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RYZYKA OBJĘTE UBEZPIECZENIEM
1

Niniejsze ubezpieczenie obejmuje z wyjątkiem wymienionych niŜej w klauzulach
4. 5. 6. i 7.

Klauzula
ryzyk

1.1

Stratą lub szkodą w odniesieniu do przedmiotu ubezpieczenia jaką moŜna
rozsądnie przypisać

1.1.1

poŜarowi lub eksplozji

1.1.2

wyrzuceniu na brzeg, wejściu na mieliznę, zatonięciu lub wywróceniu się statku
lub jednostki pływającej

1.1.3

zderzeniu lub zetknięciu sie statku lub jednostki pływającej z jakimkolwiek
obiektem zewnętrznym innym niŜ woda

1.1.4

wyładunkowi ładunku w porcie schronienia

1.1.5

trzęsieniu ziemi, wybuchowi wulkanu lub uderzenia pioruna

1.2

stratę lub zniszczenie w odniesieniu do przedmiotu objetego ubezpieczeniem,
spowodowanym przez

1.2.1

poświęcenie awarii wspólnej

1.2.2

wyrzucenie za burtę

1.2.3

wyciek z połączonego rurociągu w trakcie załadunku, przeładunku lub wyładunku

1.2.4

zaniedbaniu kapitana, oficerów lub załogi w trakcie operacji przepompowywania
ładunku, balastów lub paliwa

1.3

zanieczyszczenie przedmiotu objetego ubezpieczeniem wynikające z wpływu
pogody
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Klauzula
Niniejsze ubezpieczenie obejmuje awarie wspólną i koszty ratownictwa,
awarii
rozliczone lub ustalone zgodnie z umowa frachtową lub właściwym prawem i
współnej
praktyką poniesione w celu uniknięcia lub w związku z uniknięciem straty z
jakichkolwiek przyczyn, z wyjątkiem wyłączneń w klauzulach 4. 5. 6. i 7. lub gdzie
indziej w niniejszym ubezpieczeniu
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Niniejsze ubezpieczenie rozszerza się w celu zapewnienia ubezpieczonym
odszkodowania z tytułu takiego udziału w odpowiedzialności cywilnej
wynikającego z zamieszczonej w umowie frachtowej klauzuli “Zdarzenia
obopólnej winy”, jaki odpowiada stracie podlegającej wyrównaniu na podstawie
niniejszej umowy.
W wypadku jakiegokolwiek roszczenia ze strony właścicieli statku na podstawie
wspomnianej klauzuli ubezpieczeni zgadzają sie powiadomić ubezpieczycieli,
którzy będą mieli prawo na własny koszt bronić ubezpieczonych przed takim
roszczeniem.

Klauzula
“Zdarzenia z
obopólnej
winy”

WYŁĄCZENIA
4

Niniejsze ubezpieczenie w Ŝadnym razie nie obejmuje:

4.1

straty, szkody lub wydatki jakie moŜna przypisać świadomie wadliwemu
postępowaniu ubezpieczonych

4.2

zwykłego wycieku,zwykłej utracie na wadze lub objętości, lub zwykłego zuŜycia
przedmiotu objętego ubezpieczeniem

4.3

straty, szkody lub wydatku będących następstwem wadliwej właściwości lub
natury przedmiotu objętego ubezpieczeniem

4.4

straty, szkody lub wydatku będących bezpośrednim następstwem opóźnienia,
nawet gdyby opóźnienie to spowodowane zostało ryzykiem objętym
ubezpieczeniem

Klauzula
ogólnych
wyłączeń

4.5

straty, szkody lub wydatku będących wynikających z niewypłacalności uchybień
finansowych właścicieli, zarządców, czarterujących lub operatorów statku

4.6

straty, szkody lub wydatku będących wynikających z uŜycia jakiejkolwiek broni
wojennej, z zastosowaniem atomowego lub jądrowego rozszczepienia lub fuzji,
albo innej podobnej reakcji lub radioaktywnej siły albo substancji
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Niniejsze ubezpieczenie w Ŝadnym razie nie obejmuje

5.1

niezdatności Ŝeglugowej statku lub jednostki pływającej

Klauzula
wyłączeń
niezdatności
Ŝeglugowej i
innej

niezdatności statku lub jednostki pływającej do bezpiecznego przywiezienia
przedmiotu objętego ubezpieczeniem
jeŜeli ubezpieczeni lub ich podwładni byli świadomi istnienia tego rodzaju
niezdatności Ŝeglugowej lub innej niezdatności w czasie kiedy załadowywano
przedmiot objęty ubezpieczeniem
5.2

ubezpieczyciele zrzekają się zarzutu opartego na rękojmi zdatności Ŝeglugowej
statku i zdatności statku do przewiezienia przedmiotu objętego ubezpieczeniem
do miejsca przeznaczenia, chyba, Ŝe ubezpieczeni lub ich podwładni byli
świadomi takiej niezdatności Ŝeglugowej lub innej niezdatności
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Niniejsze ubezpieczenie w Ŝadnym razie nie obejmuje straty, szkody lub wydatku Klauzula
spowodowanych
wyłączenia
wojny

6.1

wojną, wojną domową, rewolucją, rebelią, powstaniem bądź wynikającymi stąd
zamieszkami społecznymi lub jakimkolwiek wrogim działaniem ze strony lub
przeciwko prowadzącemu wojnę państwu

6.2

zaborem, zajęciem, zatrzymaniem, ograniczeniem swobody lub przetrzymaniem
za wyjątkiem piractwa oraz sutkami tychŜe aktów bądź jakimkolwiek usiłowaniem
ich dokonania

6.3

porzuconymi minami, torpedami, bombami lub inną porzucona bronią wojenną
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Niniejsze ubezpieczenie w Ŝadnym razie nie obejmuje straty, szkody lub wydatku Klauzula
wyłączenia
strajku

7.1

spowodowanych przez strajkujących, zlokautowanych robotników lub osoby
biorące udział w zakłóceniach pracy, rozruchach bądź zamieszkach społecznych

7.2

wynikających ze strajków, lokautów, zakłóceń pracy, rozruchów lub zamieszek
społecznych

7.3

spowodowanych przez jakiegokolwiek terrorystę lub jakąkolwiek osobę działająca
z pobudek politycznych

CZAS TRWANIA
8.1

Niniejsze ubezpieczenie rozpoczyna się z chwilą, kiedy przedmiot ubezpieczenia Klauzula o
opuszcza zbiornik w celu załadowania w miejscu wymienionym w niniejszej
przewozie
umowie jako miejsca rozpoczęcia przewozu, biegnie podczas zwykłego
przebiegu przewozu i kończy się bądź to

8.1.1

gdy przedmiot objęty ubezpieczeniem osiąga zbiornik w czasie wyładunku w
miejscu składowania lub na statku składującym w miejscu przeznaczenia
wymienionym w niniejszej umowie, bądź to

8.1.2

z upływem 30 dni od daty zawinięcia statku w miejsce przeznaczenia
wymienionym w niniejszej umowie
Którakolwiek z tych okoliczności zdarzy się najpierw

8.2

JeŜeli przedmiot ubezpieczenia lub jakakolwiek jego część po jego wyładowaniu
ze statku morskiego na pojazd w końcowym porcie lub miejscu wyładunku, lecz

przed zakończeniem niniejszego ubezpieczenia zgodnie z klauzulą 8.1 powyŜej,
zostaje wysłany do miejsca przeznaczenia innego, aniŜeli miejsce do jakiego jet
on ubezpieczony na podstawie niniejszej umowy, ubezpieczenie to, podczas gdy
podlega zakończeniu zgodnie z tym, co postanowiono wyŜej, nie rozciąga się
poza moment rozpoczęcia sie przewozu do tego innego miejsca przeznaczenia.
O ile po otrzymaniu natychmiastowego zawiadomienia od ubezpieczonego nie
uzgodniono inaczej
8.3

Pod warunkiem natychmiastowego zawiadomienia ubezpieczyciela i zapłaty
naleŜnej dodatkowej składki, o ile taka jest przez niego wymagana, niniejsze
ubezpieczenie pozostanie w mocy (podlegając zakończeniu zgodnie z tym , co
postanowiono w klauzulach 8.1 i 8.2 wyŜej, a takŜe z postanowieniami klauzuli 9.
jak niŜej) podczas opóźnienia, na jakie ubezpieczeni nie mają wpływu, podczas
jakiegokolwiek zejścia z drogi, przymusowego wyładunku, ponownego załadunku
bądź przeładunku, a takŜe podczas jakiejkolwiek innej zmiany przedsięwzięcia,
pod warunkiem, ze na tą inna zmianę ubezpieczeni nie maja wpływu
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JeŜeli na skutek okoliczności na jakie ubezpieczeni nie maja wpływu, bądź to
umowa przewozu zakończyła się w innym miejscu lub porcie niŜ miejsce
przeznaczenia wymienione w niniejszej umowie, bądź to przewóz w inny sposób
zakończył się przed dostraczeniem przedmiotu ubezpieczenia zgodnie z tym, co
pr4zewidziano wyŜej w klauzuli 9, wówczas ubezpieczenie niniejsze równieŜ się
zakończy, chyba, Ŝe ubezpieczyciele otrzymają niezwłoczne powiadomienie oraz
zaŜądane zostanie przedłuzenie ochrony, kiedy to ubezpieczenie niniejsze
zostanie w mocy, pod warunkiem zapłacenia dodatkowej skladki, jeśli
ubezpieczyciele jej zaŜądają bądź to

9.1

do czasu, aŜ przedmiot zostanie sprzedany i dostarczony w takim porcie lub
miejscu, albo jeśli w szczególny sposób nie uzgodniono inaczej, do czasu upływu
30 dni, po przybyciu przedmiotu ubezpieczonego niniejszą umową do tego portu
lub miejsca, którakolwiek z tych okoliczności zdarzy sie najpierw, bądź to

9.2

jeśli przedmiot zostanie wysłany w ciągu wspomnianego 30-dniowego okresu (lub
jakiegokolwiek uzgodnionego jego przedłuŜenia) do miejsca przeznaczenia
wymienionego w niniejszej umowie, albo do jakiegokolwiek innego miejsca
przeznaczenia, aŜ do zakończenia zgodnie z postanowieniami klauzuli 8
powyŜej.
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W wypadku gdy po rozpoczęciu biegu niniejszego ubezpieczenia miejsce
przeznaczenia zostało przez ubezpieczonych zmienione, uznaje sie to za objeęe
ubezpieczeniem z e składką i na warunkach do uzgodnienia, z zastrzeŜeniem
niezwłocznego powiadomienia o tym ubezpieczycieli

Klauzula
zakończenia
umowy
przewozu

Klauzula
zmiany
przewozu

REKLAMACJE
11.1

Aby uzyskać odszkodowanie na podstawie niniejszego ubezpieczenia,
ubezpieczeni muszą mieć ubezpieczalne zainteresowanie w odniesieniu do
przedmiotu objętego ubezpieczeniem w chwili powstania szkody

11.2

Z zastrzeŜeniem punktu 11.1 powyŜej ubezpieczeni uprawnieni będą do
uzyskania odszkodowania za stratę objętą ubezpieczeniem, jaka powstała w
okresie objętym niniejszym ubezpieczeniem, choćby ta strata powstała przed
zawarciem umowy ubezpieczenia, chyba, Ŝe ubezpieczeni wiedzieli o powstałej
szkodzie, a ubezpieczyciele o niej nie wiedzieli.
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W wypadku gdy wskutek działania ryzyka objętego niniejszym ubezpieczeniem
ubezpieczony przewóz kończy się w porcie lub miejscu innym niŜ to, do którego
przedmiot objęty jest niniejszym ubezpieczeniem, ubezpieczyciele zwrócą
ubezpieczonym wwszelkie dodatkowe koszty poniesione słusznie i rozsądnie na
wyładowanie, składowanie oraz wysyłke przedmiotu do miejsca przeznaczenia,
do któreego jest on ubezpieczony na podstawie niniejszej umowy.
Niniejsza klauzula 12, która nie ma zastosowania do awarii wspólnejlub kosztów
ratownictwa, podlega wyłączeniom zawartym w klauzulach 4, 5, 6 i 7 powyŜej i
nie obejmuje kosztów wynikających z winy, niedbalstwa, niewypłacalności bądź
uchybień finansowych ubezpieczonych lub ich podwładnych

Klauzula
ubezpieczaln
ego
zainteresowa
nia

Klauzula
kosztów
wysyłkowych
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śadne roszczenie z tytułu "konstruktywnej" straty całkowitej nie podlega
zaspokojeniu na podstawie niniejszej umowy, chyba, Ŝe przedmiot objety
ubezpieczeniem został rozsądnie porzucony bądź to z racji tego, Ŝe jego
rzeczywista strata całkowita okazała się nieuniknioną, bądź to z powodu tego, Ŝe
koszt odzyskania rekondycji i wysyłki przedmiotu do miejsca przeznaczenia, do
którego został ubezpieczony, przekroczył jego wartość po przybyciu tamŜe

Klauzula "
konstruktywn
ej straty
całkowitej"

14.

Jeśli by ubezpieczeni zawarli jakiekolwiek ubezpieczenie zwiększonej wartości w Klauzula
odniesieniu do ładunku ubezpieczonego niniejszą umową, uwaŜać się będzie
zwiększonej
wartości

14.1

za uzgodnioną wartość ładunku powiększona będzie do całej kwoty
ubezpieczonej na podstawie niniejszego ubezpieczenia, a wszelkie
ubezpieczenia zwiększonej wartości pokrywające stratę oraz odpowiedzialność
na podstawie niniejszego ubezpieczenia będą w takiej proporcji, w jakiej suma
ubezpieczenia w niniejszej umowie pozostaje do takiej całej kwoty
ubezpieczonej.
W wypadku roszczenia ubezpieczeni dostarczą ubezpieczycielom dowody w
odniesieniu do kwot ubezpieczonych na podstawie wszelkich innych
ubezpieczeń.

14.2

w wypadku gdy niniejsze ubezpieczenie odnosi się do zwiększonej wartości,
zastosowanie znajdzie klauzula następująca:
uzgodnioną wartość ładunku uwaŜać się będzie za równą całej kwocie
ubezpieczonej na podstawie pierwotnego ubezpieczenia i wszystkich
ubezpieczeń zwiększonej wartości, pokrywających stratę i dokonanych w
odniesieniu do ładunku przez ubezpieczonych, przy czym odpowiedzialność na
podstawie niniejszego ubezpieczenia bedzie w takiej proporcji, w jakiej suma
ubezpieczenia w umowie niniejszej pozostaje do takiej całej kwoty
ubezpieczenia. W wypadku roszczenia ubezpieczeni dostarcza ubezpieczycielom
dowody w odniesieniu do kwot ubezpieczonych na podstawie wszelkich innych
ubezpieczeń.
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Roszczenia za wyciek lub brak podlegające zaspokojeniu na podstawie niniejszej Klauzula
umowy beda rozliczane następująco:
kalkulacji
roszczenia

15.1

Kwota odszkodowania będzie prporcjonalna do wartości ubezpieczeniowej ilości
utraconego oleju ustalonej przez porównanie ilości brutto potwierdzonej jako ta,
która opusciła zbiorniki w trakcie załadunku na statek z ilością brutto
potwierdzoną jako dostarczona do zbiornika w momencie zakończenia przewozu,
z zastrzeŜeniem, Ŝe gdy kontrakt sprzedaŜy oparty jest o wagę, a nie o ilość,
kwota odszkodowania moze być kalkulowana na bazie wagi tak potwierdzonych
ilości.
Termin "ilość brutto" z niniejszej klauzuli 15.1 oznacza całkowita ilość oraz
potrąceń z tytułu osadów, zawartości wody i wody w stanie wolnym, z wyjątkiem,
gdy ubezpieczony moŜe wykazać, Ŝe ilość wody wzrosła w sposób nienormalny
w trakcie przewozu na skutek działania ryzyka objętego tym ubezpieczeniem.

15.2

Do kalkulacji zgodnie z klauzulą 15.1 powyŜej dokonane zostanie rozliczenie
mające na celu eliminację jakiejkolwiek zmiany ilości spowodowanej zmianą
temperatury i jakiejkolwiek widocznej zmiany ilości wynikajacej z uŜycia
niewspółmiernych procedur w ustalaniuokreślonych ilości.

15.3

O ile to ubezpieczenie przewiduje franszyzę mającą zastosowanie do roszzeń za
wyciek lub brak, taka fanszyza będzie traktowana jako zawierająca zwyczajową
stratę na wadze lub ilości z wyłączeniem przypadku, gdy bedzie spowodowana
róŜnicą temperatur lub osadzaniem sie wody. O ile takiego postanowienia nie ma,
odszkodowanie zgodnie z klauzulami 15.1 i 15.2 będzie podlegało zmniejszeniu o
zwyczajową stratę wyłączoną klazulą 4.2 powyŜej.

KORZYŚCI Z UBEZPIECZENIA
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Niniejsze ubezpieczenie nie będzie zapewniać korzyści przewoźnikowi lub innej
osobie, której powierzono ładunek

ZMNIEJSZENIE STRAT

Klauzula nie
zapewnień
korzyści
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W odniesieniu do straty, jaką moze byc przedmiot roszczenia na podstawie
niniejszej umowy ubezpieczenia oraz ich podwładni i przedstawiciele obowiązani
są:

Klauzula
obowiązków
ubezpieczony
ch

17.1

podejmowac takie środki, jakie mogą być rozsądne w celu uniknięcia bądź
zmniejszenia tejŜe straty, oraz

17.2

zapewnić, aby wszystkie prawa w stosunku do przewoźników, osób którym
powierzono ładunek, bądź innych osób trzecich, zostały naleŜycie zabezpieczone
i wykonane, a ubezpieczyciele, poza wszelką stratą podlegającą wyrównaniu na
podstawie niniejszej umowy, zwrócą ubezpieczonym wszelkie koszty słusznie i
rozsądnie poniesione w związku z wykonaniem powyŜszych obowiązków.
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Środki przez ubezpieczonych albo przez ubezpieczycieli w celach ratowania,
Klauzula
zabezpieczenia, bądź odzyskania przedmiotu objetego ubezpieczeniem, nie będą zrzeczenia
uwaŜane za zrzeczenie się lub przyjęcie abandonu ani teŜ nie będą w inny
się praw
sposób naruszać praw którejkolwiek ze stron.

UNIKANIE ZWŁOKI
19

Zastrzega się w niniejszym ubezpieczeniu, Ŝe ubezpieczeni maja działać z
rozsądnym pośpiechem we wszelkich okolicznościach, na jakie mają wpływ.

Klauzula
rozsadnego
pośpiechu

PRAWO I PRAKTYKA
20

Niniejsze ubezpieczenie podlega prawu i praktyce angielskiej

UWAGA: Jest rzecza konieczną, by ubezpieczeni, gdy tylko dowiedza się o zdarzeniu,
które jest "objęte ubezpieczeniem" na podstawie niniejszego ubezpieczenia,
niezwłocznie powiadomili ubezpieczycieli, przy czym prawo do ochrony
ubezpieczeniowej uzaleŜnione jest od wypełnienia tego obowiązku.

Klauzula
angielskiego
prawa i
praktyki

