זאב תלם
מסחר בינלאומי  ייעוץ  לווי מקצועי  הדרכה

הסיכונים המכוסים בביטוח ימי
פוליסת הביטוח הימי כפופה לתנאי סטנדרטיים שנקבעו על ידי מכון הביטוח הימי .תנאי אלה ידועים בשם
 Institute Cargo Clausesאו  .Clausesכך שסוגי הטובין למיניהם שונים זה מזה בתכונותיהם ובסיכונים
הצפויים תוך כדי ביצוע ההובלה הבינ"ל קיימות מספר מערכות של  Clausesהמיועדים למטען כללי ולטובין
מיוחדים .למטען כללי המובל בים ישנם שלושה סוגי  A,B,C – CLAUSESהנבדלים זה מזה בהיקף הכיסוי.
)כאשר  Cהוא המצומצם ביותר ו –  Aהרחב ביותר ( .למטען המובל באוויר קיים  CLAUSEאחד בלבד
המקביל ל –  CLAUSE Aשבים.
ביטוח לפי CLAUSES C
הביטוח לפי  Clauses Cהוא הביטוח המצומצם ביותר .הסיכונים בביטוח זה מחולקים לשתי קבוצות כדלהלן.
כל מה שאינו מכוסה במפורש ) כלומר מופיע ברשימה הנ"ל ( אינו מבוטח .
קבוצה ב'

קבוצה א'
נזקים או אובדנים שניתן לייחס באופן סביר ל:

נזקים או אובדנים שנגרמו במישרין על ידי :

א.

אש או התפוצצות

א.

הקרבה של היזק כללי )לגבי סעיף General
–  Averageאנא עיינ/י בסעיף  .5.4.1להלן(

ב.

טביעה ,עליה על שרטון

ב.

הטלה לים

ג.

התהפכות כלי ההובלה או ירידה מהפסים

ד.

התנגשות

ה.

פריקה בנמל מצוקה

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

זאב תלם
מסחר בינלאומי  ייעוץ  לווי מקצועי  הדרכה

ביטוח לפי CLAUSES B
הביטוח לפי  Clauses Bמצומצם יותר מביטוח  Aופועל בכפוף לרשימה סגורה של סיכונים מוגדרים .הסיכונים
בביטוח זה מחולקים לשתי קבוצות כדלהלן .כל מה שאינו מכוסה במפורש )כלומר מופיע ברשימה הנ"ל ( אינו
מבוטח.
קבוצה ב'

קבוצה א'
נזקים או אובדנים שניתן לייחס באופן סביר ל:

נזקים או אובדנים שנגרמו במישרין על ידי :

א.

אש או התפוצצות

א.

הקרבה של היזק כללי )לגבי סעיף General
–  Averageאנא עיינ/י בסעיף  .5.4.1להלן(

ב.

טביעה ,עליה על שרטון

ב.

הטלה לים

ג.

התהפכות כלי ההובלה או ירידה מהפסים

ג.

חדירת מי ים

ד.

התנגשות

ד.

אובדן כליל של צרור בטעינה או פריקה
)לגבי סעיף אובדן כליל אנא עיינ/י בסעיף
 .5.4.1להלן(

ה.

פריקה בנמל מצוקה

ו.

רעידת אדמה

ביטוח לפי CLAUSES A
ביטוח לפי  Clauses Aהוא הביטוח שהכי קרוב לביטוח "כל הסיכונים" ביחס למטען כללי המובל בים .אמנם זה
הביטוח שמעניק את מירב היסוי אך חשוב להדגיש שגם לסוג רחב זה יש חריגים.
הביטוח מכסה אך ורק נזקים ואובדנים פיסיים למטען .הביטוח אינו מכסה הפסדים שנגרמו למבוטח .זאת ועוד הנזק
חייב שייגרם על ידי תאונה מקרית וחיצונית ולא על ידי תכונה או תהליך פנימי בסחורה ) חלודה וכו' (

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

