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 خدا نام به

 بیمه آبزیان از مبادی تولید

   "پرواریماهیان سردآبی در مزارع  "پایه وتکمیلی مهیب دستورالعمل

 پایه مهیب

 و یاجتماع ،یاقتصاد توسعه ششم پنجساله برنامه قانون( 33ماده ) "ث"موضوع بند  یدراجرا (1 ماده

بیمه اجباری دسالالتورالعم   ،کشالالور یقانون نظام جامع دامپرور 9 ماده و رانیا یاسالال م یجمهور یفرهنگ

 .به شرح زیراع م می گرددآبی دمزارع پرورشی ماهیان سروتکمیلی 

 :فیتعار( 2 ماده

اکم، استخر متراکم ، نیمه متراستخرهای  شام آبی دماهیان سر یمزارع پرورش : یرشمزارع پرو-1-2

 د.نمی باش خاکی و های خرد

 نامه مهیب در یو مشخصات که ریو تکث خیتفر مرکزدارای  یحقوق ای یقیحق شخص :گذار مهیب-2-2

 .باشد یم مهیب حق پرداخت به متعهد و دهیگرد ذکر

 مهیب در آن مشخصات و ی بودهآبپرورش ماهیان سرد تیفعال پروانه گونه هر بردار بهره :نفعیذ-3-2

 .گردد یم زیوار آن حساب به نامه مهیب به مربوط غرامت و درج نامه

 آن ینشان که ماهیان سردآبی پرورش و ینگهدار مح  از عبارتست: یا مهیب پوشش محدوده-3-4

  .است دهیگرد دیق نامه مهیب در

 صندوق به و ییشناسا یدامپزشک سازمان توسط که است یکیولوژیدمیاپ واحدآلوده:  کانون-5-4

 . گردد اع م به صورت مکتوب یکشاورز مهیب
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براساس برنامه مراقبت و مبارزه  یا بیمارآلوده و  ماهیفرآیندی است که طی آن  : معدوم سازی-6-4

 .گرددیا صید اضطرای می وامحاء  سازمان دامپزشکی با بیماری

 

 به باال گرم 3 با وزن یماه بچه : مهیب مورد( 3ماده 

 آن یانقضا و شروع خیتار و( روز 365 معادل) بوده یشمس یک سال نامه مهیب مدت :مهیب مدت( 4ماده 

 .گردد یم درج نامه مهیب در

 : بیمه اجباری)پایه( پوشش تحت خطرات( 5ماده 

شی از  : ها یماریب-1-5 ستخر نا سازی ا شی از  یماری نو پدید و بیماری باز پدید،بمعدوم  سازی نا معدوم 

 VHSوIHN ،IPN یی هابیمار

شی از: :یقهر حوادث-5-2 صاعقه، طوفان، برف تلفات نا سی ،  سرمازدگی،  سنگین، رانش زمین، زلزله، 

 گرمازدگی، ، یخ زدگی

موجود در سبب از بین بردن وتخریب  تمام یا بخشی از سازه و به تبع آن فرار موجودی ماهیان :سیل 

خفگی آنها در گ  والی می گردد.تلفات فرار یا خفگی زمان سی  قاب  قبول بوده و تلفات ویا استخر

خسارت سی  تدریجی استخرهای سالم ناشی از گ  والی در روزهای بعد سی  مورد پذیرش نمی باشد.

 به کابلهای برق در مزارعی که آب بصورت غیر ثقلی دارند تحت پوشش می باشد.

 اثر از ناشی مستقیم های خسارت .مستقیم غیر یا است مستقیم یا صاعقه، از ناشی های خسارت:صاعقه

 مستقیم غیر خسارت سبب تلف شدن ماهی)صدمه به بافت ( میگردد. که است صاعقه انرژی یا دما

است که نقش تامین برق برای اکسیژن رسانی به ماهیان  الکتریکی دستگاههای به وارده وزیان خسارت

 را برعهده دارند ودر صورت خرابی باعث تلف شدن ماهی در اثر فقدان یا کمبود اکسیژن می گردند.

 عقه به کابلهای برق در مزارعی که آب بصورت غیر ثقلی دارند تحت پوشش می باشد.خسارت صا

 

خسارت ناشی از طوفان بطور غیر مستقیم وشام  تلف شدن ماهیان در اثر تخریب بخشی از :طوفان 

تاسیسات آبرسان ویا تاسیسات برقی است که هردو منجر به فقدان یا کمبود اکسیژن استخرها می 
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طوفان به کابلهای برق در مزارعی که آب بصورت غیر ثقلی دارند تحت پوشش می  خسارت .گردد

 باشد.

خسارت ناشی از زلزله ناشی از تلف شدن ماهیان بصورت مستقیم وشام  تخریب بخشی یا تمام : زلزله

بخشی  سازه آبرسان ویا فضای پرورشی ودر نتیجه خروج آب است ویا بطور غیر مستقیم در اثر تخریب

تاسیسات آبرسان ویا تاسیسات برقی است که هردو منجر به فقدان یا کمبود اکسیژن استخرها می از 

 خسارت زلزله به کابلهای برق در مزارعی که آب بصورت غیر ثقلی دارند تحت پوشش می باشد. .گردد

 زیردر نتیجه بروز درجه حرارتهای  ماهیبه شرایطی اط ق می گردد که  شدید و یخ زدگی: سرمازدگی

تلف شدن ماهی در اثر یخ زدگی آب بدن وماهیچه اتفاق می افتد و بافت خسارت می بیند.  درجهصفر

 .مت شی می گردد

در  آبرسانیبرق منظور ایجاد شرایطی است که منجر به بسته شدن راههای ارتباطی و قطع سنگین: برف

 یا کاهش اکسیژن در استخرها گردد.در نتیجه قطع و و مزارع غیر ثقلی

های زیرزمینی، به رانش زمین ممکن است به علت زلزله، فعالیت آتشفشانی، تغییرات آبرانش زمین:

.اثر آن رخ دهد بارانهای سی  آساو  ریزش باران شدید در مدتی کوتاه ،هم خوردن یا تغییر شیب زمین

خسارت رانش زمین به  گهداری ماهیان می باشد.در تخریب کانال آبرسان وقطع آب ویا تخریب مح  ن

 کابلهای برق در مزارعی که آب بصورت غیر ثقلی دارند تحت پوشش می باشد.

 مزرعه درجه دراستخرها ی ابتدایی 23ایجاد تلفات درصورت افزایش دمای آب به بیش ازگرمازدگی:

 :نامه مهیصدورب( 6ماده

 بچه کهبوده  ریتکث و خیتفر مراکز یکشاورز مهیازصندوق ب یندگیبه نما نامه مهیب صادرکننده-1-6

 تولید می نمایند. گرم 5 حداکثر وزن تا یماه
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 ستیبا یم یکشاورز مهیازصندوق ب یندگیبه نما گرم 5 حداکثر وزن تا یماه بچه مراکز تولید-2-6

 مهیمربوطه نسبت به صدورب یو دستورالعم  ها سازمان دامپزشکی و شی ت ایران طبق ضوابط و مقررات

 .دیاقدام نما بچه ماهی های تولیدی خود، هیکل ینامه برا

بچه ماهی ،فاکتور خرید بچه ماهی وتقاضای ذینفع  درصورت ارائه گواهی بهداشتی حم  بیمه نامه-6-3

 قاب  انتقال می باشد.

 5از  شیبا وزن ب انیو پرورش بچه ماه ینگهدار به مجاز، پروانه طبقکه تکثیری  تفریخ و مراکز: تبصره

خود نسبت به  یپروار بخش در یا مهیب پوشش یبرقرارجهت  ستیبا یم باشند یگرم در مزارع خود م

 .ندینما اقدام "یپروار مزارع"نامه  مهیب یداریخر

 به فروش رفته را بیمه شالالالده به خریدار)ذینفع ( هایبیمه گذار موظف اسالالالت کلیه بچه ماهی  -6-4

 تحوی  نماید.

ذینفع موظف اسالالت نسالالبت به پرداخت حق بیمه سالالهم بیمه گذاربه فروشالالنده بچه ماهی اقدام -6-5

 به عنوان ذینفع بیمه نامه تلقی گردد. نموده تا 

در شده  رها سازیشده به ک   مهینسبت ب ،موجود در استخر ها انیک  آبز مهیصورت عدم ب در-6-6

 کسر خواهدشد.غرامت محاسبه شده اولیه لحاظ و 

 ارزیابی خسارت:( 7ماده 

 با توجه به وزن ماهیان بصورت ذی  اقدام می گردد:درصورت اع م کانون توسط دامپزشکی -1-7

ول او پرداخت غرامت کام  مطابق جدمعدوم  ،آلوده حذف کانونمشمول گرم  250ماهیان تا وزن-الف

 خ صه شرایط

پرداخت غرامت  ،درصورت صید اضطراریگرم حذف کانون  250تا  150بین ماهیان دارای وزن-ب

 جدول خ صه شرایطغرامت کام  مطابق درصد  50معادل 
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مطابق جدول خ صه شرایط مشمول دریافت غرامت  موجودگرم تلفات  250ورد ماهیان باالی درم-ج

 شده که اضطراریهفته( صیدماهیان زنده می بایست دراسرع وقت )حداکثر به مدت یک سایر گردیده و

 به این ماهیان غرامتی تعلق نمی گیرد.

اشد که به تایید اتحادیه یا تعاونی رسیده ب)تعداد ،تاریخ ووزن ماهی (گواهی صید ،درصورت صید-تبصره

 ارائه گردد. جهت ارزیابی خسارتگربیمه نماینده می بایست توسط ذینفع به  

 :متعارف تلفات -2-7

 جمعیت موجوددرصد(  06/0) روزانه  درصد 2گرم ماهیانه  20گرم تا  5 الف: از وزن

 جمعیت موجود ( درصد 04/0روزانه )درصد  2/1، ماهانه )یک کیلو گرم( گرم 1000تا  20  از وزن ب:

 درصد 02/0روزانه کیلو گرم به باال  1از وزن  ج:

از مجموع  "تلفات متعارف"  (7-2)بند قید شده دردرصد  میزاندوره پرورش به متعارف تلفات  -3-7

 خواهد شد.تلفات کسر 

پس از مشخص شدن عام  خسارت ،در خصوص تلفات ناشی از عوام  قهری تحت پوشش بیمه -4-7

 اب  پرداخت از طرف بیمه گر اقدام خواهد شد.قنسبت به برآورد و میزان  خسارت وارده و غرامت 

شش بیمه ای به -5-7 صرفا در محدوده پو سارت  شانیارزیابی خ شده در بیمه نامه قاب  انجام  ن قید 

 است.

 موضوع،  ساعت 48مدت   ظرف حداکثر یعاد ریغاست  به محض مشاهده  تلفات  موظف نفعیذ -6-7

 با ای ومح  وقوع  حادثه  نمایندگی بیمه ایو  یبانک کشاورز شعبه نیکتریبه نزدبه صورت مکتوب   را

 .دینما اع م امکیپارسال 

درزمان مقرر مسئولیتی درخصوص پرداخت  و غیر متعارف یعاد ریدر صورت عدم اع م تلفات غ تبصره: 

 .بود نخواهد مهیب صندوق غرامت برعهده
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که  یثبت خسارت در سامانه جامع در صورت از پسموظف است  ) شعبه بانک(گر مهیب ندهینما -7-7

به اداره به صورت کتبی ساعت  24حداکثر ظرف مدت  را موضوعباشد  یماریاز ب یعام  خسارت ناش

 .دینمااع م  مح   یدامپزشک

دامپزشکی ضمن  چنانچه ذینفع بیمه نامه وقوع حادثه را به اداره دامپزشکی اع م نماید. اداره-8-7

سامانه بیمه کشاورزی جهت ثبت وقوع خسارت درک خدمات بیمه ای یا شعب باندفاترراهنمایی ذینفع به 

ساعت کاری به معاونت  24اَ حداکثر ظرف مدت کشاورزی می بایست مراتب وقوع خسارت را کتب

 خدمات بیمه ای استان اع م نماید. 

پس از بررسی و آزمایشات الزم، در صورت تایید بیماری های تحت پوشش بیمه توسط اداره ک  -9-7

سازمان دامپزشکی مراتب می بایست دامپزشکی و  ساس دستورالعم  های  سازی بر ا ضرروت معدوم 

 کتبا به معاونت خدمات بیمه ای استان اع م گردد.

 24حداکثر ظرف مدت ارزیاب خسارت پس از اع م وقوع حادثه به او می بایست کارشناس-10-7

عکس اقدام  و تهیه کارشناسی اولیه  گزارش و اع م نظراز مورد خسارت بازدید نموده نسبت به  ساعت

 نماید. 

و  مورد بیمه تاریخ اع م قرنطینه توسط اداره ک  دامپزشکی استانم ک محاسبه سن آبزی -11-7

 می باشد.بچه ماهی وفاکتورخرید  گواهی حم  بهداشتی به واحدپرورشی

معدوم سازی باترکیب اعضاء زیرجهت  پس ازتایید خسارت توسط مراجع ذیصالح وقبل ازمحو آثارخسارت ،گروه-12-7

 اقدام به محل وقوع خسارت مراجعه می نمایند.

 یدامپزشک اداره ندهینما: الف

 شهرستان  تیش اداره ندهینما: ب

 وارزیاب خسارت بیمه کشاورزی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان ندهی: نماج
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 هیاتحاد ای یتعاون ندهینما: د

 یو یقانون ندهینما ای نفعیذ: هال

 (یقهر حواث بروز صورت دربحران شهرستان )  تیریمد ندهی: نماو

 تاریخ ، سن و تعداد میگوی امحاء شده باید قید شود.، تبصره: در صورتجلسه تنظیمی 

در صالالورت بالالروز هرگونالاله بیمالالاری نوپدیالالد و یالالا بالالاز پدیالالد مراتالالب بایسالالتی بصالالورت رسالالمی -13-7

 توسط سازمان دامپزشکی کشور تایید گردد . 

ستعالم (8ماده   بانک شالالعبه یقهر عوام  از یناشالال خسالالارت وقوع صالالورت در: مربوطه مراجع از ا

نسالالبت به  سالالتیبا یپرونده خسالالارت  م ازیاسالالناد مورد ن  یوتکم خسالالارت دییتا منظور به یکشالالاورز

 اقدام یروز کار 7حداکثر به مدت  ربطیخسالالالارت  از مرجع ذمح  و خیتار ، عام  خطر اسالالالتع م نوع

 دهد.  یتحو  یریگ یگذار جهت پ مهیو شماره نامه  را به ب خی. و تاردینما

 مالالهیبالاله مالالورد ب یو عالالدم امکالالان دسترسالال یاز عوامالال  قهالالر یصالالورت وقالالوع خطالالرات ناشالال در(9ماااده 

 د،یالالاز حصالالول امکالالان در اسالالرع وقالالت بازد پالالس سالالتیبا ی،میارتبالالاط یراههالالارفالالتن   نیدر اثالالر از بالال

 یهالالا یدام مطالالرح و پالالس از بررسالال مالالهیشالالده در جلسالاله سالالتاد ب هیالالو گالالزارش ته  هیالالصورتجلسالاله ته

 .گردد اب غ استان یا مهیب خدمات معاونت به جهینت الزم

عامالال  خطالالر بعالالد از  دییالالکالاله تا یدر صالالورت دیالالنالالو پد یهالالا یمالالاریاز ب یتلفالالات ناشالال یبالالرا(10ماااده 

 شالالده اعالال م نالالهیقرنط خیتالالار از تلفالالات تعالالدادنامالاله باشالالد مالال ک محاسالالبه غرامالالت  مالالهیاعتبالالار ب انیالالپا

 .باشد یم یدامپزشک ک  اداره توسط

 یگالالواه( 1: بیمالاله کشالالاورزی سالالامانه جالالامعجهالالت بالالارگزاری  در ازیالالن مالالورد مسالالتندات (11ماااده 

 دییالال( تا3خسالالارت  محالال و  خسالالارت دیالالده ازمورد( عکالالس  2 یاداره کالال  دامپزشالالک یمالالاریب دییالالتا

 ارگان مربوطه  ایاز سازمان قهری وطبیعی وقوع خسارت 
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 حوادث قهری و طبیعی مانند سی  ، طوفان ، زلزله با تاییدیه مدیریت بحران  الف:

ویا اط عات هواشنای موجود درسامانه سرما و یخ زدگی به استناد آمارهای هواشناسی گرمازدگی،  ب:

 جامع 

بیمه گر یا نماینده وی باید بعد از دریافت کلیه مدارک مربوط به خسارت حداکثر ظرف مدت  (12ماده 

روز، مدارک را بررسی و در صورت احراز عدم استحقاق دریافت غرامت مراتب را همراه با ذکر دالی   30

دیده اع م نماید و در صورت استحقاق دریافت غرامت، بیمه گر یا به طور مکتوب به بیمه گذار خسارت 

 .اقدامات بعدی راجهت پرداخت غرامت معمول خواهد داشتنماینده وی 

هرگونه سوء استفاده، اظهارات دروغ و خ ف واقع در اع م خسارت موجب ابطال قرارداد از (13ماده 

گذار هیچگونه ادعایی در این ضبط خواهد شد و بیمهگر و ک  حق بیمه به نفع بیمهگر شده سوی بیمه

کننده بایستی موضوع را به صورت کتبی به اط ع مدیریت شعب خصوص نخواهد داشت و شعبه ابطال

نامه جدید برای فرد خاطی در بانک در استان خود و استان بیمه کننده جهت جلوگیری از صدور بیمه

 رساند. سایر شعب استان و استان های همجوار ب

درصد  10معاف از جریمه و به بیش از آن باشد بیمه نشده  تا ده درصد آبزی رها سازی شده (14ماده 

 ، از مبلغ غرامت محاسبه شده کسر خواهد شد.سبت بیمه شده به ک  رها سازی شدهع وه بر نجریمه 

 ،تحت پوشش بیمهخسارت ناشی از عوام  خطر بروز صورت در  ،مجوزپرورشمزارع فاقد  در(15ماده 

 .گرددمی کسر  محاسبه شده  غرامت به عنوان جریمه  از مبلغ درصد 20

در صورتی که بیمه گذار به هر دلی  به غرامت محاسبه شده ویا نحوه ارزیابی خسارت معترض (16ماده 

باشد، موظف است ظرف یک هفته از تاریخ اب غ، اعتراض کتبی خود را به همان شعبه بانک کشاورزی 

مطرح شده و شورای داوری در  تسلیم نماید،در این صورت موضوع جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی

 مذکور برای بیمه گر و بیمه گذار الزم االجرا می باشد.شورای نظر 
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حضورنمایندگان ادارات شی ت ،دامپزشکی درجلسه شورا به عنوان نمایندگان وزارت جهاد تبصره: 

 کشاورزی ،نماینده صندوق بیمه ،نماینده بانک کشاورزی وتشک  صنفی مجاز ودارا ی حق رای می باشند 

 از بیمهقرارداد ابطال موجب خسارت اع م در واقع خ ف و دروغاظهار استفاده، سوء هرگونه( 17 ماده

 نخواهد خصوص این در ادعایی هیچگونه گذاربیمه و شد هدنخوا مستردبیمه   حق و شده گربیمه سوی

 . داشت

 تصویب قابلیت اجرا داشته ودرصورت ضرورت بازنگری خواهد شد.دستورالعم  پس از  این( 18ماده

 

 

 

 بیمه تکمیلی ماهیان سردآبی

 روز پس از فعال شدن بیمه پایه می باشد. 20مهلت صدور بیمه نامه تکمیلی حداکثر (1ماده 

 و پایه می بایست مربوط به یک سال زراعی باشند.بیمه تکمیلی (2ماده 

مدت قرارداد بیمه تکمیلی: حداکثر یک سال شمسی مطابق با بیمه پایه  بوده و در صورت عدم هم (3ماده 

و شروع بیمه و تعهدات  "پایه"زمانی عقد قرارداد با بیمه پایه، زمان اتمام بیمه نامه منطبق با اتمام بیمه نامه 

 باشد. می نامه بیمه معتبرشدنساعت پس از  24صندوق 

 خطر تحت پوششعوامل (4ماده 

 استخرهای متراکم:الف

ها، خشکسالی، کاهش اکسیژن ناشی از عوام  قهری طبیعی، گ  آلودگی ناشی از بارانهای سی  آسا ، تگرگ ، بیماری

 ذوب برف و ریزش چاه
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 استخرهای نیمه متراکمب :

تغییر کمیت و کیفیت آب منبع تامین کننده ، خشکسالی ،  قطع برق مزرعه به هر دلیلی بیش از یک ساعت به شرط 

 گ  آلودگی ناشی از بارانهای سی  آسا، تگرگ، ذوب برف و ریزش چاهتامین شرایط الزم، 

 استخرهای خرد  ج: 

ساعت، کاهش اکسیژن ناشی از عوام  قهری طبیعی، گ  آلودگی ناشی از بارانهای  5خشکسالی، قطع برق بیش از 

  سی  آسا ، تگرگ ، ذوب برف و ریزش چاه

 د:استخرهای خاکی   

ساعت، کاهش اکسیژن ناشی از عوام  قهری و طبیعی، گ  آلودگی ناشی  5بیماری ها، خشکسالی، قطع برق بیش از 

 برف و ریزش چاه از بارانهای سی  آسا، تگرگ، ذوب

 استثنائات شامل: 

سالالرقت، اخت فات محلی، توقیف و مصالالادره، شالالورش و بلوا، جند، آلودگیهای شالالیمیائی، صالالنعتی، مواد آلی و 

 باشد. خرابی موتور پمپ می سوء مدیریت، قطع برق و فاض بها،

                   

 صدور بیمه نامه(5ماده 

که پس از  دنباشمی  کشاورزی دفاتر نمایندگی خدمات بیمه بیمه تکمیلی بیمه نامه کننده دراص -5-1

 .اقدام می نماید. "بیمه نامه پایه"به صدور بیمه نامه مطابق تعداد آبزی اطمینان از پوشش بیمه پایه نسبت 

بالاله نسالالبت  " پالالایش در آبزیالالان" نماینالالده بیمالاله گالالر مالالی بایسالالت براسالالاس دسالالتورالعم  -5-2

موجالالودی و سالالن و... آبزیالالان  همچنالالین اقالالدام نمایالالد.مشالالخص نمالالودن اسالالتخر هالالای رهالالا سالالازی شالالده، 

 استخرها  قبلی ) بیمه شده یا نشده ( در کروکی مزرعه  باید مشخص شود.

از صالالالادره مجوز یالالالا بالالالرداری وه پروانالالاله بهالالالرمتقاضالالالی بیمالالاله تکمیلالالالی مالالالی بایسالالالت دارای  -5-3

 ایران باشد. شی ت سازمان

 ارزیابی خسارت(6ماده 
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موارد قید شده در ارزیابی بیمه پایه از  )سایر موارد( ارزیابی خسارت در بیمه تکمیلی در کلیات-6-1

 پیروی می کند.

چنانچه عام  بروز خسارت بیماری واکسن دار باشد ارائه گواهی انجام واکسیناسیون از شبکه  -6-2

 تعهدی در قبال پرداخت غرامت نخواهد داشت.دامپزشکی الزامیست. در غیر این صورت صندوق بیمه 

خسارت ناشی از بیماری ها براساس بازدید و تایید دامپزشک صندوق یا گواهی درمانگاه -6-3

 دامپزشکی و یا دامپزشک ارزیاب خسارت قاب  برآورد خسارت و پرداخت غرامت می باشد.

سه )حداکثر در یک دوره بیمه ای هر یک از بیماری های حادث شده در مزرعه برای یک بار و  -6-4

 تحت پوشش بیمه می باشد. (بیماری مختلف

روز  30تلفات ناشی از هر یک از بیماری ها به منظور محاسبه غرامت، حداکثر  پوششمدت  تبصره:

 باشد. میازتاریخ وقوع 


