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بیمه های باربری
در یک تقسیم بندی کلی بیمه های باربری به لحاظ محدوده جغرافیایی 

شامل دو گروه اصلی می شود:

1- بیمه حمل و نقل داخلی:
این بیمه محموله هایی که مبدأ، مقصد و مسیر حمل آن ها در محدوده 
جغرافیایی ایران قرار دارد را در مقابل خطرهای ناشی از آتش سوزی و 
حادثه وارد به وسیله نقلیه )تصادف، تصادم، واژگونی و پرت شدن وسیله 
نقلیه( و سایر خطرات مورد توافق بیمه گر و بیمه گذار تحت پوشش قرار 

می دهد.

2- بیمه های حمل و نقل بین المللی: 
شامل انواع محموله های وارداتی، صادراتی و ترانزیتی است و براساس شرایط 
استاندارد مؤسسه بیمه گران لندن )کلوزهای C, B, A و Total Loss( که 

مورد تأیید بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران است، صادر می شود.



انواع پوشش ها:
بیمه نامه های باربری بین المللی بر اساس خطرات تحت پوشش به چهار 
بیمه  به ذکر است که میزان حق  گروه اصلی تقسیم می شوند. الزم 
هم براساس خطرات تحت پوشش تغییر پیدا می کند. به عبارت دیگر 
هرچه خطرات مندرج در بیمه نامه زیادتر شود، حق بیمه هم افزایش 
خواهد یافت و باید توجه داشت که عالوه برخطرات، مواردی همچون 
نوع کاال، بسته بندی، وسیله حمل، مبداء و مقصد و... نیز در حق بیمه 

مؤثر خواهد بود.

)Total Loss( 1- پوشش از بین رفتن کامل کاال
صادره  بیمه نامه  شرایط  رعایت  با  بیمه  شرکت  پوشش،  نوع  این  در 
زمانی خسارت را پرداخت می کند که کل کاال در یک مرحله در  نتیجه 

آتش سوزی وسیله نقلیه و یا غرق کامل آن، از بین برود.
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: C 2- پوشش با شرایط
 اهم خطراتی که در این پوشش بیمه گر خسارت های ناشی از آنها را 

جبران می نماید به شرح ذیل است:
    آتش سوزی و انفجار. 

    به ِگل نشستن و زمین گیر شدن، برخورد با کف دریا، غرق یا واژگون 
شدن کشتی یا شناور.

    واژگون شدن یا از خط خارج شدن وسیلة حمل زمینی. 
    برخورد کشتی، شناور یا هر وسیلة حمل دیگر با هر جسم خارجی 

به غیر از آب. 
    تخلیه کاال در بندر اضطراری. 

: B 3-پوشش با شرایط
 در این پوشش عالوه بر خطرات مندرج در شرایط  C خسارت های ناشی از 

موارد ذیل نیز توسط بیمه گر قابل جبران است.
  زلزله، آتشفشان و صاعقه. 

  ورود آب دریا، دریاچه یا رودخانه به کشتی یا شناور یا محفظه کاال یا 
کانتینر. 

  به دریا افتادن کاال از روی عرشه کشتی.
  تلف شدن کلی هر بسته در کشتی یا شناور یا تلف کلی هر بسته به   

علت افتادن به هنگام بارگیری یا تخلیة کشتی و شناور. 



 : A 4-پوشش با شرایط
ایـن پوشـش کامل تریـن پوشـش بیمـه ای محسـوب می گـردد و در 
بیمه گـر جبـران از کلیـه خطـرات توسـط  ناشـی  آن خسـارت هـای 

مـی شـود، جز مـواردی که بـه عنوان اسـتثنائات در بیمه نامـه و یاکلوزها 
صریحاً ذکر شـده باشـد. 

از جملـه خطـرات تحت پوشـش ایـن کلوز عالوه بـر خطرات منـدرج در 
کلـوز هـای C ,B مـی تـوان به مـوارد زیر اشـاره کرد:

خسارت های ناشی از کاالی مجاور
روغـن زدگی، شکسـت، فرورفتگی، آبدیدگی شـور یا شـیرین، چنگک 

زدگی، ریزش و کسـری
دزدی و دله دزدی

طوفان
دزدی دریایی

خسارت های ناشی از باران، آفتاب و دم
سـائیدگی، زنگ زدگی، نشسـت، لب پریدگی، کج شـدن، خراشیدگی، 

دیدگی ضربه 
کرم زدگی، موش خوردگی، آفتاب زدگی و ...
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چگونه این بیمه ها را خریداری نماییم؟

   مشــتری»فـــرم پیشـنهاد« را مــبنی بر صـــدور بیمه نامه های باربری 
تکمیـل می کند.

  واحـد صـدور نـرخ مقـرر را بـه طریـق مقتضـی بـه مشـتری ابـالغ 

می نمایـد.
  در صـورت تأییـد نـرخ، مشـتری نظـر خـود را بـه واحد صـدور اعالم 

می کنـد.
  مشـتری یـا مبلـغ حـق بیمـه را به حسـاب شـرکت بیمه نویـن واریز 
کـرده و »فیـش واریـزی« را بـه واحـد صـدور تحویـل می دهـد و یـا 

»چـک« مبلـغ حـق بیمـه را ارائـه می دهد.
  واحـد صـدور، پـس از دریافـت فیـش واریـزی یـا چـک حـق بیمـه، 
»گواهـی دریافـت حـق بیمـه« را صادر و به مشـتری تحویـل می دهد.

    گام سوم  گام اول 

 پرکردن فرم پیشنهاد
  

تعیین نرخ و شرایط  
بیمه نامه

مراجعـه بـه شـعبه یـا 
نمایندگـی بیمـه نوین

گام چهارم

بررسی وضعیت بیمه 
توسط کارشناس بیمه

گام پنجمگام دوم

چاپ بیمه نامه و ارسال 
آن برای بیمه گذار و

دریافت حق بیمه مقرر



مرور یک تجربه واقعی
یکی از شرکت های معتبر در زمینه تولید مواد غذایی، شیرینی و شکالت 
در تاریخ 1393/02/09 برای یکی از حمل های خود مبادرت به تهیه یک 
بیمه نامه باربری وارداتی با کلوز A می نماید. محموله مورد بیمه، تولید 
یکی از کشورهای اروپایی و دارای کاربردهای متفاوت در صنایع غذایی 
است. مورد بیمه در تاریخ 94/03/08 با وسیله حمل زمینی)قطار( و در 

بسته بندی سطل و بر روی پالت به سمت مقصد حمل می شود.
متوجه  بیمه گذار  گمرک،  به  محموله  ورود  با  تاریخ 1394/04/25  در 
آسیب دیدگی مقادیری از محموله می شود. در همان روز از محموله 
آسیب دیده بازدید و در نهایت در کوتاه ترین زمان پس از تکمیل پرونده 
نسبت به پرداخت خسارت ارزیابی شده به مبلغ 1/080/000/000 ریال 

در وجه بیمه گذار اقدام شد.
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اقدامات الزم در هنگام بروز خسارت
نوین  بیمه  شعبه  نزدیک ترین  به  حادثه،  از  روز  مدت 5  حداکثر ظرف 

خسارت وارده اعالم شود.
گسترش خسارت  و  توسعه  از  جلوگیری  را جهت  الزم  اقدامات  کلیه 
زمان  تا  کاال  خسارت  ماهیت  در  تغییری  گونه  هیچ  و  آورده  به عمل 

کارشناسی و بازدید مقدماتی بیمه گر انجام نشود.
در صورتی که کاال قبل از ترخیص از گمرک خسارت دیده باشد نسبت 
به تهیه صورتجلسه آسیب دیدگی اعم از گمرکی یا بندری و یا گواهی 

کسر تخلیه )به تناسب نوع و محل وقوع خسارت( اقدام شود.
پس از وقوع حادثه، به متصدیان حمل و یا پیمانکاران تخلیه و بارگیری 

کتباً اعالم خسارت شود.
به منظور تسریع در بررسی و پرداخت خسارت در اسرع وقت کلیه اسناد و 

مدارک الزم جهت رسیدگی خسارت به بیمه گر تسلیم گردد.





شعبه سیرجان

شعبه چالوس

034-42206281

011-52216061

داخلی 6

داخلی 6

دورنگارتلفنسرپرستي / شعب

2304722257269- 021 شعبه اجرایی مرکز

داخلی 316 - 44622330-021          شعبه غرب 

داخلی 6 8-77760722 -021 شعبه شرق

داخلی 664151486-021 شعبه تهران مرکز

داخلی 46-32401390 -026  شعبه کرج

داخلی 36-33248680-028  شعبه قزوین 

داخلی 333602176-023شعبه سمنان

داخلی 76-32400495-025شعبه قم

داخلی 96-38460687-051شعبه مشهد

داخلی 136-32241612-058شعبه بجنورد

داخلی 126-32425410-056شعبه بيرجند

داخلی 46-44670772-051 شعبه سبزوار

داخلی 56-32126870-034شعبه کرمان

داخلی 336857006 - 076شعبه بندرعباس

داخلی 332511136-054 شعبه زاهدان

داخلی 16-36291380-071شعبه شيراز

داخلی 332311346 - 074 شعبه یاسوج

داخلی 46-33326593-077 شعبه بوشهر

داخلی 383275006 - 081 شعبه همدان

داخلی 46-38212023-083 شعبه کرمانشاه 

داخلی 36-33629501-087  شعبه سنندج

داخلی 355783406-041شعبه تبریز

داخلی 333353146 -024 شعبه زنجان

33439090-33430909- 44   شعبه اروميه
33444813

داخلی 6

داخلی 86-33254435-045 شعبه اردبيل 

داخلی 56-32751351-031  شعبه اصفهان 

داخلی 76-35260126-035   شعبه یزد

داخلی 46-33349353-038 شعبه شهر کرد

داخلی 36-32218922-086 شعبه اراك 

داخلی 554560916 - 031 شعبه کاشان

داخلی 333348216-061شعبه اهواز

داخلی 76-33366875-084 شعبه ایالم

داخلی 146-33338311-066 شعبه خرم آباد

داخلی 36-33519882-013 شعبه رشت

داخلی 36-33359460-011  شعبه ساری

داخلی 176-32354515-017 شعبه گرگان

داخلی 96-44241008 -44233031- 011 شعبه آمل

داخلی 071-523430646 شعبه الر



ارتباط با بیمه نوین

• نشانی: تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر
خیابان شهید سنجابی، نبش کوچه یکم، پالک 11
• کدپستی: 1911933183
• تلفن: 021-22277775
• دورنگار: 021-22923846
www.novininsurance.com :وب سایت •
• مرکز ارتباط: 021-23047
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