تیمٍ کشايرزی در
سال زراعی 94-95

بیمه محصوالت باغی و گلخانه های سبسی و صیفی

تعرفٍ ترای  6محصًل تادام ،گردي ،سیة ،اوگًرآتی ،پستٍ ي خرما تٍ صًرت تیمٍ عمًمی ي تکمیلی ارائٍ
گردیٍ است کٍ در تیمٍ تکمیلی ایه محصًالت عًامل خطر تیمٍ عمًمی تاضافٍ عامل خطر یا عًامل خطر
اصلی آن محصًل می تاشذ ي پًشش شذت خسارت فقط شامل ایه عًما خطر اضافٍ شذٌ در تیمٍ
تکمیلی خًاَذ تًد.
الف) در تیمٍ تکمیلی تادام ،گردي ي سیة عامل خطر اضافٍ شذٌ سرما ي یخثىذان می تاشذ کٍ ایه عامل تا
پًشش  70درصذی ارائٍ گردیذٌ است.
ب)در تیمٍ تکمیلی اوگًر آتی عامل خطر اضافٍ شذٌ سرما ي یخثىذان می تاشذکٍ ایه عامل تا پًشش 75
درصذی ارائٍ گردیذٌ است.
ج)در تکمیلی پستٍ عًامل خطر سرما ي یخثىذان ،وًساوات دمایی ،عذم تأمیه ویاز سرمایی ي گرمازدگی
میًٌ وسثت تٍ تیمٍ عمًمی اضافٍ تر می تاشذ کٍ ایه عًامل تا پًشش  80درصذی ارائٍ گردیذٌ است.

حق بیمه و حداکثر تعهد بیمه گر محصول سیب
سال زراعی 93-94
گسیىه

میسان عملکرد
(ته در هکتار)

کل حق بیمه

سهم کشايرز

سهم ديلت

حذاکثر تعهذ بیمه گر

1

10

4.560.000

1.140.000

3.420.000

13.000.000

2

15

7.000.000

1.750.000

5.250.000

20.000.000

3

20

9.120.000

2.280.000

6.840.000

26.000.000

4

25

11.570.000

2.900.000

8.670.000

33.000.000

5

30

14.030.000

3.510.000

10.520.000

40.000.000

حق بیمه و حداکثر تعهد بیمه گر محصول سیب
سال زراعی 94-95
گسیىه

میسان عملکرد
(ته در هکتار)

کل حق بیمه

سهم کشايرز

سهم ديلت

حذاکثر تعهذ بیمه گر

1

10

4.200.00

1.180.000

3.020.000

35.000.000

2

15

6.360.000

1.840.000

4.520.000

53.000.000

3

20

8.400.000

2.420.000

5.980.000

70.000.000

4

25

10.560.000

3040.000

7.520.000

88.000.000

5

30

12.600.000

3.630.000

8.970.000

105.000.000

6

35

14.760.000

4.870.000

9.890.000

123.000.000

بیمه محصوالت زراعی
در سبل سراػی جذیذ در ساػت ّبی گٌذم آبی ٍ دین ػالٍُ بز رٍش بیوِ جبری ،ضیَُ دیگزی بب ”پَضص ضذت خسبرت“
طزاحی ٍ ابالؽ گزدیذُ کِ ضبهل ػَاهت خطز ػوَهی هی ببضذ.رٍش هذکَر بزای گٌذم آبی بز اسبس پَضص خسبرت 75
ٍ  80درصذ ٍبزای گٌذم دین  75درصذ در ًظز کزفتِ ضذُ است.ایي طزح ضبهل حوبیت ًظبهٌذ بیوِ ای اس کطبٍرساى
خسبرت دیذُ در بزابز خطزات لْزی ٍجبزاى خسبرت ّبی سٌگیي تز بب هطبرکت بیوِ گشاراى هی ببضذ.اس هحبسي ایي
طزح هی تَاى بِ هَاردی چَى کبّص ریسک ٍ ضزیب خطز ،افشایص هسئَلیت پذیزی یوِ گشار ،افشایص لببل هالحظِ
تؼْذات بیوِ گز ،کبّص حك بیوِ ،استفبدُ بْیٌِ اس هٌببغ هبلی ،بزًبهِ ریشی در جْت هذیزیت ریسک ٍ حوبیت هَثز اس
کطبٍرساى در سهبى ٍلَع خسبرت ّبی ضذیذ اضبرُ کزد.در ایي طزح ػلیزغن افشایص  25درصذی تؼْذ بیوِ گز در گٌذم
آبی ،حك بیوِ سْن بیوِ گشار حك بیوِ سْن بیوِ گشار بطَر لببل هالحظِ ای کبّص یبفتِ است.در گٌذم دین ًیش بب تَجِ
بِ هتفبٍت بَدى حذاکثز تؼْذ بیوِ گز بز اسبس هیبًگیي تَلیذ در هٌبطك هختلف ػلیزغن افشایص  115تب  160درصذی
تؼْذ صٌذٍق بیوِ سْن بیوِ گشار ًسبت بِ سبلْبی گذضتِ بب ّذف ایجبد هطلَبیت بیطتز بزای گٌذم کبراى کبّص یبفتِ
یب ثببت در ًظز گزفتِ ضذُ است.
بزاسبس دستَر الؼول بیوِ پلکبًی توذیذ هْلت بیوِ پذیزی هٌجز بِ افشایص پلکبًی حك بیوِ ّب خَاّذ گزدیذ
لذا هزاجؼِ بِ هَلغ کطبٍرساى ػشیش در هْلت تؼییي ضذُ اٍلیِ اس تحویل ّشیٌِ ّبی اضبفی بِ آًبى جلَگیزی خَاّذ ضذ.

حق بیمه و حداکثر تعهد بیمه گر محصول گندم
سال زراعی 93-94
گسیىه اوتخابی

کل حق بیمه

سهم کشايرز

سهم ديلت

حذاکثر تعهذ بیمه گر

محصًل

1

1.750.000

280.000

1.470.000

8.000.000

3( 2ته در َکتار)

4.800.000

2.200.000

2.600.000

22.000.000

4( 3ته در َکتار)

7.000.000

3.200.000

3.800.000

32.000.000

گىذم آتی(تىش گرما ،تاد
زدگی ي تاد گرم)

-

890.000

380.000

510.000

8.000.000

گىذم آتی تذين پًشش

حق بیمه و حداکثر تعهد بیمه گر محصول گندم
سال زراعی 94-95
محصًل

گسیىه اوتخابی

کل حق بیمه

سهم کشايرز

سهم ديلت

حذاکثر تعهذ بیمه گر

گىذم آتی (عًامل خط عمًی
تا پًشش 75درصذ)

-

1.300.000

250.000

1.050.000

20.000.000

گىذم آتی (عًامل خط عمًی
تا پًشش 80درصذ)

-

1.810.0000

410.000

1.400.000

20.000.000

َسیىٍ تًلیذ

530.000

280.000

250.000

9.200.000

گسیىٍ 3( 2ته در َکتار)

2.020.000

1.770.000

250.000

35.000.000

گسیىٍ 4( 3ته در َکتار)

2.590.000

2.340.000

250.000

45.000.000

گىذم آتی (عًامل خطر
اوفرادی)

حداکثر تاریخ مجاز کشت محصوالت زراعت پائیسه استان اصفهان

حق بیمه و حداکثر تعهد بیمه گر زراعت پائیسه استان اصفهان سال زراعی 94-95

با تشکراز تًجه شما عسیسان
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