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  :Cخطرات تحت پوشش کلوز
آتش سوزي، انفجار، به گل نشستن، زمین گیر شدن، برخورد با کف دریا، غرق شدن، واژگون شدن کشتی یا شناور، 
واژگون شدن و یا از راه و از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی، تصادم یا برخورد کشتی، شناور یا وسیله حمل 

لیه کاال در بندر اضطراري، تفدیه کاال در جریان زیان همگانی، به دریا ، تخدیگر با هر جسم خارجی به غیر از آب
  انداختن کاال براي سبک سازي

  
  :Bخطرات تحت پوشش کلوز

آتش سوزي، انفجار، به گل نشستن، زمین گیر شدن، برخورد با کف دریا، غرق شدن، واژگون شدن کشتی یا شناور، 
وسیله حمل زمینی، تصادم یا برخورد کشتی، شناور یا وسیله حمل واژگون شدن و یا از راه و از خط خارج شدن 

دیگر با هر جسم خارجی به غیر از آب، تخلیه کاال در بندر اضطراري، تفدیه کاال در جریان زیان همگانی، به دریا 
آب دریا به انداختن کاال براي سبک سازي، زلزله، آتشفشان، صاعقه، به دریا افتادن کاال از روي عرشه کشتی، ورود 

ه کشتی، شناور، محفظه کاال، کانتینر یا محل انبار، تلف کلی هر بسته در کشتی یا شناور و یا تلف کلی هر بسته ب
علت افتادن درهنگام بارگیري یا تخلیه کشتی یا شناور، دزدي، دله دزدي، عدم تحویل، خسارت ناشی از کاالي 

  مجاور، قالب زدگی، آبدیدگی روغن زدگی، ریزش، کسري
  

  :Aخطرات تحت پوشش کلوز
شتی یا شناور، آتش سوزي، انفجار، به گل نشستن، زمین گیر شدن، برخورد با کف دریا، غرق شدن، واژگون شدن ک

واژگون شدن و یا از راه و از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی، تصادم یا برخورد کشتی، شناور یا وسیله حمل 
دیگر با هر جسم خارجی به غیر از آب، تخلیه کاال در بندر اضطراري، تفدیه کاال در جریان زیان همگانی، به دریا 

ان، صاعقه، به دریا افتادن کاال از روي عرشه کشتی، ورود آب دریا به انداختن کاال براي سبک سازي، زلزله، آتشفش
کشتی، شناور، محفظه کاال، کانتینر یا محل انبار، تلف کلی هر بسته در کشتی یا شناور و یا تلف کلی هر بسته به 

ی از کاالي علت افتادن درهنگام بارگیري یا تخلیه کشتی یا شناور، دزدي، دله دزدي، عدم تحویل، خسارت ناش
مجاور، قالب زدگی، آبدیدگی روغن زدگی، ریزش، کسري، طوفان، دزدي دریایی، آسیب و تخریب عمدي مورد بیمه 
توام با سوء نیت هر کس، خسارت هاي ناشی از باران و آفتاب، ساییدگی، زنگ زدگی، نشت، شکست، لب پریدگی، 

  فت زدگیکج شدن، خراشیدگی، ضربه دیدگی، کرم زدگی، موش زدگی، آ
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