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 گرم آبی در استخر خاکیماهیان  اجباری خالصه شرایط بیمه

 (  99-00 ) سال زراعی

 : اجباری خطرات تحت پوشش بیمه

بیماری های بازپدید، معدوم سازی استخر ناشی از زلزله، سرمازدگی، سیل، صاعقه، طوفان، معدوم سازی استخر ناشی از بیماری 

 ، یخ زدگیKHD ، معدوم سازی ناشی از بیمارینو پدید

 : تکمیلی خطرات تحت پوشش بیمه

 تغییرات جوی، کاهش اکسیژن ناشی از عوامل قهری طبیعیها، تغییرات ناگهانی دمای آب )گرم شدن و سرد شدن( در اثر بیماری

  استثنائات شامل:       

 باشد. ها و سوء مدیریت میآلودگیسرقت، اختالفات محلی، توقیف و مصادره، شورش و بلوا، جنگ، 

  مدت قرارداد بیمه:

سال بعد )برای مناطق معتدل و  ز نیمه اسفند ماه هر سال )برای مناطق گرمسیر( لغایت اردیبهشت ماهای افصل بیمه

 یابد. نسبتاً سردسیر( آغاز شده و تا پایان اسفند ماه ادامه می

  :و غرا مت حق بیمه

 باشد:ول زیر میاهكتار و متناسب با گروه وزنی طبق جدبه ازای هر و غرامت مبلغ حق بیمه 

( 99-00خاکی  پایه  در  سال زراعی  )جدول تعرفه  حق بیمه و حداکثر تعهد ماهیان گرم آبی در استخرهای    

گذارسهم بیمه سهم دولت حق بیمه نوع آبزیان ردیف  حداکثر تعهد 

استخرخاکی-گرم آبی  1 ,2 پایه   657  1,546 1, 003  131,250 

 

( 99-00جدول تعرفه  حق بیمه و حداکثرتعهد ماهیان گرم آبی در استخرهای خاکی   تکمیلی  در  سال زراعی  )  

گذارسهم بیمه سهم دولت حق بیمه نوع آبزیان ردیف  حداکثر تعهد 

1 
-گرم آبی  

 استخرخاکی
,5 تکمیلی  236  3, 437  2, 924  131,250 
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 خالصه شرایط بیمه اجباری و تکمیلی  ماهیان گرمابی در استخرهای بتونی 

 (99-00سال زراعی )
 :  اجباری  خطرات تحت پوشش بیمه

بیماری های بازپدید، معدوم سازی استخر ناشی از زلزله، سرمازدگی، سیل، صاعقه، طوفان، معدوم سازی استخر ناشی از بیماری

 ، یخ زدگیKHD ، معدوم سازی ناشی از بیمارینو پدید و بیماری باز پدید

 : تکمیلیخطرات تحت پوشش بیمه 

شدنبیماری  شی از عوامل قهری  ها، تغییرات ناگهانی دمای آب )گرم  سیژن نا شدن( در اثر تغییرات جوی، کاهش اک سرد  و 

 طبیعی

  استثنائات شامل:

سوء  و ی، صنعتی، مواد آلی و فاضالبهایهای شیمیاسرقت، اختالفات محلی، توقیف و مصادره، شورش و بلوا، جنگ، آلودگی

 باشد. مدیریت می

 مدت قرارداد بیمه:

 . باشدساعت پس از امضاء قرارداد بیمه می 24یكسال شمسی بوده و شروع بیمه و تعهدات 

  :و غرامت حق بیمه

 باشد: طبق جـدول زیر می قطعهمبلغ حق بیمه و غـرامت به ازای هـر 

 جدول تعرفه  حق بیمه و حداکثرتعهد ماهیان گرم آبی در استخرهای  بتونی  پایه وتکمیلی

(00-99)در  سال زراعی     

گذارسهم بیمه سهم دولت حق بیمه نوع آبزیان ردیف  حداکثر تعهد 

استخر بتونی-گرم آبی  1  131,250 1,033 1,550 2,583 پایه  

2 
استخر -گرم آبی  

 بتونی 
 131,250 634 951 1,585 تکمیلی 
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 (خاكی و بتونی ) گرم آبی جدول محاسبه غرامت بيمه پایه و تکميلی انواع ماهيان 

 (99-00سال زراعی )

 جدول غرامت هرقطعه ماهیان گرم آبی )خاکی و بتونی(

 ردیف
متوسط وزن 

 )گرم(
 حداکثر غرامت قطعه ) ریال (

1 
5-10    

(7/5) 
20,000 

2 
10-20   

(15) 
30,000 

3 
100-20 

(60) 
45,000 

4 
200-100 

(150) 
60,000 

5 
500-200  

(350) 
80,000 

6 
700-500  

(6009 
100,000 

7 
900-700  

(800) 
110,000 

8 
900-1100 

(1000) 
131,250 

 

 

 حداکثر تعهد اضافه می گردد.اضافه وزن درنسبت  بهگرم  1000*   وزن بیش از 
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 درقفس ماهيان عمومی و تکميلی   خالصه شرایط بيمه 

 (99-00 ) سال زراعی

  :عمومی  خطرات تحت پوشش بيمه-1
 تلف شدن ماهی دراثر:آتش سوزی ،آتش فشان،انفجار ،برخورد جسم خارجی ،تندباد،زلزله،سیل ،صائقه ،طوفان وگردباد

 

  تکميلی: خطرات تحت پوشش بيمه-2 

سرماویخ ،  لكه های نفتی، کشند قرمزوافزایش ناگهانی دماها، خشكسالی، کاهش اکسیژن ناشی از بیماریتلف شدن ماهی دراثر: 

 زدگی

 

 استثنائات شامل: 

سوء  و های شیمیائی، صنعتی، مواد آلی و فاضالبهاسرقت، اختالفات محلی، توقیف و مصادره، شورش و بلوا، جنگ، آلودگی

باشد. مدیریت می  

 

 مدت قرارداد بيمه: 

باشد. ساعت پس از امضاء قرارداد بیمه می 24یكسال شمسی بوده و شروع بیمه و تعهدات صندوق   

 

  حق بيمه و غرامت:

براساس میانگین حداقل وحداکثر تعهد بیمه گر وبصورت فرمولی درسامانه جامع  بیمه کشاورزی محاسبه مبلغ کل حق بیمه 

. می گردد  

 

درصد 5/1میزا ن تلفات متعارف ماهیانه ماهیان درقفس معادل : تلفارت متعارف  

 

 غرامت مطابق جدول ذیل وبراساس تعداد ووزن ماهی تلف شده محاسبه می گردد:
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(قزل آال)درقفسو تکميلی ماهيان عمومی جدول محاسبه غرامت بيمه   

(00-99سال زراعی )  

 

ريال(-غرامت )قطعهحداکثر  وزن)گرم(  

5-2  

(5/3)  
000،20  

20-6  

(13)  
000،45  

50-21  

(35)  
000،50  

100-51  

(75)  
000،55  

150-101  

(125)  
000،60  

200-151  

(175)  
000،65  

250-201  

(225)  
000،70  

400-251  

(325)  
000،75  

500-401  000،80  

گرم ب ازای هرکیلو  500بیش از

 گرم 
160000 
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)سی بس وسی بریم(جدول محاسبه غرامت بيمه عمومی و تکميلی ماهيان درقفس  

(00-99سال زراعی )  
  

 

سی بریم(  -جدول غرامت ماهيان دریایی پرورش در قفس )سی بس   

 غرامت قطعه )ریال( وزن )گرم( مرحله پرورش  ردیف 

1 

 پرورش در قفس 

20-50 142،600 

2 51-150 202،800 

3 151-250 215،000 

4 251-399 239،300 

گرم به باال کیلویی400 8  602،000 
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 فيلماهيان خاویاري پرورشی عمومی خالصه شرایط بيمه

 (99-00) سال زراعی

 خطرات تحت پوشش بيمه : -1

 .بازپدیدهای نوپدید و  بیماری بيماري ها :-2

دار باشــد در صــورت وجــود واکســن مــقثر در منطقــه در هنگــام چنانچــه عامــل بــروز خســارت بیمــاری واکســن :تبصررره 

بررسی خسارت بایسـتی گـواهی انجـام واکسیناسـیون از اداره داميزشـكی یـا مرکـز تكثیـر تولیـد کننـده بچـه مـاهی اخـ  

 ت غرامت نخواهد داشت. گردیده در غیر اینصورت صندوق بیمه تعهدی در قبال پرداخ

 صاعقه ، طوفان ، زلزله ، سرمازدگی شدید و یخ زدگی.سیل،  حوادث قهري : 

ی، صنعتی، مواد آلی یهای شیمیاسرقت، اختالفات محلی، توقیف و مصادره، شورش و بلوا، جنگ، آلودگی استثنائات شامل: -3

 باشد. سوء مدیریت می و و فاضالبها

 باشد.ساعت پس از امضاء قرارداد بیمه می 24 یكسال شمسی بوده و شروع بیمه و تعهدات مدت قرارداد بيمه: -4

 باشد: طبق جـدول زیر می قطعهمبلغ کل حق بیمه و غـرامت به ازای هـر حق بيمه: كل  -5

 (99-00جدول حق بيمه و غرامت بيمه عمومی فيلماهيان خاویاري پرورشی  سال زراعی )

 وزن سال نوع
بيمه كل حق 

 ریال)قطعه(
 سهم دولت)ریال(

سهم بيمه 

 گذار)ریال(

 پرواري

 10gr-2kgr 33،841 16،920 16،921 سال اول

 2.1kgr-7kgr 136،801 68،400 68،401 سال دوم

 7.1kgr-14kgr 316،801 158،400 158،401 سال سوم

 14.1kgr-21kgr 529،201 264،600 264،601 سال چهارم

 پيش مولد
پنجمسال   21.1kgr-30kgr 770،401 385،200 385،201 

 30.1kgr-40kgr 1،058،401 529،200 529،201 سال ششم

 مولد

 )خاویار(

 40.1kgr-52kgr 4،197،600 2،098،799 2،098،801 سال هفتم

 52.1kgr-64kgr 8،028،000 4،013،999 4،014،001 سال هشتم

 64.1kgr-77kgr 9،719،999 4،859،999 4،860،000 سال نهم

 77.1kgr-90kgr 11،519،999 5،759،999 5،760،000 سال دهم

   شود.درصد از کل حق بیمه توسط دولت پرداخت می 50برای کمک به تولیدکنندگان تبصره:
 

تعهد بیمه گر براساس جدول ذیل می باشد.* حداکثر 
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 مولد پيش مولد پرواري رشد

 قيمت)قطعه( وزن)كيلوگرم( قيمت)قطعه( وزن)كيلوگرم( قيمت)قطعه( وزن)كيلوگرم( قيمت)قطعه( وزن)كيلوگرم( قيمت)قطعه( وزن)گرم( قيمت)قطعه( وزن)گرم(

10 124،920 220 225،792 1 504،000 20 10،080،000 41 94،464،000 66 152،064،000 

11 129،240 230 228،672 2 1،008،000 21 10،584،000 42 96،768،000 67 154،368،000 

12 133،200 240 231،552 3 1،512،000 22 11،088،000 43 99،072،000 68 156،672،000 

13 137،880 250 234،432 4 2،016،000 23 11،592،000 44 101،376،000 69 158،976،000 

14 142،200 260 237،312 5 2،520،000 24 12،096،000 45 103،680،000 70 161،280،000 

15 146،520 270 240،192 6 3،024،000 25 12،600،000 46 105،984،000 71 163،584،000 

16 150،840 280 243،072 7 3،528،000 26 13،104،000 47 108،288،000 72 165،888،000 

17 154،800 290 245،952 8 4،032،000 27 13،608،000 48 110،592،000 73 168،192،000 

18 159،480 300 248،832 9 4،536،000 28 14،112،000 49 112،896،000 74 170،496،000 

19 163،872 310 251،712 10 5،040،000 29 14،616،000 50 115،200،000 75 172،800،000 

20 168،192 320 254،592 11 5،544،000 30 15،120،000 51 117،504،000 76 175،104،000 

30 171،072 330 257،472 12 6،048،000 31 15،624،000 52 119،808،000 77 177،408،000 

40 173،952 340 260،352 13 6،552،000 32 16،128،000 53 122،112،000 78 179،712،000 

50 176،832 350 263،232 14 7،056،000 33 16،632،000 54 124،416،000 79 182،016،000 

60 179،712 360 266،112 15 7،560،000 34 17،136،000 55 126،720،000 80 184،320،000 

70 182،592 370 268،992 16 8،064،000 35 17،640،000 56 129،024،000 81 186،624،000 

80 185،472 380 271،872 17 8،568،000 36 18،144،000 57 131،328،000 82 188،928،000 

90 188،352 390 274،752 18 9،072،000 37 18،648،000 58 133،632،000 83 191،232،000 

100 191،232 400 277،632 19 9،576،000 38 19،152،000 59 135،936،000 84 193،536،000 

110 194،112 410 280،512   39 19،656،000 60 138،240،000 85 195،840،000 

120 196،992 420 283،392   40 20،160،000 61 140،544،000 86 198،144،000 

130 199،872 430 286،272     62 142،848،000 87 200،448،000 

140 202،752 440 289،152     63 145،152،000 88 202،752،000 

150 205،632 450 292،032     64 147،456،000 89 205،056،000 

160 208،512 460 294،912     65 149،760،000 90 207،360،000 

170 211،392 470 297،792         

180 214،272 480 300،672         

190 217،152 490 303،552         

200 220،032 500 306،432         

210 222,912   0         

 


