بسمه تعالی

دستورالعمل اجرایی بیمه انتخابی
نیمچه گوشتی وتخمگذارتجارتی
(سال زراعی )95-96

بسمه تعالی

در اجراي مصوبه شماره 32مورخ 95/7/11دستورالعمل اجرايي بیمه انتخابي نیمچه گوشتي وتخمگذارتجارتي بشرح
زير ميباشد.
ماده -1تعاریف:

 -1-1بیمهگر :صندوق بیمه كشاورزي
 -1-2بیمه گذار :شخصیت حقیقي يا حقوقي است كه داراي مزرعه مجاز پرورش و نگهداري طیور بوده و كلیه جوجههااي
دريافتي خود را از تولیدكنندگان جوجه يکروزه به صورت بیمه شده خريداري نموده و داراي بیمهنامه معتبر باشد.
 -1-3مورد بیمه :جوجه هاي گوشتي وتخمگذارتجارتي
 -1-4محل پوشش بیمهاي :عبارتست از مزارع مختلف مرغداري مجاز كه طیور مورد بیمه در آنها نگهداري مايشاود و
در تملك و يا در تصرف قانوني بیمه گذار ميباشد.
 -1-5حقبیمه :عبارتست از مبلغي مركب از سهم بیمهگذار و ساهم دولات كاه ساالیانه باا تصاويب مجما عماومي
صندوق بیمه كشاورزي تعیین و اعالم مي شود و در قبال انعقاد قرارداد به بیمهگر پرداخت ميگردد.
 -1-6غرامت :عبارتست از مبلغي كه بابت جبران بخشي از خسارت وارده بر اثر عوامال خرار ت ات پوشام بیماه از
سوي بیمهگر به بیمه گذار مرابق بیمهنامه و دستورالعمل اجرايي م اسبه و پرداخت ميگردد.
ماده  -2خطرات تحت پوشش:

بیماريهاي نیوكاسل ،برونشیت ،آنفلوآنزا ،مايکوپالساموز ،ساالمونلوز ،ماارل ،لوكاوز،

گامبورو ،الرينگوتراكئیت ،كوكسیديوز ،پاستورلوز
تبصره :1تلفات در حد متعارف (كه میزان آن بطور سالیانه براساس مصوبات بیمهگر مشخص ميیگيردد) ،سارقت ،اختالفاات
م لي ،شورش و بلوا ،جنگ ،تلفات حین حمل و نقل و هرگونه وازدگي ناشي از بیماريهاي گله مادري.
تبصره  :2حداكثر طول مدت زمان پوشم بیمهاي بیماريها عبارتست از:
نیوكاسل  2هفته

آنفلوانزا  2هفته

برونشیت  3هفته

گامبورو يك هفته

در حالت ابتالء به بیماريهاي كمپلکس تنفسي ويروسي حداكثر  3هفته متوالي
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در خصوص بیماري  CRDو كليباسیلوز اگر به صورت عامل اولیه وكماپلکس در گلاه باعال تلفاات شاود 2
هفته و با اخذ نتايج آزمايشگاهي غرامت قابل پرداخت است.بیماري كلي باسیلوز به تنهايي ت ت پوشم نمي
باشد.
تبصره  :2حداكثر طول مدت زمان پوشم بیمهاي بیماريها درواحدهاي تخمگذارتجارتي عبارتست از:
نیوكاسل  2هفته يکباردردوره پرورش ويکباردردوره تولید
آنفلوانزا  2هفته
برونشیت 3هفته يکباردردوره پرورش ويکباردردوره تولید
الرنگوتراكئیت 3هفته

ماده -3حداكثرتعهدبیميه گير  :مبلغاي اسات كاه بیماه گردرصاورت وقاوع خساارتهاي ت ات پوشام باه ازاء
هرواحدموردبیمه درطول مدت بیمه تعهد مي نمايد.
ماده  -4مدت قرارداد بیمه :ازتاريخ صدوربیمه نامه تاپايان 42روزگي براي نیمچه گوشتي وتاپايان هشتاد هفتگي باراي
تخمگذارتجارتي
تبصره :1سن يکروزگي جوجه بر اساس تاريخ هچ مندرج در گواهي بهداشتي منظور ميگردد.
تبصره:2حداكثرسن بیمه پذيري براي نیمچه گوشتي 14روزگي مي باشد.
تبصره :3حداكثرسن بیمه پذيري درتخمگذارتجارتي پايان 20هفتگي
ماده -5درصد و میزان تلفات متعارف :عبارتست از تعداد طیور تلف شده كه در شرايط عادي اتفاق ميافتاد و درصاد آن
بشرح مندرج در جداول م اسبه غرامت هر يك از انواع طیور ميباشد.
تعداد كل جوجهريزي (قرعه)× درصد تلفات متعارف در طي دوره درگیري= تعداد تلفات متعارف (قرعه)
ماده  -6تعهدات بیمه گذار:

 -6-1بیمه گذار در صورت بروز تلفات بیم از حد متعارف  ،موظف است مراتب را حداكثر ظرف مدت  24ساعت از
زمان وقوع تلفات ،به طور كتبي با در دست داشتن اصل بیمهنامه باه دفااتر شاركت خادمات بیماهاي ياا شاعب باناك
كشاوزي حوزه عمل مربوطه اعالم نمايد.
 -6-2بیمه گذار بايستي كلیه اقدامات الزم را به منظور پیشگیري و مراقبتهااي بهداشاتي ،باه موقا انجاام دهاد .باه
همین منظور چنانچه به تشخیص بیمهگار در طاول زماان پارورش و زماان ارزياابي خساارت ،وضاعیت موجاود واحاد
مرغداري مغاير با شرايط الزم باشد طبق ضوابط و دستورالعملهاي بیمهگر بابت عادم رعايات هرياك از ماوارد طباق
جدول ل اظ عوامل مديريتي درصدي از مبلغ غرامت تاحداكثر تا صد درصدكسر خواهد شد.
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ماده :7شرايط ومستندات زيربراي صدوربیمه نامه انتخابي نیمچه گوشتي الزامي مي باشد.ودرهرزمان مشاخص گاردد
مرغداري وگله واجد شرايط زير نبوده است غرامت قابل پرداخت نبوده وحق بیمه واريزي مسترد نخواهد شد.
الف-مستندات الز براي صدور بیمه نامه:
-1ارائه بیمه نامه حذف كانون آلوده جوجه يکروزه ازمبادي تولید
-2پروانه بهره برداري معتبر
-3پروانه بهداشتي معتبر
-4مجوزجوجه ريزي معتبر
-5بارنامه يا برگه ت ويل جوجه يکروزه
-6گواهي –بهداشتي قرنرینه اي حمل جوجه يکروزه GIS
ب -مشخصات گله:
-1استفاده از نژادواحددر يك مزر عه
-2رعايت تراكم مناسب (عدم تجمی جوجه ها در يك سالن)
 -3فارم مي بايست از يك مديريت وبیمه گذار برخوردار باشد
 –4جوجههاي وارده به سالن  MGو MSمنفي باشد ( .براساس گواهي بهداشتي جوجه يکروزه)

ج-خوراک:

 –1اجزاء تشکیل دهنده دان سالم ،عاري از كپك ،ناخالصي و هرگونه آلودگي بوده و كلیه احتیاجات غذايي طیور را از نظر كمي
و كیفي تأمین نمايد.
-2متداول باشد
-3میزان مصرف روزانه دان مشخص باشد
د-مدیریت گله:
-1میانگین تلفات مشمول دريافت غرامت چهار دوره بیمه اي يادوسال گذشته واحدمرغداري كمتر از 20درصد باشد.
 –2برنامه واكسیناسیون انجام شده توسط واحد بايستي منربق باا الگاوي برناماه پیشانهادي اداره كال دامپزشاکي در منرقاه ياا
مورد تائید ادارات ذيربط باشد.
 –3واحد داراي كارت ثبت مشخصاات حااوي تعاداد جوجاهريازي ،تااريخ جوجاهريازي ،تلفاات روزاناه ،واكسیناسایون ،دارو و
دان مصرفي باشد.
 –4در صورتي كه بیمه گذار داراي واحدهاي مرغداري متعدد در ياك م ال باشاد ،رعايات ضاوابط و دساتورالعملهاي ساازمان
دامپزشکي الزامي باشد.
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ماده-8درصورت فوت بیمه گذار يا انتقال موضوع بیمه به ديگري اگر ورثه يا منتقلالیاه كلیاه تعهاداتي را كاه موجاب
قرارداد به عهده بیمه گذار بوده است در مقابل بیمهگر اجرا كند عقد بیمه به نف ورثه يا منتقلالیه به اعتبار خاود بااقي
ميماند .معهذا هر يك از بیمهگر يا ورثه يا منتقلالیه حق فسخ آن را نیز خواهند داشت.
ماده  -9تعهدات بیمهگر:

نماينده بیمهگر به م ض وصول درخواست بیمه گذار و يا اطالع از وقاوع خساارت و حاداكثر باه مادت  24سااعت باا
رعايت اصول بهداشتي و قرنرینهاي از ماورد بیماه بازدياد و گازارش الزم را ارائاه ماينماياد و ساپس طباق ضاوابط و
مقاااااااااااااااررات نسااااااااااااااابت باااااااااااااااه پرداخااااااااااااااات آن اقااااااااااااااادام گاااااااااااااااردد.
ماده -10اقدامات سازمان دامپزشكی:

-1سازمان دامپزشکي م وظف است پس ازابتالء گله باه بیمااري ،واكسیناسایون انجاام شاده وناوع بیمااري راباه بیماه
گراعالم نمايد.
-2ايجاددسترسي هاي الزم براي بیمه گرونماينده آن درسامانه GIS
ماده  -11اقدامات معاونت امور تولیدات دامی:

معاونت امور تولیدات دامي نظارت هماه جانباه مبناي بار اعماال برناماههااي ماديريتي و اساتانداردهاي پرورشاي در
واحدهاي پرورش طیور را بر عهده خواهد داشت.

ماده  -12با اطالع از بروز خسارت نماينده بیمهگرمیبايست سريعاً از مورد خسارت بازديد نموده و پاس از شامارش و
ام اء تلفات ،بروز بیماري يا حادثه را به صورت دورنگار به اطالع شعبه بانك كشاورزي رسانده و پس از ارائه گزارش
الزم توسط شعبه ،فرم گزارش خسارت و برآورد غرامت بیمه طیور و ضمیمه آن را تکمیال نمايناد .در هنگاام تکمیال
فرم گزارش خسارت ،تاريخ وقوع حادثه يا بیماري ،نوع بیماري ،تاريخ بازديدهاي بعمل آمده و نوع درمان انجام شاده
توسط دامپزشك فارم بايستي دقیقاً ذكر شود.
تبصره :1به هنگام بروز خسارت ،برنامه واكسیناسیون واحد و الگوي منرقه و سااير عوامال ماديريتي مارتبط باا باروز
بیماااااااااااااااااري بايسااااااااااااااااتي حتماااااااااااااااااً مااااااااااااااااورد بررسااااااااااااااااي كاماااااااااااااااال
قرار گرفته و منربق با ضوابط صندوق تشخیص داده شود.
تبصره :2در صورت عدم ترابق الگوي برنامه پیشنهادي واكسیناسیون در منرقه و بروز خسارت به دلیل عدم استفاده از
واكسن به هر دلیلي ،الزمست گواهي اداره كل دامپزشکي مبني بر عدم لزوم اجراي آن ،همراه با فرم گزارش خسارت
به صندوق بیمه ارسال شود.
ماده  -13در صورتي كه بیمه گذار به هر دلیل به غرامت م اساب ه شاده و ياا ن اوه ارزياابي خساارت معتار ،باشاد،
موظف است ظرف مدت يك هفته از تاريخ ابالغ ،اعترا ،كتبي خود را به همان شعبه بانك كشااورزي تسالیم نماياد.
در اين صورت موضوع جهت رسایدگي و اتخااذ تصامیم نهاايي حاداكثر ظارف مادت يکمااه از تااريخ درخواسات در
كمیسیون ويژه مررح شده و رأي كمیسیون مذكور براي بیمهگر ،ذينف و بیمهگذار قرعي و الزماالجراء خواهد بود.
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تبصره  :1كمیسیون ويژه متشکل از نمايندگان معاونت بهبود تولیدات دامي استان ،اداره كال دامپزشاکي اساتان ،ماديريت
شعب بانك كشاورزي در استان ،صندوق بیمه كشاورزي  ،تشکل صانفي مربوطاه در اساتان (حساب ماورد اجاداد ،ماادر،
تخمگذار و يا گوشتي) ودامپزشك معتمد تشکل مربوطه ميباشد .مسئولیت كمیسیون باه عهاده معااون بهباود تولیادات
دامي سازمان جهاد كشاورزي استان ميباشد و دبیرخانه آن در مديريت بانك كشاورزي استان مستقر خواهد بود.
تبصره  :2اعضاي كمیسیون در مواق الزم ميتوانند به صورت جداگانه نیاز گزارشاات احتماالي خاود را باه صاندوق بیماه
ارائه نمايند.
ماده  -14در صورتي كه بیمه گذار در خصوص مورد بیمه ،خررات ،تعداد تلفات و نظاير آن باه منظاور دريافات غرامات
بیشتر از اظهار مرلبي خودداري و يا اظهارات خالف واق نموده باشد ،مست ق دريافت هیچگونه غرامتي نميباشد و حاق-
بیمه دريافتي نیز مسترد نخواهد شد .
ماده  -15پس از تكمیل فر گزارش خسارت و ضمیمه آن كه نا  ،نا خانوادگی و امضاي بررسی كننده یا بررسیكنندگان خسارت
به طور وضوح درج گردیده است ،یك نسخه از مدارک زیر در شعبه نگهداري شده و نسخ دیگر به همراه فر گزارش خسيارت بيه

مدیریت و صيندو ارسيال ميیشيود :گاواهي شابکه ياا اداره دامپزشاکي مبناي بار تائیاد ياا عادم تائیاد ناوع بیمااري
به طور مشخص ،نتايج آزمايشگاهي مبني بر اثبات وجود بیماري در صورت لازوم ،برناماه واكسیناسایون اعماال شاده،
آمار ثبت تلفات رو زانه كه توسط كارشناس ياا دامپزشاك ماورد بازدياد ،شامارش و نظاارت دقیاق واقا شاده ،فارم
كمیسیون پرداخت غرامت ،كپي گواهي بهداشتي جوجه يکروزه ،كپاي بیماهناماه ،گاواهي حمال جوجاه يکاروزه ،فارم
تکمیل شده غرامت متوالي ،كپي مجوز جوجهريزي ،فرم گزارش نظارت ناظر مقیم استان يادامپزشاك ماديريت ،كپاي
شناسنامه ،كپي كارت ملي ،كپي اجاره نامه ،فاكتور خرياد واكسان ،فارم اعاالم نظار كارشناساي و جادول ل ااظ عوامال
مديريتي.
ماده  -16تعداد تلفات مشمول غرامت و غرامات پرداختاي براسااس جاداول ضامیمه و باه شارح ذيال قابال م اسابه
ميباشد:
تعداد تلفات متعارف (قرعه) -تعداد تلفات شمارش شده (قرعه) = تعداد تلفات مشمول غرامت (قطعه)

غرامت براساس جداول تلفات و به شرح ذيل م اسبه ميگردد:
 غرامت هر قرعه در شروع دوره بیماري  +غرامت هر قرعه در خاتمه دوره بیماري 
  تعداد تلفات مشمول غرامت(قرعه) = غرامت متعلقه(ریال)
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تبصره :محاسبه غرامت درتخمگذارتجارتی بعد بیست هفتگی (دوران پرورش)به صورت هفتگی محاسبه می شود
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ماده  -17در هنگام م اسبه غرامت وقتي سالنهاي مختلف در يك فارم در روزهاي متفاوتي درگیار بیمااري ياا حادثاه
ميشوند ،مبلغ غرامت و تلفات متعارف نیز براي همان فارم در همان روز با توجه به تعداد اولیه جوجهريازي م اسابه
مي شود.
ماده -18در صورتي كه مرغداري ت ت پوشام بیماه (طباق مشخصاات منادرج در پرواناه بهارهبارداري معتبار) دچاار
خسارت نشده و غرامتي دريافت ننموده باشد به ازاي هر دوره متوالي جوجه ريزي بیمه شده  5درصاد و حاداكثر تاا 50
درصد حقبیمه سهم بیمهگذار مشمول تخفیف ميگردد .
ماده  -19گزارش هاي خسارت ،يك روز مشخص از هفته در جلسه كمیسیون پرداخت غرامت كه باه رياسات مسائول
شعبه تشکیل خواهد شد ،بررسي واعالم نظرمي شودودرصورت تائید الزمست بارعايت حدنصابهاي شعبه و مديريت
وياستادصندوق غرامت مربوطه پرداخت گردد.
ماده  -20در پايان هر ماه گزارش كاملي از موارد بیمه شده و خسارت پرداخت شاده شاعبه باه ماديريت اساتان و باه
صندوق ارسال ميگردد.
ماده -21خسارات ناشي از تقصیر بیمه گذار يا نماينده وي به استناد مااده  14قاانون بیماه مصاوب  1316مشامول دريافات
غرامت نخواهد شد.

ماده  -22گروه خدمات بیمهاي استان در تمام مدت و در كلیه مراحل بیماه ،بررساي خساارت و پرداخات غرامات در
سرح استان نظارت تمام و كمال داشته و ضمن ارائه گز ارش ماهیانه به صندوق هر گونه اقدام خالف ضوابط و مقررات
را كتباً به صندوق بیمه گزارش نمايد.
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جدول لحاظ عوامل مدیریتی واحدهاي خسارتدیده بیمه انتخابی نیمچه گوشتی

نا و نا خانوادگی بیمه گذار:

شماره بیمهنامه:
تاریخ بیمهنامه:

ردیف

گزینه

موارد مدیریتی

آيا برنامه واكسیناسیون اعمالي واحد مرابق با الگوي پیشنهادي اداره كل دامپزشاکي در منرقاه

درصد
كسورات

بلي

خیر

15

2

بیماري گله مورد تائید شبکه دامپزشکي ميباشد؟

بلي

خیر

15

3

آيا مرغدار همکاري الزم در رابره با بررسي خسارت داشته است؟

بلي

خیر

10

4

كسر مديريتي ناشي از خسارات متوالي بر اساس فرم ضمیمه

1

ميباشد؟

جمع
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نحوه محاسبه درصد كسور غرامت متوالی
جدول -2لحاظ كسور غرامت متوالی مرغداري
میزان تلفات مشمول

-100

دریافت غرامت به درصد

91

ضریب كسورات متعلقه

50

براي دوره به درصد

81-90

71-80

61-70

51-60

41-50

31-40

21-30

11-20

1-10

45

40

35

30

25

20

15

10
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جدول -3نحوه محاسبه درصد كسورات غرامت متوالی
بیمه نامه

تلفات مشمول

دریافت غرامت

دریافت غرامت

ردیف
تاریخ

دارد

شماره

ندارد

به درصد

كسورات مربوط
به دوره به درصد

1
2
3
4

میانگین4دوره به درصد:

 ضريب نهايي كسورات متعلقه براي هردوره غرامت متوالي بر اسااس جاداول  2و ( 3میاانگین حاداكثر چهاار دورهبیمه ا ي يادوسال گذشته) م اسبه و در ضمیمه گزارش خسارت اعمال ميگردد.
 اگااار در دورهاي غرامتاااي پرداخااات نگاااردد ،كساااورات غراما ات متاااوالي باااراي آن دوره صااافر و در میاااانگینل اظ ميگردد.
 اگاار واحااد در دو دوره متااوالي غرامتااي دريافاات نکاارده باشااد ،كسااورات غراماات متااوالي بااراي دوره بعاادل اظ نميگردد.

نا ونا خانوادگی بررسی كننده:
امضاء
8

MBS-7

« بسمه تعالی »

فر بازدید كارگزار بیمه جهت صدور بیمه نامه انتخابی نیمچه گوشتی

مسئول محتر شعبه :

اينجانب  ..............................در تاريخ  ..................از م ل مرغداري  ...........................براساس تقاضاي به شماره
 ......................مورخ  .................بازديد نموده و مرغداري ايشان داراي شرايط زير مي باشد :
 -1تعداد تلفات گله از روز اول تا زمان بازديد طبق كارت تلفات سر سالن  ........قرعه مي باشد .
 -2برنامه اجرا شده واكسیناسیون از روز اول تا بازديد به شرح ذيل مي باشد :

 -3ساختمان و تاسیسات واحد مرابق با شرايط ذكر شده درپروانه بهره برداري مي باشد .
 -4وضعیت خورال از نظر سالمت  ،كمي و كیفي مناسب مي باشد .
-5میانگین كسورغرامت متوالي چهاردوره بیمه اي حداكثردوسال گذشته .................درصدمي باشد.
بدينوسیله اعالم مي دارم با توجه باه شارايط فاوق الاذكر مرغاداري خانم/آقااي /شاركت ................................حاائز
شرايط بیمه انتخابي از تاريخ  ..................لغايت  ......................مي باشد .
چنانچه مشخص شودمرغداري مذكورحائز شرايط فوق الذكر نبوده است مسئولیت جبران خسارت را قبول مي نمايم .

نا و نا خانوادگی:
تاریخ:
امض
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« بسمه تعالی »

فر درخواست صدور بیمه نامه انتخابی نیمچه گوشتی

اينجانب  ..............................ذينف بیمه نامه شماره  ..........................مورخ  ............با اطالع ازشرايط بیمه انتخابي
نیمچه گوشتي وبا داشتن شرايط ذيل درخواست صدور بیمه نامه انتخابي را دارم .
 -1داراي پروانه بهره برداري معتبربه تعداد  .........مي باشم .
 -2داراي پروانه بهداشتي معتبربه تعداد  .........مي باشم .
 -3داراي مجوز جوجه ريزي مي باشم .
 -4كلیه جوجه هاي موجود در مرغداري ت ت پوشم بیمه اجباري مي باشد .
 -5مرغداري از مديريت واحد برخوردار مي باشد .
 -6جوجه ريزي مازاد ظرفیت پروانه بیم ازده درصد نمي باشد .
 -7واحدمرغداري در تصرف قانوني اينجانب مي باشد.
بدينوسیله تعهد مي نمايم موارد فوق االشاره ماورد تائیاد اينجاناب باوده و درصاورت خاالف  ،حاق هرگوناه دريافات
غرامت را از خود سلب مي نمايم .

نا و نا خانوادگی
تاریخ
امضاء
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