
 المللی کاال )فورواردر( های حمل و نقل بینشرکت قرارداد بیمه مسئولیت

 (FBLای فیاتا )بر اساس شرایط بارنامه حمل چند شیوه

 شماره قرارداد ...........................

ای فیاتا و های حمل چند شیوه، شرایط استاندارد بارنامه1316این قرارداد براساس قانون بیمه ایران مصوب 

 نامیده       "انجمن "المللی ایران )که از این پس های حمل و نقل بیننامه با انجمن شرکتهمچنین تفاهم

......................  ، بین شرکت سهامی بیمه پاسارگاد که از این پس به شماره...........................مورخ ....... می شود ( 

 شود از یک طرف و شرکت حمل و نقل بین المللی  ................................................... .... .   نامیده می "گربیمه"

..............................................................................................، کد پستی: ) بارفرابر(  به نشانی:.........................................

نامیده خواهد شد، از طرف دیگر  "گذاربیمه"...........................، کد اقتصادی: ................................. که از این پس 

 شود. منعقد می

 تعاریف :1ماده 

ا ، باصطالحات زیر صرفنظر از هر معنی و مفهوم دیگری که ممکن است داشته باشند در این قرارداد بیمه

 تعریف مقابل آن به کار رفته است:

مبادرت و نام وی در روی بارنامه  FBLبه معنی متصدی حمل چند وجهی است که به صدور  "بارفرابر"

 نماید.کننده نسبت به اجرای عملیات حمل قبول مسئولیت میدرج گردیده و بعنوان حمل

 شود.کننده، گیرنده، دارنده بارنامه، دریافت کننده و صاحب کاال اطالق میبه فرستنده یا ارسال "بازرگان"

 نماید.با بارفرابر امضاء میشخصی است که قرارداد حمل چند وجهی را  "فرستنده"

 شخصی است که حق دریافت کاال از بارفرابر را دارد. "گیرنده"

 تحویل گرفتن کاال و قبول آن برای حمل در محل قید شده در بارنامه توسط بارفرابر. "در ید اختیار"

سایر  ( وPALLET( و تخته بند )CONTAINERهر نوع مال، شامل حیوانات زنده و بارگنج ) "کاال"

لوازم حمل به شرط آنکه این لوازم متعلق به بارفرابر نباشد و صرفنظر از اینکه این اموال بر عرشه یا زیر عرشه 

 بارگیری شده یا بشود.



 : موضوع قرارداد2ماده 

طبق آخرین شرایط  "بازرگان"در مقابل  "بارفرابر"به عنوان  "گذاربیمه"عبارت است از بیمه مسئولیت 

  گردد.صادر می "گذاربیمه"( که توسط FBLای فیاتا )های حمل چند شیوهظهر بارنامهاستاندارد 

که توسط انجمن ( FBLای فیاتا )های حمل چند شیوهشرایط استاندارد ظهر بارنامهترجمه فارسی   :1تبصره 

صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران انجام شده است و یک نسخه آن همزمان با عقد 

قرار می گیرد ، مالک این قرارداد خواهد بود . هر گونه تغییری در  "بیمه گذار  "قرارداد در اختیار 

  این شرایط منوط به توافق کتبی طرفین است .

های  روی اصل فرم بارنامه "گذاربیمه"مشمول این قرارداد خواهند بود که توسط  "هاییبارنامه" :2تبصره

FBL  ای از آن پیوست گیرد، صادر شده باشد که نسخهدر اختیار وی قرار می "انجمن"که از طریق

 این قرارداد است.

 : حق بیمه3ماده 

 ریال محاسبه خواهد شد. 39 000/-به ریال و بر اساس هر تن کاال مبلغ  FBLحق بیمه هر بارنامه  -1/3

 باشد.ریال می 200 000/ -رابر با مبلغ صادره ب FBLحداقل حق بیمه برای هر بارنامه  -2/3

باشد و در صورتی که پس از وقوع می FBLمبنای محاسبه حق بیمه، وزن ناخالص مندرج در بارنامه  -3/3

خسارت ثابت شود که وزن ناخالص کاال بیشتر از وزن ناخالص اظهار شده )که بر همان اساس هم  حق 

خسارت را به نسبت حق بیمه  "گربیمه"باشد، در آن صورت پرداخت شده است( می "گربیمه"بیمه به 

 دریافتی به حق بیمه واقعی پرداخت خواهد کرد.

با هدف  FBLدر درج اطالعات غلط در بارنامه  "گذاربیمه"در صورت اثبات عمدی بودن اقدام  صره:تب

مجاز به فسخ  "گربیمه"کاهش حق بیمه، ضمن آن که خسارت قابل پرداخت نخواهد بود، 

 این قرارداد خواهد بود. 10قرارداد بدون رعایت مهلت زمانی مندرج در ماده 

ریال خواهد بود.  130 000/ -اساس نرخ دالر در سامانه نیما و حداکثر معادل مبلغ  نرخ تسعیر دالر بر -4/3

گونه تعهدی نخواهد ریال هیچ 130 000/ -در خصوص تعهدات بیش از مبلغ  "گربیمه"بدیهی است 

 داشت مگر اینکه توافق دیگری شده باشد. 



در هزار ارزش کاال، بعنوان حق بیمه منظور و پرداخت  1های حمل با ارزش اظهار شده ، در مورد بارنامه -5/3

 خواهد شد.

  FBLموظف است در مهلت زمان قانونی نسبت به صدور بارنامه "گذاربیمه" شیوه پرداخت حق بیمه: -6/3

های بارنامهنسبت به واریز حق بیمه روز پس از پایان هر ماه میالدی  10اقدام و حداکثر ظرف مدت 

FBL  حساب شماره ............................ نزد بانک .............................. به نام شرکت بیمه پاسارگاد صادره به

صادره ظرف آن ماه خود را همراه با فیش  FBLهای . سپس صورت مشخصات تمامی بارنامهاقدام نماید

روز پس از پایان هر ماه میالدی  15حداکثر ظرف مدت واریزی حق بیمه متعلقه در وجه بیمه پاسارگاد، 

 تحویل نماید.   "انجمن"به 

 "گردد از زمان اطالع در محاسبه حق بیمه اشتباه نموده باشد، متعهد می "گذاربیمه"چنانچه  :1 تبصره

 "گربیمه"ساعت نسبت به تسویه بدهی احتمالی خود به  48به وی حداکثر ظرف "انجمن

 اقدام نماید.

صادره را اعالم نکند و یا  حق  FBLهای به ترتیب مقرر مشخصات بارنامه "گذاربیمه"چنانچه  : 2تبصره

 تواند از پرداخت خسارت خودداری کند.می "گربیمه"بیمه را ظرف مدت تعیین شده نپردازد، 
 

 "گربیمه": تعهدات 4ماده 

ای فیاتا و های حمل چند شیوهنامهبه موجب شرایط استاندارد بار "گذاربیمه"در صورت احراز مسئولیت 

 متعهد به ایفای تعهدات به شرح ذیل است: "گربیمه"همچنین شرایط مندرج در این قرارداد، 

 در  بندهای مندرجخسارت وارده به کاال را بر اساس ارزش کاال و با توجه به محدودیت تعهدات بار فرابر  -1/4

صورت خسارت به شرح ذیل تعیین و پرداخت نماید. در هر  "FBLشرایط ظهر بارنامه "  8-8تا/و  8-1

 دالر تجاوز نخواهد کرد.  500.000/ -مبلغ  حداکثر قابل پرداخت در هر حمل از 

 یو مبنا "تعهدات بارفرابر تیمحدود" انگریکه ب "FBLظهر بارنامه  طیشرا" 8-8تا  8-1 یبندها "

 :به شرح ذیل می باشد ،  هستند قرارداد نیخسارت ا پرداخت

 ارزیابی جبران فقدان یا خسارت دیدگی کاال با توجه به ارزش کاال در مکان و زمان تحویل  -8-1

به گیرنده انجام خواهد گرفت و یا در مکان و زمانی که طبق بارنامه کاال باید تحویل  

 گردید.می



قیمتی بر حسب قیمت ارزش کاال بر اساس قیمت جاری بورس کاال و در صورت فقدان چنین  -8-2

 گردد.روز بازار و در غیر اینصورت طبق ارزش کاالئی با همان نام و کیفیت تعیین می

 67/666مسئولیت بارفرابر تحت هیچ شرایطی از  8-9تا  8-4به تبعیت از کلیه مواد  -8-3

. اس. دی. آر برای هر کیلوگرم از وزن ناخالص کاالی 2اس. دی. آر در ازاء هر بسته و یا  

رود، مگر آنکه ماهیت و ارزش مفقود شده یا خسارت دیده هر کدام که بیشتر باشد، فراتر نمی

کاال را فرستنده اظهار و بارفرابر قبل از تحویل گرفتن پذیرفته و در بارنامه قید یا کرایه بر 

 حسب ارزش دریافت شده باشد که در این حال ارزش اظهار شده کاال مالک خواهد بود.

وقتی که یک بار گنج )کانتینر(، پالت یا سایر لوازم حمل و نقل با بیش از یک بسته پر شده  -8-4

ها یا واحدها که در بارگنج یا لوازم حمل و نقل بارگیری و تعداد آن در بارنامه باشد، آن بسته

است بعنوان بسته یا واحد حمل شده تلقی خواهد شد. مگر آنکه همانطور که گفته درج شده 

 شد چنین لوازم حمل و نقل خود یک بسته یا واحد محسوب گردد.

علیرغم مفاد مذکور در فوق، هرگاه حمل و نقل چند وجهی طبق قرارداد منعقده شامل حمل  -8-5

اس. دی. آر برای هر کیلوگرم  33/8ادل دریائی نباشد، مسئولیت بارفرابر به مبلغی حداکثر مع

 از کاالی مفقوده یا خسارت دیده محدود خواهد شد.

وقتی که فقدان یا خسارت کاال در طی مرحله مشخصی از حمل و نقل چند وجهی،        -الف  -8-6

که برای آن کنوانسیون یا قانون حاکم حد دیگری از مسئولیت را تعیین کرده است، روی داده 

ای وجود داشته باشد، در شرط آنکه برای این مرحله از حمل قرارداد جداگانهباشد و به 

 گردد.اینصورت مسئولیت بارفرابر بر حسب مفاد آن کنوانسیون یا قانون حاکم تعیین می

درج نشده  FBLدر صورتیکه ماهیت و ارزش کاال توسط بازرگان اظهار نشده و در بارنامه  -ب

زش پرداخت نشده باشد، مسئولیت بارفرابر در صورت کاربرد قانونی باشد و یا کرایه بر حسب ار

ای دالر آمریکائی در ازا، هر بسته و در مورد کاالی غیربسته 500آمریکائی حمل دریائی از 

 برای هر واحد متداول بار بیشتری نخواهد بود.

نه خسارت سوای در مواردیکه بارفرابر بابت ضرر و زیان ناشی از تاخیر در تحویل و یا هرگو -8-7

فقدان و خسارت کاال مسئول شناخته شود، تعهدات او از دو برابر کرایه حمل مندرج در 

 تجاوز نخواهد کرد. FBLقرارداد حمل چند وجهی به موجب این بارنامه 

 مجموع تعهدات بارفرابر از حد تعهدات ناظر بر فقدان یا خسارت کاال تجاوز نخواهد نمود. -8-8



و پرداخت حق بیمه براساس  2/7کاالی با ارزش اظهار شده را ) به شرط رعایت بند  خسارت وارده به -2/4

شرایط ظهر بارنامه " 8-2و  8-1( بر اساس ارزش اظهار شده و یا ارزش کاال )که مطابق بندهای  5/3بند 

FBL" شود( )هرکدام که کمتر باشد( تعیین و پرداخت نماید.محاسبه می 

های بازدید و کارشناسی از کاالهای خسارت دیده را که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی هزینه -3/4

شود و توسط انجام میاین قرارداد  7ماده  6را که مطابق با بند دار در داخل یا خارج کشور صالحیت

 "گربیمه"تعهد  پرداخت شده باشد، جبران نماید. این مبلغ عالوه بر حداکثر "گذاربیمه"مطالبه کننده یا 

 خواهد بود.  4-2یا  4-1تحت بندهای 

هزینه الزم و متعارف جهت نجات و جلوگیری از توسعه خسارت پس از وقوع حوادثی که زیان حاصل از  -4/4

یا  1/4تحت بندهای  "گربیمه"حداکثر تعهد  %20باشد، مشروط بر آن که از  "گربیمه"آن در تعهد 

 2/4یا  1/4تحت بندهای  "گربیمه"این مبلغ عالوه بر حداکثر تعهد  ماید.بیشتر نباشد، جبران ن 2/4

 خواهد بود. 

 "FBLشرایط ظهر بارنامه " 6-2خسارت ناشی از تاخیر در تحویل کاال در صورتی که به موجب بند  -5/4

به هر  که "FBLشرایط ظهر بارنامه " 8-7ملزم به پرداخت آن باشد، حداکثر بر اساس بند  "گذاربیمه"

 حال از دو برابر کرایه حمل کاال بیشتر نخواهد بود، تعیین و جبران نماید.

به ریال پرداخت خواهد شد. در صورتی  4/4تا  1/4های تعیین شده در بندهای کلیه خسارات و هزینه -6/4

انجام شده( های که اسناد و مدارک ارائه شده جهت دریافت خسارت )شامل خسارت وارد به کاال و هزینه

 دالر بر اساس نرخ دالر در سامانه الحقوق دیگر، به ارز باشد، مبنای نرخ تسعیراز سوی صاحب کاال یا ذوی

 ریال، خواهد بود. مگر اینکه توافق دیگری شده باشد. 130 000/ -نیما و حداکثر معادل مبلغ 

نست و بر اساس آن از پرداخت خسارت ندا "گذاربیمه"خسارتی را در شمول تعهدات  "گربیمه"چنانچه  -7/4

فارغ از نتیجه  .صالح ارجاع شدنفع به یکی از مراجع ذیامتناع ورزید و در نتیجه، موضوع از سوی ذی

الوکاله، دستمزد )از جمله حق "گذاربیمه"های دفاع از کننده، تأمین کلیه هزینهرای مرجع رسیدگی

باشد و این مبلغ عالوه بر حداکثر تعهد می "گربیمه"ر عهده کارشناس تعیین شده توسط دادگاه و ...( ب

 خواهد بود.  "گربیمه"

بوقوع پیوسته باشد و یا  "گذاربیمه"چنانچه خسارتی در نتیجه اعمال مجرمانه )از قبیل قاچاق(  -8/4

کومتی  و داری، سازمان تعزیرات حالعموم )گمرک، نیروی انتظامی، سازمان راهتوسط مدعی "گذاربیمه"



بر اساس رای قطعی مراجع ذی صالح قضایی،  "گذاربیمه"گناهی ...( متهم شده باشد، تا زمان اثبات بی

 باشد.ای قابل پرداخت نمیهیچگونه هزینه

 "گذار بیمه "عمد نتیجه در قضایی صالحذی مراجع قطعی رای به استناد با خسارتی چنانچه -9/4

ز های پرداختی نیباشد و کلیه هزینهای در این خصوص قابل پرداخت نمیهیچگونه هزینهرخ داده باشد، 

 مسترد شود. "گربیمه"باید به 

صالح قضایی در نتیجه قصور یا  عمد نمایندگان یا چنانچه خسارتی با استناد به رای قطعی مراجع ذی -10/4

کند و یا اشخاص ثالث کار حمل استفاده می از خدمات آنها در "گذاربیمه"خدمه یا سایر اشخاصی که 

پس از تسویه خسارت جهت بازیافت مبالغ پرداختی )شامل: خسارت وارده به  "گربیمه"رخ داده باشد، 

های نجات و جلوگیری از توسعه های بازدید و کارشناسی از کاالهای خسارت دیده، هزینهکاال، هزینه

ربط مراجعه و نسبت به بازیافت خسارت پرداختی، اقدام ص ذیهای دفاع و...( به اشخاخسارت، هزینه

 حق مصالحه ندارد.  "گربیمه"در این خصوص بدون تایید کتبی  "گذاربیمه"نماید. می

منوط به داشتن  "گربیمه"( نیز باشد، ایفای تعهد CMRکننده راهنامه )صادر "گذاربیمه"چنانچه  -11/4

های تعریف شده در کنوانسیون مربوط ( مذکور طبق مسئولیتCMRای راه بارنامه )پوشش بیمه

 باشد.می

 "گربیمه": آغاز و پایان تعهد 5ماده 

یا نماینده وی  "گذاربیمه"از تاریخ تحویل گرفتن کاال توسط  FBLدر مورد هر بارنامه  "گربیمه"تعهد  -1/5

 .پذیردشود و با تحویل آن به گیرنده کاال پایان میآغاز می

گیرند ولی تاریخ تحویل کاالی هایی که در طول اعتبار این قرارداد صادر و تحت پوشش قرار میبارنامه -2/5

 موضوع آنها بعد از تاریخ انقضاء این قرارداد باشد نیز تحت پوشش خواهند بود.

 متعهد جبران خسارت نخواهد بود. "گربیمه"های زمانی فوق در غیر بازه -3/5

 ثنائات: است6ماده 

 در موارد زیر تعهدی ندارد: "گربیمه"

 از مسئولیت مبری است. "گذاربیمه"، "FBLشرایط ظهر بارنامه "مواردی که طبق  -1/6



 ."گذاربیمه"نیت خسارات ناشی از عمد و سوء -2/6

 ای یا مواد رادیواکتیو.خسارات ناشی از تشعشعات و انرژی هسته -3/6

 ، ضبط و یا مصادره کاال.یشورش، بلوا، اعتصاب، خرابکاری، عملیات تروریستخسارات ناشی از جنگ،  -4/6

های قیمتی، پول و اسکناس، اوراق بهادار، آثار هنری و تابلوهای خسارات وارده به فلزات گرانبها، سنگ -5/6

 جلب شده باشد. "گربیمه"ها مگر در صورتی که قبل از حمل موافقت نقاشی و مجسمه

 گران کاال(.تعریف انستیتوی بیمه ه )بنابرنشد "بندیطبقه"لنج و دوبه و هر نوع شناور حمل با  -6/6

 ماژور(خسارت ناشی از قوه قهریه )فورس -7/6

 :"گذاربیمه": وظایف 7ماده 

 ت:موظف اس "گذاربیمه"باشد، لذا می "گذاربیمه"منوط به ایفای تعهدات  "گربیمه"از آنجا که انجام تعهدات 

این قرارداد تعیین  6/3است و به ترتیب مقرر در ماده سوم بند  "گذاربیمه"حق بیمه که دین مسلم  -1/7

 شود را پرداخت نماید.  می

 بایستمی "گذاربیمه"ای با ارزش اظهار شده، به دریافت پوشش بیمه "گذاربیمه"در صورت تمایل  -2/7

 "رگبیمه"و اقدام به حمل، برای تحصیل تأییدیه کتبی به اطالع  FBLمراتب را پیش از صدور بارنامه 

تواند به صالحدید خود از کاال بازدید و سپس تأییدیه کتبی را مبنی بر قبول یا می "گربیمه"برساند و 

 رد این پیشنهاد صادر نماید.

که یک  FBLهای بارنامه بیمه نموده و از فرم "گربیمه"صادره خود را نزد  FBLهای کلیه بارنامه -3/7

 تهیه کرده است، استفاده نماید. "انجمن"نسخه از آن پیوست این قرارداد است و آن را منحصراً از 

بایست در زمان انتخاب و بکارگیری اشخاصی که در اجرای حمل دخالت دارند، دقت و می "گذاربیمه" -4/7

 مراقبت متعارف را اعمال نماید.

بایست اقدامات الزم را در می "گذاربیمه"شود،  "گربیمه"ای که منجر به تعهد ادثهدر صورت وقوع ح -5/7

حدود امکانات منطقی خود و محل وقوع حادثه جهت جلوگیری از توسعه خسارت به عمل آورد و 



همزمان و حداکثر ظرف مدت پنج روز )بدون احتساب تعطیالت رسمی( پس از اطالع از وقوع حادثه، 

 برساند و تاییدیه آن را دریافت نماید. "گربیمه"تباً به اطالع مراتب را ک

بسته به محل وقوع حادثه و با توجه به ماهیت خسارت وارده، ضمن اطالع به مقامات انتظامی و مراجع  -6/7

ذیصالح، در صورت لزوم ترتیبی دهد که یکی از ارزیابان مستقل بیمه مرکزی ج. ا. ایران یا یکی از 

المللی مورد تایید بانک مرکزی ج. ا. ایران از کاالی خسارت دیده بازدید و دار بینصالحیت کارشناسان

گزارش تهیه نماید. در صورتی که در محل وقوع حادثه )یا خسارت( دسترسی به کارشناسان مذکور 

 اعالم گردد. "گربیمه"روز کاری به  3وجود نداشته باشد، مراتب جهت هماهنگی حداکثر ظرف 

 قرار دهد: "گربیمه"مدارک زیر را در مورد خسارت در اختیار  -7/7

بایست یکی می "TOTAL LOSS")در صورت بروز خسارت کلی  FBLرونوشت بارنامه  -1/7/7

 ارایه شود(. FBLاز نسخ اصلی بارنامه 

 اسناد و مدارک مربوط به مطالبه خسارت. -2/7/7

 نماید.درخواست می "گربیمه"سایر مدارک که حسب مورد  -3/7/7

تواند وقوع حادثه و بروز خسارت ناشی از آن را تایید نماید ولی نباید بدون جلب موافقت می "گذاربیمه" -8/7

ی نیز بدون قبول و "گذاربیمه"در این ارتباط قبول مسئولیت نماید، مگر اینکه مسئولیت  "گربیمه"

 محرز بوده باشد.

 ت: نحوه حل و فصل اختالفا8ماده 

سعی خواهند کرد هر گونه اختالف ناشی از تعبیر، تفسیر یا اجرای این قرارداد را از  "گذاربیمه"و  "گربیمه"

 طریق مذاکره حل و فصل کنند، در غیر این صورت موضوع اختالف به داوری ارجاع خواهد شد.

 : مدت قرارداد9ماده 

 باشد......................... لغایت ....................... میمدت قرارداد یکسال کامل خورشیدی از تاریخ 

، برای یکسال اقدام به فسخ قرارداد نکند 10بینی شده در ماده طرفین به ترتیب پیشدر صورتی که احدی از 

 های بعد نیز رعایت خواهد شد.دیگر با همین شرایط تمدید خواهد شد. این ترتیب برای سال



 قرارداد: فسخ 10ماده 

 روزه به طرف دیگر این قرارداد را فسخ کنند. 30توانند با اعالم کتبی هر یک از طرفین می

 بینی نشده: موارد پیش11ماده 

ظهر  طیشراو ان ریا یاسالم یکشور جمهور مهیقرارداد حسب مورد، تابع قانون ب نینشده در ا ینیبشیموارد پ

 خواهد بود.  اتایبارنامه ف

 نسخ قرارداد: 12ماده 

تبصره و در سه نسخه، که هر سه نسخه حکم واحد دارند تنظیم و در تاریخ  5 و ماده 12این قرارداد در 

 .................. به وسیله نمایندگان مجاز و قانونی طرفین امضاء گردید.
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 شرکت بیمه پاسارگاد شرکت ...............................  

 


