
 اصل بارنامه هاي دریایي  عی تجمتعهدنامه جبران خسارت در قبال  
 

 نام : اینجانب/ اینجانبان : 
 شماره شناسنامه :  نام خانوادگي : 

 فرزند :  در :  متولد : 
 

داشاااته و  بدینوسااایآه با آگاهي زامل از قوانین و مقررات گمرزي  به   تجمیع آنها را، تقاضااااي   مالك محموالت بارنامه هاي  مورد اشااااره در این تعهدنامه
چنانچه در این   صاورت منجز، قععي و الزم در مقابل زشاتیراني حافد دریا آریا متعهد و تقبل مي نمایم زه با صدور بارنامه تجمیعو و  اجازه ترخیم محموله

ل ترخیم زاال با موانع پیش بیني نشاااده اي مواجه گردم زآیه خساااارت احتمالي زشاااتیراني ميزور، نمایندگي  مورد معارض و مدعي پیدا شاااود و یا در مراح
از قبیل مخارج  زشااتیراني و قا م مقام آن ناشااي از این امور را م اعم از اینزه عنوان مالك زشااتي یا مساات جر آن و یا هرگونه عنوان دی ر داشااته باشااند    

احزام حقوق، زنساولي، جرا م و به عور زآي هر گونه خساارتي زه از ادعاي معارض ،  اشاخام حقوقي یا ساازمانها و رسایدگي  محازماتي و امور حقوقي،  
زآیه آنها زه    در هر یك از مراجع قضاا ي و يیرقضاا ي متوجه شارزت، زشاتي، مالك یا مالزین یا مسات جرین زشاتي و نمایندگي و قا م مقام و جانشاین هر یك از

 اشي از  درخواست فوق باشد را  به شرح مشخصات زیر باشد را جبران و پرداخت نمایم. مربوع و ن
 

 شماره بارنامه :
 مشخصات محموله و بارنامه ها:  

  : Aبارنامه  
 مشخصات ارسال زننده بار : 
 مشخصات دریافت زننده بار : 
 تعداد و شماره کانتینرها: 
 تعداد و واحد بسته ها:  
 وزن و حجم م اندازه   : 

 مشخصات زاال :  
 

   : Bبارنامه
 مشخصات ارسال زننده بار : 
 مشخصات دریافت زننده بار : 
 تعداد و شماره کانتینرها: 
 تعداد و واحد بسته ها:  
 وزن و حجم م اندازه   : 

 مشخصات زاال : 

 

  : Cبارنامه
 مشخصات ارسال زننده بار : 
 مشخصات دریافت زننده بار : 
 تعداد و شماره کانتینرها: 
 تعداد و واحد بسته ها:  
 وزن و حجم م اندازه   : 

 مشخصات زاال : 

 

  : Dبارنامه
 مشخصات ارسال زننده بار : 
 مشخصات دریافت زننده بار : 
 تعداد و شماره کانتینرها: 
 تعداد و واحد بسته ها:  
 وزن و حجم م اندازه   : 

 مشخصات زاال :
 

شاااااتیراني حاافد  عالوه بر این موافقات و تعهاد مي نماایم/ مي نماا یم زاه چناانچاه پو از تحویال گرفتن زااالهااي م محمولاه هاان   مايزور، چناانچاه ادعاایي عآیاه ز
ساال از تاری  امضااا اعتبار قانوني دارد با   5ن تعهدنامه به مدت  دریا آریا  در رابعه صادور بارنامه تکیییو از اشاخام حقیقي و یا حقوقي معرح گردید ای

و حل و فصاال  این شاارع زه چنانچه هرگونه دعوا و ادعا ي نساابت به زاال یا محموالت مورد اشاااره در این تعهد آياز یا عنوان شااده باشااد تا خاتمه رساایدگي  
 فه خواهد شد.  ساله باال تمدید و مدت اضافي الزم به آن اضا 5دعوي ميزور مدت  

 محل : 
 مشخصات و امضاا مالك محموله :  تاری  : 
  بانك

.......  .............................................................................................................................اجراي صااحیم مکاد تعهدنامه باال از عر   
ع با اعالم حافد دریا آریا  و بدون نیاز به هرگونه رساایدگي و ارا ه دلیل و یا   را ضاامانت و تعهد مي نماید زه در صااورت تخآ ، متعهد از اجراي آن و صاارفا

نگ پرداخت  اثبات تخآ ، متعهد در مراجع قضاا ي و يیر آن و یا هر تشاریکات دی ري مبآت تعیین شاده از ساوي شارزت زشاتیراني حافد دریا آریا  را  بالدر
 نماید..

 تاری                                                                                                        
 امضاا                                                                                                      


