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شرایط پذیرش بیمه نمایشگاه های عرضه مستقیم کاال
ایجاد نمایشگاههای عرضه مستقیم کاال چندین سال است که در کشور به مناسبت های مختلف از جمله شروع سال تحصیلی
 ،نزدیک شدن عید نوروز و یا بصورت بازارچه های محلی و خیریه و  ...صورت گرفته که با توجه به ساختار فیزیکی ساختمانی
اینگونه اماکن که عمدتاً از اسکلت فلزی و روکش پارچه ای و یا بصورت غرفه بندی با چوب و حصیری ویا روکش پالستیکی و
برزنتی و می باشند که با توجه به باال بودن ضریب ریسک آنها از نظر خطر آتش سوزی و یا ضایعات برف و باران و طوفان ،
تندباد و گردباد  ،سرقت و  ...برگزار کنندگان این نوع اماکن تمایل به ابتیاع بیمه نامه از شرکت های بیمه نیز دارند .
بنابراین جهت پذیرش بیمه اینگونه اماکن واحدهای صادر کننده بیمه نامه باید به نکات زیر توجه نمایند :
الف – شرایط پذیرش :
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از پذیرش خطر طوفان  ،تندباد  ،گردباد و همچنین خسارات ناشی از ضایعات آی باران و ذوب برف و تگرگ و سیل و
طغیان آب رودخانه و حتی خطر سرقت اثاث و موجودی اکیداً خودداری گردد .
لیست حاوی نام صاحب و شماره هرغرفه  ،سرمایه و نوع موجودی در هر غرفه از بیمه گذار اخذ و منضم به بیمه نامه
و جزء الینفک آن اعالم گردد .
شرط اثبات میزان موجودی و مورد بیمه در بیمه نامه براساس اسناد و مدارک مثبته بعهده صاحبان غرف خواهد بود ،
درج گردد .
فرانشیز خسارت حداقل بمیزان ده درصد مبلغ خسارت در بیمه نامه د رنظر گرفته شود .
با توجه به اینکه مدت برپائی این نوع نمایشگاها و بازارچه ها کوتاه مدت می باشد اوالً نرخ حق بیمه متناسب با
ضریب ریسک باید در نظر گرفته شود ثانیاً تعرفه کوتاه مدت در محاسبه حق بیمه اعمال خواهد گردید .

ب -توصیه های ایمنی مورد توجه کارشناس :
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از برپایی کل نمایشگاه در زیر یک سقف اکیداً خودداری شده باشد و حتی االمکان ترتیبی اتخاذ گردد که سالنهای
متعددی با رعایت فاصله ایمنی از یکدیگر در نظر گرفته شود .
راهروهای بین غرف غیرمسقف و روباز باشند .
ترتیبی اتخاذ شده باشد که سیم کشی برق داخل راهروها و غرفه ها مناسب و از نوع کابل انتخاب شده و کلید و
پریزها از ایمنی کامل برخوردار باشند و ضمناً در زمان تعطیل نمایشگاه برق داخل راهروها و غرفه ها از کلید اصلی
خارج از نمایشگاه قطع گردد .
از استفاده کردن هرگونه المپ های پرمصرف و المپ های مدادی در داخل راهروها و غرفه ها اکیداً خودداری شود و
توصیه شود که از المپ های کم مصرف جهت تامین روشنایی استفاده شود .
در صورت وجود یخچال و یا سردخانه در داخل غرفه ها ترتیبی اتخاذ شود که برق آنها به صورت مستقیم و با رعایت
اصول ایمنی کامل از کنتور اصلی گرفته شوند تا مشکلی جهت قطع برق داخل غرفه ها وجود نداشته باشد .
تابلو استعمال دخانیات ممنوع در داخل غرفه ها و راهروها نصب گردیده و کامالً توسط غرفه داران و مسئولین
حفاظت و کنترل و رعایت گردد .

 -7حتی االمکان نسبت به برقراری لوله کشی آب آتش نشانی و نصب قرقره شیلنگ و یا استقرار کامیون آتش نشانی و
آتش نشان اقدام گردد و داخل راهروها و غرفه ها مجهز به کپسولهای آتش نشانی شود  .ضمناً نحوه استفاده از
تجهیزات مذکور به نگهبانان آموزش داده شود و در تمام مدت بازدید مراجعین افرادی را مسئول نظارت بر امور
بنماید .
 -8درتمام مدت برگزاری نمایشگاه محل توسط تعداد کافی نگهبان کنترل گردد .
 -9نکات ایمنی الزم را به نگهبانان علی الخصوص نگهبانان شب آموزش داده شود .
از غرفه داران خواسته شود که از طبخ هرنوع غذا و یا چای در داخل غرفه ها جداً خوددار نمایند و از روشن
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کردن هرگونه وسیله گرمایشی مانند بخاری برقی و یا بخاری با سوخت نفت  ،گاز و گازوئیل اکیداً خودداری نمایند .
مدیر بیمه های آتش سوزی
علی اکبر پارسا

