Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας στα σεμινάρια της AIG
Τα μικρόφωνά σας είναι απενεργοποιημένα για την αποφυγή θορύβου. Θα θέλαμε επίσης να
επισημάνουμε ότι αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο εγγράφεται για σκοπούς εσωτερικής χρήσης.
Εάν θέλετε να κάνετε μια ερώτηση σε έναν από εμάς, μπορείτε να το κάνετε μέσω της
λειτουργίας συνομιλίας (chat).
Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο εικονίδιο chat στο κάτω μέρος της οθόνης σας.
Θα συγκεντρώσουμε τις ερωτήσεις και στην ενότητα Q&A στο τέλος αυτού του διαδικτυακού
σεμιναρίου θα σας απαντήσουμε.

Marine Cargo

Σάντυ Λάζαρη – Marine Cargo Senior Underwriter
Δήμητρα Ξέρα – Multiline Complex Claims Adjuster
Κατερίνα Στεφάνου – Commercial Lines Claims Adjuster

Ρήτρα Αποποίησης Ευθύνης

 Η Παρουσίαση αυτή ετοιμάστηκε από την AIG και προορίζεται αποκλειστικά για σκοπούς ενημέρωσης των
Συνεργατών της Εταιρίας. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εκληφθεί ως προσφορά ή συμβουλή για
σύναψη οποιασδήποτε ασφαλιστικής ή άλλης σύμβασης.
 Η Παρουσίαση αυτή δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι εξαντλεί πλήρως τα θέματα στα οποία αναφέρεται και ότι
περιέχει όλες τις πληροφορίες που ο αποδέκτης δύναται να ζητήσει.
 Καμία απόφαση σύναψης σύμβασης δεν μπορεί να στηριχθεί αποκλειστικά στις πληροφορίες που
περιέχονται στην Παρουσίαση αυτή.
 Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή αντιγραφή του συνόλου ή μέρους αυτής της Παρουσίασης και της
πληροφόρησης που περιέχει, για οποιοδήποτε σκοπό, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της AIG.
© AIG – Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος 2021
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MARINE Cargo
Ο στόχος μας σήμερα:

1. Να σας παρέχουμε μια γενική γνώση του κλάδου μεταφορών
– Για να μπορείτε να μιλήσετε με μεγαλύτερη σιγουριά στους πελάτες σας.
– Για να βρείτε ευκαιρίες μέσα από το πελατολόγιο σας.

2. Να γνωρίσετε τα δυνατά σημεία της AIG στον κλάδο Μεταφορών
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Ασφάλιση Μεταφοράς Εμπορευμάτων

Η ασφάλιση για κινδύνους μεταφοράς είναι :

 Μια σύμβαση μεταξύ της Ασφαλιστικής Εταιρίας και του Ασφαλισμένου, με την οποία η πρώτη υποχρεούται να
αποζημιώσει τις φυσικές ζημιές ή απώλειες των ασφαλιζομένων εμπορευμάτων κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους με
την καταβολή τμήματος ασφαλίστρου από τον Ασφαλιζόμενο στην Ασφαλιστική Εταιρία και το οποίο έχει συμφωνηθεί πριν
την έναρξη της μεταφοράς.
Όπως όλες οι ασφαλίσεις κατά ζημιών έτσι και ο Κλάδος Μεταφορών σκοπό έχει την αποκατάσταση της ζημιάς ή
απώλειες, να επαναφέρει δηλαδή τον Ασφαλιζόμενο στην οικονομική κατάσταση που ήταν πριν την επέλευση της ζημιάς
ή απώλειας.

 Ποιος έχει τo έννομο συμφέρον για να ασφαλίσει το εμπόρευμα καθώς ποιος είναι ο δικαιούχο της κυριότητας των
εμπορευμάτων, ορίζονται από τους διεθνείς εμπορικούς όρους INternational COmmercial TERMS.
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Ασφάλιση Μεταφοράς Εμπορευμάτων

Τι είναι τα ΙncoTerms

INternational COmmercial TERMS)
Είναι μια σειρά κωδικοποιημένων διεθνών εμπορικών όρων
Έχουν ορισθεί από το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο και αφορούν την διακίνηση εμπορευμάτων
 Στοχεύουν να κατοχυρώνουν τόσο τις υποχρεώσεις όσο και τα δικαιώματα των συναλλασσομένων μερών. Ένα βασικό
στοιχείο της εμπορικής αμφοτεροβαρούς σύμβασης είναι και το ενδιαφέρον που έχουν οι συμβαλλόμενοι για την ασφάλιση
των εμπορευμάτων προς κοινή διασφάλιση των συμφερόντων τους.
 Για να επιτευχθεί το ζητούμενο ως προς την ασφάλιση του εμπορεύματος, είναι καθοριστικό να προκύπτει σαφώς από την
εμπορική σύμβαση, η χρονική στιγμή που το εμπόρευμα αλλάζει κυριότητα, μεταβιβαζόμενο από τον πωλητή στον
αγοραστή. Η σημαντικότητα της χρονικής αυτής στιγμής είναι καθοριστική, γιατί σε περίπτωση απώλειας ή ζημίας του
εμπορεύματος από ασφαλισμένο κίνδυνο, το στοιχείο της κυριότητας προσδιορίζει ανεπιφύλακτα και το δικαιούχο του
ασφαλίσματος.
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Ασφάλιση Μεταφοράς Εμπορευμάτων

ΙncoTerms: Τέσσερις βασικές κατηγορίες

E : χρησιμοποιείται όταν ο
πωλητής δεν θέλει να αναλάβει
την ευθύνη της μεταφοράς
EXWorks, «εκ του
εργοστασίου»

F : χρησιμοποιείται όταν ο
πωλητής μπορεί να οργανώσει
κάποιες μεταφορές στο
εσωτερικό της χώρας του.
FCA (Free Carrier) «ελεύθερο
στον μεταφορέα»
FAS (Free Alongside Ship)
«ελεύθερο παράπλευρα στο
πλοίο»
FOB (Free on Board)
«Ελεύθερο επί του πλοίου»

C : χρησιμοποιείται όταν ο
πωλητής μπορεί να οργανώσει
και να πληρώσει το
μεγαλύτερο μέρος των ναύλων
μέχρι την χώρα του εξωτερικού
CFR (Cost & Freight) «Αξία και
ναύλος»
CIF (Cost, Insurance &
Freight) «Αξία, Ασφάλεια και
Ναύλος»
CPT (Carriage paid to...)
«Μεταφορά πληρωμένη
μέχρι…»
CIP (Carriage and Insurance
Paid to…) «Μεταφορά και
ασφάλεια πληρωμένη μέχρι…»

D : χρησιμοποιείται όταν ο
πωλητής μπορεί να πληρώσει
το μεγαλύτερο μέρος των
εξόδων της μεταφοράς μέχρι
την χώρα προορισμού.
DDP (Delivered Duty Paid)
«Παραδοτέο, δασμός,
πληρωμένος»
DPU (Delivered at Place
Unloaded) «Παραδοτέο μέχρι
το σημείο εκφόρτωσης »
DAP (Delivered at Place)
«Παραδοτέο, δασμός
πληρωμένος»
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Ασφάλεια Μεταφοράς Εμπορευμάτων

Τι καλύπτει;

CMR
(φορτηγό αυτ/το)

B/L (πλοίο)

Καλύπτει από φυσική ζημία ή απώλεια το φορτίο του ασφαλιζόμενου κατά τη
διάρκεια της μεταφοράς του δια ξηράς, θαλάσσης ή αέρος και συνοδεύεται από
φορτωτικά έγγραφα π.χ.

AWB (αεροπλάνο)

Δελτίο Αποστολής
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Ασφάλιση Μεταφοράς Εμπορευμάτων
Τι ΔΕΝ καλύπτει
Οτιδήποτε δεν μπορεί να μεταφερθεί, αλλά...δεν έχει
 Συνοδευτικά έγγραφα (πχ αποσκευές)
 Ανήκει στις εξαιρέσεις

Εξαιρούμενα εμπορεύματα
Ενδεικτικές εξαιρέσεις:
 Νομίσματα, χαρτονομίσματα
 Μετοχές, ομόλογα, τίτλοι, χαρτόσημα, πιστωτικοί τίτλοι, πρωτότυπα αυτών και μήτρες
 Γραμματόσημα, έγγραφα, σχεδιαγράμματα
 Χρυσός, ασήμι, πολύτιμοι λίθοι, πολύτιμα υλικά
 Πυρηνικά ή/και ραδιενεργά υλικά
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Ασφάλιση Μεταφοράς Εμπορευμάτων
Αξιολόγηση κινδύνου
 Αντικείμενο ασφάλισης/συσκευασία
 Ταξίδι (εισαγωγές, εξαγωγές, εσωτερικές διακινήσεις, τριγωνικές μεταφορές)
 Μέσο μεταφοράς (αυτοκίνητο, πλοίο, αεροπλάνο, τραίνο)
 Ανώτατο όριο φόρτωσης (η μέγιστη αξία εμπορεύματος επί του ίδιου μεταφορικού μέσου)
 Όροι κάλυψης
 Ιστορικό ζημιών πελάτη (αριθμό ζημιών, είδος και ποσό της κάθε ζημίας)
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Ασφάλιση Μεταφοράς Εμπορευμάτων
Αντικείμενο Ασφάλισης
Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ασφαλιζόμενου αντικειμένου;
 Είναι ελκυστικό στην κλοπή; (κινητά τηλέφωνα, τσιγάρα, ποτά, ρούχα, αρώματα κλπ)
 Είναι εύθραυστο; (γυάλινα προϊόντα, μάρμαρα κλπ)
 Είναι ευαίσθητο στην μόλυνση ; (σιτηρά, χημικά , χύδην προϊόντα)
 Έχει μικρή διάρκεια ζωής ; (προϊόντα που χρήζουν ειδικές θερμοκρασίες κατά την μεταφορά τους π.χ. τρόφιμα κλπ)
 Ποια είναι η φύση της συσκευασίας ; (χαρτοκιβώτια, παλέτες, εμπορευματοκιβώτια κλπ)
Ζημιές ή απώλειες μόνο στο ασφαλιζόμενο αντικείμενο που ορίζεται
στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και όχι σε οτιδήποτε άλλο
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Ασφάλιση Μεταφοράς Εμπορευμάτων
Ταξίδι (εισαγωγές, εξαγωγές, εσωτερικές διακινήσεις, τριγωνικές μεταφορές)
Σημείο έναρξης του ταξιδιού – προορισμός - και όλα τα ενδιάμεσα σημεία.
 Φυσικές υποδομές
(οδικό, σιδηροδρομικό δίκτυο)
 Πολιτικές συνθήκες, κλπ.
(εγκληματικότητα, τρομοκρατία, πειρατεία)
 Κλιματολογικές συνθήκες
(κλιματολογικές αλλαγές (υγρασία), φυσικά φαινόμενα
(ανεμοστρόβιλος, πλημμύρες κλπ )
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Ασφάλιση Μεταφοράς Εμπορευμάτων
Ταξίδι (τριγωνικές μεταφορές)
 Ο όρος τριγωνική συναλλαγή ορίζεται η διαδικασία στην οποία λαμβάνουν μέρος τρία μέρη, έστω οι εταιρίες Α
(προμηθευτής εμπορευμάτων), Β (πραγματικός παραλήπτης αυτών) και Γ (εταιρία συμφερόντων της εταιρίας Β η
οποία μεσολαβεί ως τυπικός παραλήπτης αυτών). Η εταιρία Α εμφανίζεται να πωλεί στην εταιρία Γ -με έδρα σε χώρα
με προνομιακό φορολογικό συντελεστή- και η εταιρία Γ με τη σειρά της πωλεί στην εταιρία Β, η οποία ήταν εξαρχής ο
τελικός αποδέκτης του προϊόντος. Με τον τρόπο αυτό, η εταιρία Β έχει συμπιέσει σημαντικά τη φορολογική της
επιβάρυνση.
 Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται τα κόστη αποστολής και τα λειτουργικά έξοδα για τις επιχειρήσεις. Όσο αφορά τον
ασφαλιστικό τομέα μειώνεται ο ασφαλιστικός κίνδυνος εφόσον η μεταφορά είναι μία, ως εκ τούτου μειώνεται και το
ασφαλιστικό κόστος.
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Ασφάλιση Μεταφοράς Εμπορευμάτων
Ενδοομιλικές – Ενδοεταιρικές μεταφορές
Μεταφορές που πραγματοποιούνται μεταξύ των εταιριών του ίδιου ομίλου ή μεταφορές που γίνονται από αποθήκη σε
αποθήκη της ίδιας της εταιρίας.
η μη ύπαρξη τιμολογίου ή έκδοση τιμολόγιου με μηδενικές αξίες
.
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Ασφάλιση
Μεταφοράς
Εμπορευμάτων
Όλα τα αναγνωρισμένα
μέσα μεταφοράς
• Πλοίο (classification,
P&I, ηλικία του πλοίου)
• Αεροπλάνο (η πολιτική
αεροπορία είναι
ελεγχόμενη)
• Οδικώς (φορτηγό
αυτοκίνητο -κατάσταση
του οχήματος, τραίνο)
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Ασφάλιση Μεταφοράς Εμπορευμάτων
Μέσο μεταφοράς (Πλοίο)
The members of The International Association of Classification Societies – IACS (as per Institute Classification Clause
CL.354,1/1/2001) are:
February 2019

Class

E-mail

Website
(for more specific details)

ABS American Bureau of Shipping

abs-worldhq@eagle.org

http://www.eagle.org

BV Bureau Veritas

veristarinfo@bureauveritas.com

http://www.veristar.com

CCS China Classification Society

ccs@ccs.org.cn

http://www.ccs.org.cn/ccswzen/

CRS Croatian Register of Shipping

iacs@crs.hr

http://www.crs.hr

DNV GL Det Norske Veritas Germanischer
Lloyd

iacs@dnvgl.com

http://www.dnvgl.com

IRS Indian Register Of Shipping

ho@irclass.org

http://www.irclass.org

KR Korean Register of Shipping

krsiacs@krs.co.kr

http://www.krs.co.kr

LR Lloyd's Register

Lloydsreg@lr.org

http://www.lr.org

NK Nippon Kaiji Kyokai (ClassNK)

xad@classnk.or.jp

http://www.classnk.or.jp

PRS Polski Rejestr Statkow SA

iacs@prs.pl

http://www.prs.pl

RINA Registro Italiano Navale

info@rina.org

http://www.rina.org

RS Russian Maritime Register of Shipping

international.dept@rs-class.org

http://www.rs-class.org/en/
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Ασφάλιση Μεταφοράς Εμπορευμάτων
Μέσο μεταφοράς (Πλοίο)
INTERNATIONAL GROUP OF P& I CLUBS
February 2019

P&I CLUB

Website
(for more specific details)

American Steamship Owners Mutual Protection and Indemnity Association, Inc

http://www.american-club.com/

The Britannia Steam Ship Insurance Association Limited
The Britannia Steam Ship Insurance Association Europe

http://www.britanniapandi.com/

Gard P&I (Bermuda) Ltd
Assuranceforeningen Gard

http://www.gard.no/

The Japan Ship Owners' Mutual Protection & Indemnity Association

https://www.piclub.or.jp/

The London Steam-Ship Owners' Mutual Insurance Association Limited

http://www.londonpandi.com/

The North of England Protecting & Indemnity Association Limited
The North of England P&I Designated Activity Company (North EU)

http://www.nepia.com/

The Shipowners' Mutual Protection & Indemnity Association (Luxembourg)

http://www.shipownersclub.com/

Assuranceforeningen Skuld
Skuld Mutual Protection and Indemnity Association (Bermuda) Ltd.

http://www.skuld.com/

The
The
The
The

http://www.standard-club.com/

Standard
Standard
Standard
Standard

Club Ltd
Club UK Ltd.
Club Ireland Designated Activity Company (Standard Ireland)
Club Asia Ltd. (reinsured subsidiary)

The Steamship Mutual Underwriting Association (Bermuda) Limited
The Steamship Mutual Onderlinge Waarborgmaatschappij (Europe) U.A. (SMUAE)
The Steamship Mutual Underwriting Association Ltd.

http://www.steamshipmutual.com/

Sveriges Ångfartygs Assurans Förening / The Swedish Club

http://www.swedishclub.com/

United Kingdom Mutual Steamship Assurance Association (Bermuda) Ltd
United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance Association (Europe) Ltd.
UK P&I Club N.V. (UKNV)

http://www.ukpandi.com/

The West of England Ship Owners Mutual Insurance Association (Luxembourg)

http://www.westpandi.com/
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Ασφάλιση Μεταφοράς Εμπορευμάτων
Όροι κάλυψης
Οι καλύψεις παρέχονται σύμφωνα με τις Ρήτρες του Ινστιτούτου των Άγγλων Ασφαλιστών
Βασικές Ρήτρες (χρονολογίας 2009)
Ρήτρα C (Institute
Cargo Clause(C))

Ρήτρα Β (Institute
Cargo Clause(Β))

Ρήτρα Α (Institute
Cargo Clause(Α))

Ρήτρες για ειδικά φορτία:
Ρήτρες για κατεψυγμένα
τρόφιμα (Institute Frozen
Food Clauses ή Institute
Frozen Meat Clauses)
(χρονολογίας 2017

Ρήτρα για πετρελαιοειδή
χύμα (Institute Bulk Oil
Clauses) (χρονολογίας
2016)

Ρήτρα για ξυλεία (Institute
Timber Trade Federation
Clauses) (χρονολογίας
2016)
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Ασφάλιση Μεταφοράς Εμπορευμάτων
Όροι κάλυψης
Ρήτρα C (Institute
Cargo Clause(C))
(named perils)

Ρήτρα Β (Institute
Cargo Clause(Β))
(named perils)









Έκρηξη, πυρκαγιά
Προσάραξη, βύθιση, ανατροπή πλοίου
Ανατροπή, εκτροχιασμός, πρόσκρουση ή σύγκρουση του χερσαίου μεταφορικού μέσου
Πρόσκρουση ή σύγκρουση του μεταφορικού μέσου με άλλο αντικείμενο εκτός από νερό
Εκφόρτωση σε λιμάνι κινδύνου ή καταφυγής
Θεληματική ρίψη του εμπορεύματος στην θάλασσα
Συνεισφορά στα έξοδα της γενικής αβαρίας

 Καλύπτονται όλοι οι κίνδυνοι της Ρήτρας C

+

•
•
•
•

Εισροή θαλάσσιου νερού εξαιρουμένου του νερού της βροχής
Ολική απώλεια δέματος κατά την φορτοεκφόρτωση στο πλοίο
Παράσυρση του εμπορεύματος στη θάλασσα από κύμα
Ηφαιστειακή έκρηξη, σεισμός ή κεραυνός
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Ασφάλιση Μεταφοράς Εμπορευμάτων
Όροι κάλυψης
Kατανομαζόμενοι
κίνδυνοι
(named perils)
Ρήτρα B&C

•

Ο Ασφαλιζόμενος που επιθυμεί να ασφαλίσει μόνο σοβαρά γεγονότα, για φθηνότερο ασφάλιστρο,
μπορεί να επιλέξει τις περιορισμένες καλύψεις που αναγράφονται στις ρήτρες C & B.

•

Ζημιές ή απώλειες που εύλογα μπορούν να αποδοθούν σε κινδύνους που κατονομάζονται σε κάθε
μια ρήτρα. Ο Ασφαλιζόμενος σε περίπτωση ζημιάς ή απώλειας πρέπει να αποδείξει τι συνέβη με
το φορτίο και πως μπορεί να συνδεθεί με έναν από τους κατονομαζόμενους κινδύνους.

•

Δεν προκλήθηκε από τις εξαιρέσεις ή προϋποθέσεις που απαριθμούνται στις ρήτρες 4,5,6 και 7.
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Ασφάλιση Μεταφοράς Εμπορευμάτων
Όροι κάλυψης
Kατανομαζόμενοι
κίνδυνοι
(named perils)
Ρήτρα B&C

INSTITUTE CARGO CLAUSES (C)
1/1/82
This insurance covers, except as provided in Clauses 4, 5, 6 and 7 below, Risks
1.1 loss of or damage to the subject-matter insured attributable to
1.1.1 fire or explosion
1.1.2 vessel or craft being stranded grounded sunk or capsized
1.1.3 overturning or derailment of land conveyance
1.1.4 collision or contact of vessel craft or conveyance with any external object other than water
1.1.5 discharge of cargo at a port of distress.
1.2 loss of or damage to the subject-matter insured caused by
1.2.1 general average sacrifice
1.2.2 jettison
1/1/09
This insurance covers, except as excluded by the provisions of Clauses 4, 5, 6 and 7 below,
1.1 loss of or damage to the subject-matter insured reasonably attributable to
1.1.1 fire or explosion
1.1.2 vessel or craft being stranded grounded sunk or capsized
1.1.3 overturning or derailment of land conveyance
1.1.4 collision or contact of vessel craft or conveyance with any external object other than water
1.1.5 discharge of cargo at a port of distress,
1.2 loss of or damage to the subject-matter insured caused by
1.2.1 general average sacrifice
1.2.2 jettison.

21

Ασφάλιση Μεταφοράς Εμπορευμάτων
Όροι κάλυψης
Παράδειγμα 1

Kατανομαζόμενοι
κίνδυνοι
(named perils)
Ρήτρα B&C

Το φορτίο βρίσκεται σε υπόστεγο αποθήκευσης σε ενδιάμεσο σημείο της ασφαλιζόμενης μεταφοράς. Μια πυρκαγιά
σε κάποιο σημείο του υπόστεγου προκαλεί την κατάρρευση της στέγης και καταστρέφονται τα εμπορεύματα. Το ίδιο
το εμπόρευμα δεν πήρε φωτιά.
Η ζημιά του δεν προκλήθηκε από την πυρκαγιά, αλλά εύλογα μπορεί να αποδοθεί σε αυτή.
Παράδειγμα 2
Ένας σεισμός υποθαλάσσιος προκαλεί παλιρροϊκό κύμα που κυλάει για εκατό χιλιόμετρα κατά μήκος της θάλασσας.
Το πλοίο στο οποίο είναι τοποθετημένα τα ασφαλιζόμενα εμπορεύματα ρίχνεται βίαια στο κύμα προκαλώντας την
κατάρρευση της στοίβας των containers και καταστρέφεται το εμπόρευμα.
Η ζημιά δεν προκλήθηκε από τον σεισμό, αλλά εύλογα μπορεί να αποδοθεί σε αυτό.
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Ασφάλιση Μεταφοράς Εμπορευμάτων
Όροι κάλυψης


Ο όρος αυτός αν και είναι πολύ ευρύς έχει περιορισμούς. Η All Risks καλύπτει απώλειες ή ζημίες που
συμβαίνουν απροσδόκητα ή τυχαία. Δεν καλύπτει ζημιές ή απώλειες που είναι αναπόφευκτα ή είναι σχεδόν

Ρήτρα Α
Institute Cargo
Clauses (All Risks)

βέβαιο ότι θα συμβούν ή είναι υπό τον έλεγχο του Ασφαλιζομένου να τα αποτρέψει.


Καλύπτει φυσικές ζημίες ή απώλειες και όχι οικονομικές ή επακόλουθες ζημίες.
Π.χ. Η απώλεια της αγοράς από αγαθά που δεν έφθασαν εγκαίρως για τις πωλήσεις των Χριστουγέννων δεν καλύπτεται, έστω
και εάν προήλθε από ένα τυχαίο απροσδόκητο γεγονός που προκάλεσε την απώλεια των προϊόντων από την αγορά.



Δεν υπάρχει απαίτηση από τον Ασφαλιζόμενο να δείξει με ακρίβεια πως συνέβη η απώλεια ή η ζημία.
Απαιτείται μόνο να αποδειχθεί ότι η απώλεια ή η ζημία είναι τυχαία καθώς και ότι δεν προκλήθηκε από τις
εξαιρέσεις ή προϋποθέσεις που απαριθμούνται στις ρήτρες 4,5,6 και 7.
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Ασφάλιση Μεταφοράς Εμπορευμάτων
Εξαιρέσεις (κοινές για όλες τις Ρήτρες «Α», «Β» & «C»)
 Σκόπιμες ενέργειες (δόλος)
 Φυσιολογική φθορά /απομείωση, κλπ
 Ανεπαρκής / ακατάλληλη συσκευασία
 Εγγενή / ενυπάρχοντα ελαττώματα
 Καθυστέρηση
 Οικονομικές απώλειες
 Πτώχευση / αναξιοπιστία
 Ατομική / πυρηνική ενέργεια
 Πόλεμος, τρομοκρατικές, απεργίες,
 Κακόβουλες πράξεις (μόνο στις ρήτρες B & C)
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Ασφάλιση Μεταφοράς Εμπορευμάτων
Duration
01/01/82
 This insurance attaches from the time the goods leave the warehouse or place of storage at the place named herein for
 the commencement of the transit, continues during the ordinary course of transit and terminates either
on delivery to the Consignees' or other final warehouse or place of storage at the destination named herein

Duration
01/01/09
 Subject to Clause 11 below, this insurance attaches from the time the subject-matter insured is first moved in the
warehouse or at the place of storage (at the place named in the contract of insurance) for the purpose of the immediate
loading into or onto the carrying vehicle or other conveyance for the commencement of transit
 on completion of unloading from the carrying vehicle or other conveyance in or at the final warehouse or place of storage
at the destination named in the contract of insurance,
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Ασφάλιση Μεταφοράς Εμπορευμάτων
Ρήτρες για ειδικά φορτία
Κατεψυγμένα τρόφιμα
Institute Frozen Food Clauses
Institute Frozen Meat Clauses
Απώλεια ή ζημιά στο ασφαλιζόμενο αντικείμενο που απορρέει από τυχόν
διακύμανση της θερμοκρασίας.

Πετρελαιοειδή χύμα
Institute Bulk Oil Clauses
Διαρροή από τους αγωγούς κατά την φορτοεκφόρτωση και μεταφόρτωση
Αλλοίωση του ασφαλιζόμενου αντικειμένου από ακραία καιρικά φαινόμενα.
ως Ρήτρα .

Ξυλεία
Institute Timber Trade Federation Clauses
Απώλειες ή ζημίες στο ασφαλιζόμενο αντικείμενο που είναι στοιβαγμένο επί του
καταστρώματος του πλοίου, οι οποίες οφείλονται σε κινδύνους που αναφέρονται
στην Ρήτρα C.
Επίσης, κλοπή ή μη παράδοση, κακόβουλες ενέργειες και απόρριψη του
ασφαλιζόμενου αντικειμένου στην θάλασσα ή αρπαγή από τα κύματα.
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Ασφάλιση Μεταφοράς Εμπορευμάτων
Συμπληρωματικές ενδεικτικές ρήτρες
Κατά κινδύνων Απεργιών, Στάσεων και Πολιτικών Ταραχών
(συμπεριλαμβάνονται τρομοκρατικές ενέργειες)
Καλύπτονται ζημιές ή απώλειες που προκαλούνται από τα άτομα που
συμμετέχουν στις δραστηριότητες που καλύπτονται.

Κατά κινδύνων Πολέμου
(αφορά μόνο μεταφορές με πλοίο ή με αεροπλάνο)

Ρήτρα πλοίου [Institute Classification Clause]
(Member or Associate Member of International Association
of Classification Societies (IACS)

Ρήτρα για την κάλυψη μηχανημάτων ή άλλων αντικειμένων που
αποτελούνται από περισσότερα του ενός μέρη
[Institute Replacement Clause]
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Ασφάλιση Μεταφοράς Εμπορευμάτων
Συμπληρωματικές ενδεικτικές ρήτρες
Κατά κινδύνων Απεργιών, Στάσεων και Πολιτικών Ταραχών
(συμπεριλαμβάνονται τρομοκρατικές ενέργειες)
Καλύπτονται ζημιές ή απώλειες που προκαλούνται από τα άτομα που
συμμετέχουν στις δραστηριότητες που καλύπτονται.

Κατά κινδύνων Πολέμου
(αφορά μόνο μεταφορές με πλοίο ή με αεροπλάνο)

Ρήτρα πλοίου [Institute Classification Clause]
(Member or Associate Member of International Association
of Classification Societies (IACS)

Ρήτρα για την κάλυψη μηχανημάτων ή άλλων αντικειμένων που
αποτελούνται από περισσότερα του ενός μέρη
[Institute Replacement Clause]
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Ασφάλιση Μεταφοράς Εμπορευμάτων
Συμπληρωματικές ενδεικτικές ρήτρες
Κατά κινδύνων Απεργιών, Στάσεων και Πολιτικών Ταραχών
Η ασφάλιση καλύπτει, εκτός όπως εξαιρούνται από τις διατάξεις των Ρητρών 3 και 4 κατωτέρω, απώλεια ή ζημία του
ασφαλισμένου αντικειμένου που προξενήθηκε από
1. απεργούς, εργαζόμενους που αντιμετωπίζουν ανταπεργία, ή πρόσωπα που συμμετέχουν σε εργατικές ταραχές,
επεισόδια ή πολιτικές ή ταραχές
(καλύπτονται μόνο οι ζημιές ή απώλειες που προκαλούνται από τα άτομα που συμμετέχουν στις δραστηριότητες αυτές)
2. οποιαδήποτε τρομοκρατική ενέργεια που είναι πράξη, οποιουδήποτε προσώπου που ενεργεί εξ ονόματος, ή σε σχέση με
οποιαδήποτε οργάνωση η οποία διεξάγει δραστηριότητες που αποσκοπούν στην ανατροπή ή την βίαιη ή ισχυρή άσκηση
επιρροής σε οποιασδήποτε κυβέρνηση ανεξάρτητα εάν αυτή έχει συσταθεί νόμιμα ή όχι
3. οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί με πολιτικά, ιδεολογικά ή θρησκευτικά κίνητρα.
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Ασφάλιση Μεταφοράς Εμπορευμάτων
Συμπληρωματικές ενδεικτικές ρήτρες
Κατά κινδύνων Πολέμου (αφορά μόνο μεταφορές με πλοίο ή με αεροπλάνο)
Η ασφάλιση αυτή καλύπτει, εκτός των εξαιρέσεων των διατάξεων των Ρητρών 3 και 4 κατωτέρω, απώλεια ή ζημία του
ασφαλισμένου αντικειμένου που προκλήθηκε από
1. πόλεμο, εμφύλιο πόλεμο, επανάσταση, στάση, εξέγερση ή συνεπαγόμενη πολιτική ταραχή ή οποιαδήποτε εχθρική
ενέργεια από/ή κατά εμπόλεμης δύναμης
2. δέσμευση, κατάσχεση, σύλληψη, περιορισμό ή κράτηση που προκύπτουν από τους κινδύνους της 1. και τις συνέπειές
τους ή οποιαδήποτε απόπειρας τους
(πρέπει να συνδέεται ο κίνδυνος της 1. για απαιτήσεις που γίνονται κάτω από την 2.)
3. εγκαταλειμμένες νάρκες, τορπίλες, βόμβες ή άλλα εγκαταλειμμένα πολεμικά όπλα.
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Ασφάλιση Μεταφοράς Εμπορευμάτων
Συμπληρωματικές ενδεικτικές ρήτρες
Ρήτρα για την κάλυψη μηχανημάτων ή άλλα αντικείμενα που αποτελούνται από περισσότερα του ενός μέρη
[Institute Replacement Clause]
Αυτή η ρήτρα συμπληρώνει τις κύριες ρήτρες ICC (A), (B) ή (C).
 Σε περίπτωση απώλειας ή ζημίας οποιουδήποτε τμήματος ή τμήματος (ών) ασφαλισμένης μηχανής ή άλλου
κατασκευασμένου αντικειμένου που αποτελείται από περισσότερα του ενός μέρη που προκαλείται από κίνδυνο που
καλύπτεται από την παρούσα ασφάλιση (ICC (A), (B) ή (C)).
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Ασφάλιση Μεταφοράς Εμπορευμάτων
Ποια είναι τα δυνατά σημεία της AIG
Ασφάλιση μεταφοράς τροφίμων
 Για την κάλυψη της ποιοτικής αλλοίωσης των εμπορευμάτων, τα οποία μεταφέρονται σε συνθήκες συντήρησης,
καλύπτουμε όχι μόνο την περίπτωση διακοπής λειτουργίας του ψυκτικού μηχανήματος αλλά και την διακύμανση της
θερμοκρασίας δηλαδή το απότομο ανεβοκατέβασμά ή την αλλαγή της θερμοκρασίας από αυτή που θα έπρεπε να
βρίσκονται τα εμπορεύματα κατά την μεταφορά τους.
 Οι ώρες διακοπής του ψυκτικού μηχανήματος αλλά και η διάρκεια της διακύμανσης της θερμοκρασίας καθορίζονται από
τον ασφαλιζόμενο ανάλογα με το είδος του προϊόντος που μεταφέρει και όχι από την ασφαλιστική εταιρία ( π.χ. 24 ώρες,
12 ώρες).
 Ο όρος για την διατήρηση των εμπορευμάτων σε θερμοκρασία που όρισε ο παρασκευαστής διαφοροποιείται ανάλογα με
το εάν το φορτηγό αυτοκίνητο που τα μεταφέρει είναι ιδιοκτησίας του ασφαλιζόμενου ή τρίτων. Με τον όρο αυτό στην
περίπτωση μεταφοράς με φορτηγά τρίτων, ή μη τήρησης των οδηγιών που δόθηκαν στο μεταφορέα, δίνεται η δυνατότητα
στον ασφαλιζόμενο το δικαίωμα απαίτησης για αποζημίωση.
 Η εξαίρεση της ποιοτικής αλλοίωσης που οφείλεται σε διακοπή λειτουργίας των ψυκτικών μηχανημάτων συνεπεία
έλλειψης καύσιμης ύλης, περιορίζεται μόνο στην περίπτωση που τα μεταφορικά μέσα είναι ιδιοκτησίας της ασφαλιζόμενης
επωνυμίας.
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Ασφάλιση Μεταφοράς Εμπορευμάτων
Τι μας διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό
Ασφάλιση μεταφοράς τροφίμων
 Η μεταφορά του γάλακτος χύμα σε φορτηγά βυτία, καλύπτεται κάτω από την ρήτρα INSITUTE CARGO CLAUSE (A) κατά
παντός κινδύνου και με την κάλυψη της ποιοτικής αλλοίωσης, όπως ορίζεται για όλα τα άλλα μεταφερόμενα εμπορεύματα
που χρήζουν ειδικές θερμοκρασίες συντήρησης.
 Η μεταφορά του ελαιόλαδου χύμα σε φορτηγά βυτία, καλύπτεται κάτω από την ρήτρα INSITUTE CARGO CLAUSE (A)
κατά παντός κινδύνου.
 Ο όρος «Limited Rejection coverage» που παρέχεται προκειμένου να καλυφθούν τυχόν έξοδα που θα προκύψουν λόγω
της άρνησης των υγειονομικών αρχών να επιτρέψουν την εισαγωγή των ασφαλισμένων εμπορευμάτων στην χώρα
προορισμού.
Τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν είναι :
- Έξοδα καταστροφής του φορτίου
- Έξοδα επανεξαγωγής του φορτιού σε άλλη χώρα (ναύλα, δασμοί και λοιπά )
- Έξοδα επανεισαγωγής του φορτίου στην Ελλάδα (ναύλα, δασμοί και λοιπά )
- Έξοδα απεντόμωσης
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Ασφάλιση Μεταφοράς Εμπορευμάτων
Τι μας διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό
Παρουσία της ΑΙG σε περισσότερες από 80 χώρες
- Έκδοση τοπικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων σε κάθε χώρα

Έκδοση ασφαλιστηρίων συμβολαίων κάτω από το καθεστώς της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (FOS)
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Ασφάλιση Μεταφοράς Εμπορευμάτων
AIG MARINE IN INSURANCE SYSTEM (OCEAN WIDE)URANCE SYSTEM (OCEAN WIDE)
ΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣΕΤΕ
 Διαθέσιμο σε απευθείας σύνδεση (on line)
 Αύξηση της αποτελεσματικότητας και μείωση του λειτουργικού κόστους
 Γρήγορη και με απλό τρόπο δημιουργία πιστοποιητικών / βεβαιώσεων ασφάλισης
 Αυτόματος υπολογισμός ασφαλίστρων
 Πρόσβαση σε στοιχεία πλοίων
 Αναλυτικά στατιστικά και reports
 Ασφάλεια πληροφοριών
 Άμεση επικύρωση των όρων και προϋποθέσεων με την referral workflow support
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Ασφάλιση Μεταφοράς Εμπορευμάτων
ΤΥΠΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ετήσιας διάρκειας)

Open Policy

Block Policy
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Cargo / Διαχείριση Ζημιών
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Cargo / Διαχείριση ζημιών

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για αποζημιώσεις Κλάδου Μεταφορών
 Έγγραφη αναφορά του συμβάντος & υποβολή απαίτησης προς την Ασφαλιστική Εταιρία
 Διαμαρτυρία προς τον διαμεταφορέα/μεταφορέα
 Αντίγραφα όλων των τιμολογίων & κιβωτολογίων
 Αντίγραφο διατακτικής παραδόσεως των εμπορευμάτων
 Αντίγραφο φορτωτικής
 Αντίγραφο τιμολογίου ναύλου
 Οποιαδήποτε διαθέσιμη αλληλογραφία με όλα τα μέρη σχετικά με το συμβάν
 Πραγματογνωμοσύνη (εφόσον διενεργηθεί από πραγματογνώμονα διορισμένο από την ασφαλιστική εταιρία)
 Φωτογραφίες των ζημιωθέντων εμπορευμάτων
 ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ : Θεωρημένο αντίγραφο Διασάφησης
Εισαγωγής ( στο οποίο θα πρέπει να έχει αναγραφεί παρατήρηση από τις τελωνειακές αρχές για το έλλειμμα/ζημία )
 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ : Είναι στην διακριτική ευχέρεια της ασφαλιστικής εταιρίας, και αφού έχει προηγηθεί
συμφωνία διακανονισμού, να ζητήσει ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ των ζημιωθέντων τεμαχίων με βάση την τρέχουσα
φορολογική νομοθεσία
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Cargo / Διαχείριση ζημιών

Προθεσμίες υποβολής διαμαρτυρίας
ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Οδικώς : Εντός 7 εργασίμων ημερών από την παραλαβή των εμπορευμάτων. (συνθήκη CMR)
Ατμοπλοϊκώς : Εντός 3 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή των εμπορευμάτων. (συνθήκη Hague – Visby)
Σιδηροδρομικώς : Εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή των εμπορευμάτων. (συνθήκη COTIF – Convention concerning
International Carriage by Rail)
Αεροπορικώς : Εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή των εμπορευμάτων. (συνθήκη Βαρσοβίας)

ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (Ελληνικός Εμπορικός Νόμος)
Οδικώς : Με την παραλαβή πάνω στη φορτωτική σε εμφανή ζημιά ή άμεσα αν η ζημιά
ανακαλυφθεί μετά την παραλαβή.
Ατμοπλοϊκώς: Όπως και στις διεθνείς μεταφορές.
Σιδηροδρομικώς : Εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή των εμπορευμάτων.
Αεροπορικώς : Όπως και στις διεθνείς μεταφορές.
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Διαμαρτυρία
Προς : (αναφορά στοιχείων μεταφορικής εταιρίας)
Ημ/ν : (εντός του χρονικού ορίου που ορίζονται ανάλογα το μεταφορικό μέσο από την παραλαβή των εμπορευμάτων)
Θέμα : YΠΟΒΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
Αξιότιμοι Κύριοι,
Με το …………………… (αναφορά μεταφορικού μέσου) στις ……. (ημερομηνία φόρτωσης) αναλάβατε την μεταφορά φορτίου…………………………. (αναφορά είδους
–βάρους-χαρακτηριστικών φορτίου) από ………… εως……………(αναφορά ταξιδιού)
Κατά την παραλαβή του εμπορεύματος στις ………………(αναφορά ημερομηνίας παραλαβής), διαπιστώθηκε…………………….. (αναφορά είδους ζημίας ή
ελλείμματος, τεμαχίων, αξίας)
Με την παρούσα επιστολή, σας καθιστούμε υπεύθυνους για την προαναφερόμενη ζημία και επιφυλασσόμαστε για την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων
με κάθε μέσο.
Παρακαλούμε να μας επιστρέψετε άμεσα έγγραφη επιβεβαίωση παραλαβής της παρούσης.
Με εκτίμηση,
(υπογραφή και σφραγίδα ΕΤΑΙΡΙΑΣ)
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SAMPLE CLAIM LETTER FOR NOTICE OF LOSS OR DAMAGE TO CARRIERS
Date
Name and Address of Carrier
Re: Name of Vessel (or other conveyance)
Bill of Lading Number and Date
Description of Shipment
Loss Amount (if not exactly known use invoice value plus freight – do not put an estimate or use the word estimate)
Your Reference Number.
Gentlemen:
The captioned shipment was received short and/or damaged and/or not delivered. We hold you fully liable for the loss and demand payment for
the loss.
Please acknowledge receipt of our claim.
We also ask that you forward a copy of your delivery records covering this consignment.
Very truly yours,
(To the extent you have documents supporting the claim they should be attached. You can always supplement with additional documents later).
(A copy of the letter should be forwarded to your broker and insurer).
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Cargo / Διαχείριση ζημιών
Η παρουσία της ΑΙG σε περισσότερες από 80 χώρες
 Δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης του γραφείου της AIG στη χώρα που έγινε η ζημιά.
 Απευθείας αναθέσεις σε πραγματογνώμονες.
 On line σύνδεση με τα γραφεία μας.
 Ταχύτητα διαδικασιών .
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Ατύχημα
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Μεταφορά Τροφίμων - Ποιοτική Αλλοίωση
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Cargo / Διαχείριση ζημιών
Το παρακάτω διάγραμμα απεικονίζει οπτικά τους κινδύνους για το παγκόσμιο εμπόριο τροφίμων σε διάφορα
περάσματα «κλειδιά» ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες, την ασφάλεια και τους πολιτικούς κινδύνους
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Γενική Αβαρία

Γενική Αβαρία (general average) χαρακτηρίζεται
οποιαδήποτε έκτακτη, ηθελημένη και εύλογη
πράξη θυσίας ή δαπάνες σε στιγμές κοινού
θαλάσσιου κινδύνου προς διαφύλαξη / διάσωση
του πλοίου, του φορτίου και του ναύλου.

Γενική Αβαρία

Προϋποθέσεις εφαρμογής της Γενικής Αβαρίας
 Πραγματικός κίνδυνος ο οποίος είναι KOINOΣ για το πλοίο και
το φορτίο και τα υπόλοιπα συμμετέχοντα συμφέροντα.
 Η θυσία και η δαπάνη πρέπει να είναι έκτακτες και όχι να
ανάγεται σε αναγκαίες ενέργειες του συμβολαίου θαλάσσιας
μεταφοράς.
 Η θυσία και η δαπάνη πρέπει να προέρχονται από κοινού για το
πλοίο και το φορτίο.
 Η θυσία και η δαπάνη πρέπει να γίνει σκόπιμα και ο σκοπός της
πρέπει να είναι το όφελος της κοινής περιπέτειας.
 Η θυσία και η δαπάνη πρέπει να είναι εκούσιες.
 Η θυσία που γίνεται πρέπει να είναι λογική και οι έκτακτες
δαπάνες να έγιναν κατ΄ εύλογη κρίση.
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Γενική Αβαρία

Danger area

Containers exposed to direct sun heat

Heating from engine room

Heating from fuel tanks

Danger area
48

Γενική Αβαρία
 Μακρόχρονη παράδοση και εμπειρία της AIG


Ενημέρωση από την Έδρα για ναυτικά συμβάντα που βρίσκονται σε εξέλιξη
και κινητοποίηση.



Κεντρική Εξυπηρέτηση (διορισμός δικηγόρων και πραγματογνωμόνων ή άλλων
συμβούλων) με στόχο την άμεση εξυπηρέτηση των ασφαλιζομένων
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Γενική Αβαρία
Incidents where container vessels lost containers only

Recent fires inside the cargo holds on board container vessels

50

Case Study 1 - Φωτιά
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ : 1 πλήρες φορτίο ξυλείας σε δέματα ( μελαμίνες, ελάτη, πάνελ πεύκης ) 23 δέματα με αθλητικά είδη
ΜΕΤΑΦΟΡΑ:

Αθήνα – Λιμένας Πειραιά – Λιμένας Χανίων ( Οδικώς )

ΕΙΔΟΣ ΖΗΜΙΑΣ : Ολική ζημία συνέπεια πυρκαγιάς αλλά και διαβροχής από τις προσπάθειες πυρόσβεσης
ΑΙΤΙΑ ΖΗΜΙΑΣ : Εκδήλωση πυρκαγιάς εντός του χώρου γκαράζ του πλοίου << ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ >> στις
28/08/2018 κατά την διάρκεια πλου με προορισμό λιμένα Χανίων Κρήτης

51

Case Study 1 - Φωτιά

52

Case Study 1 - Φωτιά
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Case Study 1 - Φωτιά
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Case Study 2 - Ποιοτική Αλλοίωση
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ : 21 παλέτες κιβωτίων με φρέσκα φρούτα ( ακτινίδια ) σε 40 ‘ ft container με καθορισμένη θερμοκρασία 0 C

ΤΑΞΙΔΙ : Λιμένας Πειραιά – > Λιμένας Kelang Selangor Malaisia ( με πλοίο )

ΕΙΔΟΣ ΖΗΜΙΑΣ :

Ποιοτική αλλοίωση ακτινιδίων - Ύπαρξη διακύμανσης θερμοκρασίας

ΑΙΤΙΑ ΖΗΜΙΑΣ : Διακύμανση / αύξηση θερμοκρασίας μεταξύ 1 C - 5 C λόγω βλάβης του container κατά την διάρκεια
μεταφοράς του από Λιμάνι Πειραιά σε λιμάνι προορισμού.
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Case Study 2 - Ποιοτική Αλλοίωση
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Case Study 2 - Ποιοτική Αλλοίωση
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Case Study 3 - Ατύχημα
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ : 1 πλήρες φορτηγό ψυγείο με συσκευασμένο γάλα
ΜΕΤΑΦΟΡΑ : Οδική, Θεσσαλονίκη – Αθήνα

ΕΙΔΟΣ ΖΗΜΙΑΣ : Ολική ζημία φορτίου συνέπεια τροχαίου ατυχήματος
ΑΙΤΙΑ ΖΗΜΙΑΣ : Σύγκρουση οχημάτων και διατάραξη αλυσίδας συντήρησης του φορτίου για μεγάλο διάστημα καθιστώντας
το ακατάλληλο προς βρώση

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ : 9.000 EUR
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Case Study 3 - Ατύχημα
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Case Study 4 - Ποιοτική Αλλοίωση
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ : 1 πλήρες φορτίο με φρούτα ( ακτινίδια )
ΜΕΤΑΦΟΡΑ : Οδική , Ελλάδα – Γαλλία

ΕΙΔΟΣ ΖΗΜΙΑΣ : Μερική ζημία ψύξης σε φρούτα . Επιτυχής προσπάθεια μείωσης ζημίας με διαλογή και διάθεση του στην
αγορά στην καλύτερη δυνατή τιμή.

ΑΙΤΙΑ ΖΗΜΙΑΣ : Ψύξη φορτίου λόγω λανθασμένης ρύθμισης στο φορτηγό ψυγείο από τον μεταφορέα σε θερμοκρασία -2
Celsius αντί για το οριζόμενο στην φορτωτική 1 - 3 Celsius.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ : 2.000 EUR
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Case Study 5 - Limited Rejection
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ : 1 container πλήρες με φρούτα ( ακτινίδια )
ΜΕΤΑΦΟΡΑ : Θαλάσσια, Ελλάδα – Ταϋλάνδη

ΕΙΔΟΣ ΖΗΜΙΑΣ : Έξοδα διαχείρισης φορτίου λόγω απαγόρευσης εισαγωγής του στη χώρα προορισμού. Μεταφορά
φορτίου σε γειτονική χώρα για διάθεσή του στην αγορά.

ΑΙΤΙΑ ΖΗΜΙΑΣ : Απαγόρευση εισαγωγής φορτίου από επίσημες αρχές λόγω μη συμμόρφωσης με την νομοθεσία της
χώρας προορισμού.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ : 5.000 EUR
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Case Study 6 - Ποιοτική Αλλοίωση Κατεψυγμένου Προϊόντος
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ : 1 πλήρες φορτίο με κατεψυγμένα κομμάτια φρούτων
ΜΕΤΑΦΟΡΑ : Οδική , Ελλάδα – Πολωνία

ΕΙΔΟΣ ΖΗΜΙΑΣ : Μερική απόψυξη του φορτίου κατά την μεταφορά και διαπίστωση ζημίας κατά την παραλαβή. Έγιναν
ενέργειες μείωσης ζημίας και διάθεσης του προϊόντος σε άλλον αγοραστή.

ΑΙΤΙΑ ΖΗΜΙΑΣ : Ανεπαρκής ψύξη του φορτίου κατά την διάρκεια της μεταφοράς λόγω προβληματικής λειτουργίας του
φορτηγού ψυγείου.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ : 10.000 EUR
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Case Study 6 - Ποιοτική Αλλοίωση Κατεψυγμένου Προϊόντος
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Case Study 7 - Κλοπή
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ : 37 παλέτες με επώνυμα καλλυντικά προϊόντα
ΜΕΤΑΦΟΡΑ : Οδική , Βέλγιο - Λουξεμβούργο - Ελλάδα

ΕΙΔΟΣ ΖΗΜΙΑΣ : Μερικό έλλειμμα εμπορεύματος κατά την παραλαβή.
ΑΙΤΙΑ ΖΗΜΙΑΣ : Κλοπή εμπορεύματος από αγνώστους κατά την διάρκεια νυχτερινής στάσης του φορτηγού σε
απομονωμένη δασική περιοχή έξω από εγκαταστάσεις αποθήκης

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ : 160.000 EUR
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Case Study 7 - Κλοπή
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Τοοlkit Συνεργατών

Επισκεφτείτε το Toolkit
Συνεργατών
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Q&As
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