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 پیشنهاد بیمه نامه حمل کاال    

صادر /داخلي وارداتي/صادراتي/ترانزيت ،حمل کاالشرکت سهامي بيمه ايران، لطفاً برای کاالی با مشخصات ذيل بيمه نامه 

 ماهيد.ن

 مشخصات بيمه گزار

 نام بيمه گزار)متقاضي بيمه ای(:                                                کد ملي: 

 نشاني:                                                    کد اقتصادی ) درصورتيكه بيمه گزار حقوقي باشد(:

 فن ثابت:                                      تلفن همراه:                                            دورنگار: تل

 نام بانك:                                                         شعبه:                                          کد:  بانك ذينفع

 مهمشخصات مورد بي

 مورد بيمه:                                        کاال نو مي باشد                                کاال مستعمل مي باشد 

 شماره پيش فاکتور )پروفورما(:                                                                  تاريخ پروفورما: 

 شماره ثبت سفارش: 

 بسته بندی: نوع 

 نهايي: کشور               شهر            وسيله حمل:           طريق حمل :                 مبداء:  کشور            شهر             مقصد

 مبادی ورودی کاال ) برای کاالهای وارداتي ( :                   مبادی خروجي کاال ) برای کاالهای صادراتي(:

صا
مشخ

ت وسيله حمل
 

 حمل دريايي

 مشخصات کشتي و يا شناور:

 )عنوان گردد(ساير                              طبق بندی شده              غير طبقه بندی شده           چارتر           الينر                 غير الينر  

 سن کشتي: 

 ساير وسايل حمل دريايي: 
 ه اعالم فرماييد.ممراتب را به واحد صدور بيمه نا سال استفاده گردد.در غير اينصورت 15ي بايد از کشتي طبقه بندی شده با سن کمتر از توجه: در حمل کاال م

 نوع وسيله حمل:                                                    شماره وسيله حمل:  حمل زميني 

 شماره پرواز:                                             نام خط هوايي:          حمل هوايي

 سرمايه مورد بيمه

 مبلغ ريالي مورد بيمه:                                                             نوع قرارداد خريد: 

 نرخ تسعير ارز به ريال:         :   نوع ارز:                     )درصورت ارزی بودن سرمايه (مبلغ ارزی مورد بيمه 

    )عنوان گردد(ساير                                    % 20                    % 10ارزش اضافي:                                        

شرايط و خطرات تحت 

 پوشش

  :خطرات اصلي

 توتال الس                           A                                B                          Cمجموعه شرايط: 

 غير مجاز   مجاز               حمل به دفعات )پارت شيپمنت(:   مجاز             غير مجاز                ترانس شيپمنت طبق عرف:   

 خطرات اضافي: 
 بدينوسيله گواهي و تاهيد مي نمايم: 

  رات فوق مبني بر واقعيت بوده و موافقت مي شود که اساس و مبنای صدور بيمه نامه توسط شرکت سهامي بيمه ايران باشد.کليه اظها -

 اين پيشنهاد به تنهايي هيچگونه تعهدی را برای شرکت سهامي بيمه ايران ايجاد نمي نمايد. -

 .رداخت گرددتعهد مي نمايد در صوت صدور بيمه نامه، حق بيمه متعلقه را به موقع پ -

 تاريخ، مهر و امضاء                                                                                                                               

 

 مشخصات پيشنهاد 
 شنهاد: شماره پيشنهاد:                                                          تاريخ پي

 نام و کد واحد صدور يا شعبه:                                      نمايندگي:                             کارگزار: 


