
ביטוח מטענים  
מוצרי פארמה

מ"לביטוח בעישלב סוכנות 

.ארז זהר: מרצה



אווירי   /מ הינה סוכנות חיתום פרטית הפועלת בתחום הביטוח הימי"ישלב סוכנות לביטוח בע•
. 1975משנת

.ישלב כיום הינה סוכנות הביטוח מהיחידות בישראל הפועלת רק בתחום ביטוח זה•

הקשר ההדוק והמשפחתי עם הלקוחות ומעורבות יום יומית של כל בעלי העינין בטיפול  •
.בלקוחות הקצה הוא אחד הסודות החשובים שהפכו את ישלב לגורם דומיננטי בתחום

.כ היצוא והיבוא של מדינת ישראל"מסה35%-40%ישלב מבטחת כ •

:בין לקוחות ישלב ניתן למצוא את החברות המובילות בתחומים כגון•

▪
אנרגיה  , חברות פרויקטליות באפריקה ובעולם כולו, חברות ממשלתיות ותעשיות ביטחוניות

חברות , פלסטיקה, חברות הייטק מובילות, חברות הסלולר, אלקטרוניקה, סולארית
,  חברות פארמה, חברות יבוא ויצוא כימיקלים, בינלאומיות יצרניות ומשווקות מובילות

תשתיות , תעשייה כבדה, בעלי חיים, חקלאות, תעשייה קיבוציתLIFE SCIENCEתרופות ו ▪
כל תחומי הסחר והייבוא הקלאסיים  , רכבים וכלי עבודה, מוצרי צריכה, ופרויקטים לאומיים

.אפריקה ומשאר העולם ועוד, מהמזרח



חוזה בין חברת הביטוח למבוטח–פוליסה פתוחה 

אווירי מבוסס על פוליסה  /הביטוח הימי-פתוחהפוליסה •
יום  30פתוחה ללא תקופת ביטוח וכפופה לסעיף ביטול 

.  על ידי אחד המבוטח או המבטח

זו היא חוזה בין מבוטח למבטח כאשר חובת  פוליסה •
המבוטח היא לבטח את כל המשלוחים ללא יוצא מן הכלל  

לכן אין משמעות  . וחובת המבטח היא לקבלם לביטוח
.  למועד הדיווח

פוליסה המבטחת משלוח בודד  -חד פעמיתפוליסה •
הביטוח חייב להתבצע לפני תחילת  . למשך מסע מוגדר

המסע ופוקע מיד עם סיום המסע

שהם בדרך    STP  STOCK THROUGHPUTמסוג פוליסות •
.כלל פוליסות שנתיות עם תאריך תחילת וסיום



:הפוליסה הפתוחה כוללת 

.  יעד, מסע המפרט ארץ מוצאסעיף▪

(קורייר, מטוס,אוניה)גבולות אחריות למשלוח בכלי הובלה בודד ▪

.בסיס הערכה▪

A ,AIR ,B ,C. פירוט סעיפי המכון לביטוח מטענים▪

.הרחבות וכיסויים יחודיים בהתאם לתחום פעילותו של המבוטח▪



AIR/Aסעיפי המכון לביטוח מטענים מסוג 

INSTITUTE CARGO CLAUSES A. INSTITUTE CARGO CLAUSES AIR

!כל הסיכונים

חיצוני  אירועכתוצאה מאובדןאו נזק פיסי מכסה כל הביטוח 
.  שנגרם בהובלה 



A/AIRחריגים עיקריים בסעיף כל הסיכונים 

אובדן משקל ונפח , נזילה רגילה, בלאי, פחת-טבעי בלאי ▪
.טבעיים

אריזה בלתי מספקת או מתאימה וכן המכלה  -לקויה אריזה ▪
.לקויה

-טבוענזק ▪ (INHERENT VICE)  הנובע מטיב המוצר כגון פירות
.'שהרקיבו או שוקולד שנמס וכד

נזק פיזי או תוצאתי הנגרם לטובין עקב איחור מכל סיבה  -איחור▪
.(אווירי/ימיכולל איחור עקב אירוע )



בפוליסות לביטוח ימי ואוויריהרחבות מקובלות 

כיסוי ייחודי למטען משומש ומוחזר בפני כל הסיכונים▪

נמל ים ואוויר/בונדד/הרחבה לכיסוי מטען לתקופה מוגבלת במחסן ביניים▪

יום30-90גילוי נזק מאוחר לתקופה של בין ▪

צמצום חריג האריזה▪

כיסוי ממחסן למחסן ללא קשר לתנאי המכר▪

בדרישה מראש ותוספת פרמיה  . הדגמה/הרחבה לכיסוי מטען במהלך שהייה בתערוכה▪
בהתאם לדרישת המבטחים

כיסוי למטען נילווה על ידי עובד חברה בדרישה מראש ותוספת פרמיה בהתאם לדרישת  ▪
המבטחים

.  כיסוי אחסנה למלאים בעולם▪

כיסוי להובלות יבשתיות כולל הרחבות לפוליסות המובילים היבשתיים▪



(:אווירי)תנאים להובלה בקירור 

מורחב לכסות נזק או קלקול הנובעים מכל שינוי ( Air)כפוף לסעיפי המכון האנגלי למטענים אוויריים הכיסוי 
י מוביל או משלח בכפוף לתנאים  "לרבות נזק הנגרם ע( למעט נזק מטבע הבריאה)בטמפרטורה במהלך וההובלה 

:הבאים

כמות הקרח יבש תחושב בהתאם למשך המסע הצפוי מתחילתו ועד הגעתו ליעד הסופי  -בקרח יבש הובלה -
.שעות72ולא פחות מ 

.המטען אינו מובל בקונסולידציה-

על כל משטח יותקן רשם . המסע ועד סופו תתועד הטמפרטורה באמצעות רשמי טמפרטורהמתחילת -
.  טמפרטורה עצמאי

.יבוא באמצעות מטוסי נוסעים יש לוודא הובלה מהמטוס למסוף בדולי מקורר-

:  שינוע ואריזההנחיות 

למוביל האווירי והיבשתי , שתועברנה למשלח( shipping/booking instructions)הנחיות השינוע , ג שטר המטען"ע-
:הבאותג תעודת המשלוח היבשתית תרשמנה ההנחיות "וע

.המובליםבטמפרטורה הנדרשת לטובין שמירה -

.בנמליםבמחסן קירור שמירה -



(:אווירי)תנאים להובלה בקירור 

.על גבי האריזה החיצונית יהיו סימנים המצביעים על המטען כמטען שמובל בקירור-

. הובלה יבשתית תהיינה הובלה ישירה מהנמל ללקוח-

:  הובלה אווירית

בדרך כלל מאושר שטעון אחד ומותנה בשדה תעופה שניתן לבצע בו  . )ההובלות תהיינה ישירות ללא שטעונים-
(שירות הקרחה מחדש

תנאי ניתן לעדכון לאור שימוש בחברות קורייר  –( לא קורייר או דואר אווירי)המטען יובל בהובלה אווירית רגילה -
.טיים קריטיקל וכדומה/ כגון וורלד קורייר

.בכל מקרה של נזק או חשד לנזק ידווח באופן מיידי לחברת הביטוח-



תביעות ביטוח

.תנאי הכרחי בביטוח מטענים-שמירת זכות השיבוב •

!!!במקרה של תביעת ביטוח יש להודיע למבטחים מיידית •

ימים אחרת היא יכולה  14במטען ימי יש להוציא מכתב מחאה לחברת הספנות בתוך : אמנת האג•
-נזק /וכן מכתב מחאה לרשות הנמלים ובקשה לתעודת חוזר. להתנער מאחריות גם אם תוכח חבותה

GATEPASS

–ימים במקרה נזק ו 7על פי האמנה יש להגיש מכתב מחאה למוביל אווירי –מטען אווירי : אמנת וורשה•
.  יום במקרה חוסר14

.לאחר שליחת מכתב המחאה יש לדרוש אישור קבלה•



נזקים  תיאור , ביטוח בתחום הפארמהאירועי 
:שכיחים

כתוצאה ממכולה  ' שינויי טמפ(טעויות אנוש)נאותים /אחסנה בתנאים לא נכונים: בכלל זה.)חריגות טמפרטורה▪
(מארז לא תקין וכדומה , לא תקינה

(אזלואמצעי הקירור . ) אובדן ואיתור המטען/ בהגעת המטען עיכוב ▪

מטען רטוב, מעיכות, פיסיים למטעןנזקים ▪

.המבוטח או משרד הבריאותפסילה של ▪



אווירי שנשלח באריזה לא מטען -נזק פיסי 
מתאימה או מספקת



החלפת מכולה: האירוע
נפילת  ,בשנית הומכלמטען , ( כדי לזרז הגעה לארץ)הוחלפה מכולה 

.סחורה נפסלה לשימוש. הקטטריםמעיכות באריזות : הנזק,משטחים

נזק של פסילה לשימוש על ידי  , לא גדול למוצריםנזק פיסי : נזק
.המבוטח



2+8של ' בטמפבמארז שאמורה היתה להיות תרופה 
(הקפאה ) חריג ' עברה שינוי טמפ

נפסלה לשימושהתרופה 
נזק באחריות חברת התעופה



כמובן  הסחורה 
.לשימושנפסלה 

אירוע  -הנזק סיבת 
שנגרם עוד טרום  

יציאת המשלוח  
.  מחצר הספק

נזקי טמפרטורה

לפלסמה בשווי נזק 
מאות אלפי יורושל 



שרק נשלם תביעות  : בישלבוכפי שאנו אומרים 
.והעיקר הבריאות


