شرايط عمومي بيمه بدنه كشتي
- 1ايفاء تعهدات بيمه گر منوط و مشروط به انجام كليه تعهدات و وظايف از سوي بيمه گذار در اين بيمه نامه مي
باشد و چنانچه بيمه گذار از ايفاء هر يك از تعهدات خود امتناع يا در انجام آن تأخير نمايد ،بيمه گر نيز حق دارد از
انجام تمامي يا بخشي از تعهدات خود در اين بيمه نامه خودداري كند.
بيمه گذار موظف است:
-1-1جهت حفظ و حراست از مورد بيمه هنگام جابجائي و توقف در محدوده جغرافيايي تحت پوشش ،ضمن رعايت
قوانين و مقررات ،دستورالعمل هاي مقامات ذيصالح را اجرا نمايد در غير اين صورت تعهدي جهت جبران خسارت
بر عهده بيمه گر نخواهد بود.
1-2در صورت وقوع هر يك از خسارات تحت پوشش اين بيمه نامه ،مراتب را بالفاصله حداكثر ظرف مدت 22
ساعت پس از اطالع از وقوع حادثه به اطالع بيمه گر برساند.
-1-3در صورت پرداخت خسارت از سوي بيمه گر كليه اقدامات الزم را كه از سوي بيمه گر به وي اعالم خواهد
شد در جهت احقاق حقوق بيمه گر بعمل آورد.
-1-2در صورت وقوع حادثه منجر به تلف كلي مورد بيمه ) (TOTAL LOSSو يا هر گونه توافق جهت
احتساب حادثه به شكل تلف كلي فرضي ) (CONSTRUCTIVE TOTAL LOSSكليه اقدامات قانوني
اعم از فك رهن و غيره جهت انتقال قطعي مالكيت شناور بيمه شده به نام بيمه گر را انجام و هر گونه هزينه جهت
نقل و انتقال را كالً تقبل و پرداخت نمايد ،مگر آنكه پس از وقوع حادثه ،به صورت ديگري بين بيمه گر و بيمه گذار
توافق شود.
- 2شناور بايد در طول مدت اعتبار بيمه نامه داراي گواهي طبقه بندي معتبر از يكي از شركت هاي مجاز بازرسي
بين المللي يا ايراني و مجوز دريانوردي معتبر از سوي سازمان بنادر و دريانوردي ايران يا مبدأ باشد و در هر زمان
كه بيمه گر مدارك فوق را درخواست نمايد به وي ارائه كند.
 -3وظايف و اختيارات بيمه گر
 -3-1بيمه گر موظف است در صورت تحقق خطرات تحت پوشش نسبت به بررسي خسارت اقدام و پس از ارائه
كليه مدارك از سوي بيمه گذار و در صورت ايفاء تعهدات و وظايف بيمه گذار وفق مندرجات بيمه نامه ظرف مدت
يك ماه نسبت به پرداخت خسارت مطابق با شرايط اين قرارداد اقدام نمايد.
 -3-2بيمه گر مي تواند در صورت بروز حادثه براي مورد بيمه چنانچه در بررسي هاي مربوطه مشخص شود كه
حادثه بوقوع باشد خسارات را ) (Recomandationsپيوسته ناشي از عدم اجرائ توصيه هاي دستور داده شده
توسط شركت بازرسي براساس نظر كارشناس شركت بيمه و به نسبت پرداخت نمايد
 -3-3بيمه گر اختيار دارد در صورتيكه ارزش شناور مورد بيمه كمتر از ارزش واقعي اظهار شده باشد طبق ماده ده
قانون بيمه خسارت را به تناسب مبلغي كه بيمه شده با قيمت واقعي شناور محاسبه و پرداخت نمايد.

 -2شرايط فسخ
هر يك از طرفين بيمه گر و بيمه گذار مي توانند با اخطار كتبي پانزده روز نسبت به فسخ بيمه نامه اقدام نمايند .در
اين صورت بيمه نامه از تاريخ مندرج در اخطاريه فسخ مي گردد .در صورت فسخ از جانب بيمه گذار حق بيمه باقي
مانده براساس تعرفه كوتاه مدت و در صورت فسخ از جانب بيمه گر حق بيمه مدت باقي مانده به صورت روزشمار
محاسبه خوهد گرديد.
-5نحوه رفع اختالف
طرفين سعي مي نمايند اختالفات خود را به صورت دوستانه و مرضي الطرفين حل نمايند ،ولي چنانچه در مورد
اختالفات خود به توافق نرسند مسئله از طريق داوري حل و فصل خواهد گرديد.
-6موارد پيش بيني نشده
نسبت به موارد پيش بيني نشده در اين بيمه نامه ،براساس قوانين ،مقررات و عرف بيمه در ايران رفتار خواهد شد.

