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شرایط بیمه موجودی کاال در حریم و اماکن عمومی
براساس عرف و رویه معمول در بازارهای سرپوشیده و پاساژها و مجتمع های تجاری و تولیدی و خدماتی قسمتی از اموال و
موجودی ها در حریم ( محوطه جلو محل اصلی مورد بیمه ) و همچنین در سراها و انبارها و بنگاههای عمومی موجودی ها به
صورت پراکنده در محدوده داخل انبار نگهداری می گردند .
لذا در زمان پوشش بیمه ای اینگونه اماکن بخصوص در پاساژها و سراها و بازارها می باید اوالً سرمایه کاال و اجناس نگهداری شده
در حریم و وضعیت نگهداری مورد بیمه از نظر مکانی در متن بیمه نامه کامال مشخص و محدوده جغرافیایی آن تعیین گردد تا در
زمان بروز خسارت حقی از بیمه گذار و یا شرکت تضییع نگردد .
بنابراین نظر به اینکه اینگونه مورد بیمه ها دارای ضریب خطر باالتری نسبت به سایر مورد بیمه هایی که اجناس و کاال در داخل
ساختمان اختصاصی و یا در اماکن غیر متراکم نگهداری می شوند  ،می باشند  .باید نرخ حق بیمه آنها با توجه به ضریب افزایش
خطر به مراتب باالتر از نرخ متداول در تعرفه منظور گردد .
برای اعمال نرخ واقعی و مشخص نمودن حدود و میزان تعهدات شرکت بیمه در برگ پیشنهاد اولیه  ،بیمه گذار می یابد محدوده
محل مورد بیمه ( استقرار موجودی ) را دقیقاً درج و محل توسط کارشناس واحد صادرکننده بیمه نامه بازدید گردیده و در صورت
قابل پذیرش بودن ریسک از نظر بیمه ای با نرخ خاص که متناسب با ضریب افزایش خطر می باشد  ،بیمه نامه صادر گردد .
با توجه به مراتب فوق  ،از نظر پوشش بیمه ای در صورت قابل پذیرش بودن ریسک هیچگونه محدودیت سرمایه در حریم و
محوطه سراها و انبارها و بنگاههای عمومی و بازارهای قدیمی و سنتی و سرپوشیده وجود نداشته ولی رعایت نکات ذیل به هنگام
صدور بیمه نامه و درج در بیمه نامه ضروری می باشد .
 -1بازدید اولیه از مورد بیمه و اظهار نظر کارشناسی در رابطه با وضعیت استقرار موجودی ها و قابل تشخیص بودن مورد
بیمه با سایر کاالهای مشابه متعلق به همسایگان .
 -2بیان توصیه های خاص توسط کارشناس با توجه به مشاهدات عینی و اظهار نظر قطعی در رابطه با پذیرش یا عدم
پذیرش ریسک .
 -3بیان توصیه های ایمنی توسط کارشناس و اعالم کتبی آنها به بیمه گذار توسط واحد صادر کننده بیمه نامه .
 -4اعمال نرخ متناسب با باالبودن ضریب خطر که به مراتب بیش از نرخ تعرفه خواهد بود .
 -5اماکن عمومی و بنگاهها و سراها و پاساژها و بازارهای قدیمی و سنتی و سرپوشیده به لحاظ وضعیت خاص آنها اعمال
نرخ فنی با توجه به ضریب ریسک باالی آنها مدنظر واحد صادر کننده بیمه نامه باید قرار کیرد .
 -6درج حدود و حریم محل استقرار مورد بیمه و همچنین میزان درصد یا ارزش سرمایه در حریم در متن بیمه نامه .
 -7درج شرط اثبات مورد بیمه و میزان و ارزش آن در زمان وقوع خسارت با ارائه اسناد و مدارک مثبته به عهده بیمه گذار
خواهد بود در متن بیمه نامه
 -8تشخیص قبول یا عدم پذیرش برای پوشش بیمه ای مورد بیمه یا ریسک به عهده واحد صادر کننده بیمه نامه خواهد بود
 .بنابراین واحدهای صادر کننده بیمه نامه بعنوان امین شرکت بیمه باید در حفظ و منافع شرکت با رعایت کلیه موارد
فوق لذکر دقت الزم بعمل آورند .

 -9رعایت سقف نگهداری (  ) planشرکت برای انبارها و پاساژها و باراندازها و سراها باید در نظر گرفته شود و چنانچه
تعهد شرکت بیمه در مجموع بیمه نامه های صادره برای یک محل بیش از سقف نگهداری شرکت باشد باید از مدیریت
بیمه های آتش سوزی جهت اخذ مجوز صدور بیمه نامه کسب تکلیف گردد .
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