پرسشنامه و پيشنهاد بيمه نامه باربري (وارداتی-صادراتی)
از شـرکت بيـمه سينا درخواسـت مي گردد برای کالای مـشروحه ذيل بر اسـاس شـرايط مندرج در اين پيـشنهاد بيـمه نامه حمل کالای وارداتي ، صادراتي  ، ترانزيت
صادر نماييد .

بيمه گزار مشخصات

کد نمايندگي  /کارگزار  /واحد صدور :
نشاني بيمه گزار :

نام بيمه گزار :

تلفن بيمه گزار:

کد ملي/اقتصادی/شناسه ملي بيمه گزار :

کد پستي/شماره ثبت :
کدملي /اقتصادی/شناسه ملي ذينفع /نام شعبه بانك ذينفع :

نام شخص ذينفع/بانك گشايش کننده اعتبار :

مشخصات مورد بيمه

شرح مورد بيمه :
مقدار مورد بيمه :

شماره و تاريخ ثبت سفارش :

نوع بسته بندی :

شماره و تاريخ پروفرما  /فاکتور:

حمل با کانتينر تامقصد نهايي 

حمل باکانتينر تا مرز ورودی 

نو 

دست دوم (مستعمل) 

وضعيت کالا :

حمل بدون کانتينر 

ست

درخوا

مورد

ت

خطرا

و

شرایط

 C ,  C ,  B ,  Aبه انضمام عدم تحويل بسته کامل  ,  TOTAL LOSS , ساير پوشش های مورد درخواست ............................... :
حداکثر ارزش محموله در هر حمل :

مبلغ مورد بيمه به ارز :

مبلغ مورد بيمه

نام ارز  :يورو ، دلار ، درهم امارات ، يوآن چين ، ساير ........

آزاد

نوع ارز  :مرجع

شرايط خريد /فروش (اينكوترمز) ,  CFR ,  FOB ,  EXW :ساير .............
ارزش اضافي  :درصد عدم النفع ( حداکثر تا 11درصد)  ، ........درصد کرايه حمل  ، .........بدون احتساب درصد افزايش  ، .........ساير ..........
نوع وسيله حمل و نقل  :کشتي هواپيما کاميون
شماره بارنامه :

قطار

دوبه بارج

لندينگ کرافت

لنج ساير ............

نام شرکت متصدی حمل :

شرایط حمل

نوع کشتي/شناور  :رده بندی شده رده بندی نشده چارتر
سن کشتي/شناور  :کمتر از  11سال 

 11تا  21سال 

لاينر

 21تا  01سال

غيرلاينر
 01تا  01سال

بيش از 01سال

مبداء حمل :

پارت شيپمنت  :مجاز 

غير مجاز 

مقصد حمل :

ترانسشيپمنت  :مجاز 

غير مجاز 

مرز ورودی  /خروجي :

حات

توضي

ساير توضيحات بيمه گزار در خصوص مشخصات ريسك پيشنهادیکه درخواست نشده و به نظر بيمه گزار در ارزيابي ريسك بيمه گر موثر خواهد بود :

اين پرسشنامه و پيشنهاد  ،مبنای انعقاد قرارداد بيمه باربری بوده و بيمه نامه بر اساس اطلاعات مندرج در آن صادر مي گردد .
اطلاعات فوق الذکر بر اساس حسن نيت و با آگاهي از اهميت آن در صدور بيمه نامه  ،و همچنين اطلاع از عواقب کتمان حقايق و يا بيان مطالب خلاف واقع اعلام شده است و
چنانچه در طول مدت بيمه تغييراتي در آن بوجود آيد  ،بلافاصله مراتب به آن شرکت اعلام خواهد شد .
تكميل اين فرم پيشنهاد قبل از صدور بيمه نامه هيچگونه حقي برای بيمه گزار و يا تعهدی برای بيمهگر ايجاد نمي نمايد .
 -تعهد مي نمايم در صورت صدور بيمه نامه  ،حق بيمه متعلقه را پرداخت نمايم .

مهر و امضاء بيمه گزار :

مهر و امضاء نماینده /کارگزار /واحد صدور دفتر مرکزي :

تهران  ،بلوار ميرداماد  ،نبش خيابان نفت شمالی  ،پلاک  222تلفن گویا  - 120-27322 :تلفن و نمابر 120-22001100 -31 :

