بوليصة التأمين على مسؤولية شركات النقل
حيث إن المؤمن عليه المذكور اسمه في الملحق المرفق بهذا العقد قد تقدم  ،من خالل العرض الذي يمثل
أساس هذا العقد والذي قد تم إدراجه فيه  ،إلى الشركة ( المشار إليها فيما يلي باسم “شركات التأمين“ )
بطلب الحصول على التأمين الوارد في هذا العقد فيما يتعلق بالمسئولية التي تنشأ خالل فترة التأمين  ،وقد
دفع أو وافق على دفع االقساط نظير هذا التأمين.
مع مراعاة الشروط واألحكام والقيود واالستثناءات الواردة في بوليصة التأمين  ،توافق شركات التأمين
على تعويض المؤمن عليه فيما يتعلق بالتالي :
األخطار المغطاة
أ ) البضائع العابرة
المسئولية القانونية للمؤمن عليه  ،باعتباره الناقل أو أمين الحمولة  ،الناجمة عن الفقدان أو التلف الذي
يلحق بالبضائع كنتيجة للصواعق أو حريق أو انفجار أو تصادم أو انقالب أو انهيار كبرى  ،بما في ذلك
األضرار الناجمة عن وصول المياه إلى تلك البضائع خالل مدة بوليصة التأمين بموجب :
( أ ) شروط النقل التي تم استعراضها واعتمادها من قبل شركات التأمين ( والتي تعد الشروط
القياسية المتبعة من قبل جميع وكالء الشحن ) و/أو
( ب ) االتفاقيات المحلية و/أو الدولية  ،و/أو
( ج ) القانون العام أو القانون المدني بمقتضي النظام األساسي الذي ينص عليه
شريطة أن ال يتجاوز حد مسئولية شركات التأمين دائماً حدود المسئولية المنصوص عليها في
الملحق المرفق ببوليصة التأمين .
ب ) الخسارة غير المباشرة
المسئولية القانونية للمؤمن عليه الناجمة عن الخسارة التبعية أو غير المباشرة  ،والتي تكون نتيجة لخسارة
أو تدمير أو تلف البضائع العابرة  ،باستثناء أية مسئولية أخرى ناجمة عن :
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( أ ) تأخير تسليم أي من البضائع العابرة التي تم االتفاق تعاقدياً على وقت وتاريخ تسليمها من
قبل المؤمن عليه  ،ما لم يتم الحصول على موافقة مسبقة من شركات التأمين  ،وما لم يتم دفع أي
قسط إضافي مطلوب؛
( ب ) فقدان أو تلف أية بضائع يملكها المؤمن عليه؛
( ج ) الوفاة أو اإلصابة الجسدية التي تلحق بأي شخص أو كائن حي؛
( د ) الفقدان أو التلف الذي يلحق بأية ممتلكات تخص الغير بخالف تلك البضائع العابرة.
شريطة أال يتجاوز دائماً حد مسئولية شركات التأمين فيما يتعلق بتلك الخسارة التبعية أو غير المباشرة ما
يلي :
(  ) 1فيما يتعلق بأي خسارة ناجمة عن التأخير  ،فإن ذلك المبلغ ال يتجاوز رسوم النقل فيما
يتعلق بالسلعة أو السلع المتأخرة؛
(  ) 2فيما يتعلق بالمجمل خالل أي فترة سنوية واحدة من فترات التأمين  ،فإن ذلك المبلغ يتم
حسابه بالدوالر األمريكي أو ما يعادله بالعملة.

ج ) التكاليف والمصاريف
كافة التكاليف والمصاريف المتكبدة أو ذات الصلة بادعاء أي استحقاق بموجب هذا فيما يتعلق بالبضائع
العابرة و/أو المتكبدة لتفادي أية ادعاء والتي قد تكون في حال خالف ذلك قابلة لالسترداد بموجب هذا :
أ)

 .1المتكبدة بموافقة شركات التأمين؛
 .2القابلة لالسترداد من قبل المدعي من المؤمن عليه.

ب ) التي تكبدها المؤمن عليه بشكل ضروري ومعقول
 .1فيما يتعلق بسالمة وتسليم البضائع العابرة؛
 .2في إزالة البضائع التالفة أو المدمرة والتخلص منها.
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د ) األشرعة والحبال وما إلى ذلك :
كافة مخاطر الفقدان و/أو التلف المادي الذي يلحق األشرعة والحبال ومواد التعبئة والتغليف والمعدات
المماثلة ( باستثناء الحاويات ) أو ممتلكات المؤمن عليه  ،وتم النقل بواسطة وسائل المؤمن عليه
مع مراعاة الحد الذي ُيقدر بحوالي  1.000.00دوالر أمريكي أو ما يعادله بعملة أخرى  ،تخضع كل
مركبة لخصم قيمته  25دوالر أمريكي أو ما يعادله بعملة أخرى نظير ادعاء واحد.
ه ) أمتعة السائقين الشخصية :
فقدان أو تدمير أو تلف األمتعة الشخصية الخاصة بالسائقين أثناء وجودها في أي مركبة يديرها المؤمن
عليه وتخضع لتأمين شركات التأمين فإن المسئولية ال تتجاوز  1.000/-دوالر أمريكي أو ما يعادلها
بعملة أخرى  ،فيما يتعلق بحالة فقدان واحدة  ،وال تتجاوز  250دوالر أمريكي أو ما يعدله بعملة أخرى
عن كل صنف
ال تكون شركات التأمين مسئولة عن :
أ ) أول دفعة وقيمتها 25/-دوالر أمريكي أو ما يعادلها بعملة أخرى  ،فيما يتعلق بكل ادعاء؛
ب ) األموال النقدية واألوراق النقدية والشيكات وبطاقات االئتمان والطوابع األوراق المالية والمجوهرات
والساعات والفراء والكاميرات وأجهزة الراديو والتليفزيونات وأجهزة التسجيل ومسجالت الفيديو
وغيرها؛
ج ) الفقدان أو التلف أو الضرر الذي تسببه أو الناتج عن العثة أو الهوام أو البلى العادي أو التدهور
التدريجي أو كسر السلع الهشة؛
د ) الخسائر الناجمة عن السرقة ما لم يتم قفل المركبة بشكل آمن عند تركها.
و ) التغطية اإلضافية :
أي طلب لزيادة أو تعديل التغطية المقدمة بموجب هذا  ،يجب إحالته لشركات التأمين للحصول على
موافقة مسبقة بشأنه.
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تحتفظ شركات التأمين بالحق في فرض قسط إضافي و/أو فرض شروط و/أو استثناءات إضافية نتيجة
لالتفاق على أي زيادة أو تعديل.
ال تفرض األحكام الواردة في البنود من ( أ ) إلى ( و )  ،إما بشكل فردي أو بشكل جماعي  ،زيادة حد
مسئولية شركات التأمين على النحو المبين في ملحق البوليصة.
تعريفات
في وثيقة التأمين هذه وملحق بوليصة التأمين وفي أي إقرار أو ملحق آخر  ،تحمل الكلمات التالية المعاني
التالية المحددة لها :
 “ .1البضائع “ على النحو المنصوص عليه في ملحق بوليصة التأمين.
 “ .2العابرة “ يُقصد بها البضائع العابرة خالل الفترة من وقت استالم أو حيازة البضائع أو وقوعها
تحت سيطرة المؤمن عليه أو مستعملي أو وكالء أو المتعاقدين من الباطن لدي المؤمن عليه داخل الحدود
اإلقليمية المحددة في الملحق المرفق طيه  ،حتى تسليمها وخروجها من سيطرة المؤمن عليه أو مستعملي
أو وكالء أو المتعاقدين من الباطن لدي المؤمن عليه  ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر  ،النقل ،
سواء بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة  ،براً أو بحراً أو جواً ( بما في ذلك الطرق والسكك
الحديدية والممرات المائية الداخلية ) والتخزين والتستيف والتعبئة والتغليف والفك والتحميل والتفريغ
وجميع عمليات الشحن.
 “ .3خسارة واحدة “ يُقصد بها جميع الخسائر والدمار واألضرار والتكاليف والمصاريف الناجمة عن
حدث واحد.
شروط بوليصة التأمين
(  ) 1عدم المساهمة
ال يصبح هذا التأمين نافذ المفعول لمصلحة أي شركة تأمين أو شركات تأمين أخرى  ،وال يسري عندما
يتم تغطية الفقدان بموجب أية تأمينات أخرى باستثناء ما يتعلق بأية مبالغ زائدة ال تغطيها تلك التأمينات
األخرى.
(  ) 2الحلول
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يقوم المؤمن عليه  ،بنا ًء على طلب وعلي نفقة شركات التأمين  ،بتنفيذ والتصريح بتنفيذ كافة تلك األفعال
واألعمال  ،التي تطلبها شركات التأمين بصورة معقولة لغرض إنفاذ أية حقوق وتعويضات  ،أو لغرض
الحصول على إعانة أو تعويض من األطراف األخرى  ،والذي تكون شركات التأمين أو تصبح مستحقة
له مقابل دفعها ألية مطالبة ناجمة بموجب هذا التأمين  ،سواء كانت تلك األفعال واألعمال الزمة أو
مطلوبة قبل أو بعد تعويض المؤمن عليه أو صاحب المطالبة من قبل شركات التأمين  ،ما لم يتم االتفاق
على خالف ذلك من قبل شركات التأمين.
(  ) 3تعديل القسط التأميني
يتم تنظيم القسط التأميني المستحق بموجب هذا وفقاً للمبلغ اإلجمالي لرسوم الشحن بما في ذلك رسوم
العبارة المستلمة أو المستحقة خالل كل مدة تأمين.
يقوم المؤمن عليه بتزويد شركات التأمين في غضون ثالثة أشهر من تاريخ انتهاء كل فترة تأمين  ،ببيان
صحيح يوضح ذلك المبلغ اإلجمالي الفعلي  ،وينبغي أن يختلف ذلك المبلغ عن المبلغ المقدر الذي بنا ًء
عليه تم دفع القسط التأميني .ويتم تسوية الفرق في القسط التأميني عن طريق دفع مبلغ مناسب لشركات
التأمين  ،أو الدفع وفق الحد األدنى للقسط التأميني المنصوص عليها في الملحق المرفق طيه  ،أو يتم
استرداده من قبل شركات التأمين  ،حسب مقتضي الحال .يجوز لشركات التأمين وفقاً لتقديرها المطلق ،
أن تطلب شهادة من محاسب أو مدقق الحسابات لدي المؤمن عليه  ،تؤكد على بيان المبلغ اإلجمالي
لرسوم الشحن.
(  ) 4اإللغاء
يجوز إلغاء التأمين في أي وقت من قبل شركات التأمين بموجب إشعار خطي يتم إرساله على آخر عنوان
معروف للمؤمن عليه بشكل صحيح عن طريق البريد المدفوع مسبقاً قبل اإللغاء بثالثين يوم.
يجب أن تتسلم شركات التأمين التي أرسلت اإلشعار قسط نسبي أو مكتسب أو تحتفظ به  ،أيهما أكبر.
(  ) 5صالحية المركبات
يتم صيانة كافة المركبات التي تقوم بنقل البضائع وفقاً ألحكام هذا التأمين للحفاظ عليها بحالة فعالة
وصالحة للسير على أن تخضع للصيانة الدورية.
5

(  ) 6احتياطات السالمة المعقولة
يتخذ المؤمن عليه في جميع األوقات كافة االحتياطات الوقائية المعقولة للحفاظ على سالمة البضائع.
(  ) 7اختيار السائقين
يمارس المؤمن عليه كل الحرص المعقول في اختيار وتعيين السائقين والموظفين اآلخرين المعنيين بنقل
البضائع.
(  ) 8المتعاقدين من الباطن
حيث يتم نقل البضائع العابرة من قبل متعاقد من الباطن معين من قبل المؤمن عليه أو تكون في حراسته
وتحت سيطرته  ،يقوم المؤمن عليه  ،كشرط مسبق لهذا التأمين  ،باتخاذ قدر معقول من الحرص لضمان
التالي :
(  ) 1التأمين على المتعاقدين من الباطن بقدر مسئولياتهم؛
(  ) 2التأكد من صدق وموثوقية ذلك المتعاقد من الباطن  ،ما لم يتم االتفاق على خالف ذلك من قبل
شركات التأمين.
ال يجوز منح فائدة بوليصة التأمين هذه ألي متعاقد من الباطن وال ألي شركات تأمين أخرى خاصة
بالمتعاقدين من الباطن.
(  ) 9اإلجراءات المتعلقة بالمطالبات
( أ ) إذا وقع أي حدث من المرجح أن يؤدي إلى مطالبة بموجب هذه التأمين  ،يقوم المؤمن عليه  ،في
أقرب وقت ممكن  ،بإرسال إشعار لشركات التأمين و/أو المسئولين عن تسوية الخسائر المحددين في
الملحق المرفق طيه  ،ويقوم أيضاً بتقديم التفاصيل الكاملة في هذا الشأن .يتم إرسال كل خطاب وإشعار
وأمر ودعوة وإخطار فيما يتعلق بذلك  ،إلى شركات التأمين بطريقة مباشرة أو عن طريق مسئولي تسوية
الخسائر على الفور عند استالمه .فيما يتعلق بأية مطالبات من هذا القبيل  ،ال يجوز إرسال أي إقرار أو
عرض أو وعد أو مبلغ مالي أو تعويض من قبل أو بالنيابة عن المؤمن عليه دون الحصول على موافقة
شركات التأمين الخطية المسبقة .يحق لشركات التأمين تولي وإجراء  ،باسم المؤمن عليه لمصلحة شركة
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التأمين  ،أية مطالبة بالتعويض أو أية تعويضات أو خالف ذلك  ،يكون لها السلطة التقديرية الكاملة في
إدارة أية إجراءات قانونية أو في تسوية أية مطالبة  ،ويقوم المؤمن عليه بتقديم كل المعلومات وكل الدعم
والمساعدة على النحو الذي تطلبه شركات التأمين.
( ب ) تُعفي شركات التأمين من كافة المسئوليات الناجمة عن المطالبات غير المقدمة بشكل خطي في
غضون سنة واحدة من تاريخ الفقدان أو الضرر  ،إال إذا رأت شركة التأمين خالف ذلك  ،وفقاً لتقديرها
المطلق.
األشياء المستثناة من بوليصة التأمين
ال تكون شركات التأمين مسئولة أمام المؤمن عليه عن التالي :
(  ) 1استثناء الحرب
الفقدان أو التلف أو الضرر أو التأخير أو مسئولية المؤمن عليه الناجمة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر
عن حدوث الحرب أو الغزو أو عن حدوث عدوان خارجي ( سواء كانت الحرب معلنة أو غير معلنة ) أو
عن الحرب األهلية أو العصيان المدني أو الثورة أو التمرد أو السلطة المغتصبة أو التأمين أو المصادرة
أو تدمير أو خسارة البضائع  ،وأية ممتلكات أخرى عن طريق أو بموجب أمر صادر عن أية حكومة أو
سلطة عامة أو محلية.
(  ) 2بند استثناء األسلحة الكهرومغناطيسية والبيوكيميائية والبيولوجية والكيميائية والتلوث
اإلشعاعي.
(  ) 3استثناء اإلهالك الناجم عن االستخدام Nالعادي
الفقدان أو التلف أو الضرر أو التأخير أو مسئولية المؤمن عليه الناجمة عن اإلهالك نتيجة االستخدام
العادي أو عن العيب المتأصل أو طبيعة البضائع.

(  ) 4بند استثناء التبريد والعزل
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الفقدان أو التلف أو الضرر أو التأخير أو مسئولية المؤمن عليه الناجمة عن تعطل أو خلل في أجهزة
التبريد أو المبردات أو عن عدم كفاية أجهزة العزل ما لم يكون ذلك نتيجة لوسائل عرضية خارجية.
(  ) 5السلع المستثناة
الخيول األصيلة والماشية وسندات الخزانة والسبائك والنقود والسندات والصكوك والطوابع واألوراق
المالية واألرواح واألعمال الفنية والمجوهرات أو األشياء األخرى ذات القيمة العالية أو السلع الثمينة
واألسلحة والذخائر.
ما لم يتم الموافقة على ذلك على وجه التحديد من قبل شركات التأمين على وذلك وفقاً للشروط واألحكام
المقرر إتباعها قبل إرفاق تلك المسئولية ببوليصة التأمين.
(  ) 6االنفجارات الصوتية
المطالبات الناجمة بشكل مباشر عن موجات الضغط الناجمة عن الطائرات أو األجهزة الجوية األخرى
التي تسير بسرعة الصوت أو بسرعة تفوق سرعة الصوت.
(  ) 7االدعاءات الزائفة أو المضللة
إذا قام المؤمن عليه بتقديم أي ادعاء وتم اكتشاف أنه زائف أو مضلل  ،فيما يتعلق بالمبلغ أو خالف ذلك ،
يصبح هذا التأمين باطل والغي ويتم مصادرة كافة االدعاءات بموجب هذا.

(  ) 8التصرف المتعمد أو الطائش
ال يغطي هذا التأمين أية مسئولية أو خسارة أو ضرر يتكبده المؤمن عليه نتيجة ارتكابه لتصرف متعمد أو
طائش  ،ينتج عنه تكبد تلك المسئولية أو الفقدان أو التلف  ،بخالف التصرف الذي ال ينتج عنه مثل هذه
المسئولية أو الفقدان أو التلف.
(  ) 9الجزاءات التأديبية
المبلغ المحكوم به على المؤمن عليه بشكل جزائي أو تحذيري فيما يتعلق باإلضرار .
8

(  ) 10اإلعسار
أية مطالبة ناجمة عن اإلعسار أو االنهيار المالي للمؤمن عليه.
(  ) 11الممنوعات
فقدان أو تلف البضائع أو المسئوليات الناجمة عن بضائع ممنوع تداولها وف ًقا للقانون.
(  ) 12بند االختصاص القضائي
تخضع هذه البوليصة للقانون اإلنجليزي وممارسته وتنطبق على األحكام الصادرة عن أو التي تم
الحصول عليها من محكمة ذات اختصاص قضائي ضمن محاكم اإلمارات العربية المتحدة فقط.
(  ) 13بند استثناء المخاطر النووية والسياسية
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