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 خدا نام به

 بیمه آبزیان از مبادی تولید

  "میگوی پرورشیمزارع ")پایه( وتکمیلی یاجبار مهیب دستورالعمل

 

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

بیمه دستورالعمل  ،کشور یقانون نظام جامع دامپرور 9 ماده و رانیا یاسالم یجمهور یگنفره و

 .به شرح زیراعالم می گرددوتکمیلی میگوی پرورشی )پایه(اجباری 

 (پایه اجباری) بیمه

 :فیتعار( 2 ماده

 ذکر نامه مهیب در یو مشخصاتمیگو که  تولید کننده الرو یحقوق ای یقیحق شخص :گذار مهیب-1-2

 .باشد یم مهیب حق پرداخت به متعهد و دهیگرد

 مهیب در آنان مشخصات و بوده پرورش میگو  تیفعال پروانهانی که دارای بردار بهره :نفعیذ-2-2

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

 مهیب در آن ینشان که میگو پرورش و ینگهدار محل از عبارتست :یا مهیب پوشش محدوده-3-2

  .است دهیگرد دیق نامه

به صورت و ییشناسا یدامپزشک سازمان توسط که است یکیولوژیدمیاپ واحدآلوده:  کانون-4-2

 . گرددمی  اعالم یکشاورز مهیب صندوق به کتبی 

رنامه بفرآیندی است که طی آن میگو پرورشی آلوده و یا بیمار بر اساس  معدوم سازی :-5-2

 مراقبت و مبارزه با بیماری سازمان دامپزشکی امحاء گردد.

 (به باال  PL 10 به باال )10پست الرو  :مهیب مورد( 3ماده 

 "PL 10"گواهی بهداشتی مرکز تکثیر میگو  تاریخ براساس ،روز 100به مدت  :مهیب مدت( 4ماده 

 .گردد یم درج نامه مهیب در آن یانقضا تاریخ وبه باال 
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  : پوشش تحت طراتخ( 5ماده 

 نوپدید، باز پدید لکه سفید، های زلزله، سرمازدگی، سیل، صاعقه، طوفان، معدوم سازی استخر ناشی از بیماری 

 .یخ زدگیو

  استثنائات شامل:

های شیمیائی، صنعتی، مواد بلوا، جنگ، آلودگیسرقت، اختالفات محلی، توقیف و مصادره، شورش و 

 باشد. می یمدیریت دوموار اه فاضالب ،آلی

 :نامه مهیصدورب( 6ماده

طبق قبل از حمل پست الرو  ستیبا یم یکشاورز مهیازصندوق ب یندگیبه نما میگو مراکز تکثیر -1-6

 مربوطه نسبت به صدور یو دستورالعمل ها دامپزشکی و شیالت ایرانهای سازمان  ضوابط و مقررات

 .دیاقدام نما خود فروش رفته پست الرو های هیکل یبرا ،ذینفعانذینفع ویابه نام  نامه مهیب

    ،می باشنددر مزارع خود میگو و پرورش  ینگهدار به مجاز پروانه طبقکه مراکز تکثیری  :تبصره

 مزارع"نامه  مهیب یدارینسبت به خر پرورش بخش در یا مهیب پوشش یبرقرارجهت  ستیبا یم

 .ندینما اقدام "پرورشی میگو

می بایست مجوز های الزم ذیل را از سازمان شیالت و سازمان دامپزشکی اخذ مراکز تکثیر -6-2

 د.ننمای

 پروانه بهداشتی و بهره برداری  (1

 گواهی سالمت پست الرو  (2

نامههه از طههری خریههدار)ذینفع(  جهههت صههدور بیمههه گههواهی آمههاده سههازی مزرعهههارائههه -6-3

 به نماینده بیمه گر  پست الرو

 می باشد شیالت و دامپزشکیسازمان های بر اساس دستورالعمل  گواهی آماده سازی مزرعهتبصره:

 میگو است.سالمت و آمادگی مزرعه برای ذخیره سازی و پرورش موید که 
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ساالنه ارائه شده از طری سازمان  مهلت ذخیره سازی در مناطق مختلف بر اساس تقویم-4-6

 اعالم می گردد.بیمه و مراکز تکثیر صندوق صورت کتبی به می باشد. که به دامپزشکی کشور 

 :خسارت یابیارز (7 ماده

 48مدت   ظری حداکثراسرع وقت  در یعاد ریغاست  به محض مشاهده  تلفات  موظف نفعیذ -1-7

خدمات نمایندگی  ایو  یبانک کشاورز شعبه نیکترینزد صورت مکتوب به  به  را موضوع یکار ساعت

 .دینما اعالم امکیپ با ای یکشاورز مهیب جامع سامانه قیطر از ای ومحل وقوع  حادثه  یا مهیب

قید شههده در بیمه نامه قابل  نشههانیارزیابی خسههارت صههرفا در محدوده پوشههش بیمه ای به  -2-7

 انجام است.

( تلفات غیر عادی هیچگونه غرامتی از طری ساعت کاری 48بموقع )ت عدم اعالم در صور -3-7

 صندوق بیمه قابل پرداخت نخواهد بود.

نماینده بیمه گر پس از ثبت خسارت در در صورتی که عامل خسارت ناشی از بیماری باشد -4-7

ساعت به اداره دامپزشکی  24حداکثر ظری مدت و توب به صورت مکموضوع را در سامانه جامع 

 اعالم  نماید.

چنانچه ذینفع بیمه نامه وقوع حادثه را به اداره دامپزشکی اعالم نماید. اداره دامپزشکی ضمن  -5-7

ذینفع به دفاتر خدمات بیمه ای یا شعب بانک کشاورزی جهت ثبت وقوع خسارت در سامانه  هدایت

به صورت مکتوب  ساعت   24بیمه کشاورزی می بایست مراتب وقوع خسارت را حداکثر ظری مدت 

 به معاونت خدمات بیمه ای استان اعالم نماید. 

توسط اداره کل  پس از بررسی و آزمایشات الزم، در صورت تایید بیماری های تحت پوشش  -6-7

 (سازمان مذکوربر اساس دستورالعمل های سازمان دامپزشکی )دامپزشکی و ضرروت معدوم سازی 

 د.نمایبه معاونت خدمات بیمه ای استان اعالم  مراتب رابه صورت کتبیمی بایست 

در صههورت بههروز هرگونههه بیمههاری نوپدیههد و یهها بههاز پدیههد مراتههب بایسههتی بصههورت  -7-7

 گردد .  وبه صندوق بیمه اعالمتوسط سازمان دامپزشکی کشور تاییدومکتوب رسمی 
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 ساعت 24حداکثر ظری مدت ارزیاب خسارت می بایست کارشناس پس از اعالم وقوع حادثه -7-8

به همراه مستندات نسبت به اعالم نظر و گزارش  اولیه کارشناسی وبازدید دیده از مورد خسارت 

 عکس اقدام نماید.  الزم ازجمله

  تاریخ اعالم قرنطینه توسط اداره کل دامپزشکی استان ،سن آبزی مورد بیمه مالک محاسبه -9-7

 می باشد.

 مهههیب اعتبهار انیههپا از بعهد خطههر عامهل دییههتا کهه یصههورت در دیهپد نههو یهها یمهاریب در -10-7

 اعهالم نههیقرنط خیتهاربراسهاس  شهدهو معهدوم ف تلهمیگهوی  تعهداد غرامهت محاسهبه باشد نامه

 .باشد یم یدامپزشک کل اداره توسط شده

گروه معدوم سازی وقبل ازمحو آثارخسارت ،پس ازتایید خسارت توسط مراجع ذیصالح -11-7

 باترکیب اعضاء زیرجهت اقدام به محل وقوع خسارت مراجعه می نمایند.

 یدامپزشک اداره ندهینما: الف

 شهرستان التیش اداره ندهینما: ب

 ارزیاب خسارت بیمه کشاورزیو کشاورزی استان شعب بانکمدیریت  ندهی: نماج

 هیاتحاد ای یتعاون ندهینما: د

 یو یقانون ندهینما ای نفعیذ: هه

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

 امحاء شده باید قید شود. میگویتاریخ ، سن و تعداد  ، تنظیمیدر صورتجلسه  تبصره:

تعههداد تلفههات در کههل دوره و تعههداد میگههوی سههالم  یقهههر حههواث بههروز صههورت در-7-12

بههه  بدیهی اسههتباشههد. برداشههت شههده از اسههتخر نبایههد از تعههداد میگههوی ذخیههره شههده بههاالتر

 خسارتی پرداخت نخواهد شد.  مازاد ذخیره سازی هیچ گونه تعداد 

طوفههان، زلزلههه، کههه  صههاعقه،در مههواقعی کههه خسههارت وارده بههه محصههوی بههر اثههر سیل، -13-7

 نبههودهسههبب خههارج شههدن میگههو از اسههتخر شههده و احیانهها تلفههات در درون اسههتخر قابههل مشههاهده 

تعههداد تلفههات و  ،شههده باشههندهههای زهکههش و دریهها  و میگوههها بههه همههراه آب خروجههی وارد کانههای
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، کارشهههناس شهههیالت و مهههدیر خسهههارت صهههندوق ارزیهههابکارشهههناس خسهههارت توسهههط برآورد

و تعههداد درج براسههاس گههواهی ذخیههره سههازی ،گههواهی حمههل ومیههزان خههوراک مصههرفی مزرعههه 

درهنگههام خسههارت اقههدام مههی یهها ماهیانههه ( شههده در آخههرین جههداوی ثبههت اطالعههات) هفتگههی 

  گردد.

 خسارت دییتا منظور به یکشاورز بانک شعبه ،یقهر عوامل از یناش خسارت وقوع صورت در -14-7

عامل  استعالم به نسبت ستیبا یمروز 7 مدت ظری حداکثر خسارت پرونده ازین مورد اسناد لیوتکم

 . دینما اقدام ربطیذ مرجع از  خسارت قوعو خیتاروخطر

 مههورد بههه یدسترسهه امکههان عههدم و یقهههر عوامههل از یناشهه خطههرات وقههوع صههورت در -15-7

 د،یهبازد وقهت اسهرع در امکهان حصهوی از پهس ،یارتبهاط یراههها  رفهتن نیبه از اثهر درای  مهیب

 یبررسهه از پههس و مطههرح دام مهههیب سههتاد جلسههه در شههده هیههته گههزارش و  هیههته صورتجلسههه

 .گردد ابالغ استان یا مهیب خدمات معاونت به جهینت الزم یها

 باشد. یم ریبشرح ز مزارع پرورش میگوتلفات مجاز هفته های پرورش درصد  -7-16

 (1)جدول شماره 

 روز

 تاپرورش
7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 

   درصد 

تلفات 

 مجاز

2/1 4/2 6/3 8/4 6 2/7 4/8 6/9 8/10 12 2/13 4/14 6/15 8/16 

 

پههس از اعههالم  ،ز شههیوع بیمههاریابههه منظههور تسههریع در رونههد معههدوم سههازی و جلههوگیری  -17-7

بخشههی از غرامههت قابههل امپزشههکی مبنههی بههر امحههاء اسههتخرهای آلههوده پههرورش میگههو ، درسههمی 

بهه حسهاب ذینفههع پرداخهت بابهت هزینهه ههای معهدوم سهازی ازطریههق مکاتبهه اسهتان بها صهندوق 

 شد.بیمه نامه واریز خواهد 

و معههدوم میههزان غرامههت قابههل پرداخههت بههر اسههاس روز پههرورش و تعههداد میگههوی تلههف  -18-7

 .شودمی شده طبق جدوی مندرج در خالصه شرایط محاسبه 
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 :   مستندات مورد نیاز -7-19

  اداره کل دامپزشکیتوسط  ( گواهی تایید بیماری و اعالم تاریخ قرنطینه1 

 توسط شیالت ذخیره سازی شده  (گواهی تایید تعداد2 

هیچگونههه بیمههه در صههورت برداشههت و عههدم اطههالع بههه صههندوق )یصورتجلسههه معههدوم سههاز (3 

 خسارتی مورد تایید نخواهد بود(

از تلفههات  فههیلم دقیقههه  1تهها ثانیههه 30تهیههه عکههس ازمههورد خسههارت اززوایههای مختلههف ویهها ( 6 

 .درعکس ویا فیلم( )بادرج مکان وتاریخقوع حادثه.محل  میگو در زمان و

 ، زلزله با تاییدیه مدیریت بحران صاعقه ،طوفان حوادث قهری و طبیعی مانند سیل ،(7

 سرما زدگی به استناد آمارهای هواشناسی  (8

 (2)جدول شماره  :جدول محاسبه کسور عدم رعایت اصول مدیریتی:-20-7

%5 عدم همکاری دراعالم بموقع تلفات غیرمتعاری  

قرنطینه بهداشتی برای غذای مصرفی، گواهی عدم وجود مجوز حمل   10%  

%10 *کمبود غذا  

%10 پست الرو نامناسب  

%25 رها کردن مزرعه   

%15 نداشتن نیروی کار مناسب و مکفی در طوی دوره پرورش در مزرعه  

توجه به  **عدم استفاده بموقع و به میزان کافی از هواده بر اساس جدوی خالصه شرایط با

 میزان ذخیره سازی
10%  

استان فنی میگو عدم جمع آوری تلفات یا صید اضطراری مطابق نظر کمیته  10%  

 

  ر صورت عدم وجود غذا هنگام حضور نماینده صندوق هیچگونه غرامتی قابل پرداخت نمی باشد.* د
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وجود باشد درغیر اینصورت غرامتی متناسب با تعداد هواده مدر مزارعی که از هواده استفاده می نمایند بایستی حتماً ژنراتور  **

 ..( در اثر قطع برق تحت پوشش نخواهد بود..بابت کمبود اکسیژن و اثرات ناشی از آن)بیماری و

در صورت ذخیره سازی بیش از تعداد در خصوص عوامل خطر بیماری های تحت پوشش، -7-21

 لحاظ براساس جدوی زیرجریمه ت دستگاه هواده بیمه شده و عدم انطباق تعداد و ظرفیمیگوی 

 خواهدشد.

 (3)جدول شماره

 درصد جریمه شدهسازی بیش ازتعداد بیمه ذخیره درصد 

 0 تا ده درصد

10-20 10 

20-30 20 

 50 30بیش از 

 

می تواند در طوی دوره در مزرعه حضور و چنانچه مورد و یا مواردی که  نماینده بیمه گر  -22-7

اقدام  2شماره  وبراساس جدویگزارش  معاونت خدمات بیمه ایثبت و به وحاکی ازقصور باشدرانشان 

 نماید.

گذار ملزم به تخلیه استخر  بیمهناشی از عوامل خطر قهری،  جزئی در هنگام بروز خسارت -23-7

 نماینده بیمه گر.)بیمه گذار نمی تواند بدون اطالع اس بتواند تلفات را مشاهده نمایدبوده تا کارشن

 استخر را تخلیه نماید(.

، دامپزشکی مزرعهیک  استخردر  تحت پوشش چنانچه بر اثر شیوع بیماری های واگیردار -24-7

درصورت معدوم سازی در یک استخر باشد ، ایط خاص کنترلی و نظارت بهداشتی به اعمای شر ملزم

تلفات میگو قبل از معدوم سازی و میگوهای  استخر مورد نظر مبنای محاسبه خسارت بر اساس جمع

 خواهد بود.  همان استخرامحاء شده هنگام معدوم سازی برای 

بیمه گر یا نماینده وی باید بعد از دریافت کلیه مدارک مربوط به خسارت حداکثر ظری  ( 8 ماده

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

ذکر دالیل به طور مکتوب به بیمه گذار خسارت دیده اعالم نماید و در صورت استحقاق دریافت 

 .اقدامات بعدی راجهت پرداخت غرامت معموی خواهد داشتبیمه گر یا نماینده وی غرامت، 
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در صورتی که بیمه گذار به هر دلیل به غرامت محاسبه شده ویا نحوه ارزیابی خسارت  (9 ماده

معترض باشد، موظف است ظری یک هفته از تاریخ ابالغ، اعتراض کتبی خود را به همان شعبه بانک 

 شورای داوریدر  کشاورزی تسلیم نماید،در این صورت موضوع جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی

 مذکور برای بیمه گر و بیمه گذار الزم االجرا می باشد.شورای و نظر مطرح شده 

حضورنمایندگان ادارات شیالت ،دامپزشکی درجلسه شورا به عنوان نمایندگان وزارت جهاد تبصره: 

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

 باشند .

 بیمهقرارداد ابطای موجب خسارت اعالم در واقع خالی و دروغاظهار استفاده، سوء هرگونه( 10 ماده 

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

 . داشت نخواهد

خواهد تصویب قابلیت اجرا داشته ودرصورت ضرورت بازنگری دستورالعمل پس از  این( 11 ماده

 شد.

 بیمه تکمیلی

میگو تکمیلی پس ازدریافت بیمه نامه پایه وذخیره سازی نامه بیمه (صدوربیمه نامه:1ماده 

 .امکان صدورخواهد داشتبیمه پایه  صدورروز پس از   20 تاحداکثر صادر شده ودراستخرها

 و پایه می بایست مربوط به یک سای زراعی باشند.بیمه تکمیلی تبصره :

 بیمه گذار بیمه نامه تکمیلی ذینفع بیمه نامه پایه می باشد.بیمه گذار:(2 ماده

نسههبت بههه  "پههایش در آبزیههان " نماینههده بیمههه گههر مههی بایسههت براسههاس دسههتورالعمل -2-1

مشههخص نمههودن اسههتخر هههای رههها سههازی شههده، اقههدام نمایههد. همچنههین موجههودی و سههن و... 

 شود.آبزیان استخرها  در کروکی مزرعه  باید مشخص 
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متقاضههی بیمههه تکمیلههی مههی بایسههت دارای پروانههه بهههره بههرداری و یهها مجوزصههادره از  -2-2

 سازمان شیالت ایران باشد.

 کارگزار صدور نمایندگیها ی بیمه کشاورزی (صادرکننده بیمه نامه :3ماده 

دربیمه ازتاریخ ذخیره سازی ذکرشده  روزمطابق 120حداکثر  مدت قرارداد بیمه تکمیلی:(4ماده 

 نامه پایه می باشد.

تلفات ناشی از بیماری لکه سفید، ریزش دیواره استخر در اثر عوامل غیر  :عوامل خطر تحت پوشش(5ماده 

 مدیریتی، کاهش اکسیژن ناشی از بلوم جلبکی، کاهش اکسیژن ناشی از عوامل قهری طبیعی

  استثنائات شامل:

های شیمیائی، صنعتی، مواد و بلوا، جنگ، آلودگیسرقت، اختالفات محلی، توقیف و مصادره، شورش 

 باشد. سوء مدیریت می وفاضالبها  ،آلی

 (ارزیابی خسارت6ماده 

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

 پیروی می کند.

 

 

 


