﯾﻣﮫﮔر :ﺷرﮐت ﺑﯾﻣﮫای اﺳت ﮐﮫ ﻣﺷﺧﺻﺎت آن در اﯾن ﺑﯾﻣﮫﻧﺎﻣﮫ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت و در ازای درﯾﺎﻓت ﺣق ﺑﯾﻣﮫ ،ﻣﺗﻌﮭد ﺑﮫ ﺟﺑران
ﺧﺳﺎرتھﺎی اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ طﺑق ﺷراﯾط ﻣﻧدرج در ﺑﯾﻣﮫﻧﺎﻣﮫ ﻣﯽﺑﺎﺷد.

ﺑﯾﻣﮫﮔذار :ﺑﯾﻣﮫﮔذار ﺷﺧص ﺣﻘﯾﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘوﻗﯽ ﻣذﮐور در اﯾن ﺑﯾﻣﮫﻧﺎﻣﮫ اﺳت ﮐﮫ ﮐﮫ ﺑﯾﻣﮫ را ﺧرﯾداری ﻧﻣوده و ﻣﺗﻌﮭد ﭘرداﺧت ﺣق ﺑﯾﻣﮫ آن
ﻣﯽﺑﺎﺷد.

ذﯾﻧﻔﻊ :ﺷﺧﺻﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﻧﺎ ﺑﮫ درﺧواﺳت ﺑﯾﻣﮫﮔذار ﻧﺎم وی در اﯾن ﺑﯾﻣﮫﻧﺎﻣﮫ درج ﮔردﯾده اﺳت و ﺗﻣﺎم ﯾﺎ ﺑﺧﺷﯽ از ﺧﺳﺎرت ﺑﮫ وی
ﭘرداﺧت ﻣﯽﺷود.

ﺣق ﺑﯾﻣﮫ :ﻣﺑﻠﻐﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﺑﯾﻣﮫﻧﺎﻣﮫ ﻣﺷﺧص ﺷده و ﺑﯾﻣﮫﮔذار ﻣوظف اﺳت آن را ھﻧﮕﺎم ﺻدور ﺑﯾﻣﮫﻧﺎﻣﮫ ﯾﺎ ﺑﮫ ﺗرﺗﯾﺑﯽ ﮐﮫ در ﺑﯾﻣﮫﻧﺎﻣﮫ
ﻣﺷﺧص ﻣﯽﺷود ،ﺑﮫ ﺑﯾﻣﮫﮔر ﭘرداﺧت ﻧﻣﺎﯾد.

ﻣوﺿوع ﺑﯾﻣﮫ  :ﻣوﺿوع ﺑﯾﻣﮫ اﻣوال ﻣﻧدرج در ﺟدول ﻣﺷﺧﺻﺎت اﯾن ﺑﯾﻣﮫﻧﺎﻣﮫ ﻣﯽﺑﺎﺷد.

ﻣدت اﻋﺗﺑﺎر ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ :ﻣدت اﯾن ﺑﯾﻣﮫﻧﺎﻣﮫ ﺑر اﺳﺎس ﺷراﯾط ﮐﻠوز ﭘﯾوﺳت ﻣﯽﺑﺎﺷد ،اﻣﺎ در ﻣورد ﺣﻣل ﻏﯾر درﯾﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺗرﮐﯾﺑﯽ ،ﯾﮑﯽ از
ﺷراﯾط زﯾر ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﮐﻠوزھﺎی  A،B ،Cﻣﯽﮔردد:

در ﻣورد ﺣﻣل ھواﯾﯽ  ۳۰روز ﭘس از رﺳﯾدن ھواﭘﯾﻣﺎی ﺣﺎﻣل ﮐﺎﻻ ﺑﮫ ﻓرودﮔﺎه ﮐﺷور ﻣﻘﺻد.
در ﻣورد ﺣﻣل زﻣﯾﻧﯽ  ۶۰روز ﭘس از ورود ﮐﺎﻻ ﺑﮫ ﻣرز زﻣﯾﻧﯽ ﮐﺷور ﻣﻘﺻد.
ﻣدتھﺎی ذﮐر ﺷده ،ﺑﺎ درﺧواﺳت ﺑﯾﻣﮫﮔذار و ﻣواﻓﻘت ﺑﯾﻣﮫﮔر و ﭘرداﺧت ﺣق ﺑﯾﻣﮫ اﺿﺎﻓﯽ ﻗﺎﺑل ﺗﻣدﯾد ﻣﯽﺑﺎﺷد.

ﻓراﻧﺷﯾز :ﺑﺧﺷﯽ از ھر ﺧﺳﺎرت اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﮭده ﺑﯾﻣﮫﮔذار اﺳت و ﻣﯾزان آن در ﺑﯾﻣﮫﻧﺎﻣﮫ ﻣﺷﺧص ﻣﯽﮔردد.

اﺻطﻼﺣﺎت ﺗﺧﺻﺻﯽ ﺑﯾﻣﮫ ﺑﺎرﺑری و ﺣﻣل و ﻧﻘل
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زﯾﺎن ھﻣﮕﺎﻧﯽ :ﯾﮑﯽ از اﺻول ﻗﺎﻧون درﯾﺎﻧوردی اﺳت ﮐﮫ ﺑر ﭘﺎﯾﮫ آن ھﻣﮫ طرفھﺎی دﺧﯾل در ﯾﮏ ﺳﻔر درﯾﺎﯾﯽ ،در ھرﮔوﻧﮫ ﺧﺳﺎرﺗﯽ
ﮐﮫ ﺑﺎ ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﮐردن داوطﻠﺑﺎﻧﮫ ﺑﺧﺷﯽ از ﮐﺷﺗﯽ ﯾﺎ ﮐﺎﻻھﺎی آن ﺑﮫ ﻣﻧظور ﻧﺟﺎت از ﻣوارد اﺿطراری ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ،ﺑﮫ ﺗﻧﺎﺳب ﺳﮭﯾم
ھﺳﺗﻧد.

ﺑﯾﻣﮫ اﺗﮑﺎﯾﯽ ) :(Reinsuranceﻗرارداد واﮔذاری ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوﺟب آن ﺷرﮐت ﺑﯾﻣﮫ ﺑﺧﺷﯽ از ﺗﻌﮭدات ﺑﯾﻣﮫای ﻣﺎزاد ﺑر ظرﻓﯾت ﻣﺎﻟﯽ و ﻓﻧﯽ
ﺧود را ،ﻣﺟدداً ﻧزد ﺷرﮐت ﯾﺎ ﺷرﮐتھﺎی ﺑﯾﻣﮫ دﯾﮕر )ﺷرﮐتھﺎی ﺑﯾﻣﮫ اﺗﮑﺎﯾﯽ( ﺑﯾﻣﮫ ﻣﯽﻧﻣﺎﯾﻧد.

ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ :ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ اوراق ﺑﮭﺎداری اﺳت ﮐﮫ از طرف ﻣؤﺳﺳﮫ ﺑﯾﻣﮫ ﺑﺎرﺑری و ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺻﺎدر و ﻣﺷﺧﺻﺎت ﮐﺎﻻ ،ﻧﺎم و آدرس ﮔﯾرﻧده و
ﻓرﺳﺗﻧده ﮐﺎﻻ ،ﻣﯾزان ﮐراﯾﮫ ﺣﻣل ،ﻣﺷﺧﺻﺎت ،ﺗﻌداد و وزن ﮐﺎﻻ در آن ﻗﯾد ﻣﯽﮔردد .ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫ ﻗرارداد ﺣﻣل ،رﺳﯾد درﯾﺎﻓت ﮐﺎﻻ
و ﺳﻧد ﻣﺎﻟﮑﯾت آن اﺳت.

 :Total Lossﻓﻘط ﺗﻠف ﺷدن ﮐﺎﻣل ﻣورد ﺑﯾﻣﮫ در ﯾﮏ ﻣرﺣﻠﮫ ﺑر اﺛر آﺗش ﺳوزی ،ﻏرق ﺷدن ،ﺳﻘوط ھواﭘﯾﻣﺎ را در ﺑر ﻣﯽﮔﯾرد.
اﯾن ﺑﯾﻣﮫﻧﺎﻣﮫ ﻓﻘط ﺗﺎ رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻣﺑﺎدی ورودی ﮐﺷور ﻣﻘﺻد اﻋﺗﺑﺎر دارد.
واﻗﻌﯽ :ﯾﻌﻧﯽ وﻗﺗﯽ ﮐﺎﻻ ﻣﺛﻼً در ﺣﺎدﺛﮫ آﺗشﺳوزی ﯾﺎ ﻏرق ﺷدن ﮐﻼً از ﺑﯾن ﺑرود.
ﻓرﺿﯽ :وﻗﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ھزﯾﻧﮫ ﺗﻌﻣﯾر و ﯾﺎ ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﺎﻻ آن ﻗدر ﺑﺎﺷد ﮐﮫ از ارزش واﻗﻌﯽ آن ﺑﯾﺷﺗر ﺷود .در اﯾن ﺻورت ﺑﯾﻣﮫﮔر ﺗرﺟﯾﺢ
ﻣﯽدھد ﻏراﻣت آن را ﺑﭘردازد.

ارزش ﻣورد ﺑﯾﻣﮫ :در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﯾن ﺑﯾﻣﮫﮔذار و ﺑﯾﻣﮫﮔر ﺗواﻓق ﺧﺎﺻﯽ ﺻورت ﻧﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ارزش ﻣورد ﺑﯾﻣﮫ ﺷﺎﻣل ﻣﺟﻣوع ﻗﯾﻣت
ﺧرﯾد ﮐﺎﻻ ،ھزﯾﻧﮫ ﺣﻣل و ﻋدم اﻟﻧﻔﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷد.

ﻋدم ﻧﻔﻊ :ﻣﯾزان ﻋدم ﻧﻔﻊ اﯾن ﺑﯾﻣﮫﻧﺎﻣﮫ ﻣﻌﺎدل  ۱۰٪ﻣﺟﻣوع ﻗﯾﻣت ﺧرﯾد ﮐﺎﻻ و ھزﯾﻧﮫ ﺣﻣل آن ﻣﯽﺑﺎﺷد ،ﻣﮕر آﻧﮑﮫ ﺻرﯾﺣﺎ ً ﺗواﻓق دﯾﮕری
ﺷده ﺑﺎﺷد.

ﭘﺎرﺗﺷﯾﭘﻣﻧت ﭼﯾﺳت؟
ﯾﻌﻧﯽ ﺣﻣل ﺑﮫ دﻓﻌﺎت؛ ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﺎﻻی ﻣورد ﺑﯾﻣﮫ طﯽ ﭼﻧد ﻣرﺣﻠﮫ از ﻣﺑدا ء ﺑﮫ ﻣﻘﺻد ﻣﻧدرج در ﺑﯾﻣﮫﻧﺎﻣﮫ ﺣﻣل ﮔردد.

ﺗراﻧﺷﯾﭘﻣﻧت ) (Transshipmentﭼﯾﺳت؟
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اﻧﺗﻘﺎل ﮐﺎﻻ از ﯾﮏ وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ دﯾﮕر ﺗراﻧﺷﯾﭘﻣﻧت اﺳت .اﯾن ﻧوع ﻧﻘل و اﻧﺗﻘﺎل ﺑﯾﺷﺗر در ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺗرﮐﯾﺑﯽ راﯾﺞ اﺳت ﮐﮫ
در آن از وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ﻣﺧﺗﻠف از ﺟﻣﻠﮫ ﮐﺷﺗﯽ ،ھواﭘﯾﻣﺎ ،ﻗطﺎر ،ﮐﺎﻣﯾون ،ﺗرﯾﻠر و ﺳﺎﯾر وﺳﺎﯾل ﺑرای ارﺳﺎل ﮐﺎﻻ ﺑﮫ ﻣﻘﺻد اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﺷود.
ﺟرﯾﺎن اﻧﺗﻘﺎل ﻏﺎﻟﺑﺎ ً ﺑﺎ ﺗﺧﻠﯾﮫ و ﺑﺎرﮔﯾری ﻣﺟدد ھﻣراه ﺑوده و ﺑﮫ دو ﺷﮑل اﻧﺗﻘﺎل ﻣﺳﺗﻘﯾم و اﻧﺗﻘﺎل ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻣﯽﺑﺎﺷد.

اف او ﺑﯽ )(FOBﭼﯾﺳت؟
ﯾﺎ ﺗﺣوﯾل روی ﻋرﺷﮫ ،ﮐﻠﻣﮫ ای ﺑرای ﺗوﺻﯾف ﯾﮏ ﻓرآﯾﻧد ﺧﺎص از ﺣﻣل و ﻧﻘل ﮐﺎﻻﺳت و ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﻗﯾﻣت ﺗﺎ ﻟﺣظﮫ ﺗﺣوﯾل روی ﮐﺷﺗﯽ
اﺳت .ﺑﻧﺎﺑر ﻗواﻧﯾن ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ در ﺷراﯾط ﻓوب ،ﻓروﺷﻧده وظﯾﻔﮫ دارد ﺗﻣﺎﻣﯽ ھزﯾﻧﮫھﺎی ﮐﺎﻻ را ﺗﺎ ﻣﺣل ﺣﻣل اﺻﻠﯽ ﻣﺗﻘﺑل ﺷود و ﺗﻣﺎﻣﯽ
ھزﯾﻧﮫھﺎی ﺑﻌد از اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ اﻋم از ﮐراﯾﮫ ﺣﻣل ،ﺑﯾﻣﮫ ،ﺗﻌرﻓﮫھﺎی وارداﺗﯽ و ﻏﯾره را ﺧرﯾدار ﻣﺗﻘﺑل ﻣﯽﺷود.

اﻧواع ﺑﯾﻣﮫ ﺑﺎرﺑری و ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑر اﺳﺎس ﻣﺣدوده ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ

 (۱ﺑﯾﻣﮫ ﺑﺎرﺑری و ﺣﻣل و ﻧﻘل وارداﺗﯽ
ﻣﺧﺗص ﮐﺎﻻھﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗوﺳط اﺷﺧﺎص ﺣﻘﯾﻘﯽ و ﺣﻘوﻗﯽ از ﮐﺷورھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺧرﯾداری ﻣﯽﮔردﻧد ،ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﺧرﯾدھﺎی ﺑراﺗﯽ،
ﺑدون اﻧﺗﻘﺎل ارز و ﯾﺎ از طرﯾق اﻋﺗﺑﺎرات اﺳﻧﺎدی اﻧﺟﺎم ﻣﯽﮔﯾرد و ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻗواﻧﯾن ﺟﺎری ،ﺧرﯾد اﯾن ﻧوع ﺑﯾﻣﮫ ﺑرای وارد ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﮐﺎﻻ
اﺟﺑﺎری ﻣﯽﺑﺎﺷد.

 (۲ﺑﯾﻣﮫ ﺑﺎرﺑری و ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺻﺎدراﺗﯽ
ﮐﺎﻻھﺎﯾﯽ ﮐﮫ از اﯾران ﺑﮫ ﻣﻘﺻد ﮐﺷورھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺣﻣل ﻣﯽﮔردد ،ﺑر اﺳﺎس اﻧواع ﺷراﯾط ﻓروش ،ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺑﯾﻣﮫﻧﺎﻣﮫ ﺻﺎدراﺗﯽ دارﻧد .ﺑﮫ
ﻣوﺟب اﯾن ﺑﯾﻣﮫ ،ﺷرﮐتھﺎی ﺑﯾﻣﮫ ﮐﺎﻻی ﺻﺎدره از ﮐﺷور اﯾران ﺗﺎ ﮐﺷور ﻣﻘﺻد را ﺗﺣت ﭘوﺷش ﻗرار ﻣﯽدھﻧد.

ﻣﺷﺧص ﻧﻣودن ذی ﻧﻔﻊ ﯾﺎ ﺑﯾﻣﮫﮔذار در اﯾن ﻧوع ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫھﺎ ﺣﺎﺋز اھﻣﯾت ﻣﯽﺑﺎﺷد.

 (۳ﺑﯾﻣﮫ ﺑﺎرﺑری و ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺗراﻧزﯾت
ﻣﺑداء و ﻣﻘﺻد ﺑرﺧﯽ از ﺣﻣلھﺎ در ﺧﺎرج از ﮐﺷور اﯾران ﺑوده و ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﺷور اﯾران ﻧﯾز در ﻣﺳﯾر ﺣﻣل ﻗرار داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﺑﮫ ﺑﯾﻣﮫ
ﻧﺎﻣﮫھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﯾن ﻧوع ﺣﻣل ھﺎ ،ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺗراﻧزﯾت ﻣﯽﮔوﯾﻧد و ﻧرخ و ﺷراﯾط ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﻋﯾﻧﺎ ً ﺑرای آﻧﮭﺎ ﻣورد
اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد.

ﺑرای ﺻدور اﯾن ﻧوع ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫھﺎ ﻣﺟوز ﻣدﯾرﯾت ﺑﯾﻣﮫھﺎی ﺑﺎرﺑری و ﺣﻣل و ﻧﻘل اﻟزاﻣﯽ اﺳت.

 (۴ﺑﯾﻣﮫ ﺑﺎرﺑری و ﺣﻣل و ﻧﻘل داﺧﻠﯽ
ﮐﻠﯾﮫ ﺗوﻟﯾدات و ﻣﺣﻣوﻟﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺗوﻟﯾدﮐﻧﻧدﮔﺎن و ﺗﺟﺎر در ﻣﺣدوده ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ ﮐﺷور اﯾران ﺟﺎﺑﺟﺎ ﻣﯽﺷوﻧد ،ﺗوﺳط اﯾن ﺑﯾﻣﮫ ﺗﺣت
ﭘوﺷش ﺑﯾﻣﮫای ﻧزد ﺷرﮐتھﺎی ﺑﯾﻣﮫ ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرﻧد.
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اﻧواع ﺑﯾﻣﮫ ﺑﺎرﺑری و ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑر اﺳﺎس ﭘوﺷش

 (۱ﺑﯾﻣﮫﻧﺎﻣﮫ از ﺑﯾن رﻓﺗن ﺗﻣﺎﻣﯽ ﮐﺎﻻ )(Total Loss

ﺑﯾﻣﮫ  Total Lossﻋﻣﻼً در دﻧﯾﺎ ﻣﻧﺳوخ ﺷده و ﮐﺎرﺑرد ﭼﻧداﻧﯽ ﻧدارد و اﺳﺎﺳﺎ ً ﺑﮫ ﺑﯾﻣﮫ ﺗﺷرﯾﻔﺎﺗﯽ ﯾﺎ ﺑﯾﻣﮫ ﮔﻣرﮔﯽ ﺷﮭرت ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت.
ﺑراﺳﺎس ﺷراﯾط اﯾن ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ،ﺑﯾﻣﮫﮔر زﻣﺎﻧﯽ اﻗدام ﺑﮫ ﺟﺑران ﺧﺳﺎرت ﺑﯾﻣﮫﮔذار ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﮐﺎﻻ و ﻣﺣﻣوﻟﮫ در ﺟرﯾﺎن ﺣﻣل و ﺑﮫ
ﻋﻠت ﯾﮑﯽ از ﺧطرات درﯾﺎ ،از ﺑﯾن رﻓﺗﮫ اﺳت؛ و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﮔر ﺑﺧش ﻋﻣده ﮐﺎﻻ از ﺑﯾن رﻓﺗﮫ و ﺻرﻓﺎ ً اﻧدﮐﯽ از آن ﺑﺎﻗﯽ
ﺑﻣﺎﻧد ،ﺑﯾﻣﮫﮔر ﺗﻌﮭدی در ﺟﺑران ﺧﺳﺎرت ﮐﺎﻻ ﻧﺧواھد داﺷت .ﺑر اﺳﺎس ﻣﺻوﺑﺎت ھﯾﺋت وزﯾران ،ﮐﺎﻻی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺎﯾد ﺗﺣت
ﭘوﺷش ﺑﯾﻣﮫای ﻗرارﮔﯾرد و ﭼون ﻋرف ﺑر اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺧرﯾدار ﭘوﺷش ﺑﯾﻣﮫای ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺧود را ﮐﮫ ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﮐﺎﻻﺳت ﻧزد ﺑﯾﻣﮫﮔر
ﮐﺷور ﺧود ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧد اﯾن ﻧوع ﭘوﺷش ﺑﯾﻣﮫای ﺻرﻓﺎ ً ﺑﮫ ﺻورت ﺗﺷرﯾﻔﺎﺗﯽ و ﺟﮭت ﺗرﺧﯾص ﮐﺎﻻ ﺑرای ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺻﺎدرات ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده
ﻗرار ﻣﯽﮔرﻓت.

 (۲ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺷراﯾط C

ﺧطرات ﺗﺣت ﭘوﺷش در ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺷراﯾط ﺑﯾﻣﮫﮔران ﮐﺎﻻ ﺑﺎ ﮐﻠوز  Cﻋﺑﺎرﺗﺳت از:

آﺗشﺳوزی ﯾﺎ اﻧﻔﺟﺎر.
ﺑﮫ ﮔل ﻧﺷﺳﺗن ،زﻣﯾن ﮔﯾرﺷدن ،ﺑرﺧورد ﺑﺎ ﮐف درﯾﺎ ،ﻏرق ﺷدن ﯾﺎ واژﮔون ﺷدن ﮐﺷﺗﯽ ﯾﺎ ﺷﻧﺎور.
واژﮔون ﺷدن ﯾﺎ ﺧﺎرج ﺷدن وﺳﯾﻠﮫ ﺣﻣل زﻣﯾﻧﯽ از راه ﯾﺎ ﺧط.
ﺗﺻﺎدم ﯾﺎ ﺑرﺧورد ﮐﺷﺗﯽ ،ﺷﻧﺎور ﯾﺎ ھر وﺳﯾﻠﮫ ﺣﻣل دﯾﮕر ﺑﺎ ھر ﺟﺳم ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮫ ﻏﯾر از آب.
ﺗﺧﻠﯾﮫ ﮐﺎﻻ در ﺑﻧدر اﺿطراری.
ﻓدا ﮐردن ﮐﺎﻻ در ﺟرﯾﺎن زﯾﺎن ھﻣﮕﺎﻧﯽ.
ﺑﮫ درﯾﺎ اﻧداﺧﺗن ﮐﺎﻻ ﺑرای ﺳﺑﮏ ﺳﺎزی.
ﺧﺳﺎرت ھﻣﮕﺎﻧﯽ.
ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻣﺷﺗرک در ﺗﺻﺎدم.

ﻋﻼوه ﺑر ﺧطرات اﺷﺎره ﺷده در ﮐﻠوز  ،Cﻣﯽﺗوان ﺑﺎ درﯾﺎﻓت ﺣق ﺑﯾﻣﮫ اﺿﺎﻓﯽ ﺧطر ﻋدم ﺗﺣوﯾل ﯾﮏ ﺑﺳﺗﮫ ﮐﺎﻣل ﮐﺎﻻ طﺑق ﮐﻠوز )ﻋدم
ﺗﺣوﯾل اﻧﺳﺗﯾﺗو ﺑﯾﻣﮫﮔران ﻟﻧدن( را ﺗﺣت ﭘوﺷش ﻗرار داد؛ ﮐﮫ در اﯾن ﺻورت ﺑﺎﯾد ﺿﻣن ﻗﯾد ﺷرط )ﻋدم ﺗﺣوﯾل ﯾﮏ ﺑﺳﺗﮫ ﮐﺎﻣل ﮐﺎﻻ طﺑق
ﮐﻠوز( در ﺑﺧش ﺷراﯾط ﺧﺻوﺻﯽ ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ،ﮐﻠوز ﻣورد اﺷﺎره ﻧﯾز ﺑﮫ ﺑﯾﻣﮫﻧﺎﻣﮫ اﻟﺻﺎق ﮔردد.
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اﯾن ﺑﯾﻣﮫﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺧطرات ﻣﺣدود ﺧود ،ﺟزء ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫھﺎی ارزان ﻗﯾﻣت ﻣﺣﺳوب ﻣﯽﮔردد ،ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻً ﻓﻘط ﺑرای ﺑرﺧﯽ ﮐﺎﻻھﺎ ﮐﮫ
اﺣﺗﻣﺎل ﺧﺳﺎرتھﺎی ﺟزﺋﯽ آﻧﮭﺎ ﮐﻣﺗر اﺳت ،ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽرود؛ ﻣﺛﻼً ﺑرای ﺣﻣل ﺗﯾرآھن ،ورق ﻓوﻻد و ….
 (۳ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺷراﯾط B

ﺧطرات ﺗﺣت ﭘوﺷش در ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺷراﯾط ﺑﯾﻣﮫﮔران ﮐﺎﻻ ﺑﺎ ﮐﻠوز  Bﻋﺑﺎرﺗﺳت از:

ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺧطرات ذﮐر ﺷده در ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺷراﯾط .C
زﻟزﻟﮫ ،آﺗﺷﻔﺷﺎن ﯾﺎ ﺻﺎﻋﻘﮫ.
ﺑﮫ درﯾﺎ اﻓﺗﺎدن ﮐﺎﻻ از روی ﻋرﺷﮫ ﮐﺷﺗﯽ.
ورود آب درﯾﺎ ،درﯾﺎﭼﮫ ،رودﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﮐﺷﺗﯽ ،ﺷﻧﺎور ،ﻣﺣﻔظﮫ ﮐﺎﻻ ،ﮐﺎﻧﺗﯾﻧر ﯾﺎ ﻣﺣل اﻧﺑﺎر.
ﺗﻠف ﮐﻠﯽ ھرﺑﺳﺗﮫ درﮐﺷﺗﯽ ﯾﺎ ﺷﻧﺎور و ﯾﺎ ﺗﻠف ﮐﻠﯽ ھر ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻋﻠت اﻓﺗﺎدن در ھﻧﮕﺎم ﺑﺎرﮔﯾری و ﯾﺎ ﺗﺧﻠﯾﮫ ﮐﺷﺗﯽ ﯾﺎ ﺷﻧﺎور.

ﻣطﺎﺑق ﻗواﻧﯾن ﻋﻼوه ﺑر ﺧطرات ﻣﻧدرج در ﺷراﯾط  Bﺧﺳﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از ﻋدم ﺗﺣوﯾل ﯾﮏ ﺑﺳﺗﮫ ﮐﺎﻣل ﮐﺎﻻ ،دزدی و دﻟﮫ دزدی ،ﻗﻼب
زدﮔﯽ ،آﺑدﯾدﮔﯽ ،روﻏن زدﮔﯽ ،ﺷﮑﺳت ،رﯾزش و ﺧﺳﺎرت ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎﻻھﺎی دﯾﮕر ﻧﯾز ﺗﺣت ﭘوﺷش ﺑﯾﻣﮫ ﻣﯽﺑﺎﺷد.

ﻓراﻧﺷﯾز ﯾﺎ ﺳﮭم ﺑﯾﻣﮫﮔذار از ﺧﺳﺎرت

در ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺷراﯾط  Bﺑﮫ ﻋﻠت ﭘوﺷش ﺧطرات اﺿﺎﻓﯽ در اﯾران ،ﻣﻌﺎدل  ۳٪ارزش ھر ﺑﺳﺗﮫ ﺧﺳﺎرت دﯾده ﺗﺣت ﻋﻧوان ﻓراﻧﺷﯾز ﺑﮫ
ﻋﮭده ﺑﯾﻣﮫﮔذار ﺧواھد ﺑود .ﻣﻧظور از ﺑﺳﺗﮫ ،ﮐوﭼﮑﺗرﯾن واﺣد ﺑﺳﺗﮫ ﺑﻧدی ﻣﻧدرج در ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ ﻣﯽﺑﺎﺷد.

ﺑرای ﺧطراﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﯾن ﺷراﯾط  Cو  Bﻣﺷﺗرک ﻣﯽﺑﺎﺷد ،ﻓراﻧﺷﯾز اﻋﻣﺎل ﻧﺧواھد ﺷد.

 (۴ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺷراﯾط A
در ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺷراﯾط ﺑﯾﻣﮫﮔران ﮐﺎﻻ ﺑﺎ ﮐﻠوز  ،Aﺗﻣﺎﻣﯽ ﺧطرات ﺑﮫ ﺟز ﻣوارد اﺳﺗﺛﻧﺎء ﺷده )اﺳﺗﺛﻧﺎ ﺷده در ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺷراﯾط ﻣذﮐور ﮐﮫ در
ﺑﺧش اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﺎت ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﺷﺎره ﺧواھﯾم ﮐرد( ﺗﺣت ﭘوﺷش ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد.

اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﺎت ﮐﻠوزھﺎی ﺳﮫ ﮔﺎﻧﮫ ﺑﯾﻣﮫ ﺑﺎرﺑری و ﺣﻣل و ﻧﻘل

ﺑﯾﻣﮫ ﺑﺎرﺑری و ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﺎ ﺷراﯾط ﮐﻠوزھﺎی  A،Bو  Cﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ ﺷﺎﻣل ﺧطرات زﯾر ﻧﻣﯽ ﺷود:
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ﺗﻠف ﺷدن ،آﺳﯾب دﯾدن ﯾﺎ ھزﯾﻧﮫ در اﺛر اﯾﺟﺎد ﺧﺳﺎرت ﻋﻣدی ﺗوﺳط ﺑﯾﻣﮫﮔذار.
ﻧﺷﺳت و رﯾزش ﻋﺎدی ،ﮐﺳری ﻋﺎدی وزن ﺑﺎ ﺣﺟم و ﯾﺎ ﻓرﺳودﮔﯽ ﻋﺎدی ﻣورد ﺑﯾﻣﮫ.
ﺗﻠف ﺷدن ،آﺳﯾب ﯾﺎ ھزﯾﻧﮫ در اﺛر ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب ﺑودن ﯾﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺑودن ﺑﺳﺗﮫ ﺑﻧدی ﯾﺎ آﻣﺎده ﺳﺎزی ﮐﺎﻻی ﻣورد ﺑﯾﻣﮫ.
ﺗﻠف ﺷدن ،آﺳﯾب دﯾدن ﯾﺎ ھزﯾﻧﮫ ﺑﮫ ﻋﻠت ﻋﯾب ذاﺗﯽ ﯾﺎ ﻣﺎھﯾت ﮐﺎﻻی ﻣورد ﺑﯾﻣﮫ.
ﺗﻠف ﺷدن ،آﺳﯾب دﯾدن ﯾﺎ ھزﯾﻧﮫ ای ﮐﮫ ﻋﻠت آن ﺗﺄﺧﯾر ﺑﺎﺷد ،ﺣﺗﯽ اﮔر اﯾن ﺗﺄﺧﯾر ﻧﺎﺷﯽ از ﺧطرات ﺑﯾﻣﮫ ﺷده ﺑﺎﺷد.
ﺗﻠف ﺷدن ،آﺳﯾب دﯾدن ﯾﺎ ھزﯾﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در اﺛر ورﺷﮑﺳﺗﮕﯽ ﻣﺎﻟﮑﺎن ،ﻣدﯾران ،اﺟﺎره ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﯾﺎ ﮔرداﻧﻧدﮔﺎن ﮐﺷﺗﯽ ﺑﮫ وﺟود آﻣده ﺑﺎﺷد.
ﺗﻠف ﺷدن ،آﺳﯾب دﯾدن ﯾﺎ ھزﯾﻧﮫ ای ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎرﺑرد ھر ﻧوع ﺳﻼح ﯾﺎ وﺳﯾﻠﮫ ای ﮐﮫ ﺑﺎ اﻧرژی اﺗﻣﯽ ﯾﺎ ﺷﮑﺳت ھﺳﺗﮫ ای ﯾﺎ واﮐﻧش ﻣﺷﺎﺑﮫ
دﯾﮕر ﯾﺎ ﻧﯾرو ﯾﺎ ﻣﺎده رادﯾو اﮐﺗﯾو ﺑﺎﺷد.
ﻋدم ﻗﺎﺑﻠﯾت درﯾﺎﻧوردی ﮐﺷﺗﯽ ﯾﺎ ﺷﻧﺎور و ﯾﺎ ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب ﺑودن ﮐﺷﺗﯽ ﯾﺎ ﺷﻧﺎور ﺑرای ﺣﻣل اﯾﻣن ﮐﺎﻻی ﻣورد ﺑﯾﻣﮫ.
ﺟﻧﮓ ،ﺟﻧﮓ داﺧﻠﯽ ،اﻧﻘﻼب ،ﺷورش ،ﻗﯾﺎم و ﯾﺎ زد و ﺧوردھﺎی داﺧﻠﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾن اﻣور.
ﺗوﻗﯾف ،ﺿﺑط ،ﻣﺻﺎدره ،ﺗﺻرف ﯾﺎ اﺛرات ﻧﺎﺷﯽ از اﯾن اﻣور ﯾﺎ اﺛرات ﻧﺎﺷﯽ از اﻗدام ﺑﮫ ﺷروع آﻧﮭﺎ.
اﻋﺗﺻﺎب ،ﺗﻌطﯾل ﻣﺣل ﮐﺎر ،درﮔﯾریھﺎی ﮐﺎرﮔری ،آﺷوﺑﮭﺎ و ﯾﺎ اﻏﺗﺷﺎﺷﺎت داﺧﻠﯽ.
ھرﮔوﻧﮫ ﻋﻣل ﺗرورﯾﺳﺗﯽ.

ﺑﻌﺿﯽ از اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﺎت ،از ﺟﻣﻠﮫ ﺧطر ﺟﻧﮓ ،ﺷورش ،ﺑﻠوا و اﻋﺗﺻﺎب و … ﺑﺎ درﯾﺎﻓت ھزﯾﻧﮫ اﺿﺎﻓﮫ و ﺧرﯾد ﭘوﺷش ﻣرﺑوط ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ،ﻗﺎﺑل
ﺑﯾﻣﮫ ﺷدن ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد.

 (۵ﭘوﺷش داﺧﻠﯽ

در ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺑﺎرﺑری و ﺣﻣل و ﻧﻘل داﺧﻠﯽ ﺧطرات ﺗﺣت ﭘوﺷش ﺑﮫ دو دﺳﺗﮫ ﺧطرات اﺻﻠﯽ و اﺿﺎﻓﯽ ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷرح
ذﯾل ﻣﯽﺑﺎﺷد:

ﺧطرات اﺻﻠﯽ
دﻟﯾل ﻧﺎﻣﮕذاری ﺧطرات اﺻﻠﯽ اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎل وﻗوع آﻧﮭﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳﺎﯾر ﺧطرات ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﮐﺎﻻھﺎی ﺧﺎص ﺑﯾﺷﺗر اﺳت و ارﺗﺑﺎطﯽ
ﺑﮫ ﻣﺎھﯾت ﻣورد ﺑﯾﻣﮫ ﻧدارد .اﯾن ﺧطرات ﻋﺑﺎرﺗﻧد از:

آﺗشﺳوزی و ﺣﺎدﺛﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺷﺎﻣل ﺗﺻﺎدف ،واژﮔون ﺷدن و ﭘرت ﺷدن وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ

ﺧطرات اﺿﺎﻓﯽ
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اﯾن دﺳﺗﮫ از ﺧطرات ﻣﺗﻧوع ﺑوده و ﺑﯾﺷﺗر ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﻧوع ﮐﺎﻻ ﻣﯽﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﺎ درﺧواﺳت ﺑﯾﻣﮫﮔذار و ﭘرداﺧت ﺣق ﺑﯾﻣﮫ اﺿﺎﻓﯽ ﻣﯽﺗوان
آﻧﮭﺎ را ﭘوﺷش داد .ﺧطرات راﯾﺞ اﺿﺎﻓﯽ ﻋﺑﺎرﺗﻧد از:

ﺑرﺧورد ﺟﺳم ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﻣورد ﺑﯾﻣﮫ.
ﭘرت ﺷدن ﻣﺣﻣوﻟﮫ از روی وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ؛ ﻣﺷروط ﺑر اﯾﻧﮑﮫ ﮐﺎﻻی ﺧﺳﺎرت دﯾده ﺑﮫ روﯾت ﺑﯾﻣﮫﮔر رﺳﯾده ﺑﺎﺷد.
ﺑﺎرﮔﯾری و ﺗﺧﻠﯾﮫ ﻣورد ﺑﯾﻣﮫ.
ﺳرﻗت ﮐﻠﯽ ﻣﺣﻣوﻟﮫ ھﻣراه ﺑﺎ وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺑﺎ ﻓراﻧﺷﯾز  ۲۰درﺻد ارزش ﻣﺣﻣوﻟﮫ.
ﺧطرات اﺻﻠﯽ ﺑﮫ ﺻورت ﭘﯾش ﻓرض درﺷراﯾط ﺧﺻوﺻﯽ ﺑﯾﻣﮫ ﺑﺎرﺑری و ﺣﻣل و ﻧﻘل داﺧﻠﯽ ﭼﺎپ ﻣﯽﺷود و ﺧطرات اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺎﯾد
ﭘس از اﺧذ درﺧواﺳت ﺑﯾﻣﮫﮔذار ﺑﺎ درﯾﺎﻓت ﺣق ﺑﯾﻣﮫ اﺿﺎﻓﯽ ،در ﻗﺳﻣت ﺧطرات اﺻﻠﯽ در ﺷراﯾط ﺧﺻوﺻﯽ درج ﮔردد.

درج ﺷﻣﺎره وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ و ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ در ﻣﺗن ﺑﯾﻣﮫﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎرﺑری و ﺣﻣل و ﻧﻘل اﻟزاﻣﯽ اﺳت .در ﻏﯾر اﯾن ﺻورت ﻣﺗن زﯾر ﺑﺎﯾد در ﺷراﯾط
ﺧﺻوﺻﯽ ﺑﯾﻣﮫﻧﺎﻣﮫ درج ﮔردد.

” ﺑﯾﻣﮫﮔذار ﻣوظف اﺳت ﭘﯾش از ﺷروع ﺣﻣل ﺷﻣﺎره وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ و ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ را ﮐﺗﺑﺎ ً ﺑﮫ ﺑﯾﻣﮫﮔر اﻋﻼم ﻧﻣﺎﯾد .در ﻏﯾر اﯾن ﺻورت ﺑﯾﻣﮫﮔر
ھﯾﭼﮕوﻧﮫ ﺗﻌﮭدی در ﻗﺑﺎل ﺧﺳﺎرت وارد ﻧﺧواھد داﺷت“.

ﺑﯾﻣﮫ ﺑﺎرﺑری و ﺣﻣل و ﻧﻘل

ﺷروع و ﺧﺎﺗﻣﮫ ﺗﻌﮭدات ﺑﯾﻣﮫﮔر
ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺑﺎرﺑری و ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
ﻣدت اﻋﺗﺑﺎر ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫھﺎی  A،Bو  Cﯾﮑﺳﺎن اﺳت .اﯾن ﺑﯾﻣﮫﻧﺎﻣﮫ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﺎﻻی ﻣورد ﺑﯾﻣﮫ ،از اﻧﺑﺎر ﯾﺎ ﻣﺣل ﻧﮕﮭداری ذﮐر ﺷده در
ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ،ﺑﺎرﮔﯾری ﺷود و ﻣﻘﺻد را ﺗوﺳط وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ﯾﺎ ھر وﺳﯾﻠﮫ ﺣﻣل دﯾﮕری ﺑدون وﻗﻔﮫ و ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر ﺗرک ﻧﻣﺎﯾد ،آﻏﺎز و در
طول ﺟرﯾﺎن ﻋﺎدی ﺣﻣل اداﻣﮫ ﻣﯽﯾﺎﺑد و در ﯾﮑﯽ از ﺣﺎﻻت زﯾر ،ھر ﮐدام زودﺗر واﻗﻊ ﺷود ،ﺧﺎﺗﻣﮫ ﻣﯽﯾﺎﺑد:

ﺑﮫ ﻣﺣض ﺗﺧﻠﯾﮫ ﮐﺎﻣل ﮐﺎﻻ از وﺳﯾﻠﮫ ﺣﻣل ﯾﺎ وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ دﯾﮕر در اﻧﺑﺎر ﯾﺎ ﻣﺣل ﻧﮕﮭداری ﻧﮭﺎﯾﯽ در ﻣﻘﺻد درج ﺷده در ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ.
ﺑﮫ ﻣﺣض ﺗﺧﻠﯾﮫ ﮐﺎﻣل ﮐﺎﻻ از وﺳﯾﻠﮫ ﺣﻣل ﯾﺎ وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ دﯾﮕر ﺑﮫ ھر اﻧﺑﺎر ﯾﺎ ﻣﺣل ﻧﮕﮭداری دﯾﮕر در ﻣﻘﺻد ﻣﻧدرج در ﺑﯾﻣﮫﻧﺎﻣﮫ ﯾﺎ ﻗﺑل
از آن ،ﮐﮫ ﺑﯾﻣﮫﮔذار ﯾﺎ ﮐﺎرﮐﻧﺎن وی ﺑرای ﻧﮕﮭداری ﮐﺎﻻ در ﺧﺎرج از ﻣﺳﯾر ﺣﻣل ﯾﺎ ﺗﻘﺳﯾم و ﺗوزﯾﻊ ﮐﺎﻻ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﻣﮫﮔذار ﯾﺎ ﮐﺎرﮐﻧﺎن او ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯽﮔﯾرﻧد ﺧﺎرج از ﻣﺳﯾر ﻋﺎدی ﺣﻣل ،از ھر ﯾﮏ از وﺳﺎﯾل ﺣﻣل زﻣﯾﻧﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾر وﺳﺎﯾل ﺣﻣل
ﯾﺎ ﮐﺎﻧﺗﯾﻧر ﺑرای ﻧﮕﮭداری ﮐﺎﻻی ﻣورد ﺑﯾﻣﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد.
ﺑﮫ ﻣﺣض اﻧﻘﺿﺎی  ۶۰روز از ﺗﺧﻠﯾﮫ ﮐﺎﻣل ﮐﺎﻻی ﻣورد ﺑﯾﻣﮫ از ﮐﺷﺗﯽ در آﺧرﯾن ﺑﻧدر ﺗﺧﻠﯾﮫ.
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ھرﮔﺎه ﭘس از ﺗﺧﻠﯾﮫ ﮐﺎﻻی ﻣورد ﺑﯾﻣﮫ از ﮐﺷﺗﯽ در ﺑﻧدر ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺗﺧﻠﯾﮫ و ﻗﺑل از اﻧﻘﺿﺎی ﻣدت ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ،ﻗرار ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﮐﺎﻻ ﺑﮫ ﻣﻘﺻد
دﯾﮕری ﻏﯾر از ﻣﻘﺻد ﺗﻌﯾﯾن ﺷده در ﺑﯾﻣﮫﻧﺎﻣﮫ ﺣﻣل ﺷود ،ﺑﯾﻣﮫ طﯽ ﻣدت ﻣﻘرر در ﺷراﯾط ﺑﯾﻣﮫﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ اﻋﺗﺑﺎر ﺧود ﺑﺎﻗﯽ اﺳت وﻟﯽ ﺑﺎ
ﺷروع ﺣﻣل ﺑﮫ ﻣﻘﺻد دﯾﮕر ﻓﺎﻗد اﻋﺗﺑﺎر اﺳت.

ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫھﺎی داﺧﻠﯽ

ﺑﯾﻣﮫﻧﺎﻣﮫ داﺧﻠﯽ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺣﺎﻣل ﮐﺎﻻ اﻧﺑﺎر ﯾﺎ ﻣﺣل ﻧﮕﮭداری درج ﺷده در اﯾن ﺑﯾﻣﮫﻧﺎﻣﮫ را ،ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺷروع ﺣﻣل ،ﺗرک
ﻧﻣﺎﯾد ،آﻏﺎز و در طول ﺟرﯾﺎن و ﻣﺳﯾر ﻋﺎدی ﺣﻣل اداﻣﮫ ﻣﯽﯾﺎﺑد و ﺑﮫ ﻣﺣض رﺳﯾدن وﺳﯾﻠﮫ ﺣﻣل ﺑﮫ ﻣﻘﺻد ﻣﻧدرج در اﯾن ﺑﯾﻣﮫﻧﺎﻣﮫ ﺧﺎﺗﻣﮫ
ﻣﯽﯾﺎﺑد.

ﻣدت اﻋﺗﺑﺎر ﺑﯾﻣﮫﻧﺎﻣﮫ ھﺎ

در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ ﻗﺑل از اﻧﻘﺿﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻣدت اﻋﺗﺑﺎر ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ،طﺑق ﺷراﯾط ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﯾﻣﮫ ﺑﺎرﺑری و ﺣﻣل و ﻧﻘل )وارداﺗﯽ و ﺻﺎدراﺗﯽ(
ﺗﻣﺎم ﯾﺎ ﺑﺧﺷﯽ از ﻣﺣﻣوﻟﮫ ﺣﻣل ﻧﺷده ﺑﺎﺷد ،ﺑﯾﻣﮫﮔذار ﺑﺎﯾد ﭘﯾش از اﻧﻘﺿﺎی ﻣدت ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ،درﺧواﺳت ﺗﻣدﯾد ﺑﯾﻣﮫﻧﺎﻣﮫ را ﺑﮫ ﺑﯾﻣﮫﮔر اراﺋﮫ
دھد ﺗﺎ اﻟﺣﺎﻗﯾﮫ ﻣرﺑوطﮫ ﺻﺎدر ﮔردد.

ﺷرط طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ﮐﺷﺗﯽ ھﺎ

ھر ﻧوع ﺷﻧﺎور ،درﯾﺎ ﭘﯾﻣﺎ ﯾﺎ اﻗﯾﺎﻧوس ﭘﯾﻣﺎ ﺑﺎ ﺑدﻧﮫ ﻓﻠزی و دارای ﻧﯾروی ﻣﺣرک ،ﮐﮫ از ﻧظر ردهﺑﻧدی ﺗوﺳط ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎء ﯾﺎ اﻋﺿﺎی
واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ اﻧﺟﻣن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣوﺳﺳﺎت ردهﺑﻧدی ) (IACSو ﯾﺎ ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺟﺎز ردهﺑﻧدی اﯾراﻧﯽ ،ﻣورد ﺗﺄﯾﯾد ﻗرارﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ھﻣﭼﻧﯾن از
ﻧظر ﻣﺣدودﯾت ﺳﻧﯽ ﻧﯾز ﻣﻧطﺑق ﺑﺎ ﮐﻠوز ردهﺑﻧدی ﺑﺎﺷد ،ﮐﺷﺗﯽ طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ﺷده ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮔردد.

ﺣﻣل درﯾﺎﯾﯽ ﻣورد ﺑﯾﻣﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﮐﺷﺗﯽ طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ﺷده ﺻورت ﭘذﯾرد ،در ﻏﯾر اﯾن ﺻورت ﺑﯾﻣﮫﮔذار ﻣوظف اﺳت ﻣﺷﺧﺻﺎت
ﮐﺷﺗﯽ ﯾﺎ ﺷﻧﺎورھﺎی ﻣورد ﻧظر را ﻗﺑل از ﺷروع ﺣﻣل ﺑﮫ ﺑﯾﻣﮫﮔر اﻋﻼم ﻧﻣوده و ﻣواﻓﻘت ﺑﯾﻣﮫﮔر را اﺧذ ﻧﻣﺎﯾد .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺣﻣل ﮐﺎﻻ ﺑﺎ ﮐﺷﺗﯽ
طﺑق ﺑﻧدی ﻧﺷده ﺑدون اطﻼع ﺑﯾﻣﮫﮔذار ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺑﯾﻣﮫﮔذار ﻣوظف اﺳت ﻣراﺗب را ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘس از اطﻼع ،ﺑﮫ ﺑﯾﻣﮫﮔر اﻋﻼم
ﻧﻣوده و ﺷراﯾط و اﺿﺎﻓﮫ ﻧرخ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺣﻣل ﮐﺎﻻ ﺑﺎ ﮐﺷﺗﯽ طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ﻧﺷده را ﻗﺑول ﻧﻣﺎﯾد.

در ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺑﺎرﺑری و ﺣﻣل و ﻧﻘل ﮐﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ آن ﮐﺷﺗﯽ اﺳت ﻗﯾد” ﮐﺷﺗﯽ طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ﺷده طﺑق ﮐﻠوز ﭘﯾوﺳت “در ﻣﺗن ﺑﯾﻣﮫﻧﺎﻣﮫ
اﻟزاﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷد.
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ﺑﯾﻣﮫ ارزش اﺿﺎﻓﯽ

ﺑﺎﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻗواﻧﯾن و ﺷراﯾط ﻋﻣوﻣﯽ آﺋﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﺑﯾﻣﮫ ﺑﺎرﺑری و ﺣﻣل و ﻧﻘل ،در ﺻورت درﺧواﺳت ﺑﯾﻣﮫﮔذار ،ﻣﯽﺗوان ﺑﺎﺑت ﮐراﯾﮫ ﺣﻣل،
ﻋدم اﻟﻧﻔﻊ و ﺳﺎﯾر ھزﯾﻧﮫ ھﺎ ،ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺑﯾﻣﮫ ﺷده را اﺿﺎﻓﮫ ﻧﻣود .ﯾﮑﯽ از اﺑزارھﺎی ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ ﻣؤﻟﻔﮫھﺎی ﺗﺷﮑﯾل دھﻧده ارزش ﮐﺎﻻی ﻣﻧدرج
در ﻓﺎﮐﺗورھﺎ ﺑرای ﻣﺣﻣوﻟﮫھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ،اﺳﺗﻔﺎده از ﺷراﯾط اﯾﻧﮑوﺗرﻣز ﻣﯽﺑﺎﺷد .ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ﻓﺎﮐﺗورھﺎی ﺻﺎدره ﺗﺣت ﺷراﯾط FOB
ﺷﺎﻣل ھزﯾﻧﮫ ﺣﻣل ﻧﻣﯽ ﺷود.

اﻣﺎ درﺧﺻوص ﻋدم اﻟﻧﻔﻊ ﺻرﻓﻧظر از ﺷراﯾط اﯾﻧﮑوﺗرﻣز ،اﮔر ﺑﯾﻣﮫﮔذار ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺎﺑت ﻋدم اﻟﻧﻔﻊ ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎﯾد  ۱۰درﺻد
ﺑﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺑﯾﻣﮫ ﺷده اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧد.

ﻗراردادھﺎی ﻣﺗﺣداﻟﺷﮑل ﺧرﯾد و ﻓروش ﮐﺎﻻ )اﯾﻧﮑوﺗرﻣز(

اﯾﻧﮑوﺗرﻣز ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای ازﻣﻘررات ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑرای ﺗﻔﺳﯾر اﺻطﻼﺣﺎت راﯾﺞ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده در ﺗﺟﺎرت ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﺳت ﺗﺎ از ﭼﻧدﮔﺎﻧﮕﯽ
ﺗﻔﺳﯾر اﯾن اﺻطﻼﺣﺎت درﮐﺷورھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺟﻠوﮔﯾری ﺷود.

در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﺳﮫ ﮐﺎرﺑرد اﺻﻠﯽ اﯾﻧﮑوﺗرﻣز اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻧﯾم:

ﺗﻌﯾﯾن ﺣدود ﻣﺳﺋوﻟﯾت و وظﺎﯾف ﺧرﯾدار و ﻓروﺷﻧده.
ﻧﺣوه ﺗﻘﺳﯾم ھزﯾﻧﮫ ھﺎ.
ﺗﻌﯾﯾن ﻧﻘطﮫ اﻧﺗﻘﺎل ﻣﺳﺋوﻟﯾت )رﯾﺳﮏ(.
ﺳوﻣﯾن ﻣورد در ﺑﯾﻣﮫھﺎی ﺑﺎرﺑری ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم ﻣﯽﺑﺎﺷد.

ﻣوارد ﻣﺷﻣول اﺿﺎﻓﮫ ﻧرخ ھﺎ:

ﺣﻣل ﮐﺎﻻ ﺑﺎ ﮐﺷﺗﯽ ﻏﯾر طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی.
ﺣﻣل ﮐﺎﻻ ﺑﺎ ﻣوﺗور ﻟﻧﺞ ،دوﺑﮫ ،ﺑﺎرج ،ﻟﻧدﯾﻧﮓ ﮐراﻓت.
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﯾﺎ ﺑﺧﺷﯽ از ﻣورد ﺑﯾﻣﮫ ﺑر روی ﻋرﺷﮫ ﮐﺷﺗﯽ ﺣﻣل ﮔردد و ﺑر ھﻣﯾن اﺳﺎس ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﺣﻣل روی ﻋرﺷﮫ
ﺻﺎدر ﺷده ﺑﺎﺷد ،ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺑﯾﻣﮫﮔر در ﻗﺑﺎل ﺗﻠف ﯾﺎ آﺳﯾب وارد ﺑﮫ آن ﻗﺳﻣت از ﻣورد ﺑﯾﻣﮫ ،ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﮫ ﺑر روی ﻋرﺷﮫ ﮐﺷﺗﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ
اﺳت ،ﻣﺣدود ﺑﮫ ﺧطرات ﻣﻧدرج در ﮐﻠوز  Cﻣﯽﺑﺎﺷد ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ طور ﺻرﯾﺢ در ازاء ﺣق ﺑﯾﻣﮫ اﺿﺎﻓﯽ )درﺻورت درﺧواﺳت
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ﺑﯾﻣﮫﮔر( ﺗواﻓق دﯾﮕری ﺷده ﺑﺎﺷد .در ﻣورد ﮐﺎﻻھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﮐﺎﻧﺗﯾﻧر ﻓﻠزی ﺗﻣﺎم ﺑﺳﺗﮫ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﯾﺎ ﺷراﯾط آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﺑوده ﮐﮫ
درﻋرف ﮐﺷﺗﯾراﻧﯽ اﯾن ﮔوﻧﮫ ﺣﻣل را ﻣﺟﺎز ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻣﺎﯾد ،از اﯾن ﺷرط ﻣﺳﺗﺛﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد.
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺳن ﮐﺷﺗﯽ ﺑﺎﻻﺗر از ﺳن ﻣﻘرر در ﮐﻠوز ﺑﺎﺷد ﺑﺎﯾد طﺑق ﺟدول اﺿﺎﻓﮫ ﻧرخ ،ﺣق ﺑﯾﻣﮫ ﻣرﺑوطﮫ اﺧذ ﮔردد.

ﻣوارد ﻣﺷﻣول ﺗﺧﻔﯾف:
در ﺻورت ﺣﻣل ﮐﺎﻻ ﺑﺎ ﮐﺎﻧﺗﯾﻧر از ﻣﺑداء ﺗﺎ ﻣﻘﺻد ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻣﻧدرج در ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ۲۰ ،درﺻد ﺗﺧﻔﯾف در ﺣق ﺑﯾﻣﮫ ﻣﻧظور ﺧواھد ﺷد.
در ﺻورت ﺣﻣل ﮐﺎﻻ ﺑﺎ ﮐﺎﻧﺗﯾﻧر از ﻣﺑدأ ﺗﺎ ﺑﻧدر ﻣﻘﺻد ﻣﻧدرج در ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ۱۰ ،درﺻد ﺗﺧﻔﯾف در ﺣق ﺑﯾﻣﮫ ﻣﻧظور ﺧواھد ﺷد.
در ﺻورت ﺣﻣل ﮐﺎﻻ ﺑﺎ ھواﭘﯾﻣﺎ ﯾﺎ ﻗطﺎر از ﻣﺑداء ﺗﺎ ﻣﻘﺻد ﻣﻧدرج در ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ،ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب  ۲۵درﺻد و ۱۰درﺻد ﺗﺧﻔﯾف در ﺣق ﺑﯾﻣﮫ
ﻣﻧظور ﻣﯽﺷود.
در ﺻورت ﺣﻣل ﮐﺎﻻ از ﮐﺷورھﺎی ھﻣﺳﺎﯾﮫ ،ﺣق ﺑﯾﻣﮫ ﺷﺎﻣل  ۲۰درﺻد ﺗﺧﻔﯾف ﻣﯽﮔردد) .ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﮐﺷورھﺎی ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﮐﮫ در آﻧﮭﺎ
ﺟﻧﮓ ﯾﺎ ﺷراﯾط ﻧﺎﭘﺎﯾدار ﺳﯾﺎﺳﯽ وﺟود دارد(.
درﺻورت ﭘرداﺧت ﻧﻘدی ،ﺣق ﺑﯾﻣﮫ  ۱۰درﺻد ﺗﺧﻔﯾف ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺧواھد ﺷد.

وظﯾﻔﮫ ﺑﯾﻣﮫﮔذار در اراﺋﮫ اطﻼﻋﺎت ﺑﮫ ﺑﯾﻣﮫﮔر

ﺑﯾﻣﮫﮔذار ﻣوظف اﺳت ﮐﻠﯾﮫ اطﻼﻋﺎت راﺟﻊ ﺑﮫ ﺣﻣل ﮐﺎﻻ ﺷﺎﻣل:

ﻣﺷﺧﺻﺎت ﮐﺎﻣل ﮐﺎﻻ.
ﺗﻌداد دﻓﻌﺎت ﺣﻣل ﮐﺎﻻ.
ﻣﺷﺧﺻﺎت وﺳﯾﻠﮫ ﺣﻣل ﮐﺎﻻ )ﯾﺎ وﺳﺎﯾل ﺣﻣل در ﺻورت ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺗرﮐﯾﺑﯽ(.
ﺣداﮐﺛر ارزش ﮐﺎﻻ در ھر ﺣﻣل.
ﺗﺎرﯾﺦ ﺣرﮐت ﮐﺎﻻ.
ﺑﮭﺎی ھر ﻗﺳﻣت از ﻣﺣﻣوﻟﮫ ﺑﯾﻣﮫ ﺷده ﻗﺑل ﯾﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﻌد از ﺣﻣل.
ﺣداﮐﺛر ارزش ﮐﺎﻻ ﻗﺑل از ورود وﺳﯾﻠﮫ ﺣﻣل ﺑﮫ ﻣﻘﺻد را ﺑﮫ ﺑﯾﻣﮫﮔر اﻋﻼم ﻧﻣﺎﯾد.

وظﺎﯾف ﺑﯾﻣﮫﮔذار در ﺻورت وﻗوع ﺧﺳﺎرت
ﺑﯾﻣﮫﮔذار ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن او در ﺻورت ﺑروز ﺣﺎدﺛﮫ و ﻓﻘدان ﯾﺎ ﺧﺳﺎرت ﮐﺎﻻ ،وظﺎﯾف زﯾر را ﺑرﻋﮭده دارﻧد:

ﺑرای ھر ﺑﺳﺗﮫ ای ﮐﮫ ﻣﻔﻘود ﺷده ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ از ﻣﺗﺻدﯾﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل و ﯾﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻧدر و ﯾﺎ ﻣﺗﺻرﻓﺎن دﯾﮕر ﮐﺎﻻ ،ﮐﺗﺑﺎ ً درﺧواﺳت
ﭘرداﺧت ﺧﺳﺎرت ﻧﻣﺎﯾﻧد.
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در ﻣورد ﺧﺳﺎرتھﺎی ﻣﺷﮭود ،ﺑﮫ ﻣﺣض اطﻼع و ﻗﺑل از ﺗﺣوﯾل ﮔرﻓﺗن ﻣورد ﺑﯾﻣﮫ از ﻣﺗﺻدﯾﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل و ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﻣﺗﺻرﻓﺎن ﮐﺎﻻ را
ﺑﮫ ﺻورت ﮐﺗﺑﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺎزدﯾد ﻧﻣﺎﯾد .در ﻣورد ﺧﺳﺎرت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ھﻧﮕﺎم ﺑﺎزدﯾد ﻣﺷﺧص ﻣﯽﮔردد ،ﮔواھﯽ ﻣرﺑوط را ﮐﮫ ﺑﮫ اﻣﺿﺎی
آﻧﮭﺎ رﺳﯾده ﺑﺎﺷد ،درﯾﺎﻓت و از ﻧﺎﻣﺑردﮔﺎن درﺧواﺳت ﭘرداﺧت ﺧﺳﺎرت ﻧﻣﺎﯾد.
در ﻣواردی ﮐﮫ از ﺳﺎﻟم ﺑودن ﮐﺎﻻ ﻣطﻣﺋن ﻧﺑﺎﺷﻧد ،ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ ﻧﺑﺎﯾد رﺳﯾد ﺑدون ﻗﯾد و ﺷرط ﺑﮫ ﻣﺗﺻدﯾﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑدھﻧد) .در ﭼﻧﯾن
ﻣواردی ﺑﺎﯾد ﺣق ﺧود را ﺑرای ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﺧﺳﺎرت ﺑﺎ ﻗﯾد در ورﻗﮫ ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ ﯾﺎ رﺳﯾدی ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺗﺻدﯾﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻣﯽدھﻧد ،ﻣﺣﻔوظ دارﻧد(.
ھرﮔﺎه در ھﻧﮕﺎم ﺗﺣوﯾل ﮐﺎﻻ زﯾﺎن ﯾﺎ آﺳﯾﺑﯽ ﻣﺷﮭود ﻧﺑﺎﺷد ،ﺑﯾﻣﮫﮔذار ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن وی ﺑﺎﯾد ﺣداﮐﺛر ظرف ﺳﮫ روز از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺣوﯾل ﮐﺎﻻ و
اطﻼع از ﺧﺳﺎرت ،ﻣراﺗب را ﮐﺗﺑﺎ ً ﺑﺎ ﭘﺳت ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﯾﺎ ﺗﻠﮕرام ﯾﺎ اظﮭﺎرﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﻣﺗﺻدﯾﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل اﻋﻼم ﻧﻣﺎﯾﻧد.

ﺑﮫ ﺻﺎﺣﺑﺎن ﮐﺎﻻ و ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن اﯾﺷﺎن ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽﺷود ﻣﻘررات ادارات و ﮔﻣرک ﺑﻧدر ﺗﺧﻠﯾﮫ را دﻗﯾﻘﺎ ً ﻣطﺎﻟﻌﮫ و رﻋﺎﯾت ﻧﻣﺎﯾﻧد.

ﺳﺎﯾر وظﺎﯾف ﺑﯾﻣﮫﮔذار در ﺻورت وﻗوع ﺧﺳﺎرت

در ﻣواردی ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﯾﺎ ﻗﺳﻣﺗﯽ از ﮐﺎﻻ از طرف ﻣؤﺳﺳﮫ ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﮫ ﺑﯾﻣﮫﮔذار و ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن او ﺗﺣوﯾل ﻧﺷود ،ﻧﺎﻣﺑردﮔﺎن ﻣوظﻔﻧد ﭘس
از ﺗﻧظﯾم ﺻورت ﺟﻠﺳﮫ ﮐﺳر ﺗﺧﻠﯾﮫ ،ﮔواھﯽ ﮐﺗﺑﯽ ﻋدم ﺗﺣوﯾل را از ﻣؤﺳﺳﮫ ﻣزﺑور ﺑﺧواھﻧد .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﮔواھﯽ ﻋدم ﺗﺣوﯾل در
ﻣوﻋدھﺎی ﻣﻘرر در زﯾر ﺻﺎدر ﻧﺷود ،ﺑﯾﻣﮫﮔذار ﺑﺎﯾد ﺣداﮐﺛر ظرف ﻣدت ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ درﺧواﺳت ﺧﺳﺎرت را ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ اظﮭﺎرﻧﺎﻣﮫ رﺳﻣﯽ ﺑﮫ
ﻣؤﺳﺳﮫ ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺗﻘدﯾم ﻧﻣﺎﯾد و ﻣراﺗب را ﺑﮫ اطﻼع ﺑﯾﻣﮫﮔر ﺑرﺳﺎﻧد.
در ﺻورت ﺣﻣل ﺑﺎ ﮐﺷﺗﯽ ﺣداﮐﺛر  ۷ﻣﺎه ﭘس از ﺗﺧﻠﯾﮫ ﮐﺎﻻ از ﮐﺷﺗﯽ.
در ﺻورت ﺣﻣل ﺑﺎ ﮐﺎﻣﯾون و ﻗطﺎر ﺣداﮐﺛر  ۷ﻣﺎه ﭘس از ورود وﺳﯾﻠﮫ ﺣﻣل ﺑﮫ ﻣرز.
در ﺻورت ﺣﻣل ﺑﺎ ھواﭘﯾﻣﺎ ﺣداﮐﺛر  ۳ﻣﺎه ﭘس از ﺗﺧﻠﯾﮫ ﮐﺎﻻ از ھواﭘﯾﻣﺎ.
ﺑﯾﻣﮫﮔذار و ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن او ﻣوظﻔﻧد در ﻣورد ﺧﺳﺎرت ﻣﺷﮭود ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوﺟب اﯾن ﺑﯾﻣﮫﻧﺎﻣﮫ ﺑﯾﻣﮫﮔر ﺗﻌﮭد ﺟﺑران آن را دارد ،ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻣورد
ﺑﯾﻣﮫ در ﯾد ﻣﺗﺻدﯾﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل اﺳت ﻗﺑل و ﯾﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘس از ﺗﺣوﯾل ﮔرﻓﺗن ﮐﺎﻻ از آﻧﮭﺎ ،و ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺧﺳﺎرت در اﻧﺑﺎر ﮔﻣرک ﻣﺷﺎھده
ﺷود ،ﻗﺑل از ﺗﺣوﯾل ﮔرﻓﺗن از اﻧﺑﺎر ،ﻣراﺗب را ﺑﮫ ﺑﯾﻣﮫﮔر ﯾﺎ ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺟﺎزی ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺑﯾﻣﮫ ﻣرﮐزی اﯾران ﻣﻌرﻓﯽ ﺧواھﻧد ﺷد ،اﻋﻼم
ﻧﻣوده و درﺧواﺳت ﺑﺎزدﯾد از ﮐﺎﻻ را ﻧﻣﺎﯾد.

اﺳﻧﺎد ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑرای درﺧواﺳت ﺧﺳﺎرت

ﺑﯾﻣﮫﮔذار و ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن وی ﻣوظﻔﻧد در اﺳرع وﻗت ﮐﻠﯾﮫ اﺳﻧﺎد و ﻣدارک ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺧﺳﺎرت را ﺑﮫ ﺑﯾﻣﮫﮔر ﺗﺳﻠﯾم ﻧﻣﺎﯾﻧد .از ﺟﻣﻠﮫ اﺳﻧﺎد
ﯾﺎد ﺷده ﻋﺑﺎرﺗﻧد از:

اﺻل ﺑﯾﻣﮫﻧﺎﻣﮫ ﯾﺎ ﮔواھﯽ ﺑﯾﻣﮫ.
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اﺻل ﻓﺎﮐﺗور ﮐﺎﻻ ﺑﺎ ﻣﺷﺧﺻﺎت ﮐﺎﻣل و ﺻورت ﺗوزﯾن و ﺑﺳﺗﮫ ﺑﻧدی.
ﮐﻠﯾﮫ ﻧﺳﺧﮫھﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ درﯾﺎﯾﯽ و ﯾﺎ ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫھﺎی دﯾﮕر.
ﺻورت رﯾز ﺑﺳﺗﮫ ﺑﻧدی.
ﮔواھﯽ ﻣﺑداء.
ﮔواھﯽ ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﺎﻻ در ﻣﺑداء.
ﺻورت وﺿﻌﯾت ﮐﺎﻻ در ﻣوﻗﻊ ﺗﺣوﯾل ﮔرﻓﺗن و ﺻورت وﺿﻌﯾت ﻣﯾزان وزن ﮐﺎﻻ در آﺧرﯾن ﻣﻘﺻد ﻣﻧدرج در ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ.
ﺟواز ﺳﺑز ﮔﻣرﮐﯽ و ﺻورت ﺟﻠﺳﮫ ﮐﺷف اﺧﺗﻼف در ﺻورت ﺻدور.
ﮔواھﯽ ﻣﺑداء.
ﮔواھﯽ ﮐﺳر ﺗﺧﻠﯾﮫ ﯾﺎ ﻋدم ﺗﺣوﯾل )در ﺻورت ﮐﺳری ﮐﺎﻻ(.
ﮔزارش ﺑﺎزدﯾد ﺧﺳﺎرت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺗوﺳط ﺑﯾﻣﮫﮔر ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺟﺎزی ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺑﯾﻣﮫ ﻣرﮐزی اﯾران ﻣﻌرﻓﯽ ﮔردﯾده اﻧد ﺗﮭﯾﮫ ﺷده
ﺑﺎﺷد) .ﮔزارش ﺑﺎزدﯾد ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻟوﯾدز در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺧﺳﺎرت ﺧﺎرج از ﮐﺷور واﻗﻊ ﺷده ﺑﺎﺷد(.

درﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﻣﮫﮔر ﻋﻼوه ﺑر ﻣدارک ﻧﺎﻣﺑرده ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻣدارک دﯾﮕری داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﺑﺎﯾد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ از ﺑﯾﻣﮫﮔذار ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾد و ﺑﯾﻣﮫﮔذار
ﻣوظف اﺳت ﻣدارک ﻣورد ﻧﯾﺎز را در اﺧﺗﯾﺎر او ﻗرار دھد.

ﮐﺎﻻھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﺟﻔت ﯾﺎ دﺳت ﻋرﺿﮫ ﻣﯽﺷوﻧد
در ﻣورد ﮐﺎﻻھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﺟﻔت ﯾﺎ دﺳت ﻋرﺿﮫ ﻣﯽﺷوﻧد .ﺑﯾﻣﮫﮔر ﺻرﻓﺎ ً ﺑﮫ ﺟﺑران ﺧﺳﺎرت ﺑﮫ ﺗﻧﺎﺳب ﻣﺑﻠﻎ ﺑﯾﻣﮫ ﺷده ﻣﯽﭘردازد.
ﺑدون ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ارزش ﺟﻔت ﯾﺎ دﺳت ﺑودن ﮐﺎﻻ ،ﻣﮕر آﻧﮑﮫ ﺻرﯾﺣﺎ ً ﺗواﻓق دﯾﮕری ﺷده ﺑﺎﺷد.
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