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ארבעת החוזים המרכיבים את עסקת המכר
השלמת מרכיביה של עסקת הסחר הבינלאומית למקשה חוזית אחת מחייבת את המוכר והקונה )הצדדים לעסקה(,
להתקשר חוזית ,בנוסף לחוזה המכר עצמו ,בשלושה חוזים נוספים ונפרדים .כל החוזים יחד יהוו מכלול אשר
באמצעותו תוכל העסקה כולה לצאת אל הפועל.
ארבעת החוזים המרכיבים את עיסקת המכר הם:


חוזה המכר



חוזה הביטוח



חוזה ההובלה



חוזה התשלום

זהו החוזה הבסיסי בין הצדדים .חוזה המכר שייכרת בין המוכר לקונה מכיל
שורה של תנאים כמו בנושאי הקשורים לסוג ואופי הטובין ,ערכם ,היכן
תהיה נקודת המסירה לקונה ועוד.
חוזה זה ייכרת בין מוכר או קונה לחברת ביטוח המוכנה לקבל על עצמה את
הסיכון הכרוך בהובלת הטובין מנקודת קבלתם עד ליעד הסופי .הערה :לפי
מונחי  Incoterms ® 2020רק בשימוש בשני מונחים על המוכר לכרות
חוזה ביטוח .בשימוש בשאר המונחים הדבר נתון לרצונו של המוכר ו/או
הקונה.
ייכרת בין המוכר או הקונה למוביל .חוזה זה יגדיר בין השאר את תנאי
ההובלה ,סוג ואופי השירות ,היכן ישולמו דמי ההובלה ועל ידי מי.
קובע את הנושאים הקשורים לתשלום עבור הטובין – בעיקר שיטת
התשלום.
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ארבעת החוזי המרכיבי את עסקת המכר

למרות שמדובר על ארבעה חוזים נפרדים ,הרי שבין החוזים הללו קיימת תלות והתאמה הדדית זה בזה .למשל ,על
חוזה הביטוח להתאים ,התאמה מלאה לחוזה המכר ,מאחר וחוזה המכר יגדיר את הנקודה הגיאוגרפית שבה זיקת
הביטוח עוברת מהמוכר לקונה .על חוזה ההובלה להתאים גם הוא לחוזה המכר אשר יקבע כאמור את נקודת מסירת
הטובין אשר ממנה חובה על הקונה לדאוג להתקשר עם מוביל לצורך הובלתם לנקודת היעד .לנקודה קריטית זו,
שבה הסיכון בטובין עובר ממוכר לקונה ,חשיבות עליונה בענף הביטוח.
החוזים אמנם קשורים זה לזה וקיימת ביניהם תלות והתאמה הדדית אך לכל אחד מארבעת החוזים הנ"ל קיום
עצמאי והצדדים השונים יכולים לתבוע או להיתבע במקרה של אי מילוי התנאים המוגדרים בהתקשרות החוזית
וזאת ללא קשר לחוזים האחרים הקשורים לאותה עסקת רכש.
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חוזה הביטוח חייב להתאי
לחוזה המכר כי חוזה המכר
מגדיר את הנקודה בה עוברת
זיקת הביטוח מהמוכר
לקונה.
חוזה הביטוח

חוזה ההובלה יגדיר את
הנקודה עד אליה המוכר כורת
את חוזה ההובלה ומשל
ואשר ממנה על הקונה
להתקשר ע מוביל לצור
ביצוע ההובלה.
חוזה המכר

חוזה ההובלה

חוזה התשלו
חוזה התשלו חייב להתאי
לחוזה המכר כי בו מוגדרי
שיטת התשלו ,מועד
התשלו וכו'
יחסי הגומלי בי ארבעת החוזי המרכיבי את עסקת המכר
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