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?מהו ביטוח ימי

שנקבעבסכוםכספיפיצוילשלם(יבואןאויצואן)המבוטחכלפיהמבטחמתחייבלפיוחוזההואימיביטוח•

אואוויריים,ימייםמסיכוניםכתוצאה,השייטלכליאוהמבוטחלמטעןשיגרמונזקאואבדןשלבמקרה,בפוליסה

.המכרבתנאישנקבעליעדועדהמוכרשלחציריו/ממחסנוהמסעבמהלךשקרו,יבשתיים

.הנזקלקרותסמוךלקדמותוהמצבאתלהחזירהיאהביטוחמטרת•

:ימילביטוחביחסבישראלהמשפטיהמצב•

הוראות חוק זה לא יחולו על ביטוח ימי וביטוח  "מחריג את הביטוח הימי וקובע כי 1981–א"התשמחוק חוזה ביטוח •

".אווירי

פ החוק "היינו פרשנות הפוליסה הינה ע)כפופות לחוק האנגליי מבטחים ישראליים "מרבית הפוליסות הנמכרות ע•

(.האנגלי



:עיקרייםביטוחסוגישנימכילהימיהביטוח•

:המטעןביטוח•

תוצאתינזקמכסהאינוהביטוח.למטעןשקרהצפויובלתיתאונתיפיזיאירועהיינו,למטעןפיזינזקהמכסהרכושביטוח•

.המבוטחהמטעןי"עשלישילצדנזקאו

:נפוצותפוליסותסוגישתיקיימותזהבביטוח•

Open)פתוחהפוליסה• policy):לפיהמשלוחיםכלאתומכסהחודשים12שללתקופהכללבדרךהמוגדרתפוליסה

.המבוטחהצהרת

Voyage)למשלוחייעודיתפוליסה• policy):תקופתלאורךחלהביטוח.בזמןמוגדרמסעלמשךבודדלמשלוחפוליסה

.בלבדשהוגדרההמסע

:השייטכליביטוח•

.שלישייםלצדדיםפיזילנזק'גצדביטוחוכןעצמוהשייטלכליפיזינזקהמכסהרכושביטוח•

היקף הכיסוי–ביטוח ימי 



ביטוח מטען



ביטוח מטען

:  זיקת הביטוח•

על פיהם נקבעת נקודת העברת  , (Incoterms)פ תנאי המכר "בסחר בינלאומי זיקת הביטוח נקבעת ע•

/  לאניהלאחר הטעינה , אצל המשלח הימי, ביציאה מהמפעל: לדוגמה. האחריות לטובין מהמוכר לקונה

.  בנמל היעד או אצל חצרי הרוכש, משאית/ מטוס

.מי משלם את עלויות המכס ועוד, יבשתית/ אווירית/ תנאי המכר קובעים מי נושא בעלויות ההובלה הימית•

.תנאי המכר קובעים על מי תוטל האחריות לנזק•

היינו כל עוד הטובין באחריות המוכר  . פ תנאי המכר"מומלץ להתאים את הביטוח לאחריות המוכר ע•

.מומלץ לבטחם



סוגי נזקים בביטוח מטען

:נזק חלקי•

משווי  35%-ונגרם נזק ללאניהי מים שחדרו "מטען של מכוניות שהובל בים נפגע ע: לדוגמה. חלקי לסחורהנזק •

.המטען

:אבדן כליל•

Total loss: אבדן כליל למעשה•

הסחורה שניזוקה אמנם קיימת מבחינה פיזית אבל נדרש לשם  -Constructive total loss: אבדן כליל להלכה•

לדוגמה מכונית שניזוקה אשר לשם תיקונה שווי התיקון . שיקומה סכום הגבוה מערך הסחורה לאחר השיקום

.עולה על שווי המכונית

:General Averageהיזק כללי *•

.ואת שאר המטעןהאניהעל מנת להציל את –הקרבה בהסכמה של חלק מהמטען •

.ניצלי כל בעלי המטענים והמכולות שרכושם "נזק כזה ישולם ע•



עיקרי הכיסוי: ביטוח מטען

(:Institute Cargo clauses)סעיפי המכון •

".כל הסיכונים"מרביתם מכילים כיסוי מסוג  , הפוליסה הימית מתבססת על סעיפי מכון החיתום בלונדון•

נוזלים  , מזון קפוא: בנוסף קיימים כיסויים ספציפיים לסחורות שונות כגון; A, B, C: עיקריים( סעיפי מכון)קיימים כיסויי בסיס •

.בצובר ועוד

•Institute cargo A : למעט החריגים הנקובים הפוליסה, "כל הסיכונים"מכסה אובדן או נזק פיזי למטען מפני.

•Institute cargo B : וכוטביעה עלייה על שרטון , אש או התפוצצות: הכולליםמכסה אובדן או נזק פיזי למטען מפני סיכונים מנויים  ,'

,  הטלה לים, התפרצות וולקנית או ברק, רעידת אדמה, פריקה בנמל עקב מצוקה, התנגשות, התהפכות או ירידה מהפסים של כלי יבשתי

.גם בפוליסה זו ישנם חריגים מנויים בפוליסה. ואובדן כליל של צרור בטעינה ופריקה, חדירת מי ים

•Institute cargo C :מכסה רעידת אדמה  אינההיינו , מכסה אובדן או נזק פיזי למטען מפני סיכונים מנויים והינה מצומצמת יותר

גם בפוליסה זו ישנם חריגים מנויים  . חדירת מי ים ואבדן כליל של צרור בפריקה וטעינה, שטיפה מהסיפון, התפרצות וולקנית או ברק

.בפוליסה



חריגים עיקריים: ביטוח מטען

נזק בזדון של המבוטח•

(אבדן משקל ונפח טבעיים, נזילה, פחת בלאי)בלאי טבעי •

אריזה לקויה•

(לדוגמה מזון שנרקב)הנובע מטיב המוצר –נזק טבוע •

(נזק פיזי או תוצאתי עקב איחור)איחור •

של המוביל  פרעוןנזק כתוצאה מחדלות •

נזק רדיואקטיבי אטומי וגרעיני•

לשיט ובתנאי כי המבוטח ידע על כךהאניהנזק כתוצאה מאי כשירות •

(אולם ניתן לרכוש הרחבה לנזק כזה)מלחמה וטרור •

נזק כתוצאה משביתה והשבתה•



ביטוח כלי שייט



עיקרי הכיסוי: ביטוח כלי שייט

.ביטוח זה מכיל כיסוי מפני נזק לכלי השייט וכן נזק לצדדים שלישיים•

The institute Yacht clauses: הביטוח מבוסס על סעיפי המכון•

:כוללביטוח רכוש לכלי השייט •

('טביעה וכו, עליה על שרטון)סיכוני ים •

נזק אש•

התפרצות וולקנית או ברק, רעידת אדמה•

זריקת חפצים למים כדי להקל על כלי השייט•

נזק כתוצאה מפירטיות•

'רציף וכד, נזק כתוצאה ממגע עם הנמל•

,  נזק הנובע מפריקה טעינה ושינוע: של המבוטח( רשלנות" )בדיקה נאותה"וכן נזק או אבדן ובתנאי שלא נבעו מהעדר •

נזק כתוצאה מרשלנות  , נזק כתוצאה מפגם בייצור( תנאי המיגוןקויימובתנאי כי )האנייהגניבת , נזק בזדון, התפוצצות

.בשיפוץ ותיקון למעט החלק הפגום



עיקרי הכיסוי: ביטוח כלי שייט

:הכוללביטוח צד שלישי •

(.כגון ספינה של צד שלישי או רכוש אחר)אבדן או נזק לרכוש של צדדים שלישיים •

.נזק גוף לצד שלישי•

.הוצאות משפטיות•

:חריגים עיקריים•

נפילת מנוע חיצוני למים•

(אלא אם בוטחו במפורש)חפצים אישיים •

מלחמה וטרור•

נזק רדיואקטיבי•

(ניתן להרחיב כיסוי)שביתה והשבתה •



תקף לגבי ביטוח מטען וביטוח כלי שייט: תביעת ביטוח

.מיד עם היוודע על אירוע נזיקי חובה על המבוטח להודיע את דבר האירוע למבטח בהקדם הניתן•

.המבוטח חלה חובת הקטנת הנזקעל •



תודה


