تاریخ 1393/03/21 :
شماره 99/53/93/84 :

شرایط بیمه کردن کارگاههای شالیکوبی
اصوالً اینگونه کارگاهها در استانهای شمالی ک شور از جمله  :استان مازندران و گیالن بیشتر مشاهده می شود و از یک ساختار نسبت ًا سنتی در فرآیند
کار از جمله  :خشک کردن و پوست کندن و دانه بندی ( سرت کردن ) برنج برخوردار می باشند .
فعالیت این نوع کارگاهها اصوالً فصلی بوده و با برداشت شالی ( ساقه برنج ) از کشت زار شروع و چند ماهی بیشتر ادامه نخواهد داشت .
در این نوع کارگاهها اموال و موجودی و دارائی بشرح زیر می باشند :
الف – دارائی های ثابت از جمله  :ساختمان  ،تاسیسات ساختمانی  ،تاسیسات برق رسانی  ،ماشین آالت از جمله  :الک ها  ،دستگاههای پوست کن (
جداسازی سبوس از برنج سفید )  ،دستگاههای سرت یا دانه بندی و ...
ب – موجودی شالی ( برنج همراه با ساقه و پوست ) و برنج پوست کنده که برای مدت کوتاهی در کارگاه نگهداری می شوند در این نوع کارگاهها به
جهت ساختار سنتی بنا که از مصالح ساختمانی معمولی و سقف های با خرپا چوبی بر خوردار می باشند و همچنین روش سنتی در فرآیند و عمل آوری
برنج سفید و فضای کوچک کارگاه و مهمتر از همه آسیب پذیری زیاد مواد اولیه ( شالی ) و محصول ( برنج ) در برابر عوامل جوی و حریق و اطفاء آن .
لذا مجموعه شرایط فوق الذکر باعث می شود که واحدهای صدور بیمه نامه تمهیداتی را در تنظیم بیمه نامه برای آنها در نظر بگیرند .
شرایط صدور بیمه نامه :
-1
-2
-3
-4
-5

ساختمان و تاسیسات و ماشین آالت و موجودی نیز تواماً بیمه گردند .
بیمه نامه کمتر از یکسال برای اینگونه اماکن ( مورد بیمه ها ) صادر نگردد  ،مگر صرف ًا در رابطه با مرهونات بانکی
حداقل نرخ شالیکوبی ( به روش سنتی )  3در هزار و به روش مکانیزه  2/3در هزار در بیمه نامه ها اعمال گردد
فرانشیز خسارت خطرات اصلی ( مبلغی از خسارت بعهده بیمه گذار گذاشته می شود ) حداقل معادل  %10مبلغ خسارت در هر حادثه
ثبت حداکثر وزن هر یک از موجودی ها ( شلتوک  ،برنج  ،شلتوک در مراحل عمل آوری ) و حداکثر سرمایه نگهداری شده برای هریک از
آنها در بیمه نامه به تفکیک
بازدید اولیه و اعالم توصیه های ایمنی :

 قبل از صدور بیمه نامه نماینده و یا کارشناس واحد صدور بیمه نامه از محل بازدید و مسایل ایمنی از جمله  :رعایت نظافت بخصوص درقسمت موتورخانه و محل نگهداری سوخت  ،بررسی سیم کشی برق و بررسی المپ های روشنایی  ،کپسولهای آتش نشانی شبکه آب و
نصب قرقره شیلنگ و رعایت سایر اصول ایمنی در محل مورد توجه قرار گیرد
 بررسی ثبت کلیه مواد اولیه و محصول نهائی با ذکر نام صاحب موجودی ( شلتوک  ،نوع برنج  ،وزن شلتوک  ،تاریخ تحویل به کارگاه ،تاریخ خروج برنج از کارگاه در دفتر مخصوص و نگهداری سوابق آنها در محل امن و دور از محل مورد بیمه تا در زمان بروز خسارت
امکان دسترسی به خسارت واقعی فراهم گردد .
 عدم ایجاد تراکم در داخل سالن کارگاه و عدم نگهداری موجودی شلتوک و برنج در قسمت موتورخانه کارگاه بازدید دوره ای مشعل ها و رفع نواقص فنی آنها و بررسی ریزش مواد سوختی قسمت مشعل  ،لوله های انتقال سوخت و منبع سوختلذا پس از بررسی های الزم و مورد تایید قرار گرفتن کلیه موارد فوق با رعایت شرایط فوق نسبت به صدور بیمه نامه اقدام گردد :
 -6از ارائه پوشش ضایعات ناشی از باران و ذوب برف و تگرگ و سنگینی برف و همچنین خطر زلزله و طوفان برای کارگاههای سنتی خودداری
گردیده و چنانچه بیمه گذار تمایل به اخذ پوشش بیمه موارد مذکور را دارد نسبت به ارسال گزارش کارشناس بازدید اولیه و عکس از وضعیت
ساختمان برای کسب تفکیک از مدیریت ستاد آتش سوزی اقدام گردد .
 -7در بیمه نامه به عدم پوشش بیمه ای موجودی ها در خارج از ساختمان کارگاه که در معابر عمومی قرار داشته باشند اشاره و از بیمه نمودن
آنها اکیداً خودداری گردد .
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