صندوق بيمه کشاورزي در جمع  5کشور
برتر بيمهای جهان

با توجه به مطالعات و ظرفيتسازيهاي انجام شده و پتانسيل عمليات اجرايي ،ظرفيت بيمهپذيري 85درصدي محصوالت زراعي89،درصدي
محصوالت باغي 100،درصدي طيور (با توجه به بيمه اجباري) و 95درصدي فعاليتهاي زير بخش دام ،طيور ،آبزيان و منابع طبيعي توسط صندوق
بيمه کشاورزي اعالم شده است و چنانچه اعتبارات پيشبيني شده و منابع الزم در اختيار اين صندوق قرار گيرد ،قابليت اجرايي خواهد داشت.

براساس مصوبه سال  1362مجلس شوراي اسالمي
و اصالحيه سال  ،1378صندوق بيمه محصوالت
کشاورزي مأموريت پوشش حمايتي محصوالت
کشاورزي و عوامل موثر در توليدات کشاورزي مثل
ابنيه و ماشينآالت ،تأسيسات و ...را برعهده داشته
و در طول يک دهه اخير توانسته با عملکرد باال
در رديف  5کشور اول جهان از نظر عمليات بيمه
کشاورزي قرار گيرد.
در حال حاضر صندوق بيمه محصوالت کشاورزي با
 279نمايندگي 716 ،دفتر و بهرهگيري از  4361نفر
کارگزار بیمهگر و ارزياب نسبت به پوشش حمايتي
خود در حوزههاي مختلف کشاورزي اقدام ميکند
که در اين راستا پوشش بيمهاي براي  153محصول
و  900گزينه مختلف بيمهاي را فراهم ساخته است.
همچنين اجراي طرحهاي بيمه فراگير با توجه به
پتانسيل و شرايط اقتصادي فعاليتهاي کشاورزي و
اليهبندي ريسک در پوششهاي بيمهاي براي حذف
پوشش ريسکهاي جزئي و کوچک که به صورت
ساالنه بخش زيادي از منابع بيمه کشاورزي را به خود
اختصاص ميدهد ،از ديگر اقدامات صورت گرفته از
سوي صندوق بيمه است .يير در شيوههاي بيمهگري
و برقراري روشهاي بيمههاي گروهي ،منطقهاي،
تضمين توليد و تفکيک عمليات اجرايي بيمه
طيور به دو بخش عمومي (با پوشش

18

خطرات قهري و طبيعي و حذف کانونهای آلوده) و
بيمه تکميلي (با پوشش عوامل بيماريزاي غير قابل
کنترل) با هماهنگيهاي انجام شده با سازمانهاي
متولي و تشکلهاي صنفي طيور از مواردي است
که صندوق بيمه انجام داده و اين در حالي است
که تدوين بيمههاي تکميلي در محصوالت براي
کاهش بار مالي دولت در تعرفهها و فراهم کردن
زمينه مشارکت توليدکنندگان در مديريت
ريسک واحدهایی نظير مرغ تخمگذار و همچنين
ايجاد سيستم جامع بيمه کشاورزي برمبناي
 Cre Insurance Systemبا قابليت انجام يکپارچه
تمامی امور شامل صدور بيمهنامه ،فرآيند ارزيابي،
امور مالي ،نظارت و پايش نيز از ديگر فعاليتهاي
اين صندوق است.

صندوق بيمه محصوالت
کشاورزي در طول يک دهه
اخير توانسته با عملکرد باال
در رديف  5کشور اول جهان
از نظر عمليات بيمه کشاورزي
قرار گيرد

