تعهدنامه جبران خسارت در قبال مفقودی اصل بارنامه دريايي
با توجه به اينکه اينجانب /اينجانبان:
نام خانوادگي :
متولد :

نام :
شماره شناسنامه :
فرزند :

مالك محموله مورد اشااره در اين تعهدنامه بارنامه مربو به محموله مكوور را مفقود ورده ام بدينوساي ه به صاورت منجز ق عي و زم در مقابل وشاتيراني
حافظ دريای آريا به آدرس  :تهران – تقا ع پاسااااداران –فرمانيه – برج آساااامان – بقه همکف متعهد و تقبل مي نمايم وه با صاااادور اجازه ترخيص محموله
چنانچه در اين مورد معارض و مدعي پيدا شاود و يه خساارت احتمالي وشاتيراني مكوور نمايندگي وشاتيراني و قاقم مقام آن ناشاي از اين امور را ( اعم از اينوه
عنوان مالك وشتي يا مستأجر آن و يا هرگونه عنوان ديگر داشته باشند ) از قبيل مخارج محاوماتي و امور حقوقي احوام حقوق ونسولي جراقم و به ور و ي
هر گونه خساارتي وه از ادعا معارض و رسايدگي در هر يك از مراجع قئااقي و قيرقئااقي متوجه شاروت وشاتي مالك يا مالوين يا مساتأجرين وشاتي و
نمايندگي و قاقم مقام و جانشاين هر يك از و يه آنها وه مربو و ناشاي از تحويل محموله بدون دريافت نساخه اصا ي بارنامه به شارش مشاخصاات زير باشاد را
جبران و پرداخت نمايم.
مشخصات محموله و بارنامه :
نام وشتي :
بارنامه :
تاريخ حمل :
بندر بارگير :
بندر تخ يه :
مشخصات ارسال وننده بار :
مشخصات دريافت وننده بار :
تعداد واحد بسته ها :
عالمات و شماره ها :
وزن و حجم ( اندازه ) :
مشخصات وا :
عالوه بر اين موافقت و تعهد مي نمايم /مي نماقيم وه چنانچه پس از تحويل گرفتن وا ( محموله ) مكوور نساخه اصا ي بارنامه درياقي به دسات آمد بارنامه
را سريعا ً به مالك يا نماينده وشتي يا وشتيراني تحويل نمايم /نماقيم.
اين تعهدنامه به مدت  5ساال از تاريخ امئااا اعتبار قانوني دارد با اين شار وه چنانچه هرگونه دعوا و ادعاقي نسابت به وا يا محمو ت مورد اشااره در اين
تعهد آقاز يا عنوان شده باشد تا خاتمه رسيدگي و حل و فصل دعو مكوور مدت  5ساله با تمديد و مدت ائافي زم به آن ائافه خواهد شد.
محل :
تاريخ :
بانك:

مشخصات و امضاء مالك محموله :
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را ئامانت و تعهد مي نمايد وه در صاورت تخ ف متعهد از اجرا آن و صارفا ً با اعالم وشاتيراني حافظ دريای آريا و بدون نياز به هرگونه رسايدگي و اراقه
دليل و يا اثبات تخ ف متعهد در مراجع قئااقي و قير آن و يا هر تشاريفات ديگر مب لاير ك وه معادل ارزس سايف تعيين شاده در بارنامه مربو به محموله
مكوور با  %15ائافه مي باشد بالدرنگ به وشتيراني حافظ دريای آريا پرداخت نمايد.
تاريخ
امضاء

