به نام خدا
بیمه اجباری آبزیان از مبادی تولید
دستورالعمل بیمه اجباری "تخم چشم زده ماهیان سردآبی"

ماده  )1دراجرای موضوع بند "ث" ماده ( )33قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی جمهوری اسالالال می ایران و ماده  9قانون نظام جامع دامپروری کشالالالور ،دسالالالتورالعم بیمه
اجباری (پایه) تخم چشم زده ماهیان سردآبی به شرح زیر اع م می گردد.
ماده  )2تعاریف:
-2-1تفریخ در آبزیان :تفریخ مرحله ای از رشد و نمو آبزیان است که طی آن آبزی از تخم چشم
زده به بچه ماهی تبدی می شالالود این امر می تواند در مراکز تکثیر،تکثیرو پرورش،تفریخ ،تفریخ و
پرورش و مراکز اص ح نژاد انجام گیرد
-2-2بیمه گذار :شخص حقیقی یا حقوقی واردکننده ویا تولید کننده تخم چشم زده است که
مشخصات وی در بیمه نامه ذکر گردیده و متعهد به پرداخت حق بیمه می باشد
-2-3ذینفع :بهره بردار هر گونه پروانه فعالیت تفریخ و یا تکثیر بوده و مشخصات آنان در بیمه نامه
درج گردیده و غرامت مربوط به بیمه نامه به حساب آنها واریز می گردد
-4-2محدوده پوشش بیمه ای :عبارتست از مح نگهداری و پرورش تخم چشم زده تا بچه ماهی
به وزن 5گرم به نشانی محلی که در بیمه نامه قید گردیده است
-2-5کانون آلوده :واحد اپیدمیولوژیکی است که توسط سازمان دامپزشکی شناسایی و به صندوق
بیمه کشاورزی به صورت مکتوب اع م گردد
ماده  )3مورد بیمه  :تخم چشم زده،الرو و بچه ماهی تا وزن حداکثر  5گرم
ماده  )4مدت بیمه :مدت زمان بیمه نامه سه ماه شمسی بوده ( معادل 90روز) که تاریخ شروع و
انقضای آن در بیمه نامه درج می گردد
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ماده  )5خطرات تحت پوشش :
معدوم سازی استخر ناشی از بیماریهای بازپدید ،نوپدید ، VHS ،IPN ، IHN ،تلفات ناشی از برف
سنگین بطوریکه موجب ریزش سقف مح نگهداری تخم چشم زده شده ومورد تایید سازمان
هواشناسی و منطبق براط عات هواشناسی درسامانه جامع بیمه کشاورزی باشد  ،رانش زمین ،زلزله،
سرمازدگی ،سی  ،صاعقه ،طوفان ،گرمازدگی و یخ زدگی
ماده )6صدوربیمه نامه:
الف) واردکننده تخم چشم زده(به نمایندگی ازطرف صندوق بیمه کشاورزی)
ب) تولید کننده تخم چشم زده ،مرکز تکثیر ویا مراکز اص ح نژاد (به نمایندگی ازطرف صندوق
بیمه کشاورزی)
 -6-1وارد کننده یا تولید کننده تخم چشم زده از زمان دریافت  VIPتخم چشم زده درمبادی
ورودی کشور یا تولید تخم چشم زده در مراکز تکثیر و اص ح نژاد طبق ضوابط و مقررات سازمان
های دامپزشکی و شی ت ایران و دستورالعم های مربوطه نسبت به صدوربیمه نامه برای ک محموله
تخم چشم زده اقدام نماید
 -6-2مراکز تکثیری که طبق پروانه مجاز به نگهداری و پرورش بچه ماهیان با وزن بیش از  5گرم
در مزارع خود می باشند می بایست جهت برقراری پوشش بیمه ای در بخش پرواری خود نسبت به
خریداری بیمه نامه "مزارع پرواری" ازنمایندگیهای بیمه کشاورزی اقدام نمایند
-6-3افراد حقیقی یا حقوقی مکلفند ک محموله تخم چشالالم زده خریداری شالالده را نزد صالالندوق
بیمه کشاورزی بیمه نماید(.اعم خرید از مراکز تکثیر  ،تفریخ مجاز و یا از مح تولید خود).
-6-4در صالالورت عدم بیمه ،ک تخم چشالالم زده موجود در مزرعه  ،ع وه بر اعمال نسالالبت بیمه
شالالده به ک ذخیره سالالازی شالالده (رها شالالده) به میزان 10درصالالد به عنوان جریمه از غرامت قاب
پرداخت کسر خواهد شد
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ماده  )7ارزیابی خسارت:
 -7-1در صورت تایید بیماری های تحت پوشش پس از بررسی و آزمایشات الزم ،توسط اداره ک
دامپزشکی و ضرروت معدوم سازی (بر اساس دستورالعم های سازمان دامپزشکی )سازمان مذکور
می بایست مراتب رابه صورت کتبی به معاونت خدمات بیمه ای استان اع م نماید
 -7-2معدوم سازی  :فرآیندی است که طی آن تخم چشم زده،الرو و بچه ماهی آلوده و یا بیمار
براساس برنامه مراقبت و مبارزه با بیماری سازمان دامپزشکی امحاء می گردد
 -7-3در صالالورت بالالروز هرگونالاله بیمالالاری نوپدیالالد و یالالا بالالاز پدیالالد مراتالالب بایسالالتی بصالالورت
رسمی توسط سازمان دامپزشکی کشور تایید گردد
 -7-4ارزیابی خسارت صرفا در محدوده پوشش بیمه ای به نشانی قید شده در بیمه نامه قاب
انجام است
-7-5تلفات متعارف:
درصد تلفات متعارف در مراکز تفریخ بشرح زیر می باشد
الف :از تخم چشم زده تا آلوین

 8درصد

ب :از آلوین تا فرای

 10درصد

ج :از فرای تا  1گرمی

 15درصد

د :از  1گرمی تا  5گرمی

 5درصد

مجموع چهار مرحله

38درصد

 -7-6ذینفع موظف است به محض مشاهده تلفات غیر عادی حداکثر ظرف مدت  48ساعت ،
موضوع را به صورت مکتوب به نزدیکترین شعبه بانک کشاورزی و یا نمایندگی بیمه مح وقوع
خسارت و یا با ارسال پیامک اع م نماید
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تبصره :در صورت عدم اع م تلفات غیر عادی درزمان مقرر مسئولیتی درخصوص پرداخت غرامت
برعهده صندوق بیمه نخواهد بود
 -7-8نماینده بیمه گر( شعبه بانک) موظف است پس از ثبت خسارت در سامانه جامع در صورتی
که عام خسارت ناشی از بیماری باشد موضوع را حداکثر ظرف مدت  24ساعت به صورت کتبی به
اداره دامپزشکی مح اع م نماید
-7-9درمواقعی که ذینفع بیمه نامه وقوع حادثه را به طور مستقیم به اداره دامپزشکی اع م نماید
اداره دامپزشکی موظف است ضمن راهنمایی ذینفع به دفاتر خدمات بیمه ای یا شعب بانک کشاورزی
جهت ثبت وقوع خسارت در سامانه بیمه کشاورزی مراتب وقوع خسارت را صورت کتبی ظرف مدت
 24ساعت کاری به معاونت خدمات بیمه ای استان اع م نماید
 -7-10در صورت تایید بیماری های تحت پوشش پس از بررسی و آزمایشات الزم ،توسط اداره ک
دامپزشکی و ضرروت معدوم سازی (بر اساس دستورالعم های سازمان دامپزشکی )سازمان مذکور
می بایست مراتب رابه صورت کتبی به معاونت خدمات بیمه ای استان اع م نماید
 -7-11پس از اع م وقوع حادثه به کارشناس ارزیاب خسارت ،موظف است ظرف مدت 24ساعت
از مورد خسارت بازدید نموده واقدامات الزم درخصوص تهیه گزارش اولیه کارشناسی و عکس
رامعمول دارد
-7-12م ک محاسالبه غرامالت  ،سالن آبالزی مالورد بیماله ،تالاریخ اعال م قرنطیناله توسالط اداره کال
دامپزشکی استان می باشد
-7-13درمالالورد بیمالالاری هالالای نالالو پدیالالد ،در صالالورتی کالاله تاییالالد عامالال خطرتوسالالط سالالازمان
دامپزشکی بعد از پایالان اعتبالار بیماله ناماله باشالد ،مال ک محاسالبه غرامالت وتعالداد تلفالات تالاریخ
قرنطینه اع م شده توسط اداره ک دامپزشکی می باشد
 -7-14پس ازتایید خسارت توسط مراجع ذیص ح وقب ازمحو آثارخسارت ،گروه معدوم سازی
باترکیب اعضاء زیرجهت اقدام به مح وقوع خسارت مراجعه می نمایند
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الف :نماینده اداره دامپزشکی
ب :نماینده اداره شی ت شهرستان
ج :نماینده مدیریت شعب بانک کشاورزی استان وارزیاب خسارت بیمه کشاورزی
د :نماینده تعاونی یا اتحادیه
هال :ذینفع یا نماینده قانونی وی
و :نماینده مدیریت بحران شهرستان ( در صورت بروز حواث قهری)
تبصره :در صورتجلسه تنظیمی  ،تاریخ  ،سن و تعداد میگوی امحاء شده باید قید شود
 -7-15تلفات ناشی از عوام قهری  -طبیعی تحت پوشش بیمه پس از بازیدید کارشناس ارزیاب
خسارت و مشخص شدن عام خسارت نسبت به برآورد و میزان خسارت وارده و پرداخت غرامت
متعلقه از طرف بیمه گر اقدام خواهد شد
تبصره :1در صورت وقوع خسارت ناشی از عوام قهری شعبه بانک کشاورزی نسبت به استع م نوع
عام خطر ،تاریخ ومح خسارت از مرجع ذیربط حداکثر به مدت  7روز کاری اقدام نموده و تاریخ
و شماره نامه را به بیمه گذار جهت پی گیری تحوی نماید
تبصررره :2در صالالورت وقالالوع خطالالرات ناشالالی از عوامالال قهالالری و عالالدم امکالالان دسترسالالی بالاله مالالورد
بیمه ای در اثالر از بالین رفالتن راههالای ارتبالاطی ،پالس از حصالول امکالان در اسالرع وقالت بازدیالد،
صورتجلسالاله تهیالاله و گالالزارش تهیالاله شالالده در جلسالاله سالالتاد بیمالاله دام مطالالرح و پالالس از بررسالالی
های الزم نتیجه به معاونت خدمات بیمه ای استان اب غ گردد
-7-16درصد بازماندگی آبزی در مراکز تفریخ بشرح زیر می باشد
الف :از تخم چشم زده تا آلوین

 92درصد تعداد بیمه شده

ب :از آلوین تا فرای

82درصد "

"

"

ج :از فرای تا  1گرمی

 76درصد "

"

"
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د :از  1گرمی تا  5گرمی

 62درصد "

"

"

-7-17م ک محاسبه پرداخت غرامت ،تعداد تلف ومعدوم شده براساس جداول محاسبه غرامت
درخ صه شرایط خواهد بود
-7-18مسالالتندات مالالورد نیالالاز جهالالت بالالارگزاری درسالالامانه جالالامع بیمالاله کشالالاورزی )1 :گالالواهی
تاییالالالد بیمالالالاری اداره کالالال دامپزشالالالکی  )2عکالالالس ازمالالالورد و محالالال خسالالالارت  )3تاییالالالد وقالالالوع
خسارت قهری وطبیعی از سازمان یا ارگان مربوطه
الف :حوادث قهری و طبیعی مانند سی  ،طوفان  ،زلزله به استناد مدیریت بحران می باشد
ب :گرمازدگی ،سرما و یخ زدگی به استناد آمارسازمان هواشناسی ویا اط عات موجود دربخش
هواشناسی سامانه جامع بیمه کشاورزی خواهد بود
ماده ) 8بیمه گر یا نماینده وی باید بعد از دریافت کلیه مدارک مربوط به خسارت حداکثر ظرف
مدت  30روز ،مدارک را بررسی و نتیجه را اع م نماید و در صورت احراز عدم استحقاق دریافت
غرامت مراتب را همراه با ذکر دالی به طور مکتوب به بیمه گذار خسارت دیده اع م نماید و در
صورت استحقاق دریافت غرامت ،بیمه گر یا نماینده وی اقدامات بعدی راجهت پرداخت غرامت
معمول خواهد داشت
ماده  )9هرگونه سوء استفاده ،اظهارات دروغ و خ ف واقع در اع م خسارت  ،موجب ابطال قرارداد
از سوی بیمهگر شده و حق بیمه مسترد نخواهد شد و بیمهگذار هیچگونه ادعایی در این خصوص
نخواهد داشت
ماده  )10در صورتی که بیمه گذار به هر دلی به غرامت محاسبه شده ویا نحوه ارزیابی خسارت
معترض باشد ،موظف است ظرف یک هفته از تاریخ اب غ ،اعتراض کتبی خود را به همان شعبه بانک
کشاورزی تسلیم نماید،در این صورت موضوع جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی در شورای داوری
مطرح شده و نظر شورای مذکور برای بیمه گر و بیمه گذار الزم االجرا می باشد
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تبصره :حضورنمایندگان ادارات شی ت ،دامپزشکی درجلسه شورا به عنوان نمایندگان وزارت جهاد
کشاورزی ،نماینده صندوق بیمه ،نماینده بانک کشاورزی وتشک صنفی مجاز ودارا ی حق رای می
باشند
ماده  )11این دستورالعم پس از تصویب قابلیت اجرا داشته ودرصورت ضرورت بازنگری خواهد
شد
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