بسمه تعالی
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ماده  -1در اجراي قانون الحاق يك تبصره به قانون بيمه محصوالت كشاورزي مصوب  84/4/5مجلس شوراي
اسالمي ،دستورالعمل اجرايي قانون بيمه جوجههاي يكروزه توليدي بشرح زير ميباشد.
ماده  -2بيمهگر :صندوق بيمه محصوالت كشاورزي ميباشد كه مطابق قانون بيمه محصوالت كشاورزي مصوب
 62/3/1و اساسنامه قانوني خود مصوب  63/3/5و همچنين تبصره فوقالذكر مصوب مجلس شوراي اسالمي
اقدام مينمايد و اختصاراً صندوق ناميده ميشود.
ماده  -3توليدكنندگان جوجه يكروزه موظفندكليه جوجههاي يكروزه توليدي خودرادر مبادي توليد نزدصندوق
بيمه كشاورزي بيمه نمايند.
تبصره :1تشكلهاي توليدي مرتبط به منظور سازماندهي مناسب ،ميتوانند بعنوان نماينده توليدكنندگان جوجه
يكروزه نسبت به عقد قرارداد كارگزاري اقدام نمايند.
تبصره  :2كليه اشخاصي كه نسبت به واردات قانوني جوجه يكروزه از مبادي رسمي كشور اقدام مينمايند ،مكلفند
پس از ورود جوجه به واحد مرغداري حداكثر ظرف مدت  7روز از تاريخ گواهي قرنطينه به دفاتر شركت خدمات
بيمهاي حوزه عمل مرتبط مراجعه و نسبت به بيمه نمودن آنها اقدام نمايند.
ماده  -4بيمهگذار :شخصيت حقيقي يا حقوقي كه با مجوز قانوني توليدكننده انواع جوجه يكروزه است.
ماده  -5ذينفع :شخصيت حقيقي يا حقوقي است كه داراي مزرعه مجاز پرورش و نگهداري طيور بوده و كليه
جوجههاي دريافتي خود را از توليدكنندگان جوجه يكروزه به صورت بيمه شده خريداري نموده و داراي بيمهنامه
معتبر ميباشد.
ماده  -6مورد بيمه :عبارتست از جوجههاي يكروزه گوشتي ،تخمگذار تجارتي ،بوقلمون گوشتي ،انواع مادر ،اجداد
و الين.
ماده  -7محدوده پوشش بيمهاي :عبارتست از مزارع مختلف پرورش طيورمجاز كه طيور مورد بيمه در آنها
نگهداري ميشود و در تملك و يا در تصرف قانوني ذينفع ميباشد.
ماده  -8حقبيمه :عبارتست از مبلغي مركب از سهم بيمهگذار و سهم دولت كه ساليانه با تصويب مجمع عمومي
صندوق بيمه كشاورزي تعيين و اعالم ميشود و در قبال انعقاد قرارداد به بيمهگر پرداخت ميگردد.
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تبصره :براساس ماده  6آيين نامه اجرايي قانون فوق الذكر،ذينفع مكلف به پرداخت حق بيمه مطابق با نرخهاي
اعالم شده به توليدكننده ياواردكننده جوجه يكروزه مي باشد.
ماده  -9غرامت :عبارتست از مبلغي كه بابت جبران بخشي از خسارت وارده بر اثر عوامل خطر تحت پوشش
بيمه از سوي بيمهگر به ذينفع مطابق بيمهنامه و دستورالعمل اجرايي محاسبه و پرداخت ميگردد.
ماده  -10خطرات تحت پوشش :خسارتهاي ناشي از سوانح طبيعي و حوادث قهري از قبيل سيل ،طوفان ،صاعقه،
زلزله و آتشسوزي غيرعمدي (بنا به تشخيص سازمان آتشنشاني) و خسارتهاي ناشي از حذف كانون آلوده بنا به
تشخيص و اعالم رسمي سازمان دامپزشكي كشور.
تبصره  -1تعريف كانون آلوده :كانون آلوده به واحد پرورش انواع طيور اطالق ميشود كه در اثر ابتال به امراض
واگيردار حيواني عمومي يا قرنطينهاي ،آلودگي و تلفات شديد و يا غيرعادي داشته و رسماً توسط سازمان
دامپزشكي اعالم ميگردد.
تبصره  -2مرجع تشخيص كانون آلوده و همچنين حذف كانون آلوده سازمان دامپزشكي ميباشد.
ماده  -11مدت قرارداد بيمه :براي انواع مختلف طيور به شرح جدول زير ميباشد:
سن يكروزگي جوجه بر اساس تاريخ هچ مندرج در گواهي بهداشتي منظور ميگردد

نوع طيور
(جوجه يكروزه)

جمـع

الين ،اجداد و مادرگوشتي

از يكروزگي تا پايان  64هفتگي

الين ،اجداد و مادرتخمگذار

از يكروزگي تا پايان  68هفتگي

تخمگذار تجارتي

از يكروزگي تا پايان  80هفتگي

نيمچهگوشتي

از يكروزگي تا پايان 42روزگي

بوقلمون گوشتي

از يكروزگي تا پايان  18هفتگي

ماده  -12تعهدات ذينفع:
 -12-1كليه خريداران جوجههاي يكروزه ،جوجههارا به همراه بيمهنامه و گواهي بهداشتي تهيه خواهند نمود.
 -12-2كليه خريداران جوجههاي يكروزه موظفند جوجههاي خريداري شده را در مزارع مجاز و با اعمال مديريت
صحيح پرورش دهند.
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 -12-3خريدار جوجه يكروزه بيمه شده مكلف است حقبيمه مربوط را مطابق نرخ اعالم شده در
بيمهنامه به توليدكننده يا واردكننده جوجه يكروزه پرداخت كند و در مقابل ذينفع بيمهنامه مذكور خواهد شد.
 -12-4ذينفع در صورت بروز تلفات بيش از حد متعارف ناشي از خطرات مشمول بيمهنامه ،موظف است مراتب را
حداكثر ظرف مدت  48ساعت از زمان وقوع تلفات ،به طور كتبي با در دست داشتن اصل بيمهنامه به شعبه بانك
كشاوزي و همچنين شبكه دامپزشكي حوزه عمل مربوطه به طور همزمان اعالم نمايد.

تبصره :در روزهاي تعطيل اعالم كتبي به يكي از مراجع فوقالذكر كافي است.
 -12-5ذينفعهايي كه واحد آنان از سوي سازمان دامپزشكي به عنوان كانون آلوده اعالم ميگردد ،موظفند كليه
همكاريهاي الزم را در جهت حذف كانون با سازمان مذكور به عمل آورند.
 -12-6در مورد گلههاي تخمگذار ذينفع (پولت كار) موظف است حداكثربه مدت دوهفته بعد از انتقال پولت از
واحد پرورشي به واحدهاي توليدي به نزديكترين شعبه بانك كشاورزي محل پرورش مراجعه تا نسبت به انتقال
بيمهنامهبه نفع خريدارپولت درقبال ارائه مدارک الزم شامل درخواست كتبي ،گواهي حمل دامپزشكي ،پروانه بهره
برداري واحد خريدار،قرارداد فروش پولت ومدارک شناسايي خريداربرابر مقررات اقدام گردد.
تبصره:انتقال بيمه نامه بعداز مهلت تعيين شده منوط به بازديد ازواحد خريدار وباتطبيق مدارک شناسايي جوجه
منتقل شده و با پرداخت كارمزد تشخيص وارزيابي فني امكان پذير مي باشد.
 -12-7ذينفع بايستي كليه اقدامات الزم را به منظور پيشگيري و مراقبتهاي بهداشتي ،به موقع انجام دهد .به همين
منظور چنانچه به تشخيص بيمهگر در طول زمان پرورش و زمان ارزيابي خسارت ،وضعيت موجود واحد مرغداري
مغاير با شرايط ذيل باشد طبق ضوابط و دستورالعملهاي بيمهگر بابت عدم رعايت هريك از موارد ذيل طبق جدول
لحاظ عوامل مديريتي درصدي از مبلغ غرامت كسر خواهد شد:
الف -واحد مرغداري بايستي داراي پروانه بهرهبرداري و پروانه بهداشتي معتبر باشد.
ب– افزايش تراكم در واحد حداكثر تا  10درصد ظرفيت مجاز سالن يا سالنها طبق پروانه بهرهبرداري باشد.
ج– برنامه واكسيناسيون انجام شده توسط واحد بايستي منطبق با الگوي برنامه پيشنهادي اداره كل دامپزشكي در منطقه
يا مورد تائيد ادارات ذيربط باشد.
 -12-8درصورت فوت ذينفع يا انتقال موضوع بيمه به ديگري اگر ورثه يا منتقلاليه كليه تعهداتي را كه موجب
قرارداد به عهده ذينفع بوده است در مقابل بيمهگر اجرا كند عقد بيمه به نفع ورثه يا منتقلاليه به اعتبار خود باقي
ميماند .معهذا هر يك از بيمهگر يا ورثه يا منتقلاليه حق فسخ آن را نيز خواهند داشت.
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ماده  -13تعهدات بيمهگر:
 -13-1صندوق هر ساله بيمهنامههاي مربوطه را تهيه و به تعداد كافي چاپ ،تكثير و از طريق شعب بانك كشاورزي
در سراسر كشور در اختيار توليدكنندگان طيور يا نمايندگان قانوني آنان قرار ميدهد.
 -13-2نماينده بيمهگر به محض وصول درخواست ذينفع و يا اطالع از وقوع خسارت و حداكثر به مدت  24ساعت
با

رعايت

اصول

بهداشتي

و

قرنطينهاي

مورد

از

بيمه

بازديد

و

گزارش

الزم

را

ارائه

مينمايد و سپس طبق ضوابط و مقررات غرامت ذينفع را محاسبه و پس از كسر يا اعمال عوامل مديريتي تعيين تا طبق
ضوابط و مقررات نسبت به پرداخت آن اقدام گردد.
 -13-3بيمهگر ميتواند در تمامي مراحل صدور بيمهنامه نسبت به نحوه صدورو صحت آن نظارت نموده و در
صورت بروز هرگونه تخلف احتمالي اقدام الزم را طبق ضوابط و مقررات بيمهاي بعمل آورد.
ماده -14تعهدات سازمان دامپزشكي:
 -14-1پس از اعالم وقوع تلفات از سوي ذينفع ،سازمان دامپزشكي موظف است حداكثر ظرف  24ساعت از زمان
اعالم نسبت به بازديد و بررسي علت تلفات اقدام و نتيجه بررسي را به بانك كشاورزي اعالم نمايد.
 -14-2در صورتيكه سازمان دامپزشكي پس از ارائه برنامههاي بهداشتي ،واكسيناسيون و ارائه گواهيهاي الزم در
خصوص سالمت جوجههاي عرضه شده و نظارت همه جانبه به واحدهاي توليدكننده جوجه يكروزه ،واحد يا واحدهاي
مرغداري را مشمول كانون آلوده تشخيص دهد ،ضمن اعالم موضوع به بانك كشاورزي ،نسبت به انجام اقدامات
قرنطينهاي ،پيشگيرانه و نهايتاً معدومسازي اقدام مينمايد.
ماده  -15اقدامات معاونت امور توليدات دامي:
 -15-1معاونت امور توليدات دامي نظارت همه جانبه مبني بر اعمال برنامههاي مديريتي و استانداردهاي پرورشي
در واحدهاي پرورش طيور را بر عهده خواهد داشت.
 -15-2به منظور ساماندهي به بيمه جوجههاي يكروزه جهت واحدهاي استاندارد و داراي پروانه بهرهبرداري معتبر،
معاونت امور توليدات دامي نسبت به انجام مكانيزاسيون اطالعات واحدها جهت ارائه به انجمن توليدكنندگان جوجه
يكروزه اقدام نمايد تا صرفاً واحدهاي داراي پروانه بهرهبرداري معتبر و استاندارد كشور از مزاياي بيمه جوجه يكروزه
برخوردار گردند.
ماده  -16تعهدات توليدكنندگان جوجه يكروزه:
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 -16-1توليد كنندگان يك نفر پرسنل آموزش ديده را در محل جوجه كشي جهت عقد قرارداد بيمه مستقر مينمايند.
 -16-2فروش كليه جوجههاي يكروزه توليدي سالم و عاري از هرگونه بيماري در محل كارخانه جوجهكشي همراه
با بيمه نامه و گواهي بهداشتي.
 -16-3توليدكنندگان جوجه يكروزه يا نمايندگان قانوني آنان درپايان هر هفته بيمه نامه هاي صادره به همراه ضمائم
مربوط و حق بيمه واريزي سهم بيمهگذار را به شعبه بانك كشاورزي تحويل مينمايند (در صورتيكه آخر هفته با
تعطيلي مصادف گردد اولين روز كاري در هفته بعد مالک عمل خواهد بود).
ماده -17بيمهنامههايي كه بدون پرداخت حقبيمه از سوي توليدكننده در مهلت قانوني صادر شده باشد ،فاقد اعتبار
بوده و بيمهگر مسئوليتي در پرداخت غرامت نخواهد داشت و توليدكننده مسئول جبران خسارت وارده به
پرورشدهنده خواهد بود.
تبصره :در صورت عدم تطابق الگوي برنامه پيشنهادي واكسيناسيون در منطقه و بروز خسارت به دليل عدم استفاده از
واكسن به هر دليلي ،الزمست گواهي اداره كل دامپزشكي مبني بر عدم لزوم اجراي آن ،همراه با فرم گزارش خسارت
به ستاد صندوق بيمه ارسال شود.
ماده -18در صورتيكه ذينفع به هر دليل به غرامت محاسبه شده و يا نحوه ارزيابي خسارت معترض باشد ،موظف است
ظرف مدت يك هفته ازتاريخ ابالغ ،اعتراض كتبي خود را به همان شعبه بانك كشاورزي تسليم نمايد .در اين صورت
موضوع جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم نهايي حداكثر ظرف مدت يكماه از تاريخ درخواست در كميسيون ويژه مطرح
شده و نظر كميسيون مذكور براي بيمهگر ،بيمهگذار و صادركننده بيمه نامه قطعي و الزماالجراء خواهد بود.
تبصره  :1كميسيون ويژه متشكل از نمايندگان معاونت بهبود توليدات دامي استان ،اداره كل دامپزشكي استان ،مديريت
شعب بانك كشاورزي در استان ،صندوق بيمه كشاورزي و تشكل صنفي مربوطه در استان (حسب مورد اجداد ،مادر،
تخمگذار و يا گوشتي) ميباشد مسئوليت كميسيون به عهده معاون بهبود توليدات دامي سازمان جهاد كشاورزي استان
ميباشد و دبيرخانه آن در مديريت بانك كشاورزي استان مستقر خواهد بود.
تبصره  :2اعضاي كميسيون درمواقع الزم ميتوانند بصورت جداگانه نيز گزارشات احتمالي خود را به صندوق بيمه
ارائه نمايند.
ماده  -19در صورتي كه ذينفع در خصوص مورد بيمه ،خطرات ،تعداد تلفات و نظاير آن به منظور دريافت غرامت
بيشتر از اظهار مطلبي خودداري و يا اظهارات خالف واقع نموده باشد ،مستحق دريافت هيچگونه غرامتي نميباشد و
حقبيمه دريافتي نيز مسترد نخواهد شد و در صورت اعتراض موضوع در كميسيون ويژه مطرح و تصميم الزم اتخاذ
خواهد شد.

6

ماده -20در صورتي كه مشخصات ذينفع يا مورد بيمه و يا هر موضوع ديگر در نسخههاي مختلف بيمهنامه با هم
مغايرت داشته باشد ،بيمهنامه بدون اعتبار بوده و مسئوليت خسارات وارده به ذينفع برعهده صادركننده بيمه نامه
ميباشد.
ماده -21پرداخت غرامت صرفاً درقبال ارائه نسخه اصلي (نسخة مخصوص بيمهگذار يا ذينفع) يا تصويربيمه نامه كه
به تاييدمديريت شعب بانك دراستان صادركننده بيمه نامه رسيده باشدتعلق مي گيرد و بيمهگر مسئوليتي براي
پرداخت غرامت درقبال ساير نسخ و يا تصوير بيمه نامة اصلي را نخواهد داشت.

ماده  -22بيمهگر مسئوليتي براي پرداخت غرامت در قبال صدور هر گونه گواهي بهداشتي مخدوش وغيرواقع نخواهد
داشت و كليه مسئوليت و عواقب آن به عهده صادركننده گواهي مذكور ميباشد.
ماده  -23پس از تكميل فرم گزارش خسارت و ضميمه آن كه نام ،نام خانوادگي و امضاي بررسي كننده يا
بررسيكنندگان خسارت به طور وضوح درج گرديده است ،يك نسخه از مدارک زير در شعبه نگهداري شده و نسخ
ديگر به همراه فرم گزارش خسارت به مديريت و صندوق ارسال ميشود :گواهي سازمان دامپزشكي مبني بر اعالم
كانون آلوده ،برنامه واكسيناسيون اعمال شده ،آمار ثبت تلفات روزانه كه توسط كارشناس يا دامپزشك مورد بازديد،
شمارش و نظارت دقيق واقع شده ،فرم كميسيون پرداخت غرامت ،كپي گواهي بهداشتي جوجه يكروزه ،كپي بيمهنامه،
گواهي حمل جوجه يكروزه(برگه تحويل جوجه) ،كپي مجوز جوجهريزي ،كپي شناسنامه ،كپي كارت ملي ،كپي
اجارهنامه ،فاكتور خريد واكسن ،نامه اداره كل دامپزشكي وصورتجلسه دامپزشكي.
تبصره :1چنانچه واحد مرغداري توسط سازمان دامپزشكي مشمول حذف كانون آلوده تشخيص داده شود غرامت
طيور معدومي صرفاً بر مبناي روز اعمال قرنطينه و اعالم رسمي سازمان دامپزشكي به صندوقبيمه براساس جدول
ضميمه خواهد بود.
تبصره  :2در صورتي كه اعمال قرنطينه در يك واحد مرغداري منجر به حذف كانون آلوده به بيماري گردد ،تعداد
تلفات از روز قرنطينه و همچنين تعداد طيور زنده معدوم شده بايستي دقيقاً شمارش گرديده و مجموعاً اين تعداد در
صورتجلسه معدومسازي به عنوان طيور معدومي لحاظ گردد.
تبصره  :3در هنگام عمليات معدومسازي حضور نماينده شعبه يا مديريت شعب بانك در استان به همراه كارگزار
ارزياب خسارت ونماينده دامپزشكي در واحد مرغداري و امضاء صورتجلسه تنظيمي الزامي است.
ماده  -24در صورتي كه مرغداري تحت پوشش بيمه (طبق مشخصات مندرج در پروانه بهرهبرداري معتبر) دچار
خسارت نشده و غرامتي دريافت ننموده باشد به ازاي هر دوره متوالي بيمه شده  5درصد و حداكثر تا 50درصد حق
بيمه سهم بيمهگذار با اخذ گواهي از مديريت گروه خدمات بيمهاي استان مقصد مشمول تخفيف ميگردد ،لذا
الزمست مرغدار قبل از جوجهريزي در صورت عدم بروز خسارت در دوره قبلي نامهاي از شعبه بانك كشاورزي
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حوزه محل پرورش خود دريافت نموده و به مديريت گروه خدمات بيمهاي استان مقصد ارائه نمايد و بر اين اساس
نامهاي به توليد كننده جوجه يكروزه معرفي شده توسط مرغدار در جهت اعمال تخفيف با درصد معين صادر و تحويل
مرغدار گرديده و مرغدار نيز آن را تحويل صادر كننده بيمهنامه مينمايد.

جدول كسورعوامل مديريتي وبهداشتي واحدهاي خسارت ديده طيور

تبصره  -1در صورتيكه بروزبيماري وتلفات ،ناشي ازعدم واكسيناسيون براي همان بيماري باشد ،غرامت غيرقابل
پرداخت است.
تبصره  -2درصورتيكه پروانه بهره برداري فاقداعتباردردوره جوجه ريزي باشد باارائه نامه دردست تمديد ومجوز
جوجه ريزي ازمعاونت بهبود توليدات دامي استان شامل لحاظ كسورمديريتي نمي گردد.
تبصره  -3در واحدهايي كه فاقد هر گونه پروانه و يا مجوز خاص جوجهريزي از معاونت بهبود توليدات دامي استان
باشند ،غرامتي پرداخت نميگردد.
تبصره  -4تراكم تا  10درصد ظرفيت پروانه بالمانع و در صورتي كه جوجهريزي بيش از  10درصد ياد شده انجام
گردد و فضا وسايرتاسيسات متناسب باتعداد جوجه ريزي باشدوتمام جوجهها نيز تحت پوشش قرار گرفته باشند به
شرح زير عمل ميشود:
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درصدتراكم = (×100

𝟏×𝟏/ظرفيت پروانه
تعدادجوجه ريزي

)1 -

تبصره-5حداكثر تراكم قابل محاسبه 10درصد بوده وبا ساير كسور احتمالي جمع ودر محاسبات لحاظ مي گردد.
تبصره -6درصورتيكه فضا وساير امكانات الزم پرورش متناسب باتراكم جوجه ريزي نباشد باتوجه به نقش مستقيم
تراكم بيش ازحد در بروز خسارت تلفات مشمول دريافت غرامت نمي گردد.
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