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به نام خدا

قابل توجه متقاضيان حضور در دوره هاي مركز آموزش انجمن كشتيراني و خدمات وابسته ايران
موضوع :كارگاه آموزشي  " :بيمه هاي كاربردي عمليات بار و كانتينر"
با سالم؛
انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته در نظر دارد کارگاه آموزشی " بیمه های کاربردی عملیات بار و کانتینر" را طبق
جدول زمانبندی و سیالبس ذیل برگزار نماید .از عالقمندان به شرکت در این کارگاه خواهشمند است نسبت به
تکمیل فرم مشخصات شركت كننده و ارسال فیش بانکی واریزی تا تاریخ  98/03/18اقدام مقتضی صورت پذیرد.
عنوان دوره /
رديف

كد دوره

1

101212

مدت دوره

كارگاه
آموزشي

ساعت
روزهاي برگزاري

(ساعت)

شهريه ثبت
نام

برگزاري

(ريال )

نام مدرس

بيمه هاي
كاربردي
عمليات بار و

جناب آقاي

 4ساعت

پنج شنبه 98/3/30

8-12

1.500.000

كانتينر

مهندس
وحيد حايري

مخاطبان  :مدیران و کارمندان فعال در صنایع کشتیرانی و خدمات وابسته و سایر فعاالن صنعت حمل و نقل و
لجستیک
هدف دوره:
 آشنایی مخاطب با مفاهیم کاربردی بیمه و بازار بیمه ایران آشنایی مخاطب با  3نوع بیمه مرسوم در بازار بیمه ایران در حوزه عملیات بار و کانتینر شامل: بیمه مسئولیت شرکت های حمل و نقل در قبال گمرک در رویه های عبور ( ترانزیت ) داخلی و خارجی کاال
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 بیمه مسئولیت تحویل گیرندگان کانتینر در قبال مالکان کانتینر
 بیمه مسئولیت حمل کنندگان جاده ای کاال تحت کنوانسیون CMR
شرح مختصر دوره:
آشنایی فعاالن صنایع کشتیرانی و خدمات وابسته با انواع بیمه های مرتبط دریایی مانند بیمه های باربری ،بیمه های
بدنه کشتی و ماشین آالت ،بیمه ریسک بنادر ،بیمه کرایه حمل دریایی ،پوشش های  ، P&Iپوشش های بیمه ای
پاکسازی الشه ،کنوانسیون نایروبی و آلودگی دریایی و ...جزء الزامات حرفه ای ایشان است.
اما پس از ورود کاال و کانتینر به بنادر و در ارتباط با سایر فعاالن صنعت حمل و نقل و لجستیک مفاهیم جدید بیمه
ای پیش می آید که الزم است فعاالن صنایع کشتیرانی و خدمات وابسته جهت بهینه کسب و کار خود و ریسک های
مرتبط با آن ،با آنها آشنا باشند.
به عبارت دیگر ،با توسعه مفاهیمی چون حمل و نقل ترکیبی و حمل و نقل چند وجهی و همچنین گسترش مفهوم
"زنجیره لجستیک" به جای " حمل و نقل تک بعدی" فعاالن هر حوزه از حمل و نقل الزم است آشنایی کافی از سایر
شقوق حمل و نقل و البته بیمه های کاربردی آن داشته باشند.
همچنین فضای خاص کسب و کار در کشور ایران جدای از بیمه های بین المللی و رایج جهانی ،باعث شکل گیری
بیمه نامه هایی بومی مانند تأمین تعهدات گمرک در ترانزیت کاال یا بیمه مسئولیت تحویل گیرنده کانتینر در قبال
مالک آن شده است .آشنایی با این بیمه های بومی و کاربردی می تواند فعاالن صنعت حمل و نقل و لجستیک را در
مدیریت بهتر ریسک کسب و کار یاری رساند.
این دوره با نگاهی عملیاتی و کاربردی و با هدف آشنا نمودن فعاالن صنایع کشتیرانی و خدمات وابسته با بیمه های
بومی

مرتبط

( بیمه ترانزیت و بیمه مسئولیت کانتینر) و بیمه های مرتبط با کسب و کارهای پیوسته به صنایع کشتیرانی ( بیمه
 ) CMRطراحی شده است.

سرفصل هاي دوره
 -1آشنایی با مفهوم بیمه :
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 مدیریت ریسک و روش های کنترل ریسک آشنایی با مفهوم بیمه انواع بیمه بازار بیمه در ایران -2آشنایی با بیمه های کاربردی کاال و کانتینر
 2-1بیمه مسئول یت شرکت های حمل و نقل در قبال گمرک در رویه های عبور ( ترانزیت ) داخلی و خارجی
کاال ( ویژه شرکت های بارفرابر -فورواردر)
 مروری بر قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن در رویه ترانزیت داخلی و خارجی کاال مروری بر آیین نامه های  86و  89مصوب شورای عالی بیمه چارچوب بیمه ترانزیت و آنچه فعال صنعت حمل و نقل در خصوص آن باید بداند مروری بر تجارب خسارت و قاچاق در بیمه ترانزیت کاال 2-2بیمه مسئولیت تحویل گیرندگان کانتینر در قبال مالکان آن ( ویژه نمایندگان خطوط کانتینری و
تحویل گیرندگان قانونی کانتینر)
 شرح مساله دریافت تضامین در رابطه میان مالک کانتینر و تحویل گیرنده آن چارچوب بیمه مسئولیت تحویل گیرندگان کانتینر پوشش ها و استثنائات بیمه مسئولیت تحویل گیرندگان کانتینر 2-3بیمه مسئولیت حمل کنندگان جاده ای کاال تحت کنوانسیون  ( CMRویزه شرکت های کریر جاده ای )
 آشنایی با کنوانسیون  CMRو مسئولیت های تحت پوشش پوشش های بیمه های موجود در ایرانارتباط میان قراردادهای بیمه  CMRبا مسئولیت تحویل گیرندگان کانتینر ،بیمه باربری و بیمه ترانزیت
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*توضيحات:
* حد نصاب تشکيل هر يک از دوره ها  15نفر مي باشد.
 حضور در كارگاههاي آموزشي در طول برگزاري دوره آموزشي اجباري است.
 محل برگزاري دوره  :مركز آموزش انجمن كشتيراني و خدمات وابسته به نشاني :تهران -خيابان وليعصر ( عج ) ،نرسيده به
زرتشت كوچه دانش كيان پالک  30مي باشد.
 هزينه دوره به حساب جام شماره  1702228017و يا شماره كارت  6104337566972061نزد بانک ملت شعبه بهجت آباد
( كد  ) 6319/8به نام انجمن كشتيراني و خدمات وابسته واريز و اصل فيش تحويل مركز آموزش انجمن گردد.
 شهريه واريزي به هيچ عنوان مسترد نمي گردد.
 شركت هاي عضو انجمن در صورت معرفي بيش از  3نفر براي حضور در دوره  ،شامل  %10تخفيف خواهند شد

*مدارک الزم جهت ثبت نام:
 .1ارائه فرم ثبت نام فراگيران جهت ثبت نام در دوره آموزشي
 .2ارائه اصل فيش بانکي
 .3تصوير صفحه اول شناسنامه و كارت ملي
 .4يک قطعه عکس 3 × 4
 .5تصوير مدرک تحصيلي

شماره:

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته

تاریخ:
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امضاء فراگیر– تاریخ

نتیجه:
تاریخ ثبت در فرم پیش ثبت نام:
توضیحات:
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