 -۲هزينه متعارف دادرسي و دفاع از بيمهگذار در مراجع قضايي كه در ارتباط با خطرات بيمه شده پرداخت شده باشد.
ماده -۹بيمهگر موظف است ظرف پانزده روز پس از دريافت مدارك الزم خسارت را پرداخت نمايد .در مواردي كه پرداخت
خسارت پس از تكميل مدارك مثبته از سوي بيمهگر ،به تأخير ميافتد ،طبق حكم ماده  ۲۷۷آئين دادرسي مدني عمل مي
شود.
فصل چهارم -موارد خارج از تعهد بيمهگر
ماده  -۱۰خسارتهاي مستثني شده :جبران خسارتها يا هزينههايي كه به طور مستقيم و يا غيرمستقيم در نتيجه
عوامل زير به كاالي مورد حمل وارد آمده باشد در تعهد بيمهگر نيست مگر آنكه بهنحو ديگري توافق شده باشد:
 -۱حوادث طبيعي مانند سيل ،طوفان ،زلزله ،آتشفشان.
 -۲خسارت هنگام تخليه و بارگيري
 -۳جعل و تزوير اسناد و خيانت در امانت و هر نوع عمل عمد يا مجرمانه راننده و يا كمك راننده وسيله حمل.
 -۴ريزش ،روندگي و آبديدگي محموله ،مگر اين كه ناشي از خطرات مورد تعهد در قرارداد باشد.
 -۵سرقت كلي محموله بدون سرقت وسيله حمل.
 -۶سرقت قسمتي از محموله.
 -۸هزينه هاي نجات و دادرسي بيش از بيست درصد مازاد بر تعهدات تحت پوشش.
ماده  -۱۱خسارتهاي غيرقابل جبران :جبران خسارت در اين موارد در تعهد بيمهگر نخواهد بود:
 -۱جعل اسناد و خيانت در امانت و هر نوع عمل عمد يا مجرمانه بيمهگذار و كاركنان و نمايندگان وي (رانندگان و كمك
رانندگان جزء كاركنان بيمه گذار محسوب نميشوند)
 -۲جنگ ،شورش ،اعتصاب ،بلوا ،ضبط و مصادره.
 -۳تشعشعات راديواكتيو و فعل و انفعاالت هستهاي.
-۴

فصل پنجم -ساير موارد
ماده -۱۲نحوۀ فسخ قرارداد :هر يك از طرفين ميتوانند با اعالم كتبي و مهلت يكماهه به طرف مقابل ،قرارداد را
فسخ نمايند.
ماده  -۱۳خسارت سهم بيمهگذار
 -۱در خسارت ناشي از سرقت كلي محموله در صورت توافق بيمهگر و بيمهگذار جبران حداقل ده درصد خسارت قابل
پرداخت به عهده بيمهگذار خواهد بود و بايد توسط وي به صاحب كاال پرداخت گردد،
 -۲در صورت پوشش خسارت ناشي از جعل اسناد و خيانت در امانت راننده جبران حداقل ده درصد خسارت قابل پرداخت به
عهده بيمهگذار خواهد بود و بايد توسط وي به صاحب كاال پرداخت گردد.
ماده  ۱۴حق جانشيني :بيمهگر درحدودي كه خسارت وارده را قبول يا پرداخت ميكند در مقابل اشخاصي كه مسئول
وقوع حادثه يا خسارت هستند قائممقام بيمهگذار خواهد بود و اگر بيمهگذار اقدامي كند كه منافي با حق مزبور باشد در مقابل
بيمهگر مسئول شناخته ميشود.
تبصره -حق جانشيني در مورد خسارتهاي غيرعمدي ناشي از تقصير يا قصور رانندگان بيمهگذار اعمال نخواهد شد.
ماده  -۱۵مشاركت در منافع :در صورتي كه در پايان هر دوره يك ساله قرارداد مشخص شود كه نسبت مجموع
خسارتهاي پرداختي و معوق به حق بيمه دريافتي هر قرارداد كمتر از پنجاه درصد است بيمهگر ميتواند حداكثر معادل ده
درصد حقبيمه آن قرارداد را به عنوان مشاركت در منافع به بيمهگذار پرداخت نمايد.
ماده  -۱۶نحوه حل و فصل اختالفات :هرگونه اختالف ناشي از تعبير ،تفسير و يا اجراي اين قرارداد ،در صورتي كه از
طريق مذاكره حل وفصل نشود به كارشناس مرضيالطرفين ارجاع خواهد شد و رأي كارشناس مزبور قطعي و براي
طرفينالزماالتباع است .در صورتي كه طرفين در مورد انتخاب كارشناس مرضيالطرفين به توافق نرسند ،موضوع به
هيأتكارشناسي كه به نحو زير انتخاب خواهد شد ارجاع ميگردد:
 -۱هر يك از طرفين يك نفر كارشناس اختصاصي تعيين و به طرف ديگر معرفي مينمايد.
 -۲كارشناسان اختصاصي قبل از بحث دربارۀ موضوع مورد اختالف به اتفاق ،كارشناسديگري را به عنوان سركارشناس
انتخاب خواهند نمود.
 -۳رأي هيأت كارشناسي با اكثريت آرا معتبر و براي طرفين الزماالتباع خواهد بود.

 -۴درصورتي كه هر يك از طرفين تا سي روز بعد از انتخاب و معرفي كارشناس طرفمقابل ،كارشناس اختصاصي خود را
تعيين نكند و يا كارشناسان اختصاصي تا سي روز در مورد تعيين سركارشناس به توافق نرسند هر يك از طرفين ميتوانند
حسب مورد از دادگاه ذيصالح درخواست تعيين كارشناس يا سركارشناس بنمايد.
 -۵هر يك از طرفين در شروع رسيدگي ،حقالزحمه كارشناس اختصاصي خود و پنجاه درصد از حقالزحمه سركارشناس را
پرداخت خواهند كرد و در خاتمه تمام هزينههاي كارشناسي به عهده طرفي خواهد بود كه رأي به زيان او صادر ميگردد.
ماده  -۱۸مواردي كه در اين قرارداد ذكر نشده است بر اساس قانون بيمه ،عرف بيمه و ساير قوانين جاري كشور جمهوري
اسالمي ايران عمل خواهد شد.
ماده  -۱۷اين آييننامه از تاريخ ابالغ الزماالجرا بوده و جايگزين آييننامه شماره ( ۲۷قرارداد بيمه مسئوليت متصديان
حمل و نقل داخلي) مصوب شورايعالي بيمه ميباشد.

