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 آئین نامه بیمه کشاورزی

 کشاورزی مصوب مجمع عمومی صندوق بیمه 

 

ز اصوحاا  ز اححاقوا     52/3/25در اجرای قانون بیمه محصووت  شاوازر ی مصوو     

مجلو    2/3/23اساسنامه قانونی صندزق مصو    33ز ماده  15ماده  3بعدی آن ، بند 

آئین نامه بیموه شاوازر ی بوه شور       11/5/1312شورای اسحمی ز قانون بیمه مصو  

 . تصویب رسید به  یر 

 :فصل اول تعاریف 

 : اصطحاا  بکار رفته در این آیین نامه دارای معانی ذیل می باشند  

قراردادی است شه بوه موجوب آن صوندزق بیموه شاوازر ی       :بیمه کشاورزی  -1ماده 

ار بورای مود  ماو،  ،    تعهد موی شنود در ا اد دریافوت اوم بیموه معوین ا  بیموه  و         

درصور  زقوع خطرا  تحت پوشش ب،ای ا  خسارا  زارده را مطابم این آئوین ناموه   

 . ز دستوراحعمل های مربوطه جبران نماید 

سندی شتبی ماتمل بر ما،صا  ز تعهدا   بیمه  ر ز بیمه   ار  :بیمه نامه  -2ماده 

 .ز شرایط عقد بیمه است

 . شاازر ی است صندزق بیمه  :بیمه گر  -3ماده 

ش،  اقیقی یا اقوقی شه ما،صا  زی در بیمه نامه یا قرارداد  :بیمه گذار  -4ماده 

 .بیمه ذشر  ردیده ز متعهد به پرداخت ام بیمه است
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در برابر اخ  پوشوش  ( یا دزحت ا  طرف زی ) زجهی شه بیمه   ار  :حق بیمه  -5ماده 

ارده به موضوع بیمه ، در صوور  زقووع   خسار  زب،ای ا  ز تعهد بیمه  ر برای جبران 

 . یا برز  اادثه تحت پوشش بیمه نامه می پردا د

هر محصول ، فعاحیت ، خدما  ز عوامل توحید شاازر ی شه زفوم   :مورد بیمه  -6ماده 

 . مقررا  ز تعرفه های ابحغی بیمه شده است 

 . منظور بانک شاازر ی است  :بانک  -7ماده 

اادثه یا زاقعه ای شه  یان ز خسارا  ناشوی ا  زقووع    :وشش خطرات تحت پ -8ماده 

 . آن اادثه زفم قوانین ز مقررا  در بیمه نامه تحت پوشش قرار  رفته باشد 

ش،  یا اش،اص اقیقی ز اقوقی هستند شه ما،صا  آنان در بیمه  :ذینفع  -9ماده 

 .شود  نامه درج  ردیده ز غرامت مربوط به بیمه نامه به آنها پرداخت می

زجهی است شه بعد ا  ایجاد خسار  ناشی ا  زقوع خطورا  تحوت    :غرامت  -11ماده 

 . پوشش برابر این آئین نامه ز دستوراحعمل های مربوطه به ذینفع قابل پرداخت است 

جز در مواردیکه در بیموه ناموه   ) مد  بیمه نامه یک سال شمسی  :مدت بیمه  -11ماده 

ز تواری  شورزع ز انقیوای آن در بیموه ناموه درج موی       ( شد به نحو دیگری توافم شده با

 .شود

اداشثر مبلغی است شوه بیموه  ور درصوور  زقووع       :حداکثر تعهد بیمه گر  -12ماده 

تعهد می نماید ، خسارتهای تحت پوشش به ا ای هر زااد مورد بیمه در طول مد  بیمه 

. 

 صدور بیمه نامه : فصل دوم  

شلیه اطحعا  ضورزری در موورد پوشوش هوای بیموه ،       بیمه  ر موظف است -13ماده 

زظایف ز تعهدا  بیمه  ر ز بیمه   ار ، میزان ام بیمه ز نحوه پرداخت آن ، استثنائا  

ز محدزدیت های بیمه نامه ، تاری  شرزع ز انقیای بیمه نامه ز نحوه ارائه خودما  بیموه   
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نظیوور ) رتی مناسووب ای ز سووایر توضوویحا  ت   را بووه متقاضووی خوودما  بیمووه بووه صووو 

 .اعح  نماید( مکتو ،احکترزنیکی ز غیره 

بیمه  ر باید به نحو مقتیی پیامدهای ناشی ا  اظهارا  خحف زاقع یا شتموان   – 14ماده 

 .اقیقت ا  رزی عمد را به اطحع متقاضی خدما  بیمه برساند

، ز عبوارا   بیمه  ر موظف است بیمه نامه ز شورایط آن را بوا اورزف خوانوا      – 15ماده 

مسئوحیت درج صحیح اطحعوا  در بیموه   . قابل درک برای عمو  بیمه   اران تهیه نماید

 .نامه بر عهده بیمه  ر است 

 .بیمه  ر موظف است بیمه   ار را متوجه اهمیت مطاحعه مفاد بیمه نامه بنماید– 16ماده 

دسوتوراحعمل   بیمه  ر عوامول خطور ، اوم بیموه ز مووارد بیموه ای را مطوابم        -17ماده 

 . اختصاصی هر مورد بیمه ای تعیین ز جهت صدزر بیمه نامه به بانک اعح  می نماید 

با پرداخت ام بیمه مصو  توسط بیمه   ار یوا نماینوده از ، صوادر    بیمه نامه  -18ماده 

 . می  ردد 

شو،  یوا   ذینفع هر بیمه نامه ش،  بیمه   ار است مگر آنکه در بیمه ناموه   : 1تبصره 

 . دیگری تصریح شده یا بعداً بصور  شتبی به بیمه  ر معرفی  ردد  ،اصاش

 ،تعهدا  در درصورتیکه بیمه   ار بیش ا  یک ش،  باشد اصل بر تسازی  : 2تبصره 

پرداخت ام بیمه ز غرامت است مگر آنکه میوزان سوهه هور بیموه  و ار در بیموه ناموه        

 . تصریح شود 

ز براسوا   یمه مطابم دسوتوراحعمل هوای مربوطوه    تعرفه ام بیمه هر مورد ب -19ماده 

 . همه ساحه ا  طرف هیأ  مدیره تصویب می  ردد رابطه ذیل 

ضوریب  × اوداشثر تعهود بیموه  ور در زااود      × ( 1+ضریب هزینه عملیوا   = )ام بیمه 

 خسار  زقوع ااتمال 
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 . ضریب هزینه عملیا  اداقل ده درصد منظور  ردد  :1تبصره 

 .  نگرددی فاجعه بار در محاسبه ضریب ااتمال خسار  ححاظ خسار  ها :2تبصره 

بیمه نامه اداشثر تا پایان  مان مقرر شه طی دستوراحعمل اختصاصی هر مورد  -21ماده 

 .   رددمی  صادربیمه تعیین می شود 

بوا افوزایش   عنداحلزز  ز   مدیره  تمدید مهلت بیمه پ یری براسا  مصوبه هیأ :تبصره 

 . انجا  خواهد شد مربوطه تعرفه های مصو  به  اداقل ده درصد

 . باشد  آن ز متصرف قانونی بیمه   ار باید ماحک عین یا منافع -21ماده 

 . موارد ذیل می بایست به تصریح در بیمه نامه قید شود  -22ماده 

اادثه یوا خطور    –ما،صا  مورد بیمه  –ما،صا  بیمه  ر ز بیمه   ار  –تاری  انعقاد 

امیواد   –اداشثر تعهد بیمه  ور   –ام بیمه –مد  بیمه ز پایان  ،شرزع  –ش تحت پوش

اهه تعهدا  بیمه   ار ، شرایط پوشوش هوا ز اسوتثنائا  بیموه      -بیمه   ار یا نماینده از

تعهدا  بیمه  ر ، اداشثر مهلوت  موانی انجوا  تعهودا      اجرای نامه ، مدارک ت   برای 

 ره هووووای پرداخووووت ، موعوووود ز  بیمووووه  وووور ز مبلووووی اقسوووواط اووووم بیمووووه ، دز   

پرداخت اوم   ت،فیف درمهلت پرداخت ،  مان پرداخت آخرین قسط ام بیمه ، شرایط 

 بیمه ز تصریح پیامد های عد  پرداخت به موقع اقساط ام بیمه 

شرایط . بیمه  ر می تواند اسب مورد نسبت به تقسیط ام بیمه اقدا  نماید  -23ماده 

 . د بیمه توسط هیأ  مدیره تعیین می  ردد نحوه ز تعداد اقساط هر مور ،

بیمه   ار متعهد است تعداد ، سطح ز میزان زاقعوی موورد بیموه را در  موان      -24ماده 

 و ار یوا نماینوده از عموداً ا  اظهوار مطواحبی       صدزر بیمه ناموه اعوح  نمایود ننانبوه بیموه     

اذبه طوری باشد شوه  ز مطاحب اظهار ناده یا اظهارا  شخودداری یا اظهارا  ش   نماید 

زحوو آنکوه در زقووع    موضوع خطر را تغییر داده یا ا  اهمیت آن در نظر بیمه  ور بکاهود   



2 

 

بیموه دریوافتی قابول اسوترداد     باشود ز اوم  اادثه تأثیری نداشته باشد عقد بیمه باطل می

 . نیست

 

 نحوه تعیین و پرداخت غرامت: فصل سوم

د بیمه در اثر خطرا  تحت پوشش با غرامت براسا  خسار  زارده به مور -25ماده 

رعایت اداشثر تعهد بیمه  ر در بیموه ناموه مطوابم دسوتوراحعمل مربوطوه محاسوبه ز بوا        

 . پرداخت می شود  (م،صوص بیمه   ار نس،ه ) بیمه نامه تحویل نس،ه اصلی 

 و ار موظوف   در صور  زقوع خسار  ناشی ا  خطرا  تحت پوشش، بیموه  -26ماده 

شتبواً  ظرف مد  مندرج در بیمه نامه ز قبل ا  محو آثار خسار  موضوع را است اداشثر 

 . تصریح شده است اطحع دهدبیمه نامه به شعبه بانک یا به اش،اصی شه در 

بانک یا نمایند ان آن موظفند در ازحین فرصت ممکون ز قبول ا  محوو آثوار      -27ماده 

شارشنا  یا  رزه شارشناسوی     ار نسبت به اعزا درخواست بیمه خسار  پ  ا  ثبت

 . دیده اقدا  نمایندبه محل های خسار 

شارشنا  یا  رزه شارشناسی اعزامی موظفند  زارش خوود شوامل میوزان ز     -28ماده 

شد  ، زسعت ز علت اادثوه ز مووارد ز میوزان خسوار  زارده بور اثور خطورا  تحوت         

ناموه ز  اخوت طبوم بیموه   پوشش را در سطح ز تعداد ، تعیین  ز میوزان غراموت قابول پرد   

های مربوطه را ظرف مد  مقرر در بیمه نامه پیانهاد ز به همراه مستندا  دستوراحعمل

 . ارائه نمایندیا نمایند ان آن ت   به بانک 

 ور  مبلی غرامت بر اسا  رابطه ذیل محاسبه ز با رعایت اداشثر تعهد بیموه  -29ماده 

 . شودتعیین می

میزان مورد بیمه × ( 1 -درصد عامل مدیریت نامناسب])× (1-نشیزفرا= )غرامت قابل پرداخت

 ]درصد خسارت× گرحداکثر تعهد بیمه× دیده خسارت
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-بینی در هر مورد بیمه اداشثر تا ده درصود غراموت موی   فرانایز قابل پیش -31ماده 

 . شودباشد شه ا  طرف هیأ  مدیره برای هر مورد بیمه همه ساحه تعیین می

  ار یا عوامل از ن،واهود   ر مسئول جبران خسار  ناشی ا  تقصیر بیمهمهبی -31ماده 

 . بود

مراقبتی را شه عادتاً هر ش،  ا  مال ،   ار برای جلو یری ا  خسار  بیمه -32ماده 

نماید نسبت به مورد بیمه بنماید ز در صور  نزدیک شدن اادثوه یوا زقووع آن    خود می

 . سرایت ز توسعه خسار  ت   است بعمل آزرد اقداماتی را شه برای جلو یری ا 

در صور  تا،ی  شارشنا  مبنی بور مودیریت نامناسوب ز عود  رعایوت       -33ماده 

 . شودشسر مینامناسب درصدی ا  غرامت تحت عنوان عوامل مدیریتی ، اصول فنی 

  رزه بیمه ایتوسط نامناسب برای هر مورد بیمه اداشثر درصد عوامل مدیریتی  :تبصره

 . مربوطه پیانهاد ز به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید 

رز  بوه نظور    2شارشناسی می توانود ظورف مود      اطحع ا  نظربیمه   ار با  -34ماده 

درخصوص هریک ا  موارد اعه ا  نوع خطر تحت پوشش ، میوزان خسوار  ،     یشارشناس

پرداخوت هزینوه   بوا  ححاظ شده ز میزان غرامت پیاونهاد شوده   نامناسب عوامل مدیریتی 

پ  ا  مدیریت شعب بانک در استان یا منطقه . بصور  شتبی اعتراض نماید شارشناسی 

. می بایست اختحف را تا اد امکان ا  طریم م اشره ال ز فصول نماینود   زصول اعتراض 

 ماابه شمیسیون زیوژه منودرج در   شمیسیون زیژه ای ا  طریم  موضوعدر غیر اینصور  

 2/9/44بصره اححاقی به ماده زااده قانون بیموه شاوازر ی مصوو     آئین نامه اجرایی ت

سا مان جهاد شاازر ی در   انمتاکل است ا  نمایندبعنوان دازر هیئت محتر  ز یران 

استان ، مدیریت شعب بانک شاازر ی در استان ز صندزق بیمه شاازر ی اول ز فصول   

 .خواهد شد 
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ز مبنای پرداخت غرامت به بیمه   ار می رأی دازر برای طرفین ت   اتجرا  -35ماده 

 . بیمه  ر مکلف است نسبت به درج این موضوع در بیمه نامه اقدا  نماید . باشد 

درصور  رد اعتراض بیمه   ار ، هزینه شارشناسی مجدد قابل استرداد ن،واهد  :تبصره 

 . بود 

قبول ا  محوو   ا بیمه   ار متعهد است زقوع هر ونه خسار  به مورد بیموه ر  -36ماده 

 . به نماینده بیمه  ر اعح  نماید  آثار خسار 

درصورتیکه قبل یا پ  ا  زقوع خسار  ما،  شود میزان بیموه شوده بوا     -37ماده 

بیموه  ور   ، میزان زاقعی ، تفاز  داشته ز بیمه   ار عمدی در این خصوص نداشته است 

شارشونا  یوا  ورزه    ،   درصوور  عود  فسو   . ام فسو  قورارداد را دارد   یا نماینده زی 

اعزامی ا  سوی مدیریت شعب بانک در استان زفوم مفواد ایون آئوین ناموه ز      شارشناسی 

 .  نمایند دستوراحعملهای مربوطه ا قدا  می 

ز یا براسا  دستوراحعملهای ابحغی  باشداجباری  ننانبه بیمه نمودن مورد بیمه :تبصره 

نموودن  شوش بیموه قورار  یورد ، بیموه      مورد بیمه می بایست به صور  شامل تحوت پو ، 

ز هیبگونه غرامتی به  خواهد بودموجب ابطال بیمه نامه ا  سوی بیمه   ار ب،ای ا  آن 

 . بیمه   ار تعلم ن،واهد  رفت ز ام بیمه پرداختی قابل استرداد نمی باشد 

د در صور  انتقال مورد بیمه ، بیمه   ار متعهد است مراتب انتقال را مسوتن  -38ماده 

با تائید انتقوال ا  طورف شوعبه    . به سند انتقال به صور  شتبی به شعبه بانک اعح  نماید 

 . بانک ، اححاقیه بیمه نامه با تغییرا  مربوطه صادر می شود 

بیموه   مربووط بوه  شماشوان  بیمه ناموه  قبل ا  صدزر اححاقیه شلیه اقوق ز تعهدا   :تبصره 

 . می باشد قبلی   ار 

 : ا  طرف بیمه  ر بیمه نامه فس  موارد – 39ماده 
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 عد  پرداخت تما  یا قسمتی ا  ام بیمه ز یا اقساط آن در موعد مقرر -1

مورد بیمه شده با میزان زاقعی آن قبل یا پ  ا  زقوع خسار   اارا  مغایر  میزان -5

 (این آئین نامه  31موضوع ماده تحقم  )

 . توسط زرثه بیمه   ار متوفی بیمه  ر  شلیه تعهدا  بیمه   ار در مقابل عد  انجا  -3

در صور  فو  بیمه   ار ننانبه زرثه شلیه تعهدا  بیمه   ار در مقابل بیموه   –تبصره 

 . ر را اجرا نمایند ، عقد بیمه به نفع زراث به اعتبار خود باقی می ماند

  خسوار موظف است در ازحوین مراجعوه بیموه  و ار     یا نماینده زی بیمه  ر  – 41ماده 

دیده برای دریافت خسار  ، فهرست شامل مدارک ت   جهوت بررسوی ز رسوید ی بوه     

خسار  ز رزیه های اول ز   ار یابیخسار  ، فرایند ز مد   مان رسید ی ، رزش های 

 .فصل شکایا  را به بیمه   ار اعح  یا ارائه نماید

بووط بوه خسوار     باید بعد ا  دریافت شلیه مدارک مریا نماینده زی بیمه  ر  -41ماده 

رز  ، مودارک را بررسوی ز نتیجوه را اعوح  نمایود ز در صوور         33اداشثر ظرف مد  

مراتب را همراه با ذشر دتیول بوه طوور مکتوو  بوه       غرامتاارا  عد  استحقاق دریافت 

یوا  بیمه  ور  ،  استحقاق دریافت غرامتدیده اعح  نماید ز در صور   خسار بیمه   ار 

غراموت  خسوار    ار یوابی رز  پو  ا    33اداشثر ظرف مد   موظف استنماینده زی 

 . را پرداخت نماید متعلقه

جوجه های یکرز ه براسا  آیین نامه اجرایی تبصره اححاقی به نمودن بیمه  -42ماده  

هیوأ  محتور  ز یوران ز     2/9/44ماده زااده قانون بیمه محصوت  شاازر ی مصوو   

 . ه انجا  خواهد شد این آیین نامه ز دستوراحعملهای مربوط

هیأ  مدیره صوندزق موظوف اسوت شلیوه دسوتوراحعملهای مربوطوه جهوت         -43ماده 

برقراری مناسب ترین نوع بیمه را همه سواحه مطوابم ایون آئوین ناموه ز مصووبا  مجموع        

 . عمومی تصویب نماید 
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 11/2/1393موور   جلسوه  تبصوره در   13مواده ز   44ایون آئوین ناموه در     -44ماده 

.   مورد تصویب قرار  رفتومی عادی بطور فوق احعاده صندزق بیمه شاازر ی مجمع  عم

F-152-1-93 

 


