تعهدنامه جبران خسارت در قبال تغییر مشخصات بارنامه دریایي
نام :
اينجانب /اينجانبان :
شماره شناسنامه :
نام خانوادگي :
فرزند :
متولد :
بدینوسيیهه به صيورت منج ق قيعي و م د در مبابل تشيتیراني ظادر دریار ریا به درس تهران – تبايع پاسيداران درمانیه – برج سيمان – يببه همکف متعهد
و تببل مي نماید ته با صيدور اجا تغییر هریک ا اقالد جدول ذیل چنانچه در این مورد معارض و مدعي پیدا شيود تهیه خسيارت اظتما ي تشيتیراني مذتورق
نمایندگي تشيتیراني و قامد مباد ن ناشيي ا این امو ر را ( اعد ا اینته عنوان ما ك تشيتي یا مسيترجر ن و یا هرگونه عنوان دی ر داشيته باشيند ا قبیل مخارج
مظاتماتي و امور ظبوقيق اظتاد ظبوقق تنسييو يق جرامد و به يور تهي هر گونه خسييارتي ته ا ادعاا معارض و رسييیدگي در هر یك ا مراجع ق ييامي و
غیرق امي متوجه شرتتق تشتيق ما ك یا ما تین یا مسترجرین تشتي و نمایندگي و قامد مباد و جانشین هر یك ا تهیه نها ته مربوي و ناشي ا درخواست دوق
در بارنامه به شرح مشخصات یر باشد را جبران و پرداخت نماید.
مشخصات محموله و بارنامه :
تاريخ حمل :
بارنامه :
نام كشتي :
تعداد کانتينر :
بندر تخليه :
بندر بارگيري :
مشخصات كاال :
نوع تغيير

فعلی

جديد

نام صاحب بار
نام ارسال کننده بار
نام دريافت کننده بار
نام notify party
نوع بارنامه
شماره بيمه نامه
تغيير تاريخ بارگيری
ماهيت کاال
تعداد کاال
وزن کاال
بندر تخليه
بندر بارگيری
محل تحويل
شماره کانتينر
شماره seal
HS Code

این تعهدنامه به مدت  5سيال ا تاری ام ياا اعتبار قانوني دارد با این شيري ته چنانچه هرگونه دعوا و ادعامي نسيبت به تام یا مظمومت مورد اشيار در این
تعهد غا یا عنوان شد باشد تا خاتمه رسیدگي و ظل و دصل دعوا مذتور مدت  5سا ه بام تمدید و مدت ا ادي م د به ن ا اده خواهد شد.
محل :
مشخصات و امضاء مالك محموله :
تاريخ :
بانك:
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 .را يمانت و تعهد مي نماید ته در صيورت تخهفق متعهد ا اجراا ن و صيردا ا با اعالد تشيتیراني ظادر دریار ریا و بدون نیا به هرگونه رسيیدگي و ارامه
د یل و یا اثبات تخهفق متعهد در مراجع ق يامي و غیر ن و یا هر تشيری ات دی را مبهلاير ك ته معادل ار س سيیف تعیین شيد در بارنامه مربوي به مظمو ه
مذتور با  %15ا اده مي باشد بالدرنگ به تشتیراني ظادر دریار ریا پرداخت نماید.
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