
تضمین تعهدات تحویل "های حمل و نقل )فورواردر( در طرح نامه پذیرش، پایش و پاالیش شرکتآیین

 "گیرندگان کانتینر به مالکان کانتینر

، با هدف حذف استفاده از چک و پول نقد به عنوان "تضمین تعهدات تحویل گیرندگان کانتینر به مالکان کانتینر"طرح 

کانتینر  کنندگاندگان قانونی آنها( و دریافتدارندگان کانتینر )اعم از مالکین کانتینر و یا نماینتضمین، در روابط بین 

)اعم از فورواردرها، کارگزاران گمرکی و یا صاحبان کاالی پذیرش شده( و با در نظر گرفتن حاالت و شرایط مختلف در 

ای که منجر به بروز حادثه پس ازد رنده کانتینر بتوانداروابط جاری بین ایشان تهیه و تدوین گردیده است. به نحوی که 

خسارت کانتینر شود و یا طوالنی شدن زمان بازگشت آن و تعلق حق توقف، و در صورت پرداخت نشدن ضرر و زیان 

 قابلمو در ( دریافت نماید انجمن کشتیرانی و خدمات وابستهاحتمالی از سوی دریافت کننده، آن را از موسسه ضامن )

 کننده کانتینر مراجعه نماید.گر وی جهت بازیافت خسارت به دریافتموسسه ضامن و یا بیمه

 در این طرح به شرح ذیل است:)به عنوان دریافت کننده کانتینر(  یهای فورواردرپایش و پاالیش شرکت شرایط پذیرش،

 :مرحله پذیرش

با مراجعه به بخش ثبت نام در سامانه مدیریت طرح به آدرس  ( متقاضی،شرکت حمل و نقل )فورواردر -1

www.instransport.com نماید.اطالعات اولیه خود را وارد و مدارک مورد نیاز را بارگزاری می 

و در صورت تکمیل  ت وابستهانجمن کشتیرانی و خدماای توسط کارگزار بیمهپس از بررسی اطالعات و مدارک  -2

 .شودبرای متقاضی ارسال می، نامه و متن تعهدنامه محضریحاوی این آیین یبودن آن، ایمیل

 .نمایدمیامضا )مهر و امضای مجاز شرکت(  مهر و نامه رایک نسخه از این آیینمتقاضی  -3

 تعهدنامه بر اساس نمونه دریافتی،به یکی از دفاتر اسناد رسمی، متقاضی  شرکت با مراجعه صاحبان امضای مجاز -4

 .شودصادر می( انجمن کشتیرانی و خدمات وابستهمحضری به موسسه ضامن )

 نماید.می به انجمن خود پرداختطرح ریال بابت ورودیه  5 000 000مبلغ متقاضی  -5

 .دهدمیارایه به انجمن خود  1-را همراه با نامه پیوست 5و  4، 3مدارک اشاره شده در بندهای متقاضی  -6

 مرحله پایش:

نامه، انجمن، پس از بررسی مدارک فوق و تایید صحت امضای مجاز شرکت بر روی آیین صاحبان امضای مجاز -1

نامه و ذیل این آیین پذیرندرا می انجمن کشتیرانی و خدمات وابستهضی از سوی انجمن به معرفی شرکت متقا

 کنند.امضا میمهر و را 

انجمن کشتیرانی و خدمات از انجمن به مرحله پذیرش،  4و  3همراه با اصل مدارک بندهای  2-نامه پیوست -2

 شود.میارسال  وابسته

 

http://www.instransport.com/
http://www.instransport.com/


 

 مرحله پاالیش:

مراحل پذیرش و پایش؛ موضوع ضمانت شرکت حمل و نقل توسط موسسه ضامن  پس از دریافت مدارک -1

 شود.می بررسی یرانی و خدمات وابستهانجمن کشت( در کمیته پاالیش انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته)

از طریق انجمن به اطالع شرکت فورواردری مراتب  ضمن عودت مدارک، در کمیته پاالیش،در صورت عدم تایید  -2

 خواهد رسید.

 تعهدنامه محضری ارایه شده به  ،نامهاز مفاد آیین طرح در صورت تخلف شرکت فورواردریدر طول اجرای  -تبصره 

بدون ، موسسه ضامن های الکترونیکی اخذ شده از سوی مالکان کانتینر و یا نمایندگان ایشان،و تعهدنامه موسسه ضامن

 .ارایه خدمات در این طرح را به شرکت متخلف متوقف کندتواند می قید و شرط،

 (هاورواردرحمل و نقل )ف هایدر نظر دارد، شرکت انجمن کشتیرانی و خدمات وابستهچنین در اجرای این طرح هم

نامه، از پوشش ند بدون پرداخت هزینه، پس از طی مراحل شرح داده شده در این آییننشده بتوا پذیرش، پایش و پاالیش

تامینی در این طرح استفاده نمایند. این بدان معنی است که در صورت عدم پرداخت صورتحساب دارنده کانتینر توسط 

 (فورواردر) حمل و نقل مسئولیتی از این بابت بر عهده شرکت ،نامهمفاد این آیینگیرنده نهایی، به شرط رعایت تحویل

 نخواهد بود.

پذیرش، پایش و پاالیش  (ها)فورواردر حمل و نقل هایمدارک الزم جهت دریافت پوشش مازاد برای شرکت

  شده

گر وی جهت بازیافت بیمهو یا ابسته انجمن کشتیرانی و خدمات واز آنجا که پس از پرداخت خسارت به دارنده کانتینر، 

در  حمل و نقل د کرد، شرکتنمراجعه خواه )فورواردر( حمل و نقل خسارت و به استناد تعهدنامه اخذ شده، به شرکت

از پوشش برخوردار بوده و  ،نامه و ارایه مدارک ذیل، بدون پرداخت هزینهصورت طی مراحل شرح داده شده در این آیین

 د داشت:)ضامن( و دارنده کانتینر نخواهانجمن کشتیرانی و خدمات وابسته مسئولیتی در قبال 

 تحویل کانتینر به شخص ثالث مجاز: اسناد -1

المللی ارایه ای و در حمل بینداری و حمل و نقل جادهدر حمل داخلی ارایه بارنامه تمبردار سازمان راه 1-1

 .CMRنامه راه

وسط شرکت فورواردری از شده به نماینده خط کانتینری که ت تعهدنامه پشتیبان مشابه تعهدنامه ارایه 1-2

 تحویل گیرنده نهایی اخذ شده باشد.

کننده  نهایی کانتینر که خسارت در زمان تصرف کننده جانشین یا دریافتاصل نامه ادعای خسارت از حمل -2

 ایشان حادث شده است.

بر اصل گزارش مقامات انتظامی محل حادثه )چنانچه خسارت در اثر حادثه یا سرقت رخ داده اصل یا تصویر برا -3

 است(



 اصل یا تصویر برابر اصل گزارش مقامات گمرکی )چنانچه خسارت در اثر حادثه یا سرقت رخ داده است(. -4

و صحت  2-1 بند امهو صحت امضاهای مجاز اخذ شده بر روی تعهدننهایی نده رتبصره: در خصوص اصالت تحویل گی

عدم صحت  ت متوجه شرکت حمل و نقل )فورواردر( است و در صورتی که به دلیل، مسئولیکلیه اسناد اشاره شده در باال

 و یا مقصر حادثه شرکت بیمه قادر به بازیافت از تحویل گیرنده نهایی حمل و نقل،شرکت وظایف رعایت  عدم اسناد و یا

 مسئول خواهد بود. نهمچنا نشود، شرکت حمل و نقل

 

 المللی ...................................مهر و امضای )صاحبان امضای مجاز( شرکت حمل و نقل بین

 

 

 

 

 

........................ انجمن .................صاحبان امضای مجاز .......................... ................................ و ............................اینجانبان ................

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته صحت امضای مجاز شرکت فوق را تایید و معرفی این شرکت از سوی این انجمن را به 

 پذیریم.)موسسه ضامن( جهت استفاده از مزایای این طرح می

 

 :2امضای                          :                                          1 امضای

 

 

 مهر انجمن

 

 

 



 خدا نام به

 

 :شماره                                                                                                          1- پیوست

 :تاریخ                                                                                                                       

 

 .................................... انجمن

 

 احترام با

 طریق از "نتینر به مالکان کانتینرتضمین تعهدات تحویل گیرندگان کا" طرح از دارد تمایل شرکت این که آن به توجه با

فیش واریزی به مبلغ  تصویر ارایه ضمن نماید، استفاده امنـض موسسه عنوان به ن کشتیرانی و خدمات وابستهـانجم

اصل  و (شرکت این مجاز امضای و مهر) شده امضا مهر و نامهآیینریال به حساب آن انجمن محترم،  5 000 000

 بررسی به نسبت است خواهشمند ،)موسسه ضامن( انجمن کشتیرانی و خدمات وابستهتعهدنامه محضری این شرکت به 

 .فرمایید اقدام انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته به اعالم و شرکت این درخواست

 خواهد انجمن آن اطالع به بالفاصله مراتب ،شرکت این مجاز امضای صاحبان در تغییر گونه هر صورت در است بدیهی

 .بود خواهند مسئول آن اجرای قبال در نامهآیین کنندگانامضا زمان آن تا و رسید

 

 .................................. شرکتمهر و امضای مجاز 

 

 

 

 

 

 

 



 خدا نام به

 

 :شماره                                                                                                         2- پیوست

 :تاریخ                                                                                                                       

 

 و خدمات وابسته انجمن کشتیرانی

 

 احترام با

تضمین تعهدات تحویل گیرندگان کانتینر به مالکان " طرحاز  استفاده جهت.....................................  شرکت بدینوسیله

نامه پذیرش، پایش و پاالیش امضا شده توسط شرکت و اصل تعهدنامه محضری اصل آیین .گرددمی معرفی "کانتینر

 به پیوست است. انجمن کشتیرانی و خدمات وابستهشرکت به 

صاحبان امضای  و است تایید مورد پیوست اجرایی نامهآیین روی بر شرکت این مجاز امضاهای صحت است ذکر به الزم

 .نمایندمی تایید رااز طرح  شرکت این استفاده ،انجمن اینمجاز 

 انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته آن به بالفاصله را مراتب متقاضی، شرکت مجاز امضاهای تغییر صورت در انجمن این

 .داد خواهد اطالع

 

 ...................................... انجمن

 

 

 


