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Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ & ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ … ΨΥΧΡΩΝ 3PL
α&ό την … ασφαλιστική σκο&ιά
Παρακολούθησα στα .λαίσια της 2ης Έκθεσης Εφοδιαστικής Αλυσίδας & Logistics την 8/2, τις εισηγήσεις / οµιλίες των διακεκριµένων
ε.αγγελµατιών του χώρου κ.κ. Ν. Χαριτωνίδη, Κ. Σ.ανογιάννη και Κ. Λάµ.ρου για τις ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ .ου αφορούν την Ψυκτική
Εφοδιαστική Αλυσίδα, και συµ.ληρώνω .ρακτικά την «ασφαλιστική .λευρά», .ου θα .ρέ.ει να .ροβλεφθεί µε ειδικό άρθρο τόσο στη
Σύµβαση Α&οθήκευσης όσο και στη Σύµβαση ∆ιανοµών:

1.

Σύµβαση Α&οθήκευσης

Ο έ’ αµοιβή Αοθηκευτής ευθύνεται για κάθε ταίσµα. Ααλλάσσεται µόνο σε ερίτωση ανωτέρας βίας (Αρθ. 822 Αστικού
Κώδικα).
Ευθύνη η ο.οία υ.ολογίζεται ε.ί της τιµολογιακής αξίας των εµ.ορευµάτων.
Η σύναψη λοι.όν ενός ασφαλιστηρίου καλύψεως της Ευθύνης του Α.οθηκευτή α.ό ζηµιές .ου µ.ορεί να
.ροέλθουν α.ό κινδύνους Περιουσίας (φωτιά, νερά, βραχυκύκλωµα, .οιοτική αλλοίωση κλ.) και Μηχανικών
Βλαβών (.οιοτικής αλλοίωσης, διαρροής φρέον α.ό διάρρηξη σωληνώσεων κλ.) είναι ε.ιβεβληµένη.
Για την σωστή διαµόρφωση των όρων του ασφαλιστηρίου συµβολαίου, ο Α.οθηκευτής .ρέ.ει να γνωρίζει:
α) αν τα εµ.ορεύµατα ασφαλίζονται α.ό τον Α.οθέτη ή όχι ώστε ανάλογα να διαµορφωθεί το Άρθρο της
Σύµβασης, και
β) τα υ.όλοι.α α.οθήκης κάθε 1η του µήνα (δηλαδή την συνολική τιµολογιακή αξία χωρίς ΦΠΑ των
α.οθηκευµένων εµ.ορευµάτων), ώστε να .ροσδιορίζει αντίστοιχα το ασφαλιζόµενο κεφάλαιο µε το ο.οίο
.ρέ.ει να ασφαλισθεί!, α.οφεύγοντας έτσι τον κίνδυνο να είναι υ.ερασφαλισµένος (άρα να καταβάλει
.αρα.άνω ασφάλιστρα) ή υ.ασφαλισµένος (άρα να α.οζηµιωθεί σε % της ζηµιάς)
Τι γίνεται όµως αν δεν έχουµε τα α) και β) α.ό τον Α.οθέτη και κυρίως το β);
Η λύση είναι η ιδιαίτερη µνεία ως .ρος το .εριορισµό του ύψους της Ευθύνης του Α.οθηκευτή, στη Σύµβαση
Α.οθήκευσης.
Ας εξετάσουµε ξεχωριστά κάθε .ερί.τωση.
(Ι)

Τα α&οθηκευµένα εµ&ορεύµατα ασφαλίζονται α&ό τον Α&οθέτη

Στην .ερί.τωση αυτή, σε .ερί.τωση ζηµιάς των εµ.ορευµάτων, η ασφαλιστική εταιρεία του Α.οθέτη, σύµφωνα
µε τους όρους του Συµβολαίου Περιουσίας, τον α.οζηµιώνει και στρέφεται εναντίον του Α.οθηκευτή, ασκώντας
αναγωγικά δικαιώµατα.
Ο σωστός και ενδεδειγµένος τρό.ος για την αντίκρουση των αναγωγικών δικαιωµάτων είναι ένα συµβόλαιο
«ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΗ» το ο.οίο καλύ.τει την Ευθύνη του σε .ερί.τωση ζηµιάς,
εφόσον όµως αυτή καταλογισθεί δικαστικά.
Το συµβόλαιο αυτό δεν .αρέχει την δυνατότητα µετακύλισης του κόστους, .αρά µόνο αν συνυ.ολογισθεί στο
γενικό κόστος α.οθήκευσης.
Προβλήµατα:
 Ποια ασφαλιστική εταιρεία .αρέχει την κάλυψη της Ε.αγγελµατικής Ευθύνης Α.οθηκευτή και µέχρι τι
κεφάλαιο;
 Η αντιµετώ.ιση του κόστους του συµβολαίου αυτού .ου … δεν µετακυλίεται
 Ο .ροσδιορισµός του ασφαλιζόµενου κεφαλαίου κάθε Α.οθέτη
 Η ασφαλισιµότητα του κινδύνου δηλαδή η α.οδοχή της ασφαλιστικής εταιρεία να καλύψει την Ευθύνη
 Πως και .οιος .ληρώνει τις α.αλλαγές .ου υφίστανται στο συµβόλαιο Περιουσίας του Α.οθέτη;
 Οι όροι του συµβολαίου (α.αλλαγές – υ.οόρια κλ.)
 Η διαχείριση της ζηµιάς δεδοµένου ότι υ.άρχουν 2 ασφαλιστές για τον ίδιο κίνδυνο

(ΙΙ)

Τα α&οθηκευµένα εµ&ορεύµατα ∆ΕΝ ασφαλίζονται α&ό τον Α&οθέτη

Η ενδεδειγµένη λύση είναι .άλι ένα συµβόλαιο «Ε&αγγελµατικής Ευθύνης Α&οθηκευτή», το ο.οίο όµως
.ιθανώς θα διασαλέψει τις εµ.ορικές σχέσεις µε τον Α.οθέτη – Πελάτη σας, δεδοµένου ότι αν δεν α.οδειχθεί
Ευθύνη, δεν θα α.οζηµιωθεί ο Α.οθέτης. Εναλλακτικά τώρα ο Α.οθηκευτής .ροκειµένου να εξασφαλίσει την
Ευθύνη του, µ.ορεί να .ροβεί στην ασφάλιση της µέσω ενός ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, δηλαδή ενός
συµβολαίου .ου καλύ.τει «κατονοµαζόµενους κινδύνους» ..χ. φωτιά, νερά, σεισµό, κλο.ή κλ., κατά
.ροτίµηση ∆ΗΛΩΤΙΚΟΥ*, στο ο.οίο ασφαλίζεται ο ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΗΣ ∆ΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΤΩΝ
(ανώνυµα).
Σε κάθε .ερί.τωση όµως .ου συναφθεί ένα συµβόλαιο Ευθύνης ή Περιουσίας, το ασφάλιστρο µετακυλύεται
στους Α.οθέτες, εφόσον .ροβλεφθεί και α.ό την Σύµβαση Α.οθήκευσης.
Προβλήµατα:
 Οι όροι ασφάλισης (α.αλλαγές – υ.οόρια κλ.)
 Η «ασφαλισιµότητα» της Α.οθήκης
 Πως και .οιος .ληρώνει τις α.αλλαγές;
 Ο .ροσδιορισµός του ασφαλιζόµενου κεφαλαίου κάθε Α.οθέτη
*∆ΗΛΩΤΙΚΟ νοείται ένα ασφαλιστήριο συµβόλαιο το ο.οίο αντα.οκρίνεται στις µεταβολές των
ασφαλιζοµένων κεφαλαίων των εµ.ορευµάτων της Α.οθήκης άρα και του αντίστοιχου ασφαλίστρου.
2.

Σύµβαση ∆ιανοµών

Ο ∆ιαµεταφορέας Εθνικών Μεταφορών είναι εγγυητής για την καλή εκτέλεση της µεταφοράς εντός της ροθεσµίας ου
αναφέρεται στην φορτωτική (Αρθ. 96 Εµορικού Νόµου) αλλά και υεύθυνος για τις ράξεις και αραλείψεις του ενδιάµεσου
ή εραιτέρω ∆ιαµεταφορέα (Αρθ. 98 Εµορικού Νόµου.)
Ο ψυχρός 3PL µέσα στις υ.ηρεσίες .ου .αρέχει στον Α.οθέτη, µε την ιδιότητα του ∆ιαµεταφορέα .λέον,
.εριλαµβάνεται .ολλάκις και η .ερισυλλογή, διανοµή, ενδιάµεση α.οθήκευση, οι φορτοεκφορτώσεις και οι
ε.ιστροφές των εµ.ορευµάτων του, εισ.ράττοντας ένα κόµιστρο για την δουλειά αυτή, και άρα αναλαµβάνει
και την Ευθύνη να ολοκληρώσει µε ε.ιτυχία το έργο αυτό.
Για το έργο αυτό συνεργάζεται µε µόνιµους ή .ροσωρινούς Εθνικούς Μεταφορείς.
Ο Μεταφορέας Εθνικών µεταφορών έχει αντικειµενικά την ευθύνη (ανεξάρτητα αό ταίσµα) για κάθε αώλεια ου τυχόν
συµβεί κατά την διάρκεια της Μεταφοράς. Ααλλάσσεται µόνο για ανωτέρα βία ή ίδιο ελάττωµα (Αρθ. 102§1 Εµορικού
Νόµου).
Πρέ.ει λοι.όν ο Α.οθηκευτής – ∆ιαµεταφορέας, να ασφαλισθεί µε ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
∆ΙΑΜΕΤΑΦΟΡΕΩΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, .ροκειµένου αν συµβεί ζηµιά στα εµ.ορεύµατα,
καλυ.τόµενη α.ό το συµβόλαιο, να α.οζηµιωθεί ο Α.οθέτης του σύµφωνα µε την τιµολογιακή αξία των
ζηµιωθέντων εµ.ορευµάτων, ενώ η ασφαλιστική εταιρεία µετά την α.οζηµίωση θα έχει δικαίωµα να ασκήσει
αναγωγικά δικαιώµατα εναντίον των Μεταφορέων, εκτός αν αυτοί «συνασφαλίζονται» µε το συµβόλαιο του
Α.οθηκευτή – ∆ιαµεταφορέα µε .ρόσθετο ασφάλιστρο, το ο.οίο µ.ορεί να το µετακυλίσει σε αυτούς.
Στην Σύµβαση ∆ιανοµών θα .ρέ.ει να .ροβλέ.εται το κόστος ασφάλισης των ∆ιανοµών ώστε να µετακυλίεται
στους Α.οθέτες, ενώ θα µετακυλίεται το κόστος συνασφάλισης των Μεταφορέων σε αυτούς.

Ειδικά για τα ψυχρά φορτία το συµβόλαιο Ευθύνης ∆ιαµεταφορέα .ρέ.ει να .ροβλέ.ει και να .εριλαµβάνει
την κάλυψη της Ποιοτικής Αλλοίωσης, κατά τη διανοµή, .ροϋ.όθεση α.οδείξεως της ο.οίας είναι το
Καταγραφικό του ψυκτικού µηχανήµατος.
∆εν καλύ.τονται κίνδυνοι .ου .ροκάλεσαν ζηµιά α.ό .αραβάσεις του ΚΟΚ ..χ. υ.έρβαρο, .αραβίαση
ταχύτητας καθώς και οι ζηµιές .ου .ροκαλούνται α.ό βαρεία αµέλεια ή δόλο, κάτι .ου α.οδεικνύεται µόνο
δικαστικά, ενώ υ.ό .ροϋ.οθέσεις καλύ.τεται η κλο.ή.
Ο γραφών είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόµενου για την διερεύνηση µιας «tailored made» λύσης στα «καυτά»
.ροβλήµατα της Α.οθήκευσης & ∆ιανοµής.

