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شرائط بیمه کردن واحدهای پرورش زنبور عسل
پرورش زنبور عسل بمنظور استهصال عسل و موم و گرده گل و  ...امروزه بصورت صنعتی و در فضای باز و بخصوص در مناطق کوهستانی که
دارای تنوع گل و گیاه می باشد انجام می شود و با توجه به توسعه این صنعت تقاضای پوشش بیمه برای اینگونه واحدها و بخصوص توسط
بانک ها بصورت مرهونات بانکی نیز رو به افزایش است .
عمده خساراتی که اینگونه واحدها را تهدید می کند عالوه بر خسارات ناشی از گرما و سرمازدگی در فصول مختلف  ،خطرات سیل ناشی از
جاری شدن آن از دامنه کوهها و رودها  ،طوفان  ،تندباد  ،گردباد و بارش باران و برف و تگرگ و برخورد اجسام خارجی و سقوط بهمن
بخصوص حرکت سنگ از دامنه کوهها و رانش خاک و آتش سوزی و  ...نیز می باشد .
بنابراین خطر اصلی اینگونه ریسک ها خطر آتش سوزی نمی باشد و بندرت امکان وقوع حریق وجود خواهد داشت  .با وجود این چنانچه
کندوهای زنبور عسل طعمه حریق گردند بجهت آسیب پذیری سریع زنبور و همچنین عسل و موم و گرده گل و کندو و  ...ناشی از حریق –
دود و اطفاء ارزش اقتصادی خود را از دست خواهند داد و از طرفی دیگر با توجه به تغییر آب و هوائی و بخصوص در فصل پائیز و زمستان و
بهار که امکان جاری شدن سیل و بارش باران و برف و وزش بادهای موسمی و سقوط بهمن و  ...اینگونه خطرات را می توان بعنوان خطرات
اصلی در این زمینه نام برد .
بنابراین صاحبان اینگونه اماکن و بانک های ذینفع تقاضای پوشش بیمه ای خطرات تبعی را همراه با بیمه آتش سوزی مدنظر قرار می دهند .
واحد های صدور در صورت دریافت پیشنهاد بیمه برای واحدهای زنب ورداری که محل آنها در فضای باز و طبیعت کوهستانی می باشد  ،باید به
نکات زیر توجه نمایند :
 -1در برگ پیشنهاد بیمه محل دقیق استقرار کندوها درج گردد .
 -2با توجه به موقیعت جغرافیایی محل نگهداری کندوها ضریب ریسک برای هریک از خطرات مورد پوشش بیمه مورد ارزیابی قرار گیرد
و سوابق خسارتی آن در منطقه برای هریک از خطرات  ،مورد بررسی قرار گیرد .
 -3از بیمه کردن زنبور و ملکه زنبور اکیداً خودداری گردد .
 -4زمان شروع کندو گذاری و خاتمه آن جهت مشخص شدن ابعاد خسارت باید مورد توجه قرار گیرد .
 -5تعداد کندوها و ظرفیت عسل و موم هریک و ارزش کندو  ،عسل و موم و گرده گل و سایر لوازم و تجهیزات دقیقاً در بیمه نامه درج
گردد .
 -6چنانچه محل نگهداری کندوها در مناطق کوهستانی و در فضای باز باشد از ارائه پوشش خطرات اضافی که در این دستورالعمل ذکر
گردید  ،اکیداً خودداری گردد .
 -7فرانشیز خسارت برای کلیه خطرات بیمه شده بمیزان  10درصد مبلغ خسارت و حداقل مبلغ  1.000.000ریال در بیمه نامه منظور
گردد .
 -8در متن و یا توضیحات پیوست بیمه نامه نوشته شود  ،تعهد شرکت بیمه در برابر خسارات ناشی از خطرات بیمه شده فقط در محل و
مکان درج شده در بیمه نامه می باشد و در ص ورت جابجایی و نقل مکان کندوها بیمه گذار موظف است مراتب را کتب ًا به شرکت بیمه
اعالم نموده و در صورت موافقت بیمه گرالحاقیه مربوطه را از شرکت بیمه دریافت نماید در غیراینصورت شرکت بیمه هیچ گونه
تعهدی نسبت به خسارات احتمالی نخواهد داشت .
 -9درصورتیکه بیمه نامه بنف ع بانک صادر شده باشد  ،درخواست هرگونه تغییرات در مفاد و شرائط بیمه نامه طبق دستورالعمل های
قبلی باید با تقاضای کتبی بانک ( ذینفع ) انجام گیرد .
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