
بوليصة تأمين ضد المسؤولية القانونية لوكيل الشحن

هام

تعد بوليصة التأمين الماثلة ، بم��ا تحوي��ه من ج��داول وموافق��ات ) إن وج��دت ( ، بمثاب��ة عق��د ت��أمين

واح��د تق��رأ مع��ًا. وردت العن��اوين على س��بيل االسترش��اد،� وال يج��وز تأوي��ل العن��اوين الرئيس��ية أو

الفرعية بطريقة تجعلها تحد من نفاذ العقد الماث��ل أو ت��ؤثر� على مقاص��ده ، فهي ليس��ت س��وى� أدوات

مرجعية وتفصيلية . يرجى االطالع على العقد اطالعا وافًي��ا لض��مان كون��ه يل��بي احتياج��اتكم . وفي

حالة وجود تعارض أو تضارب بين بوليصة التأمين الماثلة ومرفقاتها� من ج��داول أو موافق��ات ، يتم

الرجوع حينها لشروط الجداول والموافقات .
:المقدمة

توافق شركة التأمين على تقديم خدماتها التأمينية بالطريقة المنصوص عليه��ا في متن العق��د وذل��ك مقاب��ل

دفع المؤمن عليه ، ال�وارد اس�مه في الملح�ق، أو موافقت�ه على دف�ع أقس�اط الت�أمين ، المنص�وص عليه�ا

كذلك في الملحق، إلى شركة “ شركة طوكيو� مارين للتأمين سنغافورة المحدودة “ ) يشار� إليها فيم��ا بع��د

باسم “ شركة التأمين “ ( ش��ريطة تق��ديم التعه��دات واإلق��رارات الملزم��ة والحقيقي��ة ال��تي آلت إلى ش��ركة

الت��أمين عن طري��ق الطلب و/أو المعلوم��ات و/أو الحق��ائق و/أو الملحق��ات و/أو الم��واد المرفق��ة بتل��ك

التعهدات واإلقرارات .

: نطاق الغطاء التأميني1المادة 

مع مراعاة الشروط ، واألحكام ، وحدود المسئولية ، واالقتطاعات الواردة في ه��ذه البوليص��ة ، ُتع��وض

شركة التأمين المؤمن عليه فيما يتعلق بالمسؤولية القانونية عن الخسائر� المادية أو تلف بض��ائع العمالء )

باستثناء سلع ، و/أو بضائع و/أو معدات النقل التي يمتلكها المؤمن عليه ، أو يستأجرها� ، أو  يقترضها� (

والتي تظهر خالل مدة التأمين المنصوص عليها في الملحق الزمني والتي تنشأ بموجب القوانين والعق��ود

التالية:

االتفاقيات الدولية المعمول بها ) مثل اتفاقية وارسو� ، واتفاقية مونتريال� ، واتفاقية النقل ال��دوليأ()

للبضائع عن طريق السكك الحديدية ، واتفاقية النقل الدولي للبضائع عن طري��ق� ال��بر ، وقواع��د

هامبورج ، وقاعد الهاي ، وقواعد الهاي-فيسبي� ( أو القانون المحلي الذي ُيطبق على خ��دمات

المؤمن عليه .
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الشروط القياسية التجارية للمؤمن عليه والتي اطلعت عليها شركة التأمين ووافقت عليها؛ب()

بوليصة الشحن البري الصادرة عن وكيل الشحن ، وبوليصة الشحن الجوي الصادرة عن وكيلت()

الشحن والخاصة بالمؤمن عليه ) أو بوليصة الشحن الجوي المحايدة الص��ادرة عن اتح��اد النق��ل

الجوي الدولي ( والتي اطلعت عليه شركة التأمين ووافقت عليه؛

شروط وأحكام اتحاد سنغافورة لوكالء الشحن الجوي ، و/أو الشروط� القياسية التجارية ، والتيث()

يكون المؤمن عليه عضًوا فيها؛

عقود خدمات الشحن والنقل الخاصة ، أو عقود إيداع البضائع ) والتي يدخل فيه��ا الم��ؤمن علي��هج()

مالك البضائع( والتي اطلعت عليهم شركة التأمين ، ووافقت عليهم .مع مع العمالء ، أو 

إذا لم تدرج الش��روط الم��ذكورة أعاله في عق��ود الم��ؤمن علي��ه م��ع العمالء أو م��ع مالك البض��ائع ، ف��إن

ُتعويض شركة التأمين في حالة الخس��ارة أو تل��ف البض��ائع وفًق��ا لح��دود المس��ئولية المح��ددة في الق��وانين

المحلية اإللزامية ، أو االتفاقيات الدولية المعمول بها . وفي� حالة غياب تلك الق��وانين ، أو إذا ك��انت تل��ك

القوانين ال تفرض حدود المسئولية اإللزامية ، يخضع تع�ويض ش�ركة الت�أمين لش�روط اتح�اد س�نغافورة

لوكالء الشحن الجوي ، أو الشروط� القياسية التجاري��ة لخ��دمات الم��ؤمن علي��ه مح��ل ال��نزاع ، وفي حال��ة

اإلجماليغياب تلك  الشروط ، ُتقيد مسئولية شركة التأمينب�]  الوزن  من  كيلو  لكل   ]  

للجزء المتضرر� من الشحنة .

شريطة أن ال تتخطي مسئولية شركة التأمين بأي ح�ال من األح�وال ح�دود بوليص�ة الت�أمين المنص�وص

 [ ألي حادثة ، واقعة ، أو ظرف� معين .عليها في الملحق ، والتي تخضع لالستقطاعات ] 

: مخاطر المؤمن عليه 2المادة 

وفًقا لحدود المسؤولية والشروط� واالستثناءات والشروط المنصوص عليها في هذه البوليصة أو ال��تي يتم

اقرارها خالل مدة التأمين: 

  المساهمة في الخسارة العامةأ()

تدفع شركة التأمين التزامات المؤمن عليه الخاصة بالمساهمات في الخسارة العامة وذلك فيم��ا يتعل��ق

ببيان الخسارة العامة الذي يتم إصداره وفًقا للقوانين المعمول بها أو وفًق��ا لقواع��د ي��ورك-انت��ويرب� ،
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ولكن فق�ط بالق�در ال�ذي ُتتخ�ذ في�ه إج�راءات لمن�ع الخس�ارة العام�ة ال�تي تك�ون فيه�ا ش�ركة الت�أمين

مسؤولة.

وإذا اقتضت األمور� المذكورة اعاله إصدار ضمان بالخسارة العامة من قبل شركة الت��أمين ، يض��من

المؤمن عليه: 

بعدم تقديم ضمان الخسارة العامة ألي طرف� بدون اتفاق كتابي مسبق مع شركة التأمين؛ و(1)

بع��دم اإلف��راج عن أي ش��حنات إلى المرس��ل إليهم دون أخ��ذ ض��مان مقاب��ل الخس��ارة العام��ة ،(2)

وتعويض إنقاذ حمولة السفينة ، باإلضافة إلى الرسوم� الخاصة .

إذا أفرج المؤمن عليه عن الشحنة دون الحصول على ضمان مقاب��ل ، يق��وم الم��ؤمن علي��ه بتع��ويض

شركة التأمين بأي مبالغ تكون شركة التأمين ملزمة بدفعها� فيما يتعلق بتلك الشحنة .

وعلى أي حال ، ال يكون هناك بدل بموجب هذه البوليص��ة ، للخس��ارة العام��ة و/أو إنق��اذ الش��حنة أو

فيما يتعلق بأي خسارة ، أو بتكلفة مسئولية الضرر ، أو المصاريف أيا كانت ، ومهما كانت األسباب

الناشئة ، أو المتكبدة فيما يتعلق بالضرر� على البيئة ، أو أي تهدي��د ينتج من ه��ذا الض��رر ، أو نتيج��ة

للتصريف أو التهديد الفعلي أو المزعوم للملوثات الناتجة من أية بضائع أو ممتلكات ، أو س��فينة ، أو

وسيلة نقل أو حاوية أًيا كان نوعها .

  التكاليف القانونية ومطالبات� الدعاويب()

بناء على موافقة كتابية مسبقة من شركة التأمين ، تدفع ش��ركة الت��أمين للم��ؤمن علي��ه كاف��ة التك��اليف

القانونية ، وغيرها من نفقات الدعاوى الضرورية والمعقول��ة ال��تي يتكب��دها الم��ؤمن علي��ه للتع��ويض

وفي الدعاوى أو التحقيق ، أو الدفاع أو تسوية أي ادعاء ض��د الم��ؤمن علي��ه ، وال��تي تخض��ع ك��ذلك

لهذه البوليصة ، باإلضافة إلى جميع التكاليف والمصروفات القابلة لالسترداد من قب��ل أي م��دعي من

المؤمن عليه ، شريطة أن الي تزيد قيم��ة التع��ويض المق��دم من ش��ركة الت��أمين مقاب��ل تل��ك التك��اليف

والنفقات باإلضافة إلى قيمة الدعوى التي يتم تسويتها ، عن حد التعويض الوارد في الملحق و/أو أي

مكان آخر في هذا التأمين ، ويخضع دائًما لالستقطاعات المحددة في الملحق .

: حد التعويض3المادة 
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عن��دما تك��ون هن��اك دعوت��ان أو أك��ثر تنش��أ من نفس الواقع��ة او من سلس��لة من الوق��ائع المتش��ابهة ،

المترابط��ة ، او المتص��لة ، ُيطب��ق ح��د التع��ويض ، واالس��تقطاعات المطبق��ة في ه��ذه البوليص��ة على

دعوى واحدة . ويعد الحد األقص��ى الكلي للتع��ويض ه��و المبل��غ األقص��ى� ال��ذي س��تعوض ب��ه ش��ركة

التأمين المؤمن عليه بموجب هذه الوثيقة ، لكافة الدعاوى خالل مدة التأمين الواردة في هذا   الملحق

.

: الشروط4المادة 

واجب اإلفصاح) أ ( 

يشترط على المؤمن عليه بموجب هذا التأمين اإلفصاح الكامل عن جمي��ع الحق��ائق الجوهري��ة ، و/أو

األم��ور� و/أو المعلوم��ات و/أو الظ��روف� ، ال��تي يعلمه��ا الم��ؤمن علي��ه أو ينبغي عليهم معرفته��ا� قب��ل

الدخول في هذا التأمين . وعند حدوث اي خط��أ في الوص��ف� و/أو ع��دم اإلفص��اح� عن أي معلوم��ات

جوهرية ، سواء عمًدا أو بدون قصد� ، ُيخول لشركة التأمين اعتبار هذه البوليص��ة ملغ��اة من��ذ البداي��ة

وفًقا لتقدير شركة التأمين .

وخالل سريان بوليصة التأمين ، بجب على المؤمن عليه اإلفصاح عن أي تغييرات جوهري��ة في أي

ظرف قد يظهر أو ينشأ بعد بداية هذا التأمين . وُيخول لشركة التأمين عند الفشل في ذل�ك إلغ�اء ح�ق

اعتب�ار ه�ذه البوليص�ة ملغ�اة من ال�وقت ال�ذي فش�ل في�ه الم�ؤمن علي�ه في اإلفص�اح� عن التغي�يرات

الجوهرية . 

  التكاليف والنفقاتب()

تخضع كافة التكاليف و/أو النفقات إلى حدود� التع�ويض ال�واردة في الملح�ق و/أو أي مك�ان آخ��ر في

ا لالس��تقطاعات على النح��و المح��دد في الملح��ق ، بغض النظ��ر عم��ا يتم هذا التأمين ، ويخض��ع دائًم��

التصريح به صراحة على خالف ذلك في هذه الوثيقة .

 الحد من سريان المفعول) ج ( 

ال تسري هذه البوليصة ، على أي حال ، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، لصالح أي شخص أخر ،

شركة ، مؤسسة ، هيئة ، جمعية أو أيا كان تكوينها ، أو لصالح شركات التامين الخاصة بهم ، ش��كل
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أو من شركات التأمين الخاصة بهم ، وبدون المساس بعمومية ما تقدم ، ال ت��ؤول ك��ذلك ه��ذه الوثيق��ة

لصالح أحد الناقلين ، أو المودع لديهم أو الوكالء ، أو المقاولين من الباطن ) سواء من هم في عالقة

تعاقدية مباشرة مع المؤمن عليه أم ال ( أو أي الموظفين أو الوكالء أو المتعاقدين من الب��اطن معهم ،

أو إلى أي شركات التأمين الخاصة بهم ، أو إلى أي طرف آخر مهما كان . 

العمالء والمقاولون من الباطن) د ( 

تقوم شركة التأمين بتعويض المؤمن عليه إذا ك��انت البض��ائع في عه��دة ، وتحت تص��رف المق��اولون

من الباطن التابعين لهم ، ولكن ال يمكن ب�أي ح�ال من األح�وال أن تنتق�ل مزاي�ا ه�ذا الت�أمين إلى أي

مقاول من الباطن ، و/أو الضامنون للمقاولين من الباطن ، و/أو الضامنون لل��وكالء . وعلى الم��ؤمن

عليه أن يبذل قصارى� جهده لضمان التزام كافة المقاولون من الباطن ، والوكالء اللذين يتعامل معهم

، بالشروط التالية:

 يتحمل المقاول من الباطن و/أو الوكيل بموجب الش�روط� التجاري�ة ، وغيره��ا من ش��روط� العق��د(1)

مهما كانت على النحو المحدد من كافة النواحي مسئولية أقل من المؤمن عليه .

يتم تأمين المقاول من الباطن ، و/أو الوكيل بالكامل عن طري��ق ش��ركة ت��أمين ذات موق��ف م��الي(2)

جيد ، وصاحبة سمعة طيبة فيما يتعلق بأي مسئولية ذات صلة؛ و

يجب على المؤمن عليه ان يقوم بتوجيه المقاول من الباطن ، و/أو الوكيل بص��ورة س��ليمة كتابًي��ا(3)

عن مسؤولياتهم .

:التنازل عن حقوق اإلحالل ضد المؤمن عليه) ه ( 

توافق شركة التأمين بموجب هذه الوثيقة على التنازل عن حقوق اإلحالل ضد المؤمن عليه وموظفيه

، بالقدر الذي ينطبق على سريان هذه البوليصة .

:الدفاع عن الدعاوي القضائية) و ( 

تتكفل شركة التأمين بالدفاع� عن الدعوى التي تخضع للغطاء التأميني ، وللشركة الحق في تع��ديل اي

قضية و/أو التفاوض عليها و/أو تسويتها� ، و/أو يحق لها بخالف ذلك التقاض�ي أم�ام المحكم�ة بش�أن

أي دعوى أو قضية . ومن أجل القيام بذلك ، يجب على شركة التأمين أن تدفع كافة تكاليف التحقي��ق
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وإقامة الدعوى والدفاع� ، بما في ذلك الفوائد على الجزء الخاضع للتغطية ، شريطة أال يتج��اوز ذل��ك

المبلغ الحد المطبق� لمبلغ التعويض بموجب هذه البوليصة .

:الوجهات المحددة) ز ( 

ال يغطي هذا التأمين أي مطالبات ناشئة عن أي خدمات يقدمها المؤمن عليه والتي يتم التعاق��د عليه��ا

من الباطن لطرف ثالث يمارس نشاطه في أفغانستان؛ أفريقي��ا� ) باس��تثناء� جن��وب أفريقي��ا (؛ ألباني��ا .

آتشيه وأمبون وتيم��ور� الغربي��ة ) في إندونيس��يا (؛ بوليفي��ا؛ البوس��نة؛ بل��دان رابط��ة ال��دول المس��تقلة؛

كمبوديا؛ كولومبيا؛ كوب�ا؛ تيم�ور الش�رقية؛ اإلك�وادور؛ ه�ايتي؛ إي�ران؛ الع�راق؛ إس�رائيل والس�لطة

الفلسطينية؛ الوس؛ لبنان؛ منغوليا؛ الجبل األسود؛ ميانمار؛ كوريا الشمالية؛ عمان؛ صربيا؛ سوريا� ،

التبت؛ اليمن ، يوغوسالفيا� ، أو أية أماكن أخ��رى به�ا اض�طرابات� سياس�ية و/أو ح�روب ، س��واء تم

اإلعالن عن ذلك أم ال ، إال إذا كان نقل هذه البضائع بموجب عقد النقل الصادر عن الخطوط� الجوية

التي يرشحها� المؤمن عليه او بشاحنة بحري��ة ع��بر المحي��ط ال��تي تغطي نفس الخط��ر والمس��ؤولية أو

سند الشحن الجّوي ، أو بوليصة الشحن الصادرة عن المؤمن عليه .

:تعديل االقساط� ح()

إذا تم حساب اقساط هذه البوليصة بناء على المعّدل التقديري لدوران رأس المال او الحمولة ) حسب

الحالة ( المقدمة من المؤمن علي��ه ، فعلى الم��ؤمن علي��ه أن يحتف��ظ بس��جل دقي��ق يحت��وي على جمي��ع

التفاص��يل الالزم��ة ، ويس��مح للش��ركة بمراجع��ة ه��ذه الس��جالت والتأك��د من ص��حتها في األوق��ات

المناسبة . وقبل انتهاء صالحية فترة التأمين أو في وقت انتهاء ه�ذه البوليص�ة ، على الم��ؤمن ل�ه ان

يفصح عن هذه التفاصيل لتعديل االقساط وفي حال اختالف ه��ذه التفاص��يل عن التق��دير األولي ال��ذي

ُدفع القسط االول بناء عليه ، يجب دفع دفعة اضافية لشركة التأمين لتغطية هذا الفرق كما هو الح��ال

لطلب الحد األدنى أو قسط الوديعة .

:مدفوعات األقساط� ( ط) 

يجب دفع االقساط لشركة التأمين طبقا لشروط� االئتمان الواردة بالملحق� ، حيث يتم دفع مبل��غ القس��ط

السنوي بالكامل ، وفي� حالة فشل الم��ؤمن علي��ه في دف��ع القس��ط في ت��اريخ اس��تحقاقه ، يح��ق لش��ركة

التأمين إلغاء البوليصة منذ بدايتها بموجب إخطار كتابي ُيرسل إلى الم��ؤمن علي��ه ، أو إلى الوس��طاء
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التابعين لهم ، وإذا تم االتفاق على دفع جزء من القسط ) كدفعة ( ، فإن فش��ل الم��ؤمن علي��ه في دف��ع

ذلك المبلغ في تاريخ استحقاقه يؤدي إلى إلغاء البوليصة تلقائًيا من البداية ، وإع��ادة البوليص��ة يك��ون

بمحض اختيار شركة التأمين .

: االستثناءات5المادة 

على الرغم من عدم النص صراحة أو ضمنًيا على خالف ذلك في هذه البوليصة ، ال يمكن بأي حال

تعويض المؤمن له فيما يتعلق بااللتزامات و/أو التكاليف والنفقات و/أو غيرها من األح�داث المح�ددة

في النصوص الواردة أدناه:

: الغرامات والعقوبات� وغيرها من التعويضات)أ (

ال يمكن ب�أي ح�ال من األح��وال أن يغطي ه�ذا الت�أمين دع��اوى الغرام�ات والعقوب�ات والتعويض�ات�

األخرى التي تفرض على الم��ؤمن علي��ه من قب��ل أي س��لطة عام�ة مختص�ة بس�بب انته�اك تص��اريح

االس��تيراد/التص��دير� والتخليص الجم��ركي� أو انته��اك قواع��د الحص��ص النس��بية ، ق��انون النق��ل و/أو

الضرائب/الجمارك� المفروضة أيا كانت .

 السلوك غير األمين ، المتعمد ، أو الخاطئ ، أو المتهور�)ب( 

ال يمكن بأي حال من األحوال أن تغطي� هذه البوليصة أي ادعاء ، أو مس�ئولية فق��دان/تل�ف البض�ائع

أو النفقات الناجمة عن أو التي تنشأ من ) بصورة مباشرة أو غير مباشرة ( أي تجارة غير مشروعة

، أو عن خيانة األمانة ، أو التواطؤ� ، أو الخيانة ، أو الغش ، أو األعم��ال الخبيث��ة ، س��واء بتص��رف

متعمدة أو غير متعمدة ، أو أعمال إجرامية ، أو من السلوك المته��ور� أو المتعم��د ، ومث��ال على ذل��ك

ربما يكون الفشل في إقامة نظم وضوابط� سليمة .

)ج( إحصاء الطرود:�

ال يمكن بأي حال من االح��وال أن تغطي وثيق��ة الت��امين أي تع��ويض عن مس��ؤولية فق��دان/ تل��ف

بوليصة شحن ص��ادرة عن وكي��ل الش��حن بش��أن إحص��اء ط��رود ناجمة عن إصدار المؤمن عليه

البضائع ، يعتبر الفشل في الحصول علي بوليص�ة النق�ل البح��ري الرئيس�ية من الناق�ل البح�ري،
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والتي تضمن إحصاء مقابل باعتبارها بوليصة شحن الخاص��ة بهم . ويطب��ق� ه��ذه االس��تثناء فق��ط

الي الحد الذي تزداد عنده مسئولية المؤمن عليه بسبب هذه الواقعة . 

 :  البضائع المستثناةد()

ال يمكن بأي حال من األحوال أن تغطي� هذه البوليصة أي ادعاء ، أو مس�ئولية فق��دان/تل�ف البض�ائع

أو النفق��ات الناجم��ة عن الخ��دمات ال��تي يتعه��د به��ا الم��ؤمن علي��ه ، أو يس��اهم فيه��ا أو تنش��أ عنه��ا

) بصورة مباشرة أو غير مباشرة ( فيما يتعلق بأي من السلع التالية:

األسلحة النارية والذخائر� والمتفجرات والمركبات العسكرية واألصناف� ذات الصلة .-1

الماشية والخيول األصيلة .-2

 دوالر� أم��ريكي لك��ل قطع��ة ( ،2000الف��رو ، التح��ف الفني��ة ) ال��تي تزي��د قيمته��ا عن -3

واللوحات الثمين��ة ، والتح��ف والخ��زف� والرخ��ام� والزج��اج الن��ادر والم��واد األخ��رى المماثل��ة ذو

الطبيعة الهشة .

األحجار الكريمة ، المجوهرات أو ما شابه ذلك .-4

األم��وال ، والس��بائك� ، والس��ندات واألوراق� النقدي��ة والعمالت ، والنق��د المع��ادل من أي-5

ن��وع ، والمخطوط��ات ، والطواب��ع� ، والص��كوك� ، واالس��هم ، المس��تندات و/أو الفوات��ير ، و/أو

االئتم��ان و/أو الخص��م و/أو م��وزع و/أو بطاق��ات الرم��وز المم��يزة و/أو الت��ذاكر من أي ن��وع ،

البطاقات النقدية من أي نوع ، باإلض�افة إلى الص�كوك� القابل��ة للت�داول أو األوراق� مالي�ة من أي

نوع أو ما يعادلها ، وعلي سبيل المثال ال الحص��ر الش�يكات المس�طرة وأي�ة وث��ائق أخ��رى غ�ير

قابلة للتداول أو ال يوجد ما يعادلها من النقد .

أي سلعة يتم سحبها فيم��ا ع��دا الس��لع ال��تي يتم تحميله��ا على مقط��ورة أو حاوي��ة أو على-6

غيرها من وحدات النقل المعترف بها .

  المخاطر المستثناة:و()

ال تعتبر شركة التامين مسئولة عن تعويض الم��ؤمن علي��ه عن أي خس��ائر أو اض��رار أو نفق��ات

تنشأ مما يلي: 

االستهالك الناتج عن االستعمال العادي ، االحتراق� التلقائي ، التعفن ، الفس��اد ، التل��ف ،(1)

تغيير اللون أو الصدأ الناجم عن عيب ذاتي في البضائع أو في طبيعة البضائع .
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عيوب البضائع أو المنتجات المصنعة ، أو المجهزة ، أو المتدرج��ة ، أو المخلوط��ة ، أو(2)

الموردة؛ أو وقف توزيع� البضائع أو المنتجات ، أو سحبها من األسواق؛ أو االصالحات

ال��تي يتم تنفي��ذها عن طري��ق الم��ؤمن علي��ه او المق��اولون من الب��اطن الت��ابعين لهم أو

االستبدال ، خسارة االستخدام الناشئة من ذلك .

غير كفاية والغير مالئمة .الالتعبئة (3)

التأخير ، وخسائر السوق ، وخسائر� المبيعات ، واإلهالك ، والخس��ائر� التبعي��ة المباش��رة(4)

أو غير   المباشرة ، أو التوقف عن العمل .

المسئولية الزائدة إلقرار إعالن يتناس��ب م��ع القيم��ة ب��دون اذن كت��ابي مس��بق من ش��ركة(5)

التأمين 

أخطاء التوثيق� و/أو الحذف أو اهمال .(6)

المصادرة ، االستالء ، التدمير او التخلص من البضائع عن طري��ق الحج��ر الص��حي أو(7)

اي سلطة عامة اخري .

إلقاء النفايات ، أو التعامل معها ، أو عالجها ، أو تخزينها .(8)

احداث القوة القاهرة كالزالزل ، انفجار البراكين ، الفيضانات ، موجات المد و الجزر ،(9)

العواصف ، العواصف الثلجية وغيرها من االسباب القدرية .

تجاوز الح��د األقص�ى� لحمول�ة وزن البض��ائع المص��رح به�ا من ج��انب الش��ركة(10)

المصنعة للمعدات .

الرس�وم� الجمركي�ة ، وض��ريبة المبيع��ات أو االس�تهالك ، أو أي�ة رس��وم اخ��ري(11)

مشابهه باستثناء التي تمت الموافقة عليها من جانب شركة التأمين علي وجه التحديد .

النص في االتفاقية على وجوب ان تتطلب موافقة الم��ؤمن علي��ه على المس��ئولية(12)

إذا لم يتم التسليم في زمن معين .

قب��ول الم��ؤمن علي��ه لمس��ئولية الخس��ارة او الض��رر ب��دون تحدي��د وزن أو ع��دد(13)

طرود البضائع .

المسئولية التي يتحملها المؤمن عليه باستثناء الخطأ أو اإلهمال .(14)

  المخاطر المالية:ز()

ال يغطي التأمين أي تعويضات� ناجمة عن عجز المؤمن عليه عن الدفع أو جمع المستحقات ، أو

عن االفالس ، أو االنهيار المالي للمؤمن عليه ، أو أي شخص متعاقد� معهم سواء بش��كل مباش��ر�
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أو غير مباشر� ، أو أي خطأ أو عيب في المع��امالت النقدي��ة ، بم��ا في ذل��ك المع��امالت الخاص��ة

بالدفع عن االستالم ، والدفع� مقابل مس�تندات الش�حن ، أو المحاس�بة الخاطئ�ة ألم�وال العمالء او

األم���وال المودع���ة نياب���ة عنهم ، أو إلى الح���د ال���ذي تتف���اقم في���ه ال���دعاوى ، أو مس���ئولية

الخسائر/األضرار ، أو النفقات بواسطة المؤمن عليه التي ال ُتدفع على الفور ، أو ال ُتدفع إطالًقا

.

  فقدان الحياة أو االصابة الشخصية:خ()

ال يغطي هذا التأمين بأي حال من االحوال أي دعوى ، أو مسئولية فقدان/تل��ف أو نفق��ات ناجم��ة

عن أو ناشئة من الوفاة أو اإلص��ابة الجس��دية أو الم��رض أو الص��دمة أو أي أع��راض ق��د يع��اني

منها اإلنسان أو الكائن الحي ) بصورة مباشرة أو غير مباشرة ( .

   ضمان حسن األداء:ط()

ال يغطي هذا التأمين بأي حال من األحوال أي دعوى ، أو مسئولية فق��دان/تل��ف البض��ائع أو النفق��ات

الناجمة أو الناشئة من ضمان تعاقدي ، أو سند أداء ، أو شرط جزائي ، أو أي موعد المح��دد إلنه��اء

العمل أيا ك�ان ، طالم�ا تم ادراج�ه في العق�د أو االتفاقي�ة ال�تي وق�ع عليه�ا الم�ؤمن علي�ه فيم�ا يخص

البضائع أو اي خدمة أخري مقدمة أو معروضة من قبل المؤمن عليه .

 :    التسريب و التلوثك()

ال يغطي ه��ذا الت��أمين أي تع��ويض عن التس��ريب أو التل��وث او أي��ة اض��رار� تس��ببها البيئ��ة ، أو

الطرف الثالث ، أو أي ملكية خاصة أو عامة أيا كانت ، وأًيا كان مص��درها� أو تهدي��دها ، وعلي

س��بيل المث��ال ال الحص��ر ، ال��دعاوى الناش��ئة عن الح��وادث العرض��ية ، المتوقع��ة او المفاجئ��ة ،

المقصودة أو غير مقصودة . 

:  التعويضات الجزائية أو العقابيةل()

ال يغطي ه�ذا الت�أمين ب�أي ح�ال من األح�وال أي دع�وى ، أو مس�ئولية فق�دان/تل�ف البض�ائع أو

النفقات الناجمة أو الناشئة من ) سواء بش��كل مباش��ر� أو غ��ير مباش��ر ( أي تعويض��ات عقابي��ة او

جزائية أو مضاعفة أو قانونية ضد المؤمن له أو أي شخص يتحمل المسئولية عنه .

السلع التي يتم التحكم في درجة حرارتها م()
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ال ُيغطي هذا التأمين بأي حال من األحوال أي دعوى ، مسئولية فقد/تل��ف البض��ائع ، أو النفق��ات

الناجم��ة عن أو الناش��ئة من ) س��واء بش��كل مباش��ر أو غ��ير مباش��ر� ( أي فش��ل ، أو عط��ل ، أو

خلل ، أو عيب ، أو انهيار في أي من الثالجات أو المبردات أو محطات التبريد .

أو اآلالت أو المعدات ، وكذلك أي تسريب في وسائل� التبريد� أو عدم مالءمة أو كفاية الع��ازل أو

أي فشل في ضبط� و/أو مراجعة و/أو تنظيم� درجة الحرارة بشكل س��ليم ، و/أو ع��دم الق��درة على

التحكم في درجة الحرارة على االطالق ، أو عدم القدرة على مراقبة مؤشر� درجة الحرارة و/أو

على اتخاذ جميع الخطوات المناسبة للحفاظ على درجة الحرارة المنصوص عليها أو عدم القدرة

على تثبيت درجة الحرارة عند مستوى معين .

الخسارة غير المبررة أو االختفاء الغامض ن()

ال ُيغطي هذا التأمين بأي حال من األحوال أي دعوى ، مسئولية فقد/تل��ف البض��ائع ، أو النفق��ات

الناجمة عن أو الناش�ئة من ) س�واء بش�كل مباش�ر أو غ�ير مباش�ر� ( أي خس�ارة غ�ير م�بررة أو

اختفاء غامض للسلع اثناء وجوده��ا� ب��المخزن بم��ا في ذل��ك أي تن��اقض غ��ير م��برر في س��جالت

المؤمن عليه ، أو التي يتسبب فيها اي زبون ، أو أي خسارة متعلقة بمقارن��ة أو حس��اب االرب��اح

والخسائر� ، أو في حالة غياب الرضا المادي أو االدلة المسجلة عن العبث بأي خس��ارة أو نقص:

 ( ال ترتبط� بحدث معين .2تكتشف عند استالم المخزون أو تحضير السلع للنقل ، و ) 

شرط استبعاد المركبة غير المراقبة) س ( 

ال ُيغطي هذا التأمين بأي حال من األحوال أي دعوى ، مسئولية فقد/تل��ف البض��ائع ، أو النفق��ات

الناجمة عن أو الناشئة من ) سواء بشكل مباش��ر أو غ��ير مباش��ر� ( س��رقة أو فق��دان البض��ائع من

 المتروكة دون حراسة ، والتي تكون تحت إدارة المؤمن عليه ، مالم يكن ذلك:المركبة

ناتًجا من الدخول العنيف والقسري ، أثناء وج��ود� المركب��ة في مجم��ع س��كني آمن ومقف��ل أو(1)

في مستودع مغلق النوافذ واألبواب وغيرها من وس��ائل الوص��ول ، وجمي��ع مف��اتيح بم��ا في

ذلك مفاتيح التشغيل قد تمت إزالتها من المركبات ؛

فيما يتعلق بوجود المركبة في فترات الراحة أو التوقف� الليلي في مناطق وق��وف� المركب��ات(2)

المتعارف عليها وفي� األماكن المخصصة للنقل البري ؛ او

ناتًجا عن الدخول عنوة أثناء عدم مراقبة المركبة لعدم تواجدها في مقر العميل المؤمن عليه(3)

اثناء توصيل البضائع .
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في حالة وجود� دعوى تقع المسؤولية على عاتق المؤمن عليه ، الثبات التزامه به��ذه اإلج��راءات

وعلى الرغم من أن هذا البند ال ينطبق� على المقاولين من الب��اطن الت��ابعين للم��ؤمن علي��ه ، فعلى

المؤمن عليه أن يبذل قصارى جهده لض�مان ع�دم ت�رك المق�اولون من الب�اطن ألي مركب�ة و/أو

مقطورة و/أو حاوية غير مراقبة ، ما لم تكن: 

 جميع نقاط الدخول و/أو الوصول� إلى المركبة و/أو ام��اكن الش��حن مقفل��ة بإحك��ام ومغلق��ة ،(1)

ومفاتيح التشغيل غير موجودة في المركبة عند إفراغ الحمولة أو عن��دما ال يوج��د أح�د به�ا ،

أو عندما تكون غير مراقبة ؛

جميع أجهزة الحماية واإلغالق ، بما في ذلك أجهزة اإلنذار وموان��ع� الحرك��ة ، تك��ون مفعل��ة(2)

للعمل وصالحة وفقا لمواصفات الشركة المصنعة ؛ و

فترات الراحة أو التوقف� الليلي تتم فقط في المواقف المخصصة  المعترف بها والمخصص��ة(3)

للنقل البري .

   بند استثناء الشحن من اإلفراج الخاطئ ع()

ال ُيغطي هذا التأمين بأي حال من األحوال أي دعوى ، مسئولية فقد/تل��ف البض��ائع ، أو النفق��ات

الناجمة عن أو الناشئة من ) سواء بشكل مباشر أو غير مباشر� ( االفراج عن السلع ، إال:

 فيما يتعلق بفواتير� الشحن القابلة للتداول أو وثائق� سندات الملكية األخ��رى� ، مقاب��ل التن��ازل(1)

عن بوليصة الشحن األصلية أو وثيقة الملكية .

فيما يتعلق بفواتير� الش�حن الج�وي ، وفوات�ير الش�حن المباش�ر� ، أو وثيق�ة النق�ل الغ�ير قابل�ة(2)

للتفاوض ، بناء على تقديم أصول ) وليس صورة ، أو نسخة الف��اكس أو نس��خة إلكتروني��ة (

وثيقة النقل أو عند االقتضاء خط��اب اإلف��راج البنكي الص��ادر من البن��ك الم��درج اس��مه على

بوليصة الشحن الجوي أو وثيقة النقل المشابهة .

 استبعاد� الحرب ، واإلضرابات واإلرهاب) ف ( 

ال ُيغطي هذا التأمين بأي حال من األحوال أي دعوى ، مسئولية فقد/تل��ف البض��ائع ، أو النفق��ات

الناجمة عن أو الناشئة من ) س��واء بش��كل مباش��ر أو غ��ير مباش��ر� ( الح��رب ، والح��رب األهلي��ة

والثورة والتمرد والعصيان المسلح أو الحرب األهلية الناشئة عنها ، أو أي عمل ع��دائي من قب��ل

أو ضد السلطة المتحاربة؛ وكذلك مصادرة االموال أو نزع الملكية؛ والقبض والحجز والسجن ،

والقيود ، االعتقال ، والعواقب المترتبة على ذلك ، أو أي محاولة تهديد؛ أو أي عمل إره��ابي أو

أي ش���خص ) اش���خاص ( يتص���رفون بص���ورة ض���ارة أو من داف���ع سياس���ي أو أي���ديولوجي؛
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المضربون ، العمال الممنوعون من العمل ، األشخاص الذين يش��اركون في اض��طراب� العم��ل ،

وأعمال الشغب أو االضطرابات المدنية؛ المناجم المهجورة والطوربيدات والقنابل أو غيره��ا من

أسلحة الحرب المهجورة .

اس��تبعاد التل��وث اإلش��عاعي ، والم��واد� الكيميائي��ة والبيولوجي��ة ، والبيوكيميائي��ة ،) ص ( بن��د 

 واألسلحة الكهرومغناطيسية

ال ُيغطي هذا التأمين بأي حال من األحوال أي دعوى ، مسئولية فقد/تل��ف البض��ائع ، أو النفق��ات

الناجمة عن أو الناشئة من ) سواء بشكل مباشر أو غير مباشر� ( كل مما يلي:

اإلشعاعات األيونية الناتجة عن التلوث اإلشعاعي من أي وقود� ن��ووي أو أي��ة نفاي��ات نووي��ة(1)

أو من احتراق الوقود� النووي .

المواد المشعة ، الس��امة ، المتفج��رة أو أي م��واد خط��رة أو غيره��ا أو التل��وث الن��اتج من اي(2)

منشأة نووية ، أو مفاعل نووي� أو غيرها من التجمعات النووية ، أو أي مكون نووي . 

أي سالح أو جهاز يعم��ل باالنش��طار� ال��ذري أو الن��ووي� و/أو االن��دماج أو بالتفاع��ل أو بق��وة(3)

اإلشعاع 

الخصائص المشعة ، السامة ، المتفجرة أو غيرها من الخصائص الخطرة أو التلويث الن��اتج(4)

عن أي مواد مشعة . وال يشمل االستثناء في هذا البند الفرعي النظائر� المشعة ، وغيرها من

الوقود� النووي� ، عندما يجري التحضير لمث�ل ه�ذه النظ�ائر ، أو حمله�ا أو تخزينه�ا� ، أو في

حالة استخدامها ألغراض تجاري��ة أو زراعي��ة أو طبي��ة أو علمي��ة أو غيره��ا من االغ��راض

السلمية .

 أي سالح كيميائية ، بيولوجية ، أو بيو كيميائي ، أو كهرومغناطيسي� .(5)

 استبعاد� الهجوم� االلكتروني) ق ( 

 ( ال�واردة هن�ا فق�ط ، ال ُيغطي ه�ذا الت�أمين مس�ئولية أض�رار�2م�ع مراع�ات الفق�رة ) -1

الخسارة ، أو النفقات الناجمة عن أو الناشئة من ) سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ( االستخدام�

أو التشغيل ، بصورة تسبب ضرر ، ألي جهاز كمبيوتر� ، نظ��ام الكم��بيوتر� ، برن��امج برمجي��ات

الحاسوب ، وأي تعليمات برمجية ضارة ، أو فيروس��ات خاص�ة ب�الكمبيوتر أو اي عملي�ة أو أي

نظام إلكتروني� آخر .

حيث أق��ر ه��ذا البن��د السياس��ات ال��تي تغطي مخ��اطر الح��رب والح��رب األهلي��ة والث��ورة -2

والتم��رد والعص��يان ، أو الح��رب األهلي��ة الناش��ئة عنه��ا ، أو أي عم��ل ع��دائي من قب��ل أو ض��د
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 ( من1السلطة المتحاربة ، أو اإلرهاب أو أي ش��خص يتص��رف� ب��دافع سياس��ي� ، ف��إن الفق��رة ) 

هذه الوثيقة ال تستبعد الخسائر ) التي يتم تغطيتها� ( والتي تنشأ عن استخدام أي جهاز كم��بيوتر ،

أو نظام الكمبيوتر� أو برمجي��ات الحاس��وب أو أي نظ��ام إلك��تروني� آخ��ر خ��اص بأنظم��ة اإلطالق

و/أو التوجيه و/أو آلية إطالق أي سالح أو صاروخ�

استبعاد� مخاطر� تكنولوجيا� المعلومات) ر ( 

ال يجوز تجميع الخسائر أو االلتزامات القابلة لالسترداد األخرى بموجب هذه الوثيقة ، التي تنشأ

بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، من:

فقدان أو تلف ، أو(1)

 ( التخفيض أو التغي���ير في األداء ال���وظيفي أو نظ���ام تش���غيل الكم���بيوتر� ، واألجه���زة ،2) 

البرنامج ، والبرمجيات� والبيانات� ومستودع� المعلومات ، والرقائق الدقيقة ، والدوائر� المتكامل��ة ،

أو أي جه��از مماث��ل أو التخفيض أو التغي��ير في االتص��ال م��ع أجه��زة الكم��بيوتر أو أجه��زة

اآلخرى ، سواء كانت من امالك حامل البوليصة .

استبعاد التاريخ االلكتروني ) الحمولة () ش ( 

ال يغطي هذا التأمين أي خسارة أو ضرر� أو مسؤولية ناجم��ة بش�كل مباش�ر أو غ�ير مباش��ر عن

فشل أو عدم قدرة أي جهاز كمبيوتر أو المعدات االلكترونية ، أو شرائح تجهيز البيانات أو عمل

الرقائق الدقيق�ة ، أو الرقاق�ة المدمج�ة ، أو ال�دوائر المتكامل�ة أو األجه�زة المماثل�ة ، أو ال�برامج

الثابتة أو أي من برامج الكمبيوتر ، سواء كانت من امالك المؤمن عليه أو التي ال تظه��ر في أي

وقت:

لإلقرار بشكل صحيح بأي تاريخ كتاريخ للتقويم الصحيح؛(1)

 التقاط وحفظ أية بيانات أو معلومات أو أوام��ر أو تعليم��ات أو االحتف��اظ به��ا ، أو معالجته��ا(2)

بشكل صحيح ، كنتيجة لمعالجة أي تاريخ خالف ذلك ، وتحويله إلى تاريخ صحيح .

 التقاط ، أو حفظ اي بيانات أو االحتفاظ بها بشكل صحيح لمعالجة أي بيانات نتيجة لتش��غيل(3)

أي أمر قد تمت برمجته في أي حاسوب ، باعتباره أمًرا قد يتسبب في فقدان البيانات أو عدم

القدرة على التقاطها ، أو حفظها أو االحتفاظ بها بشكل صحيح لمعالجة مثل هذه البيانات في

ذلك التاريخ أو بعده .
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ولكن هذا ال يستبعد الخسارة الالحق�ة أو الض��رر ال�ذي لم يتم اس�تبعاده على خالف ذل��ك ، وه�ذا

ينتج عن الخطر المحددة . 

وُيقصد “ بالخطر� المحدد “ : الحرائق ، والبرق� ، االنفج��ار أو ح��وادث الط��ائرات أو غيره��ا من

األجه��زة الجوي��ة ، أو الم��واد الس��اقطة منه��ا ، الش��غب واإلض��راب ، والض��رر ، وال��زالزل� ،

والعواص�ف� ، والفيض�انات� ، وتس�رب الم�اء من أي خ�زان أو أن�ابيب أو أي ت�أثير ن�اتج من أي

مركبة أو حيوان ، عندما تكون مثل هذه الخسارة أو الضرر مؤمن عليه في هذه البوليصة .

وال تراعى الشروط واالستثناءات ، واألحكام� المخالفة لهذه البوليصة .

اقرار الشحن الدولي للبضائع وتأمين مرافق الميناء ت()

ال تغطي هذه الوثيقة بأي حال من األحوال الخسائر ، أو مسئولية األضرار ، أو النفقات ، عندما

ُتنق��ل البض��ائع بواس��طة إح��دى الس��فن ال��تي ال تحم��ل ش��هادة دولي��ة للش��حن األمن تك��ون س��ارية

المفعول على النحو المنصوص عليه في قانون الشحن الدولي للبضائع وت��أمين مراف��ق� المين��اء .

وعلى المؤمن عليه في وقت تحميل البضائع على متن الس��فينة ، أو خالل األعم��ال العادي��ة ، أن

يدركوا بأن هذه السفينة لم تكن معتمدة وفقا لقانون الشحن الدولي للبضائع وتأمين مرافق� المين��اء

 وتعديالتها� .1974على النحو المطلوب بموجب اتفاقية سوالس عام 

   اقرار إدارة السالمة الدولية للبضائعث()

يطبق على الشحنات القادمة على متن عبارات ركاب الرورو

على شحنات على نطاق واسع على:1998 يوليو 1تطبق اعتبارا من 

 راكبا . و12 ( سفن الركاب التي تنقل أكثر من 1) 

 ( ناقالت النفط وناقالت المواد الكيميائية وناقالت الغاز ون�اقالت البض��ائع الس�ائلة والن��اقالت2) 

 عقدة أو أكثر .500عالية السرعة التي تتجاوز� 

 على الشحنات القادمة على كافة السفن ، وعلى وحدات2002 يوليو� 1تطبق اعتبارا من 

 عقدة أو أكثر .500الحفر البحرية المتنقلة بسرعة 

ال تغطي هذه الوثيقة بأي حال من األحوال الخسائر ، أو مسئولية األضرار ، أو النفقات ، عندما

ُتنقل البضائع بواسطة إحدى السفن التي ال تحمل شهادة شحن دولية ، أو التي ال يمتلك مالكها أو
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مشغلها اي وثيقة التزام بقانون الشحن الدولي، على المؤمن عليه في وقت تحمي��ل البض��ائع على

متن السفينة ، أو خالل األعمال العادية ، أن يدرك بأن:

لشحن الدولي للبضائع: لقانون اهذه السفينة لم تكن معتمدة وفقا (1)

1974 وثيق��ة االل��تزام ال تخض��ع للم��الكين أو المش��غلين ، بم��وجب اتفاقي��ة س��والس ع��ام (2)

وتعديالتها� .

: الدعاوى6المادة 

على المؤمن عليه بذل قصارى جهده لمن�ع ، أو تقلي�ل أو تخفي�ف أي خس�ارة أو تع�ويض يج�وز

استرداده بموجب هذا التأمين . وتخضع التغطية بموجب هذا التأمين ، الي الم��واد التالي��ة و ال��تي

يجب تسبق مسؤولية شركة التأمين بموجب هذه البوليصة: 

   إخطار الدعاوى: أ-

يخطر المؤمن عليه شركة التأمين كتابيًا ، علي وجه الس��رعة ، في حال��ة ح��دوث ب��أي واقع��ة أو

حادث غير متوقع� ، بكافة التفاصيل الكاملة المتعلق�ة به��ذه األم�ور وال��تي يك�ون من ش��أنها اث�ارة

الدعاوي بموجب هذا التأمين . 

ُتخط��ر ش��ركة الت��أمين بك��ل طلب ، خط��اب ، ش��كوي� ، ف��اكس ، تيليكس ، إش��عار ، وثيق��ة ،

استدعاءات ، إخطار� تحكيم ، أو أي اجراءات او مس��تندات قانوني��ة ، مهم��ا ك��انت ، فيم��ا يتعل��ق

بهذه األمور ، و يحول اليها فور استالمها من المؤمن عليه أو أحد ممثليهم . وينف��ذ ه��ذا اإلل��تزام

سواء أثار دعوى ضد المؤمن عليه أم لم يثر هذه الدعوى. 

يضمن المؤمن عليه أن كافة الشكاوي� الناتجة عن السرقة او االشتباه بالسرقة يتم ابالغ الش��رطة

بها علي الفور .

  امتيازات المؤمن عليه:ب-

يحق للمؤمن عليهم تسوية أية دعوى تخضع لهذا الت�أمين ، والخاص��ة بمب��الغ الخص��م أو الزي��ادة

المنصوص عليها فيما يتعلق بأي خسارة . ولكن يجب ضمان أن تتم تلك التسويات� على أساس “

عدم اإلخالل . “ 

و علي الرغم مما سبق ، ُتخطر ، الشركة على الفور بكافة الدعاوي .
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  إجراءات الدعاوى:ج()

يتعين على المؤمن عليه ممارسة أقصى درجات حسن النية في اجراء أي شكوي كما يلي:

يضمن المؤمن عليه حفظ كافة الحقوق ضد شركات النقل و المودع ل��ديهم البض��ائع واالط��راف(1)

األخرى ، وممارستها� بشكل صحيح .

ال يحق للمؤمن عليه أن يتنازل عن أي من حقوق الطعن ضد اي وكي��ل او مق��اول اخ��ر ، م��ا لم(2)

يتم االتفاق علي ذلك مع شركة التأمين ، وإدراجه في الملحق الزمني� .

ال يحق للمؤمن عليه وال من ينوب عنه أن يعترف بأي التزامات او مس��ئولية عن اي خس��ارة او(3)

دعوى ، أو يقطع عهًدا ، أو يعرض دف��ع أي�ة ام��وال ، أو ي��دفعها بالفع��ل ، ب��دون اذن كت��ابي من

شركة التأمين .

يجوز لشركة التأمين ، في اي وقت ونيابة عن المؤمن عليه ، تعيين المحاميين ، الخبراء ، مق��دري(4)

الخس��ائر� ، او غ��يرهم من األش��خاص بغ��رض التعام��ل م��ع أي ام��ر ق��د يث��ير دع��وى بم��وجب ه��ذا

التأمين ، مع عدم اإلخالل بأية أحكام أخرى في هذه البوليصة ، وب��دون التن��ازل عن أي من حق��وق

شركة التأمين الواردة فيها .

 يخول لشركة التأمين ، نياب��ة عن الم��ؤمن علي��ه ، أن تت��ولي إدارة اي المفاوض��ات ، واالج��راءات(5)

القانونية ، وتسوية اي تعويض و التي قد تقع في نطاق مسئولية شركة التأمين . و عالوة علي ذلك

، يخول ايضا لشركة التأمين تقديم اي دعاوى لمصلحتهم� الخاص�ة نياب�ة عن الم�ؤمن علي�ه ويك�ون

لديهم حرية التصرف� الكاملة في إدارة اي اجراءات و تسوية أي دعاوى .

  االستقطاع:د()

تكون شركة التامين مسئولة عن تسوية أي دعوى بعد خصم المبالغ المس��تقطعة المح��ددة في الملح��ق

الزمني .

  بند توزيع المبالغ المستردة:ه()

تودع أية مبالغ مستردة أو التي سيتم استردادها� من الط��رف� الث��الث فيم��ا يتعل��ق ب��أي دع��وى لص��الح

شركة التأمين ) متضمنة التكاليف المتكب�دة في تنفي�ذ اس�ترداد المب�الغ ( . وي�ودع� أي رص�يد لص�الح

المؤمن عليه بالمدى الذي يتحمله المؤمن علي�ه فيم�ا يتعل��ق به�ذه ال��دعوى . وعن��دما تتج��اوز المب��الغ

 ( المب��الغ المتحمل��ة من قب��ل2 ( المبالغ ال��تي تم دفعه��ا� من ج��انب ش��ركة الت��أمين . ) 1المستردة: ) 

المؤمن عليه ، ُتقسم هذه الزيادة بطريق��ة عادل�ة بين ش��ركة الت�أمين و الم�ؤمن علي��ه ، م��ع االخ�ذ في
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االعتبار تلك العوام�ل الم�ذكورة ، والمب�الغ ال��تي تم دفعه�ا أو تحمله�ا كاًل منهم��ا ، وت�واريخ دف�ع أو

تحمل تلك األموال .

  االحالل:و()

ُتطبق مبادئ االحالل علىبوليصة التأمين هذه، وعلى المؤمن عليه تقديم كاف��ة المس��اعدات الالزم��ة،

والمعلومات ، والمستندات المتعلقة ، لتمكين شركة التأمين من متابعة الدعاوى المستبدلة .

المادة السابعة: أحكام عامة:

  مراقبة السجالت:.1

يحق لشركة التأمين اثناء ساعات العمل العادية ان تراقب و تفحص دفاتر� و سجالت المؤمن

عليه و ذلك اثناء فترة سريان بوليصة الت��أمين ، وبع��د� انتهائه��ا بثالث س��نوات او بع��د تق��ديم

آخر تعويض ، أيهما كان أبعد . 

  التعديالت:.2

يجوز تغيير أو تعديل بوليصة التأمين عن طريق إذن كتابي يتم إلحاقه بهذه البوليصة . وهذا

اإلذن هو عبارة عن ملحق يتم توقيعه من ممثل مفوض من شركة التأمين .

  التجديد:.3

قبل انقضاء ف��ترة الت���أمين ، يج��وز� لش��ركة الت��امين أن تط��الب الم��ؤمن علي��ه بملي اس��تمارة

التجدي�د وال��تي تتوق�ع ش��ركة الت��أمين ) دون إعط��اء أي ض��امن ( ان تق�دم نفس الش�روط� او

تق��ترح مراجع��ة الش��روط� و االحك��ام للتجدي��د . وفي حال��ة الحاج��ة الي تع��ديل الش��روط�

واالحكام ، يتفق كال من شركة التأمين والمؤمن عليه بمناقشة بوليصة تأمين سنوية جديدة .

  الضمانات األخرى:.4

إذا أثيرت أي دعوى بموجب هذا التأمين ، فإن هناك بوليصة أخري تغطي نفس المسئولية ،

ولكن شركة التأمين غ��ير مس��ئولة عن دف��ع نس��بة أك��بر من تل��ك المس��ئولية أو المس��اهمة في

دفعها .

التنازل:

ال يجوز التنازل عن هذه البوليصة أو نقلها إلى أي ش��خص أخ��ر إال ب��إذن كت�ابي مس��بق من

شركة التأمين .

  إشعار االلغاء:.5

يجوز الغاء هذه البوليصة في أي وقت من جانب شركة التأمين او المؤمن عليه 
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 يوما من االلغاء . ويسري� هذا االلغاء من منتص��ف30عن طريق اصدار اشعار كتابي قبل 

ليل اليوم الذي تم تقديم االشعار به . اذا تم فسخ وثيقة التأمين بناًء علي طلب المؤمن علي��ه ،

فأن شركة التأمين سوف� تحتفظ برسوم� الفترة القصيرة الي كانت بوليصة التأمين سارية فيها

. اما اذا تم فسخها� بناًء علي اختيار شركة الت��أمين ، ف��أن الش��ركة مس��ئوله عن رد نس��بة من

قسط التأمين للفترة المتبقية قبل االلغاء .

  قابلية االنفصال:.6

ال ي��ؤثر� إبط��ال أي من ش��روط� أو أحك��ام بوليص��ة الت��أمين عن طري��ق أم��ر قض��ائي ، علي

األحكام والشروط� األخرى ، بحيث تستمر بقية شروط� البوليصة سارية كما هي .

  القانون واالختصاص القضائي.7

تحكم و تفسر وثيقة الت��أمين ه��ذه بم��وجب الق��انون االنجل��يزي و أي خالف ناش��ئ عن أو ل��ه

عالقه بالبوليصة يتم الفصل فيه بواسطة محكمة العدل بسنغافورة . 

تم التوقيع� نيابة عن شركة التأمين

____________________________

التاريخ
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المصطلحات:

Cash against documents CADدفع مقابل تسليم السندات
اتفاقي��ة للنق��ل ال��دولي للبض��ائع عن طري��ق�

السكك الحديدية

Convention  for  international

carriage of goods by rail

CIM

Conventionاتفاقية للنقل الدولي للبضائع عن طريق البر  for  international

carriage of goods by road

CMR

Cash on deliveryCODالدفع عند االستالم
Internationalاتحاد النقل الجوي الدولي  Air  Transport

Association

IATA

Singaporeاتحاد سنغافورة لوكالء الشحن الجوي  Aircargo  Agents

Association

SAA

A
Singapore Logistics Association SLAاتحاد سنغافورة للخدمات اللوجيستية .
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- الشروط التجارية القياسية1ملحق 

] مرفق طيه عينة من بوليصة الش��حن الج��وي الص��ادرة عن وكي��ل الش��حن ، وبوليص��ة الش��حن

البري الصادرة عن وكيل الشحن ، إلخ [
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- العقود مع العمالء2ملحق 

] مرفق طيه نسخ من االتفاقيات التي دخلها المؤمن عليه مع عمالئه . [
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