وثيقة تأمين على البضائع البحرية
وثيقة تأمين صادرة عن شركة طوكيو مارين أند نيتشيدو فايرانشور انس كومباني ليمتد

طوكيو مارين
نيتشيدو

الشروط املحددة في جدول الوثيقة املرفق تطبق فقط على هذا التأمين
شروط التأمين البحري  -بضائع (أ)
املخاطر املغطاة
املخاطر
 -1يغطي هذا التأمين كافة املخاطر التي ينتج عنها خسائر أو أضرار تلحق باألشياء املؤمن عليها فيما عدا ما هو مستثنى بموجب أحكام الشروط  6 ، 5 ، 4و  7أدناه.
العوارية العامة
 -2يغطي هذا التأمين العوارية العامة ومصاريف اإلنقاذ التي يتم تسويتها أو تحديدها وفقا لعقد النقل البحري و/أو القانون والعرف املعمول بهما ،ويتم تكبدها لتجنب ،أو
فيما له عالقة بتجنب خسارة أيا كان سببها فيما عدا األسباب املستثناة بموجب أحكام الشروط  6 ، 5 ، 4و  7أدناه.
شروط مسؤولية التصادم املشتركة
 -3يمتد هذا التأمين لتعويض املؤمن له عن املسؤولية التي يتعرض لها بمقتض ى أحكام شرط مسؤولية التصادم املشتركة الوارد في عقد النقل ،وذلك فيما يتعلق بأي من
املخاطر املؤمنة بموجب هذا العقد ،وفي حال أي مطالبة من مالكي السفينة تطبيقا ألحكام الشرط املذكور ،يوافق املؤمن له على إخطار شركة التأمين التي سيكون لها
الحق عندئذ في الدفاع عن املؤمن له ضد هذه املطالبة وعلى نفقتها الخاصة.
االستثناءات
 -4ال يغطي هذا التأمين بأي حال من األحوال:
 1-4الخسائر أو األضرار أو املصاريف التي تنسب إلى سوء تصرف مقصود من املؤمن له.
 2-4التسرب العادي ،أو النقص الطبيعي في الوزن أو الحجم ،أو البلى والتمزق واالستهالك العادي لألشياء املؤمن عليها.
 3-4الخسارة أو الضرر أو النفقات التي يكون سببها عدم كفاية أو عدم مالئمة تغليف أو تجهيز األشياء املؤمن عليها لتتحمل الحوادث العادية التي تتعرض لها عملية النقل
املؤمن عليها ،عندما يكون التغليق والتجهيز قد تم بمعرفة املؤمن له أو مستخدميه أو قبل االرتباط بهذا التأمين( ،ألغراض هذه الشروط فإن عبارة "تغليف" سوف
تشمل التستيف في الحاوية وإن عبارة "املستخدمين" سوف لن تشمل املقاولين املستقلين).
 4-4الخسائر أو األضرار أو املصاريف الناشئة عن عيب ذاتي أو عن طبيعة األشياء املؤمن عليها.
 5-4الخسائر أو األضرار أو املصاريف التي يكون سببها املباشر التأخير ،حتى ولو كان التأخير نتيجة خطر مؤمن ضده (فيما عدا املصاريف املستحقة األداء بموجب الشرط
 2أعاله).
 6-4الخسائر أو األضرار أو املصاريف الناشئة عن اإلعسار املالي أو عدم املالءة املالية ملالكي السفينة أو مديريها أو مستأجريها أو مشغليها ،إذ تبين أن املؤمن له وقت
تحميل األشياء املؤمن عليها على السفينة كان على علم ،أو ينبغي ضمن الظروف الطبيعية للعمل التجاري أن يكون على علم بأن مثل هذا اإلعسار أو عدم املالءة
املالية يمكن أن يمنع متابعة الرحلة ملسارها الطبيعي.
لن يطبق هذا االستثناء عندما يكون عقد التأمين قد تم التخلي عنه للطرف املطالب بالتعويض وفقا لهذه الوثيقة والذي يكون قد أشترى أو وافق على شراء األشياء
املؤمن عليها بحسن نية بموجب عقد ملزم.
 7-4الخسائر أو األضرار أو املصاريف الناشئة عن االستعمال املباشر أو غير املباشر ألي سالح حربي يستخدم فيه االنشطار و/أو االنصهار الذري أو النووي أو أي تفاعل
آخر مشابه أو تستخدم فيه قوة مشعة أو مادة مشعة.

 1-5ال يغطي هذا التأمين بأي حال الخسائر أو األضرار أو املصاريف الناشئة عن:
 1-1-5عدم صالحية السفينة أو القارب للمالحة أو عدم مالئمة السفينة أو القارب للنقل اآلمن لألشياء املؤمن عليها ،وذلك عندما يكون املؤمن له على علم بعدم
صالحية أو عدم مالئمة السفينة أو القارب في وقت تحميل األشياء املؤمن عليها فيها.
 2-1-5عدم مالئمة واسطة النقل أو الحاوية للنقل اآلمن لألشياء املؤمن عليها ،إذ تبين أن التحميل فيها أو عليها قد تم قبل بدء سريان هذا التأمين أو بواسطة املؤمن
له أو مستخدميه وأنهم كانوا على علم بعدم املالئمة في وقت التحميل.
 2-5لن يطبق االستثناء  1-1-5أعاله إذا تبين أن عقد التأمين قد تم التخلي عنه إلى الطرف املطالب بالتعويض وفقا ألحكام هذه الوثيقة والذي أشترى أو وافق على شراء
األشياء املؤمن عليها بحسن نية وبموجب عقد ملزم.
 3-5تنازل شركة التأمين عن التمسك بأي إخالل في التعهدات الضمنية بصالحية السفينة للمالحة ومالئمتها لنقل األشياء املؤمن عليها إلى وجهتها املقصودة.
 -6ال يغطي هذا التأمين بأي حال الخسائر أو األضرار أو املصاريف التي يكون سببها:
 1-6الحرب أو الحرب األهلية أو الثورة أو التمرد أو العصيان املسلح ،أو النزاعات األهلية الناجمة عن ذلك ،أو أي عمل عدائي من قبل قوة محاربة أو ضدها.
 2-6االستيالء أو الحجز أو القبض أو اإليقاف أو املنع (باستثناء القرصنة) وما ينشأ عنها أو عن محاولة القيام بها من نتائج.
 3-6األلغام أو الطوربيدات أو القنابل ،أو غيرها من أدوات الحرب املتروكة.
 -7ال يغطي هذا التأمين بأي حال الخسائر أو األضرار أو املصاريف:
 1-7التي يسببها املضربون ،أو العمال املمنوعون من دخول أماكن العمل ،أو األشخاص املشاركون في قالقل عمالية أو في حوادث شغب أو اضطرابات أهلية.
 2-7الناتجة عن االضطرابات أو منع الدخول إلى أماكن العمل أو القالقل العمالية أو الشغب أو االضطرابات األهلية.
 3-7التي يسببها أي عمل من أعمال اإلرهاب يقوم به أي شخص بالنيابة عن أو باالرتباط مع أي منظمة تنفذ نشاطات مباشرة تهدف إلى اإلطاحة بأي حكومة سواء كانت
شرعية أو غير شرعية أو التأثير عليها باستخدام القوة أو العنف.
 4-7التي يسببها أي شخص يعمل بدافع سياس ي ،إيديولوجي ،أو عقائدي.

مدة التأمين
 -8شرط النقل
 1-8وفقا للشرط رقم  11أدناه ،يبدأ سريان هذا التأمين من وقت أول تحرك لألشياء املؤمن عليها في املستودع أو محل التخزين بمكان بدء النقل املسمى في الوثيقة لغرض
التحميل الفوري في أو على مركبة النقل أو أي واسطة نقل أخرى لبدء عملية النقل ،ويستمر طوال املسار الطبيعي للنقل وينتهي إما:
 1-1-8عند اكتمال التفريغ من املركبة الناقلة أو أي واسطة نقل أخرى في املستودع ،أو مكان التخزين النهائي في جهة الوصول املسماة في عقد النقل،
 2-1-8عند اكتمال التفريغ من املركبة الناقلة أو أي واسطة نقل أخرى في مخزن أو مكان تخزين آخر ،سواء كان في جهة الوصول املسماة بعقد التأمين أو قبلها،
والتي أختارها املؤمن له أو مستخدميه لغرض التخزين أو للتقسيم أو للتوزيع ،أو
 3-1-8عندما يختار املؤمن له أو مستخدميه استخدام أي مركبة أو أي واسطة نقل أخرى أو أي حاوية للتخزين بخالف تلك املحددة في املسار املعتاد للنقل ،أو
 4-1-8بانقضاء  60يوما على إتمام عملية تفريغ األشياء املؤمن عليها من السفينة العابرة للبحار في امليناء النهائي للتفريغ ،أيهما يحدث أوال.
 2-8إذا حدث ،بعد تفريغ األشياء املؤمن عليها من السفينة العابرة للبحار في ميناء التفريغ ولكن قبل انتهاء مدة التأمين ،وتبين أنه سوف يتم شحن األشياء املؤمن عليها

إلى جهة وصول أخرى ،فإن هذا التأمين مع بقائه خاضعا لألحكام املذكورة بالشروط  1-1-8إلى  4-1-8لن يمتد إلى ما بعد أول تحرك لألشياء املؤمن عليها ملباشرة
نقلها إلى جهة الوصول األخرى.
 3-8يظل هذا التأمين ساري املفعول (مع مراعاة أحكام االنقضاء املنصوص عليها بالشروط  1-1-8إلى  4-1-8أعاله وأحكام الشرط  9أدناه) أثناء التأخير الخارج عن سيطرة
املؤمن له ،أو أي انحراف للسفينة ،أو تفريغ اضطراري أو إعادة الشحن أو النقل من سفينة إلى أخرى وخالل أي تغيير في املخاطرة ناش ئ عن ممارسة مالكي السفينة
أو مستأجريها لرخصة ممنوحة لهم في عقد النقل.
انتهاء عقد النقل
 -9إذا حدث ،بسبب ظروف خارج سيطرة املؤمن له ،سواء تم إنهاء عقد النقل في ميناء أو مكان غير جهة الوصول املسماة فيه أو أنهيت عملية النقل بطريقة أخرى قبل عدم
تفريغ األشياء املؤمن عليها على النحو املنصوص عليه في الشرط  8أعاله ،فإن التأمين ينتهي أيضا ،ما لم يتم تقديم إخطار فوري إلى شركة التأمين بطلب استمرار التغطية
وعندها يظل التأمين ساري املفعول ،بشرط أداء قسط إضافي إذا طلبت شركة التأمين ذلك  -إما:
 1-9حتى يتم بيع وتسليم األشياء املؤمن عليها في ذلك امليناء أو املكان أو إذا لم يتفق بشكل خاص على خالف ذلك ،حتى انقضاء  60يوما بعد وصول األشياء املؤمن عليها
إلى ذلك امليناء أو املكان ،أيهما أسبق في الحصول ،أو
 2-9حتى انتهاء عقد التأمين وفقا ألحكام الشرط  8أعاله ،إذا تم شحن األشياء املؤمن عليها خالل مدة الـ  60يوما املذكورة (أو أي تمديد لها يتفق عليه) إلى جهة الوصول
املسماة في هذه الوثيقة أو أية جهة وصول أخرى.
 -10تغييرالرحلة
 1-10عندما يتم تغيير جهة الوصول من قبل املؤمن له بعد سريان هذا التأمين ،يشترط أن يتم تقديم إخطار فوري إلى شركة التأمين بذلك لغرض االتفاق على شروط
وأسعار التأمين ،وفي حالة حدوث خسارة قبل التوصل لهذا االتفاق ،يمكن أن تستمر التغطية ولكن فقط إذا توفرت بشروط وأسعار السوق املناسبة.
 2-10عندما يتم بدء نقل األشياء املؤمن عليها وفقا ملا هو محدد في هذا التأمين (وفقا للشرط رقم  )1-8ولكن بدون معرفة املؤمن له أو مستخدميه بأن السفينة أبحرت
إلى جهة وصول أخرى فإن هذا التأمين يعتبر قد بدأ سريان مفعوله ملثل هذا النقل.
املطالبات
املصلحة التأمينية
 1-11يجب أن يكون للمؤمن له مصلحة تأمينية في الش يء املؤمن عليه وقت الخسارة حتى يحق له املطالبة بالتعويض بموجب هذا العقد.
 2-11يحق للمؤمن له ،رهنا بتحقق الشرط  1-11أعاله ،الحصول على التعويض عن الخسارة املؤمن عليها الحاصلة أثناء املدة املغطاة بهذا التأمين ،حتى ولو كانت الخسارة
قد حصلت قبل إبرام عقد التأمين ،إال إذا كان املؤمن له على علم بالخسارة وكانت شركة التأمين تجهلها.
مصاريف الشحن
 -12إذا حدث ،نتيجة وقوع خطر مغطى بهذا التأمين ،أن أنهيت الرحلة املؤمنة في ميناء أو مكان آخر غير ذلك امليناء أو املكان املحدد في وثيقة التأمين ،فإن شركة التأمين
تقوم بتعويض املؤمن له عن أية مصاريف إضافية يكون قد تكبدها بصورة صحيحة ومعقولة في تفريغ وتخزين وشحن األشياء املؤمن عليها إلى جهة الوصول املحددة
في هذه الوثيقة.
ال تطبق أحكام الشرط  12على العوارية العامة ومصاريف اإلنقاذ ،ويخضع لالستثناءات الواردة في الشروط  6 ،5 ، 4و 7أعاله ،وال يشمل املصاريف الناشئة عن
خطأ أو إهمال أو إعسار املؤمن لهم أو مستخدميهم.
الخسارة الكلية التقديرية
 -13ال تجوز املطالبة بموجب هذه الوثيقة بالخسارة الكلية التقديرية إال إذا تم التخلي ألسباب معقولة عن الش يء املؤمن عليه إما ألن هالكه هالكا كليا فعال يبدو غير

قابل للتجنب أو ألن كلفة استعادته وإعادة تجهيزه وشحنه إلى جهة الوصول املسماة في الوثيقة تتجاوز قيمته عند الوصول.
القيمة الزائدة
 1-14إذا أجرى املؤمن له أي تأمين بقيمة إضافية على األشياء املؤمن عليها بموجب هذه الوثيقة ،فإن القيمة املتفق عليها لألشياء املؤمن عليها سوف تعتبر قد زيدت
لتشمل القيمة املؤمنة بموجب هذه الوثيقة وكافة التأمينات اإلضافية التي تغطي الخسارة.
وتصبح مسؤولية شركة التأمين بموجب هذه الوثيقة معادلة لنسبة مبلغ التأمين في هذه الوثيقة إلى مجموع املبالغ املؤمن بها على األشياء املؤمن عليها.
وفي حال املطالبة بتعويض يتوجب على املؤمن له أن يزود شركة التأمين بما يثبت مبالغ التأمين لكافة التأمينات األخرى.
 2-14يطبق الشرط التالي في حال كون هذا التأمين تأمينا زائد القيمة:
تعتبر القيمة املتفق عليها مساوية إلجمالي مبلغ التأمين األصلي وجميع التأمينات املعقودة لزيادة القيمة من قبل املؤمن له لتغطية الخسارة ،وتصبح مسؤولية شركة
التأمين بموجب هذه الوثيقة متناسبة مع نسبة مبلغ التأمين في الوثيقة إلى مبلغ التأمين اإلجمالي املذكور.
في حال املطالبة بتعويض ،يتوجب على املؤمن له ،أن يزود شركة التأمين باملستندات املثبتة لجميع عقود التأمين األخرى.
االستفادة من التأمين
 -15هذا التأمين
 1-15يغطي املؤمن له والذي يشمل الشخص املطالب بالتعويض سواء كان الشخص الذي تعاقد على التأمين أو الشخص الذي تم التخلي عن التأمين لصالحه.
 2-15ال ينبغي أن تؤول الفائدة من هذا التأمين إلى الناقل أو أي أمين بضاعة أخر.
تقليل الخسائر
واجبات املؤمن له
 -16يجب على املؤمن له ومستخدميه ووكالئه ،فيما يتعلق بالخسارة القابلة للتعويض بموجب هذه الوثيقة:
 1-16أن يتخذوا كافة التدابير املعقولة بغية تفادي أو تقليل هذه الخسارة ،و
 2-16أن يتأكدوا من أن كافة الحقوق تجاه الناقلين وأمناء البضاعة واألطراف الثالثة األخرى قد تمت املحافظة عليها وممارستها على نحو صحيح ،وعلى شركة التأمين أن
تعوض املؤمن لهم ،باإلضافة إلى أية خسارة قابلة للتعويض بموجب هذه الوثيقة ،عن أية مصاريف يتكبدونها بصورة صحيحة ومعقولة في سبيل تأديتهم لهذه
الواجبات.
 -17التنازل
 1-17ال تعتبر اإلجراءات التي يتخذها املؤمن لهم أو شركة التأمين بغرض إنقاذ أو حماية أو استرداد الش يء املؤمن عليه تنازال أو قبوال بالتخلي عنها أو إجحافا على أي نحو
آخر بحقوق أي من الطرفين.
تجنب التأخير
 -18من شروط هذا التأمين أن يتصرف املؤمن لهم بهمة وسرعة معقولة في كافة الظروف التي تقع ضمن نطاق سيطرتهم.

القانون والعرف
 -19يخضع هذا التأمين للقانون والعرف السائدين في بلد إصدار الوثيقة.
َ
مالحظة :من الضروري أن يقوم املؤمن لهم ،في حال طلب استمرار التغطية بموجب الشرط  ،9أو تم اإلخطار بتغيير جهة الوصول بموجب الشرط  ،10بتسليم إخطار
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شروط التأمين البحري  -بضائع (ب)
املخاطر املغطاة
األخطار
 -1يغطي هذا التأمين باستثناء ما هو منصوصا عليه في الشروط  6 ، 5 ، 4و  7أدناه،
 1-1الخسائر أو األضرار التي تصيب األشياء املؤمن عليها والتي يعزى سببها بصورة معقولة إلى:

1-1-1
2-1-1
3-1-1
4-1-1
5-1-1
6-1-1

الحريق أو االنفجار.
جنوح أو شحوط أو غرف أو انقالب السفينة أو املركب.
انقالب أو خروج واسطة النقل البري عن السكة.
تصادم أو احتكاك السفينة أو املركب أو واسطة النقل بأي جسم خارجي عدا املاء.
تفريغ األشياء املؤمن عليها في ميناء إغاثة.
الزلزال أو ثورة البراكين أو الصواعق.

 2-1الخسائر أو األضرار التي تلحق باألشياء املؤمن عليها ويكون سببها:
1-2-1
2-2-1
3-2-1

التضحية في العوارية العامة.
الرمي أو اكتساح األمواج لسطح السفينة أو املركب.
دخول مياه البحر أو البحيرة أو النهر إلى السفينة أو املركب أو واسطة النقل أو الحاوية ،أو الشاحنة أو مكان التخزين.

 3-1الخسارة الكلية ألي طرد يفقد بسقوطه من على متن السفينة أو بسقوطه أثناء التحميل على أو التفريغ من السفينة أو املركب.
العوارية العامة
 -2يغطي هذا التأمين العوارية العامة ومصاريف اإلنقاذ التي يتم تسويتها أو تحديدها وفقا لعقد النقل البحري و/أو القانون والعرف املعمول بهما ويتم تكبدها لتجنب ،أو
فيما له عالقة بتجنب خسارة أيا كان سببها فيما عدا األسباب املستثناة بموجب أحكام الشروط  6 ، 5 ، 4و  7أدناه.
شرط مسؤولية التصادم املشتركة
 -3يمتد هذا التأمين لتعويض املؤمن له عن املسؤولية التي يتعرض لها بمقتض ى أحكام شرط مسؤولية التصادم املشتركة الوارد في عقد النقل ،وذلك فيما يتعلق بأي من
األخطار املؤمنة بموجب هذا العقد ،وفي حال أي مطالبة من مالكي السفينة تطبيقا ألحكام الشرط املذكور ،يوافق املؤمن له على إخطار شركة التأمين التي سيكون لها
الحق عندئذ في الدفاع عن املؤمن له ضد هذه املطالبة وعلى نفقتها الخاصة.
االستثناءات
 -4ال يغطي هذا التأمين بأي حال من األحوال
 1-4الخسائر أو األضرار أو املصاريف التي تنسب إلى سوء تصرف مقصود من املؤمن له.
 2-4التسرب العادي ،أو النقص الطبيعي في الوزن أو الحجم ،أو البلى والتمزق واالستهالك العادي لألشياء املؤمن عليها.
 3-4الخسارة أو الضرر أو النفقات التي يكون سببها عدم كفاية أو عدم مالئمة تغليف أو تجهيز األشياء املؤمن عليها لتتحمل الحوادث العادية التي تتعرض لها عملية النقل
املؤمن عليها ،عندما يكون التغليف والتجهيز قد تم بمعرفة املؤمن له أو مستخدميه أو قبل االرتباط بهذا التأمين( ،ألغراض هذه الشروط فإن عبارة "تغليف" سوف
تشمل التستيف في الحاوية وأن عبارة "املستخدمين" سوف لن تشمل املقاولين املستقلين).

 4-4الخسائر أو األضرار أو املصاريف الناشئة عن عيب ذاتي أو عن طبيعة األشياء املؤمن عليها.
 5-4الخسائر أو األضرار أو املصاريف التي يكون سببها املباشر التأخير ،حتى ولو كان التأخير نتيجة خطر مؤمن ضده (فيما عدا املصاريف املستحقة األداء بموجب الشرط
 2أعاله).
 6-4الخسائر أو األضرار أو املصاريف الناشئة عن اإلعسار املالي أو عدم املالءة املالية ملالكي السفينة أو مديريها أو مستأجريها أو مشغليها ،إذا تبين أن املؤمن له وقت
تحميل األشياء املؤمن عليها على السفينة كان على علم ،أو ينبغي ضمن الظروف الطبيعية للعمل التجاري أن يكون على علم بأن مثل هذا اإلعسار أو عدم املالءة
املالية يمكن أن يمنع متابعة الرحلة ملسارها الطبيعي.
لن يطبق هذا االستثناء عندما يكون عقد التأمين قد تم التخلي عنه للطرف املطالب بالتعويض وفقا لهذه الوثيقة والذي يكون قد أشترى أو وافق على شراء األشياء
املومن عليها بحسن نية بموجب عقد ملزم.
 7-4األضرار أو اإلتالف املعتمد لألشياء املؤمن عليها أو أي جزء منها والناتجة عن عمل غير مشروع من قبل أي شخص أو أشخاص.
 8-4الخسائر أو األضرار أو املصاريف الناشئة عن االستعمال املباشر أو غير املباشر ألي سالح حربي يستخدم فيه االنشطار و/أو االنصهار الذري أو النووي أو أي تفاعل
آخر مشابه أو تستخدم فيه قوة مشعة أو مادة مشعة.
 1-5ال يغطي هذا التأمين بأي حال الخسائر أو األضرار أو املصاريف الناشئة عن:
 1-1-5عدم صالحية السفينة أو القارب للمالحة ،أو عدم مالئمة السفينة أو القارب للنقل اآلمن لألشياء املؤمن عليها ،وذلك عندما يكون املؤمن له على علم بعدم صالحية
أو عدم مالئمة السفينة أو القارب في وقت تحميل األشياء املؤمن عليها فيها.
 2-1-5عدم مالئمة واسطة النقل أو الحاوية للنقل اآلمن لألشياء املؤمن عليها ،إذا تبين أن التحميل فيها أو عليها قد تم قبل بدء سريان هذا التأمين أو بواسطة املؤمن له أو
مستخدميه وأنهم كانوا على علم بعدم املالئمة في وقت التحمل.
 2-5لن يطبق االستثناء  1-1-5أعاله إذا تبين أن عقد التأمين قد تم التخلي عنه إلى الطرف املطالب بالتعويض وفقا ألحكام هذه الوثيقة والذي أشترى أو وافق على شراء
األشياء املؤمن عليها بحسن نية وبموجب عقد ملزم.
 3-5تتنازل شركة التأمين عن التمسك بأي إخالل في التعهدات الضمنية بصالحية السفينة للمالحة ومالئمتها لنقل األشياء املومن عليها إلى وجهتها املقصودة.
 -6ال يغطي هذا التأمين بأي حال الخسائر أو األضرار أو املصاريف التي يكون سببها:
 1-6الحرب أو الحرب األهلية أو الثورة أو التمرد أو العصيان املسلح ،أو النزاعات األهلية الناجمة عن ذلك ،أو أي عمل عدائي من قبل قوة محاربة أو ضدها.
 2-6االستيالء أو الحجز أو القبض أو اإليقاف أو املنع وما ينشأ عنها أو عن محاولة القيام بها من نتائج.
 3-6األلغام أو الطوربيدات أو القنابل ،أو غيرها من أدوات الحرب املتروكة.
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ال يغطي هذا التأمين بأي حال الخسائر أو األضرار أو املصاريف:
 1-7التي يسببها املضربون ،أو العمال املمنوعون من دخول أماكن العمل ،أو األشخاص املشاركون في قالقل عمالية أو في حوادث شغب أو اضطرابات أهلية.
 2-7الناتجة عن االضطرابات أو منع الدخول إلى أماكن العمل أو القالقل العمالية أو الشغب أو االضطرابات األهلية.
 3-7التي يسببها أي عمل من أعمال اإلرهاب يقوم به أي شخص بالنيابة عن أو باالرتباط مع أي منظمة تنفذ نشاطات مباشرة تهدف إلى اإلطاحة بأي حكومة سواء كانت
شرعية أو غير شرعية أو التأثير عليها باستخدام القوة أو العنف.
 4-7التي يسببها أي شخص يعمل بدافع سياس ي ،ايديولوجي ،أو عقائدي.

مدة التأمين
 -8شرط النقل
 1-8وفقا للشرط رقم  11أدناه ،يبدأ سريان هذا التأمين من وقت أول تحرك لألشياء املؤمن عليها في املستودع أو محل التخزين بمكان بدء النقل املسمى في الوثيقة لغرض
التحميل الفوري في أو على مركبة النقل أو أي واسطة نقل أخرى لبدء عملية النقل ،ويستمر طوال املسار الطبيعي للنقل وينتهي إما:
 1-1-8عند اكتمال التفريغ من املركبة الناقلة أو أي واسطة نقل أخرى في املستودع ،أو مكان التخزين النهائي في جهة الوصول املسماة في عقد النقل.
 2-1-8عند اكتمال التفريغ من املركبة الناقلة أو أي واسطة نقل أخرى في مخزن أو مكان تخزين آخر ،سواء كان في جهة الوصول املسماة بعقد التأمين أو قبلها ،والتي
أختارها املؤمن له أو مستخدميه لغرض التخزين أو للتقسيم أو للتوزيع ،أو.
 3-1-8عندما يختار املؤمن له أو مستخدميه استخدام أي مركبة أو أي واسطة نقل أخرى أو أي حاوية للتخزين بخالف تلك املحددة في املسار املعتاد للنقل ،أو
 4-1-8بانقضاء  60يوما بعد إتمام تفريغ األشياء املؤمن عليها من السفينة العابرة للبحار في امليناء النهائي للتفريغ ،أيهما يحدث أوال.
 2-8إذا حدث ،بعد تفريغ األشياء املؤمن عليها من السفينة العابرة للبحار في ميناء التفريغ ولكن قبل انتهاء مدة التأمين ،وتبين أنه سوف يتم شحن األشياء املؤمن عليها
إلى جهة وصول أخرى ،فإن هذا التأمين مع بقائه خاضعا لألحكام املذكورة بالشروط  1-1-8إلى  4-1-8لن يمتد إلى ما بعد أول تحرك لألشياء املؤمن عليها ملباشرة نقلها
إلى جهة الوصول األخرى.
 3-8يظل هذا التأمين ساري املفعول (مع مراعاة أحكام االنقضاء املنصوص عليها بالشروط  1-1-8إلى  4-1-8أعاله وأحكام الشرط  9أدناه) أثناء التأخير الخارج عن سيطرة
املؤمن له ،أو أي انحراف للسفينة ،أو تفريغ اضطراري أو إعادة الشحن أو النقل من سفينة إلى أخرى وخالل أي تغيير في املخاطرة ناش ئ عن ممارسة مالكي السفينة
أو مستأجريها لرخصة ممنوحة لهم في عقد النقل.
انتهاء عقد النقل
 -9إذا حدث ،بسبب ظروف خارج سيطرة املؤمن له ،سواء تم إنهاء عقد النقل في ميناء أو مكان غير جهة الوصول املسماة فيه أو أنهيت عملية النقل بطريقة أخرى قبل عدم
تفريغ األشياء املؤمن عليها على النحو املنصوص عليه في الشرط  8أعاله ،فإن هذا التأمين ينتهي أيضا ،ما لم يتم تقديم إخطار فوري إلى شركة التأمين بطلب استمرار
التغطية وعندما يظل التأمين ساري املفعول ،بشرط أداء قسط إضافي إذا طلبت شركة التأمين ذلك  -إما:
 1-9حتى يتم بيع وتسليم األشياء املؤمن عليها في ذلك امليناء أو املكان أو إذا لم يتفق بشكل خاص على خالف ذلك ،حتى انقضاء  60يوما بعد وصول األشياء املؤمن عليها
إلى ذلك امليناء أو املكان ،أيهما أسبق في الحصول ،أو
 2-9حتى انتهاء عقد التأمين وفقا ألحكام الشرط  8أعاله ،إذا تم شحن األشياء املؤمن عليها خالل مدة الـ  60يوما املذكورة (أو أي تمديد لها يتفق عليه) إلى جهة الوصول
املسماة في هذه الوثيقة أو أية جهة وصول أخرى.
 -10تغيير الرحلة
 1-10عندما يتم تغيير جهة الوصول من قبل املؤمن له بعد سريان هذا التأمين ،يشترط أن يتم تقديم إخطار فوري إلى شركة التأمين بذلك لغرض االتفاق على شروط
وأسعار التأمين ،وفي حالة حدوث خسارة قبل التوصل لهذا االتفاق ،يمكن أن تستمر التغطية ولكن فقط إذا توفرت بشروط وأسعار السوق املناسبة.
 2-10عندما يتم بدء نقل األشياء املؤمن عليها وفقا ملا هو محدد في هذا التأمين (وفقا للشرط رقم  )1-8ولكن بدون معرفة املؤمن له أو مستخدميه بأن السفينة أبحرت
إلى جهة وصول أخرى فإن هذا التأمين يعتبر قد بدأ سريان مفعوله ملثل هذا النقل.

املطالبات
املصلحة التأمينية
 1-11يجب أن يكون للمؤمن له مصلحة تأمينية في الش يء املؤمن عليه وقت الخسارة حتى يحق له املطالبة بالتعويض بموجب هذا العقد.
 2-11يحق للمؤمن له ،رهنا بتحقق الشرط  1-11أعاله ،الحصول على التعويض عن الخسارة املؤمن عليها الحاصلة أثناء املدة املغطاة بهذا التأمين ،حتى ولو كانت الخسارة
قد حصلت قبل إبرام عقد التأمين ،إال إذا كان املؤمن له على علم بالخسارة وكانت شركة التأمين تجهلها.
مصاريف الشحن
 -12إذا حدث ،نتيجة وقوع خطر مغطى بهذا التأمين ،أن أنهيت الرحلة املؤمنة في ميناء أو مكان آخر غير ذلك امليناء أو املكان املحدد في وثيقة التأمين ،فإن شركة التأمين تقوم
بتعويض املؤمن له عن أية مصاريف إضافية يكون قد تكبدها بصورة صحيحة ومعقولة في تفريغ وتخزين وشحن األشياء املؤمن عليها إلى جهة الوصول املحددة في هذه
الوثيقة.
ال تطبق أحكام الشرط  12على العوارية العامة ومصاريف اإلنقاذ ،ويخضع لالستثناءات الواردة في الشروط  6 ، 5 ، 4و  7أعاله ،وال يشمل املصاريف الناشئة عن خطأ
أو إهمال أو إعسار املؤمن لهم أو مستخدميهم.
الخسارة الكلية التقديرية
 -13ال تجوز املطالبة بموجب هذه الوثيقة بالخسارة الكلية التقديرية إال إذا تم التخلي ألسباب معقولة عن الش يء املؤمن عليه إما ألن هالكه هالكا كليا فعليا يبدو غير قابل
للتجنب أو ألن كلفة استعادته وإعادة تجهيزه وشحنه إلى جهة الوصول املسماة في الوثيقة تتجاوز قيمته عند الوصول.
القيمة الزائدة
 1-14إذا أجرى املؤمن له أي تأمين إضافية على األشياء املؤمن عليها بموجب هذه الوثيقة ،فإن القيمة املتفق عليها لألشياء املؤمن عليها سوف تعتبر قد زيدت لتشمل
القيمة املؤمنة بموجب هذه الوثيقة وكافة التأمينات اإلضافية التي تغطي الخسارة.
وتصبح مسؤولية شركة التأمين بموجب هذه الوثيقة معادلة لنسبة مبلغ التأمين في هذه الوثيقة إلى مجموع املبالغ املؤمن بها على األشياء املؤمن عليها.
وفي حال املطالبة بتعويض يتوجب على املؤمن له أن يزود شركة التأمين بما يثبت مبالغ التأمين لكافة التأمينات األخرى.
 2-14يطبق الشرط التالي في حال كون هذا التأمين تأمينا زائد القيمة:
تعتبر القيمة املتفق عليها مساوية إلجمالي مبلغ التأمين األصلي وجميع التأمينات املعقودة لزيادة القيمة من قبل املؤمن له لتغطية الخسارة ،وتصبح مسؤولية شركة
التأمينات بموجب هذه الوثيقة متناسبة مع نسبة مبلغ التأمين في الوثيقة إلى مبلغ التأمين اإلجمالي املذكور.
في حال املطالبة بتعويض ،يتوجب على املؤمن له ،أن يزود شركة التأمين باملستندات املثبتة لجميع عقود التأمين األخرى.
االستفادة من التأمين
 -15هذا التأمين
 1-15يغطي املؤمن له والذي يشمل الشخص املطالب بالتعويض سواء كان الشخص الذي تعاقد على التأمين أو الشخص الذي تم التخلي عن التأمين لصالحه.
 2-15ال ينبغي أن تؤول الفائدة من هذا التأمين إلى الناقل أو أي أمين بضاعة أخر.

تقليل الخسائر
واجبات املؤمن له
 -16يجب على املؤمن له ومستخدميه ووكالئه ،فيما يتعلق بالخسارة القابلة للتعويض بموجب هذه الوثيقة:
 1-16أن يتخذوا كافة التدابير املعقولة بغية تفادي أو تقليل هذه الخسارة ،و
 2-16أن يتأكدوا من أن كافة الحقوق تجاه الناقلين وأمناء البضاعة واألطراف الثالثة األخرى قد تمت املحافظة عليها وممارستها على نحو صحيح ،وعلى شركة التأمين أن
تعوض املؤمن لهم ،باإلضافة إلى أية خسارة قابلة للتعويض بموجب هذه الوثيقة ،عن أية مصاريف يتكبدونها بصورة صحيحة ومعقولة في سبيل تأديتهم لهذه
الواجبات.
التنازل
 -17ال تعتبر اإلجراءات التي يتخذها املؤمن لهم أو شركة التأمين بغرض إنقاذ أو حماية أو استرداد الش يء املؤمن عليه تنازال أو قبوال بالتخلي عنها أو إجحافا على أي نحو آخر
بحقوق أي من الطرفين.
تجنب التأخير
 -18من شروط هذا التأمين أن يتصرف املؤمن لهم بهمة وسرعة معقولة في كافة الظروف التي تقع ضمن نطاق سيطرتهم.
القانون والعرف
 -19يخضع هذا التأمين للقانون والعرف السائدين في بلد إصدار الوثيقة.
َ
مالحظة :من الضروري أن يقوم املؤمن لهم ،في حال طلب استمرار التغطية بموجب الشرط  ،9أو تم اإلخطار بتغيير جهة الوصول بموجب الشرط  ،10بتسليم إخطار
فوري بذلك إلى شركة التأمين ،ويتوقف حقهم في هذه التغطية على امتثالهم لهذا االلتزام.
.
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شروط التأمين البحري  -بضائع (ج)
املخاطر املغطاة
األخطار
 -1يغطي هذا التأمين باستثناء ما هو منصوصا عليه في الشروط  6 ، 5 ، 4و  7أدناه،
 1-1الخسائر أو األضرار التي تصيب األشياء املؤمن عليها والتي يعزى سببها بصورة معقولة إلى:
 1-1-1الحريق أو االنفجار.
 2-1-1جنوح أو شحوط أو غرف أو انقالب السفينة أو املركب.
 3-1-1انقالب أو خروج واسطة النقل البري عن السكة.
 4-1-1تصادم أو احتكاك السفينة أو املركب أو واسطة النقل بأي جسم خارجي عدا املاء.
 5-1-1تفريغ األشياء املؤمن عليها في ميناء إغاثة.
 2-1الخسائر أو األضرار التي تلحق باألشياء املؤمن عليها ويكون سببها:
 1-2-1التضحية في العوارية العامة.
 2-2-1رمي األشياء املؤمن عليها في البحر.
العوارية العامة
 -2يغطي هذا التأمين العوارية العامة ومصاريف اإلنقاذ التي يتم تسويتها أو تحديدها وفقا لعقد النقل البحري و/أو القانون والعرف املعمول بهما ويتم تكبدها لتجنب ،أو
فيما له عالقة بتجنب خسارة أيا كان سببها فيما عدا األسباب املستثناة بموجب أحكام الشروط  6 ، 5 ، 4و  7أدناه.
شرط مسؤولية التصادم املشتركة
 -3يمتد هذا التأمين لتعويض املؤمن له عن املسؤولية التي يتعرض لها بمقتض ى أحكام شرط مسؤولية التصادم املشتركة الوارد في عقد النقل ،وذلك فيما يتعلق بأي من
املخاطر املؤمنة بموجب هذا العقد ،وفي حال أي مطالبة من مالكي السفينة تطبيقا ألحكام الشرط املذكور ،يوافق املؤمن له على إخطار شركة التأمين التي سيكون لها
الحق عندئذ في الدفاع عن املؤمن له ضد هذه املطالبة وعلى نفقتها الخاصة.
االستثناءات
 -4ال يغطي هذا التأمين بأي حال من األحوال:
 1-4الخسائر أو األضرار أو املصاريف التي تنسب إلى سوء تصرف مقصود من املؤمن له.
 2-4التسرب العادي ،أو النقص الطبيعي في الوزن أو الحجم ،أو البلى والتمزق واالستهالك العادي لألشياء املؤمن عليها.

 3-4الخسارة أو الضرر أو النفقات التي يكون سببها عدم كفاية أو عدم مالئمة تغليف أو تجهيز األشياء املؤمن عليها لتتحمل الحوادث العادية التي تتعرض لها عملية النقل
املؤمن عليها ،عندما يكون التغليف والتجهيز قد تم بمعرفة املؤمن له أو مستخدميه أو قبل االرتباط بهذا التأمين( ،ألغراض هذه الشروط فإن عبارة "تغليف" سوف
تشمل التستيف في الحاوية وأن عبارة "املستخدمين" سوف لن تشمل املقاولين املستقلين).
 4-4الخسائر أو األضرار أو املصاريف الناشئة عن عيب ذاتي أو عن طبيعة األشياء املؤمن عليها.

 5-4الخسائر أو األضرار أو املصاريف التي يكون سببها املباشر التأخير ،حتى ولو كان التأخير نتيجة خطر مؤمن ضده (فيما عدا املصاريف املستحقة األداء بموجب الشرط
 2أعاله).
 6-4الخسائر أو األضرار أو املصاريف الناشئة عن اإلعسار املالي أو عدم املالءة املالية ملالكي السفينة أو مديريها أو مستأجريها أو مشغليها ،إذا تبين أن املؤمن له وقت
تحميل األشياء املؤمن عليها على السفينة كان على علم ،أو ينبغي ضمن الظروف الطبيعية للعمل التجاري أن يكون على علم بأن مثل هذا اإلعسار أو عدم املالءة
املالية يمكن أن يمنع متابعة الرحلة ملسارها الطبيعي.
لن يطبق هذا االستثناء عندما يكون عقد التأمين قد تم التخلي عنه للطرف املطالب بالتعويض وفقا لهذه الوثيقة والذي يكون قد أشترى أو وافق على شراء األشياء
املومن عليها بحسن نية بموجب عقد ملزم.
 7-4األضرار أو اإلتالف املعتمد لألشياء املؤمن عليها أو أي جزء منها والناتجة عن عمل غير مشروع من قبل أي شخص أو أشخاص.
 8-4الخسائر أو األضرار أو املصاريف الناشئة عن االستعمال املباشر أو غير املباشر ألي سالح حربي يستخدم فيه االنشطار و/أو االنصهار الذري أو النووي أو أي تفاعل
آخر مشابه أو تستخدم فيه قوة مشعة أو مادة مشعة.
 1-5ال يغطي هذا التأمين بأي حال الخسائر أو األضرار أو املصاريف الناشئة عن:
 1-1-5عدم صالحية السفينة أو القارب للمالحة ،أو عدم مالئمة السفينة أو القارب للنقل اآلمن لألشياء املؤمن عليها ،وذلك عندما يكون املؤمن له على علم بعدم
صالحية أو عدم مالئمة السفينة أو القارب في وقت تحميل األشياء املؤمن عليها فيها.
 2-1-5عدم مالئمة واسطة النقل أو الحاوية للنقل اآلمن لألشياء املؤمن عليها ،إذا تبين أن التحميل فيها أو عليها قد تم قبل بدء سريان هذا التأمين أو بواسطة املؤمن
له أو مستخدميه وأنهم كانوا على علم بعدم املالئمة في وقت التحمل.
 2-5لن يطبق االستثناء  1-1-5أعاله إذا تبين أن عقد التأمين قد تم التخلي عنه إلى الطرف املطالب بالتعويض وفقا ألحكام هذه الوثيقة والذي أشترى أو وافق على شراء
األشياء املؤمن عليها بحسن نية وبموجب عقد ملزم.
 3-5تتنازل شركة التأمين عن التمسك بأي إخالل في التعهدات الضمنية بصالحية السفينة للمالحة ومالئمتها لنقل األشياء املومن عليها إلى وجهتها املقصودة.
 -6ال يغطي هذا التأمين بأي حال الخسائر أو األضرار أو املصاريف التي يكون سببها:
 1-6الحرب أو الحرب األهلية أو الثورة أو التمرد أو العصيان املسلح ،أو النزاعات األهلية الناجمة عن ذلك ،أو أي عمل عدائي من قبل قوة محاربة أو ضدها.
 2-6االستيالء أو الحجز أو القبض أو اإليقاف أو املنع وما ينشأ عنها أو عن محاولة القيام بها من نتائج.
 3-6األلغام أو الطوربيدات أو القنابل ،أو غيرها من أدوات الحرب املتروكة.
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ال يغطي هذا التأمين بأي حال الخسائر أو األضرار أو املصاريف:
 1-7التي يسببها املضربون ،أو العمال املمنوعون من دخول أماكن العمل ،أو األشخاص املشاركون في قالقل عمالية أو في حوادث شغب أو اضطرابات أهلية.
 2-7الناتجة عن االضطرابات أو منع الدخول إلى أماكن العمل أو القالقل العمالية أو الشغب أو االضطرابات األهلية.
 3-7التي يسببها أي عمل من أعمال اإلرهاب يقوم به أي شخص بالنيابة عن أو باالرتباط مع أي منظمة تنفذ نشاطات مباشرة تهدف إلى اإلطاحة بأي حكومة سواء كانت
شرعية أو غير شرعية أو التأثير عليها باستخدام القوة أو العنف.
 4-7التي يسببها أي شخص يعمل بدافع سياس ي ،ايديولوجي ،أو عقائدي.

مدة التأمين
 -8شرط النقل
 1-8وفقا للشرط رقم  11أدناه ،يبدأ سريان هذا التأمين من وقت أول تحرك لألشياء املؤمن عليها في املستودع أو محل التخزين بمكان بدء النقل املسمى في الوثيقة لغرض
التحميل الفوري في أو على مركبة النقل أو أي واسطة نقل أخرى لبدء عملية النقل ،ويستمر طوال املسار الطبيعي للنقل وينتهي إما:
 1-1-8عند اكتمال التفريغ من املركبة الناقلة أو أي واسطة نقل أخرى في املستودع ،أو مكان التخزين النهائي في جهة الوصول املسماة في عقد النقل.
 2-1-8عند اكتمال التفريغ من املركبة الناقلة أو أي واسطة نقل أخرى في مخزن أو مكان تخزين آخر ،سواء كان في جهة الوصول املسماة بعقد التأمين أو قبلها ،والتي
أختارها املؤمن له أو مستخدميه لغرض التخزين أو للتقسيم أو للتوزيع ،أو.
 3-1-8عندما يختار املؤمن له أو مستخدميه استخدام أي مركبة أو أي واسطة نقل أخرى أو أي حاوية للتخزين بخالف تلك املحددة في املسار املعتاد للنقل ،أو
 4-1-8بانقضاء  60يوما بعد إتمام تفريغ األشياء املؤمن عليها من السفينة العابرة للبحار في امليناء النهائي للتفريغ ،أيهما يحدث أوال.
 2-8إذا حدث ،بعد تفريغ األشياء املؤمن عليها من السفينة العابرة للبحار في ميناء التفريغ ولكن قبل انتهاء مدة التأمين ،وتبين أنه سوف يتم شحن األشياء املؤمن عليها
إلى جهة وصول أخرى ،فإن هذا التأمين مع بقائه خاضعا لألحكام املذكورة بالشروط  1-1-8إلى  4-1-8لن يمتد إلى ما بعد أول تحرك لألشياء املؤمن عليها ملباشرة نقلها
إلى جهة الوصول األخرى.
 3-8يظل هذا التأمين ساري املفعول (مع مراعاة أحكام االنقضاء املنصوص عليها بالشروط  1-1-8إلى  4-1-8أعاله وأحكام الشرط  9أدناه) أثناء التأخير الخارج عن سيطرة
املؤمن له ،أو أي انحراف للسفينة ،أو تفريغ اضطراري أو إعادة الشحن أو النقل من سفينة إلى أخرى وخالل أي تغيير في املخاطرة ناش ئ عن ممارسة مالكي السفينة
أو مستأجريها لرخصة ممنوحة لهم في عقد النقل.
انتهاء عقد النقل
 -9إذا حدث ،بسبب ظروف خارج سيطرة املؤمن له ،سواء تم إنهاء عقد النقل في ميناء أو مكان غير جهة الوصول املسماة فيه أو أنهيت عملية النقل بطريقة أخرى قبل عدم
تفريغ األشياء املؤمن عليها على النحو املنصوص عليه في الشرط  8أعاله ،فإن هذا التأمين ينتهي أيضا ،ما لم يتم تقديم إخطار فوري إلى شركة التأمين بطلب استمرار
التغطية وعندما يظل التأمين ساري املفعول ،بشرط أداء قسط إضافي إذا طلبت شركة التأمين ذلك  -إما:
 1-9حتى يتم بيع وتسليم األشياء املؤمن عليها في ذلك امليناء أو املكان أو إذا لم يتفق بشكل خاص على خالف ذلك ،حتى انقضاء  60يوما بعد وصول األشياء املؤمن عليها
إلى ذلك امليناء أو املكان ،أيهما أسبق في الحصول ،أو
 2-9حتى انتهاء عقد التأمين وفقا ألحكام الشرط  8أعاله ،إذا تم شحن األشياء املؤمن عليها خالل مدة الـ  60يوما املذكورة (أو أي تمديد لها يتفق عليه) إلى جهة الوصول
املسماة في هذه الوثيقة أو أية جهة وصول أخرى.
 -10تغيير الرحلة
 1-10عندما يتم تغيير جهة الوصول من قبل املؤمن له بعد سريان هذا التأمين ،يشترط أن يتم تقديم إخطار فوري إلى شركة التأمين بذلك لغرض االتفاق على شروط
وأسعار التأمين ،وفي حالة حدوث خسارة قبل التوصل لهذا االتفاق ،يمكن أن تستمر التغطية ولكن فقط إذا توفرت بشروط وأسعار السوق املناسبة.
 2-10عندما يتم بدء نقل األشياء املؤمن عليها وفقا ملا هو محدد في هذا التأمين (وفقا للشرط رقم  )1-8ولكن بدون معرفة املؤمن له أو مستخدميه بأن السفينة أبحرت
إلى جهة وصول أخرى فإن هذا التأمين يعتبر قد بدأ سريان مفعوله ملثل هذا النقل.

املطالبات
املصلحة التأمينية
 1-11يجب أن يكون للمؤمن له مصلحة تأمينية في الش يء املؤمن عليه وقت الخسارة حتى يحق له املطالبة بالتعويض بموجب هذا العقد.
 2-11يحق للمؤمن له ،رهنا بتحقق الشرط  1-11أعاله ،الحصول على التعويض عن الخسارة املؤمن عليها الحاصلة أثناء املدة املغطاة بهذا التأمين ،حتى ولو كانت الخسارة
قد حصلت قبل إبرام عقد التأمين ،إال إذا كان املؤمن له على علم بالخسارة وكانت شركة التأمين تجهلها.
مصاريف الشحن
 -12إذا حدث ،نتيجة وقوع خطر مغطى بهذا التأمين ،أن أنهيت الرحلة املؤمنة في ميناء أو مكان آخر غير ذلك امليناء أو املكان املحدد في وثيقة التأمين ،فإن شركة التأمين تقوم
بتعويض املؤمن له عن أية مصاريف إضافية يكون قد تكبدها بصورة صحيحة ومعقولة في تفريغ وتخزين وشحن األشياء املؤمن عليها إلى جهة الوصول املحددة في هذه
الوثيقة.
ال تطبق أحكام الشرط  12على العوارية العامة ومصاريف اإلنقاذ ،ويخضع لالستثناءات الواردة في الشروط  6 ، 5 ، 4و  7أعاله ،وال يشمل املصاريف الناشئة عن خطأ
أو إهمال أو إعسار املؤمن لهم أو مستخدميهم.
الخسارة الكلية التقديرية
 -13ال تجوز املطالبة بموجب هذه الوثيقة بالخسارة الكلية التقديرية إال إذا تم التخلي ألسباب معقولة عن الش يء املؤمن عليه إما ألن هالكه هالكا كليا فعليا يبدو غير قابل
للتجنب أو ألن كلفة استعادته وإعادة تجهيزه وشحنه إلى جهة الوصول املسماة في الوثيقة تتجاوز قيمته عند الوصول.
القيمة الزائدة
 1-14إذا أجرى املؤمن له أي تأمين إضافية على األشياء املؤمن عليها بموجب هذه الوثيقة ،فإن القيمة املتفق عليها لألشياء املؤمن عليها سوف تعتبر قد زيدت لتشمل
القيمة املؤمنة بموجب هذه الوثيقة وكافة التأمينات اإلضافية التي تغطي الخسارة.
وتصبح مسؤولية شركة التأمين بموجب هذه الوثيقة معادلة لنسبة مبلغ التأمين في هذه الوثيقة إلى مجموع املبالغ املؤمن بها على األشياء املؤمن عليها.
وفي حال املطالبة بتعويض يتوجب على املؤمن له أن يزود شركة التأمين بما يثبت مبالغ التأمين لكافة التأمينات األخرى.
 2-14يطبق الشرط التالي في حال كون هذا التأمين تأمينا زائد القيمة:
تعتبر القيمة املتفق عليها مساوية إلجمالي مبلغ التأمين األصلي وجميع التأمينات املعقودة لزيادة القيمة من قبل املؤمن له لتغطية الخسارة ،وتصبح مسؤولية شركة
التأمينات بموجب هذه الوثيقة متناسبة مع نسبة مبلغ التأمين في الوثيقة إلى مبلغ التأمين اإلجمالي املذكور.
في حال املطالبة بتعويض ،يتوجب على املؤمن له ،أن يزود شركة التأمين باملستندات املثبتة لجميع عقود التأمين األخرى.
االستفادة من التأمين
 -15هذا التأمين
 1-15يغطي املؤمن له والذي يشمل الشخص املطالب بالتعويض سواء كان الشخص الذي تعاقد على التأمين أو الشخص الذي تم التخلي عن التأمين لصالحه.
 2-15ال ينبغي أن تؤول الفائدة من هذا التأمين إلى الناقل أو أي أمين بضاعة أخر.

تقليل الخسائر
واجبات املؤمن له
 -16يجب على املؤمن له ومستخدميه ووكالئه ،فيما يتعلق بالخسارة القابلة للتعويض بموجب هذه الوثيقة:
 1-16أن يتخذوا كافة التدابير املعقولة بغية تفادي أو تقليل هذه الخسارة ،و
 2-16أن يتأكدوا من أن كافة الحقوق تجاه الناقلين وأمناء البضاعة واألطراف الثالثة األخرى قد تمت املحافظة عليها وممارستها على نحو صحيح ،وعلى شركة التأمين أن
تعوض املؤمن لهم ،باإلضافة إلى أية خسارة قابلة للتعويض بموجب هذه الوثيقة ،عن أية مصاريف يتكبدونها بصورة صحيحة ومعقولة في سبيل تأديتهم لهذه
الواجبات.
التنازل
 -17ال تعتبر اإلجراءات التي يتخذها املؤمن لهم أو شركة التأمين بغرض إنقاذ أو حماية أو استرداد الش يء املؤمن عليه تنازال أو قبوال بالتخلي عنها أو إجحافا على أي نحو آخر
بحقوق أي من الطرفين.
تجنب التأخير
 -18من شروط هذا التأمين أن يتصرف املؤمن لهم بهمة وسرعة معقولة في كافة الظروف التي تقع ضمن نطاق سيطرتهم.
القانون والعرف
 -19يخضع هذا التأمين للقانون والعرف السائدين في بلد إصدار الوثيقة.
َ
مالحظة :من الضروري أن يقوم املؤمن لهم ،في حال طلب استمرار التغطية بموجب الشرط  ،9أو تم اإلخطار بتغيير جهة الوصول بموجب الشرط  ،10بتسليم إخطار
فوري بذلك إلى شركة التأمين ،ويتوقف حقهم في هذه التغطية على امتثالهم لهذا االلتزام.

© حقوق التأليف والنشر – 08/11 :رابطة لويدز لألسواق ( )LMAوالرابطة الدولية لالكتتاب في لندن (.)IUA
CL384
01/01/2009

شروط مخاطرالحرب (بضائع)
املخاطر املغطاة
املخاطر
 -1يغطي هذا التأمين ،باستثناء ما هو منصوصا عليه في الشرطين  3و  4أدناه ،الخسائر أو األضرار التي تصيب األشياء املؤمن عليها والتي يكون سببها:
 1-1الحرب أو الحرب األهلية أو الثورة أو التمرد أو العصيان املسلح ،أو النزاعات األهلية الناجمة عن ذلك ،أو أي عمل عدائي من قبل قوة محاربة أو ضدها.
 2-1االستيالء أو الحجز أو القبض أو اإليقاف أو املنع الناشئة عن املخاطر املغطاة بموجب  1-1أعاله ،وما ينشأ عنها أو عن محاولة القيام بها من نتائج.
 3-1األلغام والطوربيدات أو القنابل ،أو غيرها من أدوات الحرب املتروكة.

العوارية العامة
 -2يغطي هذا التأمين العوارية العامة ومصاريف اإلنقاذ التي يتم تسويتها أو تحديدها وفقا لعقد النقل البحري و/أو القانون والعرف املعمول بهما ،ويتم تكبدها لتجنب ،أو
فيما له عالقة بتجنب ،خسارة ناشئة عن خطر مغطى بموجب هذه الشروط.
االستثناءات
 -3ال يغطي هذا التأمين بأي حال من األحوال:
 1-3الخسائر أو األضرار أو املصاريف التي تنسب إلى سوء تصرف مقصود من املؤمن له.
 2-3التسرب العادي ،أو النقص الطبيعي في الوزن أو الحجم ،أو البلى والتمزق واالستهالك العادي لألشياء املؤمن عليها.
 3-3الخسارة أو الضرر أو النفقات التي يكون سببها عدم كفاية أو عدم مالئمة تغليف أو تجهيز األشياء املؤمن عليها لتتحمل الحوادث العادية التي تتعرض لها عملية النقل
املؤمن عليها ،عندما يكون التغليق والتجهيز قد تم بمعرفة املؤمن له أو مستخدميه أو قبل االرتباط بهذا التأمين( ،ألغراض هذه الشروط فإن عبارة "تغليف" سوف
تشمل التستيف في الحاوية وإن عبارة "املستخدمين" سوف لن تشمل املقاولين املستقلين).
 4-3الخسائر أو األضرار أو املصاريف الناشئة عن عيب ذاتي أو عن طبيعة األشياء املؤمن عليها.
 5-3الخسائر أو األضرار أو املصاريف التي يكون سببها املباشر التأخير ،حتى ولو كان التأخير نتيجة خطر مؤمن ضده (فيما عدا املصاريف املستحقة األداء بموجب الشرط
 2أعاله).
 6-3الخسائر أو األضرار أو املصاريف الناشئة عن اإلعسار املالي أو عدم املالءة املالية ملالكي السفينة أو مديريها أو مستأجريها أو مشغليها ،إذ تبين أن املؤمن له وقت
تحميل األشياء املؤمن عليها على السفينة كان على علم ،أو ينبغي ضمن الظروف الطبيعية للعمل التجاري أن يكون على علم بأن مثل هذا اإلعسار أو عدم املالءة
املالية يمكن أن يمنع متابعة الرحلة ملسارها الطبيعي.
لن يطبق هذا االستثناء عندما يكون عقد التأمين قد تم التخلي عنه للطرف املطالب بالتعويض وفقا لهذه الوثيقة والذي يكون قد أشترى أو وافق على شراء األشياء
املؤمن عليها بحسن نية بموجب عقد ملزم.
 7-3أية مطالبة مبنية على خسارة أو إخفاق الرحلة أو املخاطرة البحرية.

 8-3الخسائر أو األضرار أو املصاريف الناشئة عن االستعمال املباشر أو غير املباشر ألي سالح حربي يستخدم فيه االنشطار و/أو االنصهار الذري أو النووي أو أي تفاعل
آخر مشابه أو تستخدم فيه قوة مشعة أو مادة مشعة.
 1-4ال يغطي هذا التأمين بأي حال الخسائر أو األضرار أو املصاريف الناشئة عن:
 1-1-4عدم صالحية السفينة أو القارب للمالحة أو عدم مالئمة السفينة أو القارب للنقل اآلمن لألشياء املؤمن عليها ،وذلك عندما يكون املؤمن له على علم بعدم
صالحية أو عدم مالئمة السفينة أو القارب في وقت تحميل األشياء املؤمن عليها فيها.
 2-1-4عدم مالئمة واسطة النقل أو الحاوية للنقل اآلمن لألشياء املؤمن عليها ،إذ تبين أن التحميل فيها أو عليها قد تم قبل بدء سريان هذا التأمين أو بواسطة املؤمن
له أو مستخدميه وأنهم كانوا على علم بعدم املالئمة في وقت التحميل.
 2-4لن يطبق االستثناء  1-1-4أعاله إذا تبين أن عقد التأمين قد تم التخلي عنه إلى الطرف املطالب بالتعويض وفقا ألحكام هذه الوثيقة والذي أشترى أو وافق على
شراء األشياء املؤمن عليها بحسن نية وبموجب عقد ملزم.
 3-4تنازل شركة التأمين عن التمسك بأي إخالل في التعهدات الضمنية بصالحية السفينة للمالحة ومالئمتها لنقل األشياء املؤمن عليها إلى وجهتها املقصودة.

مدة التأمين
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شرط النقل
 1-5إن هذا التأمين
 1-1-5يسري فقط اعتبارا من وقت تحميل األشياء املؤمن عليها على السفينة العابرة للبحار ،و
 2-1-5ينتهي مع مراعاة أحكام الشرطين  2-5و  3-5أدناه ،إما عند اكتمال تفريغ األشياء املؤمن عليها ،أو أي جزء منها من السفينة العابرة للبحار في ميناء أو مكان التفريغ
النهائي أو بانقضاء  15يوما اعتبارا من منتصف ليل وصول السفينة إلى ميناء أو مكان التفريغ النهائي ،أي األمرين يحصل أوال.
ومع ذلك وبشرط توجيه إخطار فوري إلى شركة التأمين ومقابل قسط إضافي ،فإن هذا التأمين.
 3-1-5يعود إلى سريانه عندما تبحر السفينة من ميناء أو مكان التفريغ النهائي دون أن تكون قد أفرغت األشياء املؤمن عليها هناك ،و
 4-1-5ينتهي مع مراعاة أحكام الشرطين  2-5و  3-5أدناه ،إما اعتبارا من تفريغ األشياء املؤمن عليها ،أو أي جزء منها في امليناء أو املكان النهائي للتفريع (أو بديل عنه)
أو بانقضاء  15يوما اعتبارا من منتصف ليل اليوم الذي تعود فتصل فيه السفينة إلى امليناء أو مكان بديل للتفريغ ،أي األمرين يحصل أوال.
 2-5إذا حدث أثناء الرحلة املؤمن عليها أن وصلت السفينة العابرة للبحار إلى ميناء أو مكان وسيط لتفريغ األشياء املؤمن عليها بغية متابعة نقلها بسفينة أخرى عابرة
للبحار أو بطائرة ،أو إذا تم تفريغ األشياء املؤمن عليها من السفينة في ميناء أو مكان لجوء ،فإن هذا التأمين يستمر ،مع خضوعه للشرط  3-5أدناه ولقاء قسط
إضافي في حال طلبه من شركة التأمين إلى حين انقضاء  15يوما اعتبارا من منتصف ليل يوم وصول السفينة إلى ذلك امليناء أو املكان ،ولكنه يعود فيسرى بعدئذ عند
تحميل األشياء املؤمن عليها ،وإذا تعلق األمر بجزء منها تحميل ذلك الجزء ،على السفينة العابرة للبحار أو الطائرة األخرى املتابعة للنقل ،ويبقى التأمين ساري املفعول
خالل مدة الـ  15يوما التي تلي التفريغ طاملا بقيت األشياء املؤمن عليها ،أو أي جزء منها في ذلك امليناء أو املكان فحسب ،إذا استمر نقل األشياء املؤمن عليها خالل مدة
الـ  15يوما املذكورة أو إذا أعيد سريان التأمين وفق أحكام هذا الشرط .2-5
 1-2-5يستمر هذا التأمين مع خضوعه ألحكام هذه الشروط في حال متابعة النقل على سفينة عابرة للبحار .أو
 2-2-5عندما يكون الشحن بالطائرة فإن شروط الحرب السارية (الشحن الجوي باستثناء إرساليات البريد) سوف تعتبر أنها تشكل جزءا من عقد التأمين وتطبق على
البضائع املنقولة جوا.

 3-5إذا أنهيت الرحلة املبينة في عقد النقل في غير ميناء أو مكان الوصول املتفق عليه في ذاك العقد ،فإن هذا امليناء أو املكان سوف يعتبر امليناء النهائي للتفريغ وسينتهي
هذا التأمين وفق  .2-1-5وإذا أعيد شحن األشياء املؤمن عليها فيما بعد إلى املقصد األصلي أو أي مقصد آخر ،وتم إخطار شركة التأمين قبل بدء عملية النقل
اإلضافية ومقابل قسط إضافي يعود سريان هذا التأمين.
 1-3-5في حال اكتمال تفريغ األشياء املؤمن عليها ،اعتبارا من وقت تحميل األشياء املؤمن عليها أو أي جزء منها على السفينة املتابعة للرحلة.
 2-3-5في حال عدم تفريغ األشياء املؤمن عليها ،اعتبارا من إيجار السفينة من ذلك امليناء املعتبر ميناء نهائيا للتفريغ؛ ينتهي التأمين بعد ذلك وفقا
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 4-5يمتد التأمين ضد أخطار األلغام والطوربيدات املتروكة العائمة منها واملغمورة ،عندما تكون األشياء املؤمن عليها أو أي جزء منه موجودا على ظهر القارب أثناء نقله
من أو إلى السفينة العابرة للبحار ،على أال يتجاوز ذلك في جميع األحوال مدة  60يوما تلي التفريغ من السفينة العابرة للبحار ما لم توافق شركة التأمين موافقة
خاصة على خالف ذلك.
 5-5شريطة تسليم إخطار فوري إلى شركة التأمين ومقابل ما يتم تقديره من قسط إضافي ،يبقى هذا التأمين ساري املفعول ضمن أحكام هذه الشروط ،في حالة أي
انحراف للسفينة عن مسارها أو أي تغيير في املخاطرة ناش ئ عن ممارسة مالكي السفينة أو مستأجريها لرخصة ممنوحة لهم في عقد الشحن البحري.
(ألغراض الشرط  )5تعني كلمة الوصول أن السفينة قد ألقت مرساتها ،أو ربطت باألرصفة أو تثبت بشكل آخر في مهجع أو مكان يقع ضمن منطقة سلطات املرفأ،
وإذا لم يتوفر مثل هذا املهجع أو املكان ،فإن الوصول يعتبر قد تم ما أن ترسو السفينة أو تربط أو تثبت بشكل آخر ألول مرة إما في أو خارج ميناء أو مكان التفريغ
املقصود .تعني عبارة "السفينة العابرة للبحار" السفينة الناقلة للش يء املؤمن عليه من ميناء أو مكان إلى ميناء أو مكان آخر عندما تستخدم السفينة في رحلتها ممرا
بحريا.
 -6تغييرالرحلة
 1-6عندما يتم تغيير جهة الوصول من قبل املؤمن له بعد سريان هذا التأمين ،يشترط أن يتم تقديم إخطار فوري إلى شركة التأمين بذلك لغرض االتفاق على شروط
وأسعار التأمين ،وفي حالة حدوث خسارة قبل التوصل لهذا االتفاق ،يمكن أن تستمر التغطية ولكن فقط إذا توفرت بشروط وأسعار السوق املناسبة.
 2-6عندما يتم بدء نقل األشياء املؤمن عليها وفقا ملا هو محدد في هذا التأمين (وفقا للشرط رقم  )1-5ولكن بدون معرفة املؤمن له أو مستخدميه بأن السفينة أبحرت إلى
جهة وصول أخرى فإن هذا التأمين يعتبر قد بدأ سريان مفعوله ملثل هذا النقل.
 -7أي ش يء يحتويه هذا العقد ويكون غير متوافق مع الشروط  7-3و  8-3أو  5سوف يكون ألغراض هذا العقد باطال والغيا.
املطالبات
 -8املصلحة التأمينية
 1-8يجب أن يكون للمؤمن له مصلحة تأمينية في الش يء املؤمن عليه وقت الخسارة حتى يحق له املطالبة بالتعويض بموجب هذا العقد.
 2-8يحق للمؤمن له ،رهنا بتحقق الشرط  1-8أعاله ،الحصول على التعويض عن الخسارة املؤمن عليها الحاصلة أثناء املدة املغطاة بهذا التأمين ،حتى ولو كانت الخسارة
قد حصلت قبل إبرام عقد التأمين ،إال إذا كان املؤمن له على علم بالخسارة وكانت شركة التأمين تجهلها.
 -9القيمة الزائدة
 1-9إذا أجرى املؤمن له أي تأمين بقيمة إضافية على األشياء املؤمن عليها بموجب هذه الوثيقة ،فإن القيمة املتفق عليها لألشياء املؤمن عليها سوف تعتبر قد زيدت لتشمل
القيمة املؤمنة بموجب هذه الوثيقة وكافة التأمينات اإلضافية التي تغطي الخسارة.
وتصبح مسؤولية شركة التأمين بموجب هذه الوثيقة معادلة لنسبة مبلغ التأمين في هذه الوثيقة إلى مجموع املبالغ املؤمن بها على األشياء املؤمن عليها.
وفي حال املطالبة بتعويض يتوجب على املؤمن له أن يزود شركة التأمين بما يثبت مبالغ التأمين لكافة التأمينات األخرى.

 2-9يطبق الشرط التالي في حال كون هذا التأمين تأمينا زائد القيمة:
تعتبر القيمة املتفق عليها مساوية إلجمالي مبلغ التأمين األصلي وجميع التأمينات املعقودة لزيادة القيمة من قبل املؤمن له لتغطية الخسارة ،وتصبح مسؤولية شركة
التأمين بموجب هذه الوثيقة متناسبة مع نسبة مبلغ التأمين في الوثيقة إلى مبلغ التأمين اإلجمالي املذكور.
في حال املطالبة بتعويض ،يتوجب على املؤمن له ،أن يزود شركة التأمين باملستندات املثبتة لجميع عقود التأمين األخرى.
االستفادة من التأمين
 -10هذا التأمين
 1-10يغطي املؤمن له والذي يشمل الشخص املطالب بالتعويض سواء كان الشخص الذي تعاقد على التأمين أو الشخص الذي تم التخلي عن التأمين لصالحه.
 2-10ال ينبغي أن تؤول الفائدة من هذا التأمين إلى الناقل أو أي أمين بضاعة أخر.
تقليل الخسائر
واجبات املؤمن له
 -11يجب على املؤمن له ومستخدميه ووكالئه ،فيما يتعلق بالخسارة القابلة للتعويض بموجب هذه الوثيقة:
 1-11أن يتخذوا كافة التدابير املعقولة بغية تفادي أو تقليل هذه الخسارة ،و
 2-11أن يتأكدوا من أن كافة الحقوق تجاه الناقلين وأمناء البضاعة واألطراف الثالثة األخرى قد تمت املحافظة عليها وممارستها على نحو صحيح ،وعلى شركة التأمين أن
تعوض املؤمن لهم ،باإلضافة إلى أية خسارة قابلة للتعويض بموجب هذه الوثيقة ،عن أية مصاريف يتكبدونها بصورة صحيحة ومعقولة في سبيل تأديتهم لهذه
الواجبات.
 -12التنازل
 1-12ال تعتبر اإلجراءات التي يتخذها املؤمن لهم أو شركة التأمين بغرض إنقاذ أو حماية أو استرداد الش يء املؤمن عليه تنازال أو قبوال بالتخلي عنها أو إجحافا على أي نحو
آخر بحقوق أي من الطرفين.
تجنب التأخير
 -13من شروط هذا التأمين أن يتصرف املؤمن لهم بهمة وسرعة معقولة في كافة الظروف التي تقع ضمن نطاق سيطرتهم.
القانون والعرف
 -14يخضع هذا التأمين للقانون والعرف السائدين في بلد إصدار الوثيقة.
َ
مالحظة :من الضروري أن يقوم املؤمن لهم ،في حال طلب استمرار التغطية بموجب الشرط  ،5أو تم اإلخطار بتغيير جهة الوصول بموجب الشرط  ،6بتسليم إخطار
فوري بذلك إلى شركة التأمين ،ويتوقف حقهم في هذه التغطية على امتثالهم لهذا االلتزام.
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شروط مخاطراإلضرابات (بضائع)
املخاطر املغطاة
األخطار
 -1يغطي هذا التأمين باستثناء ما هو منصوصا عليه في الشرطين  3و  4أدناه ،الخسائر أو األضرار التي تصيب األشياء املؤمن عليها التي يسببها:
 1-1املضربون أو العمال املمنوعون من دخول أماكن العمل ،أو األشخاص املشاركون في قالقل عمالية ،حوادث الشغب أو اضطرابات أهلية.
 2-1أي عمل من أعمال اإلرهاب يقوم به أي شخص بالنيابة عن أو باالرتباط مع أي منظمة تنفذ نشاطات مباشرة تهدف إلى اإلطاحة بأي حكومة سواء كانت شرعية أو
غير شرعية أو التأثير عليها باستخدام القوة أو العنف.
 3-1أي شخص يعمل بدافع سياس ي أو إيديولوجي أو عقائدي.
العوارية العامة
 -2يغطي هذا التأمين العوارية العامة ومصاريف اإلنقاذ التي يتم تسويتها أو تحديدها وفقا لعقد الشحن البحري و/أو القانون والعرف املعمول بهما ،ويتم تكبدها لتجنب ،أو
فيما له عالقة بتجنب ،خسارة ناشئة عن خطر مغطى بموجب هذه الشروط.
االستثناءات
 -3ال يغطي هذا التأمين بأي حال من األحوال:
 1-3الخسائر أو األضرار أو املصاريف التي تنسب إلى سوء تصرف مقصود من املؤمن له.
 2-3التسرب العادي ،أو النقص الطبيعي في الوزن أو الحجم ،أو البلى والتمزق واالستهالك العادي لألشياء املؤمن عليها.
 3-3الخسارة أو الضرر أو النفقات التي يكون سببها عدم كفاية أو عدم مالئمة تغليف أو تجهيز األشياء املؤمن عليها لتتحمل الحوادث العادية التي تتعرض لها عملية النقل
املؤمن عليها ،عندما يكون التغليق والتجهيز قد تم بمعرفة املؤمن له أو مستخدميه أو قبل االرتباط بهذا التأمين( ،ألغراض هذه الشروط فإن عبارة "تغليف" سوف
تشمل التستيف في الحاوية وإن عبارة "املستخدمين" سوف لن تشمل املقاولين املستقلين).
 4-3الخسائر أو األضرار أو املصاريف الناشئة عن عيب ذاتي أو عن طبيعة األشياء املؤمن عليها.
 5-3الخسائر أو األضرار أو املصاريف التي يكون سببها املباشر التأخير ،حتى ولو كان التأخير نتيجة خطر مؤمن ضده (فيما عدا املصاريف املستحقة األداء بموجب الشرط
 2أعاله).
 6-3الخسائر أو األضرار أو املصاريف الناشئة عن اإلعسار املالي أو عدم املالءة املالية ملالكي السفينة أو مديريها أو مستأجريها أو مشغليها ،إذ تبين أن املؤمن له وقت
تحميل األشياء املؤمن عليها على السفينة كان على علم ،أو ينبغي ضمن الظروف الطبيعية للعمل التجاري أن يكون على علم بأن مثل هذا اإلعسار أو عدم املالءة
املالية يمكن أن يمنع متابعة الرحلة ملسارها الطبيعي.
لن يطبق هذا االستثناء عندما يكون عقد التأمين قد تم التخلي عنه للطرف املطالب بالتعويض وفقا لهذه الوثيقة والذي يكون قد أشترى أو وافق على شراء األشياء
املؤمن عليها بحسن نية بموجب عقد ملزم.
 7-3الخسائر أو األضرار أو املصاريف الناشئة عن النقص املجهول أو ما يستولي عليه العمال أيا كانت صفتهم ،سواء كانوا مشاركين في أي إضراب أو غلق أماكن العمل
أو قالقل عمالية أو شغب أو اضطرابات أهلية.

 8-3أية مطالبة مبنية على خسارة أو إخفاق الرحلة أو املخاطرة البحرية.
 9-3الخسائر أو األضرار أو املصاريف الناشئة عن االستعمال املباشر أو غير املباشر ألي سالح حربي يستخدم فيه االنشطار و/أو االنصهار الذري أو النووي أو أي تفاعل
آخر مشابه أو تستخدم فيه قوة مشعة أو مادة مشعة.
 10-3الخسائر أو األضرار أو املصاريف التي يكون سببها الحرب أو الحرب األهلية أو الثورة أو التمرد أو العصيان املسلح أو النزاعات األهلية الناجمة عن ذلك ،أو أي عمل
عدائي من قبل قوة محاربة أو ضدها.
 1-4ال يغطي هذا التأمين بأي حال الخسائر أو األضرار أو املصاريف الناشئة عن:
 1-1-4عدم صالحية السفينة أو القارب للمالحة أو عدم مالئمة السفينة أو القارب للنقل اآلمن لألشياء املؤمن عليها ،وذلك عندما يكون املؤمن له على علم بعدم
صالحية أو عدم مالئمة السفينة أو القارب في وقت تحميل األشياء املؤمن عليها فيها.
 2-1-4عدم مالئمة واسطة النقل أو الحاوية للنقل اآلمن لألشياء املؤمن عليها ،إذ تبين أن التحميل فيها أو عليها قد تم قبل بدء سريان هذا التأمين أو بواسطة املؤمن
له أو مستخدميه وأنهم كانوا على علم بعدم املالئمة في وقت التحميل.
 2-4لن يطبق االستثناء  1-1-4أعاله إذا تبين أن عقد التأمين قد تم التخلي عنه إلى الطرف املطالب بالتعويض وفقا ألحكام هذه الوثيقة والذي أشترى أو وافق على شراء
األشياء املؤمن عليها بحسن نية وبموجب عقد ملزم.
 3-4تنازل شركة التأمين عن التمسك بأي إخالل في التعهدات الضمنية بصالحية السفينة للمالحة ومالئمتها لنقل األشياء املؤمن عليها إلى وجهتها املقصودة.

مدة التأمين
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شرط النقل
 1-5وفقا للشرط رقم  8أدناه ،يبدأ سريان هذا التأمين من وقت أول تحرك لألشياء املؤمن عليها في املستودع أو محل التخزين بمكان بدء النقل املسمى في الوثيقة لغرض
التحميل الفوري في أو على مركبة النقل أو أي واسطة نقل أخرى لبدء عملية النقل ،ويستمر طوال املسار الطبيعي للنقل وينتهي إما:
 1-1-5عند اكتمال التفريغ من املركبة الناقلة أو أي واسطة نقل أخرى في املستودع ،أو مكان التخزين النهائي في جهة الوصول املسماة في عقد النقل.
 2-1-5عند اكتمال التفريغ من املركبة الناقلة أو أي واسطة نقل أخرى في مخزن أو مكان تخزين آخر ،سواء كان في جهة الوصول املسماة بعقد التأمين أو قبلها ،والتي
أختارها املؤمن له أو مستخدميه لغرض التخزين أو للتقسيم أو للتوزيع ،أو.
 3-1-5عندما يختار املؤمن له أو مستخدميه استخدام أي مركبة أو أي واسطة نقل أخرى أو أي حاوية للتخزين بخالف تلك املحددة في املسار املعتاد للنقل ،أو
 4-1-5بانقضاء  60يوما بعد إتمام تفريغ األشياء املؤمن عليها من السفينة العابرة للبحار في امليناء النهائي للتفريغ ،أيهما يحدث أوال.
 2-5إذا حدث ،بعد تفريغ األشياء املؤمن عليها من السفينة العابرة للبحار في ميناء التفريغ ولكن قبل انتهاء مدة التأمين ،وتبين أنه سوف يتم شحن األشياء املؤمن عليها
إلى جهة وصول أخرى ،فإن هذا التأمين مع بقائه خاضعا لألحكام املذكورة بالشروط  1-1-5إلى  4-1-5لن يمتد إلى ما بعد أول تحرك لألشياء املؤمن عليها ملباشرة نقلها
إلى جهة الوصول األخرى.
 3-5يظل هذا التأمين ساري املفعول (مع مراعاة أحكام االنقضاء املنصوص عليها بالشروط  1-1-5إلى  4-1-5أعاله وأحكام الشرط  6أدناه) أثناء التأخير الخارج عن سيطرة
املؤمن له ،أو أي انحراف للسفينة ،أو تفريغ اضطراري أو إعادة الشحن أو النقل من سفينة إلى أخرى وخالل أي تغيير في املخاطرة ناش ئ عن ممارسة مالكي السفينة
أو مستأجريها لرخصة ممنوحة لهم في عقد النقل.

انتهاء عقد النقل
 -6إذا حدث ،بسبب ظروف خارج سيطرة املؤمن له ،سواء تم إنهاء عقد النقل في ميناء أو مكان غير جهة الوصول املسماة فيه أو أنهيت عملية النقل بطريقة أخرى قبل عدم
تفريغ األشياء املؤمن عليها على النحو املنصوص عليه في الشرط  5أعاله ،فإن هذا التأمين ينتهي أيضا ،ما لم يتم تقديم إخطار فوري إلى شركة التأمين بطلب استمرار
التغطية وعندما يظل التأمين ساري املفعول ،بشرط أداء قسط إضافي إذا طلبت شركة التأمين ذلك  -إما:
 1-6حتى يتم بيع وتسليم األشياء املؤمن عليها في ذلك امليناء أو املكان أو إذا لم يتفق بشكل خاص على خالف ذلك ،حتى انقضاء  60يوما بعد وصول األشياء املؤمن عليها
إلى ذلك امليناء أو املكان ،أيهما أسبق في الحصول ،أو
 2-9حتى انتهاء عقد التأمين وفقا ألحكام الشرط  5أعاله ،إذا تم شحن األشياء املؤمن عليها خالل مدة الـ  60يوما املذكورة (أو أي تمديد لها يتفق عليه) إلى جهة الوصول
املسماة في هذه الوثيقة أو أية جهة وصول أخرى.
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تغيير الرحلة
 1-7عندما يتم تغيير جهة الوصول من قبل املؤمن له بعد سريان هذا التأمين ،يشترط أن يتم تقديم إخطار فوري إلى شركة التأمين بذلك لغرض االتفاق على شروط
وأسعار التأمين ،وفي حالة حدوث خسارة قبل التوصل لهذا االتفاق ،يمكن أن تستمر التغطية ولكن فقط إذا توفرت بشروط وأسعار السوق املناسبة.
 2-7عندما يتم بدء نقل األشياء املؤمن عليها وفقا ملا هو محدد في هذا التأمين (وفقا للشرط رقم  )1-5ولكن بدون معرفة املؤمن له أو مستخدميه بأن السفينة أبحرت إلى
جهة وصول أخرى فإن هذا التأمين يعتبر قد بدأ سريان مفعوله ملثل هذا النقل.

املطالبات
 -8املصلحة التأمينية
 1-8يجب أن يكون للمؤمن له مصلحة تأمينية في الش يء املؤمن عليه وقت الخسارة حتى يحق له املطالبة بالتعويض بموجب هذا العقد.
 2-8يحق للمؤمن له ،رهنا بتحقق الشرط  1-8أعاله ،الحصول على التعويض عن الخسارة املؤمن عليها الحاصلة أثناء املدة املغطاة بهذا التأمين ،حتى ولو كانت الخسارة
قد حصلت قبل إبرام عقد التأمين ،إال إذا كان املؤمن له على علم بالخسارة وكانت شركة التأمين تجهلها.
 -9القيمة الزائدة
 1-9إذا أجرى املؤمن له أي تأمين بقيمة إضافية على األشياء املؤمن عليها بموجب هذه الوثيقة ،فإن القيمة املتفق عليها لألشياء املؤمن عليها سوف تعتبر قد زيدت لتشمل
القيمة املؤمنة بموجب هذه الوثيقة وكافة التأمينات اإلضافية التي تغطي الخسارة.
وتصبح مسؤولية شركة التأمين بموجب هذه الوثيقة معادلة لنسبة مبلغ التأمين في هذه الوثيقة إلى مجموع املبالغ املؤمن بها على األشياء املؤمن عليها.
وفي حال املطالبة بتعويض يتوجب على املؤمن له أن يزود شركة التأمين بما يثبت مبالغ التأمين لكافة التأمينات األخرى.
 2-9يطبق الشرط التالي في حال كون هذا التأمين تأمينا زائد القيمة:
تعتبر القيمة املتفق عليها مساوية إلجمالي مبلغ التأمين األصلي وجميع التأمينات املعقودة لزيادة القيمة من قبل املؤمن له لتغطية الخسارة ،وتصبح مسؤولية شركة
التأمين بموجب هذه الوثيقة متناسبة مع نسبة مبلغ التأمين في الوثيقة إلى مبلغ التأمين اإلجمالي املذكور.
في حال املطالبة بتعويض ،يتوجب على املؤمن له ،أن يزود شركة التأمين باملستندات املثبتة لجميع عقود التأمين األخرى.

االستفادة من التأمين
 -10هذا التأمين
 1-10يغطي املؤمن له والذي يشمل الشخص املطالب بالتعويض سواء كان الشخص الذي تعاقد على التأمين أو الشخص الذي تم التخلي عن التأمين لصالحه.
 2-10ال ينبغي أن تؤول الفائدة من هذا التأمين إلى الناقل أو أي أمين بضاعة أخر.
تقليل الخسائر
واجبات املؤمن له
 -11يجب على املؤمن له ومستخدميه ووكالئه ،فيما يتعلق بالخسارة القابلة للتعويض بموجب هذه الوثيقة:
 1-11أن يتخذوا كافة التدابير املعقولة بغية تفادي أو تقليل هذه الخسارة ،و
 2-11أن يتأكدوا من أن كافة الحقوق تجاه الناقلين وأمناء البضاعة واألطراف الثالثة األخرى قد تمت املحافظة عليها وممارستها على نحو صحيح ،وعلى شركة التأمين أن
تعوض املؤمن لهم ،باإلضافة إلى أية خسارة قابلة للتعويض بموجب هذه الوثيقة ،عن أية مصاريف يتكبدونها بصورة صحيحة ومعقولة في سبيل تأديتهم لهذه
الواجبات.
التنازل
 -12ال تعتبر اإلجراءات التي يتخذها املؤمن لهم أو شركة التأمين بغرض إنقاذ أو حماية أو استرداد الش يء املؤمن عليه تنازال أو قبوال بالتخلي عنها أو إجحافا على أي نحو آخر
بحقوق أي من الطرفين.
تجنب التأخير
 -13من شروط هذا التأمين أن يتصرف املؤمن لهم بهمة وسرعة معقولة في كافة الظروف التي تقع ضمن نطاق سيطرتهم.
القانون والعرف
 -14يخضع هذا التأمين للقانون والعرف السائدين في بلد إصدار الوثيقة.
َ
مالحظة :من الضروري أن يقوم املؤمن لهم ،في حال طلب استمرار التغطية بموجب الشرط  ،6أو تم اإلخطار بتغيير جهة الوصول بموجب الشرط  ،7بتسليم إخطار
فوري بذلك إلى شركة التأمين ،ويتوقف حقهم في هذه التغطية على امتثالهم لهذا االلتزام.
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شروط نقل البضائع (جوا)
(باستثناء إرساليات البريد)
املخاطر املغطاة
األخطار
 -1يغطي هذا التأمين كافة املخاطر التي ينتج عنها خسائر أو أضرار تلحق باألشياء املؤمن عليها فيما عدا ما هو مستثنى بموجب أحكام الشروط  4 ، 3و  5أدناه.

مصاريف اإلنقاذ
 -2يغطي هذا التأمين مصاريف اإلنقاذ التي يتم تكبدها لتجنب أو فيما له عالقة بتجنب الخسارة أيا كان سببها فيما عدا األسباب املستثناة بموجب الشروط  4 ، 3و  5أدناه.
االستثناءات
 -3ال يغطي هذا التأمين بأي حال من األحوال:
 1-3الخسائر أو األضرار أو املصاريف التي تنسب إلى سوء تصرف مقصود من املؤمن له.
 2-3التسرب العادي ،أو النقص الطبيعي في الوزن أو الحجم ،أو البلى والتمزق واالستهالك العادي لألشياء املؤمن عليها.
 3-3الخسارة أو الضرر أو النفقات التي يكون سببها عدم كفاية أو عدم مالئمة تغليف أو تجهيز األشياء املؤمن عليها لتتحمل الحوادث العادية التي تتعرض لها عملية النقل
املؤمن عليها ،عندما يكون التغليق والتجهيز قد تم بمعرفة املؤمن له أو مستخدميه أو بدء سريان هذا التأمين( ،ألغراض هذه الشروط فإن عبارة "تغليف" سوف
تشمل التستيف في الحاوية وإن عبارة "املستخدمين" سوف لن تشمل املقاولين املستقلين).
 4-3الخسائر أو األضرار أو املصاريف الناشئة عن عيب ذاتي أو عن طبيعة األشياء املؤمن عليها.
 5-3الخسائر أو األضرار أو املصاريف الناشئة عن عدم مالئمة الطائرة أو واسطة النقل األخرى أو الحاوية للنقل اآلمن لألشياء املؤمن عليها ،وذلك عندما يكون التحميل
فيها أو عليها قد تم قبل بدء سريان هذا التأمين أو عندما يكون املؤمن له أو مستخدميه على علم بعدم املالئمة في وقت التحميل.
لن يطبق هذا االستثناء إذا تبين أن عقد التأمين قد تم التخلي عنه إلى الطرف املطالب بالتعويض وفقا ألحكام هذه الوثيقة والذي أشترى أو وافق على شراء األشياء
املؤمن عليها بحسن نية وبموجب عقد ملزم.
 6-3الخسائر أو األضرار أو املصاريف التي يكون سببها املباشر التأخير ،حتى ولو كان التأخير نتيجة خطر مؤمن ضده.
 7-3الخسائر أو األضرار أو املصاريف الناشئة عن اإلعسار املالي أو عدم املالءة املالية ملالكي الطائرة أو مديريها أو مستأجريها أو مشغليها ،إذا تبين أن املؤمن له وقت
تحميل األشياء املؤمن عليها على الطائرة كان على علم ،أو ينبغي ،ضمن الظروف الطبيعية للعمل التجاري ،أن يكون على علم بأن مثل هذا اإلعسار أو عدم املالءة
املالية يمكن أن يمنع متابعة الرحلة ملسارها الطبيعي.
لن يطبق هذا االستثناء عندما يكون عقد التأمين قد تم التخلي عنه للطرف املطالب بالتعويض وفقا لهذه الوثيقة والذي يكون قد أشترى أو وافق على شراء األشياء
املؤمن عليها بحسن نية بموجب عقد ملزم.
 8-3الخسائر أو األضرار أو املصاريف الناشئة عن االستعمال املباشر أو غير املباشر ألي سالح حربي يستخدم فيه االنشطار و/أو االنصهار الذري أو النووي أو أي تفاعل
آخر مشابه أو تستخدم فيه قوة مشعة أو مادة مشعة.
 -4ال يغطي هذا التأمين بأي حال الخسائر أو األضرار أو املصاريف التي يكون سببها:

 1-4الحرب أو الحرب األهلية أو الثورة أو التمرد أو العصيان املسلح ،أو النزاعات األهلية الناجمة عن ذلك ،أو أي عمل عدائي من قبل قوة محاربة أو ضدها.
 2-4االستيالء أو الحجز أو القبض أو اإليقاف أو املنع (باستثناء القرصنة) وما ينشأ عنها أو عن محاولة القيام بها من نتائج.
 3-4األلغام أو الطوربيدات أو القنابل ،أو غيرها من أدوات الحرب املتروكة.
 -5ال يغطي هذا التأمين بأي حال الخسائر أو األضرار أو املصاريف:
 1-5التي يسببها املضربون ،أو العمال املمنوعون من دخول أماكن العمل ،أو األشخاص املشاركون في قالقل عمالية أو في حوادث شغب أو اضطرابات أهلية.
 2-5الناتجة عن االضطرابات أو منع الدخول إلى أماكن العمل أو القالقل العمالية أو الشغب أو االضطرابات األهلية.
 3-5التي يسببها أي عمل من أعمال اإلرهاب يقوم به أي شخص بالنيابة عن أو باالرتباط مع أي منظمة تنفذ نشاطات مباشرة تهدف إلى اإلطاحة بأي حكومة سواء كانت
شرعية أو غير شرعية أو التأثير عليها باستخدام القوة أو العنف.
 4-5التي يسببها أي شخص يعمل بدافع سياس ي ،إيديولوجي ،أو عقائدي.

مدة التأمين
 -6شرط النقل
 1-6وفقا للشرط رقم  9أدناه ،يبدأ سريان هذا التأمين من وقت أول تحرك لألشياء املؤمن عليها في املستودع أو محل التخزين بمكان بدء النقل املسمى في الوثيقة لغرض
التحميل الفوري في أو على مركبة النقل أو أي واسطة نقل أخرى لبدء عملية النقل ،ويستمر طوال املسار الطبيعي للنقل وينتهي إما:
 1-1-6عند اكتمال التفريغ من املركبة الناقلة أو أي واسطة نقل أخرى في املستودع ،أو مكان التخزين النهائي في جهة الوصول املسماة في عقد النقل،
 2-1-6عند اكتمال التفريغ من املركبة الناقلة أو أي واسطة نقل أخرى في مخزن أو مكان تخزين آخر ،سواء كان في جهة الوصول املسماة بعقد التأمين أو قبلها،
والتي أختارها املؤمن له أو مستخدميه لغرض التخزين أو للتقسيم أو للتوزيع ،أو
 3-1-6عندما يختار املؤمن له أو مستخدميه استخدام أي مركبة أو أي واسطة نقل أخرى أو أي حاوية للتخزين بخالف تلك املحددة في املسار املعتاد للنقل ،أو
 4-1-6بانقضاء  30يوما على إتمام عملية تفريغ األشياء املؤمن عليها من الطائرة في مكان التفريغ النهائي ،أيهما يحدث أوال.
 2-6إذا حدث ،بعد تفريغ األشياء املؤمن عليها من الطائرة في مكان التفريغ ولكن قبل انتهاء مدة التأمين ،وتبين أنه سوف يتم شحن األشياء املؤمن عليها إلى جهة وصول
أخرى ،فإن هذا التأمين مع بقائه خاضعا لألحكام املذكورة بالشروط  1-1-6إلى  4-1-6لن يمتد إلى ما بعد أول تحرك لألشياء املؤمن عليها ملباشرة نقلها إلى جهة
الوصول األخرى.
 3-6يظل هذا التأمين ساري املفعول (مع مراعاة أحكام االنقضاء املنصوص عليها بالشروط  1-1-6إلى  4-1-6أعاله وأحكام الشرط  7أدناه) أثناء التأخير الخارج عن سيطرة
املؤمن له ،أي انحراف للطائرة ،تفريغ اضطراري أو إعادة الشحن أو النقل من الطائرة إلى أخرى وخالل أي تغيير في املخاطرة ناش ئ عن ممارسة الناقلين الجويين
لرخصة ممنوحة لهم في عقد النقل.

انتهاء عقد النقل
 -7إذا حدث ،بسبب ظروف خارج سيطرة املؤمن له ،سواء تم إنهاء عقد النقل في مكان غير جهة الوصول املسماة فيه أو أنهيت عملية النقل بطريقة أخرى قبل عدم تفريغ
األشياء املؤمن عليها على النحو املنصوص عليه في الشرط  6أعاله ،فإن التأمين ينتهي أيضا ،ما لم يتم تقديم إخطار فوري إلى شركة التأمين بطلب استمرار التغطية
وعندها يظل التأمين ساري املفعول ،بشرط أداء قسط إضافي إذا طلبت شركة التأمين ذلك  -إما:
 1-7حتى يتم بيع وتسليم األشياء املؤمن عليها في ذلك املكان أو إذا لم يتفق بشكل خاص على خالف ذلك ،حتى انقضاء  30يوما بعد وصول األشياء املؤمن عليها إلى ذلك
امليناء أو املكان ،أيهما أسبق في الحصول ،أو
 2-7حتى انتهاء عقد التأمين وفقا ألحكام الشرط  6أعاله ،إذا تم شحن األشياء املؤمن عليها خالل مدة الـ  30يوما املذكورة (أو أي تمديد لها يتفق عليه) إلى جهة الوصول
املسماة في هذه الوثيقة أو أية جهة وصول أخرى.
 -8تغييرالرحلة
 1-8عندما يتم تغيير جهة الوصول من قبل املؤمن له بعد سريان هذا التأمين ،يشترط أن يتم تقديم إخطار فوري إلى شركة التأمين بذلك لغرض االتفاق على شروط
وأسعار التأمين ،وفي حالة حدوث خسارة قبل التوصل لهذا االتفاق ،يمكن أن تستمر التغطية ولكن فقط إذا توفرت بشروط وأسعار السوق املناسبة.
 2-8عندما يتم بدء نقل األشياء املؤمن عليها وفقا ملا هو محدد في هذا التأمين (وفقا للشرط رقم  )1-6ولكن بدون معرفة املؤمن له أو مستخدميه بأن الطائرة أقلعت إلى
جهة وصول أخرى فإن هذا التأمين يعتبر قد بدأ سريان مفعوله ملثل هذا النقل.
املطالبات
 -9املصلحة التأمينية
 1-9يجب أن يكون للمؤمن له مصلحة تأمينية في الش يء املؤمن عليه وقت الخسارة حتى يحق له املطالبة بالتعويض بموجب هذا العقد.
 2-9يحق للمؤمن له ،رهنا بتحقق الشرط  1-9أعاله ،الحصول على التعويض عن الخسارة املؤمن عليها الحاصلة أثناء املدة املغطاة بهذا التأمين ،حتى ولو كانت الخسارة
قد حصلت قبل إبرام عقد التأمين ،إال إذا كان املؤمن له على علم بالخسارة وكانت شركة التأمين تجهلها.
 -10مصاريف الشحن
 1-10إذا حدث ،نتيجة وقوع خطر مغطى بهذا التأمين ،أن أنهيت الرحلة املؤمنة في مكان آخر غير ذلك املكان املحدد في وثيقة التأمين ،فإن شركة التأمين تقوم بتعويض
املؤمن له عن أية مصاريف إضافية يكون قد تكبدها بصورة صحيحة ومعقولة في تفريغ وتخزين وشحن األشياء املؤمن عليها إلى جهة الوصول املحددة في هذه
الوثيقة.
ال تطبق أحكام الشرط  10على العوارية العامة ومصاريف اإلنقاذ ،ويخضع لالستثناءات الواردة في الشروط  ،4 ، 3و  5أعاله ،وال يشمل املصاريف الناشئة عن خطأ
أو إهمال أو إعسار املؤمن لهم أو مستخدميهم.
الخسارة الكلية التقديرية
 -11ال تجوز املطالبة بموجب هذه الوثيقة بالخسارة الكلية التقديرية إال إذا تم التخلي ألسباب معقولة عن الش يء املؤمن عليه إما ألن هالكه هالكا كليا فعال يبدو غير قابل
للتجنب أو ألن كلفة استعادته وإعادة تجهيزه وشحنه إلى جهة الوصول املسماة في الوثيقة تتجاوز قيمته عند الوصول.

القيمة الزائدة
 1-12إذا أجرى املؤمن له أي تأمين بقيمة إضافية على األشياء املؤمن عليها بموجب هذه الوثيقة ،فإن القيمة املتفق عليها لألشياء املؤمن عليها سوف تعتبر قد زيدت
لتشمل القيمة املؤمنة بموجب هذه الوثيقة وكافة التأمينات اإلضافية التي تغطي الخسارة.
وتصبح مسؤولية شركة التأمين بموجب هذه الوثيقة معادلة لنسبة مبلغ التأمين في هذه الوثيقة إلى مجموع املبالغ املؤمن بها على األشياء املؤمن عليها.
وفي حال املطالبة بتعويض يتوجب على املؤمن له أن يزود شركة التأمين بما يثبت مبالغ التأمين لكافة التأمينات األخرى.

 2-12يطبق الشرط التالي في حال كون هذا التأمين تأمينا زائد القيمة:
تعتبر القيمة املتفق عليها مساوية إلجمالي مبلغ التأمين األصلي وجميع التأمينات املعقودة لزيادة القيمة من قبل املؤمن له لتغطية الخسارة ،وتصبح مسؤولية شركة
التأمين بموجب هذه الوثيقة متناسبة مع نسبة مبلغ التأمين في الوثيقة إلى مبلغ التأمين اإلجمالي املذكور.
في حال املطالبة بتعويض ،يتوجب على املؤمن له ،أن يزود شركة التأمين باملستندات املثبتة لجميع عقود التأمين األخرى.
االستفادة من التأمين
 -13هذا التأمين
 1-13يغطي املؤمن له والذي يشمل الشخص املطالب بالتعويض سواء كان الشخص الذي تعاقد على التأمين أو الشخص الذي تم التخلي عن التأمين لصالحه.
 2-13ال ينبغي أن تؤول الفائدة من هذا التأمين إلى الناقل أو أي أمين بضاعة أخر.
تقليل الخسائر
واجبات املؤمن له
 -14يجب على املؤمن له ومستخدميه ووكالئه ،فيما يتعلق بالخسارة القابلة للتعويض بموجب هذه الوثيقة:
 1-14أن يتخذوا كافة التدابير املعقولة بغية تفادي أو تقليل هذه الخسارة ،و
 2-14أن يتأكدوا من أن كافة الحقوق تجاه الناقلين وأمناء البضاعة واألطراف الثالثة األخرى قد تمت املحافظة عليها وممارستها على نحو صحيح ،وعلى شركة التأمين أن
تعوض املؤمن لهم ،باإلضافة إلى أية خسارة قابلة للتعويض بموجب هذه الوثيقة ،عن أية مصاريف يتكبدونها بصورة صحيحة ومعقولة في سبيل تأديتهم لهذه
الواجبات.
التنازل
 -15ال تعتبر اإلجراءات التي يتخذها املؤمن لهم أو شركة التأمين بغرض إنقاذ أو حماية أو استرداد الش يء املؤمن عليه تنازال أو قبوال بالتخلي عنها أو إجحافا على أي نحو آخر
بحقوق أي من الطرفين.
تجنب التأخير
 -16من شروط هذا التأمين أن يتصرف املؤمن لهم بهمة وسرعة معقولة في كافة الظروف التي تقع ضمن نطاق سيطرتهم.

القانون والعرف
 -17يخضع هذا التأمين للقانون والعرف السائدين في بلد إصدار الوثيقة.
َ
مالحظة :من الضروري أن يقوم املؤمن لهم ،في حال طلب استمرار التغطية بموجب الشرط  ،7أو تم اإلخطار بتغيير جهة الوصول بموجب الشرط  ،8بتسليم إخطار
فوري بذلك إلى شركة التأمين ،ويتوقف حقهم في هذه التغطية على امتثالهم لهذا االلتزام.
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شروط مخاطر الحرب (الشحنات الجوية)
(باستثناء إرساليات البريد)
املخاطر املغطاة
األخطار
 -1يغطي هذا التأمين ،عدا ما هو مستثنى بموجب أحكام الشرط  3أدناه  ،الخسائر أو األضرار التي تصيب األشياء املؤمن عليها والتي يكون سببها:
 1-1الحرب أو الحرب األهلية أو الثورة أو التمرد أو العصيان املسلح ،أو النزاعات األهلية الناجمة عن ذلك ،أو أي عمل عدائي من قبل قوة محاربة أو ضدها.
 2-1االستيالء أو الحجز أو القبض أو اإليقاف أو املنع الناشئة عن املخاطر املغطاة بموجب  1-1أعاله ،وما ينشأ عنها أو عن محاولة القيام بها من نتائج.
 3-1األلغام والطوربيدات أو القنابل ،أو غيرها من أدوات الحرب املتروكة.
مصاريف اإلنقاذ
 -2يغطي هذا التأمين مصاريف اإلنقاذ التي يتم تكبدها لتجنب أو فيما له عالقة بتجنب الخسارة أيا كان سببها فيما عدا األسباب املستثناة بموجب الشروط  3أدناه.
االستثناءات
 -3ال يغطي هذا التأمين بأي حال من األحوال:
 1-3الخسائر أو األضرار أو املصاريف التي تنسب إلى سوء تصرف مقصود من املؤمن له.
 2-3التسرب العادي ،أو النقص الطبيعي في الوزن أو الحجم ،أو البلى والتمزق واالستهالك العادي لألشياء املؤمن عليها.
 3-3الخسارة أو الضرر أو النفقات التي يكون سببها عدم كفاية أو عدم مالئمة تغليف أو تجهيز األشياء املؤمن عليها لتتحمل الحوادث العادية التي تتعرض لها عملية النقل
املؤمن عليها ،عندما يكون التغليق والتجهيز قد تم بمعرفة املؤمن له أو مستخدميه أو قبل االرتباط بهذا التأمين( ،ألغراض هذه الشروط فإن عبارة "تغليف" سوف
تشمل التستيف في الحاوية وإن عبارة "املستخدمين" سوف لن تشمل املقاولين املستقلين).
 4-3الخسائر أو األضرار أو املصاريف الناشئة عن عيب ذاتي أو عن طبيعة األشياء املؤمن عليها.
 5-3الخسائر أو األضرار أو املصاريف الناشئة عن عدم مالئمة الطائرة أو واسطة النقل األخرى أو الحاوية للنقل اآلمن لألشياء املؤمن عليها ،وذلك عندما يكون التحميل
فيها أو عليها قد تم قبل بدء سريان هذا التأمين أو عندما يكون املؤمن له أو مستخدميه على علم بعدم املالئمة في وقت التحميل.
لن يطبق هذا االستثناء إذا تبين أن عقد التأمين قد تم التخلي عنه إلى الطرف املطالب بالتعويض وفقا ألحكام هذه الوثيقة والذي أشترى أو وافق على شراء األشياء
املؤمن عليها بحسن نية وبموجب عقد ملزم.
 6-3الخسائر أو األضرار أو املصاريف التي يكون سببها املباشر التأخير ،حتى ولو كان التأخير نتيجة خطر مؤمن ضده.
 7-3الخسائر أو األضرار أو املصاريف الناشئة عن اإلعسار املالي أو عدم املالءة املالية ملالكي الطائرة أو مديريها أو مستأجريها أو مشغليها ،إذا تبين أن املؤمن له وقت
تحميل األشياء املؤمن عليها على الطائرة كان على علم ،أو ينبغي ضمن الظروف الطبيعية للعمل التجاري أن يكون على علم بأن مثل هذا اإلعسار أو عدم املالءة
املالية يمكن أن يمنع متابعة الرحلة ملسارها الطبيعي.

لن يطبق هذا االستثناء عندما يكون عقد التأمين قد تم التخلي عنه للطرف املطالب بالتعويض وفقا لهذه الوثيقة والذي يكون قد أشترى أو وافق على شراء األشياء
املؤمن عليها بحسن نية بموجب عقد ملزم.
 8-3أية مطالبة مبنية على خسارة أو إخفاق الرحلة أو املخاطرة.
 9-3الخسائر أو األضرار أو املصاريف الناشئة عن االستعمال املباشر أو غير املباشر ألي سالح حربي يستخدم فيه االنشطار و/أو االنصهار الذري أو النووي أو أي تفاعل
آخر مشابه أو تستخدم فيه قوة مشعة أو مادة مشعة.

مدة التأمين
 -4شرط النقل
 1-4إن هذا التأمين:
 1-1-4يسري فقط اعتبارا من وقت تحميل األشياء املؤمن عليها أو أي جزء منها على الطائرة لبدء علمية النقل الجوي املؤمنة ،و
 2-1-4ينتهي مع مراعاة أحكام الشرطين  2-4و  3-4أدناه ،إما عند اكتمال تفريغ األشياء املؤمن عليها ،أو أي جزء منها من الطائرة في مكان التفريغ النهائي أو بانقضاء 15
يوما اعتبارا من منتصف ليل وصول الطائرة إلى مكان التفريغ النهائي ،أي األمرين يحصل أوال.
ومع ذلك وبشرط توجيه إخطار فوري إلى شركة التأمين ومقابل قسط إضافي ،فإن هذا التأمين.
 3-1-4يعود إلى سريانه عندما تقلع الطائرة من مكان التفريغ النهائي دون أن تكون قد أفرغت األشياء املؤمن عليها هناك ،و
 4-1-4ينتهي مع مراعاة أحكام الشرطين  2-4و  3-4أدناه ،إما اعتبارا من تفريغ األشياء املؤمن عليها ،أو أي جزء منها في املكان النهائي للتفريع (أو بديل عنه) أو بانقضاء 15
يوما اعتبارا من منتصف ليل اليوم الذي تعود فتصل فيه الطائرة إلى مكان بديل للتفريغ ،أي األمرين يحصل أوال.
 2-4إذا حدث أثناء الرحلة املؤمن عليها أن وصلت الطائرة إلى مكان وسيط لتفريغ األشياء املؤمن عليها بغية متابعة نقلها بطائرة أخرى أو بسفينة عابرة للبحار ،فإن هذا
التأمين يستمر ،مع خضوعه للشرط  3-4أدناه ولقاء قسط إضافي في حال طلبه من شركة التأمين إلى حين انقضاء  15يوما اعتبارا من منتصف ليل يوم وصول
الطائرة إلى ذلك املكان ،ولكنه يعود فيسرى بعدئذ عند تحميل األشياء املؤمن عليها أو أي جزء منها ،على الطائرة أو السفينة العابرة للبحار املتابعة للنقل ،ويبقى
التأمين ساري املفعول خالل مدة الـ  15يوما التي تلي التفريغ طاملا بقيت األشياء املؤمن عليها أو أي جزء منها في املكان الوسيط فحسب .إذا استمر نقل األشياء املؤمن
عليها خالل مدة الـ  15يوما املذكورة أو إذا أعيد سريان التأمين وفق أحكام هذا الشرط .2-4
 1-2-4يستمر هذا التأمين مع خضوعه ألحكام هذه الشروط في حال متابعة النقل على طائرة .أو
 2-2-4عندما يكون الشحن بالسفينة العابرة للبحار فإن شروط الحرب السارية (بضائع) سوف تعتبر أنها تشكل جزءا من عقد التأمين وتطبق على البضائع املنقولة
بحرا.
 3-4إذا أنهيت الرحلة املبينة في عقد النقل في غير مكان الوصول املتفق عليه في ذاك العقد ،فإن هذا املكان سوف يعتبر امليناء النهائي للتفريغ وسينتهي هذا التأمين وفق
 .2-1-4وإذا أعيد شحن األشياء املؤمن عليها فيما بعد إلى املقصد األصلي أو أي مقصد آخر ،وتم إخطار شركة التأمين قبل بدء عملية النقل اإلضافية ومقابل
قسط إضافي يعود سريان هذا التأمين.
 1-3-4في حال اكتمال تفريغ األشياء املؤمن عليها ،اعتبارا من وقت تحميل األشياء املؤمن عليها أو أي جزء منها على الطائرة املتابعة للرحلة.
 2-3-4في حال عدم تفريغ األشياء املؤمن عليها ،عند إقالع الطائرة من ذلك امليناء املعتبر املكان النهائي للتفريغ؛ ينتهي التأمين بعد ذلك وفقا لـ .4-1-4
 4-4شريطة تسليم إخطار فوري إلى شركة التأمين ومقابل ما يتم تقديره من قسط إضافي ،يبقى هذا التأمين ساري املفعول ضمن أحكام هذه الشروط ،في حالة أي
انحراف عن املسار أو أي تغيير في املخاطرة ناش ئ عن ممارسة الناقلين الجويين لرخصة ممنوحة لهم في عقد النقل.

(ألغراض الشرط  )4تعني عبارة السفينة العابرة للبحار ،السفينة الناقلة للش يء املؤمن عليه من ميناء أو مكان إلى ميناء أو مكان آخر عندما تستخدم السفينة في
رحلتها ممرا بحريا.
 -5تغيير الرحلة
 1-5عندما يتم تغيير جهة الوصول من قبل املؤمن له بعد سريان هذا التأمين ،يشترط أن يتم تقديم إخطار فوري إلى شركة التأمين بذلك لغرض االتفاق على شروط
وأسعار التأمين ،وفي حالة حدوث خسارة قبل التوصل لهذا االتفاق ،يمكن أن تستمر التغطية ولكن فقط إذا توفرت بشروط وأسعار السوق املناسبة.
 2-5عندما يتم بدء نقل األشياء املؤمن عليها وفقا ملا هو محدد في هذا التأمين (وفقا للشرط رقم  )1-4ولكن بدون معرفة املؤمن له أو مستخدميه بأن الطائرة أقلعت إلى
جهة وصول أخرى فإن هذا التأمين يعتبر قد بدأ سريان مفعوله ملثل هذا النقل.
 -6أي ش يء يحتويه هذا العقد ويكون غير متوافق مع الشروط  8-3و  9-3أو  4سوف يكون ألغراض هذا العقد باطال والغيا.
املطالبات
 -7املصلحة التأمينية
 1-7يجب أن يكون للمؤمن له مصلحة تأمينية في الش يء املؤمن عليه وقت الخسارة حتى يحق له املطالبة بالتعويض بموجب هذا العقد.
 2-7يحق للمؤمن له ،رهنا بتحقق الشرط  1-8أعاله ،الحصول على التعويض عن الخسارة املؤمن عليها الحاصلة أثناء املدة املغطاة بهذا التأمين ،حتى ولو كانت الخسارة
قد حصلت قبل إبرام عقد التأمين ،إال إذا كان املؤمن له على علم بالخسارة وكانت شركة التأمين تجهلها.

 -8القيمة الزائدة
 1-8إذا أجرى املؤمن له أي تأمين بقيمة إضافية على األشياء املؤمن عليها بموجب هذه الوثيقة ،فإن القيمة املتفق عليها لألشياء املؤمن عليها سوف تعتبر قد زيدت لتشمل
القيمة املؤمنة بموجب هذه الوثيقة وكافة التأمينات اإلضافية التي تغطي الخسارة.
وتصبح مسؤولية شركة التأمين بموجب هذه الوثيقة معادلة لنسبة مبلغ التأمين في هذه الوثيقة إلى مجموع املبالغ املؤمن بها على األشياء املؤمن عليها.
وفي حال املطالبة بتعويض يتوجب على املؤمن له أن يزود شركة التأمين بما يثبت مبالغ التأمين لكافة التأمينات األخرى.
 2-8يطبق الشرط التالي في حال كون هذا التأمين تأمينا زائد القيمة:
سوف تعتبر القيمة املتفق عليها مساوية إلجمالي مبلغ التأمين األصلي وجميع التأمينات املعقودة لزيادة القيمة من قبل املؤمن له لتغطية الخسارة ،وتصبح مسؤولية
شركة التأمين بموجب هذه الوثيقة متناسبة مع نسبة مبلغ التأمين في الوثيقة إلى مبلغ التأمين اإلجمالي املذكور.
في حال املطالبة بتعويض ،يتوجب على املؤمن له ،أن يزود شركة التأمين باملستندات املثبتة لجميع عقود التأمين األخرى.
االستفادة من التأمين
 -9هذا التأمين
 1-9يغطي املؤمن له باإلضافة إلى الشخص املطالب بالتعويض سواء كان الشخص الذي تعاقد على التأمين أو الشخص الذي تم التخلي عن التأمين لصالحه.
 2-9ال ينبغي أن تؤول الفائدة من هذا التأمين إلى الناقل أو أي أمين بضاعة أخر.

تقليل الخسائر
واجبات املؤمن له
 -10يجب على املؤمن له ومستخدميه ووكالئه ،فيما يتعلق بالخسارة القابلة للتعويض بموجب هذه الوثيقة:
 1-10أن يتخذوا كافة التدابير املعقولة بغية تفادي أو تقليل هذه الخسارة إلى الحد األدنى ،و
 2-10أن يتأكدوا من أن كافة الحقوق تجاه الناقلين وأمناء البضاعة واألطراف الثالثة األخرى قد تمت املحافظة عليها وممارستها على نحو صحيح ،وعلى شركة التأمين أن
تعوض املؤمن لهم ،باإلضافة إلى أية خسارة قابلة للتعويض بموجب هذه الوثيقة ،عن أية مصاريف يتكبدونها بصورة صحيحة ومعقولة في سبيل تأديتهم لهذه
الواجبات.
التنازل
 -11ال تعتبر اإلجراءات التي يتخذها املؤمن لهم أو شركة التأمين بغرض إنقاذ أو حماية أو استرداد الش يء املؤمن عليه تنازال أو قبوال بالتخلي عنها أو إجحافا على أي نحو آخر
بحقوق أي من الطرفين.
تجنب التأخير
 -12من شروط هذا التأمين أن يتصرف املؤمن لهم بهمة وسرعة معقولة في كافة الظروف التي تقع ضمن نطاق سيطرتهم.
القانون والعرف
 -13يخضع هذا التأمين للقانون والعرف السائدين في بلد إصدار الوثيقة.
َ
مالحظة :من الضروري أن يقوم املؤمن لهم ،في حال طلب استمرار التغطية بموجب الشرط  ،4أو تم اإلخطار بتغيير جهة الوصول بموجب الشرط  ،5بتسليم إخطار
فوري بذلك إلى شركة التأمين ،ويتوقف حقهم في هذه التغطية على امتثالهم لهذا االلتزام.
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شروط مخاطراإلضرابات (البضائع املنقولة جوا)
املخاطر املغطاة
األخطار
 -1يغطي هذا التأمين باستثناء ما هو منصوصا عليه في الشرط  3أدناه ،الخسائر أو األضرار التي تصيب األشياء املؤمن عليها التي يسببها:
 1-1املضربون أو العمال املمنوعون من دخول أماكن العمل ،أو األشخاص املشاركون في قالقل عمالية ،حوادث الشغب أو اضطرابات أهلية.
 2-1أي عمل من أعمال اإلرهاب يقوم به أي شخص بالنيابة عن أو باالرتباط مع أي منظمة تنفذ نشاطات مباشرة تهدف إلى اإلطاحة بأي حكومة سواء كانت شرعية أو
غير شرعية أو التأثير عليها باستخدام القوة أو العنف.
 3-1أي شخص يعمل بدافع سياس ي أو إيديولوجي أو عقائدي.
مصاريف اإلنقاذ
 -2يغطي هذا التأمين مصاريف اإلنقاذ التي يتم تكبدها لتجنب أو فيما له عالقة بتجنب الخسارة أيا كان سببها فيما عدا األسباب املستثناة بموجب الشرط  3أدناه.
االستثناءات
 -3ال يغطي هذا التأمين بأي حال من األحوال:
 1-3الخسائر أو األضرار أو املصاريف التي تنسب إلى سوء تصرف مقصود من املؤمن له.
 2-3التسرب العادي ،أو النقص الطبيعي في الوزن أو الحجم ،أو البلى والتمزق واالستهالك العادي لألشياء املؤمن عليها.
 3-3الخسارة أو الضرر أو النفقات التي يكون سببها عدم كفاية أو عدم مالئمة تغليف أو تجهيز األشياء املؤمن عليها لتتحمل الحوادث العادية التي تتعرض لها عملية النقل
املؤمن عليها ،عندما يكون التغليق والتجهيز قد تم بمعرفة املؤمن له أو مستخدميه أو قبل االرتباط بهذا التأمين( ،ألغراض هذه الشروط فإن عبارة "تغليف" سوف
تشمل التستيف في الحاوية وإن عبارة "املستخدمين" سوف لن تشمل املقاولين املستقلين).
 4-3الخسائر أو األضرار أو املصاريف الناشئة عن عيب ذاتي أو عن طبيعة األشياء املؤمن عليها.
 5-3الخسائر أو األضرار أو املصاريف الناشئة عن عدم مالئمة الطائرة أو واسطة النقل األخرى أو الحاوية للنقل اآلمن لألشياء املؤمن عليها ،وذلك عندما يكون التحميل
فيها أو عليها قد تم قبل بدء سريان هذا التأمين أو عندما يكون املؤمن له أو مستخدميه على علم بعدم املالئمة في وقت التحميل.
هذا االستثناء لن يطبق إذا تبين أن عقد التأمين قد تم التخلي عنه إلى الطرف املطالب بالتعويض وفقا ألحكام هذه الوثيقة والذي أشترى أو وافق على شراء األشياء
املؤمن عليها بحسن نية وبموجب عقد ملزم.
 6-3الخسائر أو األضرار أو املصاريف التي يكون سببها املباشر التأخير ،حتى ولو كان التأخير نتيجة خطر مؤمن ضده.
 7-3الخسائر أو األضرار أو املصاريف الناشئة عن اإلعسار املالي أو عدم املالءة املالية ملالكي الطائرة أو مديريها أو مستأجريها أو مشغليها ،إذا تبين أن املؤمن له وقت
تحميل األشياء املؤمن عليها على الطائرة كان على علم ،أو ينبغي ضمن الظروف الطبيعية للعمل التجاري أن يكون على علم بأن مثل هذا اإلعسار أو عدم املالءة
املالية يمكن أن يمنع متابعة الرحلة ملسارها الطبيعي.
لن يطبق هذا االستثناء عندما يكون عقد التأمين قد تم التخلي عنه للطرف املطالب بالتعويض وفقا لهذه الوثيقة والذي يكون قد أشترى أو وافق على شراء األشياء

املؤمن عليها بحسن نية بموجب عقد ملزم.
 8-3الخسائر أو األضرار أو املصاريف الناشئة عن النقص املجهول أو ما يستولي عليه العمال أيا كانت صفتهم ،سواء كانوا مشاركين في أي إضراب أو غلق أماكن العمل
أو قالقل عمالية أو شغب أو اضطرابات أهلية.
 9-3أية مطالبة تستند إلى خسارة أو إخفاق الرحلة أو املخاطرة.
 10-3الخسائر أو األضرار أو املصاريف الناشئة عن االستعمال املباشر أو غير املباشر ألي سالح حربي يستخدم فيه االنشطار و/أو االنصهار الذري أو النووي أو أي
تفاعل آخر مشابه أو تستخدم فيه قوة مشعة أو مادة مشعة.
 11-3الخسائر أو األضرار أو املصاريف التي يكون سببها الحرب أو الحرب األهلية أو الثورة أو التمرد أو العصيان املسلح أو النزاعات األهلية الناجمة عن ذلك ،أو أي عمل
عدائي من قبل قوة محاربة أو ضدها.

مدة التأمين
 -4شرط النقل
 1-4وفقا للشرط رقم  7أدناه ،يبدأ سريان هذا التأمين من وقت أول تحرك لألشياء املؤمن عليها في املستودع أو محل التخزين بمكان بدء النقل املسمى في الوثيقة لغرض
التحميل الفوري في أو على مركبة النقل أو أي واسطة نقل أخرى لبدء عملية النقل ،ويستمر طوال املسار الطبيعي للنقل وينتهي إما:
 1-1-4عند اكتمال التفريغ من املركبة الناقلة أو أي واسطة نقل أخرى في املستودع ،أو مكان التخزين النهائي في جهة الوصول املسماة في عقد النقل،
 2-1-4عند اكتمال التفريغ من املركبة الناقلة أو أي واسطة نقل أخرى في مخزن أو مكان تخزين آخر ،سواء كان في جهة الوصول املسماة بعقد التأمين أو قبلها،
والتي أختارها املؤمن له أو مستخدميه لغرض التخزين أو للتقسيم أو للتوزيع ،أو
 3-1-4عندما يختار املؤمن له أو مستخدميه استخدام أي مركبة أو أي واسطة نقل أخرى أو أي حاوية للتخزين بخالف تلك املحددة في املسار املعتاد للنقل ،أو
 4-1-4بانقضاء  30يوما على إتمام عملية تفريغ األشياء املؤمن عليها من الطائرة في مكان التفريغ النهائي ،أيهما يحدث أوال.

 2-4إذا حدث ،بعد تفريغ األشياء املؤمن عليها من الطائرة في مكان التفريغ ولكن قبل انتهاء مدة التأمين ،وتبين أنه سوف يتم شحن األشياء املؤمن عليها إلى جهة وصول
أخرى ،فإن هذا التأمين مع بقائه خاضعا لألحكام املذكورة بالشروط 1-1-4إلى  4-1-4لن يمتد إلى ما بعد أول تحرك لألشياء املؤمن عليها ملباشرة نقلها إلى جهة
الوصول األخرى.
 3-4يظل هذا التأمين ساري املفعول (مع مراعاة أحكام االنقضاء املنصوص عليها بالشروط 1-1-4إلى  4-1-4أعاله وأحكام الشرط  5أدناه) أثناء التأخير الخارج عن سيطرة
املؤمن له ،أي انحراف للطائرة ،تفريغ اضطراري أو إعادة الشحن أو النقل من الطائرة إلى أخرى وخالل أي تغيير في املخاطرة ناش ئ عن ممارسة الناقلين الجويين
لرخصة ممنوحة لهم في عقد النقل.
انتهاء عقد النقل
 -5إذا حدث ،بسبب ظروف خارج سيطرة املؤمن له ،سواء تم إنهاء عقد النقل في مكان غير جهة الوصول املسماة فيه أو أنهيت عملية النقل بطريقة أخرى قبل عدم تفريغ
األشياء املؤمن عليها على النحو املنصوص عليه في الشرط  4أعاله ،فإن التأمين ينتهي أيضا ،ما لم يتم تقديم إخطار فوري إلى شركة التأمين بطلب استمرار التغطية
وعندها يظل التأمين ساري املفعول ،بشرط أداء قسط إضافي إذا طلبت شركة التأمين ذلك  -إما:

 1-5حتى يتم بيع وتسليم األشياء املؤمن عليها في ذلك املكان أو إذا لم يتفق بشكل خاص على خالف ذلك ،حتى انقضاء  30يوما بعد وصول األشياء املؤمن عليها إلى ذلك
املكان ،أيهما أسبق في الحصول ،أو
 2-5حتى انتهاء عقد التأمين وفقا ألحكام الشرط  4أعاله ،إذا تم شحن األشياء املؤمن عليها خالل مدة الـ  30يوما املذكورة (أو أي تمديد لها يتفق عليه) إلى جهة الوصول
املسماة في هذه الوثيقة أو أية جهة وصول أخرى.
 -6تغييرالرحلة
 1-6عندما يتم تغيير جهة الوصول من قبل املؤمن له بعد سريان هذا التأمين ،يشترط أن يتم تقديم إخطار فوري إلى شركة التأمين بذلك لغرض االتفاق على شروط
وأسعار التأمين ،وفي حالة حدوث خسارة قبل التوصل لهذا االتفاق ،يمكن أن تستمر التغطية ولكن فقط إذا توفرت بشروط وأسعار السوق املناسبة.
 2-6عندما يتم بدء نقل األشياء املؤمن عليها وفقا ملا هو محدد في هذا التأمين (وفقا للشرط رقم  )1-4ولكن بدون معرفة املؤمن له أو مستخدميه بأن الطائرة أقلعت إلى
جهة وصول أخرى فإن هذا التأمين يعتبر قد بدأ سريان مفعوله ملثل هذا النقل.
املطالبات
 -7املصلحة التأمينية
 1-7يجب أن يكون للمؤمن له مصلحة تأمينية في الش يء املؤمن عليه وقت الخسارة حتى يحق له املطالبة بالتعويض بموجب هذا العقد.
 2-7يحق للمؤمن له ،رهنا بتحقق الشرط  1-7أعاله ،الحصول على التعويض عن الخسارة املؤمن عليها الحاصلة أثناء املدة املغطاة بهذا التأمين ،حتى ولو كانت الخسارة
قد حصلت قبل إبرام عقد التأمين ،إال إذا كان املؤمن له على علم بالخسارة وكانت شركة التأمين تجهلها.
 -8القيمة الزائدة
 1-8إذا أجرى املؤمن له أي تأمين بقيمة إضافية على األشياء املؤمن عليها بموجب هذه الوثيقة ،فإن القيمة املتفق عليها لألشياء املؤمن عليها سوف تعتبر قد زيدت لتشمل
القيمة املؤمنة بموجب هذه الوثيقة وكافة التأمينات اإلضافية التي تغطي الخسارة.
وتصبح مسؤولية شركة التأمين بموجب هذه الوثيقة معادلة لنسبة مبلغ التأمين في هذه الوثيقة إلى مجموع املبالغ املؤمن بها على األشياء املؤمن عليها.
وفي حال املطالبة بتعويض يتوجب على املؤمن له أن يزود شركة التأمين بما يثبت مبالغ التأمين لكافة التأمينات األخرى.
 2-8يطبق الشرط التالي في حال كون هذا التأمين تأمينا زائد القيمة:
تعتبر القيمة املتفق عليها مساوية إلجمالي مبلغ التأمين األصلي وجميع التأمينات املعقودة لزيادة القيمة من قبل املؤمن له لتغطية الخسارة ،وتصبح مسؤولية شركة
التأمين بموجب هذه الوثيقة متناسبة مع نسبة مبلغ التأمين في الوثيقة إلى مبلغ التأمين اإلجمالي املذكور.
في حال املطالبة بتعويض ،يتوجب على املؤمن له ،أن يزود شركة التأمين باملستندات املثبتة لجميع عقود التأمين األخرى.
االستفادة من التأمين
 -9هذا التأمين
 1-9يغطي املؤمن له والذي يشمل الشخص املطالب بالتعويض سواء كان الشخص الذي تعاقد على التأمين أو الشخص الذي تم التخلي عن التأمين لصالحه.
 2-9ال ينبغي أن تؤول الفائدة من هذا التأمين إلى الناقل أو أي أمين بضاعة أخر.

تقليل الخسائر
واجبات املؤمن له
 -10يجب على املؤمن له ومستخدميه ووكالئه ،فيما يتعلق بالخسارة القابلة للتعويض بموجب هذه الوثيقة:
 1-10أن يتخذوا كافة التدابير املعقولة بغية تفادي أو تقليل هذه الخسارة ،و
 2-10أن يتأكدوا من أن كافة الحقوق تجاه الناقلين وأمناء البضاعة واألطراف الثالثة األخرى قد تمت املحافظة عليها وممارستها على نحو صحيح ،وعلى شركة التأمين أن
تعوض املؤمن لهم ،باإلضافة إلى أية خسارة قابلة للتعويض بموجب هذه الوثيقة ،عن أية مصاريف يتكبدونها بصورة صحيحة ومعقولة في سبيل تأديتهم لهذه
الواجبات.
 -11التنازل
 1-11ال تعتبر اإلجراءات التي يتخذها املؤمن لهم أو شركة التأمين بغرض إنقاذ أو حماية أو استرداد الش يء املؤمن عليه تنازال أو قبوال بالتخلي عنها أو إجحافا على أي نحو
آخر بحقوق أي من الطرفين.
تجنب التأخير
 -12من شروط هذا التأمين أن يتصرف املؤمن لهم بهمة وسرعة معقولة في كافة الظروف التي تقع ضمن نطاق سيطرتهم.
القانون والعرف
 -13يخضع هذا التأمين للقانون والعرف السائدين في بلد إصدار الوثيقة.
َ
مالحظة :من الضروري أن يقوم املؤمن لهم ،في حال طلب استمرار التغطية بموجب الشرط  ،5أو تم اإلخطار بتغيير جهة الوصول بموجب الشرط  ،6بتسليم إخطار
فوري بذلك إلى شركة التأمين ،ويتوقف حقهم في هذه التغطية على امتثالهم لهذا االلتزام.

© حقوق التأليف والنشر – 08/11 :رابطة لويدز لألسواق ( )LMAوالرابطة الدولية لالكتتاب في لندن (.)IUA
CL389
01/01/2009

شرط النقل البري " -كافة املخاطر"
شروط التغطية:
يغطي هذا التأمين كافة مخاطر الخسارة والضرر أثناء نقل املصالح بالشاحنات .ولكن ال يعتبر هذا التأمين بأنه يمتد ليغطي في أي حال من األحوال الخسارة أو الضرر أو املصروف
الذي ينجم بشكل مباشر أو يعزى إلى:
▪
▪
▪
▪
▪

التأخير.
عيب ذاتي أو عن طبيعة األشياء املؤمن عليها.
سوء أو عدم كفاية التغليف أو التعبئة.
سوء أو عدم كفاية التحزيم.
املياه أو العواصف (بما في ذلك العواصف الرملية) أو الغبار أو التعرض لألحوال الجوية في حال عدم نقل الشحنة املرسلة في شاحنة أو وسيلة نقل أو حاوية مغلقة
ومحمية بالكامل.

▪

الخسارة أو الضرر الذي يلحق بالشحنة بسبب اهتزازات النقل العادية وتأرجح وارتجاج املركبة الناقلة.

مبلغ التحمل 500/- :درهم لكل وأي خسارة (ما لم يتم تعديله أو التنازل عنه صراحة في الوثيقة أو التغطية البحرية املفتوحة)

يبدأ سريان التغطية على املخاطر بعد االنتهاء من تحميل كل طرد أو وحدة في الشاحنة  /املقطورة وتتوقف فورا عند تفريغ كل طرد في وجهة الوصول أو بعد  24ساعة من وصول
الشاحنة إلى وجهة الوصول النهائية ،أيهما يحدث أوال.
عندئذ
إذا كان من املمكن استرداد التعويض عن أي خسارة أو ضرر ،على النحو املشار إليه أعاله ،من الناقل بموجب أي عقد شحن سواء كان سند شحن أو أي التزام تعاقدي آخر،
ٍ
سوف يغطي هذا التأمين املصالح املؤمن عليها فيما يتعلق بأي مبلغ تحمل يتجاوز مبلغ التعويض املستحق من الناقل فقط.
شريطة أنه في حالة وقوع أي حادث من املرجح أن تنتج عنه مطالبة بسبب حادث تتعرض له الشاحنة/الشاحنات الناقلة ،يجب إجراء مسح بمعرفة مساح مختص والحصول على
شهادة من السلطات املختصة األقرب إلى مكان الحادث .ويشترط إثبات أي مطالبة بموجب محضر شرطة املرور أو أي تقرير آخر من السلطات املختصة.
عالوة على ذلك ،في حال كانت الخسارة أو الضرر ظاهرا في وقت استالم املصالح املؤمن عليها بموجبه من الشاحنة الناقلة ،يجب على املؤمن له و/أو ممثليه أن يمتنع عن تقديم إيصال
نظيف إلى الناقل وأن يحصل على "شهادة ضرر" موقعة حسب األصول فيما يتعلق بهذه الخسارة أو الضرر.

شرط النقل البري

شروط التغطية:
يغطي هذا التأمين فقط املخاطر التالية التي تتسبب في خسارة أو ضرر لألشياء املؤمن عليها:
.1
.2
.3
.4
.5

الحريق أو االنفجار.
ي
انقالب أو انحراف وسيلة النقل البر .
التصادم العرض ي لوسيلة النقل.
األضرار الناجمة عن االصطدام مع أي قطار  /مركبة برية أو حيوان أو جسم خارجي.
انهيار الجسور.

باستثناء الخلل أو العطل الكهربائي واإللكتروني وامليكانيكي ،أو االنبعاج ،أو التقطيع ،أو الخدش ،أو التآكل ،أو الضرر الناتج عن تغليف معيب أو غيرصحيح أو تحزيم غير كاف
(خاصة الضرر الناجم عن اهتزازات النقل) ما لم يكن ذلك ناتجا عن األخطارالخمسة املذكورة أعاله.
مبلغ التحمل 500/- :درهم لكل وأي خسارة (ما لم يتم تعديله أو التنازل عنه صراحة في الوثيقة أو التغطية البحرية املفتوحة)

يبدأ سريان التغطية على املخاطر بعد االنتهاء من تحميل كل طرد أو وحدة في الشاحنة  /املقطورة وتتوقف فورا عند تفريغ كل طرد في وجهة الوصول أو بعد  24ساعة من وصول
الشاحنة إلى وجهة الوصول النهائية ،أيهما يحدث أوال.
عندئذ
إذا كان من املمكن استرداد التعويض عن أي خسارة أو ضرر ،على النحو املشار إليه أعاله ،من الناقل بموجب أي عقد شحن سواء كان سند شحن أو أي التزام تعاقدي آخر،
ٍ
سوف يغطي هذا التأمين املصالح املؤمن عليها فيما يتعلق بأي مبلغ تحمل يتجاوز مبلغ التعويض املستحق من الناقل فقط.
شريطة أنه في حالة وقوع أي حادث من املرجح أن تنتج عنه مطالبة بسبب حادث تتعرض له الشاحنة/الشاحنات الناقلة ،يجب إجراء مسح بمعرفة مساح مختص والحصول على
شهادة من السلطات املختصة األقرب إلى مكان الحادث .ويشترط إثبات أي مطالبة بموجب محضر شرطة املرور أو أي تقرير آخر من السلطات املختصة.
عالوة على ذلك ،في حال كانت الخسارة أو الضرر ظاهرا في وقت استالم املصالح املؤمن عليها بموجبه من الشاحنة الناقلة ،يجب على املؤمن له و/أو ممثليه أن يمتنع عن تقديم إيصال
نظيف إلى الناقل وأن يحصل على "شهادة ضرر" موقعة حسب األصول فيما يتعلق بهذه الخسارة أو الضرر.
شريطة تغليف وتحزيم الشحنة املرسلة بطريقة مهنية.

شرط تصنيف السفن  2001/01/01الصادرعن مجمع مكتتبي التأمين

السفن املؤهلة
 .)1ينطبق هذا التأمين وأسعار النقل البحري على النحو املتفق عليه في الوثيقة أو التغطية املفتوحة فقط على الشحنات و/أو املصالح التي تنقلها السفن ذاتية الدفع ميكانيكيا
املصنوعة من الصلب واملسجلة بإحدى هيئات تصنيف السفن والتي تكون:
 1-1عضوا أو عضوا منتسبا في االتحاد الدولي لهيئات تصنيف السفن ( ،)*IACSأو
ق
 2-1هيئة تصنيف محلية حسب التعريف الوارد في البند  4أدناه ،ولكن فقط عندما يقتصر عمل السفينة على التجارة الساحلية لتلك الدولة (بما في ذلك التجارة على الطر بين
الجزر داخل أرخبيل تشكل تلك الدولة جزءا منه).
يتم تقديم إخطار فوري لشركة التأمين بالبضائع و/أو املصالح التي تنقلها السفن غير املصنفة على النحو الوارد أعاله لغرض االتفاق على أسعار وشروط التأمين .في حالة حدوث
خسارة قبل التوصل لهذا االتفاق ،يجوز تقديم التغطية ولكن فقط بأسعار السوق التجارية املناسبة ووفقا لشروط السوق التجارية املناسبة.
الحد األقص ى لعمرالسفينة
 .)2يتم التأمين على البضائع و/أو املصالح املنقولة بواسطة السفن املؤهلة (على النحو املحدد أعاله) والتي تتجاوز حدود العمر التالية بموجب الوثيقة أو شروط التغطية املفتوحة
شريطة سداد قسط تأمين إضافي يتم االتفاق عليه.
ناقالت البضائع الصب أو املختلطة التي يزيد عمرها عن  10سنوات أو السفن األخرى التي يزيد عمرها
عن  15عاما ما لم تكن:
 .1-2قد تم استخدامها لنقل البضائع العامة على أساس نمط تجاري ثابت ومنتظم بين مجموعة من املوانئ املحددة ،وال يتجاوز عمرها  25عاما ،أو
 .2-2قد تم تشييدها كسفن حاويات أو ناقالت للمركبات أو سفن ثنائية الجسم مفتوحة العنابر ومزودة برافعة جسرية متحركة ( )OHGCsواستخدمت باستمرار على هذا النحو على
أساس نمط تجاري ثابت ومنتظم بين مجموعة من املوانئ املحددة ،وال يتجاوز عمرها  30عاما.
شرط الزورق
 .)3ال تنطبق متطلبات هذا البند على أي زورق يستخدم لتحميل أو تفريغ السفينة داخل منطقة امليناء.
هيئة التصنيف املحلية
 .)4هيئة التصنيف املحلية هي هيئة تصنيف يقع مقرها في نفس بلد مالك السفينة املعنية والتي يجب أن تعمل أيضا تحت علم ذلك البلد.
اإلخطارالفوري
 .)5عندما يشترط هذا التأمين أن يقدم املؤمن له إخطار فوري إلى شركة التأمين ،يتوقف الحق في التغطية على االمتثال لهذا االلتزام.
القانون والعرف
 .)6يخضع هذا التأمين للقانون والعرف اإلنجليزي.

ملحق املدونة الدولية إلدارة السالمة )(ISM

يطبق على الشحنات على متن ّعبارات ركاب الرورو .يطبق اعتبارا من يوليو  1998على الشحنات على متن:
 )1سفن الركاب التي تنقل أكثر من  12راكبا ،و
 )2ناقالت النفط وناقالت املواد الكيميائية وناقالت الغاز وناقالت الصب والزوارق عالية السرعة التي تبلغ حمولتها اإلجمالية  500طنا أو أكثر.

يطبق اعتبارا من  1يوليو  2002على الشحنات على متن كافة سفن الشحن األخرى ووحدات الحفر البحرية املتنقلة التي تبلغ حمولتها اإلجمالية  500طن أو أكثر.
ال يغطي هذا التأمين في جميع األحوال الخسائر أو األضرار أو املصروفات عندما يتم نقل األشياء املؤمن عليها بواسطة سفينة غير معتمدة وفقا للمدونة الدولية إلدارة السالمة )(ISM
أو ال يمتلك مالكوها أو مشغلوها وثيقة امتثال للمدونة الدولية إلدارة السالمة عندما يكون املؤمن له ،في وقت تحميل األشياء املؤمن عليها على متن السفينة ،على علم ،أو ينبغي ضمن
الظروف الطبيعية للعمل التجاري أن يكون على علم بما يلي-:
أ) إما بحقيقة أن السفينة غير معتمدة وفقا للمدونة الدولية إلدارة السالمة،
ب) أو بعدم وجود وثيقة امتثال سارية لدى مالكوها أو مشغلوها.

على النحو املطلوب بموجب االتفاقية الدولية لسالمة األرواح في البحار لسنة  1974وتعديالتها.
لن يطبق هذا االستثناء عندما يكون عقد التأمين قد تم التخلي عنه للطرف املطالب بالتعويض وفقا لهذه الوثيقة والذي يكون قد أشترى أو وافق على شراء األشياء املومن عليها
بحسن نية بموجب عقد ملزم.

شرط انتهاء سريان عقد النقل (اإلرهاب)

سوف يكون هذا الشرط حاكما ويبطل أي ش يء يشمله هذا التأمين يتعارض معه.
 -1وبالرغم من أي اشتراط مخالف يشمله التأمين أو أي شروط يحال إليها في هذا الخصوص ،فإنه من املتفق عليه وبقدر تعلق األمر بذلك ،يشمل عقد التأمين الخسائر أو
األضرار التي تلحق باألشياء املؤمن عليه والناجمة عن أي عمل إرهابي ،يكون من فعل يقوم به:
-

أي شخص يتصرف بالنيابة عن أو باالرتباط مع أي منظمه تنفذ أنشطة مباشرة تهدف إلى اإلطاحة بأي حكومة سواء كانت شرعية أو غير شرعية أو التأثير عليها
باستخدام القوة أو العنف .أو

-

أي شخص يعمل بدافع سياس ي ،أيديولوجي أو عقائدي.
هذه التغطية مشروطة بأن تكون األشياء املؤمن عليها في مسار النقل الطبيعي وعلى أي حال ينتهي التأمين .إما
 1-1وفقا لشروط النقل الواردة في عقد التأمين .أو
 2-1لدى اكتمال التفريغ من على املركبة الناقلة أو واسطة نقل أخرى أو في مستودع أو مكان التخزين في جهة الوصول املذكورة بعقد التأمين.
 3-1اكتمال التفريغ من املركبة الناقلة أو أي واسطة نقل أخرى في مستودع أو مكان التخزين ،سواء كان قبل أو في جهة الوصول املذكورة في عقد التأمين ،الذي
يختاره املؤمن له أو مستخدميه لالستعمال إما للتخزين في غير فترة النقل االعتيادية أو ألغراض التقسيم أو التوزيع ،أو
 4-1فيما يخص الناقالت البحرية ،بانتهاء  60يوما بعد اكتمال تفريغ األشياء املؤمن عليها من على ظهر السفينة في ميناء التفريغ النهائي.
 5-1فيما يخلص الناقالت الجوية ،بانتهاء  30يوما بعد اكتمال تفريغ األشياء املؤمن عليها من متن الطائرة في مكان التفريغ النهائي ،أيهما يحدث أوال.

 -2إذا توفر بموجب عقد التأمين أو الشروط املشار إليها ،تغطية بشكل محدد لنقالت برية أو نقالت برية تعقب عملية التخزين أو انقضاء التأمين وفقا للشروط أعاله فإن
التغطية التأمينية تعود إلى السريان وتستمر أثناء املسار االعتيادي للنقل وتنتهي أيضا وفقا ألحكام الشرط رقم .1
 -3يخضع هذا للشرط للقانون والعرف اإلنجليزي.

هام
اإلجراء في حالة الخسائرأو األضرار التي قد تكون شركة التأمين مسؤولة عنها
مسؤولية الناقلين أو أمناء البضاعة أو األطراف الثالثة األخرى
من واجب املؤمن له ووكالئه ،في جميع األحوال ،اتخاذ كافة التدابير املعقولة بغرض تفادي أو تقليل الخسارة وضمان حفظ وممارسة جميع الحقوق في مواجهة الناقلين أو أمناء
البضاعة أو األطراف الثالثة األخرى بطريقة صحيحة .ويتعين على املؤمن له أو وكالئه بصفة خاصة-:
 .1مطالبة الناقلين أو سلطات املوانئ أو أمناء البضاعة اآلخرين فورا بشأن أي طرود مفقودة.
 .2التقدم فورا بطلب إلجراء مسح بواسطة الناقلين أو ممثلي أمناء البضاعة اآلخرين في حال وجود خسائر أو أضرار ظاهرة ومطالبة الناقلين أو أمناء البضاعة اآلخرين بأي خسائر أو
أضرار فعلية يتبين وجودها من خالل هذا املسح.
 .3ال يجوز في جميع األحوال ،باستثناء حالة االحتجاج الكتابي ،تقديم إيصاالت استالم نظيفة إذا كانت البضائع في حالة مشكوك فيها.
 .4تقديم إشعار كتابي إلى "الناقلين" أو "أمناء البضاعة اآلخرين" في غضون  3أيام من التسليم إذا لم تكن الخسائر أو األضرار قائمة في وقت التسليم.
مالحظة - :يوص ى املرسل إليهم أو وكالئهم باإلملام بلوائح سلطات املوانئ في ميناء التفريغ.
تعليمات املسح
في حالة الخسائر أو األضرار التي قد تنطوي على مطالبة بموجب هذا التأمين ،يجب تقديم إخطار فوري بهذه الخسائر أو األضرار والحصول على تقرير مسح من.
توثيق املطالبات
لتمكين التعامل مع املطالبات بشكل فوري ،ينصح املؤمن له أو وكالئه بتقديم كافة املستندات املؤيدة املتاحة لديهم دون تأخير ،بما في ذلك عند االقتضاء- :
 .1أصل وثيقة أو شهادة التأمين.
 .2فواتير الشحن األصلية أو نسخ منها ،مع مواصفات الشحن و/أو مذكرات الوزن.
 .3أصل بوليصة الشحن و/أو عقد النقل اآلخر.
 .4تقرير املسح أو أي أدلة مستندية أخرى تثبت نطاق الخسائر أو األضرار.
 .5تقرير إنزال البضائع ومالحظات الوزن في الوجهة النهائية.
 .6املراسالت املتبادلة مع الناقلين واألطراف األخرى فيما يتعلق بمسؤوليتهم عن الخسائر واألضرار.

الشرط
عند إجراء التسليم عن طريق الحاويات ،يجب على املؤمن له أو وكالئه التأكد من فحص الحاوية وأختامها على الفور من قبل املسؤول املفوض التابع لهم.
إذا تم تسليم الحاوية متضررة أو إذا كانت األختام مكسورة أو مع وجود أختام ناقصة أو بأختام مختلفة عن تلك األختام املذكورة في مستندات الشحن ،يجب إغالق إيصال التسليم
تبعا لذلك واالحتفاظ بجميع األختام املعيبة أو غير النظامية لتسهيل عملية تحديدها الحقا.

شروط البريد والطرود البريدية

 .1بالرغم من أي حكم مخالف وارد في هذه الوثيقة ،من املتفق عليه على وجه التحديد بموجبه أن يبدأ سريان هذا التأمين (باستثناء مخاطر الحروب) من وقت مغادرة األشياء املؤمن
وعندئذ ينتهي
عليها مقر املرسل الكائن في املكان املحدد في الوثيقة لبدء عملية النقل ويستمر سريانه حتى تسليم األشياء املؤمن عليها إلى العنوان املذكور على الطرد (الطرود) البريدية
ٍ
هذا التأمين.
كاف للعنوان املذكور على الطرد (الطرود) وأيضا عن
 .2شريطة عدم وجود أي مطالبة بالتعويض عن خسائر أو أضرار يثبت أنها ناتجة عن وصف غير صحيح و/أو غامض و/أو غير ٍ
الخسائر أو األضرار الناتجة عن أي تصرف من قبل سلطات البريد سبب عدم إمكانية تسليم األشياء املؤمن عليها أو عدم قبول استالمها بمعرفة املرسل إليه.
 .3لن تدفع أي مطالبة باالختالس إذا تم تسليم الطرد (الطرود) بأختام سليمة.
 .4سيكون إيصال مكتب البريد الخاص بالبريد و/أو الطرود البريدية مطلوبا كدليل في حالة تقديم مطالبة بعدم التسليم.
 .5في حالة الخسارة ،يجب تقديم مطالبة على الفور ضد الهيئة الحكومية (خدمة البريد) ،ويجب أن ترفق نسخة منها والردود عليها بأي مطالبة مقدمة بموجب هذه الوثيقة.
شرط التحميل تحت سطح السفينة أو على سطح السفينة

مقابل دفع قسط إضافي ،يتم التأمين على البضائع و/أو السلع املشحونة في حاويات وفقا ألحكام هذه الوثيقة املطبقة على الشحنات املحملة تحت سطح السفينة حتى وإن تم تستيفها
على سطح السفينة ،شرطية أن يتم نقل هذه الشحنات بموجب بوليصة شحن "اختيارية" تسمح للناقل بتستيف الحاويات تحت سطح السفينة أو على سطح السفينة .عالوة على
ذلك ،يجب أن تشمل التغطية املقدمة بموجب هذا الشرط الخسائر أو األضرار التي تلحق بالبضائع املوجودة في حاويات مطروحة أو مفقودة من على متن السفينة.
شرط تفكيك السفينة

من املعلوم واملتفق عليه أن الشروط املحددة في هذه الوثيقة والسعر املقدم بالفعل للشحنة املؤمن عليها بموجبه تخضع للتغيير في حال ما إذا كان قد تقرر بالفعل قبل اإلبحار تفكيك
السفينة الناقلة.

82/12/1
شرط إلغاء مخاطرالحرب (بضائع) الصادرعن مجمع مكتتبي التأمين

يجوز إلغاء التغطية ضد مخاطر الحرب (على النحو املحدد في شروط مخاطر الحرب الصادرة عن مجمع مكتتبي التأمين ذات الصلة) من قبل شركة التأمين أو املؤمن له باستثناء أي
تأمين يكون ساريا وفقا لشروط مخاطر الحرب الصادرة عن مجمع مكتتبي التأمين قبل سريان مفعول اإللغاء .ومع ذلك ،لن يسري مفعول هذا اإللغاء إال بعد انقضاء  7أيام من
منتصف ليل اليوم الذي تم فيه إصدار إخطار اإللغاء بواسطة شركة التأمين أو إليها.
شرط إلغاء مخاطر اإلضرابات (بضائع)

يجوز إلغاء التغطية ضد مخاطر اإلضرابات وما إلى ذلك (على النحو املحدد في شروط مخاطر اإلضرابات الصادرة عن مجمع مكتتبي التأمين ذات الصلة) إما من قبل شركة التأمين أو
املؤمن له باستثناء أي تأمين يكون ساريا وفقا لشروط مخاطر اإلضرابات الصادرة عن مجمع مكتتبي التأمين قبل سريان مفعول اإللغاء .ومع ذلك ،لن يسري مفعول هذا اإللغاء إال
بعد انقضاء  7أيام (أو  48ساعة فيما يتعلق باإلرساالت إلى أو من الواليات املتحدة األمريكية) من منتصف ليل اليوم الذي تم فيه إصدار إخطار اإللغاء بواسطة شركة التأمين أو
إليها.

شرط النباتات والحيوانات البرية

من املعلوم واملتفق عليه أنه
( )1لن يتم دفع أي مطالبة ما لم تكن تجارة البضائع املشمولة بالتغطية بموجبه قانونية في ضوء أي قواعد أو لوائح أو قوانين مطبقة وفقا التفاقية التجارة الدولية في األنواع
َّ
املهددة باالنقراض من مجموعات الحيوانات والنبات ّ
البرية (سايتس ،واملعروفة باسم "اتفاقية واشنطن") في كل بلد منشأ أو تصدير أو إعادة تصدير أو استيراد،
( )2يجب على املؤمن له ،عند طلب شركة التأمين ،تقديم شهادات ،أو تصاريح ،أو قسائم و/أو مستندات أخرى توضح أن صفقات التجارة ال تتعارض مع القواعد واللوائح و/أو
القوانين املذكورة أعاله،
و
( )3يكون لشركة التأمين الحق في التحقيق في وقائع وقانونية صفقات التجارة في حالة تقديم مطالبات.

شرط عدم املسح
( 600/-دوالرأمريكي داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة و  2,000/-دوالرأمريكي للوجهات أخرى)

بغض النظر عن أي ش يء يتعارض مع ذلك وارد في شروط البضائع الصادرة عن مجمع مكتتبي التأمين والشرط "هام" ،في حالة تقدير مبلغ املطالبة بما ال يزيد عن  600/-درهم إماراتي
داخل اإلمارات العربية املتحدة و 2,000/-درهم إماراتي خارج دولة اإلمارات العربية املتحدة أو ما يعادله بعمالت أخرى ،يجب دفع املطالبات بناء على تفاصيل الخسائر أو األضرار التي
لحقت بالبضائع املؤمن عليها بموجبه ،بدال من تقرير املسح.
شرط االستبدال الصادرعن مجمع مكتتبي التأمين

في حالة فقدان أو تضرر أي جزء أو أجزاء من املاكينة املؤمن عليها بسبب خطر مؤمن عليه بموجب الوثيقة ،يجب أال يتجاوز املبلغ القابل لالسترداد تكلفة استبدال أو إصالح هذا
الجزء أو األجزاء باإلضافة إلى رسوم النقل والتركيب ،إذا تم تكبدها ،ولكن باستثناء الرسوم الجمركية إال إذا كانت كامل هذه الرسوم قد تم إدراجها ضمن مبلغ التأمين ،وفي هذه
الحالة يمكن أيضا استرداد الخسارة ،إن وجدت ،التي تم تكبدها في سبيل دفع رسوم جمركية إضافية.
شريطة دائما أال تتجاوز مسؤولية شركة التأمين بأي حال من األحوال القيمة املؤمن عليها للماكينة بأكملها.

شرط االستبدال الخاص (الشحن الجوي)

من املعلوم واملتفق عليه بشكل خاص أن رسوم نقل الجزء أو األجزاء املقررة لالستبدال أو اإلصالح واملنصوص عليها في شرط االستبدال الصادر عن مجمع مكتتبي التأمين
املرفق بهذه الوثيقة يجب أن تشمل رسوم النقل الجوي.

شرط حماية العالمات التجارية

يتعين أن يتمتع املؤمن له بكامل الحقوق في حيازة جميع املواد التي تحمل عالمات تجارية أو ملصقات محفورة أو منقوشة أو العالمات الدائمة األخرى التي تحدد هوية مصنعها و/أو
موزعها و/أو موردها ،أو التي يحمل أو ينطوي بيعها على ضمان من املورد أو املؤمن له أو على صيغة حصرية و/أو سرية قد تكون محل أي خسارة بموجبه ،وأن يحتفظ بالسيطرة على
تلك األشياء.
بالنسبة للشحنات املؤمن عليها بموجب هذه الوثيقة ،والتي يتعين على شركة التأمين دفع التعويض عن الخسارة الكلية عن أي وكل األشياء و/أو الطرود الهالكة بفعل املخاطر املؤمن
عليها ،والتي توافق شركة التأمين على أن يختار املؤمن له إما إهالكها أو إعادتها أو إعادة تجهيزها ،يحق لشركة التأمين الحصول على الحطام كما يمكن الحصول عليه.

تكون ممارسة املؤمن له للعناية املعقولة هي الحكم الوحيد فيما يتعلق بما إذا كان الش يء محل أي خسارة بموجبه صالحا لالستخدام في أي عملية تصنيع و/أو تسويق وال يجوز بيع
أي ش يء يعتبره املؤمن له غير صالح للتصنيع و/أو التسويق أو باألحرى التصرف فيه إال من خالل املؤمن له أو بموافقته ،ولكن يجب على املؤمن له السماح لشركة التأمين بالحصول
على قيمة أي حطام يتم الحصول عليه من أي عملية بيع أو تصرف آخر في ذلك الش يء.

شرط إقرار الشحن

( )1يجب على الشخص املتعاقد أو املؤمن له تقديم إقرارات الشحن فيما يتعلق بالبضائع التي تندرج ضمن البضائع املؤمن عليها دون استثناء إلى شركة التأمين كتابة وفقا
للنموذج الذي تحدده شركة التأمين أو بأي وسيلة أخرى على النحو املتفق عليه .يجب تقديم إقرارات الشحن في أقرب وقت ممكن عمليا من بداية سريان مسؤولية شركة
التأمين عن الشحنات املعنية ويجب أن تتضمن التفاصيل املذكورة أدناه .ومع ذلك ،ال يجوز املساس بحق املؤمن له بسبب أي سهو أو خطأ أو تأخير في إقرارات الشحن
ما لم يكن ذلك متعمدا أو بسبب إهمال جسيم من الشخص املتعاقد أو املؤمن له ،شريطة أنه إذا أصبح أيا منهما على علم بذلك السهو وما إلى ذلك ،فإنه يجب تقديم
إقرارات الشحن الصحيحة إلى شركة التأمين دون تأخير.
(أ) تفاصيل وحجم البضائع ورقم فاتورة البضائع.
(ب) القيمة املؤمن عليها ومبلغ التأمين.
(ج) النقل.
(د) اسم السفينة العابرة للبحار وتاريخ اإلبحار والطائرة وتاريخ اإلقالع أو غير ذلك.
فيما يتعلق بإقرار الشحن كما هو مذكور أعاله ،يحق للشخص املتعاقد أو املؤمن له تقديم إقرارا شهريا واحدا عوضا عن تقديم إقرارات لكل شهر حتى اليوم الختامي إلقرار الشحن
الشهري .يجب تقديم اإلقرارات الشهرية دون تأخير بعد اليوم الختامي.
اليوم الختامي:
يتم االتفاق عليه.
( )2على الرغم مما ورد أعاله ،إذا تجاوزت القيمة املؤمن عليها ومبلغ التأمين لشحنة واحدة منقولة بحرا أو جوا مبلغ اإلشعار الفوري املذكور أدناه ،يجب على املتعاقد أو املؤمن له
تقديم إقرار الشحنة متضمنا التفاصيل املذكورة أعاله قبل بدء سريان مسؤولية شركة التأمين عن تلك البضائع ،أو إذا كان أيا من هذه التفاصيل غير معلومة لهم ،يجب على
أيا منهما تقديم إقرار شحن مؤقت يتضمن هذه التفاصيل أو املعلومات الرئيسية املعلومة لديهم .في حال إصدار إقرار الشحن املؤقت املذكور ،يجب أن يستتبعه إقرار الشحن
القطعي بعد معرفة التفاصيل.
مبلغ اإلشعار الفوري:
يتم االتفاق عليه.
( )3يقوم الشخص املتعاقد واملؤمن له بإعداد وحفظ الدفاتر واملستندات والبيانات اإللكترونية أو غيرها من املواد أو السجالت فيما يتعلق بشحنات البضائع املؤمن عليها ،وعند طلب
شركة التأمين ،يجب اإلفصاح عنها أو السماح لشركة التأمين بفحصها في أي وقت خالل ساعات العمل.
ملحوظة.
على الرغم من أحكام "املادة  .2شرط دفع قسط التأمين " من "الشروط الخاصة للوثيقة املفتوحة لتأمين الشحن البحري" ،تم االتفاق على أن يكون سعر الصرف لتحويل قسط
التأمين بالعملة األجنبية إلى الين هو متوسط أسعار البيع الختامية للحواالت املصرفية التي يعلن عنها بنك طوكيو ميتسوبيش ي يو إف جي املحدود ،طوكيو ،في اليوم األول واألخير من
الشهر (أو ،إذا لم يتم اإلعالن عن أي أسعار في مثل هذا اليوم ،يجب استخدام األسعار املعلنة في اليوم السابق إلى ذلك اليوم) بالنسبة لإلقرار الشهري املقدم من املؤمن له إلى شركة
التأمين ،ما لم يتم االتفاق على خالف ذلك بشكل خاص من قبل شركة التأمين.

شرط إزالة الحطام

من املتفق عليه أنه في حال حدوث خطر مؤمن عليه ،تعوض شركة التأمين املؤمن له عن أي تكاليف ومصاريف يتحملها بالضرورة فيما يتعلق بإزالة الحطام و/أو تدمير و/أو التخلص
من البضائع الهالكة و/أو تفكيك و/أو هدم و/أو تدعيم و/أو تسنيد و/أو نقل املصالح املؤمن عليها بموجب هذه الوثيقة ،من وسيلة نقل إلى أخرى في حالة تعرض وسيلة النقل األصلية
لحادث أو بعد الخسائر أو األضرار التي يمكن استردادها بموجبه.
ولكن باستثناء بشكل قطعي أي مصروفات يتم تحملها نتيجة أو في سبيل منع أو التخفيف من التلوث ،أو أي تهديد به أو مسؤولية عنه.
تخضع لحد أقص ى بنسبة  ٪5من مبلغ التأمين لكل حادث واحد .من املتفق عليه أن يكون هذا التعويض باإلضافة إلى الحد املتفق عليه بموجبه.
شرط امللصقات أو الكراتين أو الكبسوالت أو مواد التغليف التالفة

في حال اقتصرت األضرار الناتجة عن املخاطر املؤمن عليها ،بغض النظر عن وجهة الوصول النهائية املذكورة في هذه الوثيقة ،على امللصقات أو الكراتين أو الكبسوالت أو مواد التغليف
كاف لدفع تكلفة امللصقات أو الكراتين أو الكبسوالت أو مواد التغليف الجديدة ،وتكاليف وضعها على املؤمن عليها ،وتكاليف إعادة تجهيز
فقط ،يجب أن تقتصر الخسارة على مبلغ ٍ
األشياء املؤمن عليها أو إعادة تعبئتها في الكراتين ،أو إعادة تغليفها ،أو إعادة تحزيمها ،إعادة تكييسها أو إعادة وضعها على املنصات النقالة (بما في ذلك "االمتياز" سواء كان أو لم يكن
خاضعا ملبلغ التحمل ،إن وجد) ،بصرف النظر عما إذا كانت األشياء املؤمن عليها قد تضررت من عدمه.
ومع ذلك ،إذا اعتبرت شركة التأمين أن البضائع غير صالحة للبيع بشكل معقول ،تدفع شركة التأمين الخسارة الكلية التقديرية.
ولكن وفي جميع األحوال لن تتجاوز مسؤولية شركة التأمين القيمة املؤمن عليها للبضائع الهالكة.

شرط التأمين على األزواج واملجموعات

في حالة نشوء أي مطالبة بموجب هذه الوثيقة عن خسائر أو أضرار (ناتجة عن خطر مؤمن عليه بموجب الوثيقة) تلحق ببند يشكل عنصر واحدا من زوج أو مجموعة مؤمن عليه،
فال يتعين إيالء أي اعتبار ألي قيمة خاصة على هذا النحو ويتعين احتساب املبلغ القابل لالسترداد بموجب هذه الوثيقة كما لو كان قد تم التأمين على البند بشكل منفصل على أساس
تناسبي من قيمة تأمين الزوج أو املجموعة.

شرط استبعاد التلوث اإلشعاعي واألسلحة الكيميائية والبيولوجية والبيوكيميائية والكهرومغناطيسية
سوف يكون هذا الشرط حاكما ويبطل أي ش يء يشمله هذا التأمين يتعارض معه.
 .1ال يغطي هذا التأمين بأي حال من األحوال الخسائر أو األضرار أو املسؤولية أو املصروفات الناتجة بشكل مباشر أو غير مباشر عن أو الناشئة عن أو التي يساهم فيها
 1-1اإلشعاعات املؤينة أو التلوث اإلشعاعي من أي وقود نووي أو من أية نفايات نووية أو من احتراق وقود نووي.
 2-1الخصائص املشعة أو السامة أو املتفجرة أو أيه مواد خطرة أخرى أو تلوث من أي منشأة أو مفاعل نووي أو منشأة نووية أو أي من مركباتها.
 3-1أية أسلحة أو أجهزة تستخدم االنشطار و/أو االنصهار الذري أو النووي أو أية تفاعالت مماثلة أو مواد أو قوي ذات نشاط إشعاعي.
 4-1الخصائص املشعة أو السامة أو املتفجرة أو أيه خصائص خطرة أخرى أو تلوث ألي مادة ذات نشاط إشعاعي .ال ينطبق هذا االستثناء في هذه الفقرة الفرعية على النظائر
املشعة ،بخالف الوقود النووي ،عندما يجري تحضير هذه النظائر أو نقلها أو تخزينها أو استخدامها ألغراض تجارية أو زراعية أو طبية أو علمية أو غيرها من األغراض
السلمية املماثلة.
 5-1أية أسلحة كيميائية أو بيولوجية أو بيوكيميائية أو كهرومغناطيسية.

(لالستخدام مع نموذج وثيقة التأمين البحري الجديدة فقط)
شروط عقود التأمين البحري القياسية الصادرة عن مجمع مكتتبي التأمين

 .1يهدف هذا العقد لتأمين الش يء املحدد لعملية النقل وشريطة أن يكون تحت مسمى "تم الشحن من قبل أو لحساب" وفقا للتغطية التأمينية املفتوحة أو التأمين الذي يكون تحت
سيطرتهم بصفتهم وكيل بيع أو شراء ما لم يتم التأمين عليها في مكان آخر قبل بدء هذا العقد أو الحصول على املصلحة املؤمن عليها.
ال يغطي هذا العقد مصلحة أي شخص آخر ،ولكن ال يمنع نقل التأمين بواسطة املؤمن له أو املحال إليه.

 .2من شروط هذا العقد أن يلتزم املؤمن له باإلقرار بموجبه بكل شحنة دون استثناء ،والتزام شركة التأمين بالقبول حتى ،ولكن بما ال يتجاوز ،املبلغ املحدد في البند  3أدناه.
 1-3 .3هذا العقد ملبلغ مفتوح ولكن ال يجوز أن يتجاوز املبلغ الذي يمكن اإلقرار به بموجبه مبلغ الحد األقص ى املذكور في التغطية البحرية املفتوحة فيما يتعلق بأي سفينة أو طائرة
أو وسيلة نقل واحدة
 2-3في حالة أن يكون هذا العقد في شكل وثيقة عائمة ،ال يجوز أن يتجاوز إجمالي املبلغ الذي يمكن اإلقرار به بموجبه مبلغ الحد األقص ى املذكور في التغطية البحرية املفتوحة
والذي يخضع دائما ألحكام البند  1-3أعاله.
 .4على الرغم من أي ش يء يتعارض مع ذلك وارد في هذا العقد ،تقتصر مسؤولية شركة التأمين فيما يتعلق بأي حادث واحد أو سلسلة من الحوادث الناشئة عن نفس الحادث في أي
مكان واحد على مبلغ الحد وفقا للتغطية البحرية املفتوحة.
 .5في حالة وقوع حادثة خسارة أو الوصول قبل اإلقرار بالقيمة ،من املتفق عليه أن أساس التقييم يجب أن يكون التكلفة األولية للبضائع أو السلع باإلضافة إلى مصروفات الشحن
واملصروفات العارضة عليه ،وأجرة الشحن التي يتحمل املؤمن له املسؤولية عنها ورسوم التأمين وفقا للتغطية البحرية املفتوحة.
 .6يخضع هذا العقد لشرط تصنيف السفن ملجمع مكتتبي التأمين.
 .7في حال عدم تضمين مخاطر الحرب واإلضرابات والشغب واالضطرابات املدنية في التغطية املقدمة بموجب هذا العقد ،يتعين تطبيق شروط الحرب واالضرابات الصادرة عن مجمع
مكتتبي التأمين ذات الصلة.
 .8شروط مكتتبي التأمين املشار إليها في هذا العقد هي تلك الشروط التي تكون سارية في بداية هذا العقد ولكن في حالة مراجعة هذه الشروط خالل فترة هذا العقد ،وبشرط أن تقدم
شركة التأمين إشعارا بذلك قبل  90يوما على األقل ،يجب تطبيق شروط مكتتبي التأمين املعدلة على املخاطر ذات الصلة بعد تاريخ انقضاء اإلشعار املذكور.
 .9يجوز إلغاء هذا العقد إما من قبل شركة التأمين أو املؤمن له بتقديم إشعار كتابي مدته  30يوما يكون نافذا في تاريخ اإلخطار ،ولكن يجوز إلغاء املخاطر املؤمن عليها بموجب شروط
اإلضرابات ملجمع مكتتبي التأمين بموجب بإخطار مدته سبعة أيام أو ثمانية وأربعين ساعة فيما يتعلق بالشحنات من الواليات املتحدة األمريكية أو إليها .يبدأ اإلخطار من
منتصف ليل يوم إصداره ولكن ال ينطبق اإللغاء على أي مخاطر تم التأمين عليها وفقا للتغطية املقدمة بموجبه قبل سريان مفعول اإللغاء.

مالحظة .يتعين على املؤمن له تقديم إخطار مؤقت في أقرب وقت ممكن بالشحنات املقصودة مع اإلبالغ في كل حالة عن اسم السفينة والقيمة التقريبية للشحنات،
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تغطية الخسارة الكلية عن طريق الشحن الجوي.
يغطي هذا التأمين فقط الخسارة الكلية لكامل األشياء املؤمن عليها بسبب الحريق أو االصطدام أو الهبوط االضطراري أو التحطم أو الحوادث ذات الطبيعة املماثلة التي تلحق بالطائرة
الجوية الناقلة.

االستثناءات- :

شرط استثناء وتحديد العقوبات
لن تقدم شركة التأمين (إعادة التأمين) أي تغطية أو تكون مسؤولة عن دفع أي مطالبة أو تقديم أي منفعة إذا كان القيام بذلك من شأنه أن يعرض شركة التأمين (إعادة
التأمين) أو أي شركة أم أو شركة قابضة مباشرة أو غيرمباشرة لشركة التأمين (إعادة التأمين) إلى أي عقوبة أو قيد [بما في ذلك العقوبات أو القيود خارج الحدود اإلقليمية إلى
الدرجة التي ال يتعارض ذلك مع القوانين السارية على شركة التأمين (إعادة التأمين)] ،ينجم عن أي قوانين أو لوائح عقوبات تجارية و اقتصادية معمول بها.
ملحق استثناء األمراض املعدية
.1

تغطي هذه الوثيقة ،مع مراعاة جميع الشروط واألحكام واالستثناءات املعمول بها ،الخسائر التي تعزي إلى الخسائر املادية املباشرة أو األضرار املادية التي تحدث
خالل مدة التأمين .وبالتالي ،وبغض النظر عن أي حكم آخر في هذه الوثيقة على عكس ذلك ،فإن هذه الوثيقة ال تغطي أي خسارة أو ضرر أو مطالبة أو تكلفة أو
مصروف أو أي مبلغ آخرينشأ بشكل مباشرأو غيرمباشرعن أو يعزى إلى أو يحدث في نفس الوقت أو في أي تسلسل مع مرض معدي أو الخوف التهديد (سواء الفعلي
أو املتصور) من مرض معدي.

.2

ألغراض هذا امللحق ،تشمل الخسارة أو الضرر أو املطالبة أو التكلفة أو املصروف أو أي مبلغ آخر ،على سبيل املثال ال الحصر ،أي تكلفة للتنظيف أو إزالة السموم
أو اإلزالة أو املر اقبة أو االختبار:
 1.2ملرض معدي ،أو
 2.2أي ممتلكات مؤمن عليها بموجب هذا التأمين تتأثر بمثل هذا املرض املعدي.

.3

يقصد باملرض املعدي ،كما هو مستخدم في هذه الوثيقة ،أي مرض يمكن أن ينتقل عن طريق أي مادة أو عامل من أي كائن حي إلى كائن آخرحيث:
 1.3تتضمن املادة أو العامل ،على سبيل املثال ال الحصر ،فيروسأ أو بكتريا أو طفيليا أو كائنا حيا آخرأو أي شكل من أشكاله ،سواء اعتبرت حية أم ال،
 2.3تتضمن طريقة النقل ،سواء كانت مباشرة أو غيرمباشرة ،على سبيل املثال ال الحصر ،النقل املحمول جوا ،انتقال سوائل الجسم ،االنتقال من أو إلى أي سطح
أو جسم سواء كان صلبا أو سائال أو غازيا أو االنتقال بين الكائنات الحية ،و
 3.3يمكن للمرض أو املادة أو العامل أن يسبب أو يهدد بالضرر بصحة اإلنسان أو رفاهيته أو يمكن أن يسبب أو يهدد بالضرر أو تدهور أو فقدان قيمة أو قابلية
تسويق أو خسارة استخدام املمتلكات املؤمن عليها بموجبه.

.4

ينطبق هذا امللحق على جميع تمديدات التغطية والتغطية اإلضافية واالستثناءات الخاصة بأي استثناء والتغطية (التغطيات) األخرى املمنوحة.
تبقى جميع الشروط واألحكام واالستثناءات األخرى في هذه الوثيقة كما هي دون تغيير.
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ملحق استثناء الهجوم السيبراني للتأمين البحري
 .1مع مراعاة الفقرة  3أدناه فقط ،ال يغطي هذا التأمين بأي حال من األحوال الخسائرأو األضرارأو املسؤولية أو املصروفات الناتجة بشكل مباشرأو غيرمباشربسبب
أو التي يساهم فيها أو الناشئة عن استخدام أو تشغيل أي جهاز حاسوب أو نظام حاسوبي أو برمجيات حاسوبية أو كود برمجي ضار أو فيروسات حاسوبية أو عملية
حاسوبية أو أي نظام إلكتروني آخركوسائل إليقاع األذى.
 .2مع مراعاة الشروط والقيود واالستثناءات الواردة في الوثيقة املرفق بها هذا الشرط ،ال يجوز املساس بالتعويض الذي يمكن استرداده بخالف ذلك بموجب هذا
التأمين من خالل استخدام أو تشغيل أي جهاز حاسوب أو نظام حاسوبي أو برمجيات حاسوبية أو عملية حاسوبية أو أي نظام إلكتروني آخر ،إذا لم يكن ذلك
االستخدام أو التشغيل كوسائل إليقاع األذى.
 .3حيثما يتم إلحاق هذا الشرط بالوثائق التي تغطي مخاطرالحرب أو الحرب األهلية أو الثورة أو التمرد أو العصيان أو االضطرابات املدنية الناشئة عنها ،أو أي عمل
عدائي من قبل أو ضد السلطة املتحاربة ،أو اإلرهاب أو أي شخص يتصرف بدافع سياس ي ،لن يتم إعمال الفقرة  1الستثناء الخسائر(والتي كان سيتم تغطيتها بخالف
ذلك) الناشئة عن استخدام أي ج هاز حاسوب أو نظام حاسوبي أو برمجيات حاسوبية أو أي نظام إلكتروني آخر في نظام إطالق و/أو توجيه و/أو آلية إطالق أي سالح
أو صاروخ.
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