بوليصة تأمين ضد المسؤولية القانونية لوكيل الشحن
هام
تعتتد بوليصتتة التتتأمين الماثلتتة  ،بمتتا تحويتته من جتتداول وموافقتتات ( إن وجتتدت )  ،بمثابتتة عقتتد تتتأمين
واح تتد تق تترأ معت تاً .وردت العن تتاوين على س تتبيل االسترش تتاد ،وال يج تتوز تأوي تتل العن تتاوين الرئيس تتية أو
الفرعية بطريقة تجعلها تحد من نفاذ العقتتد الماثتتل أو تتتؤثرت على مقاصتتده  ،فهي ليستتت ستتوىت أدوات
وافيتتا لضتتمان كونتته يلتتبي احتياجتتاتكمت  .وفيت
مرجعية وتفصيلية  .يرجى االطالع على العقد اطالعتتا ً
حالتتة وجتتود تعتتارض أو تضتتارب بين بوليصتتة التتتأمين الماثلتتة ومرفقاته تات من جتتداول أو موافقتتات ،
يتم الرجوعت حينها لشروطت الجداول والموافقات .
المقدمة:
توافق شركة التأمين على تقديم خدماتها التأمينية بالطريقة المنصتتوص عليهتتا في متن العقتتد وذلتتك مقابتتل
دفتتع المتتؤمن عليتته  ،التتوارد استتمه في الملحتتق ،أو موافقتتته على دفتتع أقستتاط التتتأمين  ،المنصتتوص عليهتتا
كذلك في الملحق ،إلى شركة “ شركة طوكيو مارين للتأمين سنغافورة المحدودة “ ( يشار إليها فيما بعد
باستتم “ شتتركة التتتأمين “ ) شتتريطة تقتتديم التعهتتدات واإلقتترارات الملزمتتة والحقيقيتتة التتتي آلت إلى شتتركة
الت تتتأمين عن طري تتتق الطلب و/أو المعلوم تتتات و/أو الحق تتتائق و/أو الملحقت تتات و/أو المت تتواد المرفقت تتة بتلت تتك
التعهدات واإلقراراتت .
المادة  :1نطاق الغطاء التأميني
مع مراعاة الشروط  ،واألحكام  ،وحدود المسئولية  ،واالقتطاعات الواردة في هذه البوليصتتة  ،تُعتتوض
شركة التأمين المؤمن عليه فيما يتعلق بالمسؤولية القانونية عن الخستتائرت الماديتتة أو تلتتف بضتتائع العمالء
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( باس تتتتثناء س تتتلع  ،و/أو بض تتتائع و/أو مع تتتدات النقت تتل ال تتتتي يمتلكهت تتا المت تتؤمن عليت تته  ،أو يس تتتتأجرها  ،أو
يقترضتتها ) والتتتي تظهتتر خالل متتدة التتتأمين المنصتتوص عليهتتا في الملحتتق الزمتتني والتتتي تنشتتأ بمتتوجب
القوانين والعقودت التالية:
(أ)

االتفاقيات الدولية المعمول بها ( مثل اتفاقيتتة وارستتو  ،واتفاقيتتة مونتلاير  ،واتفاقيتتة النقتتل التتدولي
للبضائع عن طريق السكك الحديدية  ،واتفاقية النقل الدولي للبضائع عن طريق البر  ،وقواعتتد
هت تتامبورجت  ،وقاعت تتد الهت تتاي  ،وقواعت تتد الهت تتاي-فيست تتبيت ) أو القت تتانون المحلي الت تتذي ُيطبت تتق على
خدمات المؤمن عليه .

(ب)

الشروط القياسية التجارية للمؤمن عليه والتي اطلعت عليها شركة التأمين ووافقت عليها؛

(ت)

بوليصتتة الشتتحن التتبري الصتتادرة عن وكيتتل الشتتحن  ،وبوليصتتة الشتتحن الجتتوي الصتتادرة عن
وكيل الشحن والخاصة بالمؤمن عليه ( أو بوليصة الشحن الجوي المحايدة الصادرة عن اتحتتاد
النقل الجوي الدوليت ) والتي اطلعت عليه شركة التأمين ووافقتت عليه؛

(ث)

ش تتروط وأحك تتام اتح تتاد س تتنغافورة ل تتوكالء الش تتحن الج تتوي  ،و/أو الش تتروطت القياس تتية التجاري تتة ،
عضوا فيها؛
والتي يكون المؤمن عليه
ً

(ج)

عقود خدمات الشحن والنقل الخاصة  ،أو عقود إيداع البضائع ( والتي يدخل فيها المتتؤمن عليتته

مع العمالء  ،أو مع مالك البضائع) والتي اطلعت عليهم شركة التأمين  ،ووافقت عليهم .
إذا لم تتتدرج الشتتروطت المتتذكورة أعاله في عقتتود المتتؤمن عليتته متتع العمالء أو متتع مالك البضتتائع  ،فتتإن
تُعتتويض شتتركة التتتأمين في حالتتة الخستتارة أو تلتتف البضتتائع وفقًتتا لحتتدود المستتئولية المحتتددة في القتتوانين
المحليتتة اإللزاميتتة  ،أو االتفاقيتتات الدوليتتة المعمتتول بهتتا  .وفي حالتتة غيتتاب تلتتك القتتوانين  ،أو إذا كتتانت
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تلتتتك القتتتوانين ال تفتتترض حتتتدود المستتتئولية اإللزاميتتتة  ،يخضتتتع تع تتويض ش تتركة الت تتأمين لشتتتروطت اتحتتتاد
ستتنغافورة لتتوكالء الشتتحن الجتتوي  ،أو الشتتروط القياستتية التجاريتتة لختتدمات المتتؤمن عليتته محتتل التتنزاع ،
وفي حالة غياب تلك الشروطت  ،تُقيد مسئولية شركة التأمينبت[

] لكل كيلو من الوزن

اإلجمالي للجزء المتضررت من الشحنة .
شريطة أن ال تتخطي مسئولية شتتركة التتتأمين بتتأي حتتال من األحتتوال حتتدود بوليصتتة التتتأمين المنصتتوص
] ألي حادثة  ،واقعة  ،أو ظرفت

عليها في الملحق  ،والتي تخضع لالستقطاعات [
معين .
المادة  :2مخاطر المؤمن عليه

وفقًتتا لحتتدود المستتؤولية والشتتروط واالستتتثناءات والشتتروطت المنصتتوص عليهتتا في هتتذه البوليصتتة أو التتتي
يتم اقرارها خالل مدة التأمين:
(أ)

المساهمة في الخسارة العامة
ت تتدفع ش تتركة الت تتأمين التزام تتات الم تتؤمن علي تته الخاص تتة بالمس تتاهمات في الخس تتارة العام تتة وذل تتك فيم تتا
يتعلتتق ببيتتان الخستتارة العامتتة التتذي يتم إصتتداره وفقًتتا للقتتوانين المعمتتول بهتتا أو وفقًتتا لقواعتتد يتتورك-
انتتتويرب  ،ولكن فقتتط بالقتتدر التتذي تُتختتذ فيتته إجتتراءات لمنتتع الخستتارة العامتتة التتتي تكتتون فيهتتا شتتركة

التأمين مسؤولة.
Vواذا اقتضتتتت األمتتتورت المت تتذكورة اعاله إصتتتدار ضتتتمان بالخس تتارة العام تتة من قب تتل شت تتركة التتتتأمين ،
يضمن المؤمن عليه:
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()1

بعدم تقديم ضمان الخسارة العامة ألي طرفت بدون اتفاق كتابي مسبق مع شركة التأمين؛ و

()2

بعت تتدم اإلفت تتراج عن أي شت تتحنات إلى المرست تتل إليهم دون أخت تتذ ضت تتمان مقابت تتل الخست تتارة العامت تتة ،
وتعويض إنقاذ حمولة السفينة  ،باإلضافة إلى الرسوم الخاصة .
إذا أفرج المؤمن عليه عن الشحنة دون الحصتتول على ضتتمان مقابتتل  ،يقتتوم المتتؤمن عليتته بتعتتويض
شركة التأمين بأي مبالغ تكون شركة التأمين ملزمة بدفعهات فيما يتعلق بتلك الشحنة .
وعلى أي حال  ،ال يكون هناك بدل بموجب هتتذه البوليصتتة  ،للخستتارة العامتتة و/أو إنقتتاذ الشتتحنة أو
فيم تتا يتعل تتق ب تتأي خس تتارة  ،أو بتكلف تتة مس تتئولية الض تترر  ،أو المص تتاريفت أي تتا ك تتانت  ،ومهم تتا ك تتانت
األسباب الناشئة  ،أو المتكبدة فيما يتعلق بالضررت على البيئة  ،أو أي تهديتتد ينتج من هتتذا الضتترر ،
أو نتيجة للتصريفت أو التهديد الفعلي أو المزعوم للملوثات الناتجة من أيتتة بضتتائع أو ممتلكتتات  ،أو
سفينة  ،أو وسيلة نقل أو حاوية ًأيا كان نوعها .

(ب)

التكاليف القانونية ومطالباتت الدعاوي
بناء على موافقة كتابية مستتبقة من شتتركة التتتأمين  ،تتتدفع شتتركة التتتأمين للمتتؤمن عليته كافتتة التكتتاليف
القانونيتتة  ،وغيرهتتا من نفقتتات التتدعاوى الضتترورية والمعقولتتة التتتي يتكبتتدها المتتؤمن عليتته للتعتتويض
وفي الدعاوى أو التحقيق  ،أو التتدفاع أو تستتوية أي ادعتتاء ضتتد المتتؤمن عليتته  ،والتتتي تخضتتع كتتذلك
لهتتذه البوليصتتة  ،باإلضتتافة إلى جميتتع التكتتاليف والمصتتروفاتت القابلتتة لالستتتردادت من قبتتل أي متتدعي
من المت تتؤمن عليت تته  ،شت تتريطة أن الي تزيت تتد قيمت تتة التعت تتويض المقت تتدم من شت تتركة التت تتأمين مقابت تتل تلت تتك
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التك تتاليف والنفق تتات باإلض تتافة إلى قيم تتة ال تتدعوى ال تتتي يتم تس تتويتهات  ،عن ح تتد التع تتويض ال تتوارد في
دائما لالستقطاعات المحددة في الملحق .
الملحق و/أو أي مكان آخر في هذا التأمين  ،ويخضع ً
المادة  :3حد التعويض
عن تتدما تك تتون هن تتاك دعوت تتان أو أك تتثر تنش تتأ من نفس الواقع تتة او من سلس تتلة من الوق تتائع المتش تتابهة ،
المترابط تتة  ،او المتص تتلة ُ ،يطب تتق ح تتد التع تتويض  ،واالس تتتقطاعات المطبق تتة في ه تتذه البوليص تتة على
دعتتوى واحتتدة  .ويعتتد الحتتد األقصتتى الكلي للتعتتويض هتتو المبلتتغ األقصتىت التتذي ستتتعوض بتته شتتركة
التتتتأمين المتتتؤمن عليتتته بمتتتوجب هتتتذه الوثيقتتتة  ،لكافتتتة التتتدعاوى خالل م تتدة الت تتأمين ال تتواردة في هتتتذا
الملحق .
المادة  :4الشروط
( أ ) واجب اإلفصاح
يشترط على المؤمن عليه بموجب هذا التأمين اإلفصاح الكامل عن جميع الحقائق الجوهرية  ،و/أو
األمتتورت و/أو المعلوم تتات و/أو الظ تتروف  ،التتتي يعلمه تتا المتتؤمن عليتته أو ينبغي عليهم معرفته تات قب تتل
الدخول في هذا التأمين  .وعند حتتدوث اي خطتتأ في الوصتفت و/أو عتتدم اإلفصتتاح عن أي معلومتتات
عمدا أو بدون قصدت ُ ،يخول لشركة التأمين اعتبار هذه البوليصة ملغاة منتتذ البدايتتة
جوهرية  ،سواء ً
وفقًا لتقدير شركة التأمين .
وخالل ستتريان بوليصتتة التتتأمين  ،بجب على المتتؤمن عليتته اإلفصتتاحت عن أي تغيتتيرات جوهريتتة في
ويخول لشركة التأمين عند الفشل في ذلك إلغتتاء
أي ظرف قد يظهرت أو ينشأ بعد بداية هذا التأمين ُ .
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حق اعتبار هذه البوليصة ملغاة من الوقت الذي فشتتل فيتته المتتؤمن عليتته في اإلفصتتاحت عن التغيتتيرات
الجوهرية .
(ب)

التكاليف والنفقات

تخضع كافة التكاليف و/أو النفقات إلى حدود التعويض التتواردة في الملحتتق و/أو أي مكتتان آختتر في
دائمتتا لالستتتقطاعات على النحتتو المحتتدد في الملحتتق  ،بغض النظتتر عمتتا يتم
هتتذا التتتأمين  ،ويخض تعت ً
التصريح به صراحة على خالف ذلك في هذه الوثيقة .
( ج ) الحد من سريان المفعول
ال تستتريت هتتذه البوليصتتة  ،على أي حتتال  ،بطريقتتة مباشتترة أو غتتير مباشتترة  ،لصتتالح أي شتتخص
أختتر  ،شتتركة  ،مؤسستتة  ،هيئتتة  ،جمعيتتة أو أيتتا كتتان تكوينهتات  ،أو لصتتالح شتتركات التتتامين الخاصتتة
بهم  ،شكل أو من شركات التأمين الخاصة بهم  ،وبدون المساس بعمومية ما تقدم  ،ال تتتؤول كتتذلك
هذه الوثيقة لصالح أحد الناقلين  ،أو المودع لديهم أو الوكالء  ،أو المقاولين من الباطن ( ستتواء من
هم في عالقتتة تعاقديتتة مباشتترة متتع المتتؤمن عليتته أم ال ) أو أي المتتوظفين أو التتوكالء أو المتعاقتتدين
من الباطن معهم  ،أو إلى أي شركات التأمين الخاصة بهم  ،أو إلى أي طرف آخر مهما كان .
( د ) العمالء والمقاولونت من الباطن
تقوم شركة التأمين بتعويض المتتؤمن عليتته إذا كتتانت البضتتائع في عهتتدة  ،وتحت تصتترفت المقتتاولون
من البتتاطن التتتابعين لهم  ،ولكن ال يمكن بتتأي حتتال من األحتتوال أن تنتقتتل مزايتتا هتتذا التتتأمين إلى أي
مق ت تتاول من الب ت تتاطن  ،و/أو الض ت تتامنون للمق ت تتاولين من الب ت تتاطن  ،و/أو الض ت تتامنون لل ت تتوكالء  .وعلى
6

المتتؤمن عليتته أن يبتتذل قصتتارى جهتتده لضتتمان التتتزام كافتتة المقتتاولون من البتتاطن  ،والتتوكالء اللتتذين
يتعامل معهم  ،بالشروط التالية:
()1

يتحمل المقاول من الباطن و/أو الوكيل بمتتوجب الشتتروط التجاريتتة  ،وغيرهتتا من شتتروطت العقتتد
مهما كانت على النحو المحدد من كافة النواحيت مسئولية أقل من المؤمن عليه .

()2

يتم تأمين المقاول من الباطن  ،و/أو الوكيل بالكامتتل عن طريتقت شتتركة تتتأمين ذات موقتتف متتالي
جيد  ،وصاحبة سمعة طيبة فيما يتعلق بأي مسئولية ذات صلة؛ و

()3

كتابيا
يجب على المؤمن عليه ان يقوم بتوجيه المقاول من الباطن  ،و/أو الوكيل بصورة سليمة ً
عن مسؤولياتهمت .

( ه ) التنازل عن حقوق اإلحالل ضد المؤمن عليه:
تواف ت تقت شت تتركة التت تتأمين بمت تتوجب هت تتذه الوثيقت تتة على التنت تتازل عن حقت تتوق اإلحالل ضت تتد المت تتؤمن عليت تته
وموظفيه  ،بالقدر الذي ينطبقت على سريان هذه البوليصة .
( و ) الدفاع عن الدعاوي القضائية:
تتكفل شتتركة التتتأمين بالتتدفاع عن التتدعوى التتتي تخضتتع للغطتتاء التتتأمينيت  ،وللشتتركة الحتتق في تعتتديل
اي قضتتية و/أو التفتتاوض عليهتتا و/أو تستتويتهات  ،و/أو يحتتق لهتتا بخالف ذلتتك التقاضتتي أمتتام المحكمتتة
بشأن أي دعوى أو قضية  .ومن أجل القيام بذلك  ،يجب على شتتركة التتتأمين أن تتتدفع كافتتة تكتتاليف
التحقيتتق Vواقامتتة التتدعوى والتتدفاعت  ،بمتتا في ذلتتك الفوائتتد على الجتتزء الخاضتتع للتغطيتتة  ،شتتريطة أال
يتجاوز ذلك المبلغ الحد المطبق لمبلغ التعويض بموجب هذه البوليصة .
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( ز ) الوجهات المحددة:
ال يغطي ه تتذا الت تتأمين أي مطالب تتات ناش تتئة عن أي خ تتدمات يق تتدمها الم تتؤمن علي تته وال تتتي يتم التعاقت تدت
عليهتتا من البتتاطن لطتترف ثتتالث يمتتارس نشتتاطه في أفغانستتتان؛ أفريقي تات ( باستتتثناء جنتتوب أفريقيتتا )؛
ألباني تتا  .آتش تتيه وأمب تتون وتيم تتورت الغربي تتة ( في إندونيس تتيا )؛ بوليفي تتا؛ البوس تتنة؛ بل تتدان رابط تتة ال تتدول
المستتتقلة؛ كمبوديتتا؛ كولومبيتتا؛ كوبتتا؛ تيمتتور الشتترقية؛ اإلكتتوادور؛ هتتايتي؛ إيتتران؛ العتتراق؛ إستترائيل
والست تتلطة الفلست تتطينية؛ الوس؛ لبنت تتان؛ منغوليت تتا؛ الجبت تتل األست تتود؛ ميانمت تتار؛ كوري ت تات الشت تتمالية؛ عمت تتان؛
صتتربيا؛ ستتوريات  ،التبت؛ اليمن  ،يوغوستتالفيا  ،أو أيتتة أمتتاكن أختترى بهتتا اضتتطراباتت سياستتية و/أو
حت تتروب  ،ست تتواء تم اإلعالن عن ذلت تتك أم ال  ،إال إذا كت تتان نقت تتل هت تتذه البضت تتائع بمت تتوجب عقت تتد النقت تتل
الصادر عن الخطوطت الجوية التي يرشحها المؤمن عليه او بشاحنة بحرية عتتبر المحيتتط التتتي تغطي
الجوي  ،أو بوليصة الشحن الصادرة عن المؤمن عليه .
نفس الخطر والمسؤولية أو سند الشحن ّ
(ح)

تعديل االقساطت:

إذا تم حستتتاب اقستتتاطت هتتتذه البوليصتتتة بنتتتاء على المعتت ّتدل التق تتديريت ل تتدوران رأس الم تتال او الحمولتتتة
( حسب الحالة ) المقدمة من المؤمن عليه  ،فعلى المؤمن عليه أن يحتفظ بستتجل دقيتتق يحتتتويت على
جميع التفاصيل الالزمة  ،ويستتمح للشتتركة بمراجعتتة هتتذه الستتجالت والتأكتدت من صتتحتها في األوقتتات
المناسبة  .وقبل انتهاء صالحية فترة التأمين أو في وقت انتهاء هذه البوليصة  ،على المؤمن لتته ان
يفصح عن هذه التفاصيل لتعديل االقساطت وفي حال اختالف هتتذه التفاصتتيل عن التقتتدير األولي التتذي
ُدفتتع القستتط االول بنتتاء عليتته  ،يجب دفتتع دفعتتة اضتتافية لشتتركة التتتأمين لتغطيتتة هتتذا الفتترق كمتتا هتتو
الحال لطلب الحد األدنى أو قسط الوديعة .
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( ط ) مدفوعات األقساطت:
يجب دف تتع االقس تتاط لش تتركة الت تتأمين طبق تتا لش تتروطت االئتم تتان ال تتواردة ب تتالملحق  ،حيث يتم دف تتع مبل تتغ
القستتط الستتنوي بالكامتتل  ،وفيت حالتتة فشتتل المتتؤمن عليتته في دفتتع القستتط في تتتاريخ استتتحقاقه  ،يحتتق
لشركة التأمين إلغتتاء البوليصتتة منتتذ بتتدايتها بمتتوجب إخطتتار كتتتابي ُيرستتل إلى المتتؤمن عليتته  ،أو إلى
الوس تتطاء الت تتابعين لهم V ،واذا تم االتف تتاق على دف تتع ج تتزء من القس تتط ( كدفع تتة )  ،ف تتإن فش تتل الم تتؤمن
تلقائيتتا من البدايتتة V ،واعتتادة
عليتته في دفتتع ذلتتك المبلتتغ في تتتاريخ استتتحقاقه يتتؤدي إلى إلغتتاء البوليصتتة
ً
البوليصة يكون بمحض اختيار شركة التأمين .
المادة  :5االستثناءات
تمنيا على خالف ذلتتك في هتتذه البوليصتتة  ،ال يمكن بتتأي
على التترغم من عتتدم النص صتتراحة أو ضت ً
حتتال تعتتويض المتتؤمن لتته فيمتتا يتعلتتق بااللتزامتتات و/أو التكتتاليف والنفقتتات و/أو غيرهتتا من األحتتداث
المحددة في النصوص الواردة أدناه:
(أ) الغرامات والعقوبات وغيرها من التعويضات:
ال يمكن بتتأي ح تتال من األحتتوال أن يغطيت هتتذا الت تتأمين دع تتاوى الغرام تتات والعقوبتتات والتعويض تتات
األختترى التتتي تفتترض على المتتؤمن عليتته من قبتتل أي ستتلطة عامتتة مختصتتة بستتبب انتهتتاك تصتتاريح
االس تتتيراد/التص تتدير والتخليص الجم تتركي أو انته تتاك قواع تتد الحص تتص النس تتبية  ،ق تتانون النق تتل و/أو
الضرائب/الجمارك المفروضة أيا كانت .
(ب) السلوك غير األمين  ،المتعمد  ،أو الخاطئ  ،أو المتهور
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ال يمكن بأي حال من األحوال أن تغطي هذه البوليصة أي ادعاء  ،أو مسئولية فقدان/تلتتف البضتتائع
أو النفقت تتات الناجمت تتة عن أو الت تتتي تنشت تتأ من ( بصت تتورة مباشت تترة أو غت تتير مباشت تترة ) أي تجت تتارة غت تتير
مشروعة  ،أو عن خيانة األمانة  ،أو التواطؤ  ،أو الخيانة  ،أو الغش  ،أو األعمال الخبيثة  ،سواء
بتصرف متعمدة أو غير متعمدة  ،أو أعمال إجرامية  ،أو من الستتلوك المتهتتور أو المتعمتتد  ،ومثتتال
على ذلك ربما يكون الفشل في إقامة نظم وضوابطت سليمة .
(ج) إحصاء الطرود:ت
ال يمكن بتتأي حتتال من االحتتوال أن تغطي وثيقتتة التتتامين أي تعتتويض عن مستتؤولية فقتتدان /تلتتف
ناجمة عن إصتتدارت المتتؤمن عليه بوليصتتة شتتحن صتتادرة عن وكيتتل الشتتحن بشتتأن إحصتتاء طتترود
البضائع  ،يعتتتبر الفشتتل في الحصتتولت علي بوليصتتة النقتتل البحتتري الرئيستتية من الناقتتل البحتتري،
والتي تضمن إحصاء مقابل باعتبارها بوليصتتة شتتحن الخاصتتة بهم  .ويطبتتق هتتذه االستتتثناء فقتتط
الي الحد الذي تزداد عنده مسئولية المؤمن عليه بسبب هذه الواقعة .
(د)

البضائع المستثناة :
ال يمكن بأي حال من األحوال أن تغطي هذه البوليصة أي ادعاء  ،أو مسئولية فقدان/تلتتف البضتتائع
أو النفقت تتات الناجمت تتة عن الخت تتدمات الت تتتي يتعهت تتد بهت تتا المت تتؤمن عليت تته  ،أو يست تتاهم فيهت تتا أو تنشت تتأ عنهت تتا
( بصورة مباشرة أو غير مباشرة ) فيما يتعلق بأي من السلع التالية:
-1
-2

األسلحة النارية والذخائرت والمتفجرات والمركبات العسكرية واألصنافت ذات الصلة .
الماشية والخيول األصيلة .
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-3

الف تترو  ،التح تتف الفني تتة ( ال تتتي تزي تتد قيمته تتا عن  2000دوالرت أم تتريكي لك تتل قطع تتة ) ،

واللوحتتات الثمينتتة  ،والتح تتف والخ تتزف والرختتامت والزج تتاج الن تتادر والم تتواد األخ تترى المماثل تتة ذو
الطبيعة الهشة .
-4

األحجار الكريمة  ،المجوهرات أو ما شابه ذلك .

-5

األم تتوال  ،والس تتبائكت  ،والس تتندات واألوراق النقدي تتة والعمالت  ،والنق تتد المع تتادل من أي

ن تتوع  ،والمخطوط تتات  ،والطوابت تعت  ،والص تتكوكت  ،واالس تتهم  ،المس تتتندات و/أو الفوات تتير  ،و/أو
الرم تتوز المم تتيزة و/أو الت تتذاكر من أي ن تتوع  ،و/أو بطاق تتاتت االئتم تتان و/أو الخص تتم و/أو م تتوزع
البطاقات النقدية من أي نتتوع  ،باإلضتتافة إلى الصتتكوكت القابلتتة للتتتداول أو األوراقت ماليتتة من أي
نوع أو متتا يعادلهتتا  ،وعلي ستتبيل المثتتال ال الحصتتر الشتتيكات المستتطرة وأيتتة وثتتائقت أختترى غتتير
قابلة للتداول أو ال يوجد ما يعادلها من النقد .
-6

أي ستتلعة يتم ستتحبها فيمتتا عتتدا الستتلع التتتي يتم تحميلهتتا على مقطتتورة أو حاويتتة أو على

غيرها من وحدات النقل المعترف بها .
(و)

المخاطر المستثناة:
ال تعتبر شركة التتتامين مستتئولة عن تعتتويض المتتؤمن عليتته عن أي خستتائر أو اضتترار أو نفقتتات
تنشأ مما يلي:
( )1االست ت تتتهالك النت ت تتاتج عن االست ت تتتعمال العت ت تتادي  ،االحت ت تتتراقت التلقت ت تتائي  ،التعفن  ،الفست ت تتاد ،
التلف  ،تغيير اللون أو الصدأ الناجم عن عيب ذاتي في البضائع أو في طبيعة البضائع
.
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( )2عيتتوب البضتتائع أو المنتجتتات المصتتنعة  ،أو المجهتتزة  ،أو المتدرجتتة  ،أو المخلوطتتة ،
أو المت ت تتوردة؛ أو وقت ت تتف توزي ت ت تعت البضت ت تتائع أو المنتجت ت تتات  ،أو ست ت تتحبها من األست ت تتواق؛ أو
االصالحات التي يتم تنفيذها عن طريق المؤمن عليتته او المقتتاولون من البتتاطن التتتابعين
لهم أو االستبدال  ،خسارة االستخدامت الناشئة من ذلك .
( )3التعبئة الغير كفاية والغير مالئمة .
( )4التأخير  ،وخسائر السوق  ،وخسائر المبيعات  ،واإلهالك  ،والخسائرت التبعيتتة المباشتترة
أو غير المباشرة  ،أو التوقفت عن العمل .
( )5المستتئولية الزائتتدة إلقتترارت إعالن يتناستتب متتع القيمتتة بتتدون اذن كتتتابي مستتبق من شتتركة
التأمين
( )6أخطاء التوثيق و/أو الحذف أو اهمال .
( )7المصادرة  ،االستالء  ،التدمير او التخلص من البضائع عن طريتتق الحجتتر الصتتحي أو
اي سلطة عامة اخري .
( )8إلقاء النفايات  ،أو التعامل معها  ،أو عالجها  ،أو تخزينهات .
( )9احداث القوة القاهرة كالزالزل  ،انفجار البراكين  ،الفيضانات  ،موجات المتتد و الجتتزر
 ،العواصف  ،العواصفت الثلجية وغيرها من االسباب القدرية .
()10

تجتتاوزت الحتتد األقصتتى لحمولتتة وزن البضتتائع المصتترح بهتتا من جتتانب الشتتركة

المصنعة للمعدات .
()11

الرس تتوم الجمركي تتة  ،وض تتريبة المبيع تتات أو االس تتتهالك  ،أو أي تتة رس تتومت اخ تتري

مشابهه باستثناء التي تمت الموافقة عليها من جانب شركة التأمين علي وجه التحديد .
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()12

النص في االتفاقية على وجوب ان تتطلب موافقتتة المتتؤمن عليتته على المستتئولية

إذا لم يتم التسليم في زمن معين .
()13

قب تتول الم تتؤمن علي تته لمس تتئولية الخس تتارة او الض تترر ب تتدون تحدي تتد وزن أو ع تتدد

طرود البضائع .
()14
(ز)

المسئولية التي يتحملها المؤمن عليه باستثناء الخطأ أو اإلهمال .

المخاطر المالية:
ال يغطي التأمين أي تعويضاتت ناجمتتة عن عجتتز المتتؤمن عليتته عن التتدفع أو جمتتع المستتتحقات ،
أو عن االفالس  ،أو االنهي تتار المتتالي للم تتؤمن عليتته  ،أو أي ش تتخص متعاق تدت معهم س تتواء بشتتكل
مباش ترت أو غتتير مباش ترت  ،أو أي خطتتأ أو عيب في المعتتامالت النقديتتة  ،بمتتا في ذلتتك المعتتامالت
الخاصتتة بالتتدفع عن االستتتالم  ،والتتدفع مقابتتل مستتتندات الشتتحن  ،أو المحاستتبة الخاطئتتة ألمتتوال
العمالء او األمتتوال المودعتتة نيابتتة عنهم  ،أو إلى الحتتد التتذي تتفتتاقم فيتته التتدعاوى  ،أو مستتئولية
الخس تتائر/األض تترار  ،أو النفق تتات بواس تتطة الم تتؤمن علي تته ال تتتي ال تُ تتدفع على الف تتور  ،أو ال تُ تتدفع
إطالقًا .

(خ)

فقدان الحياة أو االصابة الشخصية:
ال يغطي هذا التأمين بأي حال من االحوال أي دعوى  ،أو مسئولية فقدان/تلف أو نفقات ناجمة
عن أو ناشتتئة من الوفتتاة أو اإلصتتابة الجستتدية أو المتترض أو الصتتدمة أو أي أعتتراض قتتد يعتتاني
منها اإلنسان أو الكائن الحي ( بصورة مباشرة أو غير مباشرة ) .

(ط)

ضمان حسن األداء:
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ال يغطي هذا التأمين بأي حال من األحوال أي دعوى  ،أو مسئولية فقدان/تلتتف البضتتائع أو النفقتتات
الناجمت تتة أو الناشت تتئة من ضت تتمان تعاقت تتديت  ،أو ست تتند أداء  ،أو شت تترط جت تتزائي  ،أو أي موعت تتد المحت تتدد
إلنهتتاء العمتتل أيتتا كتتان  ،طالمتتا تم ادراجتته في العقتتد أو االتفاقيتتة التتتي وقتتع عليهتتا المتتؤمن عليتته فيمتتا
يخص البضائع أو اي خدمة أخري مقدمة أو معروضة من قبل المؤمن عليه .
(ك)

التسريب و التلوث :
ال يغطي ه تتذا الت تتأمين أي تع تتويض عن التس تتريب أو التل تتوث او أي تتة اض تترارت تس تتببها البيئ تتة  ،أو
وأيتتا ك تتان مص تتدرها أو تهدي تتدها ،
الط تترفت الث تتالث  ،أو أي ملكي تتة خاص تتة أو عام تتة أي تتا ك تتانت ً ،
وعلي سبيل المثال ال الحصر  ،الدعاوى الناشئة عن الحوادث العرضية  ،المتوقعة او المفاجئة
 ،المقصودة أو غير مقصودة .

(ل)

التعويضات الجزائية أو العقابية:
ال يغطي هتتذا التتتأمين بتتأي حتتال من األحتتوال أي دعتتوى  ،أو مستتئولية فقتتدان/تلتتف البضتتائع أو
النفقات الناجمتتة أو الناشتتئة من ( ستتواء بشتتكل مباشترت أو غتتير مباشتتر ) أي تعويضتتاتت عقابيتتة او
جزائية أو مضاعفة أو قانونية ضد المؤمن له أو أي شخص يتحمل المسئولية عنه .

(م)

السلع التي يتم التحكم في درجة حرارتهات
ال ُيغطي هذا التأمين بأي حال من األحوال أي دعوى  ،مسئولية فقد/تلف البضائع  ،أو النفقات
الناجم تتة عن أو الناش تتئة من ( س تتواء بش تتكل مباش تتر أو غ تتير مباش تتر ) أي فش تتل  ،أو عط تتل  ،أو
خلل  ،أو عيب  ،أو انهيار في أي من الثالجات أو المبردات أو محطات التبريد .
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أو اآلالت أو المعدات  ،وكذلك أي تستتريب في وستتائل التبريتدت أو عتتدم مالءمتة أو كفايتتة العتتازل
أو أي فشل في ضتتبط و/أو مراجعتتة و/أو تنظيمت درجتتة الحتترارة بشتتكل ستتليم  ،و/أو عتتدم القتتدرة
على التحكم في درجت ت تتة الحت ت تترارة على االطالق  ،أو عت ت تتدم القت ت تتدرة على مراقبت ت تتة مؤشت ت تتر درجت ت تتة
الح تترارة و/أو على اتخ تتاذ جمي تتع الخط تتوات المناس تتبة للحف تتاظ على درج تتة الح تترارة المنص تتوص
عليها أو عدم القدرة على تثبيت درجة الحرارة عند مستوىت معين .
الخسارة غير المبررة أو االختفاء الغامض

(ن)

ال ُيغطي هذا التأمين بأي حال من األحوال أي دعوى  ،مسئولية فقد/تلف البضائع  ،أو النفقات
الناجمتتة عن أو الناشتتئة من ( ستتواء بشتتكل مباشتتر أو غتتير مباشتتر ) أي خستتارة غتتير متتبررة أو
اختفتتاء غتتامض للستتلع اثنتتاء وجودهتتا بتتالمخزن بمتتا في ذلتتك أي تنتتاقض غتتير متتبرر في ستتجالت
المؤمن عليه  ،أو التي يتسبب فيها اي زبون  ،أو أي خسارة متعلقة بمقارنة أو حساب االرباح
والخس تتائر  ،أو في حال تتة غيتتتاب الرضتتتا المتتتادي أو االدل تتة المس تتجلة عن العبث ب تتأي خس تتارة أو
نقص :تكتشف عند استالم المخزون أو تحضيرت السلع للنقل  ،و (  ) 2ال ترتبط بحدث معين .
( س ) شرط استبعاد المركبة غير المراقبة
ال ُيغطي هذا التأمين بأي حال من األحوال أي دعوى  ،مسئولية فقد/تلف البضائع  ،أو النفقات
الناجمة عن أو الناشئة من ( ستتواء بشتتكل مباشترت أو غتتير مباشتتر ) ستترقة أو فقتتدان البضتتائع من
المركبة المتروكة دون حراسة  ،والتي تكون تحت إدارة المؤمن عليه  ،مالم يكن ذلك:
()1

ناتجا من الدخول العنيف والقستتري  ،أثنتتاء وجتتودت المركبتتة في مجمتتع ستتكني آمن ومقفتتل أو
ً
في مستودعت مغلق النوافتذت واألبتتواب وغيرهتتا من وستتائل الوصتتول  ،وجميتتع مفتتاتيح بمتتا في
ذلك مفاتيح التشغيل قد تمت إزالتها من المركبات ؛
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()2

فيما يتعلق بوجود المركبة في فترات الراحة أو التوقفت الليلي في مناطق وقوف المركبات
المتعارف عليها وفيت األماكن المخصصة للنقل البري ؛ او

()3

ناتجتا عن التتدخول عنتتوة أثنتتاء عتتدم مراقبتتة المركبتتة لعتتدم تواجتتدها في مقتتر العميتتل المتتؤمن
ًت
عليه اثناء توصيل البضائع .
في حال ت تتة وج ت تتودت دع ت تتوى تق ت تتع المس ت تتؤولية على ع ت تتاتق المت ت تتؤمن علي ت تته  ،الثب ت تتات التزامت ت تته بهت ت تتذه
اإلجتتراءات وعلى التترغم من أن هتتذا البنتتد ال ينطبتتق على المقتتاولين من البتتاطن التتتابعين للمتتؤمن
عليه  ،فعلى المؤمن عليه أن يبذل قصارى جهتتده لضتتمان عتتدم تتترك المقتتاولون من البتتاطن ألي
مركبة و/أو مقطورة و/أو حاوية غير مراقبة  ،ما لم تكن:

()1

جميع نقاط الدخول و/أو الوصولت إلى المركبتتة و/أو امتتاكن الشتتحن مقفلتتة بإحكتتام ومغلقتتة ،
ومفاتيح التشغيل غير موجودة في المركبة عند إفراغت الحمولة أو عندما ال يوجتدت أحتتد بهتتا ،
أو عندما تكون غير مراقبة ؛

()2

جميع أجهزة الحماية واإلغالق  ،بما في ذلك أجهزة اإلنذار وموانتعت الحركتتة  ،تكتتون مفعلتتة
للعمل وصالحة وفقا لمواصفات الشركة المصنعة ؛ و

()3

فت ت ت تتترات الراحت ت ت تتة أو التوقت ت ت تتف الليلي تتم فقت ت ت تتط في المواقت ت ت تتف المخصصت ت ت تتة المعت ت ت تتترف بهت ت ت تتا
والمخصصة للنقل البري .

(ع)

بند استثناء الشحن من اإلفراج الخاطئ
ال ُيغطي هذا التأمين بأي حال من األحوال أي دعوى  ،مسئولية فقد/تلف البضائع  ،أو النفقات
الناجمة عن أو الناشئة من ( سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ) االفراج عن السلع  ،إال:
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()1

فيما يتعلق بفواتير الشحن القابلة للتداول أو وثائقت سندات الملكية األختترىت  ،مقابتتل التنتتازل
عن بوليصة الشحن األصلية أو وثيقة الملكية .

()2

فيمتتا يتعلتتق بفواتتتير الشتتحن الجتتوي  ،وفواتتتير الشتتحن المباشترت  ،أو وثيقتتة النقتتل الغتتير قابلتتة
للتفاوض  ،بناء على تقديم أصول ( وليس صورة  ،أو نسخة الفاكس أو نسخة إلكترونيتتة )
وثيقتتة النقتتل أو عنتتد االقتضتتاء خطتتاب اإلفتتراج البنكي الصتتادر من البنتتك المتتدرج استتمه على
بوليصة الشحن الجوي أو وثيقة النقل المشابهة .

( ف ) استبعاد الحرب  ،واإلضرابات واإلرهاب
ال ُيغطي هذا التأمين بأي حال من األحوال أي دعوى  ،مسئولية فقد/تلف البضائع  ،أو النفقات
الناجمتتة عن أو الناشتتئة من ( ستتواء بشتتكل مباش ترت أو غتتير مباشتتر ) الحتترب  ،والحتترب األهليتتة
والثتتورة والتمتتردت والعصتتيان المستتلح أو الحتترب األهليتتة الناشتتئة عنهتتا  ،أو أي عمتتل عتتدائي من
قب تتل أو ض تتد الس تتلطة المتحارب تتة؛ وك تتذلك مص تتادرة االم تتوال أو ن تتزع الملكي تتة؛ والقبض والحج تتز
والس تتجن  ،والقي تتود  ،االعتق تتال  ،والع تتواقب المترتب تتة على ذل تتك  ،أو أي محاول تتة تهدي تتد؛ أو أي
عم تتل إره تتابي أو أي ش تتخص ( اش تتخاص ) يتص تترفونت بص تتورة ض تتارة أو من داف تتع سياس تتي أو
أيتتتديولوجي؛ت المضتتتربون  ،العمتتتال الممنوعتتتون من العم تتل  ،األش تتخاص ال تتذين يشتتتاركون في
اضتتطراب العمتتل  ،وأعمتتال الشتتغب أو االضتتطراباتت المدنيتتة؛ المنتتاجم المهجتتورة والطوربيتتدات
والقنابل أو غيرها من أسلحة الحرب المهجورة .
( ص ) بن تتتد اس تتتتبعادت التل تتتوث اإلش تتتعاعي  ،والم تتتوادت الكيميائيت تتة والبيولوجيت تتة  ،والبيوكيميائي تتتة ،
واألسلحة الكهرومغناطيسية
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ال ُيغطي هذا التأمين بأي حال من األحوال أي دعوى  ،مسئولية فقد/تلف البضائع  ،أو النفقات
الناجمة عن أو الناشئة من ( سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ) كل مما يلي:
اإلشعاعات األيونية الناتجة عن التلوث اإلشعاعي من أي وقتتود نتتوويت أو أيتتة نفايتتات نوويتتة

()1

أو من احتراق الوقود النووي .
المتتواد المشتتعة  ،الستتامة  ،المتفجتترة أو أي متتواد خطتترة أو غيرهتتا أو التلتتوث النتتاتج من اي

()2

منشأة نووية  ،أو مفاعل نووي أو غيرها من التجمعات النووية  ،أو أي مكون نوويت .
أي ستتالح أو جهتتاز يعمتتل باالنشتتطار التتذري أو النتتوويت و/أو االنتتدماج أو بالتفاعتتل أو بقتتوة

()3

اإلشعاع
الخصت تتائص المشت تتعة  ،الست تتامة  ،المتفجت تترة أو غيرهت تتا من الخصت تتائص الخطت تترة أو التلت تتويث

()4

النتتاتج عن أي متتواد مشتتعة  .وال يشتتمل االستتتثناء في هتتذا البنتتد الفتترعي النظتتائرت المشتتعة ،
وغيره تتا من الوق تتودت الن تتووي  ،عن تتدما يج تتري التحض تتير لمث تتل ه تتذه النظ تتائر  ،أو حمله تتا أو
تخزينها  ،أو في حالة استخدامهات ألغراض تجارية أو زراعية أو طبية أو علمية أو غيرها
من االغراض السلمية .
أي سالح كيميائية  ،بيولوجية  ،أو بيو كيميائي  ،أو كهرومغناطيسيت .

()5

( ق ) استبعاد الهجومت االلكترونيت
-1

متتع مراعتتات الفق تترة (  ) 2التتواردة هن تتا فقتتط  ،ال ُيغطي ه تتذا التتتأمين مستتئولية أض تترار

الخس ت تتارة  ،أو النفق ت تتات الناجم ت تتة عن أو الناش ت تتئة من ( س ت تتواء بش ت تتكل مباشت ت ترت أو غ ت تتير مباش ت تتر )
االستخدام أو التشغيل  ،بصورة تسبب ضررت  ،ألي جهاز كمبيوتر  ،نظتتام الكمتتبيوترت  ،برنتتامج
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برمجي تتات الحاس تتوب  ،وأي تعليم تتات برمجي تتة ض تتارة  ،أو فيروس تتات خاص تتة ب تتالكمبيوتر أو اي
عملية أو أي نظام إلكترونيت آخر .
-2

حيث أق تتر ه تتذا البن تتد السياس تتات ال تتتي تغطي مخ تتاطرت الح تترب والح تترب األهلي تتة والث تتورة

والتم تترد والعص تتيان  ،أو الح تترب األهلي تتة الناش تتئة عنه تتا  ،أو أي عم تتل ع تتدائي من قب تتل أو ض تتد
السلطة المتحاربتتة  ،أو اإلرهتتاب أو أي شتتخص يتصتترفت بتتدافع سياستيت  ،فتتإن الفقتترة (  ) 1من
هذه الوثيقة ال تستبعد الخسائر ( التي يتم تغطيتهات ) والتي تنشأ عن استتتخدام أي جهتتاز كمتتبيوترت
 ،أو نظام الكمبيوتر أو برمجيات الحاسوب أو أي نظام إلكتتتروني آختتر ختتاص بأنظمتتة اإلطالق
و/أو التوجيه و/أو آلية إطالق أي سالح أو صاروخ
( ر ) استبعاد مخاطرت تكنولوجيا المعلومات
ال يجتتوزت تجميتتع الخستتائر أو االلتزامتتات القابلتتة لالستتتردادت األختترى بمتتوجب هتتذه الوثيقتتة  ،التتتي
تنشأ بصورة مباشرة أو غير مباشرة  ،من:
()1

فقدان أو تلف  ،أو

(  ) 2التخفيض أو التغيير في األداء الوظيفيت أو نظام تشغيل الكمبيوتر  ،واألجهزة  ،البرنامج
 ،والبرمجيات والبيانات ومستتتودعت المعلومتتات  ،والرقتتائقت الدقيقتتة  ،والتتدوائرت المتكاملتتة  ،أو أي
جه تتاز مماث تتل أو التخفيض أو التغي تتير في االتص تتال م تتع أجه تتزة الكم تتبيوترت أو أجه تتزة اآلخ تترى ،
سواء كانت من امالك حامل البوليصة .
( ش ) استبعادت التاريخ االلكترونيت ( الحمولة )
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ال يغطي هذا التأمين أي خسارة أو ضرر أو مسؤولية ناجمتتة بشتتكل مباشتتر أو غتتير مباشتتر عن
فشتتل أو عتتدم قتتدرة أي جهتتاز كمتتبيوتر أو المعتتدات االلكترونيتتة  ،أو شتترائح تجهتتيز البيانتتات أو
عمتتتل الرقتتتائقت الدقيقتتتة  ،أو الرقاقتتتة المدمجتتتة  ،أو التتتدوائر المتكامل تتة أو األجه تتزة المماثلتتتة  ،أو
التتبرامج الثابتتتة أو أي من بتترامج الكمتتبيوتر  ،ستتواء كتتانت من امالك المتتؤمن عليتته أو التتتي ال
تظهر في أي وقت:
()1
()2

لإلقرار بشكل صحيح بأي تاريخ كتاريخ للتقويم الصحيح؛
التقاط وحفظ أية بيانتتات أو معلومتتات أو أوامتتر أو تعليمتتات أو االحتفتتاظ بهتتا  ،أو معالجتهتات
بشكل صحيح  ،كنتيجة لمعالجة أي تاريخ خالف ذلك  ،وتحويله إلى تاريخ صحيح .

()3

التقتتتاط  ،أو حفتتتظ اي بيانتتتات أو االحتفتتتاظ بهتتتا بش تتكل ص تتحيح لمعالج تتة أي بيانتتتات نتيجتتتة
لتشتتتغيل أي أمتتتر قتتتد تمت برمجتتتته في أي حاستتتوب  ،باعتب تتاره أم ت ًترا ق تتد يتس تتبب في فقتتتدان
البيانتتات أو عتتدم القتتدرة على التقاطهتتا  ،أو حفظهتتا أو االحتفتتاظ بهتتا بشتتكل صتتحيح لمعالجتتة
مثل هذه البيانات في ذلك التاريخ أو بعده .
ولكن هذا ال يستتتبعد الخستتارة الالحقتتة أو الضتتررت التتذي لم يتم استتتبعاده على خالف ذلتتك  ،وهتتذا

ينتج عن الخطر المحددة .
ويقصد “ بالخطر المحدد “  :الحرائق  ،والبرق  ،االنفجار أو حتتوادث الطتتائرات أو غيرهتتا من
ُ
األجهت تتزة الجويت تتة  ،أو المت تتواد الست تتاقطة منهت تتا  ،الشت تتغب واإلضت تتراب  ،والضت تتررت  ،والت تتزالزلت ،
والعواص تفت  ،والفيضتتاناتت  ،وتستترب المتتاء من أي ختتزان أو أنتتابيب أو أي تتتأثير نتتاتج من أي
مركبة أو حيوان  ،عندما تكون مثل هذه الخسارة أو الضرر مؤمن عليه في هذه البوليصة .
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وال تراعى الشروط واالستثناءات  ،واألحكام المخالفة لهذه البوليصة .
(ت)

اقرارت الشحن الدولي للبضائع وتأمين مرافق الميناء
ال تغطي ه تتذه الوثيق تتة ب تتأي ح تتال من األح تتوال الخس تتائر  ،أو مس تتئولية األض تترار  ،أو النفق تتات ،
عندما تُنقل البضائع بواسطة إحدى السفن التي ال تحمل شهادة دولية للشحن األمن تكون سارية
المفعول على النحو المنصوص عليه في قانون الشحن الدولي للبضائع وتأمين مرافتتق المينتتاء .
وعلى المؤمن عليه في وقت تحميل البضائع على متن السفينة  ،أو خالل األعمال العاديتتة  ،أن
ي تتدركوات ب تتأن ه تتذه الس تتفينة لم تكن معتم تتدة وفق تتا لق تتانون الش تتحن ال تتدولي للبض تتائع وت تتأمين مراف تتق
الميناء على النحو المطلوب بموجب اتفاقية سوالس عام  1974وتعديالتها .

(ث)

اقرارت إدارة السالمة الدولية للبضائع
يطبق على الشحنات القادمة على متن عبارات ركاب الرورو
تطبق اعتبارا من  1يوليوت 1998على شحنات على نطاق واسع على:
(  ) 1سفن الركاب التي تنقل أكثر من  12راكبا  .و
(  ) 2ناقالت النفط وناقالت المواد الكيميائيتتة ونتتاقالت الغتتاز ونتتاقالت البضتتائع الستتائلة والنتتاقالتت
عالية السرعة التي تتجاوز  500عقدة أو أكثر .
تطبت ت تتق اعتبت ت تتارا من  1يوليت ت تتو  2002على الشت ت تتحنات القادمت ت تتة على كافت ت تتة الست ت تتفن  ،وعلى
وحدات الحفر البحرية المتنقلة بسرعة  500عقدة أو أكثر .
ال تغطي ه تتذه الوثيق تتة ب تتأي ح تتال من األح تتوال الخس تتائر  ،أو مس تتئولية األض تترار  ،أو النفق تتات ،
عندما تُنقل البضائع بواسطة إحدى السفن التي ال تحمتتل شتتهادة شتتحن دوليتتة  ،أو التتتي ال يمتلتتك
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مالكهتتا أو مشتتغلها اي وثيقتتة التتتزام بقتتانون الشتتحن التتدولي ،على المتتؤمن عليتته في وقت تحميتتل
البضائع على متن السفينة  ،أو خالل األعمال العادية  ،أن يدرك بأن:
()1
()2

هذه السفينة لم تكن معتمدة وفقا لقانون الشحن الدولي للبضائع:
وثيقت تتة االلت تتتزام ال تخضت تتع للمت تتالكين أو المشت تتغلين  ،بمت تتوجب اتفاقيت تتة ست تتوالس عت تتام 1974
وتعديالتهات .

المادة  :6الدعاوى
على المؤمن عليه بذل قصتتارى جهتتده لمنتتع  ،أو تقليتتل أو تخفيتتف أي خستتارة أو تعتتويض يجتتوز
استتترداده بمتتوجب هتتذا التتتأمين  .وتخض تعت التغطيتتة بمتتوجب هتتذا التتتأمين  ،الي المتتواد التاليتتة و
التي يجب تسبق مسؤولية شركة التأمين بموجب هذه البوليصة:

أ -إخطار الدعاوى:
يخطر المؤمن عليه شركة التأمين كتابيتاً  ،علي وجتته الستترعة  ،في حالتتة حتتدوث بتتأي واقعتتة أو
حادث غتير متوقتعت  ،بكافتتة التفاصتتيل الكاملتتة المتعلقتتة بهتتذه األمتتور والتتتي يكتتون من شتتأنها اثتتارة
الدعاوي بموجب هذا التأمين .
تُخط تتتر ش تتتركة الت تتتأمين بك تتتل طلب  ،خط تتتاب  ،ش تتتكويت  ،فت تتاكس  ،تيليكس  ،إشت تتعار  ،وثيق تتتة ،
استتتدعاءات  ،إخطتتارت تحكيم  ،أو أي اجتتراءات او مستتتندات قانونيتتة  ،مهمتتا كتتانت  ،فيمتتا يتعلتتق
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بهت تتذه األمت تتورت  ،و يحت تتول اليهت تتا فت تتور است تتتالمها من المت تتؤمن عليت تته أو أحت تتد ممثليهم  .وينفت تتذ هت تتذا
اإللتزام سواء أثار دعوى ضد المؤمن عليه أم لم يثر هذه الدعوى.
يض ت تتمن الم ت تتؤمن علي ت تته أن كاف ت تتة الش ت تتكاوي الناتج ت تتة عن الس ت تترقة او االش ت تتتباه بالس ت تترقة يتم ابالغ
الشرطة بها علي الفور .
ب -امتيازات المؤمن عليه:
يحق للمؤمن عليهم تسوية أية دعوى تخضع لهتتذا التتتأمين  ،والخاصتتة بمبتتالغ الخصتتم أو الزيتتادة
المنصوص عليها فيما يتعلق بأي خسارة  .ولكن يجب ضمان أن تتم تلك التسويات على أساس
“ عدم اإلخالل “ .
و علي الرغم مما سبق  ،تُخطر  ،الشركة على الفور بكافة الدعاوي .
(ج)

إجراءات الدعاوى:
يتعين على المؤمن عليه ممارسة أقصىت درجات حسن النية في اجراء أي شكوي كما يلي:

()1

يضمن المؤمن عليه حفظ كافة الحقوق ضد شركات النقل و المودع لديهم البضائع واالطتتراف
األخرى  ،وممارستهات بشكل صحيح .

( )2ال يحق للمؤمن عليه أن يتنازل عن أي من حقوق الطعن ضد اي وكيل او مقتتاول اختتر  ،متتا لم
يتم االتفاق علي ذلك مع شركة التأمين V ،وادراجه في الملحق الزمني .
( )3ال يحتتق للمتتؤمن عليتته وال من ينتتوب عنتته أن يعتتترف بتتأي التزامتتات او مستتئولية عن اي خستتارة
او دعتتوى  ،أو يقطتتع عهت ًتدا  ،أو يعتترض دفتتع أيتتة امتتوال  ،أو يتتدفعهات بالفعتتل  ،بتتدون اذن كتتتابي
من شركة التأمين .
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( )4يجت تتوزت لشت تتركة التت تتأمين  ،في اي وقت ونيابت تتة عن المت تتؤمن عليت تته  ،تعت تتيين المحت تتاميين  ،الخت تتبراء ،
مقتتدري الخستتائر  ،او غتتيرهم من األشتتخاص بغتترض التعامتتل متتع أي امتتر قتتد يثتتير دعتتوى بمتتوجب
هتتذا التتتأمين  ،متتع عتتدم اإلخالل بأيتتة أحكتتام أختترى في هتتذه البوليصتتة  ،وبتتدون التنتتازل عن أي من
حقوق شركة التأمين الواردة فيها .
( )5يختتول لشتتركة التتتأمين  ،نيابتتة عن المتتؤمن عليتته  ،أن تتتتولي إدارة اي المفاوضتتات  ،واالجتتراءات
القانونيتتة  ،وتستتوية اي تعتتويض و التتتي قتتد تقتتع في نطتتاق مستتئولية شتتركة التتتأمين  .و عالوة علي
ذلتتك  ،يختتول ايضتتا لشتتركة التتتأمين تقتتديم اي دعتتاوى لمصتتلحتهمت الخاصتتة نيابتتة عن المتتؤمن عليتته
ويكون لديهم حرية التصرف الكاملة في إدارة اي اجراءات و تسوية أي دعاوى .
(د)

االستقطاع:

تكون شركة التامين مسئولة عن تسوية أي دعوى بعد خصم المبالغ المستقطعة المحددة في الملحتتق
الزمني .
(ه)

بند توزيع المبالغ المستردة:
تودع أية مبتتالغ مستتتردة أو التتتي ستتيتم استتتردادها من الطتترف الثتتالث فيمتتا يتعلتتق بتتأي دعتتوى لصتتالح
شتتركة التتتأمين ( متضتتمنة التكتتاليفت المتكبتتدة في تنفيتتذ استتترداد المبتتالغ )  .ويتتودع أي رصتتيد لصتتالح
المتتؤمن عليتته بالمتتدى التتذي يتحملتته المتتؤمن عليتته فيمتتا يتعلتتق بهتتذه التتدعوى  .وعنتتدما تتجتتاوزت المبتتالغ
المستتتردة ) 1 ( :المبتتالغ التتتي تم دفعهتتا من جتتانب شتتركة التتتأمين  ) 2 ( .المبتتالغ المتحملتتة من قبتتل
المتتؤمن عليتته  ،تُقستتم هتتذه الزيتتادة بطريقتتة عادلتتة بين شتتركة التتتأمين و المتتؤمن عليتته  ،متتع االختتذ في
االعتبتتار تلتتك العوامتتل المتتذكورة  ،والمبتتالغ التتتي تم دفعهتتا أو تحملهتتا كالً منهمتتا  ،وتتتواريخ دفتتع أو
تحمل تلك األموال .
24

(و)

االحالل:

تُطبق مبادئ االحالل علىبوليصة التتتأمين هتتذه ،وعلى المتتؤمن عليتته تقتتديم كافتتة المستتاعدات الالزمتتة،
والمعلومات  ،والمستندات المتعلقة  ،لتمكين شركة التأمين من متابعة الدعاوى المستبدلة .
المادة السابعة :أحكام عامة:
.1

مراقبة السجالت:
يح تتق لشتتتركة الت تتأمين اثن تتاء ستتتاعات العمتتتل العادي تتة ان ت تتراقب و تفحص دف تتاتر و س تتجالت
المؤمن عليه و ذلك اثناء فترة سريان بوليصة التأمين  ،وبعد انتهائها بثالث سنوات او بعد
تقديم آخر تعويض  ،أيهما كان أبعد .

.2

التعديالت:
يجتتوز تغيتتيرت أو تعتتديل بوليصتتة التتتأمين عن طري تقت إذن كتتتابي يتم إلحاقتته بهتتذه البوليصتتة .
وهذا اإلذن هو عبارة عن ملحق يتم توقيعه من ممثل مفوض من شركة التأمين .

.3

التجديد:
قبتتل انقضتتاء فتتترة التتتتأمين  ،يجتتوز لشتتركة التتتامين أن تطتتالب المتتؤمن عليتته بملي استتتمارة
التجديتتد والتتتي تتوقتتع شتتركة التتتأمين ( دون إعطتتاء أي ضتتامن ) ان تقتتدم نفس الشتتروطت او
تق ت تتترح مراجعت ت تتة الشت ت تتروطت و االحك ت تتام للتجدي ت تتد  .وفي حال ت تتة الحاجت ت تتة الي تع ت تتديل الش ت تتروطت
واالحكت تتام  ،يتفت تتق كال من شت تتركة التت تتأمين والمت تتؤمن عليت تته بمناقشت تتة بوليصت تتة تت تتأمين ست تتنوية
جديدة .

.4

الضمانات األخرى:
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إذا أثيرت أي دعوى بموجب هذا التأمين  ،فإن هناك بوليصة أخري تغطي نفس المستتئولية
 ،ولكن شركة التأمين غير مستتئولة عن دفتتع نستتبة أكتتبر من تلتتك المستتئولية أو المستتاهمة في
دفعها .
التنازل:
ال يجوزت التنازل عن هذه البوليصة أو نقلها إلى أي شتتخص أختتر إال بتتإذن كتتتابي مستتبق من
شركة التأمين .
.5

إشعار االلغاء:
يجوز الغاء هذه البوليصة في أي وقت من جانب شركة التأمين او المؤمن عليه
عن طري ت تقت اصت تتدار اشت تتعار كتت تتابي قبت تتل  30يومت تتا من االلغت تتاء  .ويست تتريت هت تتذا االلغت تتاء من
تاء علي طلب
منتصتتف ليتتل اليتتوم التتذي تم تقتتديم االشتتعار بتته  .اذا تم فستتخ وثيقتتة التتتأمين بنت ً
المؤمن عليه  ،فتتأن شتتركة التتتأمين ستتوف تحتفتتظ برستتوم الفتتترة القصتتيرة الي كتتانت بوليصتتة
تاء علي اختي تتار ش تتركة الت تتأمين  ،فتتتأن الشتتتركة
التتتتأمين ستتتارية فيهتتتا  .امتتتا اذا تم فستتتخها بنتت ً
مسئوله عن رد نسبة من قسطت التأمين للفترة المتبقية قبل االلغاء .

.6

قابلية االنفصال:
ال ي تتؤثر إبط تتال أي من ش تتروط أو أحك تتام بوليص تتة الت تتأمين عن طري تقت أم تتر قض تتائيت  ،علي
األحكام والشروط األخرى  ،بحيث تستمر بقية شروط البوليصة سارية كما هي .

.7

القانون واالختصاص القضائي
تحكم و تفستتر وثيقتتة التتتأمين هتتذه بمتتوجب القتتانون االنجلتتيزي و أي خالف ناشتتئ عن أو لتته
عالقه بالبوليصة يتم الفصل فيه بواسطة محكمة العدل بسنغافورة .
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تم التوقيع نيابة عن شركة التأمين

____________________________
التاريخ
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:المصطلحات
CAD Cash against documents

دفع مقابل تسليم السندات

CIM Convention for international carriage of اتفاقي ت تتة للنق ت تتل ال ت تتدولي للبض ت تتائع عن طريت ت تقت
goods by rail

السكك الحديدية

CMR Convention for international carriage of اتفاقي ت تتة للنق ت تتل ال ت تتدولي للبض ت تتائع عن طريت ت تقت
goods by road

البر

COD Cash on delivery

الدفع عند االستالم

IATA International Air Transport Association
SAAA Singapore Aircargo Agents Association
SLA Singapore Logistics Association

اتحاد النقل الجوي الدولي
اتحاد سنغافورة لوكالء الشحن الجوي
. اتحاد سنغافورة للخدمات اللوجيستية
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ملحق  -1الشروط التجارية القياسية
[ مرفتقت طيتته عينتتة من بوليصتتة الشتتحن الجتتوي الصتتادرة عن وكيتتل الشتتحن  ،وبوليصتتة الشتتحن
البري الصادرة عن وكيل الشحن  ،إلخ ]
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ملحق  -2العقود مع العمالء
[ مرفقت طيه نسخ من االتفاقيات التي دخلها المؤمن عليه مع عمالئه ] .
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