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 پیشنهاد بیمه باربری

 

 تاريخ پیشنهاد:      /     /    ترانزيت  وارداتی    نوع بیمه نامه: صادراتی 

 ( مشخصات بیمه گذار1

 :نام کامل بیمه گذار  

                                        ملی / ثبت:شماره 

 :نشانی الکترونیکی:     نشانی کامل بیمه گذار 

 :کد اقتصادي:       تلفن 

 نام و کد شعبه:   مه / بانک گشايش کننده اعتبار:ذينفع بیمه نا 

 ( مشخصات کاالی مورد بیمه2

 :وزن کاال:  مقدار کاال:   نوع کاال طبق شرح پروفرما 

  نوع بسته بندي: کارتن      کیسه      عدل   کانتینر    صندوق چوبی    .................... :ساير 

 :ارزش کاال به ريال:   نوع ارز:   ارزش کاال به ارز 

 ( مشخصات حمل کاال3

  وسیله حمل: کشتی     کامیون    قطار       هواپیما    لنج     بارج    :ساير 
 ( ز ورودي تا مر   )حمل با کانتینر تا مقصد نهائی 

 مرز ورودي / خروجی کاال:  مقصد نهائی کاال:   حمل کاال: مبدا 
 :)مجاز   پارتشیپمنت )حمل به دفعات   غیرمجاز 
  : )مجاز   ترانس شیپمنت )تغییر وسیله حمل   غیرمجاز 
 :شماره اعتبار اسنادي:     شماره فاکتور يا سفارش 
 :رقمی ثبت سفارش:شماره هشت      شماره و تاريخ پروفرما 
  :نوع قرارداد خريدCFR  FOB  XWORK            CIF          :ساير 

 ( پوششهای درخواستی بیمه گذار4

  شرايط کلوزA  

  شرايط کلوزB  

  شرايط کلوزC   )بانضمام عدم تحويل يک بسته کامل تجاري( 

 Total Loss  



قیمت واقعی بیمه شده باشد، بیمه گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است قانون بیمه: درصورتیکه مالی کمتر از  01ماده 
 به قیمت واقعی مال مسئول جبران خسارت خواهد بود.

قانون بیمه: هرگاه بیمه گذار عمداً از اظهار مطالبی خودداري نمايد يا عمداً اظهارات کاذبه بنمايد و مطالب اظهارنشده  01ماده 
ري باشد که موضوع خطر را تغییر داده، يا از اهمیت آن درنظر بیمه گر بکاهد، عقد بیمه باطل خواهد بود. يا اظهارات کاذبه طو

حتی اگر مراتب مذکور تاثیري در وقوع حادثه نداشته باشد، دراينصورت نه فقط وجوهی که بیمه گذار پرداخته است قابل استرداد 
 ا آن تاريخ عقب افتاده است نیز از بیمه گذار مطالبه نمايد.نیست بلکه بیمه گر حق دارد اقساط بیمه را که ت

قانون بیمه تايید می گردد که اظهارات داده شده مندرج در اين پرسشنامه و پیشنهاد کامل  01و  01بدينوسیله باتوجه به ماده 
 نامه را تشکیل دهد.هو منطبق با واقعیت می باشد و نیز موافقت می گردد که اين پرسشنامه اساس و مبناي صدور بیم

مضافاً موافقت می گردد که مسئولیت بیمه گر فقط در چهارچوب شرايط بیمه نامه بوده و بیمه گذار از ادعاي هرگونه خسارت 
 برعلیه بیمه گر خارج از آنچه در بیمه نامه تعهد شده خودداري خواهد کرد.

 

 

 

 مهر و امضای پیشنهاد دهنده:    تاریخ:


