
تضمین تعهدات تحویل گیرندگان کانتینر به "در طرح  کارگزاران گمرکینامه پذیرش، پایش و پاالیش آیین

 "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 دریافت)اعم از مالکین کانتینر و یا نماینتضمین، در روابط بین دارندگان کانتینر 

)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 وانرنده کانتینر بتروابط جاری بین ایشان تهیه و تدوین گردیده است. به نحوی که دا

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 دریافتیمهموسسه ضامن و یا ب

 در این طرح به شرح ذیل است:)به عنوان دریافت کننده کانتینر(  کارگزاران گمرکیپایش و پاالیش  شرایط پذیرش،

 :مرحله پذیرش

 با مراجعه به بخش ثبت نام در سامانه مدیریت طرح به آدرس متقاضی،کارگزاران گمرکی  -1

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

و در صورت تکمیل  وابسته انجمن کشتیرانی و خدماتای توسط کارگزار بیمهپس از بررسی اطالعات و مدارک  -2

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

مهر و امضای مجاز شرکت( در صورت شخصیت حقوقی امضا ) مهر و نامه رایک نسخه از این آیینمتقاضی  -3

 .نمایدمی

به یکی از دفاتر اسناد رسمی، بر  کارگزاری حقوقی صاحبان امضای مجاز کارگزار گمرکی حقیقی و یا با مراجعه -4

 .شودصادر می( انجمن کشتیرانی و خدمات وابستهمحضری به موسسه ضامن ) تعهدنامه اساس نمونه دریافتی،

 نماید.می پرداخت اتحادیه کارگزاران گمرکیبه طرح ریال بابت ورودیه  5 000 000مبلغ متقاضی  -5

ارایه  اتحادیه گارگزاران گمرکیبه  1-را همراه با نامه پیوست 5و  4، 3مدارک اشاره شده در بندهای متقاضی  -6

 .دهدمی

 مرحله پایش:

)شخص ، پس از بررسی مدارک فوق و تایید صحت امضای مجاز اتحادیه گارگزاران گمرکی صاحبان امضای مجاز -1

انجمن کشتیرانی و خدمات به  اتحادیهضی از سوی متقانامه، معرفی حقیقی و یا شخص حقوقی( بر روی آیین

 کنند.امضا میمهر و نامه را و ذیل این آیین پذیرندرا می وابسته

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

 شود.میارسال  وابسته

 مرحله پاالیش:

توسط موسسه ضامن  کارگزار گمرکی متقاضی،مراحل پذیرش و پایش؛ موضوع ضمانت  پس از دریافت مدارک -1

 شود.می بررسیانجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ( در کمیته پاالیش انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته)

http://www.instrasport.com/
http://www.instrasport.com/


 گمرکیکارگزار به اطالع  اتحادیه از طریقمراتب  ضمن عودت مدارک، در کمیته پاالیش،در صورت عدم تایید  -2

 خواهد رسید.

موسسه  تعهدنامه محضری ارایه شده به  ،نامهاز مفاد آیین کارگزار گمرکیطرح در صورت تخلف در طول اجرای  -تبصره 

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

 .متوقف کند کارگزار گمرکی متخلفدر این طرح را به ارایه خدمات تواند می شرط،

معرفی شده، پس از طی گمرکی در نظر دارد، به کارگزار  انجمن کشتیرانی و خدمات وابستهدر اجرای این طرح چنین هم

روز فرصت دهد تا صورتحساب  60 گیرندگان(روزه برای تمام تحویل 30)به جای مهلت متداول مراحل شرح داده شده 

گیرندگان دارنده کانتینر )شامل حق توقف و یا خسارت جزیی و کلی به کانتینر( را از موکل خود )صاحبان کاال و تحویل

 )موسسه ضامن( بپردازد. انجمن کشتیرانی و خدمات وابستهنهایی کانتینر( اخذ و در وجه دارنده کانتینر و یا 

طرح، پرداخت صورتحساب خط کانتینری )شامل حق توقف و یا خسارت جزیی و کلی به کانتینر(  براساس تعهدنامه این

شود که گیرنده شامل جریمه روزانه یک در هزار ارزش صورتحساب میروز از زمان صدور و ارایه به تحویل 15پس از 

، انجمن کشتیرانی و خدمات وابستهو یا کارگزار گمرکی موظف است این رقم را مازاد بر صورتحساب، به دارنده کانتینر 

 بسته به مورد پرداخت نماید.

سایر عملیات  ،دهداجازه مییرغم بدهی یک موکل کارگزار گمرکی روز موسسه ضامن، عل 60با این حال در طول این 

رای کارگزار تحویل و تحول کانتینر در خصوص سایر موکالن کارگزار گمرکی به صورت متداول اجرا گردد و محدودیتی ب

 گمرکی ایجاد نگردد.

گر وی )موسسه ضامن( و یا بیمه انجمن کشتیرانی و خدمات وابستهروز از تاریخ صدور صورتحساب،  60پس از طی زمان 

 نماید.جهت بازیافت صورتحساب پرداختی به دارنده کانتینر، به کارگزار گمرکی مراجعه می

 ................................... گمرکی کارگزارمهر و امضای )صاحبان امضای مجاز( 

 

 

 

 اتحادیه کارگزاران گمرکی صاحبان امضای مجاز.......................... ................................ و ............................اینجانبان ................

انجمن کشتیرانی و خدمات را به  اتحادیهاز سوی این وی فوق را تایید و معرفی  کارگزار گمرکیصحت امضای مجاز 

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

 :2:                                                                   امضای 1امضای 

 

 اتحادیهمهر 

 



 خدا نام به

 

 :شماره                                                                                                          1- پیوست

 :تاریخ                                                                                                                       

 

 اران گمرکیاتحادیه کارگز

 

 احترام با

 "تضمین تعهدات تحویل گیرندگان کانتینر به مالکان کانتینر" طرح از دارد تمایل اینجانب/ این شرکت که آن به توجه با

فیش واریزی به  تصویر ارایه ضمن نماید، استفاده ضامن موسسه عنوان به انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته طریق از

این  اینجانب/ اصل تعهدنامه محضری و شده امضا مهر و نامهآیینمحترم،  اتحادیهریال به حساب آن  5 000 000مبلغ 

 این اینجانب/ درخواست بررسی به نسبت است خواهشمند ،)موسسه ضامن( انجمن کشتیرانی و خدمات وابستهشرکت به 

 .فرمایید اقدام خدمات وابستهانجمن کشتیرانی و  به اعالم و شرکت

 شود:قوقی باشد، متن ذیل اضافه میدر صورت آن که کارگزار گمرکی شخص ح

 خواهد اتحادیه 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

 

 .................................. ی مجازمهر و امضا

 

 

 

 

 

 

 

 



 خدا نام به

 

 :شماره                                                                                                         2- پیوست

 :تاریخ                                                                                                                       

 

 انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته

 احترام با

تضمین تعهدات تحویل " طرحاز  دهاستفا جهت )کارگزار گمرکی عضو این اتحادیه( ..................................... بدینوسیله

این نامه پذیرش، پایش و پاالیش امضا شده توسط اصل آیین .گرددمی معرفی "گیرندگان کانتینر به مالکان کانتینر

 به پیوست است. انجمن کشتیرانی و خدمات وابستهبه  ویو اصل تعهدنامه محضری  کارگزار گمرکی

 و است تایید مورد پیوست اجرایی نامهآیین روی بر کارگزار گمرکی معرفی شده مجاز امضاهای صحت است ذکر به الزم

 .نمایندمی تایید رااز طرح کارگزار گمرکی معرفی شده  استفاده ،اتحادیه این صاحبان امضای مجاز

 شود:در صورت آن که کارگزار گمرکی شخص حقوقی باشد متن زیر اضافه می

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

 .(داد خواهد اطالع

 

 اتحادیه کارگزاران گمرکی

 

 

 


