
 

 

 

 

The Shipowners’ Protection Limited | Registrada na Inglaterra sob o Nº 0206744 | Por e em nome de 
The Shipowners’ Mutual Protection and Indemnity Association (A associação de Indenização e Proteção Mútua de Armadores [Luxemburgo]) 

16, Rue Notre - Dame | L - 2240 Luxembourg |Incorporado no Luxemburgo | RC Luxembourg B14228 

O presente documento é uma tradução do documento original escrito em língua inglesa. Caso haja 
problemas de interpretação do conteúdo, a versão original inglesa prevalece. 

Há quase cinquenta anos, o Club tem provido seguros para um grande número de rebocadores que operam 
na América Latina fornecendo vários serviços de rebocagem, inclusive reboque portuário (facilitando a 
atracação e desatracação de outros navios), reboque costeiro e reboque de comboios de barcaças por vias 
fluviais navegáveis. 

Os membros que operam rebocadores na América Latina prestam tais serviços sob diversos formulários de 
contratos e, muitas vezes, sem qualquer contrato formal, o que significa que não há nenhuma atribuição 
contratual de risco entre o rebocador e o rebocado. 

Na maioria das jurisdições do mundo, os proprietários de rebocadores prestam os serviços sob termos 
contratuais que incorporam indenizações favoráveis a fim de não ser responsável por: 

▪ A perda ou danos à embarcação ou objeto rebocado ou qualquer carga na mesma. 
▪ A remoção de destroços ou objeto rebocado ou qualquer carga na mesma. 

▪ A morte ou ferimento da tripulação ou de passageiros a bordo da embarcação rebocada. 
▪ Reclamações feitas por terceiros por danos ou ferimentos causados por contato com a embarcação 

ou objeto rebocado. 
 

Os termos acima expostos são de aceitação generalizada porque proporcionam uma repartição equitativa 
dos riscos. De modo geral, os proprietários de rebocadores prestam serviços de rebocagem habitualmente 
para navios muito maiores e de alto valor, os quais poderão estar transportando cargas equivalente a milhões 
de dólares ,além da tripulação e dos eventuais passageiros a bordo. Se ambas as partes tiverem que assumir 
o risco de dano ou prejuízo à outra, o proprietário do rebocador enfrentaria uma exposição desproporcional. 

É por esta razão que os termos padrão de reboque da indústria incorporam cláusulas 'knock for knock', que 
significa que cada parte se responsabiliza por suas próprias perdas em matéria de propriedade e pessoas. As 
UK Standard Towage Conditions (Termos Padrão de Reboque do Reino Unido) vão além, oferecendo 
indenização ao operador do rebocador contra todos os riscos, exceto no caso comprovado de falta pessoal 
por parte do proprietário do rebocador. Tendo em vista a prevalência mundial de tais acordos, as empresas 
que operam navios marítimos esperam celebrar contratos nesses termos quando precisam utilizar 
rebocadores para manobras de atracação.Tradicionalmente, os seus arranjos de seguros de reboque são 
desenhados para responder a tais riscos. 

REGISTRO DE RECLAMAÇÕES 

Nos últimos dez anos o Club sofreu uma grande deterioração no registro de perdas de rebocadores que 
prestam serviços de reboque para terceiros na região da América Latina. Está claro que os níveis de prêmios 
são inadequados ao nível de risco para o qual se espera cobertura por parte do Club. Os países mais afetados 
são Argentina, Brasil, Chile, Peru, Paraguai e Uruguai. Na maioria dessas jurisdições, o risco prejudicial é 
agravado pelo fato de que não  é possível limitar a responsabilidade. 

Além das reclamações de baixo e médio valor, o Club recebeu várias reclamações de alto valor, com custos 
totalizando entre US $500.000 e US $10.000.000. Tais casos se referem particularmente às operações de 
atracação e desatracação. O registro global dos quais é apresentado abaixo. 

RISCOS DE REBOQUE E COBERTURA NA AMÉRICA LATINA 
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Muitas dessas reclamações de grande valor incluem danos a infraestrutura portuária causados pelo contato 
com a embarcação rebocada. O Club não sofre o mesmo nível de perdas na maior parte do resto do mundo 
pois vigoram termos favoráveis de rebocagem nas jurisdições que os aplicam. Isso produz resultados 
significativamente mais favoráveis para o operador de rebocadores. É evidente que o Club está exposto a um 
risco de nível desproporcional na América Latina que não pode ser resolvido somente pela aplicação de 
prêmios maiores, portanto o risco não pode ser compartilhado mutualmente. 

COBERTURA DE PROTEÇÃO E INDENIZAÇÃO (P&I) PARA RECLAMAÇÕES DECORRENTES DE 
REBOQUE 

O Club reconhece que seria difícil para os membros pagarem prêmios significamente mais altos. Como Club, 
procuramos sempre encontrar soluções para ajudar os membros a manter a estabilidade nos prêmios e 
reduzir seus riscos de exposição a reclamações maiores. Tendo isto em conta, o Club, junto com nossa rede 
de correspondentes e advogados, investigamos como os operadores de rebocadores poderiam proteger-se 
melhor. 

A conclusão é que os interesses dos membros podem ser protegidos melhor incorporando a legislação e 
juridição inglesas nos contratos de reboque de terceiros assim como a indústria o pratica em outras partes 
do mundo, o que há permitido alcançar uma importante segurança jurídica em casos de incidente ao longo 
dos anos. Esses termos são considerados aceitáveis por todos os Clubes  P & I do 'International Group'. 

Quando serão presentados os termos de renovação de apólice para o ano de 2018/19 aos operadores de 
rebocadores que trabalham na América Latina, todas as cotações terão uma cláusula que especifica que 
reclamações de reboque relativos a danos a infraestrutura portuária causados pelo navio ou objeto rebocado 
serão cobertas somente nos casos em que o membro tem celebrado o contrato sob as 'UK Standard Towage 
Conditions' ou  'BIMCO Towcon/Towhire', regidos pelo direito inglês e escolhendo Inglaterra como foro de 
solução de disputas.  Estes formulários de contrato e esta jurisdição proporcionarão proteção ao proprietário 
do rebocador contra reclamações por danos a terceiros causados por uma embarcação ou um objeto 
rebocado. 

Apresenta-se, a seguir, o texto da cláusula que será aplicada: 
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Reboque por um navio segurado – É excluida a responsabilidade por perda,danos, ou remoção de destroços 
do navio ou objeto rebocado ou qualquer carga ou artigo de propriedade no mesmo, juntamente com os 
custos e despesas associadas, e por perda ou dano causado ou sofrido por terceiros ou sua propriedade por 
causa do contato com o navio ou objeto rebocado, a menos que o reboque seja realizado sob um contrato 
que incorpora os termos de  

i. 'BIMCO Towcon 2008' com cláusula 33 (a) concordada (legislação inglesa e arbitragem em Londres) 
ou; 

ii. 'BIMCO Towhire 2008' com cláusula 31 (a) concordada (legislação inglesa e arbitragem em Londres) 
ou 

iii. As 'United Kingdom Standard Towage Conditions 1986' com a cláusula 9 (a) concordada (legislação 
inglesa) 

 

COBERTURA AMPLIADA PARA REBOQUE (“EXTENDED TOWAGE”) 

Além da cobertura para reboque fornecida sob as Regras, muitos dos membros do Club compram cobertura 
de Extended Towage. Esta cobertura tem por objetivo principal responder às reclamações contra um 
membro, operador do rebocador, por perda, ou danos, ou remoção de destroços do objeto ou navio 
rebocado e qualquer carga no mesmo, nos casos em que nossos membros não celebraram o contrato usando 
um dos formulários de contratos aprovados indicados nas Regras (Regra 2, seção 10) que produzem uma 
divisão justa de riscos entre o rebocador e o reboque. 

O texto da cláusula acima tem por objetivo auxiliar os membros a melhorar os níveis de riscos que enfrentam 
e tratar do desequilíbrio que existe entre as reclamações e os prêmios na região. Portanto, o Club não 
pretende oferecer uma ampliação da cobertura padrão de P & I,  segurando os riscos assumidos por 
membros que trabalham sem usar os formulários de contrato indicados na cláusula (incorporarando a lei e 
jurisdição inglesas). . O Club não oferecerá mais cobertura de Extended Towage para responder às 
reclamações contra Membros que decidem  desempenhar o reboque para terceiros sem incorporar os 
formulários de contrato (e a exigência de legislação e jurisdição) que constam do texto da cláusula. 

No entanto, o Club continuará a oferecer Extended Towage em casos individuais para riscos específicos de 
curto prazo (tais como manobras específicas de reboque) onde existe uma exposição de responsabilidade 
por perda, ou danos, ou remoção de destroços do objeto rebocado ou da carga neste. 

Acreditamos que este novo enfoque reduzirá os riscos enfrentados pelos membros e ajudará o Club a 
continuar com o apoio a nossos membros valorizados da região, de forma condizente com o nosso etos 
mútuo para todos os membros ao redor do mundo. 

Para obter esclarecimentos adicionais, por favor acesse Managers of the Club. 

PERGUNTAS E RESPOSTAS 

Para demonstrar como esta mudança beneficiará os Membros, identificamos e respondemos, a seguir, a 
algumas perguntas potenciais que podem surgir devido a esta transição. 

Pergunta: Fazemos reboque sem contratos – podemos ainda comprar cobertura de 'Extended Towage' 
para cobrir sinistros de perda / danos / ou somente remoção de destroços do objeto rebocado? 

Resposta: Sim – podemos oferecer cobertura 'Extended Towage' para responder a tais sinistros desde que a 
operação não se limite à atracação e desatracação de navios. Forneça os detalhes da operação e 
prepararemos uma cotação. 

  

Pergunta: Cobertura Extended Towage consta do meu certificado atual, mas a mesma não aparece nas 
cotações que recebi para o próximo ano – por que não aparece?  

https://www.shipownersclub.com/people/management-team/
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Resposta: Estamos orientando os membros para que utilizem os contratos padrão da indústria sob os quais 
não existe nenhuma exposição fora da cobertura de P & I normal de acordo com as Regras. Se o operador 
celebrar contratos nesses termos aprovados mencionados na cláusula nova ('United Kingdom Standard 
Towage Conditions ou BIMCO Towcon / Towhire', com a legislação e jurisdição inglesas), não terá nenhuma 
exposição que se enquadre na cobertura Extended Towage que o operador possui atualmente, daí nossa 
decisão para removê-la da cotação e do prêmio associado, proporcionando-lhe uma economia. 

  

Pergunta:  Pretendemos adotar os termos de reboque que o Club está recomendando, mas nossos 
rebocadores estão trabalhando sob um contrato de prestação de serviços de reboque e o contrato não 
poderá ser renovado até o final deste ano. O Club pode oferecer alguma assistência no período interino 
até o vencimento do contrato? 

Resposta: Por favor, entre em contato com um representante do Club, informando suas circunstâncias, os 
termos de seu contrato atual e a data de vencimento do mesmo e examinaremos a possibilidade de cobrir 
suas exposições durante o período até o vencimento do contrato, momento em que os termos aprovados 
mencionados no presente documento serão incorporados nos seus termos. 

  

Pergunta: Como podemos incorporar os termos aprovados para reboque? É necessário possuir um contrato 
físico completo para cada manobra de reboque?  

Resposta: Não é necessário ter um contrato impresso completo para cada operação, mas devem ser 
incorporados os termos aprovados para reboque de tal maneira que estes possam ser citados como prova 
em caso de sinistro. Para fins de praticidade, para as operações de reboque individuais curtas, sugerimos que 
se envie um e-mail oferecendo os serviços de reboque, indicando que estes serviços estão sendo fornecidos 
sujeito à aceitação dos termos aprovados escolhidos (ex. 'United Kingdom Standard Towage Conditions', 
incorporando legislação e jurisdição inglesas). Basta receber de seu cliente um e-mail aceitando esses termos 
e o valor a ser cobrado pelos serviços de reboque. 

  

Pergunta: Utilizamos rebocadores próprios para rebocar somente barcaças próprias, não fazemos nenhum 
reboque para terceiros, como somos afetados pela cláusula?  

Resposta: Não são afetados pela cláusula de forma alguma. Se o operador decidir prestar serviços de reboque 
para navios ou objetos de terceiros no futuro, ele deve nos informar para que possamos atualizar sua 
cobertura e o avisaremos naquele momento para ter certeza de que o operador tenha incorporado os termos 
aprovados a fim de não prejudicar sua cobertura de P&I. 

  

Pergunta: Fazemos reboque marítimo e compramos uma  cobertura de "Specialist Offshore Packages” que 
inclui a cobertura 'Extented Towage'. Ocasionalmente fazemos contratos com termos pelos quais nós 
temos responsabilidade por danos às embarcações rebocadas. Esta cobertura 'Extented Towage' 
continuará válida? 

Resposta: Retiramos a cobertura 'Extended Towage' de todos os termos de renovação visto que queremos 
que todos os membros comecem a utilizar os formulários aprovados de reboque para todo reboque de navios 
ou objetos que são propriedade de terceiros a fim de se protegerem melhor. Se o operador achar que 
enfrenta possível exposição a perda ou danos ao navio ou objeto rebocado, deverá nos informar da natureza 
da exposição e examinaremos possíveis meios de cobrir o risco. 

 

 


