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 כל הזכויות שמורות לזאב תלם©  
  לעשות שימוש מסחרי או אחר כלשהו, בתוכן המאמר או חלק ממנו אלא בהיתר מפורש ובכתב מזאב תלם. להעביר, למכור, להפיץ אואין להעתיק, לשנות, לפרסם, לשדר, 

 

  
  
  
  
  
  

  

  

  


 בטוח מותנה בטוח מותנה בטוח מותנה בטוח מותנה  
 
 
    Contingency Insurance        
        

  

כללי הIncoterms  מונחי�, דני� בי� השאר בחובה של הצדדי� לחוזה המכר (המוכר והקונה) לבטח עשר הכוללי� אחד


 את הטובי�. למעשה, מבי� כל המונחי� רק בשני מונחי�  CIF ו
CIP  חלה על המוכר החובה לבטח את הטובי�. בשאר
המונחי� לא מוזכרת שו� חובה, א� על הקונה וא� על המוכר לעשות בטוח ובסעיפי� המתייחסי� לחובות הקונה 


ו A3והמוכר בנוגע לביטוח (סעיפי� A4 של ה
Incoterms רשו� במפורש תחת הכותרת ("contract of insurance" שה�

מוכר לא חלה כל חובת בטוח על הקונה וה� על ה "no obligation" מכא� שיצוא� המוכר טובי� תחת מונח שאינו מחייב .

מסיי� את התחייבויות בעסקה מבחינת הוצאות ואחריות כאשר העמיד את  CPTאו  EXW ,FCAכמו  
בטוח מצידו 

הטובי� לרשות הקונה בהתא� לכללי הIncotermsר הטובי� אינו מכוסה באשראי . במקרי� כאלה, כאשר התשלו� עבו

דוקומנטרי או כאשר אי� תמורת הטובי� משולמת מראש, קיי� אצל המוכר חשש שהקונה לא ירכוש ביטוח או ירכוש 
ביטוח אשר אינו מתאי� או בעל כיסוי שאינו מספק. כתוצאה מכ� שלקונה לא יהיה למעשה ביטוח, ייתכ� מצב בו הוא 

תמורת הטובי�. במקרה כזה יכול המוכר להג� על עצמו באמצעות פוליסת בטוח  יסרב או לא יוכל לשל� למוכר את

פוליסה של ביטוח מותנה  
מיוחדת  Contingency Insurance הביטוח המותנה, הוא, א� כ� ביטוח ליצוא� אשר לא  .

של נזק כלשהו  חלה עליו חובה לבטח את המטע� וכאשר הוא לא בטוח שהקונה יוכל לשל� את תמורת הטובי� במקרה
  לטובי� כתוצאה מסיכו� אשר מכוסה על ידי הפוליסה.

    
בעיקרו� זהה הכיסוי בפוליסת הביטוח המותנה לכיסוי בפוליסה הביטוח הימי הרגילה, אשר מכסה נזק או אבד�. לכ�, א� 

הפוליסה לא  
 הטובי� הגיעו לקונה בשלו� וזה מסרב לשל� את תמורת מסיבות כלשה� שאינ� קשורות לנזק או אובד�
  תכסה זאת.

  
על מנת "להפעיל" את הפוליסה חייבי� להתקיי� שני תנאי� בסיסיי�: ראשית, חלה על המוכר חובה לא לגלות את קיו� 
פוליסת הביטוח המותנה לקונה וזאת על מנת להימנע ממצב בו קונה שיידע שהטובי� מבוטחי� כבר, לא יבטח אות� 

  הפוליסה, על הקונה לעשות כל מאמ" לגבות מהקונה את תמורת הטובי�.בעצמו. שנית, בטר� הפעלת 
  
 


