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  کارگزاري رسمی بیمه وفادار

 859کد داراي مجوز از بیمه مرکزي 

  شماره:
  تاریخ:

 پیوست:

 باربري وارداتی و صادراتینامه  مهیب شنهادیپ

مشخصات بیمه گذار
  ........................................کد ملی/ شناسه ملی:   ....................................................................................................) □حقوقی    □(حقیقینام بیمه گذار:    

  ............................................................................................................................................نشانی بیمه گذار: .........................................................................................
  .................شماره شناسنامه/ ثبت: ...................  .......................کد اقتصادي: ............................  تاریخ تولد/ ثبت:    /      /           

  .............................تلفن همراه: ............................  .................................دورنگار:.................................  ..............................................................تلفن ثابت: 
    ..........................کد پستی: ...................................  ......................................................................................................................پست الکترونیک / وب سایت: 

مشخصات ذینفع
  .................................................................نام ذینفع: ................................................................................     کد ملی: ..  

  ............................................................کد اقتصادي: ............................................................................     کد ثبت: .....
  .................................................... تلفن: .................................................................................نشانی: ..................................................................................

  ...........................ن بانک: ....................  تلف..........................  کد شعبه: .....................به: ................. شع.................................................بانک گشایش کننده اعتبار: .

مشخصات 
مورد بیمه

              □ترانزیت     □صادراتی    □پیشنهاد صدور جهت:   کاالي وارداتی  
     □حمل بدون کانتینر    □حمل با کانتینر تا مرز ورودي     □حمل با کانتینر تا مقصد نهایی

  ............................................................................................................................................................................................................................................: شرح مورد بیمه
  ......ع بسته بندي: ................................................... نو........................مقدار مورد بیمه: ..............................................  شماره و تاریخ ثبت سفارش: ....................

   .....................یخ اظهار نامه/ پروانه صادرات: .......................................................... شماره و تار.........................پروفرما/ فاکتور: ........................... شماره و تاریخ
    .....................................شماره و تاریخ سفارش: ............     □دست دوم (مستعمل)    □نو وضعیت کاال:

شرایط 
درخواست

   □جنگ      □ شورش، اغتشاش، بلوا     □ TOTALL LOSS         □بسته کامل تحویل به انضمام A□         B□          C □           C  ی
   سایر پوشش هاي مورد درخواست: ..............................................................................

مبلغ 
مورد بیمه

  □آزاد  □........... نوع ارز:  رسمی.....ارز: ....... امن   ...............................: ...........در هر حمل .......   حداکثر ارزش محموله................مورد بیمه به ارز: ...................  
      □CPT□     CIF□     C&F□      CIP□      FCA□      FAS□     DESقرارداد:شرایط 

                 DEQ□   DDP□    DDU□     DAF□    EXW□      FOB□     CFR□   ............................ :سایر............  
  ..........................یر: ..سا    ...........................رایه حمل: ........ارزش ک  .............. :درصد کرایه حمل  ............ :)درصد 20 تا(ارزش اضافی: درصد عدم النفع 

شرایط حمل
  

  ر: .........................سای     □لنج     □لندینگ کرافت    □بارج    □دوبه    □قطار    □کامیون    □هواپیما    □نوع وسیله حمل و نقل: کشتی
             □غیر الینر    □الینر   □چارتر   □رده بندي نشده   □نوع کشتی: رده بندي شده

        □سال 40ز بیش ا            □سال  40تا  31           □سال 30تا  21         □سال 20تا  16          □سال 15سن کشتی: کمتر از 
     □غیر مجاز    □پارت شیپمنت: مجاز  مبدا حمل (کشور، شهر):

     □غیر مجاز    □شیپمنت: مجازترانس  حمل (کشور، شهر): مقصد
  .....................................................مرز ورودي/ خروجی: .................................................

  ......نام منطقه آزاد: ......................................................     □خیر     □آیا در منطقه آزاد است؟ بلی

توضیحات
بی ریسک موثر نشهد و به نظر بیمه گذار در ارزیادر این پرسشنامه درخواست  که سایر توضیحات بیمه گذار در خصوص مشخصات ریسک پیشنهادي  

  خواهد بود.
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تذکر
  

، به قیمت واقعی مال، در صورتیکه مال به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد، بیمه گر به تناسب مبلغی که بیمه کرده استقانون بیمه:  10ماده 
  مسئول خسارت خواهد بود.

ا که در خصوص مورد ه اطالعاتی ربیمه گذار موظف است که در هنگام عقد قرارداد بیمه و در جریان آن، کلی قانون بیمه (اصل حسن نیت): 12ماده 
استه باشد یا نخواسته باشد)، بمیه دارد (که موثر در ارزیابی خطر است)، با کمال درستی و صداقت اظهار کند (اعم از اینکه بیمه گر این اطالعات را خو

  دهد تشخیص دهد. به طوریکه بیمه گر با بهره گیري از این اطالعات بتواند اهمیت خطري را که مورد پوشش قرار می

تایید بیمه گذار
ر هیچ مطلب بدینوسیله اعالم می دارد که اظهارات مندرج در این پیشنهاد و پرسشنامه صحیح بوده و هیچگونه مطلب نادرستی اظهار نشده و یا از ذک  

ین موافقت و در صورت اثبات خالف موارد اعالم شده، مسئولیت آن متوجه شخص بیمه گذار یا نماینده وي می باشد. بنابرا الزمی خودداري نشده است
ادره مسئول می شود این پیشنهاد اساس صدور بیمه نامه و جزء الینفک آن قرار گیرد و بیمه گر فقط در چارچوب حدود  شرایط و مقررات بیمه نامه ص

  هد بود.جبران خسارت خوا
  .....................................تاریخ تکمیل فرم پیشنهاد ..................... نام، مهر و امضا بیمه گذار ..................................

تایید 
کارگزار

  .................................................................. کارگزاري رسمی وفادار........ امضا پیشنهاد .............فرم دریافت تاریخ   ي


